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Bestvrelsen har i det forløbne son1111erhalvår fulgt udv1khngen 1 

de tr~ planer. der var on1talt i beretningen ved forårsgeneral

forsatn1ingen 1998. Det drejer sig 0111 Ringstedbanen, Ring

banen og Cykelruten. 

Ringstedbanen. 
Riruz:stedbanen er Banestyrelsens meget omdiskuterede planer om forøgelse af 

jernbanens kapacitet med to nye spor mellem København H og Ringsted. 

Grundejerforeningen har i brev af 1. marts 1998 givet sit høringssvar i ide

f asen~ i vort svar peges på Nybygningsløsningen som den bedste set ud fra 

foreningens synsvinkel. Grundejerforeningen har i sommer modtaget Banesty

rclscns høringsnotater, hvor vort høringssvar er at finde blandt mere end 800 

andre henvendelser. 

Den 21. septen1ber 1998 har Banestyrelsen offentliggjort en 

Linieføringsrapport son1 indledning til en supplerende offent

lig høring i tidsn1n1met fra 21. septen1ber til 16. november 1998. 

Son1 supple1nent hertil har Banestyrelsen udgivet en "baneavis" 

med titlen "Bedre baner". Den omfatter de kendte tre hoved

forslag (Udbygningsforslaget, Nybygningforslaget og Kombi

nationsforslaget) med varianter. Efter den supplerende høring 

træffes der beslutning om den endelige linieføring. 

Efter en procedure 01n miljøredegørelse i de første 9 måneder af 

1999, ventes en anlægslov forelagt og vedtaget i sidste kvartal 

1999. Hele anlægget ventes færdiggjort i år 2005. 

Medlemmer af grundejerforeningen heriblandt bestyrelsesmedlemmer deltog i 

det fø rste offentlige mode. der fandt sted på Sankt Annæ Gymnasium den 

23.septembcr 1998. Pl, grund af mangfoldigheden af hovedforslag og varianter, 

er det ikke muligt for os at pege på den sandsynlige løsning. Interesserede 

medlemmer kan prnvc at afl1ente banevavisen enten på Valby Station~ Hvid

ovre Station eller på folkebiblioteket i Annexstræde. (Ring på forhånd. hvis du 

vil være sikker på ikke at gå forgæves). Bydelsrådet afholder borgennøde om 



baneplanerne tirsdag d. 20. oktober 1998 (klokkeslet og sted endnu ikke 

kendt). 

På generalforsa1nlingen vil vi følge op på udviklingen i planerne 

0111 Ringstedbanen. 

Ringbanen. 
Planen om etablering af S-tog eller 1ethane på Godsbaneringen, når godstogs

trafikken omlægges til Øresundsf orbindelsen, har været omtalt i forbindelse 

med de to seneste generalforsamlinger. 

Ringbanen er n1edtaget i den endelige udgave af Københavns 

Konmnmeplan 1997. 

I Kollektiv Trafikplan 1998 for hovedstadsområdet nævnes 

Rarrestrup station som en skifteterminal, der er geografisk 

placeret so1n et centralt knudepunkt mellem Ringbanen og S

togsbanen mellem Valby og Hvidovre. 

Cykelruten. 
Cykelruten, der er planlagt gennem vort område fra Ålholmhjemmet ad Mari

bovej, Nakskovvej og Hansstedvej til Vigerslevvej, er behandlet i forbindelse 

med de to seneste generalforsamlinger. Grundejerforeningens henvendelser til 

Valby Byde) og Københavns Konunune er omtalt i beretningerne ved general

forsamlingerne. 

Bestyrelsen er fortsat positiv overfor etablering af cykelrute, men 

ikke et cykelstianlæg. 

Cykelruten er optaget uændret i den endelige udgave af kommu

neplanen, hvor det nævnes, at Trafiktninisteriet har givet tilsagn 

om medfinanciering af n1ten. 

Med hensyn ti1 Ringbanen og Cykelruten vil bestyrelsen følge op 

på det tilsagn, som bydelsrådets Forsøgs- og Byplanudvalg har 

givet om at holde foreningen orienteret on1 udviklingen. 
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Vejsyn: Efter mange henvendelser og megen dis

kussion med Kabel-TV's entreprenører fik vi så afslut

tet sagerne. Derfor trak det ud med årets vejsyn. 

Den 2. September gennemgik bestyrelsens repræ

sentanter vejene med bydelsrådef!vejformand, og vi 

blev enige om, at de aftalte vejreparationer skulle 

iværksættes snarest muligt. og så vidt, det var muligt 

i indeværende regnskabsår. 

Det skal også nævnes, at vi ved dette vejsyn aftalte 

mange vedligeholdelsesarbejder, og at vi var enige 

om, at tage et årligt vejsyn tidligt om foråret og der

efter bestræbe os på at på den "pukkel af tiltrængte 

reparationer'' ryddet af vejen. 
Jeppe Funch. 

p.s. En ting, som vi lagde mærke til under vejsynet, 

og som generede os temmelig meget, var, at der 

ved alt for mange fortovs-strækninger var græs og 

møg, som ved regnskyl vil hindre vandet at løbe til 

kloakbrøndene. Vi lagde også mærke til, at når man 

lader græsset vokse indenfor fliserækken, er der risiko 

for at fliserne bliver skubbet op. Det kan forhindres ved 

at man kantskærer græsset. 

redaktion: Jeppe Funch. 
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