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Vedrørende Hyldagerbakker


Til borgmester Steen Christiansen og miljø og teknik 

Cc til de andre partier i Kommunalbestyrelsen.


Den meget lange proces med at finde en anden placering til AMC (Albertslund motorsports 
center) har ikke været ok for klubben, derfor kan bestyrelsen i grundejerforeningen Gl. Vridsløse 
glæde sig på klubbens vegne over at der omsider er fundet en løsning som betyder de 
formodentlig forbliver på deres nuværende adresse. 


Når det er sagt har vi i bestyrelsen et par bekymringer og ting der undrer os.

Vi undrer os over at grundejerforeningen slet ikke er blevet inddraget og hørt i beslutningen om at 
lade AMC ligge på dens nuværende placering. Det har vel konsekvenser for hele udformningen af 
området ved Hyldager Bakker, og derfor også for livet i landsbyen. Vi er ret trætte af at området 
syd for Roskildevej igen bliver nedprioriteret i Kommunalbestyrelsens beslutninger. Hyldager 
bakker var en unik mulighed for et dejligt rekreativt område i syd. 

Derudover bekymrer en forøget støj fra AMC os. Alle træer omkring motorsportscentret er fældet 
og det vil selvfølgelig forøge støjgenerne i landsbyen.


Vi er bekymrede for på hvilken måde planerne for området skal ændres for at tilgodese den meget  
mindre plads der nu bliver til både Toftegården og Hyldager bakker projektet. Bekymrede for 
hvilken  betydning det får for områdets rekreative udformning og for bebyggelsesgraden på 
Hyldagergrunden?  hvilken indflydelse vil AMCs placering få for Toftegården og placering af dyr 
mm.

Mange borgere i Vest og i Herstedvester, og mange brugere af stadion giver udtryk for bekymring 
over et AMC placeret på stadion. Det er vel baggrunden for beslutningen om at AMC forbliver i 
Syd. I Gl. Vridsløse har vi i mange år kun haft få  problemer med støj mv. for klubben. Det der 
giver uro hos os er at vi i flere år har brugt tid på at deltage i arbejdet med udformningen af 
Hyldagerbakker, vi havde glædet os til at have dette dejlige område lige uden for døren.


Udover disse tanker havde vi i bestyrelsen set frem til, at en flytning af AMC ville betyde at den ret 
omfattende kørsel på cykel- og gangstien fra landsbyen til AMCs baner ville ophøre. Denne kørsel 
vil nu sandsynligvis fortsætte og bestyrelsen ønsker derfor en drøftelse med KB (borgmester) og 
miljø og teknik om fremtidens Hyldagerbakker, om den nye bebyggelse på Hyldagergrunden og 
om adgangsforhold til AMC, om kørsel på stien til både AMC, pensionisthaverne og 
brevdueområdet og om fremtidens støjgener og deres løsning.


Vi ser frem til at I vender tilbage med et forslag til en mødedato med en dagorden omhandlende  
disse enmer.


Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Gl. Vridsløse

Tove stalk

Tove.stalk@gmail.com



