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Arbejdsgruppen Vigerslevpark og -vej 

 

I forbindelse med projekt Vigerslevvej og Parkindgange, har Område-

fornyelsen Folehavekvarteret inviteret interesserede borgere og aktører 

til at deltage i en lokal arbejdsgruppe, kaldet arbejdsgruppen Vigerslev-

park og -vej.  

På områdefornyelsens styregruppemøde i sept. 2020 gav styregruppen 

mandat til at arbejdsgruppen kunne varetage projektudviklingen, i sam-

arbejde med områdefornyelsens sekretariat. 

Sekretariat har siden afholdt en række forberedende møder i arbejds-

gruppen, som har bidraget aktivt med lokale perspektiver og med at 

kvalificere rådgiverprogrammet. Der er afholdt to arbejdsgruppemøder 

med deltagelse af rådgiver i hhv. april og maj 2021. På disse møder er 

projektets mål om trafikdæmpning og begrønning blevet diskuteret, 

inkl. om målet kunne retfærdiggøre nedlæggelse af parkeringspladser 

på Vigerslevvej, og hvorvidt det vil føre til gener for beboere på nærlig-

gende veje. 

Der er i arbejdsgruppen opbakning til det foreslåede projekt, der vil 

etablere fire midterheller og et antal træer, samt nedlægge samlet 35 

parkeringspladser. Det er generelt arbejdsgruppens opfattelse at parke-

ringsnedlæggelsen retfærdiggøres af den øgede trafikale tryghed og 

begrønning som projektet vil opnå. 

 

Anton Ryslinge 

Projektleder/arkitekt 

Områdefornyelsen Folehavekvarteret 
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Notat, kommentarer fra styregruppe og grundejere 

 

Områdefornyelsen Folehavekvarteret har i mail d. 22/4 2021 orienteret 

områdefornyelsens styregruppe om projekt Vigerslevvej og Parkind-

gange, herunder at projektet lægger op til en nedlæggelse af 35 parke-

ringspladser på Vigerslevvej.  

Et enkelt styregruppemedlem benyttede sig af muligheden for at kom-

mentere. I sin kommentar bifaldt medlemmet projektet, men udtrykte 

også bekymring for om en reduktion af parkeringspladser ville betyde 

et øget parkeringspres på de nærliggende villaveje hvor vedkommende 

selv bor.  

 

Områdefornyelsen har også inviteret samtlige grundejere og repræsen-

tanter for boligorganisationer langs den berørte strækning til et oriente-

ringsmøde. Her deltog to repræsentanter for boligforeninger. Også her 

blev der ytret bekymring for om reduktion af parkeringspladser vil øge 

presset på parkering på nærliggende villaveje. En deltager, der bor i 

projektområdet fortalte, at det altid er muligt at finde parkering på selve 

Vigerslevvej. 

 

Anton Ryslinge 

Projektleder/arkitekt 

Områdefornyelsen Folehavekvarteret 
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