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Henvendelse vedr. akut behov for tidsbegrænset par-
kering på Brydes Allé 

Ifm. den kommende beslutning om indførelsen af tidsbegrænset parke-

ringszoner ønsker vi at gøre opmærksom på, at det haster meget med 

at få disse implementeret i zonen omkring Brydes Allé i Amager Vest, 

da anlægsprojektet på Brydes Allé, som vil fjerne halvdelen af parke-

ringspladserne, er i gang nu. 

 

Udrulning af tidsparkeringszone i området og adgang til at bruge de 

ledige parkeringsarealer ved plejehjemmet. 

I forløbet vedrørende planlægning af renovering og nyindretning af 

Brydes Allé har der været et fornuftigt samarbejde mellem borgerne, 

lokaludvalget og TMF - dog med undtagelse af løsning af parkeringssi-

tuationen i området. 

 

Som led i projektet var det afgørende for borgerne, at kommunen fandt 

erstatningsparkeringspladser for de omkring 90 nedlagte parkerings-

pladser på Brydes Allé. Medvirkende til en løsning ville kunne være ud-

rulning af tidsparkeringszone i området samt en ordning med organi-

seret brug af parkeringsanlægget ved plejehjemmet “Hørgården”. Der 

blev også som koordineret med anlægsprojektet peget på, at der bør la-

ves en parkeringskælder under pladsen på “Hørgården”. 

 

Uanset lokaludvalgets og beboerne i områdets ønsker og begrundelser 

for en parkeringsløsning som led i vejprojektet, er vejarbejdet nu gået i 

gang uden, til stor gene og frustration for beboerne i området, hvilket 

lokaludvalget finder meget kritisabelt. Kommunen bør straks igang-

sætte afhjælpningsløsninger i form af udrulning af tidsparkeringszone i 

området og adgang til at bruge de ledige parkeringsarealer ved pleje-

hjemmet. 
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Borgerinddragelse 

Vi har ifm. forberedelsen af anlægsprojektet og høringen vedr. tidsbe-

grænset parkering i samarbejde med forvaltningen flere gange været i 

dialog med borgerne. Ved disse lejligheder og i høringssvarene står det 

klart, at vi her har et akut parkeringsproblem: 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 
Amager Vest Lokaludvalg 

Jeg arbejder i Roskilde, og med en datter i vuggestue er jeg afhængig af 

min bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Som situationen er i 

dag, hvor vi må trækkes med, at Brydes Allé bruges til parkering for an-

satte i DR og Nordea, og som lufthavnsparkering, så må jeg ofte køre 

rundt i 20-30 minutter for at finde en parkeringsplads når jeg kommer 

hjem fra arbejde. Hvis man nedlægger mere end en tredjedel af parke-

ringspladserne, så vil jeg kunne se frem til at bruge endnu længere tid 

på at finde parkering, og det er ikke holdbart. - Ramus 31.5.2021 

 

Jeg synes det er fuld-

stændig vanvittigt at 

nedlægge så mange 

parkeringspladser – 

Rikke, 9.6.2021  

 

Siden starten af 2021 har det været 

udfordrende nok at finde én parke-

ringsplads, når man kommer hjem 

fra arbejde, da der er mange firma-

biler, som benytter området, da det 

ligger udenfor betalingszonen. Når 

de har parkeret, tager de enten cyk-

len eller en anden bil ind mod byen – 

Nicklas, 31.5.2021 

Vi har i den såkaldte ”beboerinddragelse” ved mange 

lejligheder præsenteret både vores synspunkter og ad-

skillige løsningsforslag, der kunne afhjælpe de massive 

problemer vi oplever, men ikke ét eneste af vores syns-

punkter eller forslag er blevet hørt.  

 

Beboere i A/B Friheden – sendt til: anlaeg-cykelog-

vej@kk.dk d.29.1.2023 

 

mailto:anlaeg-cykelogvej@kk.dk
mailto:anlaeg-cykelogvej@kk.dk

