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DGO idag henviser til et kort, der viser træfældning på den østlige side af Lundtoftegårdsvej. Dette kort stammer 
fra byrådsmødet den 25. juni 2020, hvor man egentlig skulle behandle sagen om træfældning på den VESTLIGE 
side. 

Her fik man lige sneget et par ekstra dokumenter med ind i dagsordenen, men uden rigtigt at tale yderligere om 
det.

Det, der står er, at der kommer til at blive fældet markant flere træer i traceet, øst for Lundtoftegårdsvej end ovre 
på DTU siden - dét arbejde er allerede startet med rydningen af træer og buske overfor Circle K.

Det kommer til at fortsætte med rydning af træer langs hele Lundtoftegårdsvej, fordi det skal lægges nye 
kloakledninger til betjening af alle de nye byggerier i traceet - præcis dér, hvor de fine og meget høje træer på 
østsiden står idag. Det fortsætter hele vejen ned til og forbi Nymøllevej, ned mod Mølleåen i det fredede område, 
hvor udløbet fra det spildevandstekniske anlæg, der skal anlægges over Lundtofteparken, i traceet nord for 
motorvejsafkørslen, skal være.

Hvis I synes, at det var slemt med fældede træer i DTU området og foran Hempel, så bare vent, til de rydder 
området i traceet - det vil give fri udsigt til først motorvejen hele vejen fra Lundtofte til Lyngby, og derefter bliver 
det erstattet af fortov, ingen kommer til at anvende, inden der til sidst kommer 225.000 m2 erhvervsbyggeri. 

Tak for kaffe for en bæredygtighedsstrategi for at få nogle få stykker til at køre i letbane. 

Bæredygtighed - det må være noget, vi taler om og så bygger væk!

Er det ikke tid til, at vi reelt stopper op og overvejer, hvad det er for en kommune, vi vil have. Altså ikke gult lys, 
men fuldt stop!!?

Kortet er her, inkl. forklaringer på, hvad der skal ske, og hvor mange træer, der skal ned. På østsiden altså.

https://dagsordener.ltk.dk/vis/pdf/bilag/25320e04-a725-48e7-9637-f51503156753?redirectDirectlyToPdf=false

Helt grundlæggende synes jeg, at det er en lidt fordækt måde at offentliggøre sådanne oplysninger på. Uanset 
om det kræver planændringer, politisk accept eller andet, så er dette en sag, der OGSÅ er vigtig for borgerne, 
kunderne, skatteyderne i denne kommune, og at feje den med ind under et andet punkt på dagsordenen, der på 
selve byrådsmødet ikke bliver gennemgået, men blot godkendt på et par minutter - det er ikke ok. Det er 
simpelthen ikke en acceptabel måde at agere offentlig instans på. 

Forvaltningen har kørt rundt med bolden selv her, og har reelt først i sidste øjeblik, og tvunget af 
udefrakommende krav, måttet offentliggøre, at der skal fældes absurd mange træer på begge sider af 
Lundtoftegårdsvej. 

Det er ikke ok overfor vores folkevalgte, at lade dem fremstå helt uvidende om fakta og det er især ikke ok 
overfor borgerne, der reelt aldrig skulle have været informeret. Før træfældningen allerede var igang...

Ja, jeg er sgu sur. 

Især over de ikke har respekt for den smule natur, der er tilbage dér, men i mindst lige så høj grad over den totale 
mange på respekt overfor politikerne og borgerne (kunderne, skatteyderne, deres arbejdsgivere).

(fotoet er fra DGO på sn.dk, og forestiller træfældningen i traceet overfor Circle K. Foto af Kenn Jørgensen) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdagsordener.ltk.dk%2Fvis%2Fpdf%2Fbilag%2F25320e04-a725-48e7-9637-f51503156753%3FredirectDirectlyToPdf%3Dfalse%26fbclid%3DIwAR2AD3_ah_qnblIUO3rgON9sWM8Io_VpcANy735r14XEOOEG_jOXdKZ4onc&h=AT3puXZPJxXS3DemXgF0o7yDT71mk6S7ab_rpuOQdhseN96h80SkSuL3ZEfLTQDO6tlnvh-HwoiLrADJ15oG26Ip_KDUYhslHhP_ztzyk79uRAXuKvg8Pwpo9OnaT63c1F0vQe_-wJnX83pHJ6x5
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