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Vasevejs skæbne   
Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet 
Fredningsnævnets afgørelse omkring Vasevejs 
linjeføring med den begrundelse, ”at frednin-
gen indeholder en særbestemmelse om, at der 
uanset fredningens formål og indhold, kan ske 
udvidelse og regulering af Vasevej, og at den 
nuværende vejføring ikke direkte er omfattet 
af fredningen, og at fredningen dermed ikke 
lukker af for, at den ændres”. Rent juridisk der 
ikke meget at sige til Klagenævnets afgørelse 
– den følger praksis. Og Klagenævnet gjorde 
sig dog den ulejlighed at besigtige forholdene, 
hvilket Fredningsnævnet ikke fandt nødvendigt! 
Afgørelsen, som er truffet af et flertal i kommu-
nalbestyrelsen og siden tiltrådt af fra et skrivebord i Fredningsnævnet, står således ved magt. Pengene 
til anlægsarbejdet er med på budgettet og forventes frigivet i juni måned.

Mulighed for ”flextrafik”
Som én af de sidste kommuner i Hovedstadsregionen arbejder Rudersdal nu med at indføre en såkaldt 
flextrafik-ordning, der har som slogan ”Kunderne bestiller selv kørsel”. Ideen er, at vi i takt med at vi 
reducerer den kollektive bustrafik, som vi køber hos Movia, skal kompensere for den manglende ser-
vice ved at indføre en slags ”servicebus”. Samtidig skal flextrafikken forbedre forholdene i de områder, 
der allerede i dag er uden ordentlig busbetjening. Sigtet er, at borgeren skal kunne bestille en kørsel 
ca. 2 timer før ønsket afgang, og så blive hentet og kørt det ønskede sted hen. Prisen vil typisk være 
24 kr. for de første 5 km, og herefter 6 kr./km. Turene køres af lokale taxi eller andre vognmænd, og 
man skal som kunde acceptere, at der også kan køre andre borgere med i bilen. Ordningen er en stor 
succes i omegnskommunerne, så hvorfor ikke også her? Sagen afgøres over sommeren, og har Lokal-
Listens fulde opbakning.

Hvem skal visitere borgere med nedsat funktionsevne? 
LokalListens Axel Bredsdorff er af Kommune Kontaktrådet (KKR) udpeget til at sidde i bestyrelsen for 
Kommunikationscentret, som er en del af det tidligere Tale- og Høreinstitut. Hér dukkede en besynder-
lig sag op på et ekstraordinært møde i april: KKR foreslog at visitationen til borgere med brug for hjælp 
alene skulle varetages af kommunerne, som ikke har den fornødne faglige kompetence på netop dette 
område. En katastrofalt dårlig idé, som vi i LokalListen tog kraftigt afstand fra. 
Læs på vores hjemmeside hvordan det gik med denne sag.     
 
Lokallisterne i Region Hovedstaden 
Meget tyder på at antallet af lokal/borgerlister vil stige frem mod kommunalvalget til november. 
Ikke mindst har mange socialdemokrater og SF’ere landet over valgt at forlade deres landspartier og 
starte nye lokale lister. På trods af denne udvikling har lokal- og borgerlisterne i Region Hovedstaden 
besluttet, at vi ikke stiller samlet op til Regionsvalget denne gang. Det sker i erkendelse af vi ikke har 
de kræfter, der skal til for at gøre det ordentligt. I stedet vil vi koncentrere os om det politiske arbejde 
i vores kommuner.
    
Årsmødet i LokalListen Rudersdal 
På LokalListens årsmøde i marts var der genvalg til såvel bestyrelsen (Birgit Heinskov, Kirsten Still-
ing, Sten Troelstrup og Thomas Bruun) som sekretariatet (John Austin) og de kritiske revisorer (Tage 
Iversen og Svend Broberg). Bestyrelsen har siden genvalgt Sten Troelstrup til formand, og er nu i gang 
med at lave oplæg til et medlemsmøde 30. maj om LokalListens valgprogram. Samtidig er LokalListens 
kandidatudvalg gået i gang med at interviewe mulige nye kandidater til valget. 
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