
Ishøj Bylaug - Bystævne 

Mandag den 11 marts 2019 

 

 

Program (ca. tider): 
 
18.00 Ishøj Forsyning orienterer om vandværksbyggeriet v/ Henrik Lemeez 

Vandværksbyggeriet er udsat pga. for højt udbud estimatet er på ca 10,5 mill og er næsten 
 det dobbelte af det estimerede beløb (18.0mill), så man har sat det på hold for at få overblik 
over Økonomien, den meget forhøjede pris er delvist begrundet af travlhed i markedet, og det  

 Betyder at man i løbet af foråret vil gennemgå projektet og udbydes på ny i totalentreprise 
 Ny tidsplan er af man i bestyrelsen finder min. 2 firmaer som kan deltage i totalentreprise 
 Dette besluttes på næste møde 12 juni, så ny start bliver nu i løbet af august 2019 
 Ny forventet igangsætning er august/september 2020 

Der kom spørgsmål fra salen om hvad man laver lige nu, og da man ikke laver noget vil man    
se på at nivellere området ud indtil det skal bruges. 
Man forventer at man ville kunne klare ca. 80% af det totale forbrug i Ishøj kommune ved 4 
boringer 
Selve anlægget er forberedt til at lave blødt vand, hvilket ikke er gratis 
Man venter lige nu på at HOFOR har lavet deres anlæg så man kan bruge deres anlæg 
Man forventer at der ikke kommer en forøget pris på M3, hvilket man ikke ved eksakt nu 
Man giver i dag ca 4KR pr M3 og man forventer at prisen vil stige da HOFOR skal renovere 
deres eksisterende anlæg (forventet ny pris hos HOFOR er ca 8kr og vi kan holde prisen) 
Der er meget debat omkring pesticider og man er meget opmærksom herpå, man kan ikke 
love 100% rent drikkevand, man vil som alle andre blive nødt til at rense og filetere vandet 
Der vil i forbindelse med anlægget være et lille personalebrug da hele anlægget er 
fuldautomatisk 
Tilkørsel til vandværket vil være via Pilemøllevej, der vil være en sti så alle kan gå igennem 
og der vil også blive dyrehold, der vil blive etableret nogle infotavler der fortæller omkring 
grunden til vandværket og alle de gode historier herom. 
En bivirkning af at lave blødt vand er at dette fjerner kalken fra rørene og der kan hermed 
muligvis forekomme utætheder i rør og tilslutninger. 
  
Ishøj Kommune orienterer om planer vedrørende Ishøj Landsby v/ Anja Karlslund og Joan  
Jacobsen. 
 
Ishøj kommune fortalte om de udviklingsmuligheder der er givet tilladelse ud og arbejder  
videre med fingerplanen og man har til gengæld måtte bytte skolens boldbaner til landzone 
Man skal som udgangspunkt give noget tilbage når man får noget. 
 
Bananen: hvad skal der bygges her – der skal bygges mindre erhvervsvirksomheder 
(håndværk og produktion og er selskabslokale (+500 personer) der er ikke noget krav om at 
der skal være selskabslokaler det er bare en mulighed. 
Der er begrænsninger på at man max. Må afholde 100 arrangementer om året 
 
Kommunes målsætning om forøgelse af beboerne så forventer man at have mere end 25.000 
beboer i kommunen 2025 
 
Helhedsplan: (ikke noget bindende dokument, men en mulighed for inddragelse) vedtaget på 
byrådet i tirsdags og vil blive offentliggjort tirsdag 12/3 og være tilgængelig på kommunens 
hjemmeside. 
Man har ved helhedsplanen prøvet at få alle synspunkter gjort gældende, der er gjort mange 
indsigelser omkring trafikforhold 
 
Næste punkt er lokalplan og det skal kommunen nu i gang med at lave, der er mange hensyn 
at tage idet man ikke bestemmer om området og om muligt så skal flere slå sig sammen for at 
man kan få byggeområder nok. 
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Tidshorisonten er at lokalplanerne skal være færdige til oktober 2019 
I samme øjeblik at lokalplanen er vedtaget overgår de inddragede arealer til Byzone og 
hermed ændret beskatning. 
 
 

Helhedsplan februar 2019 - https://ishoj.dk/helhedsplan-ishoej-landsby-vedtaget 

  
 

 
19:00 Bystævne 
 

Valg af dirigent – valg af referent Lars Eliasen 
Oldermandens beretning –  
Ring 5 – vi er blevet kontaktet af Torslunde bylaug om vi vil være sammen om en klage over 
den nye Ring5 
Vi har skrevet sammen med kommunen omkring trafikforhold i kommunen og har lavet et 
oplæg til en 2 minus 1 vej og det har kommunen ikke kommenteret på endnu. 
Vi havde inviteret og planlagt til Høstfest men måtte aflyse dette grundet manglende 
tilslutning, og vil i stedet lave nogle mindre arrangementer med mad til fornuftige penge, en 
tilhører spurgte om vi havde talt med kommunen omkring dette, de vil helt sikkert deltage 
Juletræs tænding: ca 150 deltog det var en stor succes og stort tak til Ane præst 
Kommunen har etableret en ny sti så man ikke længere skal gå på vejen for at komme ud til 
vores kommende skov, det er besværligt at komme forbi med en barnevogn. 
 
Aflæggelse af regnskab – Jakob Wonsild / Godkendt  
 
Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag - der er ikke indkommet nogen forslag 
(Forslag, skal være oldermanden i hænde senest 4 dage før bystævnet) 
 
Valg til bestyrelsen (2 medlemmer i lige år/ 3 medlemmer i ulige år) 
Lars-Bo modtager genvalg 
Jeannie modtager genvalg 
Jakob W modtager genvalg 
 
Valg af suppleanter - 1 år ad gangen 
Britta modtager genvalg 
René J modtager genvalg 
Steen modtager genvalg 
 
Valg af revisor - 1 år ad gangen 
John Jørgensen ønsker ikke genvalg 
Laila Jakobsen ønsker genvalg 
Majbritt Cordt ønskede valg 
 
Valg af fest m/k 
Annette Jørgensen ønsker genvalg 
 
Eventuelt: 
En tilhører spurgte om hvordan man kommer i kontakt med Bylauget når man ikke har nogen 
mail, Facebook osv. 
Der er en del gadelamper der ikke virker, man skal melde dette via APP. 
Der er forvirring omkring hvornår der skal betales kontingent – vi sender en mail ud og laver 
en påmindelse i april og har man ikke en mail bliver det lagt i postkassen. 
 

 
20:00 Servering af: 1 øl/vand, 1 snaps, 3 stk. smørrebrød   

21:00 Tak for i aften  

https://ishoj.dk/helhedsplan-ishoej-landsby-vedtaget

