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Kære alle sammen 

Forhistorien 

I juni 2009 var mange af os organisationsrepræsentanter mødt frem på Café ”Jorden 

Rundt” for at drøfte, hvorledes vi kunne bevæge Københavns Kommune og Gentofte 

Kommune til at etablere en sti. I dag kan vi glæde os over at stien er en realitet. Men 

samtidig er Café ”Jorden Rundt” desværre død, men endnu ikke borte. 

Væsentlige knaster i gennemførslen 

Det har ikke været teknik, som har bevirket at der skulle gå tre år. Zacho-Lind brugte her 

i foråret omkring tre uger til at udføre anlægsarbejderne. Problemerne har været 

lovgivningsmæssige og som konsekvens heraf også økonomiske. Samt et enkelt 

forstyrrende skybrud.  

Det grænseoverskridende samarbejde 

Men har det grænseoverskridende samarbejde mellem beboerorganisationer nord og syd 

for kommunegrænsen haft betydning for tempoet. JA, jeg tror, at det har lettet den 

politiske beslutningsproces. Alle har været fortalere for den gode idé. De, som har været 

imod, har i hvert fald ikke været synlige. Så vores nye sti er et symbol på, at det betaler 

sig at løfte i flok. 
 

Nu kan vore venner, der kommer fra nordsiden glæde sig over nem adgang til 

Svanemøllestranden, til alle sejl- og roklubberne, til cafeerne og til en genvej til 

København 

 

Vi, der kommer syd fra, kan se frem til nem adgang til Waterfront butikscenter, til 

Eksperimentarium og til både restauranter og cafeer. 

Drømmen 

Drømmen er naturligvis, at stien – henad vejen - kommer til at være en del af en attraktiv 

genvej langs kysten. Det indebærer, at Københavns Kommune vedligeholder 
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cykelstierne i Kalkbrænderihavnsgade i en god kvalitet. Eller måske laver en oplagt 

forbindelse til den kommende Svanemøllerute. Men også at Gentofte Kommune 

udjævner nogen af de forhindringer, som gør det svært at cykle frem til Hellerup Havn 

med passende fart. 

Og så tak til alle aktørerne 

• Tak til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Forvaltningen 

satte sig i førersædet for dette projekt, og holdt vedholdende fast, således at det 

blev til noget. Jeg vil sige tak til landskabsarkitekt Thor Bjørneboe, Center for 

Anlæg og Udbud  og til planlægger Ulrik Djupdræt, Center for Trafik, 

cykelsekretariatet for god dialog gennem hele projektforløbet.  
 

Og naturligvis også tak til TMF’s rådgiver VIA Trafik og til entreprenøren Zacho-

Lind, som jeg dog kun har haft sporadisk kontakt til. 
 

• Tak til Slots- og Ejendomsstyrelsen, som har udvist fleksibilitet ved at mageskifte 

med Københavns Kommune, således at Københavns Kommune nu også har 

”skøde” på arealerne til stien. 

 

• Tak til Gentofte Kommune som har muliggjort en foreløbig linjeføring af stien, 

indtil området byudvikles i henhold Gentoftes Lokalplan 307, og endelig 

 

• Tak til Carlsberg Ejendomme for at handle hurtigt i foråret 2012, da der kom fart 

på projektet på Københavnssiden. Her har det været meget gunstigt, at der har 

været en direkte kontakt til projektchef Claus Biilmann. 
 

Hurra 

Så jeg synes at vores nye sti fortjener et HURRA. Jeg vil derfor opfordre forsamlingen 

til – sammen med mig – at råbe et trefoldigt hurra for den nye si. 
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