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Herlevs fremtid er bygget op om letbanen

Det er med stor undren og stor bekymring, at vi i Herlev Handelsforening og Herlev Haandværker-
forening har fulgt den sidste tids debat og pludselige usikkerhed om letbanen. Derfor finder vi det
absolut nødvendigt, at gøre det klart for Transport- og Bygningsudvalgets medlemmer, hvad letba-
nen betyder for Herlev.

I Herlev er de valg, der er truffet om byudviklingen de seneste år, truffet på grundlag af en klokke-
klar forventning om, at letbanen kommer. Forventninger som er skabt på baggrund af indgåede
politiske aftaler både nationalt og blandt de involverede kommuner.

Letbanen er blandt meget andet grundlaget for den store plan for udviklingen af Herlevs bymidte,
der bliver arbejdet ihærdigt på lige nu. Bymidten er blevet købt af stærke investorer, fordi de ved,
at letbanen kommer.

Udviklingen af bymidten kommer uden tvivl til at trække rigtig mange nye herlevborgere til, og det
vil betyde, at Herlev som handelsby vil opleve en enorm vækst. Det er en udvikling, som er helt
nødvendig og helt afgørende for Herlev.

Herlev er lige nu inde i et udviklingsryk, hvor rigtig mange investorer vælger at investere i vores lille
kommune. Vi taler her om milliard investeringer. Det er investeringer som risikerer, at blive trukket
ud af vores by, hvis letbanen ikke bliver gennemført som besluttet og som lovet. Dertil kommer, at
letbanen hænger tæt sammen med regionens milliardudvidelse af Herlev Hospital. Der er behov
for letbanen, så bilkøerne ikke vokser og trafikken belastes i endnu højere grad på alle ringvejene.

Letbanen vil skabe vækst, ikke kun i Herlev, men i alle kommunerne der er med i projektet. En
vækst, som er tiltrængt og som har været grundlaget for spirende optimisme blandt medlemmerne
i vores foreninger.

Vi håber, at I vil have Herlevborgerne med i tankerne, når I træffer beslutning om letbanens frem-
tid. Vi håber, at lvil undlade atgøre spørgsmåletom letbanen til etspørgsmål om partipolitik. Det
er Herlevs fremtid, det her handler om.

Venlig hilsen
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