
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne af en gruppe borgere boende på Buddingevej i Lyngby sender jeg hermed 

begæring om lov til foretræde for Folketingets Transport og Bygningsudvalg under 

udvalgsmødet i morgen den 26. maj 2016 efter afstemningerne. 

Jeg vedhæfter kopi af gruppens (ved faglig repræsentant Carl-Erik Falbe-Hansen) 

breve til ministeren af 20. og 23. maj 2016 med bilag, som anskueliggør, hvilke 

alvorlige overvejelser den nuværende planlægning af Letbanen i deres område 

giver anledning til. 

Der er formentlig andre - og måske alvorligere – problemstillinger i vente, når sa-

gen undersøges dybere. Men dette er de punkter, som hidtil har kunnet identifice-

res og som er presserende at få afklaret inden det er forsvarligt at gå videre med 

vedtagelse af anlægsloven for Letbanen. 

Gruppen og jeg anser det for hensigtsmæssigt at vi får lov at redegøre for disse 

konkrete bekymringer og begrundede overvejelser under et møde med udvalget og 

beder derfor om at måtte møde op i morgen. 

Jeg ser frem til snarligt svar og tillader mig efter omstændighederne at følge tele-

fonisk op på denne skrivelse straks. 

 

Venlig hilsen 
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