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Søborg den 26. november 2016. 

 

Vedr. Kommuneplan 2013 tillæg 20 (forslag 16B7) – Dagligvarebutik på Magle Torv 

 

Bestyrelsen for Søborgmagle Grundejerforening har behandlet forslaget om at placere en 

dagligvarebutik på Magle Torv. Da Magle Torv er placeret midt i foreningens geografiske område, vil 

placering af en dagligvarebutik på Magle Torv i særlig grad påvirke vores medlemmer.  

Selv om bestyrelsen kan se, at nogle borgere vil drage nytte af en lokal dagligvarebutik, mener vi, at 

placeringen på Magle Torv vil have overvejende negative konsekvenser. Særligt vil vi fremhæve: 
 

1. Tung trafik i villakvarteret. Biler med forsyninger til butikken vil give ekstra støj i nærområdet. Selv 

med en mindre butik vil det være de samme store forsyningslastbiler fra fx Arla. I det hele taget må 

der forventes mere trafik i området omkring butikken, hvilket er til gene for de omkringboende. 

 

2. Sikker skolevej. Mange mindre børn cykler hver dag til skole forbi Magle Torv, og en øget trafik til og 

fra butikken vil gøre skolevejen mere usikker for omegnens svage trafikanter.  

 

3. Magle Torv som grønt område. Ud over Utterslev Mose er der få grønne områder i foreningens 

område, og vi ønsker derfor at bevare Magle Torv som et grønt åndehul med træer og legeplads som 

nu. Torvet bruges desuden af omegnens børn til leg og til lokale arrangementer. En butik vil kræve 

etablering af flere parkeringspladser, hvilket vil gå ud over torvet som grønt område. 

  

4. Handelslivet på Søborg Hovedgade. Der er allerede rigeligt med dagligvarebutikker i området (på 

Søborg Hovedgade). En ny dagligvarebutik på Magle Torv vil trække handlende væk fra Søborg 

Hovedgade.  Det mersalg, der finder sted i de øvrige butikker, når kunderne færdes på Søborg 

Hovedgade, vil blive reduceret. Der er allerede en tendens til, at beboere i foreningens område søger 

mod større butikskoncentrationer, og en dagligvarebutik på Magle Torv vil styrke denne uønskede 

adfærd. 

 

Bestyrelsen har deltaget i de arrangementer, som lokale beboere har arrangeret om Magle Torv, og vi 

møder en overvejende negativ indstilling til at placere en ny dagligvarebutik på Magle Torv. Det anses 

heller ikke for realistisk at placere en mindre butik i den eksisterende bebyggelse. Bestyrelsen for 

Søborgmagle Grundejerforening henstiller således til, at forslaget om placering af en ny 

dagligvarebutik tages ud af Kommuneplan 2013 tillæg 20. 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Ljørring 

Formand for bestyrelsen i Søborgmagle Grundejerforening 


