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Søborg 31.3.2020

Høringssvar angående ”Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2017 – Bagsværd Bypark” 

Fra Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune 

Vi har valgt at fremføre nogle lidt mere overordnede betragtninger (opråb), som vi håber I vil tage med i 

jeres videre sagsbehandling og endelige planer for Bagsværd Bypark samt også fremadrettet vil indgå i 

jeres planer og tanker i forbindelse med lignende byfornyende tiltag.  

Først nogle overordnede betragtninger i forbindelse med byfornyelse:

 En klar overordnet strategi som ikke kun baserer sig på ren økonomi fra kommende 

”developer/konsortier” og målet om 8-10.000 nye indbyggere over de næste 10 år, som det 

fremgår af de seneste befolknings prognoser offentligtgjort fra Gladsaxe kommune. 

 Bør også omfatte hensyn til områdets karakter som for eksempel lav bebyggelse og villakvaterer. 

 Gøre brug af en kommende stadsarkitekt, ikke til at fremme politiske hensyn men til at få en reel 

mulighed for at fremme en hensigtsmæssig byudvikling, som tilgodeser et overordnet hele 

 Grøn og bæredygtig by (”grønne facder/tage”) 

 Omsorg, sundhed og fællesskab 

 Boliger for livet (æstetik + seniorboliger) 

 Vækst- og Erhvervsstrategi (arbejdspladser i nærområdet bliver også ofte nævnt i forbindelse 

med overordnet bæredygtighed) 

 Effektiv og sikker trafik  

Øvrige Punkter der bør tages i betragtning: 

Bekymring for de konsekvenser, byfortætning kan have for de eksisterende boliger. 

Parkeringsudfordringer da fortætning af bydele ofte medfører øgedede udfordringer med at finde 

parkeringsmuligheder. Indtænke parkeringsløsninger, som der for eksempel er gjort i forbindelse med den 

nye Lidl på Vadstrupvej 21.  

Generel bekymring om manglen på grønne områder og at de berørte byfornyelsesområder kommer til at 

mangle offentlige tilgængelige friarealer til f.eks. ophold, leg og boldspil (den nuværende COVID-19 krise, 

viser også med al tydelighed vigtigheden af adgang til åbne udendørs grønne områder). 

Positive konsekvenser som bør integreres i byfornyelses- / fortætningsplaner bør omfatte blandt andet 

øget byliv i kraft af flere mennesker i bybilledet, bedre forudsætninger for handelslivet og bedre 

tilgængelighed for beboerne til handel og kollektiv trafik.  
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For naboer/grundejere: Maksimal byggehøjde er også et vigtigt aspekt. Hvis der tages beslutninger om 

etablering af højt byggeri,  som vi har adskillige eksempler på over de sidste mange år, bør de berørte 

naboer/grundejere få fuld økomisk kompensation, der også giver fuld økonomisk kompensation hvis salg 

og fraflytning ønskes. Negative konsekvenser omfatter blandt andet skyggepåvirkninger, indbliksgener, 

forretningsliv og butikslokaler, den visuelle påvirkning af nærmiljøet, parkering, trafikforhold, værditab af 

egen bolig (værdiforringelse) og visuelle gener (æstetik). 

Håber at ovenståede vil blive taget med I jeres generelle overvejelser og endelige beslutninger omkring 

den konkrete plan samt fremadrettede lignende projekter/planer til byfornyelse. 

Vi er mest  bekymret for de af  vores medlemmer (grundejere) der støder op til/bliver naboer til sådanne 

nye områder qua de mange dårlige eksempler/sager I/vi alle kender og/eller har hørt om.  

Vi har en stor bekymring for at kommende ”developer/konsortier” får lov til at bygge så tæt og højt som de 

kan slippe af sted med. Et grelt eksempel er vist på nedenstående billed fra Bagsværd Bypark. Det er blandt 

andet her vi ser vores opgave i at holde fokus på, at vi skal have nye bydele, der fungerer og hænger 

sammen, med plads til grønne friarealer, og mulighed for at alle aldersgrupper at trives. 

Vi står som forening altid til rådighed til yderligere dialog med kommunen. 

Men venlig hilsen 

På vegne af Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune 

Flemming Yssing Hansen og Jørn Krogh 


