Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune

Bagsværd den 31. januar 2018

Høringssvar Grøn Strategi for Gladsaxe Kommune
Det grønne er godt for øjnene, sagde Hans Christian Andersen i den grimme ælling.
Gladsaxe Kommune byder på så mange naturværdier, som mange egentlige byboer ikke har
og så bor vi kun 10-14 km fra Rådhuspladsen.
De fleste gladsaxeborgere kan på få minutter på f.eks. cykel tage en tur til skove og søer og
nyde (næsten) uberørt natur. I byområderne i Gladsaxe har vi mange dyre-og plantearter,
som vi glæder os over dagligt, med undtagelse af de mange rotter.
Hvad mere kan vi ønske os?
Jo i en politisk kontekst vil man gerne sætte pejlemærker for en udvikling i en eller anden
retning, som er lykkedes ganske godt med parolerne nedenfor:
Citat:
”Vi vil


øge andelen af borgere, der har adgang til grønne områder mindre end 400 m fra
deres bolig.



øge omfanget af grønne arealer og elementer i byen.



fremme nye grønne oaser og mødesteder, der kan flette byen sammen på tværs af
funktioner.



skabe flere fysiske forbindelser mellem de grønne områder for både planter, dyr og
mennesker.



udvikle hovedvejene til grønne vej- og byrum med flere træer.

Vi inviterer naturen ind i byen ved at tænke høj naturværdi og artsrigdom i udviklingen af
veje, byrum og på kommunale ejendomme.
Vi anvender beplantning, som styrker mangfoldighed og variation i art og udtryk, og som
styrker det grønnes robusthed overfor klimaforandringer.
Vi gør det let for Gladsaxes borgere at bidrage til at gøre byen mere grøn og oplevelsesrig.
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Vi understøtter og fremmer det frivillige arbejde for at skabe mere kvalitet og give ejerskab
til de fælles grønne værdier.
Vi styrker biodiversiteten i naturområderne ved at beskytte Gladsaxes særlige biotoper og
målrette naturplejen af disse.
Vi fremmer levevilkårene for Gladsaxes særlige arter, og styrker bekæmpelsen af invasive
arter.
Vi bruger grønne klimatilpasningsløsninger til at fremme en naturrig by og til at højne
naturværdierne.
Vi beskytter eksisterende træer, genplanter og planter nye træer, som kan blive store og
gamle for at fremme et bæredygtigt by-klima og grønne oplevelsesrige by og vejrum.
Vi formidler viden om Gladsaxes naturværdier og rekreative muligheder for at styrke
kendskab og ejerskab.”
Citat slut.
De fleste parcelhusejere har valgt en boligform, der lokalt sikrer dels et spændende dyre- og
planteliv, men også en ro som kan være svær at opdage i trafikkerede områder.
Det grønne er en sag med forslag om en regulering fra planloven i den såkaldte bio-faktor.
Vi har foreslået at kommunen arbejder med biofaktor-begrebet i en sikring af byrummenes
grønne muligheder med buske og træer, der jo i sig selv udvikler biodiversiteten som øer i
oaser i byens rum. I de egentlige byområder med pladser og veje er det en god ide at skabe
områder med rig beplantning og med træer, der dels virker luftrensende men også
afstressende og danner grundlag for biodiversitet. I nogen omfang dæmper bevoksning
støjforureningen fra busser, lastbiler, entreprenørmateriel og biler i øvrigt, som i øvrigt er et
stigende problem for os alle.
Villakvartererne er grønne åndehuller som mange benytter til dagens aften spadsereture.
Vi kunne ønske os at hvert villakvarter fik opmålt deres bio-faktor og at denne benyttes til at
værne om de buske og træer vi har, og som måske kan blive omfattet af en egentlig træpolitik. Det er jo almindeligt kendt at villakvarterer rummer et rigt dyre- og planteliv. Og
tæller fint i CO2 regnskabet, især hvis villakvartererne fik en større andel i og udbredt
ledningsnettet fra det affaldsudnyttende fjernvarme-anlæg Vest-forbrænding, samt et ønske
sammenlægning af de to fjernvarmeselskaber.
Desværre er vi voldsomt ramt af den stigende støj fra motorvejen, der løber 5 km gennem
Gladsaxe Kommune og hvor trafikmængden er steget meget mere end i de kommunalt
godkendte VVM aftaler mellem Vejdirektorat og Gladsaxe Kommune. Bilernes bidrag til
luftforureningen kan måles i forhold til den øgede trafikmængde og anslås til årligt 50 tons
partikler og 40 tons NOX gasser i faststof.
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I en grøn plan må byrådet også godt indtænke miljøforhold, som påvirker borgerne negativt.
Sammenslutningen efterlyser hvert år en politisk interesse for at få kommunen til at gå i
dialog med Vejdirektoratet og Trafikministeren for at finde optimale løsninger til nedbringelse
af støjende bil trafik inklusiv hylende sirener fra udrykninger. Rigtige recente støjmålinger
som opfølgning af Gladsaxe Kommunes godkendte VVM fra 2004 efterlyses, ligesom metoder
til at afskærme støjen står fast på vores ønskeliste. Forbud mod at bruge horn og sirener
bruges i mange byer i udlandet, hvorfor ikke i Gladsaxe?.
Ligeledes forventes trafikken på Ringvejen og Bagsværdvej at tage til, samt støjen.
Flere grønne områder: Ja tak langs hovedvejene og ved butikstorvene, der sagtens kan blive
mere velfungerende og hyggelige at opholde sig ved, især med mindre støj. Det lokale
butiksliv må styrkes. Tag blot Lyngby Hovedgade som et eksempel.
Naturområder der ikke er fredskovsagtige skal passes med naturpleje, og fårehold er en fin
løsning. Det grønne råd har talt om heste nedenfor Høje Gladsaxe ved Utterslev Mose, den
idé må lige gennemtænkes.
Naturpleje i hele kommunen må omfatte bekæmpelse af uønskede plante og dyrearter, hvor
bekæmpelse af rotter lader meget at ønske. Områdevis indførelse af rotte-klap-spærrer vil
vise at hele byområder får en markant nedgang i kloakrottebestanden og dermed reduceres
rotteangreb. Denne taktik har kommunen fravalgt, trods fine resultater andre steder, f.eks.
Hillerød Sygehus, Høje Taastrup og mange andre steder. Viden på dette område er i
underskud i forvaltning eller politisk vilje mangler. Rottebekæmpelsen der skal være
forebyggende og giftfri bør fjernes fra Teknikudvalget og lægges over i Miljøudvalget.
Uønskede plantearter stammer fra import af planter. Området invasion/import kræver større
opmærksomhed og en formidlingsindsats, fordi dels mange uønskede plantearter og også
rotter truer folkesundheden.
Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe ønsker:
1. Fortsat fredelige grønne og bio-faktor deklarerede villakvarterer uden fortætningsbyggeri.
2. Be-grønning i de såkaldte byrum og bytorve til understøtning af det lokale butiksliv.
3. Aktiv naturpleje også med inddragelse af skolerne, agenda 21.
4. Aktiv bekæmpelse af uønskede plantearter herunder gartnerierne rolle og bekæmpelse af
uønskede dyrearter.
5. Årlig registrering af salg af giftstoffer i de store byggemarkeder og oplysning om deres
ikke-anvendelse af alle borgere. Gift skader også biodiversiteten.
6. Bedre blå-grønne planer med flere naturlige afløb og vandløb og med bedre
dokumenterede afløb fra villaerne f.eks. langs Kagså. Monitering af grundvandsstigninger er

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune
Jægergangen 16
2880 Bagsværd

Tlf. 27 28 48 99
www.grfsamgladsaxe.dk
torbensan@gmail.com

4

kommunale opgaver samt løsningsforslag når stigningen udgør en fare for bygningerne.
Kommunerne må stå for bortledning af overskydende regnvand og grundvand.
7. Forbedring af den brunfarvede Bagsværd sø, der lider overlast af tilførsel af vejsalt, der
igen bevirker opblomstring af brunfarvede planteplanktonarter, invasive.
8. Bedre indtænkning af børn i naturområder og grønne områder med aktivitetspladser.
9. Nye eller flere grønne naturbørnehaver.
10. Flere cyklestier i et net, der forbinder de kendte og de nye grønne områder er et stort
ønske.
11. Mindske byggepres på de nu udnyttede faste boligområder. Hvis der skal skaffes nye
arealer til kommunens aktiviteter må man begynde at se på kolonihaveområderne, der kun
bebos delvist til dels af borgere fra andre stærkt fortættede kommuner.
Kolonihaveområderne må omprioriteres og forbeholdes borgere der bor i lejligheder i
Gladsaxe. Man må konstatere at der ligger meget store arealer delvist ubenyttede hen, som
kunne anvendes til (grønne) kommunale formål. En plan for en fremtidig bedre prioritering af
anvendelsen af de omfattende kolonihaveområder anbefales.

Slutteligt kunne vi ønske os at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg til konkretisering af de
mange forslag til et Grønnere Gladsaxe og at Sammenslutningen inviteres til at deltage i en
sådan.

p.v.a
Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune

Torben Sønnichsen
Formand
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