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BY -OG MILJØFORVALTNINGEN. 

 

gladsaxe.dk/hoering 

 

Høringssvar til:    "Vores grønne Gladsaxe". 

 

Efter en grundig gennemgang af ovennævnte udkast påskønner Bagsværd 

Grundejerforening det fine arbejde og den smukke publikation, og vi tillader os venligst 

hermed at fremkomme med vores kommentarer til de enkelte afsnit: 

 

"Den grønne by":  Vi påskønner, at der lægges op til et bredt samarbejde mellem 

forvaltningen og borgerne med henblik på at udforme de fysiske grønne rammer i 

kommunen i et samspil mellem private og kommunale arealer. 

 

" Gladsaxes naturværdier":  En forbedring af naturkapitalen er meget ønskelig. 

En øgning over 34 %  af det bebyggede eller befæstede areal i kommunen må ikke  

finde sted. Planer om en fortætning med nye huse i villaområderne må ikke komme på 

tale igen. 

 

"Et grønt netværk":  Gode vej- og stiforbindelser  mellem de forskellige grønne 

områder er meget attraktivt. Vi må her minde om, at det er vigtigt, at disse forbindelser 

er velplejede og godt oplyste, og at de også skal være velegnede for barnevogne og 

bevægelseshæmmede. Hvor det er muligt, ønsker vi at cykel- og gangsti adskilles.  

 

"Målsætninger":  Målsætningen om at skabe inspirerende, varierede, righoldige og 

nemt tilgængelige naturområder bifalder vi, og vi minder om, at der for mange borgere 

er ret store afstande til de attraktive naturoplevelser, hvorfor nødvendige parkerings-

arealer skal indtænkes ved disse områder. 

 

"Oplevelser og livskvalitet":  At styrke muligheden for samværet blandt borgerne i 

naturen på alle årstider og medvirke til oplysning og lege- og motionsmuligheder er et 

godt initiativ.  

At understøtte grønne initiativer på private/erhvervsmæssige arealer forventer vi vil give 

en godt resultat. 

 

"Adgang og forbindelser": Gode veje og stier til de grønne oaser og mødesteder - med 

tydelig skiltning - skal udbygges, og som nævnt ovenfor skal disse forbindelser være 

velplejede og godt belyste. 
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Grønne bykiler, - som den påtænkte "Diagonalen" i Bagsværd - er vi meget 

interesserede i at få indført. 

 

Det vil være helt naturligt at omforme "grå" pladser til grønne pladser, f.eks. ved brug af 

græsarmeringssten på parkeringspladser o.l. 

 

Vejtræer mener vi er et klart gode, og kommunen bør overveje, om andre træsorter end 

de velkendte platantræer kan plantes; f.eks. blomstrende eller frugtbærende træer.  

Vi opfordrer til, at kommunen samarbejder med Vejdirektoratet omkring en øget  

beplantning af de vejstrækninger i kommunen, som Vejdirektoratet råder over, f. eks. 

Ring 4. 

 

En fortsat forøgelse af biodiversiteten og bekæmpelse af invasive arter prioriterer vi 

meget højt. 

 

"Status":  Vi forventer at den omtalte "årlige status" på projektet bliver offentliggjort. 

 

 

Vore yderligere forslag:    

Vi savner, at der bliver øget fokus på børnefamilie-venlighed, såsom legepladser og 

oplysningsskilte med QR-firkant til information på smartphonen.  

 

Man bør overveje at oprette tema-haver, som f.eks.  blomsterhaver, frugttræområder, 

stedsegrønne anlæg, skulpturhaver (gerne klatrevenlige) eller et anlæg med sjældne 

vækster. Fuglekasser bør opsættes, og skader må bekæmpes. 

 

Vi opfordrer  kommunen til at udvirke, at de private haver kan indgå i  harmoni med de 

grønne tiltag, som vil blive iværksat, da der er mange villaområder, der i forvejen giver 

et smukt parklignende indtryk.  

Kommunens initiativ omkring åbne forhaver, og begrænsning i antallet af høje hække 

og plankeværker skal fremmes. Frivillig nedlæggelse af et plankeværk kunne f.eks. 

godtgøres økonomisk. 

 

Vi savner omtale af den mulige integration af de mange smukke grønne kirkelige anlæg, 

såvel som områderne omkring plejeinstitutionerne.  

 

Slutteligt vil vi minde om, at "de grønne områder" også skal fremstå attraktive og 

brugervenlige i hele vinterhalvåret. 

 

På vegne af bestyrelsen i Bagsværd Grundejerforening: 

 

Hans-Chr. Gelf- Larsen 

Formand 

 


