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Til GLADSAXE KOMMUNE

By-og miljøforvaltningen. Stadsarkitekten

Gladsaxe.dk/arkitektur

Høringssvar til:   Forslag til Arkitekturpolitik.

Hermed fremsender vi venligst vores bemærkninger til forslaget til en arkitekturpolitik:
”ARKITEKTURPOLITIK. Gladsaxe for mennesker.”

Vi har gennemlæst og påskønner den velgennemarbejdede publikation, som er skrevet læsevenligt i et 
forståeligt sprog, og afsluttes med en god opsummering af de retningsgivende designprincipper.

Vores kommentarer følger rækkefølgen i kapitlerne :

1.0
Overordnet kan vi tilslutte os de tanker og ideer som rummes i forslaget til en arkitekturpolitik.
Vi finder, at dette velgennemtænkte projekt kan tilføre en forbedret livskvalitet for borgerne.

2.3
Det foreslås, at de 19 bykvarterer som kommunen består af, skal bevare deres historie og særpræg og 
at ny arkitektur skal respektere dette.
Bagsværd Grundejerforening har ved flere lejligheder netop rettet henvendelse om, at nybyggede 
parcelhuse skal matche den byggestil der er karakteristisk for det pågældende parcelhusområde.
Vi ønsker derfor, at Stadsarkitekturen skal have beføjelser til at ændre på et ”atypisk ” byggeriprojekt 
som tydeligvis ville være i modstrid med områdets identitet.
Især er det vigtigt at forhindre, at der kan opstå indbliksgener i alle typer af byggerier.

3.2
At byrum og kantzoner skal være imødekommende og nemt tilgængelige og rumme en god varierende 
begrønning er vi enige i, men vi er bekymrede for, om der på disse steder opretholdes en pæn pasning 
af arealerne, således at affald, gamle cykler, tomme flasker, graffiti og ukrudt ikke vil skæmme.

3.3
Destinationer og samlingspunkter og byrum skal naturligvis være imødekommende, afslappende og 
frodige, men vi må minde om, at støjgener naturligvis skal forhindres disse steder.

3.5
At vejene ofte kan tilføres et miljømæssigt karakterløft er rigtigt, men den omsiggribende bilparkering på 
vejene ved kanstenene og på fortovet ødelægger ofte oplevelsen af en smuk villavej. Der bør stilles krav
om at bilerne skal parkeres på egen grund hvor det er muligt.
Vi vil minde om, at mange villaveje og villakvarterer i sig selv kan give indtryk af et smukt parklignende 
område.

3.8
De arbejdspladser der er etableret, eller vil komme, skal naturligvis også virke imødekommende og med 
gode uderum, men også her er det vigtigt at påpege, at der oprettes egne parkeringspladser, således at 
bilerne f.eks. ikke bliver parkeret på villaveje i området.
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4.1
At gang – og cykelstier skal kædes sammen og sammenknytte de forskellige kvarterer er et godt initiativ,
men vi vil minde om, at der skal være en god belysning, gode skilte og en effektiv snerydning.

Vi ser frem til at pladser, stier og villaveje skal virke trygge, åbne og også velbelyste, og udgøre en 
naturlig og nem sammenbinding med de forskellige kvarterer, hvilket vil give en harmoni mellem 
områderne
.
4.4
Der er planer for at genbruge byggematerialer ved forandringer eller nedrivninger af bygninger.  
Vi mener i den forbindelse, at der også skal være en politik for hvornår man ikke må nedrive et parcelhus
af god kvalitet eller med et særligt karakteristika, med henblik på at opføre et nyt større typehus.

5.6
Vi kan tilslutte os at det ønskes, at alle skal have et smukt sted at bo. At byggematerialerne skal være 
”varme” og udformningen af bygningen skal være smuk er vi jo også enige i, men ofte har vi desværre 
en fornemmelse af, at f.eks. byggefirmaer er stærkt dominerende omkring valget af stil, størrelse, 
beliggenhed og materialer.

Vi finder desværre ikke at der er omtalt noget om forbedringer af ældreboliger eller plejehjem. Her er det 
jo vigtigt at der er gode opholdsrum og smukke og gangvenlige udearealer til gavn for beboerne og 
besøgende.

6.0
Til slut glæder vi os over, at Forslaget til Arkitekturpolitik er blevet til i et længere samarbejde med 
mange forskellige interessenter, og at stadsarkitekten og forvaltningen opfordrer til en fortsat dialog 
omkring arkitekturen i kommunen, og vil være lydhøre overfor gode forslag og nye eksperimenter.
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