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Kære alle 
 
Teknik- og Miljøudvalget har på mødet d. 29. november 2010 
godkendt et udkast til Fodgængerstrategi for København (”Flere Går 
Mere”) samt en efterfølgende høring og borgerdialog af strategien. 
Som tidligere drøftet, lægges der i indstilling op til, at lokaludvalgene 
spiller en vigtig rolle i denne høringsfase.  
 
På den baggrund vil vi i Center for Trafik gerne invitere Jer til et 
dialogmøde onsdag d. 5. januar kl. 17-19, Islands Brygge 37, 2300 
København S. Mødet foregår i mødelokalet ”Ørestaden” i stueetagen. 
På mødet vil vi præsentere hovedpunkterne i udkastet til 
Fodgængerstrategien samt et oplæg til at drøfte den kommende høring 
og borgerdialog. Til mødet vil vi også invitere Dansk Fodgænger 
Forbund, Dansk Cyklist Forbund, Ældrerådet, Handicaprådet og 
Områdefornyelser. 
 
Vi er i gang med at forberede den kommende høring og borgerdialog 
af Fodgængerstrategien ved at udarbejde en hjemmeside på kk.dk 
samt en debatfolder til uddeling i lokalområderne. Hjemmesiden 
præsenterer Fodgængerstrategiens fokusområder, giver mulighed for 
at komme med høringssvar og kan samtidig fungere som den 
overordnede platform, der leder brugerne hen på Lokaludvalgenes 
egne hjemmesider. Debatfolderen indeholder hovedpunkterne fra 
strategien og skal inspirere til dialog om få flere til at gå mere i 
København samt opfordre borgerne til at komme med gode forslag til 
konkrete indsatser i Fodgængerstrategien.  
 
Fra forvaltningens side vil vi således tilvejebringe et generelt 
høringsmateriale, og vi håber, at I i lokaludvalgene har lyst til at 
oversætte dette til konkrete lokale dialog-initiativer. Vi forestiller os 
en tidsplan, hvor høringen og borgerdialogen forløber fra januar til 
marts. Efterfølgende samler forvaltningen op på alle input og laver en 
indstilling til Teknik- og Miljøudvalget, således at en endelig strategi 
kan vedtages inden sommerferien 2011.  
 
Vi ser frem til en god proces omkring høringen og borgerdialogen i 
forbindelse med Fodgængerstrategien. Udkastet til 
Fodgængerstrategien samt den politiske indstilling er vedhæftet som 
bilag. Afslutningsvis vil jeg lige informere jer om, at vi i Center for 
Trafik har fået ny tovholder på arbejdet. Joanna Mai Skibsted 
(bi73@tmf.kk.dk, 33 66 32 45) er fremover kontaktperson, efter at 
Lotte Bech desværre har valgt at forlade os for at gå på pension. 
 
Med venlig hilsen 
Brian Hansen og Joanna Mai Skibsted 
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