
Åben politikerdebat i Nordvest: 
Planlægning og byudvikling efter 
lokale forhold
Kom og vær med!

Tid: tirsdag d.25. oktober kl. 19-21

Sted: BIBLIOTEKET,  

Rentemestervej 76, 3. sal

Pernille Stensgaard, journalist på 
Weekendavisen og forfatter til bogen 
”Københavnerne”, styrer debatten.  
Hvert parti på rådhuset stiller med en 
repræsentant.

Mødet er åbent for alle. Kom og vær med i 
debatten om udviklingen af dit kvarter.

Politikerne vil bla. blive spurgt om:  
 ❚ Ungdomsboliger generelt: hvordan 
sikrer vi at København generelt får flere 
ungdomsboliger, men kun i begrænset 
omfang placeres i nordvest?

 ❚ Det grønne i den tætte by: hvordan 
sikrer vi plads til de grønne og rekreative 
åndehuller når vi fortætter byen?

 ❚ Lokalplaner: hvordan sikrer vi at 
lokalplaner bliver et brugbart instrument 
til den byudvikling som ønskes lokalt? 

 ”Strategien for Bynatur i København” 

 er i høring  frem til d. 28. august 

 – kom og giv dit bidrag til Lokaludvalgets høringssvar! 



Bispebjerg Lokaludvalg har følgende 
synspunkter, som debatten vil tage 
udgangspunkt i: 

1. Ungdomsboliger generelt: Hvordan 
sikrer vi at København generelt får flere 
ungdomsboliger, men kun i begrænset 
antal placeres i Nordvest? København 
har behov for ungdomsboliger, og 
derfor er der lavet lempelige regler 
for ungdomsboliger og et stort antal 
ungdomsboliger skyder op. En stor andel 
af disse bygges i Nordvest, hvor der er 
plads.  Men i Nordvest er der ikke behov 
for flere små lejligheder – tværtimod så 
mangler der familieboliger og når familier 
får vokseværk, må man flytte væk pga 
boligmangel. Således får vi en ensidig 
befolkningssammensætning lokalt og vi 
skubber ressourcestærke beboere væk.   

2. Det grønne i den tætte by: Hvordan 
sikrer vi plads til de grønne og rekreative 
åndehuller, når vi fortætter byen? 
Nogle kvarterer i byen er tætpakket 

med boliger, og der kan være langt til 
nærmeste grønne område. Her er det 
vigtigt at enten få opkøbt og omdannet 
byggetomter til offentlige grønne arealer. 
Når dette ikke er muligt, bør lokalplanerne 
sikre at nyopførte bygninger bidrager til 
den overordnede grønne struktur ved 
eksempelvis at skabe små kantzoner som 
indbyder til ophold, indtænke grønne 
passager, som leder beboerne fra de tætte 
områder hen mod større parkområder og 
lignende.    

3. Lokalplaner: Hvordan sikrer vi at 
lokalplaner bliver et brugbart instrument 
til den byudvikling som efterspørges 
lokalt? I Bispebjerg oplever vi, at der alt for 
ofte gives dispensationer til lokalplaner. 
Vi oplever også at selvom der er stor lokal 
modstand, så bliver projekter alligevel 
gennemført. Lokalplaner bør være et 
vigtigt instrument som sikrer den rigtige 
boligmasse, infrastruktur, grønne områder 
og institutioner til et givent område.


