Borgerpanelsundersøgelse:

Input til udvikling af Lundehustorvet
I Undersøgelsen er sendt ud til 224 borgere, hvoraf 190 borgere har svaret. Respondenterne er
bosiddende i to kvarterer – Emdrup og Ryparken-Lundehus. Målingen er sendt ud i perioden 12. marts til
d. 23. marts 2018.
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Har Ryparken-Lundehus området brug for et byrum/torv, som kan fungere
som et lokalt mødested?

Har Ryparken-Lundehus området brug for et byrum/torv, som kan fungere
som et lokalt mødested?

I det følgende præsenteres du for nogle udsagn om pladsen. Du bedes angive
hvor enig du er i følgende udsagn:
Udsagn: Jeg oplever at bilerne på Strødamvej kører hurtigt

Udsagn:
Det er utrygt at krydse Strødamvej som fodgænger og cyklist

Udsagn:
Støjen fra motorvejen er en stor udfordring for at skabe et godt byrum

Udsagn:
De tillukkede facader med mur og blændede vinduer i flere bygninger kan virke
afskærmende. Er det en stor udfordring for at skabe et godt byrum?

Udsagn:
Torvet opleves utrygt i sin nuværende form. Hvis ja, så forklar gerne hvorfor.
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Udsagn:
Torvet opleves utrygt i sin nuværende form. Hvis ja, så forklar gerne hvorfor. Ja, der er utrygt, forklar gerne hvorfor:
 Har været der enkelte gange i fakta tror jeg det er. Det er et belastet område som jeg ikke føler
mig tryg i og derfor ikke kommer der.
 Jeg har indtryk af at der er temmelig mange 'sociale tilfælde' der holder til på torvet
 For mange der sidder og drikker og er højrøstede
 sidder en del og nyder alkohol
 om aftenen er hele strækningen fra ryparken st til torvet ret øde og mørkt
 forfaldent
 Det er vindblæst og nøgent.
 drukkenbolde
 Det er meget udefinerbart, jeg bruger det når vi besøger fakta, og det er uklart hvor der må cykles
og hvor der skal gås.
 Der er til tider mange berusede folk i området
 Tilholdssted for fulde mennesker inde fra værtshuset
 Der er ingenting. Det er et "ikke-sted"
 Det er hjemsted for alkoholisterne og føles ikke rart, når de er der
 Går spørgsmålet på Emdrup Torv? I givet fald er der foregået nogle grimme ting der og det giver
den største utryghed. Hvis det bliver piftet op med blomster, træer mm vil det hjælpe. Overvågning
vil også være rigtig fint.
 Tror måske at folk blir nervøse, når der er folk der drikker øl der. Men dem skal der os gøres plads
til.
 klientellet
 Det er en samling bygninger, mest butikekr med mange "blinde" vinkler, så man ikke kna overskue
toevet og de personer og hunde, som ofte er der
 Ja, det er utrygt, fordi det er et øde sted, og opleves øde selv i dagtimerne, fordi det ikke inviterer
til ophold. Det inviterer ikke til ophold pga. trafikstøj, og et meget bart, koldt udtryk
 det er bart og tit samlingssted for fulde folk. kan virke mørkt og øde om aftenen
 Der er tit højtråbende mennesker, det samles.
 Der sidder mange alkoholikere og drikker på bænkene. Der er intet hyggeligt her og derfor kan det
også komme til at appellere til '' ligegyldighed''
 Der sidder altid nogle og drikker
 Pladsen virker uoverskuelig med mange buske, containere mv
 Der er af og til borgere, som har det meget dårligt og måske påvirkede af stoffer
 Der mangler bedre belysning
 Megen trafik, dårlig sigtbarhed pga. parkerede biler, uigennemskuelig lysregulering.
 Shabby people drinking alcohol, not child friendly
 Det tiltrækker en bestemt type mennesker
 ikke altid men ind imellem - der hænger ofte nogle lidt suspekte typer ud på pladsen
 For mange ‘faste’ beboere
 Det er bestemte grupper der opholder sig på torvet
 Der sidder mange hjemløse og drikker øl..
 Der er ikke et reelt torv, der er ikke ro til nogen sider. Billarm fra både motorvej og Strødamsvej.
Måske skulle man tænke atriumgårdmiljø, med støjreduceringselementer.
 Der sidder ofte mennesker og drikker alkohol på bagsiden af bodegaen under træerne. Desuden er
området præget af, at der ligger 2 bodegaer tæt ved hinanden. Området har brug for en café, gerne
med udendørsservering om sommeren, hvor familier kan tage deres børn med.
 Trafikken er tæt på, torvet opleves koldt
 Der sidder ofte store grupper der indimellem har indtaget meget alkohol
 Det er meget gråt og trist og ikke just et sted man har lyst til at opholde sig af fri vilje
 Det er mørkt og slidt og meget trist
 Det er blevet opholdssted for personer, der handler stoffer, drikker øl o.a. Utrygt at få min datter til
at handle i Fakta da hun så skal forbi alene.
 der sidder for mange mærkelige mennesker og de er i flok
 Torvet i sin nuværende form opleves kun utrygt når der er grupperinger af personer, som drikker,
eller er psykisk ulige vægtig, det skaber en utryg stemning
 Kolde fasader, næsten ingen beplantning, "øde" om aftenen, ingen steder at sidde og slappe (i form
af afskærmning fra store veje "asfalt land"

 Mange berusede mennesker pga. bodegaen
 cyklister respekterer ikke, at de skal trække gennemtorvet, lav nogle cykelstativer, således også vi
gamle med rollatorer, stokke eller bare dårligt gående ikke generes
 utrygt er ikke det rigtige ord - jeg vil nærmere kalde det uvenligt. Men bænke, træer, buske,
afskærmninger kan skabe et venligt og indbydende rum - inddrag gerne lidt af det grænne område
bag kirken
 Øde og ellers er det subsistensløse mennesker, der opholder sig der for at drikke. Anonymt sted
 åbent ud mod biler, ingen samlende midte eller afskærmning mod omgivelser, fokuseret belysning
savnes, lukkede mure uden lys i vinduer, eller visuel kontakt til aktiviteter indenfor- der lægges ikke
op til ophold på pladsen ...
 Jeg vil ikke sige, at der er decideret er utrygt, men der er ikke huggeligt og rart at være. Det er
ikke et sted, man har lyst til at opholde sig, som det er nu.
 Der ligger en bodega, hvor der kommer og går flere forskellige typer. Ikke alle virker som om de er
på den rette side af loven
 kediligt og mørkt
 Det er mere trist end direkte utrygt. Det er for grimt og vindblæst.
 Mørkt, og uhumsk. For mange 'sutter'
 Det er et forsumpet sted, der er præget af et værtshus, der ligger, hvor vort udmærkede apotek før
lå.
 Samlingssted for druk.
 Der er fulde mennesker fra bodegaen
 På bænkene sidder personer der drikker alkohol
 savner mulighed for steder at slå sig ned, evt. drikke en kop kaffe
 det er ikke indbydende fordi døre er lukkede der er opsat stakit ved bodegaen og der er ikke nogen
naturlige opholdssteder
 grim og uden egentlig funktion
 Det er nok fordi, at dem der sidder der, tit virker lidt forsumpede.
 Det er en plads uden lys og planter. Et "rum" som er med bænke som primært bruges af
mennesker som ikke synes at kunne være andre steder. Pladsen er omgivet af maget trafikeret vejl
og bør afspærres af planter, kasser og andet således at også børn kunne bruge pladsen.
 For meget affald flyder rundt omkring
 Det faste klientel på stedet.
 Det er primært brugt af folk der sidder og drikker på de få bænke der er. Det er grimt og
misligholdt og der står store containere, der skæmmer og giver negative signaler.
 Jeg går udenom. Det virker skummelt, for lidt lys ligesom stierne omkring i området. Jeg bliver inde
om aftenen og i vinterhalvåret. uoverskueligt, ikke velplejet, ujævne fliser, et sted nogle sidder og
drikker øl som til trækker typer jeg ikke umiddelbart oplever samhørighed med/misbrugstyper
 Jeg synes det er kedeligt og så har det mest været de meget tørstige der holdt til på pladsen.
Derfor finder man som børnefamilie et andet sted og der er jo heldigvis mange grønne områder.
Det er dem vi foretrækker nu.
 Lige nu er der tomt og grimt, alt sammen medvirkende til følelsen af utryghed. Torvet virkede
tryggere før da diverse misbrugere brugte det. De var venlige nok, og mine børn følte sig aldrig
utrygge når de krydsede torvet på vej til eller fra klub. Misbrugerne gav dem kastanjer og af og til
penge til en slush-ice. Men nu er der tomt og ikke rart i mørke.
 Hjemløse og fulderikkere
 for mange med sociale problemer
 Føler ikke det som sådan er utrygt, men der samles ofte personer, der ikke ser ud til at være ´guds
bedste børn´, det gør man ikke har lyst til at slå sig ned i længere tid.
 Der opholder sig personer på pladsen, som åbentlyst sælger stoffer. Og der findes potentielle
drankere, der bare hænger ud på pladsens få bænke. Iklke, at de har generet mig, men givetvis
medfører det utryghed for andre.
 Tja. For nogen personer kan det muligvis opleves utrygt, da mange alkoholikere ofte opholder sig
der. Jeg synes dog ikke at det er utrygt
 mange påvirkede og truende individer
 Tilhold for alkoholiker etc.
 Det er ikke fordi det er utrygt, derved bare slet ikke noget miljø. DEr er asfalt alle steder. Plant små
træer m.v
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Er du enig i, at der bør kobles en cykel og gangsti fra torvet og ned til det
øvrige stisystem i Lersøparken?

Hvilke funktioner og elementer er særlig vigtige at få indarbejdet i et sådan
torv? Vælg max. 3 muligheder

Hvilke funktioner og elementer er særlig vigtige at få indarbejdet i et sådan
torv? Vælg max. 3 muligheder - Andet, hvad?
 Det kunne være nogle legemuligheder. Men det kræver også folk føler sig trygge. Og det ikke bliver
ødelagt af at folk opholder sig der fordi de ikke har andre steder og det derfor bliver utrygt.
 Se på siddemøbler i folkets park de er flotte, skulpturelle og funktionelle
 Cykelparkering
 Meget gerne udendørsservering cafeer eller restaurant
 Overvågning
 mulighed for udeservering
 En café med konditori udskænkning af alkohol fri øl, økologisk mad . Udendørssern
 ved ikke
 Et elemant af "markedsplads"/scene, gerne med gøglerstik til koncerter, teater og andre udendørs
aktiviteter.
 Kaffe
 At Strødamsvej inddrages (anden belægning, nedsat hastighed e.lign.
 Små bænke og borde ikke de store faste klodser
 Bænke og borde er en fin idé. Jeg kan dog være urolig for, at bænke og borde vil blive samlingssted
udenlukkende for de som står og drikker alkohol på torvet.
 Cafe
 dette spørgsmål virker ikke
 Aktiviteter fx skaktern paa bord, pétanque mulighed for markedly
 til et rigtig fedt byrum hører faktisk alle dele til - legeplads uden toilet er ikke så tiltrækkende, ligedan beplantning, kunst, vand er med til at tiltrække brugere, - der skal væe plads til alle, men
det skal ikke domineres af bumser eller unge eller gamle eller børn, men netop give plads til at alle
kan have glæde af at være der, - og evt lægge op til samvær. lige en bålplads er måske fo
udfordrende hvis der ikke er en form for opsyn
 Forretningsliv, folkehus til fællesspisning og lokal arrangementer, bogbus, kultur/ musik, cafe m
udskænkning (IKKE værtshus)
 belægning med integrerede siddemuligheder og plads til leg
 Cateringkøkkenet havde en container med "streetkitchen" ved Irma på Emdrupvej. Hvis de ville
gentage succes'sen, ville det være skønt.
 Det ville være fint om man kunne få overdækket dele af motorvejen nær torvet
 Lamper under træerne
 Jeg henviser til skitseforslag vedr. renovering af Lundehus Torv fra dec. 2016
 det skal opbygges så man får en oplevelse og en lyst til at komme der
 lys, blomster, bænke ikke nødvendigvis borde,evt. også vand
 Reduktion af trafik på de tre tilstødende veje.
 Lys
 Lavt hvidt stakit
 Noget som hindrer daglange ophold.
 Lys og pæne fliser
 Petanquebane eller lignende. Og noget til børn.
 En kaffebar
 Café...ikke værtshus.Gerne en enkel version, som kan samle folk på tværs af kulturer.
 At der skabes rum med bænke, ikke nødvendigvis borde, til et pusterum og en snak, gerne med
legemuligheder for børn. De blændede vægge kunne evt udsmykkes eller ha informations tavler om
hvad, der foregår i bydelen.
 støjværn omkring HELE Lyngbyvejen. Støjen ligger på 70 dB i området, over Broen er den helt oppe
på 80 dB. Almindelige mennesker magter ikke så højt et støjniveau
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Hvor enig er du i følgende 4 principper for udviklingen af Lundehustorv?
Princip 1:Lundehustorvet skal være en lysning i det grønne.
En lysning er et mindre område, der er frit for træer og andet grønt. Kvarteret
er meget grønt, og den nye plads skal ses som en lysning mellem
Lersøparken/kolonihaveparken som er syd for torvet, kastanjelunden ud til
Emdrupvej nord for torvet og haverne i Emdrup Vænge vest for torvet. Hvor
enig er du i dette?

Princip 2: Lundehustorvet skal være et torv, som binder kvarteret sammen.
Torvet skal blive et mødested på tværs af motorvejen og skabe forbindelse til
stisystemer i parken og ned til Ryparken Station. Er du enig i dette?

Princip 3: Lundehustorvet skal være et særkende for kvarteret, det skal have
en tydelig afgrænsning og have en særlig karakter, som gør det unikt. Hvor
enig er du i dette?

Princip 4: Lundehustorvet skal være et byrum, hvor trafikken sker på
fodgængere og cyklisters præmisser. Er du enig i dette?

Hvis du skal pege på én ting, som er særlig vigtigt for et nyt og unikt torv,
hvad skulle det så være?









































Familievenlig
grønt og samlende
Arkitektur
At området omkring bliver lyst og åbent, så folk tør færdes dernede efter mørkets frembrud.
At området kan være aktivt (som fx Nørrebros Røde plads) og ikke de alkoholiseredes mødested
Grønt
?
Flere butikker og cafe
?
Gode butikker, måske en cafe
Ved ikke
Børne venligt
åbent men med afskærning mod motorvejen
at rummet opdeles, så der er flere små steder man kan være, fx. med beplantning etc
Ved ikke
vedligeholdelse
?
At der var plads til alle og nicher til alle.
afskærmning fra motorvej
trykhed
En cafe/streetkaffe vogn, som modspil/medspiller til torvets nuværende brugere. Der er plads til
begge dele.
Springvand
Cykelister og fodgængere
Ro
Jeg kender ikke området særlig godt
Fjerne det utrygge
Hygge og tryghed
Tryghed
Liv i form af udendørsservering borde og bænke
At de store træer bibeholdes
Ved ikke
Beplantning
At det binder bydelen samme gerne om et springvand hvor man kan sidde rundt om og se børn lege
beplantning
Hygge
beplantning
Afgrænsede, så børe os kan få glæde af det, uden de kommer i kontakt med trafikanter.
Træer, beplantning
At man får fornemmelsen af, at det hænger sammen
Mulighed for at byudviklingen gør det mere oplagt at have fx et cafeliv med udeservering, frem for
"bare" en kiosk, en fakta, og en bodega, der ikke inviterer til udvikling af lokalmiljø. Alternativt
mulighed for at anvende tomme butikslokaler til lokale tiltag
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 legemuligheder på tværs af aldre
 Inødekommende
 Det skal være folkeligt, hyggeligt og rart. Men allervigtigst, et sted hvor folk ikke blot kommer til,
men også har lyst til at bruge byrummet. Det kunne være byhaver, udendørs nabomiddage om
sommeren, loppemarkeder - altså event, der skabes lokalt, forankres lokalt og udføres lokalt! Det
er vigtigt, at den nye arkitetur på torvet, ikke bliver alt for ''Ørestads-agtigt' Det er mega moderne,
men dræbende kedeligt og passer ikke til et kvarter, hvor det meste er bygget i 30'erne.
 planter
 noget sjovt som springvandet på Præstø havn af Jeppe Hein
 Træer
 Jeg skal ha et ærinde på torvet
 Lege muligheder
 Det skal være et rart sted at opholde sig. Overskueligt og klart adskilt fra kørende trafik.
 ved ikke
 En lækker café, - udendørsservering i sommertiden, træer, blomster, legeplads, koncerter.
 Trygt byrum
 Skønhed
 Trafiksikkerhed pga. mange institutioner og børn i området.
  skraldespande, så der ikke bliver beskidt
 Plads til børn, spejder etc.
 NÆSTE KÆRLIGHED
 Holde det frit for den øldrikkende skare på bænken nord for værtshuset
 At de nuværende selvtrådte stier/mudderområder bliver til egentlige stier.
 ?
 God belysning
 fællesskab
 Grønt og bænke evt. springvand
 godt hvis man kan forbinde den anden side af lyngbyvejen med denne side
 En cafe
 Træer
 Ved ikke
 Cykler bør forbydes
 cafe
 Forholdet mellem Lyngbyvej (afskærmning), Emdrupvej (åbning) og Strødamsvej (inddragelse)
 At det bliver skabt efter de efterspørgelser som lokalmiljøet har. Gerne noget der giver rum for
nærvær til lokalmiljøet
 Gode små bænke til 2 personer
 hyggeligt sted
 Grønt område, hvor man kan gå tur og ånde i stille omgivelser.
 Et grundigt gennemtænkt forslag
 Et rum for alle, ikke kun et rum for udsatte borgere.
 cafe
 At det ikke i planlægning forsøges at holde visse grupper ude vha bænke det ikke er rart at sidde på
mm, så homder alle andre sig også væk
 blomsterbeplantning
 Det skal skabe ro og være et åndehul for alle på gåben
 kunne være som i KIna hvor folk kunne motionere sammen også ældre som i Kina
 Igen må jeg fremhæve et sted, f.eks en café, hvor folk kan mødes. Det tales der meget om blandt
beboerne. Der er langt til den nærmeste café her fra. Man skal i Haraldsgade, på Skt. Kelds Plads
eller til Søborg, for at finde den nærmeste.
 Tryghed gennem afgrænsning af torvet i ft trafikken
 Beplantning med blomster
 At der skabes rum for både børn og voksne
 HYGGE! og liv, jo mere positiv liv der er omkring et område, desto mere eftertragtet bliver det
blandt andre potentielle brugere
 Fjern bodegaen og lav en åben café i stedet
 Legeplads
 bænke
 Grønt
 En cafe

















































Lys
Et frirum med plads til hygge
En grund til at opholde sig der. Måske en cafe
At torvet blir et sted man har lyst til at sidde og snakke; men hvor der også er plads til børnenes
leg. Cyklerskal ikke køre igennem torvet.
At det inviterer til ophold
Afskærmning mod Lyngbyvej
træerne
Plads til alle. Måske mere lys om aftenen
Plads til børn mellem 8-14. Der hvor man mødes når man ikke længere har samme behov for
voksentilsyn.
Ved ikke
Parkeringspladser
plads uden flokke af mærkelige mennesker
Flere butikker
En cafe med udendørsservering om sommeren og indendørs hyge om vinteren. Ikke et værtshus!
Mulighed for lokale arrangementer og lokale markeder og et sted hvor man kan samles og faa kaffe
evt Musik nar der er festivaller
det skal passes og plejes så det ikke sumper til med affald, hundelorte, menneskelig urin/ afføring .
Skal holdes tip top for at bevare en stand som er pæn og indbydende.
at det etableres således at hjemløse, alkoholikere, kriminelle unge, ikke overtager det med det
samme
At der skabes lidt læ og lidt ro, så man kan opholde sig der og evt. købe en kop kaffe
At materialer man vælger er gennemtænkt i forhold til holdbarhed, brugbarhed og vedligeholdelse
At det ikke bliver et opholdssted for drankere
lydafskærmning
Trafiksikkerhed
Kunst/springvand eller legeplads for børn
at det er sikkert for børn og gamle, altså kun mennesker, ikke kørende, men gerne bænke, evt.
borde, krukker el. lign. med velholdte planter, ren hygge!
Bilfrit miljø
læ, afskærmning mod kørende trafik
offentlige toiletter
sammenhæng mellem offentlig transport, cykel- og gangstier, opholdsfaciliteter, legemuligheder,
borde og bænke, - og måske en sceneplads?
Sørg for at gøre det attraktivt for børnefamilier og “unge” ressourcestærke mennesker
Omlægning af bilkørsel blokken langs lyngyvejen og varetilkørsel til fakta bagfra fra lyngbyvejen
.
At det bliver det oplagte og hyggelige mødested i en bydel, som i den grad trænger til
opmærksomhed og kærlighed.
renholdelse
Fjern bodegaen, etabler café så flere typer vil benytte området
?
Plads til børn og familier
samlingspunkt i kvarteret
Æstetik og appetitlighed. Byg de tre installations-skure pænt sammen evt med et toilet. Væk med
tøj- og flaske containere.
Erhversbygningerne, fakta og bodegaen, skal shines up. Meget grimme bygninger pt.
Ja tak
Et toilet ville være perfekt for mange bruger skyggen ved pladsen til en øl eller vand om
sommeren,og må ikke benytte wc,et på Emdrup Bodega,så folk tisser på pladsen og kvinder er nød
til at gå hjem eller sætte sig bag et træ
bør være et rart sted
Afgrænsning af biltrafik/bilstøj
Integration med omgivelserne
Åbenhed
Noget vand man kan sidde rundt om
At det bliver et smukt sted med forretninger, der åbner sig mod pladsen og at stedets præg af
forstadsslum fjernes. Der må gerne være en lækker cafe (men ikke et gammeldags "brunt
værtshus". Et apotek er der også brug for, og et sted, hvor man kan aflevere post. Man kunne også
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overveje at få en god restaurant til området for slet ikke at tale om et godt medborgerhus i stedet
fpr den grimme kirke.
Det skal ikke skabe mere støj, såsom musik og/eller mere druk.
Natur. Meget af den tidligere natur er blevet fjernet pga. motervejsbyggeriet. Mere beplantning vil
derfor være dejligt, for at modvirker at vi får et stort område bestående af beton og mursten.
ved ikke
Plads til legende børn
Planter og blomster
tryghed, ro og orden
fremkommelighed med rollator/barnevogn ol.
x skitseforslag dec. 2016
?
at man får lyst at stoppe op og mødes og at jeg kan bruge det som mit landmark når jeg skal
fortælle hvor jeg bor. I dag lige jeg at jeg bor ved Ryparken station....
blomster - må ikke blive en stenørken
Der mangler et samling- og mødested for områdets indbyggere.
Noget der samler folk. Bænke og kunst f.eks
bænke og grønt
Et attraktivt forretningsliv. Lige nu er der en Fakta, et værtshus og et par sløje grillbarer. Måske et
spisested og fx en frisør kunne live bydelen lidt op
En tilpas størrelse. Den nuværende plads er for lille.
Lys og by inventar der også er til børn
Det skal være rent og affaldskurve m.m. skal tømmes meget ofte
Plads til alle: børn og unge skal have aktivitetsredskaber,, ældre skal kunne sidde på bænken,
hunde skal kunne gå på toilettet
Det skal være trygt og fri for asocial adfærd, fx råben og kæften op.
En Café
At det skaber liv og ånd i et område der ellers er meget dødt og bærer præg af at være en soveby.
bilfrit område
Åbent, med lavt grønt, lys og naturelementer i store skulpturelle former
Mulighed for ALLE i lokalområdet, fx lokalt marked, loppemarked, kaffebar
åbent rum
God belysning og kameraer
En kaffebar og meget grønt
Ikke for meget støj
Vandkunst man må lege med og med flot og særligt/festligt lys på om aftenen. Det kunne min
familie rigtig godt tænke sig!
at man føler sig velkommen og får lyst til at stoppe op en tid
Der skal lægges låg over motorvej
bæredygtighed
Lyst, åbent og et torv der er hyggeligt for både børn og ældre.
Mødestedet med ophold
Hygge
Safe for children coming from Ryparken street to Bispebjerg
kunstnerisk
Lys og grønt
Rent og pænt. Mulighed for at sidde i solen om sommeren. Træer som giver skygge.
Lave hække
åbent byrum
At der er trygt og indbydende at færdes hele døgnet.
Grønt miljø, unik belægning, og færre og mindre træer
Lyst og åbent
markant reduktion af støj og vibrationer fra omkring kørende. Lyngbyvejen er som en subwoofer i
myldretiden. Skal området tiltrække mere middelklasse borgere er man nød til at se på
Lyngbyvejen og dets medfølgende køretøjers påvirkning af området
det skal være smukt og indbydende
Plads til alle, manden med øllen, børn der lege, ældre mennesker der mødes, forskelligheder der
mødes
At Det virker indbydende
Der Skal være noget beplantning så man ikke ser ud på motorvejens afskærmning og selve vejene
Blomster og buske der danner små rum med bænke og border

Hvad er dit køn?

Hvilket kvarter i Bispebjerg bydel bor du i?

Hvordan bor du?
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Hvad er din højeste gennemførte uddannelse?

Hvad er din nuværende beskæftigelse?

Er du frivillig på Bispebjerg?
Frivillighed har mange former - ex. bestyrelsesmedlem, instruktør, frivillig i
netværk, webredaktør, træner, hjælper med mere.

Hvad hedder den forening du er frivillig i?
Valgfri besvarelse










Dansk Flygtningehjælp
AB Vigen
KFUMs Boldklub
Dansk Flygtningehjælp
Min ejerforening
Københavns Skolehaver
Folkeslag
Dansk-Armensk Forening
Emdrup Kirke



































Dansk Flygtningehjælp
Festudvalg i vejlauget
KFUM Fodbold
Kantorparkens Pensionistklub
Københavns Fødevarefællesskab
BispebjergSpejderne
Copenhagen Irish Festival
KFUM
Holbergskolens bestyrelse
Skolebestyrelse
Kontaktforældre på Holdbergskolen
Forældrerepræsentant i vuggestue
KFUM - er holdleder fodbold
Türkmen ocağı og DFH OG RØDE KORSE
Türkmen ocağı og DFH OG RØDE KORSE
mange
Andelsforening
PharmaDanmark
IT-værksted Rentemestervej
Fsb
Bydelsmødre
rifat ara fardush
loppemarked
Ny ryvang villalaug
DUI - Lundehus
Ryparken II
aab
Horserødvejs vejlaug
Bestyrelse bolig afd.
ahmmed
Københavns Fødevarefællesskab NV
Ældre Sagen
DUI Lersø

Samlet status
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