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Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på 

udviklingsplanen for Lersøparken og kolonihaveparken. Planen har været drøftet i 

bymiljøudvalget og efterfølgende på et lokaludvalgsmøde. 

 

Vi glæder os over nye tiltag som har fundet vej, såsom: 

• Lys på kraftstien 

• Mulighed for placering af en DOME 

• Bedre belægning på stien mellem plejehjem og skolehaver 

• Et løft til trygheden ved blandt andet at nytænke beplantningen, flere 

borde og bænke, samt mere belysning på stierne. Dette vil også skabe 

mere åbenhed. 

• Opgradering af faciliteterne til integrationshaverne 

 

Vi savner følgende forslag i planen: 

• ”Hvis skolehaverne lukkes så kan de delvis overgå til daghaver” – er det 

formuleret lige nu i planen. Lokaludvalget vil gerne slå fast, at der ikke 

skal røres ved skolehaverne, det er afgørende at de bevares i nuværende 

form.  

• Placering af kvasbunker er fornuftigt – det bør præciseres, at sådanne skal 

placeres, så de ikke skæmmer for udsigten 

• Den buede hæk ved hospitalet foreslås skåret ned i højde, så der skabes 

udsyn fra hospitalsindgangen udover parken 

• Lundehustorvet er nævnt i planen – Lundehustorvet og kirken ligger dog 

udenfor fredningens område 

• Lokaludvalget foreslår, at der bør indarbejdes en idé om begrønning af 

cykelstien, som går over Helsingørmotorvejen, således at der skabes en 

grøn korridor fra Lersøparken til Ryvang naturpark   

• Parkering i Lersøgrøften bør undgås. Her er i stedet mulighed for at 

udvikle flere daghaver.  

Det er dejligt at planen tager fat i både små og store projekter. 

 

Den grundlæggende struktur i planen skal revideres  

Bispebjerg Lokaludvalg oplever ofte, at borgere forventer, at når først et forslag er 

indarbejdet i en kommunal plan, så kommer det nok til at ske hen ad vejen. Men 

sådan er realiteterne ikke. Københavns kommune har  - mener lokaludvalget – en 
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forpligtelse til at formål og forventninger er afstemt, og at dette gøres tydeligt 

i en plan som denne. Det er derfor ikke nok at man indledningsvist har 

skrevet at der er tale om en ufinansieret plan og den fungerer som et 

administrativt grundlag.  

 

Vi ser 3 forskellige kategorier af ideer, som planen bør tydeliggøre: 

 

Listen over tiltag som driften vil arbejde på at få gennemført – enten indenfor 

eksisterende driftsbudget, restmidler ved årets udgang, søgning via budget osv. Det 

er den liste vi forventer, at administrationen selv er proaktiv for at gennemføre. 

Listen bør så vidt muligt prioriteres. Til den liste formoder vi at de fleste af 

sagerne på den grønne liste side 10 er at finde, men flere af emnerne fra den 

orange liste på side 9 hører formentlig også til på denne liste – eks. Fjerne hegn, 

opsætte bænke mm. 

 

Listen over tiltag som andre instanser i forvaltningerne arbejder på – her finder vi 

eksempelvis en ny stiforbindelse til Vermundsgade og naturprægede 

opholdsmuligheder i lysningen ved Lundehustorvet. 

 

Liste over tiltag som lokale aktører selv skal løfte politisk for at de kan 

gennemføres -  her er formentlig projekter som lys på kraftstien, rindende vand til 

lersøgrøften, udvidelse af integrationsbyhaverne, etablering af DOME osv.    

 

    

Det handler altså om at synliggøre, hvem har ansvaret for at arbejde videre med 

sagerne, så de kan gennemføres. Selv vi i lokaludvalget med mange års erfaring er 

usikre på, hvem der egentlig er ansvarlig for mange af ideerne oplistet i den orange 

liste – eksempelvis etablering af parkeringspladser, etablering af bump, ramper og 

nye tilkørselsveje, etablering af aktivitetsområde ved toilethuset og mange andre af 

de gode initiativer. 

 

Vi mener at en sådan opdeling vil gøre planen tydeligere og dermed til et bedre 

arbejdsredskab, så vi i sidste ende får skabt en endnu bedre Lersøpark.  

 

Med venlig hilsen 

 
Alex Heick    

Formand    

Bispebjerg Lokaludvalg   

 


