
 

FÆLLES BESIGTIGELSE GRÆNSELANDET 

BISPEBJERG-VANLØSE 

 

Onsdag d. 9. marts kl. 16.00-17.45 

For lokaludvalgsmedlemmer og deltagere i lokaludvalgets arbejdsgrupper. Tilmelding til 
sekretariaterne. 

Program: 

Vi slutter mødet af uden konklusioner. Det er kun et møde til at se og lytte. Vi følger op 

med fælles møde den 20. april, når de nye Lokaludvalg er på plads. 

OBS: Husk varmt tøj, vi er udendørs! 

Kl. 16.00: Cirkuspladsen – muligheder for udvikling? 

Kort intro ved Bispebjergs formandskab: hvad er baggrunden for 
henvendelsen, hvad vil vi gerne opnå? 

Kort intro til tidsplan for Masterplan for skybrud. 

Rundtur på cirkuspladsen, status på nutidig brug. 

Kl. 16.30: Mød socialforvaltningen og hør om de skæve boliger 

Hvordan fungerer de sociale boliger og hvilke beboere er der tale om? 

Kl. 17.00: Boldbaner ved Grøndal Multicenter 

 Introduktion ved Jan Lindboe og KFF. 

Kl. 17.20: Bellahøjmarken – muligheder for udvikling? 

Kort intro til brugen af området i dag, og arbejdet med Helhedsplanen. 

Kl. 17.45 Tak for i dag 



Baggrund: 

Bispebjerg Lokaludvalg oplever at der er et stort pres på byens offentlige rum. Hver en 

cm2 er til forhandling. Desværre har vi oplevet sager, hvor forvaltningerne har peget på 

byens grønne områder (og endda fredede parker) til etablering af skæve boliger og/eller 

kunstgræsbaner.  

Ved en borgerpanelsundersøgelse i oktober var budskabet fra borgerne klart: borgerne 

ønsker ikke kunstgræs i fredede parker! Undersøgelsen bygger på 800 besvarelser. 

Bispebjerg Lokaludvalg ønsker ikke at være imod skæve boliger eller kunstgræsbaner. 

Lokaludvalget ønsker blot at finde de rigtige placeringer. Vores nye motto kommer fra 

Danmarks Naturfredningsforenings næstformand, som så fint udtrykte: København bliver 

ikke samlet set en rigere by, når vi tager fra eet nødlidende område (naturen) og giver 

til et andet nødlidende område (idrætten).  

Vi skal derfor værne om de naturkvaliteter vi har i bydelen, og samtidig skal vi pege på 

egnede områder, hvor vi kan finde plads til skæve boliger og kunstgræs. 

Vi har derfor kik på Cirkuspladsen og nærliggende områder, som nok ikke har de helt 

store naturkvaliteter og samtidig er en plads, som kun bruges en gang om året.  

Vi vil gerne være på forkant med udviklingen i stedet for at lave brandslukning, når 

forvaltningerne allerede er i gang med arbejdet.  

Samtidig mener vi det er det helt rigtige tidspunkt – en ny masterplan for skybrud i 

området Bellahøj og cirkuspladsen er på vej, måske kan den bruges som løftestang? 

Hvis lokaludvalgene kan finde fælles fodslag, så står vi endnu stærkere. Så derfor ønsker vi 

at indbyde til et samarbejde og første skridt er den fælles besigtigelse. Måske skal vi 

invitere skybrudsplanlæggerne (TMF), planlæggere af skæve boliger (socialforvaltning) 

eller planlæggere af kunstgræsbaner (KFF) ud? Måske skal vi lave et fælles skitse- og 

visionsprojekt? Måske skal vi have de 3 borgmestre ud til stor politisk debat på baggrund 

af vores fælles ønske...? eller noget helt andet. 

Vi følger besigtigelsen op med et fælles møde i april (onsdag d.20. april kl 17-20) hvor vi 

drøfter indholdet i samarbejdet. 


