
Amager Vest Lokaludvalg er lokalt forankret i bydelen og samtidig en del  

af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem  

københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.   
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TLF: 21 51 39 35    
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Til Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune                   31.1.2022 

INPUT TIL LISTE OVER PLACERING FOR NYE OFFENTLIGE TOILETTER 

Amager Vest Lokaludvalg bakker op om etableringen af flere offentlige toiletter, da 

vi bliver og flere mennesker, der bor og bruger bydelens udearealer. 

Lokaludvalget ønsker ingen toiletter placeret på Amager Fælled, da det er et 

naturområde, der så vidt muligt bør stå uberørt. Toiletter skal placeres i de absolutte 

randområder af Fælleden. Specifikt ønsker lokaludvalget at pege på området 

omkring DR byen samt den sydlige ende af Artillerivej. 

Lokaludvalget anbefaler, at der placeres toiletter på Kigkurren da området bruges af 

mange bl.a. ifm. busholdepladsen, skolehaven, ballonparken, og det grønne 

fællesskab på hestedroche arealet. 

Endvidere anbefaler lokaludvalget, at der etableres toiletter i centralt i Ørestad Syd. 

Især de nye byområder har et fravær af offentlige toiletter.  

Toiletterne skal naturligvis være handicapvenlige. 
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Med venlig hilsen 

André Just Vedgren                                                          

Formand for Amager Vest Lokaludvalg           

 

 

     

Baggrunden for lokaludvalgets svar: 

Lokaludvalget har gennemført en undersøgelse fra d.11.1. til den 20.1. 2022 

blandt borgerne i Amager Vest og fået 102 input. 

Resultatet af undersøgelsen er vedlagt som bilag. 
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Bispebjerg Lokaludvalg 

 
Til Parker, Kirkegårde og Renhold 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Att. Martina Henze, d31k@kk.dk 

 

 

Høring: offentlige toiletter 

Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at komme med ideer til placering 

af offentlige toiletter i bydelen. Sagen har været drøftet i bymiljøudvalget og efterføl-

gende i Lokaludvalget. Herudover har lokaludvalget efterlyst input fra borgerne via 

facebook. Ved drøftelserne i lokaludvalget kom man vidt omkring. Det samme gæl-

der borgerkommentarerne på facebook, som ud over de to nedennævnte placerin-

ger også foreslår et toilet på Utterslev torv i stedet for pessoiret, et toilet på hjørnet af 

Frederikssundsvej/Frederiksborgvej, samt helt generelt at der etableres offentlige 

toiletter ved alle pladser og stationer. Toiletter ved de bemandede legepladser fore-

slås af en borger at skulle være tilgængelige udenfor åbningstid, såvel som der fore-

slås generel dialog med Banedanmark om toiletter i stationsbygningerne. 

Bispebjerg Lokaludvalg ønsker at prioritere to steder, der akut mangler offentlige 

toiletter: Det nye Lundehustorv og Lyngsies Plads. 

 

Lundehustorvet 

Der er bevilget midler til etablering af et nyt torv i området ved Lundehuskirken. Alle-

rede før torvets anlæggelse er toilettet en mangelvare, da en drikkegruppe holder til 

i området, og besørger i hjørnerne. Det er desværre med til at holde mange andre 

mennesker væk. Om et år står et nyt torv klar, og her er det vigtigt, at der både er mu-

lighed for at byde drikkegruppen og mange andre borgere velkommen og give mu-

lighed for ophold i længere tid. For at toilettet kan indtænkes i et samlet projekt, er 

det sidste chance for at bevilge midlerne nu. Som minimum et klassisk pessoir. 

 

Lyngsies Plads/Mimers Plads 

Lyngsies Plads ved Nørrebro station er et travlt område, og med åbningen af Me-

troen er området Danmarks 3. største trafikknudepunkt for offentlig trafik. Ønsket om 

et toilet her har længe været på tegnebrættet, og i 4 foreslog i selv at ”flytte” et 

nedlagt toilet fra Ålekistevej til Lyngsies Plads. Vi foreslog dog dengang, at et nyt toi-

let med fordel kunne opstilles i forbindelse med etablering af det nye torv på Nørre-

brosiden. Dette nye torv, Mimers Plads, er nu næsten færdig. Men toilettet er des-

værre udeblevet og glemt. Samtidig har Føtex lukket deres kundetoilet, og også DSB 

holder deres kundetoiletter lukket. Det er altså intet offentligt toilet til rådighed i 

dette meget befærdede område. Vi foreslår derfor, at der etableres et robust toilet 

på stationsområdet. Det skal nødvendigvis være bemandet. En måde at komme vi-

dere på kunne være, at Københavns Kommune indgår en dialog med DSB om en 

fælles toiletfacilitet for både Lyngsies Plads/Mimers Plads, S-banen og Metroen. 

 

Lokaludvalget står til rådighed for uddybning af ovenstående, og ser frem til at høre 

nærmere. 

 

Venlig hilsen 

Alex Heick 

28. januar 2022 

 

 
 
Sekretariatet for 
Bispebjerg Lokaludvalg 
Rentemestervej 76 
2400 København NV 
 
EAN-nummer 
5798009800275 
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KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg                                                           

  
27. januar 2022 
 
Sagsbehandler 
Ditte Tøfting-Kristiansen 

 
 
 

Sekretariatet for Brønshøj-

Husum Lokaludvalg 

 

Kobbelvænget 65 

2700 Brønshøj 

 

EAN nummer 

5798009800275 

 

 
 

Forslag til nye offentlige toiletter i Brønshøj-Husum 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har valgt at gennemføre en undersøgelse i 
Brønshøj-Husum Borgerpanel for at få hele bydelens ønsker til toiletter. 

Undersøgelsen har været distribueret til de 3100 medlemmer i Brønshøj-
Husum Borgerpanel samt på Facebook i perioden fra 12. januar til 20. 
januar og havde 500 respondenter. 

Spørgeskemaet indeholdt to dele: Spørgsmål til forhold på de 
eksisterende toiletter, samt et kort med mulighed for at markere ønsker 
om nye toiletter. 

Undersøgelsens resultat kan ses i bilag. 

Nedslagspunker forhold eksisterende toiletter: 

• Et flertal mener, at det er vigtigere at forbedre forholdene på de 
eksisterende toiletter end at etablere nye toiletter. 

• Det er et stort ønske, at 'vinterlukkede' toiletter skal være åbne 
hele året. 

• Mange ønsker også, at der er bedre rengøringsforhold samt 
opfyldning af toiletpapir, sæbe mv. 

Ønsker ift. til placering af nye toiletter: 

På baggrund af undersøgelsen foreslår lokaludvalget: 

• Toiletter i Utterslev Mose i området ved fulgetårnet og den 
udendørs træningsstation. 

• Langs stien nord for Utterslev Mose. 
• Langs Vestvolden. 
• Husum Bypark. 
• Husum Station. 
• Ved Bellahøj Friluftsscene 

Det har længe været et ønske fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at der 
kommer flere toiletter ved Bellahøj Friluftsscene. Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg fremsætter også ønske om dette til overførselssag 2022. 

Mvh  
 
Hans S. Christensen 
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 



 
Christianshavns Lokaludvalg er nedsat af Københavns Borgerrepræsentation. Lokaludvalget består af repræsentanter 
fra det lokale foreningsliv og de politiske partier i Borgerrepræsentationen. Det står for den lokale københavnerdialog i 
samarbejde med Københavns Kommunes forvaltninger mellem københavnere på Christianshavn og 
Borgerrepræsentationen. 

 
 
 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
 

 
27. januar 2022 

J.nr. 2022-0024900 
 
 
 
 
 
Med mail den 17. december 2021 oplyste Teknik- og Miljøforvaltningen, at Teknik- og 
Miljøudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde en liste over placeringer for nye 
offentlige toiletter i Københavns Kommune, som skal forelægges Teknik- og 
Miljøudvalget i foråret 2022. 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen har i den anledning bedt lokaludvalgene om at komme 
med forslag til, hvor de ser et behov for nye offentlige toiletter samt en begrundelse for, 
hvorfor den enkelte placering foreslås.  
 
Christianshavns Lokaludvalg drøftede sagen den 26. januar 2022. 
 
 
Overordnet om offentlige toiletter 
 
Lokaludvalget mener, 

1. at strategien for offentlige toiletter bør omlægges, så offentlige toiletter på 
centrale steder i byen som fx. Christianshavns Torv bemandes. Dette for at sikre 
tryghed og hygiejniske forhold. 
 

2. at man, før man opsætter nye toiletter, sætter tilstrækkeligt med penge af til, at de 
eksisterende offentlige toiletter fremstår vedligeholdte, rene og uden graffiti, så 
folk benytter dem. Det offentlige toilet på Christianshavns Torv fremstår som 
regel uhygiejnisk, og indbyder ikke til benyttelse. 
 

3. at eksisterende pissoirer og offentlige toiletter skal frostsikres, så de kan benyttes 
hele året.  
 

4. at alle offentlige toiletter skal kunne benyttes af handicappede. 

 

 



 

Konkrete forslag 

1. Der er to rum med udgang til havnen i Gammel Dok-bygningen. Der kan 
indrettes toiletter til glæde for de mange, som benytter havnepromenaden 
rekreativt. 
 

2. På Dronningensgade ved Christianshavns Torv ud for Seven-Eleven, så 
toiletbygningen på Christianshavns Torv kan fjernes. Den skæmmer torvet. 
 

3. I Dronningensgade ved Bådsmandsstræde ved gavlen på gymnasiet. Det er på 
ruten fra Christiania til metrostationen på Christianshavns Torv, så der er brug for 
et toilet. 
 

4. På Kriminalforsorgens P-plads mod bebyggelsen ”Den Gule Misundelse”. 
Adressen er Strandgade 100. Mange mennesker benytter området rekreativt. 
 

5. På hjørnet ved Trangravsbroen ud for restaurant Popl. Det kan aflaste Krøyers 
Plads-området og det kan passes ind, så det svarer til bro-åbnings-huset på den 
anden side af Trangravsbroen. 
 

6. På Martin Andersen Nexøs Plads op mod volden. Socialt udsatte holder til i 
området. Desuden forventer vi, at bådejere og andre, som benytter området 
rekreativt, vil have glæde af et toilet dér. Vi oplever, at mange forretter deres 
nødtørft på volden. Et toilet på Martin Andersen Nexøs Plads kan forhåbentligt 
afhjælpe det problem. 
 

7. På pladsen bag ved Vagthuset på adressen Torvegade 75. Der overnatter ofte 
hjemløse i området. 
 

8. Pissoiret i Overgaden Oven Vandet ved Søkvæsthuset skal udskiftes med en 
toiletbygning for begge køn, der holdes åbent om vinteren. Man kan her placere 
en lille toiletbygning i stil med toiletbygningen overfor Christiansborg. Området 
benyttes rekreativt af mange mennesker. 
 

9. Ved Lille Langebro. Området benyttes rekreativt af mange mennesker. 

 

Borgerdialog 

Lokaludvalget har bedt christianshavnerne kommentere sagen på Facebook. Se 
kommentarerne i bilaget. Blandt de 17 personer, som har kommenteret sagen,  

- er der støtte til ovennævnte overordnede forslag nr. 4. 



- er der støtte til ovennævnte konkrete forslag nr. 4, 5, 6, 7, 8 og 9. 
- er der modstand mod det konkrete forslag nr. 2. 
- er der forslag om at etablere flydende toiletter langs Inderhavnen og i 

Christianshavns Kanal, fx ved Trangravsbroen, Cirkelbroen og Børnehusbroen / 
Christianshavns Torv. 

- er der forslag om et toilet i Sankt Annæ Gade ved Vor Frelsers Kirke 
- er der forslag om et pissoir ved indgangen til Christiania ved krydset 

Bådsmandsstræde-Prinsessegade. 

 

Med venlig hilsen 

Poul Cohrt, 
formand 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

28. januar 2022 
J.nr. 2022-0007634 

 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Kultur- og Fritidsforvaltningen 
 
 
 
Med mail den 17. december 2021 oplyste Teknik- og Miljøforvaltningen, at Teknik- 
og Miljøudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde en liste over placeringer for 
nye offentlige toiletter i Københavns Kommune, som skal forelægges Teknik- og 
Miljøudvalget i foråret 2022. 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen har i den anledning bedt lokaludvalgene om at 
komme med forslag til, hvor de ser et behov for nye offentlige toiletter samt en 
begrundelse for, hvorfor den enkelte placering foreslås. 
 
Indre By Lokaludvalg drøftede sagen den 13. januar 2022. 
 
 
Generelle bemærkninger 
 
 Toiletbygninger skal placeres på større pladser. 

 
 Der er et behov for toiletter ved spisesteder. Det viser, at spisestederne skubber 

ansvaret for toiletbetjeningen af deres kunder fra sig. 
 

 Man bør overveje, om der kan placeres offentlige toiletter ved siden af 
sorteringspunkterne, som kommunen vil sætte op.  
 

 Kommunen bør undersøge, om der kan indrettes toiletter i butikker og i nedlagte 
butikslokaler fremfor på offentligt areal, som kan anvendes af offentligheden i 
dagtimerne.  
 

 Der skal opsættes henvisningsskilte til de offentlige toiletter. Der kan evt. sættes 
henvisningsskilte op på standerne med henvisninger til turistattraktioner. 
  

 De offentlige toiletter skal skiltes bedre.  
 

 Pissoirer skal have en højde, så små drenge kan benytte dem.  
 

 Ved planlægningen af placering af nye offentlige toiletter skal der tages højde 
for, at de eksisterende offentlige toiletter under jorden på Amagertorv og i 
Nyhavn ikke tilgængelige for dårligt gående og handicappede. 
 



 De offentlige toiletter bør være bemandet. 
 

 Toiletterne på museerne i Indre By bør stå til rådighed for offentligheden. 
Kommunen bør samarbejde med museerne om det, hvad enten museerne er 
statslige eller kommunale. 
 

 
 
Konkrete steder 
 
 Der skal være en bedre henvisning til toilettet på Rådhuspladsen, som nærmest 

er ukendt.  
 

 Toilettet på Rådhuspladsen bør være døgnåbent, når nu metroen kører hele 
døgnet. 
 

 Det offentlige toilet på Kultorvet er ikke godt.  
 

 Det offentlige toilet i Kongens Have har for lille kapacitet og er dårligt skiltet. 
En afledt effekt er, at tunnelen under Sølvgade mellem Kongens Have og 
Nyboder lugter af urin.  
 

 Det offentlige toilet i Stockholmsgade er uhygiejnisk. 
 

 Der er behov for bemandede toiletter i nattelivet. Der kunne fx. placeres et i 
Borgergade ved udmundingen til Gothersgade. 
 
 
 

Til Kultur- og Fritidsforvaltningen 
 
 Foreningerne, som får tilskud fra kommunen og som har egne lokaler, bør 

forpligtes til at stille deres toiletter til rådighed for offentligheden. Det gælder 
fx. foreningen Culture Box. 
 

 Som nævnt ovenfor bør toiletter på kommunens museer stilles til rådighed for 
offentligheden. 
 

 Som led i bevillingspolitikken bør der stilles krav til barer mv. om tilstrækkelig 
toiletkapacitet. 
 
 
 
 

 



Spørgsmål 
 
 Hvad er status på det offentlige toilet i Gothersgade ved Kongens Have, som der 

har været en sag om mellem Slots- og Kulturstyrelsen og kommunen? 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bent Lohmann, 
formand 



     
Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg 
Økonomiforvaltningen  

   
 
   
      

  
Forslag til nye offentlige toiletter fra Nørrebro 
Lokaludvalg 

Nørrebro Lokaludvalg har længe påpeget at der mangler offentlige 
toiletter flere steder på Nørrebro. Vi er derfor også glade for at der 
allerede er nye offentlige toiletter på vej flere forskellige steder på 
Nørrebro. Der er dog stadig steder hvor der mangler offentlige toiletter.  
 
Vi mener at: Hørsholmsparken, Mimersparken og Den Røde Plads er de 
steder hvor det er mest presserende med nye offentlige toiletter. Det er 
steder hvor der færdes mange mennesker og de nuværende offentlige 
toiletter har ikke åbent på de tidspunkter, hvor der er mest brug for 
dem. 
 
Vi har spurgt vores borgerpanel og på vores facebook side. Vi har fået 
over 1.000 input, som vi har vedlagt som bilag. 
 
Venlig hilsen 
Mogens Petersen 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg 
 

 

28. januar 2022 

Sagsnummer 
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Lokaludvalg 
Nørrebrogade 208 
2200 København N 
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Forslag til nye offentlige toiletter 

 

 

Vesterbro Lokaludvalg har peget på følgende placeringer af toiletter 

på Vesterbro: 

 

1. Litauens Plads 

2. Kødbyen (de har kun et pissoir) 

3. Enghave Plads (har et toilet - men det er klamt) 

4. Carlsberg-byen ved haverne 

 

Der har været mange henvendelser og svar på forvaltningens un-

dersøgelse, der har været delt på vores facebook, og alle stederne 

har megen aktivitet også i nattetimerne. 

 

Vedhæftet er resultatet af undersøgelsen med borgernes input. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Marie 

 

Marie Svan Olsen 

Miljømedarbejder 

Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg 
 

 

28. januar 2022 
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Sekretariatet for Vesterbro og 

Kgs. Enghave Lokaludvalg 

Lyrskovgade 4 

1758 København V 
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Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg 

Økonomiforvaltningen 
  

Til 

Martina Henze 
Projektleder 
Kvalitet 
Teknik- og Miljøforvaltningen 

 

 



     
Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg 
Økonomiforvaltningen  

   

 

   

      

  
Forslag til nye toiletter - høringssvar fra Kgs. Enghave 
Lokaludvalg 

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg har behandlet høringen på sit møde den 27. 

januar og sagen har været drøftet i lokaludvalgets Bymiljøudvalg. 

 

Svarene fra borgerne på det Maptionaire, som Teknik- og Miljøforvalt-

ningen har stået for er indgået i lokaludvalgets høringssvar. 

 

Lokaludvalget bemærker, at borgerne i Sydhavnen har plottet et antal 

toiletter, der allerede eksisterer, ind i kortet, men hvor der enten ikke er 

offentlig adgang, eller hvor toiletterne er lukket i vinterhalvåret.  

 

I det omfang det er muligt foreslår lokaludvalget at allerede eksiste-

rende toiletter gøres offentligt tilgængelige hele året i stedet for at der 

opføres nye toiletter på steder, hvor der allerede eksisterer toiletfacilite-

ter. 

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg foreslår, at der oprettes nye toiletter følgende 

steder: 

 

 

• På Mozarts Plads metroforpladsen. Der er tale om retablering af 

et tidligere toilet på pladsen. Lokaludvalget og borgerne i Syd-

havnen har tidligere fået løfte fra Teknik- og Miljøforvaltningen 

om placering af et toilet på pladsen, men vi tillader os at nævne 

det igen, så det ikke bliver glemt. 

• Badezonen ved Teglholmen med placering på Den Grønne Kile 

• Sluseholmen, hvor der allerede er mange gæster. I 2022 for-

ventes det, at der kommer en ekstra badezone for enden af 

Vesttrappen mod Fordgraven, som givetvis vil betyde endnu 

flere badegæster. 

 

28. januar 2022 
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• På Vestre Kirkegård enten i forbindelse med det kulturhus, der 

er er under planlægning i Østre Kapel, hvor toilettet kunne 

indgå i arbejdet for den arbejdsgruppe der er nedsat til at plan-

lægge kulturhuset. Alternativt kan det placeres ved indgangen 

til CAB. 

• Ved Slusen. Der er et toilet lige ved siden af Slusehuset, der ejes 

af By og Havn, og man kunne overveje at åbne dette. 

• Eksisterende toiletter på Karens Minde Kulturhus er kun tilgæn-

gelige i åbningstiden. Nogle af toiletterne kunne evt. gøres hel-

årsåbne ved hjælp af en forøgelse af driftsbevillingen og efter 

nærmere forhandling med Karens Minde Kulturhus. 

 

Venlig hilsen 

Joan Røge 

Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg 
 

 



 
   

 
Høringssvar vedr. forslag til nye offentlige toiletter 

 

 

1. Forslag til nye offentlige toiletter er blevet behandlet i fagudvalgene 

for Familie, Børn og Unge (4. januar 2022), Kultur, Fritid og Idræt 

samt Byplan (4. januar 2022), Miljø og Teknik (6. januar 2022) og er 

efterfølgende vedtaget på lokaludvalgsmødet den 19. januar.  

 

Østerbro Lokaludvalg modtog høringen den 17. december 2021 

med høringsfrist den 20. januar 2022.  

 

2. Østerbro Lokaludvalg har udarbejdet liste over forslag til nye offent-

lige toiletter på baggrund af dialog på facebook og medlemmernes 

egen viden om bydelens offentlige toiletter. Der er også foretaget 

en Maptionnaire-undersøgelse, hvor borgerne har kunne komme 

med forslag til placeringer. Østerbro Lokaludvalg har udarbejdet 

følgende bruttoliste med ønsker til nye offentlige toiletter på Øster-

bro og i Nordhavn:  

 
• Ved metro- og s togstationer generelt. 

• Tåsinge Plads. Denne placering er førsteprioritering for lokalud-
valget, og vi har før indgivet høringssvar på, at der bør placeres 
et toilet på dette område.  

• Kildevældsparken. 

• Tæt ved boldbanerne/den nye aktivitetsring på Gasværksgrun-
den. 

• Ved Lumskebuksen (ved Lersø Park Allé og pladsen ved bun-
kerne/ KEA) 

• Bagved Vibenshus Metrostation kunne også være en idé. Der er 
langt til Østerbro og andre toiletter, når folk parkerer langt fra 
parken og skal til fodboldkamp, går de langt og tisser ved buske 
eller ved vejen.  

• Fredens Park (ned mod søerne) – der er stor legeplads og bør-
nefamilierne kan have brug for et toilet.  

• Banestrækningen mellem Nordhavn Metrostation og Nordhavn 
S-togsstation – indgangen til metrostationen ved Århusgade. 
(tæt ved Århusgade)  

• Banelegemerne ved ”sløjfen”. 

• Inderste del af Østerbro (ind mod søerne)  
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• Lille Vibenshus. 

• Strandboulevarden mellem Ndr. Frihavnsgade og Århusgade. 

• Krydset Østerbrogade/Jagtvej. 

• Sandkaj – (Pt. Er der midlertidige toiletter om sommeren, men 
de skal gøres permanente) 

• Marmorkaj (særligt om sommeren)  

• Strækningen Kalkbrænderihavnsgade fx ved sløjfen ved Øster-
port.  

• Der er 3 toiletter omkring havfruen. Disse toiletter bør være 
åbne hele året, da der er turister året rundt. 

• Få åbnet toiletterne i Fælledparken i vinterhalvåret. 

• Marmormolen. 
• Et sted i Nordhavn, fx ved det nye byrum (Orientkaj), der hvor 

toget kører op af jorden. Orientkaj station, det bliver et sted hvor 
der kommer mere og mere aktivitet.  

• Kommende Metrostationer ved Nordhavn, for at aflaste trafik fra 
krydstogtsskibene.  

 
Lokaludvalget noterer sig, at der er ønske fra lokale københavnere om at 
sørge for bedre renhold af de eksisterende toiletter, men mener gene-
relt at toiletterne er OK vedligeholdt. Det eksisterende toilet ved Øster 
Allé/ Vibenshus Runddel kunne gøres bedre. Vi ser også gerne at man 
indtænker offentlige toiletter fra starten når Naturpark Nordhavn skal 
planlægges.  
 
Der er foretaget københavnerinddragelse på facebook via 3 opslag: Et 
”almindeligt”, hvor folk kan kommentere, og to opslag med link til Map-
tionnaire, hvor brugerne kan markere ønskede placeringer på et kort.  

 

 

Venlig hilsen 

 
Allan Marouf 

Formand for Østerbro Lokaludvalg 
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