
Bilag 6 Referat af borgermøde  
 

 

Digitalt borgermøde den 26. oktober 2020 

Borgermødet den 26. oktober 2020 blev ikke afholdt fysisk som annonceret, men kun i 

digital form. Det skyldtes de skærpede restriktioner vedrørende størrelsen af 

forsamlinger, som trådte i kraft netop den 26. oktober 2020.  

Bispebjerg Lokaludvalg sendte live på Facebook, og deltagerne kunne stille spørgsmål til 

forvaltning, bygherre og rådgivere via en chat-funktion. Der var i størrelsesorden 15-20 

deltagere. Lokaludvalget var vært for begivenheden, der havde følgende program:   

Velkommen – Alex Heick, Bispebjerg Lokaludvalg 

Byggeønsket – Laura Mayner, projektleder, Byggeri København  

Lokalplanforslaget – Berit H. Jørgensen, projektleder, Teknik- og 

Miljøforvaltningen  

Projektet - Allan Kongslev, sagsarkitekt, TRUST 

Trafik og udearealer - Tine Vogt, landskabsarkitekt, TRUST  

Realisering af projektet - Laura Mayner, projektleder, Byggeri København 

Spørgsmål og svar - Alex Heick, Bispebjerg Lokaludvalg 

 

Spørgsmål og svar 

Der blev stillet fire spørgsmål fra to deltagere, som blev besvaret af bygherre, rådgivere 

og forvaltning:  

1. Hvor meget bliver børnenes udeareal reduceret ved det foreslåede byggeri?   

Svar: Størrelsen på udeareal pr. barn vil overholde standard i Københavns 

Kommune. Hele udearealet kommer til at ligge på terræn.  

I lokalplanforslaget er friarealprocenten 100, som er normen i Københavns 

Kommune. 

2. Hvilke overvejelser har man gjort omkring at tænke institutionen i sammenhæng 

med Degnestavnens legeplads for at få mere udeareal?  

Svar: Degnestavnens legeplads nord for lokalplanområde er en bemandet 

legeplads. Der er tale om to forskellige brugere, som ikke har ønske om en fysisk 

sammenhæng.   

3. Kan I sige noget om hvordan princippet om “det små i det store” er indtænkt, så 

børnene kan føle sig som en del af noget de kan overskue?  

Svar: “Det små i det store” er indtænkt i indretningen af legepladsen i flere 

forskellige områder og i opdelingen og indretningen af selve institutionen.   

4. Bliver byggeriet bygget efter bæredygtige principper? 

Svar: Ja, Københavns Kommunes ’Miljø i byggeri og anlæg’ følges.  


