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Har du folkeregisteradresse på Christianshavn? 
 

 

 

I hvilket område bor du? 

 

 

Angiv dit køn 

 

 

Angiv din alder 
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Hvor mange personer bor der i din husstand, dig selv inklusiv?  
  

 

 

Hvor mange personer i din husstand er under 15 år? 
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Når du hører begrebet ’Det lokale miljøarbejde’, hvad tænker du så, at 
det især drejer sig om: (Du kan maksimalt sætte tre krydser) 
 

 

 
Når du hører begrebet ’Det lokale miljøarbejde’, hvad tænker du så, at 
det især drejer sig om: (Du kan maksimalt sætte tre krydser) - Andet, 
hvad? (Du har 200 tegn til rådighed) 
 

• Miljø er mange ting. På Chr.torv: menneskeligt forfald, skrald trods fjernelse dagligt af samme 
• Hvad er det dog for et tåbeligt udtryk "begrønning". 
• Færre biler i bydelen hjælper på mange af de ovenstående problemer. Jeg har boet her siden 1988, 

og det er vanvittigt, hvor mange biler, her er kommet 
• Jeg kunne stort set sætte kryds ved det hele 
• Jeg tænkte umiddelbart det handlede om trafik 
• at der sikres flere parkeringspladser 
• Alt det ovenstående. 
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• Kan sætte x ved det hele 
• At der er en god stemning i bydelen 
• At der er en gruppe mennesker der sætter sig i lokalmiljøet på Christianshavn og hvordan beboerne 

har det og trives i det offentlige område på Christianshavn. 
• Giv dem på Chr Torv en kost så de kan feje op efter sig! 
• Grønne gader og ensretning af gader 
• at området ikke udvikler sig til et nyt 'Nyhavn' 
• Alt hvad der angår miljø, sundhed, vand, jord, luft og dets sundhedstilstand, dets indvirknoing på 

menneskers, dyrs og planetens sundhedstilstand og lignende. 
• Natur 
• alle de ovenstående 
• Forhindre Lynetteholm-projekt 
• at begrænse den larmende udedørs servering 
• Arbejde for færre biler på vejene 
• Svineriet og brøleriet på Christianshavns Torv. 
• 1)Bevar det grønne: ved byggeri fjernes mange buske  og vilde planter. Fx Trangravsskrænten hvor  

blev ryddet. 2) Biltrafik må begrænses- hvordan skal bilerne komme ud til Papirøen, når den åbner? 
• At få lukket pusherstreet 

 
Hvilke miljøproblemer synes du er mest presserende i det område, 
hvor du bor? (Du kan maksimalt sætte seks krydser) 
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Hvilke miljøproblemer synes du er mest presserende i det område, 
hvor du bor? (Du kan maksimalt sætte seks krydser) - Andet, hvad? 
(Du har 200 tegn til rådighed) 
 

• 'begrønning' er et idiotisk ord 
• For mange biler er det største problem, mange turister måske pga inderhavnsbroen/streetfood,  for 

lidt "rum" for helt almindeligt liv. stop hashsalg: mindre trafik af enhver art. 
• For meget trafik 
• For mange affaldscontainere i gårde. Kunne løses ved at tømme dem tiere. 
• Flere husbåde har brændeovne, der forurener luften. Ja så meget, så jeg har haft 

vejrtrækningsproblemer om vinteren. 
• for mange hjemløse 
• Hundetis og hundelort 
• Forurening af vandmiljø. Der er meget skrald i vandet. 
• Grimme mobiltelefonmaster 
• For meget gennemkørende trafik 
• manglende grønne gader og mere plads vhaf ensretning 
• Vandforurening ved volden 
• Med for meget affald tænker jeg især på den mængde af affald der havner i kanalen 
• Affaldsbeholdere som fuglene ikke kan tilgå 
• Kommende luft og støjforurening ved det kommende anlæg af Lynetteholmen 
• Alt for få affaldsbøtter - ja ingen -  bor i nr 82 ingen bøtte før busstop 
• for meget trafik 
• mere fokus på ren havn og badezoner 
• Uautoriserede og ulovlige husbåde. Vedligehold af de eksisterende grønne områder. 
• 'begrønning' er et idiotisk ord 
• For meget tung trafik i de små gader 
• Torvet forsumper til stadifged mere 
• for små affaldsspande og alt for lidt tømning spc. i weekends 
• Tung trafik på vejene, herunder ikke mindst Torvegade 
• Svineriet og brøleriet på Christianshavns Torv. 
• For meget affald i gaderne 
• Bekymring for den trafik der kommer. Trangravsvej skal nu rumme alt for meget trafik. Det bliver 

en hel umulig situation når Papirøen åbner. 
• udsigten til etablering af lynetteholmen med masser af mere eller mindre "lokal" forurening (vand- 

og luft- og støj- trafik-)-forurening til følge 
• Begrønning/forskønnelse af torvet generelt 
• For meget trafik 
• for meget offentlig plads inddrages til restauranter og hotel. For tæt byggeri Papirøen 
• Brændeovne på christiania 
• For dårlige muligheder for at oplade el-biler 
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Hvilke faglige kompetencer skal der til for at løse de miljøproblemer, 
du oplever i området, hvor du bor?  
(Du kan maksimalt sætte to krydser) 
 

 

 
Hvilke faglige kompetencer skal der til for at løse de miljøproblemer, 
du oplever i området, hvor du bor? (Du kan maksimalt sætte to 
krydser) - Andet, hvad? 
 

• Hjælp til " beboerne" på torvet 
• Tænker stadig på "begrønning", og ved ikke hvad jeg skal mene ud over at begrønning er et 

irriterende ord. 
• Nodging til at folk ikke smider affald på gaden 
• Færre restauranter. Færre bar og udeområder med mad og servering 
• Hvad skal der til for at få mindre trafik, hashsalg og mere plads til alm liv 
• Nudging - for at få folk til ikke at smide affald i naturen 
• Trafiktælling 
• Viden om oversvømmelsesrisici 
• Forbyde forurenende og stinkende brændeovne i Husbåde 
• sociolance dagligt åben i døgndrift på chr torv 
• Lad borgerne få små lokale ansvarsområder ex højbede/blomsterkasser/bikasser mm. Flere vil 

deltage hvis de føler tilhørsforhold og medindflydelse. 
• Eksperter med viden om og mulighed for at gå i dialog med relevante myndigheder om klimasikring 
• Håndhævelse af politivedtægten vedr støjende adfærd ikke mindst i Kanalen om sommeren 
• artikekter, der kan udvikle en metode at kamuflere antenner på 
• Byplanlægger 
• Politi 
• Politisk vilje 
• Trafikregulering 
• Manglen på forståelse af at et problem med de stigende have kræver en militær lignende indsats 

NU! 
• Udvikling af affaldsbeholdere på offentlige veje der gør at fugle ikke kan få fat på affaldets - f.eks 

skorstensrør - det ligner gang på gang en slagmark 
• SUND FORNUFT 
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• Ingeniører og arkitekter. Gadefejere 
• Tjekke vandkvalitet 
• Det hele 
• politisk vlje til at undgå tivolisering af udendørs servering 
• mere simpelt - dialog med kommunen om opsætning og tømning af skraldespande 
• kommunal forståelse for øget trafik m.v. på Holmen til Reffen 
• Politi 
• Flere hænder + politisk beslutning 
• mindre traffik på torvegade 
• hvordan får man plads til mere affaldssortering uden at ødelægge de grønne gårde 
• politisk mobilisering 
• Viden om hvad der skal til for at skaffe muligheder for at oplade el-biler på Christianshavn 

 
Christianshavns Lokaludvalg og Københavns Kommunes hensigt med 
at støtte det lokale miljøarbejde på Christianshavn er at inspirere og 
engagere borgere og erhvervsliv til at tage aktiv del i det lokale 
arbejde med at skabe et bedre miljø med mere sundhed, 
bæredygtighed og grønne fællesskaber i bydelen. Lokaludvalget 
samarbejder med Miljøpunkt Indre By & Christianshavn om 
miljøopgaven. 
 
Hvordan tror du, at vi bedst skaber dialog på kryds og tværs af 
borgere, organisationer og erhvervsliv om miljøspørgsmål og lokal 
miljøpolitik?  
(Du kan maksimalt sætte to krydser) 
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Christianshavns Lokaludvalg og Københavns Kommunes hensigt med 
at støtte det lokale miljøarbejde på Christianshavn er at inspirere og 
engagere borgere og erhvervsliv til at tage aktiv del i det lokale 
arbejde med at skabe et bedre miljø med mere sundhed, 
bæredygtighed og grønne fællesskaber i bydelen. Lokaludvalget 
samarbejder med Miljøpunkt Indre By & Christianshavn om 
miljøopgaven. 
 
Hvordan tror du, at vi bedst skaber dialog på kryds og tværs af 
borgere, organisationer og erhvervsliv om miljøspørgsmål og lokal 
miljøpolitik?  
(Du kan maksimalt sætte to krydser) - Andet, hvad? (Du har 200 tegn 
til rådighed) 
 

• Man skal få fat i de personer, som ikke er miljøbevidste, som smider med skrald, ølkapsler mm . De 
fleste borgere her synes bevidste om miljø 

• Jeg synes at Christianshavns Lokaludvalg skal skaffe sig af med "begrønnings"-personen. 
• en digital platform hvor interessanter kan få dialog 
• Større slagkraft i lokaludvalget 
• lokalt borgermøde/workshop forløb,alle ideer tages alvorligt, og forsamlingen arbejder langsomt på 

at finde ud af, hvordan ting kan ske. alle interesserede skal som udgangspunkt kunne deltage 
• Lokaludvalgets miljøgruppe kunne have flere medlemmer 
• ved at skabe reel indflydelse på københavn kommunes planlægning, så der i højere grad lyttes til 

beboere end turisme og restaurant/hotel erhverv 
• Evt. Konkurrencer i indsamling af skrald eller forslag til forgrønning. 
• Information i lokalblade, hjemmesider, internet, pjecer og lign. 
• en christianshavner portal på nettet kun for nem-id-bekræftede folkeregisteradressanter 
• Ex små nyttehaver/blomsterkasser som borgerne vedligeholder og derfor føler tilhørsforhold og 

ansvar for. Så er der gevinst hvis man deltager. 
• Aktiviteter som giver opmærksomhed 
• dialog med beboer-, lejer- og ejerforeninger. 
• Opsøg dem der tydeligvis ikke viser interesse 
• Focus på emnet i Christianshavneren 
• Borgerinddragende projekter fra ide til realisering med eksperthjælp på sidelinjen 
• Igangsætte konkrete projekter så det ikke bliver ved snakken. 
• Gennem videor, avisartikler o.l. 
• Politiske beslutninger der reducerer støj og luftforurening 
• Stikprøve opfordring i postkasser 
• Aktivisme overfor politikerne 
• Det vil være en fordel at bruge skolerne, og børneinstitutionerne til at uddele materiale som 

børnene kan være en del af, evt husstands omdele information 
• Jeg er faktisk i tvivl, hensigtserklæringen er ok - men opleves som varm luft og en måde at lave 

skin demokrati på - og er temmelig træt af det. Det er så 2010-agtigt 
• Bedre information online, bedre adgang til genbrug og lokaleinitiativer 
• Tag kontakt til butikkerne og skab et fællesskab de kan slutte op om 
• Folk er dovne eller har travlt - brug facebook/online forums til formidling - del flyers ud med 

invitation til disse. 
• En digital kampagne 
• Min erfaring er at Københavns Kommune egenrådigt træffer beslutninger høringsprocesser kun er 

skueprocesser. Se fx Lynetteholm som vil støj- og luftforurene i årtier. 
• trafiktælling og -regulering gn.Prinsessegade og gn. Holmen, fartregulering nedad 
• Lobbyisme og pressearbejde 
• Luk Brugsens flaskeautomat og Fedtekælderen. 
• Jeg tror ikke at det er mere dialog, der er brug for. Det er handling. 
• Politiske beslutninger hvor trafikløsninger inddrages i beslutninger, fx hvordan skal biler og trafik  

komme ud på Papirøen, når den åbent 
• fremvisning af gode eksempler 
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• muligvis etablering af grupper, der kan tage ejerskab over projekter/områder. Måske nyhaver eller 
tilskud til gårdprojekter med revildering? 

• konkrete mljøprojekter der giver bedre miljø og mere natur 
• Lokaludvalget bør være mere synlig i relation til beboerne. 
• Politiske indgreb 
• Politiske beslutninger 

Hvor synes du, at det er bedst at mødes for at tale om miljø? 
 

 

 
Hvor synes du, at det er bedst at mødes for at tale om miljø? - Andre 
steder, hvor?  
 

• afhænger af vejret! 
• Involver torvets brugere 
• Lokaludvalget mister fuldstændigt opbakning ved at bruge ordet "begrønning". 
• digitalt 
• Biblioteket er dårligt sted ... 
• Det skal være, hvor folk er, og ikke hvor de kan komme 
• Afhængig af vejret 
• arkitektskolens lokaler er gode 
• På torvet blandt de faste brugere 
• livestream 
• på den fra lokalplanen ulovligt dispenserede ekstra etage i det nye dyre hotel ved knippelsbro 
• Benytte skolerne og børneinstitutioner som løftestang for arrangementer 
• På den relevante lokalitet 
• afhængig af mødets indhold. Bibliotek, beboerhus er fint! 
• Hal c 
• I forbindelse med deltagelse i projekter. 
• Ved lokale virksomheder 
• Kanalrundfartens både 
• Hal C 
• Online 
• Hal C 
• et sted der egner sig, og det er ikke biblioteket 
• Hal c - IKKE beboerhus , det er ikke indbydende 
• diverse boligselskaber har festlokaler. Ved at rykke møder ud til borgerne bliver det mere lokalt. 

folk gider ikke gå på på biblioteket. del op i lokale sektioner og få større fremmøde samlet set. 
• Christmas Møllers Plads, Torvegade, Refshalevej. I det hele taget steder hvor man ikke kan få 

ørenlyd for trafik. 
• evt. arkitekskolen 
• Medier 
• Gøre det varierende - det tiltrækker forskellige målgrupper. 
• online 
• Hal A o.lign. 
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Har du lyst til at være aktiv i lokaludvalgets miljøgruppe? 
 

 

 
Har du lyst til at være aktiv i lokaludvalgets miljøgruppe? - Ja (angiv 
din mailadresse) 
 

• birgit@birgitholmboe.dk 
• kivan1424@gmail.com 
• o-s@schmidt.mail.dk 
• Er medlem 
• er allerede aktiv 
• chr.havn@outlook.com 
• jno06@hotmail.com 
• Thomas.Wolters@gmx.net 
• katrinehoff06@gmail.com 
• nannaromar@hotmail.com 
• Pi.bjerregaard@gmail.com 
• habs@c.dk 
• er allerede medlem 
• Mim@elmebech.dk 
• benna.outzen@gmail.com 

 
Har du lyst til at være aktiv i lokaludvalgets miljøgruppe? - Måske, 
men send mig først mere information (angiv din mailadresse) 
 

• perhinrichsen@hotmail.com 
• damgaardschmidt@gmail.com 
• betsch2200@hotmail.com 
• bc@mail.dk 
• lasseskafte@gmail.com 
• ewjsen@gmail.com 
• annehedin@outlook.dk 
• nabutraerup@gmail.com 
• mail4randi@gmail.com 
• schoesl@hum.ku.dk 
• hanhes@mac.com 
• robotjulepynt@gmail.com 
• Cecilie@cherita.dk 
• Pinkalice25@yahoo.dk 
• Marianne.wenneberg@gmail.com 
• Sdahl79@gmail.com 
• Herman.iversen@gmail.com 
• Jensfred@hotmail.com 
• Peter.schultz.54@gmail.com 
• camilla.theill@aller.com 
• lene.karuna@hotmail.com 

g48l
Fremhæv

g48l
Fremhæv

g48l
Fremhæv
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• mouritsen.brian@gmail.com 
• tinakallehave@hotmail.com 
• katglaand@gmail.com 
• rum@frontark.dk 
• niels.brock.mail@gmail.com 
• Margretheholmsvej 12, 4 th, 1432 K 
• kursiv@kursiv.dk 
• Sofieklinken@mail.dk 
• Mogc01@msn.com 
• Ulla.merete@yahoo.dk 
• Elsabergbrix@gmail.com 
• A.cordelia.mulvad@gmail.com 
• iswopa@gmail.com 
• Birthe1435@gmail.com 
• Inge-lise@bielecki.dk 
• sl@airgate.dk 
• lisfeldt@yahoo.dk 
• Susanne.Munch.1@gmail.com 
• Anne_liegrube@hotmail.com 
• olechristensen@outlook.dk 
• Imejnoe@gmail.com 
• irma.christiania@gmail.com 
• nannahandler@hotmail.com 
• mgr@iff.dk 
• jetteled@dadlnet.dk 
• rsolvig@gmail.com 
• Soxvig@gmail.com 
• josefineklougart@gmail.com 
• rikke@ovenvandet.dk 
• skole.steen@gmail.com 
• peryde0503@gmail.com 
• lacourraadgivning@gmail.com 
• Lisadalhchr@dadlnet.dk 

g48l
Fremhæv
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Hvilke typer af miljøarbejde har din interesse(Sæt gerne flere krydser) 
 

 

Hvilke typer af miljøarbejde har din interesse? (Sæt gerne flere 
krydser) - Andet - hvad kan andet være? (Du har 200 tegn til 
rådighed) 
 

• Det hele interesserer mig 
• Mange, men ikke i selskab med nogen der taler om begrønning. 
• Det lader jeg andre om at arbejde med ... 
• Stormflodssikring 
• Adfærd hos folk der smider affald 
• inddragelse af beboere 
• Højvandssikring 
• klimasikring 
• Manglende p-pladser 
• Klimasikring 
• sikring af flere parkeringspladser 
• Klimasikring 
• Støjgenere fra både med højt musik som sejler igennem kanalen, husbåde som bruger brandovn, 

flaskekontainer som restauranter benytter hele døgnet selv efter kl 24. 
• Grønne gader og ensretning af trafik 
• Miljøbevidsthed gennem social interaktion og bydesign. 
• Havne, kanaler og Holmens områder 
• Kystsikring, stormflodssikring, grundvandssikring, sikring imod de stigende have og øgede 

regnmængder, der er på vej! 
• Affald i gaderne. Stormflodssikring 
• anvendelse af grønne områder til foreningsliv og kultur (hvordan udnytter vi grønne områder og får 

børn og unge, forældre ud, uden at ødelægge naturen 
• Vandkvalitet 
• Lynetteholm 
• Støjfourening fra personer i havn og kanaler 
• STOP LYNETTEHOLM 
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• Trafik- og støjregulering (ned) til og fra Refshaleøen via Holmen 
• Forbedring af forholdene for dyre- og plantelivet, herunder mindre græsslåning på diverse arealer 
• udfordringen med at styrke den natur vi har 

 
Hvordan tror du, at vi bedst kan komme i kontakt med 
christianshavnerne om det lokale miljøarbejde? 
 

 

 
Hvordan tror du, at vi bedst kan komme i kontakt med 
christianshavnerne om det lokale miljøarbejde? - Andre ideer? (Du har 
200 tegn til rådighed) 
 

• Opsøgende arbejde blandt torvets brugere 
• Ved ikke at tale om "begrønning" 
• lav en særavis som tillæg til Christianshavneren hvor midtersiden er en flot plakat, der opfordrer til 

at deltage og viser hvor man kan henvende sig 
• Involver de faste brugere af torvet 
• Stå på torvet med en oplysningsstand, være synlig i gadebilledet og tale med folk 
• Via synlige aktiviteter der involverer bredt 
• Vis skole og institutioner 
• Grafitti, gadekunst, med tydeliggørelse af kvalerne 
• Månedsbladet Christianshavneren 
• Gadekampagner på Christianshavn, f.eks. på Christianshavns Torv 
• Oplysningsboder, når der er loppemarkeder mv. - ligesom på Christianshavnerdagen 
• Via direkte tilbud om deltagelse i konkrete projekter. 
• Til aktiviteter i bydelen 
• Snak på gaden. Fx hygge dage/aftener med koncert og snak. Sedler i postkasser. 
• Plakater, løbesedler og opslag i de lokale kontorer, udskænkningssteder, retsaurationer, grill og 

butikker. 
• fb-gruppen 'Os fra Christianshavn' 
• drop aviser og aktiv opsøgning - send flyers ud med invitation om miljødebat og tiltag i borgerens 

nærområde 
• plus gennem lokale erhversdrivende der deltager/har interesse i arbejdet. 
• Dem alle 
• Reklamer (f.eks. a la valgplakater udvalgte steder) 
• Pop-ups med information 
• plakater, opslag i butikker 

 
 



 
 
Samlet rapport 
Det lokale miljøarbejde på Christianshavn i 2022 

14 
 

 
Prøv at forestille dig Christianshavn om fem år. Hvilke indsatser inden 
for det lokale miljøarbejde er der så blevet gennemført på 
Christianshavn, i dit kvarter og i den ejendom, du bor i? 
 
 
 
Christianshavn: (Du har 200 tegn til rådighed) 
 

• Total forbud mod brændeovne.  
Flere intelligente skraldespande. 
Nedsatte fartgrænser. 

• Forsinkelse af Lynetteholm projektet 
• ensretnibg af biltrafik på torvegade 
• Mindre larm. Mindre tragik på særligt Prinsessegade. Mindre tragik på Torvegade. Ingen 

Lynetteholm under opførelse. 
• Ensretning af Prinsessegade over Kløvermarken. Ingen diesel og lastbiler igennem Det indre 

Christianshavn. 
Flere grønne og rekreative områder, intet nyt boligbyggeri. 
Genbrug og affaldssortering 

• Tiltag i forhold til støj og luftforurening  
Generel større bevidsthed om miljøarbejde og aktiviteter 

• nye grønne områder og udendørs aktivitetssteder for voksne 
• Mindre affald fra besøgende til Christiania 

Mindre graffitti og hærg 
• Mindre trafik 

Mindre luftforurening 
• Det har jeg ikke tænkt over bare fordi jeg bliver bedt om at svare på et spørgeskema 
• God affaldssortering og grønne miljøer omkring det indre Christianshavn med mindre støj og 

forurening 
• Trafik regulering. 
• Mindre støj og luftforudredning 
• Christianshavn består af to trafikøer, og Torvet tillader kun offentlig transport, cykler og gående (og 

politi og brandvæsen) at passere. 
• Mindre affald på gader 

 
Bedre adfærd hos cyklister 

• Mere grønt 
• Bedre trafikregulering 

Mere simpel affaldshåndtering 
• Grønnere 
• offenlige transportmidler og elbiler prioriteres og flere offentlige grønne områder 
• Mindre trafik af biler 

Stormflodssikring 
• Bilfri. Vejene lavet om til grønne områder m masser af små lokalbutikker/småvirksomheder - billige 

lejemål, så mulighed for at åbne noget uden at skulle betale en formue i husleje.  
 som nedenfor 

• Flere små tiltag som midlertidige bede og bænke 
- men ingen tiltag i forhold til at begrænse det største miljøforurenende problem, nemlig trafikanter 
uden ærinde på det indre Christianshavn 

• Mindre støj og luftforurening 
• Sikring mod oversvømmelser 
• Begrønning 

Bedre rengøring af byrummet, fjernelse af affald på land og på vand 
Fjernelse af strandede cykler 

• Reducere affald i naturen 
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• Gadetræer langs torvegade og prinsessegade.  
Trafiksituationen på Prinsessegade er forandret, så børn trygt kan komme i skole. Cykelstierne er 
blevet bredere og taxaerne er forsvundet. 

• Reducering af trafik, især lastvogne på Prinsessegade og Torvegade. 
• trafik og støjforurening nedsat fx nej til bilkørsel til holmen bortset fra beboere 

ikke flere hotelbyggerier 
stop for nyhavnficering af christianshavn 

• Færre biler, mindre trafik. 
 
Mindre støj og andre gener fra soundboxe, koncerter og lign. arrangementer. 
 
Sikring mod skybrud og lign. 

• Der er sket en klimasikring rundt om København, så det havnemiljø, som vi har i dag kan bevares. 
• Der er mindre biltrafik og bedre og bredere cykelstier. 
• Små byhaver ligesom på Frederiksberg og flere "grønne vægge". 
• Flere underjordiske p-huse så der er bilfri langs kanalerne og flere gadetræer 
• Klimasikring via Lynetteholmen 
• Mindre tung trafik i Prinsessegade og Torvegade 
• Torvegades trafik er blevet betydelig mindre. 
• Mindre trafik i Torvegade. Færre (synlig) parkerede biler. Ødelæggelsen af Papirøen stoppes. I 

stedet svømmehal, plejehjem, ældreboliger+almennyttige boliger. Færre, store lystbåde i kanalen. 
• Færre dieselbiler, flere grønne områder, skybrudssikring, tanker/planer om sikring imod stigende 

vandstand i kanalen/havnen 
• Ingen husbåde må have brændeovne 
• Bedre vandmiljø. 
• Flere skraldespande og et generelt renere og mere indbydende Christianshavns torv. 
• Bedre forhold, også socialt, på Chr.Havns Torv 
• Begrænsninger for støj og møg. Eldrevne biler, busser og lastbiler. Mågesikrede skraldespande. 

Regler for ingen airBB på bådende. Bilfri Torvegade. Mere fokus på klimavenlige løsninger. Og 
meget mere. 

• Begrænsning af trafikken i Torvegade. 
Udnyttelse af regnvand 

• christianshavns torv er blevet gentrificeret 
• Mindre støj og luftforurening 

Flere grønne områder, hvor man kan mødes/opholde sig/lege 
• Kystsikring 

Tung trafik væk fra Torvegade 
Varelevering varetages af drevne lastbiler. 
legeplads på volden et centralt mødested 
Eksperimenter med at dele af volden omdannes til fælles nyttehaver … 

• Træer i Prinsessegade, strandgade og langs havnen. Gid borgere kunne være med til at passe den 
nye operahave og få medindflydelse. De gør det i Amsterdams Botaniskehave, hvis de kan så kan vi 
også. 

• Større fokus på bilkørsel i gaderne især Torvegade 
bedre affaldssortering i gaderne 

• Forhåbentlig bedre og simplere affaldssortering.  
Christianshavn lukket af for gennemkørende trafik. 

• Flere træer 
• Aktiv indsats ift. støjmåling af motorcykler og biler på Prinsessegade 
• begrænsning af båd (udlejning og kommercielle)- og biltrafik, bevare og udbygge grønne områder, 

sikre badekvalitet 
• Torvegade er delvist lukket for trafik ala Nørrebrogade og der er kommet bredere cykelstier. 
• Mindre forurening, mindre trafik, 
• 9 
• Tror desværre ikke at Christianshavn har ændret sig om fem år. 

Vi har haft affaldssortering i en del år og folk som ikke gider at sortere affald kaster det i 
kommunens affaldsspand dagligt. 

• Klimasikring 
Grønt tag på nogle bygninget 
Afkalkning af vandforsyningen 
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• Vilde blomster i områder på volden. 
Træer og blomster omkring de nye områder( NH Collection hotel og papirøen) 
Begrænsning af tung trafik og dieseldrevne biler i Torvegade 

• Sikkert flere El-parkeringspladser, men er brint ikke bedre? 
• Der er gennemført/er igangsat klimasikringstiltag. Chr,havn ligger lavt 
• Ingen 
• Ren utopi: 

Ikke opført flere bygninger. Mobiltelefonmaster er malet eller på anden måde kamufleret. Massiv 
indsats over for cigaretskodder og andet affald på gaderne. Biltrafikken er begrænset. 

• Forhåbentlig en indsats om ordenlige affaldsløsninger for Broens Gadekøkken. Og indsats mod støj 
på vandet (tømmerflåder med anlæg). Mindre trafik. 

• Torvegade er lukket for gennemkørende trafik 
• Færre biler gennem torvegade 
• Ønsketænkning: Lukning af Torvegade for biler. 
• Trafikbegrænsninger 

Mere genbrug og affaldssortering 
• Mindre gennemkørende trafik 
• Torvegade er lukket, vi har fået masser af ladepladser til elbiler og havnefronten er gjort til et grønt 

og spændende opholdsareal 
• Mere beplantning op af  og ml. husene 
• Et hyggeligt torv hvor vi kan mødes , med caféer og træer. Uden fulde folk og hjemløse eller 

ihvertfald at det ikke er dem der fylder det hele. En løsning på cykel parkering 
• Mere affaldssortering  

Færre diesel lastbiler 
• Plan for mindre trafik i prinsessegade og torvegade 
• Grønne gader, ensretning af trafik og affaldssortering 
• Trafiksanering 
• Elbusser overalt 
• Rengøring - ingen partyzone 
• Flere træer og grønne planter i gaderne 
• Færre biler, mindre støj 
• Omlægning af trafikken, så der er mindre belastning på Torvegade og Prinsessegade 
• mere Grønt 
• Renere gader fri for hundelorte og mademballage 

AT kommunen har startet udfasning af brændeovne 
At der er fundet bedre trafikale løsninger for Torvegade og prinsessegade 

• Færre biler / flere elbiler 
• ?? 
• 0 
• Trafikale udf. er løst/mindsket. Prins.gade er ikke udfdrt. som skolevej og tung trafik er minimeret. 

Pap.ø er færd. og anden udbygn. minimal. Hvntraf. er reg. så støj fra udlejn.både mm er red. 
• en grønnere bydel med mindre luft/støj forurening. 

Mere grønt der sikrer biodiversitet/smukt/sundt sted at bo/leve. Især Torvet som nu ikke er rart at 
være på pga trafik og affald. 

• Flere veje spærret for biltrafik, 
Flere træer plantet midt på vejen i de afspærrede veje. 

• Lynette-Holmen kan via konkurrencer o.l. blive EU´s mest "grønne" og sociale nye bydel. 
• Cykelstier 

Gangstier 
• Mere affaldssortering 
• Ved ikke 
• Der er udelukkende støj- og forureningsfri trafik i Torvegade 

 
Der er klimasikret mod forhøjet vandstand 

• Minimering af bilkørsel 
• Mindre trafikal forurening 
• trafikregulering 

støjregulering 
• Torvegade  løftes så det ikke er en offentlig varmestue eller bodega,  

Torvegadeplads  en busbane foran SuperBrugsen så selve torvet bliver mindre, refshalevej bliver 
ryddet 
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• - mere fokus på grønne områder  
- mere fokus på biodiversiteten på voldene og i kanalen  
- mere fokus på forurening  
- mere fokus på genbrug/bytte centraler/fællesindsatser blandt lokale 

• ? 
• Indsatser omkring trafik. Plantning af flere vejtræer. 
• skraldespande 

Færre biler 
fokus på hjælp til affaldssortering 
Bevarelse af grønne områder 
Ikke stor-byggerier 
skralderum, hvor folk kan lægge brugt tøj og ting 
Fordele ved at cykle fremfor bil 

• Klimasikring 
Flere grønne oaser og en grønnere bydel 

• Klimasikring og begrønning af belægning og andre overflader 
• Christianshavn  sikret imod grundvands ændringer, oversvømmelser og stormfloder. 
• Ved ikke 
• Lidt bedre overordnede trafikale forhold 
• Torvegade/Prinsessegade støj og trafiksanering 
• Den tåbelige renovation med 5 affaldscontainere pr. ejendom. 
• Meget bedre affaldssortering  

Mindre trafik i byen( desværre nok ikke ) 
• Lynetteholm er blevet aflyst 
• Etablering af taxaholdeplads på Christianias område og opsætning af steler langs Princessegade, så 

biler/taxaer ikke kan holde halvt oppe på cykelstien. 
• Sikring imod oversvømmelse. Flere skraldespande i sidegaderne og bedre oprydning. 
• Ensretning af Princess Gade 

Indførelse af busslusen mod operaen. 
40km zone på hele Christians havn 
Ingen larm fra festivaller efter 24 lør+søn og ingen støj efter 21 i hverdagen 

• Højvandssikring 
Plejeboliger 
Forbud mod dieseldrevne biler 
Formod mod kørsel med store personbiler ( Tesla, BMW, Audi, landroveren, ol) 

• Ingen gennemkørsel af lastbiler og biler i Torvegade 
• trafikken nedbragt 
• At brændeovne er forbudt og at tung trafik ledes udenom havnen. At kanalrundfarten elektrificeres, 

så der ikke er så meget benzin/olie i kanalen. 
• Parkeringsmulighederne i hele bydelen er taktisk genbesøgt hvorefter det er besluttet at 90% af 

pladserne reserveres til elbiler og 10% til alm. biler. 
• Torvegade er blevet bilfri. Lynetteholmen er blevet afblæst og erstattet om planer om kystsikring. 

Reffens støjhelvede er blevet erstattet af krav til festivalgæster om kun at have musikken i ørene. 
• Bilfri Torvegade 

Forbud mod kørsel af lastbiler 
Flere affaldsspande 
Bedre trafiksikkerhed i krydset ved Prinsessegade/ Torvegade ift cyklister/ fodgænger 
Elstandere til el biler 

• Undergang fra Lagkagehuset til Metroen. Omkalfatringen af Christianhavns torv har været en 
succes. Der er kommet en grønlandsk pavilion med salg af spæk-burgere og udlejning af 
slædehunde. 

• ? 
• flere skraldespande, bænke. forbedringer af havn, veje.  

Parkeringer til ladcykler. Asfaldramper til ladcykler ved kantstene fra cykelsti. special cykelstativ. 
drop 10m reglen fra kant/sving. 

• Mindre støjforurening fra trafik og soundboxes. 
• Der er kraftig øgning af besøgende på Chr.havn som ikke er let at kommunikere med.  Så ser jeg 

ikke der er sket de store forandringer 
• Torvegade er lukket for biler 
• Bilfri Torvegade. Når det kan lade sig gøre i Aarhus og Odense, kan det også på Christianshavn. 
• Trafikomlægning så larm og forurening mindskes 
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• Torvet skal være for alle. Et mere indbydende område med grønne områder og evt. små kaffer. 
• - bilfri Torvegade, ekstra plads bliver brugt til træer og vilde planter 

- flere grønne arealer 
- flere multifunktionelle, hyggelige sorteringspkter (inkl. bytteskabe, ting til børn) 

• Masser af grønne områder, rene kanaler og en Prinsessegade uden biler. Samt færdig med 
byggepladser 

• Mere affaldssortering, mindre affald og færre dieselbiler. 
• Vandkvaliteten er sikret og der er kommet badezone v Lynettehavnen 
• Mindre støj og bedre luftkvalitet 
• Stoppe Lynetteholm, eller som minimum ændre planer for byggeriet (mindre lastbil mere pram), 

men måske det er for sent nu... 
• At Lynettheholmprojektet ikke påfører Christianshavn stor miljøbelastning i form af bilkøer og 

maasiv lastvognskørsel med dieselbiler. 
• Forhindret Lynetyeholm-projektet - bussluse på Prinsessegade - trafikregulering på Torvegade 
• Langt flere affaldsspande til rådighed i gadebilledet - Mere lokalt og synligt politi 
• Mindre støj og forurening fra Torvegade 
• Begrønning 
• Indsats mod støj og forurening, 

Flere gadetræer 
• Flere grønne områder, færre biler og mindre gennemkørsel af f.eks. store lastbiler. 
• Mere begrønning af gårde og hustage mm. 

 
Bedre/flere skraldespande på gaderne 

• Torvet skal være mere indbydende, grønt og rent når man kommer op fra metroen som turist eller 
Christianshavner. 
Der skal gøres noget ved alkoholikerne, der sviner og larmer. 

• Intet affald i gaderne incl. hundeposer 
Mindre tung gennemkørende trafik 

• Omdannelse af Christianshavns torv til mere grøn areal. 
Oprettelse af flere Affaldssorteringspunkter. 
Igangsættelse af Sikring mod oversvømmelse. 

• solfanger og regnvandsopfang til toiletskyl etc. 
• Etablering af Lynetteholm vil medføre massiv støj-, luft- og havforurening. Christianshavns 

Lokaludvalg har sovet i timen. 
• Fartgrænserne gennem byen er nedsat. 

Fredens Havn er ryddet. 
Vandet er renere i kanalerne. 
Der er lavet planer for at undgå oversvømmelser i området. 

• Ingen biler - kun busser, taxaer og elbiler 
• Forhåbentlig er Christianshavn blevet et renere sted med mindre luftforurening og mindre støj fra 

biler. 
• At torvet er blevet et civiliseret sted hvor, man har lyst til at opholde sig. 
• Mindre affaldsproblemer 

Mindre støjforurening 
Mindre biltrafik 
Bedre forhold for cyklister 
Mere "rewilding" på offentlige grønne arealer 

• Støjforureningen efter normal arbejdstid og i weekenderne fra Kvindesmedien i Buemeistergade, er 
stoppet. 

• Der er plantet og sået grønt rundt om alle vejtræerne langs kanalen og andre steder. 
 
De  “vilde områder” med buske og blomster bevares og sikres fx. ved Arsenaløen, Holmen, 
Christiania 

• Bedre vedligeholdelse af veje, fortove, skilte, afmærkninger mv. samt mere fejning og oprydning. 
• ? 
• Mindre biltrafik - bedre forhold for cykeltrafikken. Modereret udeliv, færre udlejningsbåde med fulde 

mennesker og høje musik. Udebetjening uden mega højt musik. 
• færre biler, torvegade lukket 
• Vildere grønne områder 

Ikke flere bebyggelser 
Flere træer 
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• Mere fokus på grønt og mindre trafik og støj 
• sikring mod oversvømmelser 

mere affaldssortering 
Flere ladestandere til elbiler 
regulering af tung trafik 

• jeg drømmer om at have en lille byhave et sted, hvor jeg kan lære min søn om blomster og frugter 
etc., det kunne være sjovt at kunne "få et lod" og passe lidt jord 

• færre biler, trafiksanering af Torvegade, byttemarked med reparation, virksomheder sorterer, 
dyrkningsprojekter i gårde og altaner, natur på nyholm og holmen, og ved volden 

• VED IKKE 
• ? 
• Cykelbaner, trafik forurening, affald i det offentlige rum, trafik rejse separering, forurering ved. nye 

boliger på Magretheholmen, rekreative områder, 
• Affaldshåndtering, grønne gader. 
• Christiania er lukket og afbrænding af affaldstræ i Pusherstreet er ophørt 
• Stort set ingen 
• Flere ladestandere så beboerne skifter til private el-biler eller el -delebiler 

Bedre forhold for cyklister ink. Cykelparkeringer ved f.eks. Butikker 

 
I dit kvarter:(Du har 200 tegn til rådighed) 
 

• Ingen støjende skraldebiler og fejebiler (ødelægger nattesøvn og giver dårligere 
sundhed/livskvalitet) før tidligst 7 el senere. Regler for tidsp. for erhvervsskrald-afh. 
Total forbud mod brændeovne! 

• cafe ved bolværk 
• Mindre larm. Mindre trafik på Prinsessegade 
• Solceller på alle sydvendte tage. 

Biodiversitive initiativer på alle grønne områder. 
• Tiltag i forhold til støj og luftforurening  

Generel større bevidsthed om miljøarbejde og aktiviteter 
• som ovenfor samt bedre affaldssortering 
• Mindre støj 
• Se ovenfor 
• Biodiversitet 
• Trafik regulering. 
• Tilsvarende som Christianshavn 
• En kraftig reduktion af trafik og luftforurening på Torvegade. 
• Færre P-pladser til benzin- og diesel-biler. 

Grønne lommeparker på gader og fortove. 
Affaldssortering væk fra gårdene og ud på offentligt område. 

• Mindre trafik 
• Mere venligt 
• Etablering af arealer med stor biodiversitet . Begrænsning af bilkørsel 
• Flere grønne gårdmiljøer 

Stormflodssikring 
• som ovenfor 

Dyrkning af grøntsager i fælleshaver/ små egne jordstykker. fokus på affaldsfri bydel - nå jeg skal 
lave mad, så ikke mere tid  for denne gang :)) 

• Flere små tiltag som midlertidige bede og bænke 
• Mindre støj og forurening fælleskab omkring mere genbrug 
• Mindre støj fra Hal C og havnebroområdet (på begge sider af havnen) 
• Begrønning 

Bedre rengøring af byrummet, fjernelse af affald på land og på vand 
Fjernelse af strandede cykler 

• Minimer støj fra fx festivaller og koncerter 
• Cykelsti i begge sider af vejen fra Margretheholmen til Christianshavns Skole via Danneskiold-

Samsøes Allé. Opsætning af lysreguleringer og lavet flere bump på Forlandet. 
• Græsslåning på voldens skrå arealer 

- ikke med tunge maskiner 
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- ikke allerede i juli (dyr, insekter) 
- at der i stedet sås "blomsterenge" på de skrå arealer 

• Oprydning af både og vrag i Erdkehlgraven og Laboritoriegraven 
• samme som ovenfor specielt begrænsning af trafik i prinsessegade og Christianias støj bl. a. sen 

musik, hashhandel m.m. 
• Færre biler, mindre trafik. 

 
Mindre støj og andre gener fra soundboxe, koncerter og lign. arrangementer. 
 
Sikring mod skybrud og lign. 

• Flere ladestandere til el-biler - og forbud mod kørsel med gamle dieselbiler.  
Brændeovne er forbudt og erstattet af varmepumper - brændeovne er mere skadelige for 
luftkvaliteten end alt andet! 

• Bedre vejbelægning der mindsker støj. Ingen gennemkørende trafik. Beskyttet og måske flere 
grønne områder og byhaver. 

• Det samme 
• Klimasikring via Lynetteholmen 
• Flere el-bil ladestandere og underjordisk billig parkering 
• Der er kommet mere beplantning med fx frugttræer, bærbuske, krydderurter mm. - fx rundt om 

kirkemuren ved Christianskirkrn. 
• Prinsessegade; busslusen tilbage + totalforbud mod lastbiler. Ødelæggelsen af Trangraven stoppet. 

lokale både tilbage, begge sider beplantet. Det Hæslige metalhegn ved hjørnet af Refshalevej 
fjernes 

• Ingen husbåde må have brændeovne 
• Friendships som efterhånden har næsten alle bådpladser i Trangraven kunne godt gøre lidt for at 

holde det indløb rent som de driver forretning i. 
• Det samme 
• Flere elstandere til biler 
• turister fra det nye hotel ved knippelsbro har forvandlet det til nyhavn 2.0 
• Mindre støj 

Mere grønt 
• Beboerhuset et laboratorium og centrum for bæredygtighed, biodiversitet drevet af visionære og 

professionelle mennesker. åbne huset mere mod gaden og at inddrage gaden rummet foran 
beboerhuset. 

• Mindre trafik i Prinsessegade. Flere træer. Gerne frugttræer så der kommer flere insekter. 
• Større opmærksomhed på støjforureningen fra barer og private virksomheder 

bedre affaldsortering 
• Som ovenstående. 
• Begrønning af Christianshavns Torv 
• trafikbegrænsning. 
• begrænsning af båd (udlejning og kommercielle)- og biltrafik, sikre badekvalitet 
• . Alle takeaway stederne tager større ansvar for at bruge bæredygtigt emballage, så der ikke 

kommer så meget plasticforurening i kanalen 
• Implementering af bedre affaldssortering hos alle beboere 
• Få 
• Affaldssortering / genbrugs stationen ved kanalen ! Virker super.  

 
Flere skraldespande 

• Har flere gange kontaktet kbh's kommune vedrørende affald som flyder i gaderne. Samt af folk 
fodre fugle og måger langs kanalen. 

• Flere parkeringspladser og elbillafere 
• Vilde blomster i områder på volden. 

Uddeling af blomster frø til ejerforeninger, samt vejledning til flere insekter(insekt hoteller osv)  
Flere blomsterkasser rundt om på Chr. Havn 

• Sikkert flere El-parkeringspladser, men er brint ikke bedre? 
• I sommermånederne kammer det jævnligt over med høj musik og de vilde hanabers brunstbrøl fra 

især tømmerflåder med kæmpe højtalere og enorme branderter. Natteroen er genoprettet :-) 
• Ingen 
• Ikke opført flere bygninger. Mobiltelefonmaster er malet eller på anden måde kamufleret. Massiv 

indsats over for cigaretskodder og andet affald på gaderne. Biltrafikken er begrænset. 
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• Forhåbentlig en indsats om ordenlige affaldsløsninger for Broens Gadekøkken. Og indsats mod støj 
på vandet (tømmerflåder med anlæg). Mindre trafik. 

• Torvet er grønt beplantet og for alle 
• Bedre affaldshåndtering og mulighed for bytte af brugte ting.  

Mange flere skraldespande (kommunen har uden forklaring fjernet mange skraldespande i hele 
byen under seneste Coronanedlukning!) 

• Der samme 
• Bedre cykkelstier ved brostenbelagte gader 
• Havearealerne er gjort til grønne områder. 
• Arealerne omkring skolerne er nu græsørkener, som forhåbentlig vil  blive ændret til blomsterenge 

mm. 
• Grønne træer i Dronningens gade 
• BilTrafik omkring børnebyen 
• Grønne gader, ensretning af trafik og affaldssortering 
• Støjbekæmpelse 
• Begrønning gennem beplantning 
• rengøring - ingen partyzoe 
• Flere træer og grønne planter/blomster i gaderne og i gårdene 
• Fokus på affald og vandforurening så vandet i volden igen bliver lækkert og klart 
• Torvet er skærmet af fra Torvegade, så der bliver mere roligt. En stor fokus på at skabe et 

hyggeligt torv, med liv, planter og bænke hvor alle slags mennesker har lyst til at opholde sig. 
• mere grønt 
• AT Chr.Torv er blevet et sted hvor flere christianshavnere har lyst til at være, og at de nuværende 

brugere af torvet har fået et andet for dem attraktivt område 
• reduceret trafik i princessegade 
• Grøn park ved Operaen og oprydning i Fredens havn for olieforurening mv. 
• 0 
• Kan. trfik og  afledt støj er fnftgt reg. 

Der er ryddet op i Labgrav og Erdkgrv. 
Papø og Frholm er attrakt. også for  
Hal C blomstrer 

• Især støj og luft forurening fra store køretøjer er blevet reduceret og der er blevet trafiksikret så 
der er plads til alle de mange bløde trafikanter. 

• Torvegade er spærret for almindelig biltrafik. Det er kun tilladt for elbiler at benytte sig af 
Torvegade. Den offentlige transport og cyklister har fri bane. 

• Se mine svar på dette skema. 
• Flere grønne områder omkring Refshale 

Cykelstier 
Gangstier 
Kontrol med larmende teenagere med soundboxe, der fester i det fri 

• Forhåbentlig langt færre biler i Torvegade og renere luft. 
• Ved ikke 
• Mindre trafikal forurening 
• færre biler/parkeringspladser - flere åbne opholdsrum i byrummet 

mere grønt 
• Bedre rengøring af vores bænke og bolværk det bliver benyttet ofte og har brug for en ekstra 

kærlig hånd så det føles rart at komme der. 
• Samme som ovenfor ^ 
• ? 
• Der skal tages stilling til udeservering, larm. 
• Skraldespande 

Færre biler (ensretning?)  
Mere fokus på fx skrald fra papirøen og Christiania 
Ingen biler ved kanalen 
Mere grønt langs kanalen 
IKKE flere ny byggerier som fx på papirøen 

• Mindre støj fra boom-bokse! :-( 
Klimasikring og begrønning af belægning og andre overflader 

• Sydvendte tage solcellebeklædt . Al ikke beboer relateret motortrafik, lukket ude. 
• Optimerede affaldsbeholdere der gør at fuglene ikke gang på gang stør affald ud overalt 
• Ved ikke 
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• Flere helhedsløsninger og forbedret kommunikation 
• Grønne pletter 
• Den tåbelige renovation med 5 affaldscontainere pr. ejendom. 
• Bedre affaldssortering 
• Mere grønt, bedre affaldshåndtering 
• Flere opladere til elbil 
• Oprydning i Fredenshavn 

Bedre vandkvalitet 
• mindre affald på gaderne 
• Tilstrækkelige ladestandere 

En øget indsats for at opdrage cyklister og fodgængere. Til at følge færselsreglerne 
Sikring af p-pladser i kommunale p-huse 

• Rent luft og næsten ingen støj 
• bedre vandmiljø i kanalerne 
• Der er bedre mulighed for affaldssortering. Vi skal eksempelvis gå 100-150 meter den daglige 

husholdnings pap, plastic etc. Det betyder at vi er de eneste der gør det i vores ejendom. 
• Tung trafik på torvegade er afviklet. Der er enten påbegyndt anlæg af tunnel eller omlægning af 

tung trafik via langebro. 
• Pushergade er blevet nedlagt. Turismen er neddroslet og Christiania får mulighed for at genopfinde 

sig i ro og fred, 
• Se ovenfor, herudover: 

Mindre luft og støjforurening 
Grønt Christianshavn Torv 
Mindre affald på Volden 

• Der er blevet etableret "øer" i Sankt Annæ Gade med træer på strækningen mellem Snorrebroen og 
Strandgade. De store (halvtomme) lastbiler fra Hørkram og Øl-depoterne er blevet forvist fra 
gaden. 

• ? 
• Færre biler 
• Beplanting langs kanalerne til dyrene. Gerne ramper til fugleliv som kan komme på land. plattoer i 

vandet så fugle kan komme op i sikkerhed for både, hunde og fodgængere. evt. til redebygning. 
• Mindre støjforurening fra trafik og fra soundboxes i voldgrav, kanaler og på gader og pladser 
• Hvis ikke den store “søgning”  bremses, på land og med turbåde/ små turist både, er det nok svært 

at gøre den store forskel.  
Måske skal der opsættes bomme lukke gader/ omdannes til gågader. 

• Der er plantet flere træer 
• Et grønt åndehul: Nyholm. Bilfrit og folkeligt samlingssted med respekt for historien. Med plejehjem 

i officersskolen, børneinstitution,  værksteder og hyggelige restauranter, caféer og teater+musik. 
• Langs  Prinsessegade er der plantet træer og trafikken er omlagt således der er væsentlig støj og 

luftforurening. 
• - bilfri Torvegade, ekstra plads bliver brugt til træer og vilde planter 

- bredfortorve får grønne øer 
- cykelstiger prinsessegade+dronningegade syd 

• Ingen byggepladser. Rent vand i kanalerne. Mere biodiversitet og vilde haver 
• Mere affaldssortering og mere fokus på genbrug. 
• Vandkvaliteten er sikret og der er kommet badezone v Lynnettehavnen 
• Nedbringelse af affaldsmængder og bedre vilkår for genanvendelse 
• At Lynettheholmprojektet ikke påfører Margretheholm stor miljøbelastning i form af bilkøer og 

maasiv lastvognskørsel med dieselbiler. 
• Flere grønne gårde, evt. gårdhaver med tilhørende bisteder 
• Mindre luftforurening 
• Minimering af tung trafik 
• Indsats mod støj 

Indsats mod forurening 
Trafiksikret skolevej med lyskryds ud for Margretheholmens udkørsel eller krudtløb/Refshalevej 

• Flere grønne områder, færre biler og mindre gennemkørsel af f.eks. store lastbiler. 
• Måske mere fokus på kanalernes sundhed 
• Ny skraldespand ved siden af flaskecontaineren på hjørnet af Sofiegade og Dronningensgade. Den 

er blevet fjernet og den mangler. 
• Flere grønne gader/facader 

Affaldssorteringspunkter 
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• mindre støj fra restauranter og bedre luft 
solfanger og mere genbrug f.eks. loppemarkeder her! 

• Etablering af Lynetteholm vil medføre massiv støj-, luft- og havforurening. Christianshavns 
Lokaludvalg har sovet i timen. 

• Fartgrænsen på Danneskiold-Samsøes Allé er lagt fast på max.  30 km i timen. 
Der er lavet retvisende trafiktællinger i området.  Udsigten er bygget, Margretheholm blevet 
tætbebygget og vejen er blevet voldsomt trafikeret. 

• Flere dele-cykel-ordninger 
• Forhåbentlig er Torvegade blevet enten bilfri eller med markant reduceret trafik. Som minimum er 

tunge køretøjer, herunder diesellastbiler, fjernet fra vejene. 
• Flere træer i gadebilledet 
• Håber det trafikale med den formodede Lynetteholmen er bortfaldet, også Lynetteholmen 
• Der er lukket af for meget trafik. 

Dele af Chr.havn kan kunne køres til med offentlige el-busser, som kører hyppigt i bydelen. Der er 
fundet en begavet løsning på trafik ud til Papirøen 

• Bedre vedligeholdelse af veje, fortove, skilte, afmærkninger mv. samt mere fejning og oprydning. 
• biodiversitet 
• Mindre biltrafik. Modereret udeliv, færre både med fulde mennesker og høj musik. Lidt vildere 

områder med plads til planter og insekter og mindre menneskeaffald. Mindre støj og støv fra 
byggeri. 

• Bilfrieområder. Mere biodiversitet. 
• En redningsplan for torvet så der bliver rart at være 
• En bedre balance mellem sportsaktiviteter og natur i den lille skov bag Hal C 
• Det samme som for Chr.havn 
• flere badebroer ud i havnen også gerne et sted med en trappe helt end i vandet, hvor børn kan 

stikke fødderne i vandet 
• færre parkeringspladser til fordel for gadehaver og plads til cykler, bedre bevisthed om miljørigtig 

brug og vedligeholdelse af både, mere dyrkning af haver i gården, ordentlig affaldssortering 
• VED IKKE 
• ? 
• Mere grøn beplantning, affald i det offentlige rum, Chr. Torv 
• Affaldshåndtering, Støj i kanalerne, Grønne gader. Bedere luft. 
• Stort set ingenting 
• El-delebiler på holmen 

Bedre cykelstier på Danneskjold Samsøes Alle. 

 
I din ejendom:(Du har 200 tegn til rådighed) 
 

• Ingen støjende skraldebiler og fejebiler (ødelægger nattesøvn og giver dårligere 
sundhed/livskvalitet) før tidligst 7 el senere. Regler for tidsp. for erhvervsskrald-afh. 
Total forbud mod brændeovne! 

• beplantning i kajareal 
• Solceller på sydvendte tage. 

Isolering af bygningerne. 
Større opbakning til affaldssortering. 
Genbrug. 
Udskiftning til  el-biler. 
Flere biodiversitive initiativer. 

• En afspejling af tidens trend 
• Ingenting - desværre 
• Mere bæredygtig bolig /område 
• Se ovenfor 
• Biodiversitet 

Ladestation til elbiler 
• Bedre affaldshåndtering. 
• Miljørigtige forbedringer 
• En anderledes håndtering af affaldssortering - større udnyttelse af sortering af affald et centralt 

sted. 
• Grønne sedum-tage og / eller solceller på tagene.  Regnvandsopsamling.  

Bytterum. 
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Opgange med LED-belysning der tænder og slukker med følere. 
Porten åbnes automatisk med kode. 

• Flere planter 
• mere affaldssortering 
• Plante træer 
• Etableret regnvandsbassin og forvildet Grønning evt solceller på taget 
• Grønnere gårdmiljø 

Skur til bytte/genbrug 
• som ovenfor 
• 3 lags glas i vinduer 
• Flere og hyggelige grønne områder 

Fælles genbrug 
• Oprydning på fortove og på gaden 
• Jeg håber at alle vores skuret, både private og fælles cykelskurer og skurer til skrald vil få sedum 

(grønne tage) på taget. 
• Ingen 
• samme som ovenfor 
• Bedre mulighed for sikker cykelparkering. 

Der er ikke plads til alles cykler i gården. 
 
 
Sikring mod skybrud og lign. 

• Der er lavet ordninger til genbrug, måske indført en fælles oprydningsdag for hele kvarteret 
• Det samme 
• Klimasikring via Lynetteholmen 
• Ved ikke 
• Der er styr på det i min ejendom generelt 
• Flere grønne planter og træer i gaderne. Bænke i gaderne, det bluver naturligt at sætte sig og 

sludre med naboer mm 
• Vi fortsætter med stor affaldssortering. Det giftige asbesthegn langs Prinsessegade er udskiftet med 

noget mere miljørigtigt. 
• Udskiftning til mere klimavenlige vinduer og døre.  

A 
• Nemmere affaldssortering. 
• Solceller på tagene. 
• Flere biodiversitetsområder 
• Det samme 
• Lavere el/vand forbrug 
• air bnb har ødelagt beboernes fællesskab og de kommer kun ind fra deres sommerhuse i tisvilde og 

hornbæk for at overdrage nøgler til nye turister 
• Bedre gårdmiljø (bedre affaldssortering, mindre skrammel i gården) 
• Vi kunne i vores gård arbejde for at inddrage facader som vertikale haver. 
• fungerer med både grønne og affalds tiltag 
• Mindre trafik foran døren. 
• Bedre forhold i forbindelse med øget krav om affaldssortering 
• plads til affaldssorteringen i gården, så det grønne område øges. 
• sikre badekvalitet og bevare grønne områder 
• Affaldsrydning på torvet og i de omliggende gader er intensiveret 
• Byfornyelse af gårdmiljø 
• Ingen 
• Vi har affaldssortering men det kan beboere heller ikke finde ud af. Her mangler tøjcontainer så 

beboere ikke skal smide tøj i den almenlig dagrenovation. 
• Kloakforbedring 
• Dele af panterens bastion(græsplænen) bliver lavet om til engmark. 

Opsættelse af bistader  
Insekthoteller  
Regnvandsopsamling 

• Nye vinduer mod gaden, nok mere støjdæmpende 
• Udlejer kæmper pt. med at holde orden og rent omkring affaldssorteringen. Manglende kapacitet 

grundet pladsmangel, for lav afhentningsfrekvens og uciviliseret adfærd er afhjulpet. 
• Ingen 
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• Vi har fået et par permanente parkeringspladser på gaden til håndværkere. 
• En nem løsning for affaldssortering i et lille københavner-køkken. Hvorfor er det ikke opfundet? 
• Forventer intet 
• At der er indrettet gode genbrugsrum til tøj, køkkenting, bøger og andre brugsgenstabnde fremfor 

storskraldsrum og et hav at forskellige skraldecontainere som fylder det halve af gården (som nu). 
• Mere fokus på genbrug 

Energibesparende foranstaltninger 
Mere begrønning 

• Genindføre storskraldafhentning 
• Der arbejdes i øjeblikket på at øge biodiversiteten i Schifters Kvarter. 
• Skraldeområdet er blevet opgraderet 
• Flere el-biler og ladestandere 
• Nyt varmesystem 
• fastholde huslejen så vi kan blive boende. 
• Mere genbrug og bytteskabe 
• At vi får en smuk beplantning på facaden - som skærme huset mod graffiti, givet plads til fugle og 

insekter - uden at ødelægge murværket. 
• mere grønt 
• Yderligere begrønning af vores gårdhave 
• Elladestandere / bedre affaldssortering 
• Affaldssortering samt begrønning og ladestandere til El-biler samt evt. udskiftning til 3-lags 

termoruder. 
• 0 
• Flere ladestandere. 

Mere diversitet i de grønne områder. 
Endnu bedre badevand. 

• Beplantningen rundt om bygningen, har vokset sig så stor og vild at folk nyder synet istedet for 
bogstaveligt talt at bruge det som toilet. 

• Mere isolering. Men det er ikke muligt i salvatorgaarden, da Københavns kommune blokerer for 
isolering. 

• Bedre varmeisolering og vinduer. 
• Bedre isolering 
• Ved ikke 
• Folk respekterer bedre systemet med de forskellige  containere 
• Mindre støj og trafikforurening fra Prinsessegade 
• grøn gårdrenovering 
• Tilskud til at anlægge en grøn tagterrasse, et sted hvor vi som beboer kan udnytte arealer til mere 

Grønt 
• - mere fokus på miljø venlige valg i fællesområder som fx. vaskekælder 

- mere fokus på at vedligeholde beplantningen i gården  
- evt. få vores ‘bytterum’genindført 

• ? 
• Beholde affaldssortering og skralderum  

Håb om at det fx bliver mere muligt at genanvende udløbne fødevarer fra lille Irma 
Cykelstativer ude foran min ejendom 
Fokus på gæster udefra, der “sviner” 

• Klimasikring og begrønning af belægning og andre overflader 
• Rygning indendørs forbudt med bødestraf og erstatnings ansvar. 
• Bedre affaldssortering 
• Ved ikke 
• Grønt tag 
• Den tåbelige renovation med 5 affaldscontainere pr. ejendom. 
• Bedre affaldssortering 
• Mere fri natur 
• Indrag ejer - og lejerforeningerne ifm politikudviklingen. 
• ingenting 
• Fredet ejendom fra 1777 har ekstraordinært fået dispensation til at udskifte samtlige vinduer i 

ejendommen med termoruder (energibesparende renovering) og skabt mulighed for at opvarme 
lejlighederne. 

• Der er sket en vis udskiftning, da de ældste beboere er flyttet og nye er kommet til. De resterende 
lever i fin symbiose med de yngre og deres egne børnebørn . 
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• Større biodiversitet i vores gård ved såning af flere blomster, plante nye forskellige træer 
El standere til biler 

• Der er blevet hoved-renoveret i vores gård. Gamle skure er ude. Gamle cykler er ude. Div. 
efterladenskaber fra restauranterne: Såsom pizzaovne, udgåede ventilationsmoduler m.m. er 
bortskaffet. 

• ? 
• Bedre cykel parkering 
• varme og fugtsikring. fugt = = skadedyr og slidtage/nedbrydning. 
• Mere biodiversitet, mere affaldssortering 
• Vi forsøger at gøre vores bedste, men ser hvordan vores mur på ejendommen hver år beskadiges af 

henkastede cykler. 
Det kunne måske løses ved at indrage fortov og plante skov,  

• Grønne tage på cykelskure 
Flere grænne altaner 

• Forskønnelse af arealerne, der grænser op til Trangraven med mulighed for fugleliv, da den frodige 
skrænt og den store hæk på Trangravsvej, der var hjemsted for fugle, er jævnet med jorden. 

• Mere fokus på plads til cykler og bedre plads til affald. 
• Vi har allerede et fint miljø 
• - bedre affaldssortering (baggard) 

- grøn baggard i stedet for betonfliser 
- grønne facade 
- skraldespand på torvegade 

• Vilde haver og flere blomster 
• Mere affaldssortering og færre brændeovne. 
• Hjælp til bytte centraler og affaldssortering 
• At Lynettheholmprojektet ikke påfører ejendommen, vi bor i  stor miljøbelastning i form af bilkøer 

og maasiv lastvognskørsel med dieselbiler. 
• Solceller? Grønt tag?  

«Biodiversitets- venlig» gård? 
• Grøngård - Rense filter på vandforsyningen 
• Mindre støj fra erhvervslejemål i samme karré, der starter aflevering af varer kl 5.30 om morgenen 
• Ingen 
• Mere grønt 

Renovering af opgange 
• Bedre udnyttelse og organisering af gårdområde med mere grønt og færre parkingspladser. 
• Vi har allerede en dejlig grøn gård med masser af dyre- og insektliv, fælles plantekasser og 

krydderurter (kasernen i wildersgade). Håber flere gårde bliver som den. 
• Tilladelse til altan mod gården. 
• Gerne flytte affaldssortering fra gården til Affaldssorteringspunkter 
• solfanger og mindre støj i ejendom 
• Etablering af Lynetteholm vil medføre massiv støj-, luft- og havforurening. Christianshavns 

Lokaludvalg har sovet i timen. 
• Andelsboligforening drives efter beboernes ønsker om tilplantning og pasning af grønne områder. 

Det fortsætter og udbygges efter beslutninger på generalforsamlinger. 
• Nye miljøvenlige vinduer og døre og ejendommen er gjort CO2 neutral 
• Er tilfreds 
• Begrønning af gårdmiljøerne 

Øget brug af vedvarende energi (solenergi) 
Mere affaldssortering 

• Ok tilfreds 
• ? 
• Lidt "vildere" områder med plads til planter og insekter. Måske får vi solceller. Mindre støj og støv 

fra byggeri. 
• Mere biodiversitet 
• vi vil plante grønne planter mod gaden :) 
• Vilde haver 

Solceller på taget 
Benytte regnvand 

• Her går det meget godt :-) 
• skybrudssikring  

sikring mod oversvømmelse 
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• etablering af vilde bede fx? 
• VED IKKE 
• ? 
• grønne tage, affalds sortering, biodiversitet 
• Mere grønt rundt om boliger ud til kanalen. 
• Ingenting 


