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Udkast – undersøgelse om Kommuneplan 2019 

 

Københavns Kommune skal have en ny kommuneplan. Kommunenplanen er de 

bestemmelser, som byen skal udvikle sig efter de kommende år. 

Kommuneplanen er i høring fra 26.august til 22. oktober og du kan se al materialet 

her: https://blivhoert.kk.dk/hoering/verdensby-med-ansvar-forslag-til-kobenhavns-

kommuneplan-2019, hvor alle kan afgive høringssvar til planen. 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg udarbejder i løbet af september og oktober et høringssvar, 

og dertil vil vi gerne have input fra indbyggerne i Brønshøj-Husum. 

I sit høringssvar vil lokaludvalget primært forholde sig til emner, som det har arbejdet med 

de senere år, og som indgik i lokaludvalgets høringssvar på KP 2019, da den var i intern 

høring i kommunen. 

I det afsluttende fritekstfelt er du velkommen til at komme med kommentarer til andre dele 

af kommuneplanen end den, som lokaludvalget og dette spørgeskema fokuserer på.  

Kommentarerne vil blive studeret af lokaludvalget, men hvis du ønsker, at kommunen 

også ser dem, skal du som nævnt ovenfor selv lave et høringssvar direkte til kommunen 

 



Forslag fra Byudviklingsudvalget 

 

BOLIGFORMER I KOMMUNEN 

Kunne du i dine ældre år forestille dig at flytte i et seniorbofællesskab med andre seniorer? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke/ønsker ikke at svare 

(hvis ja før) I hvilket område kunne du forestille dig at bo i et seniorbofællesskab? 

(1)  Brønshøj-Husum 

(2)  Hele Københavns kommune 

(3)  Region Hovedstaden 

(4)  Andet _____ 

(5)  Ved ikke/ønsker ikke at svare 

Oplever du, at der er tilstrækkeligt med Seniorbofællesskaber i byen? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke/ønsker ikke at svare 

Hvorfor kunne du forestille dig at flytte i et seniorbofællesskab? (Angiv gerne mere end en 

begrundelse) 

(1)  Jeg vil gerne deltage i fællesskab og fællesaktiiveter med andre seniorer 

(2)  Det vil give mig en større tryghed 

(3)  Min nuværende bolig er/vil snart blive for stor 

(4)  Jeg vil gerne hjælpe og modtage hjælp til praktiske opgaver i hverdagen 

(5)  Andet _____ 

(6)  Ved ikke/ønsker ikke at svare 
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Vil du være interesseret i (vælge gerne flere muligheder= 

(1)  Et seniorbofællesskab i alment byggeri 

(2)  Et seniorbofællesskab i privat udlejningsbyggeri 

(3)  Et seniorbofællesskab med ejerboliger 

(4)  Et seniorbofællesskab med andelsboliger 

(5)  Andet _____ 

(6)  Ved ikke/ønsker ikke at svare 

 

OFFENTLIG TRANSPORT I BYDELEN 

Der påtænkes de næste år en stor byudvikling i bl.a. Bystævneparken og Tingbjerg, 

hvilket giver et øget behov for bl.a. offentlig transport. Bl.a. er der tanker om at etablere en 

letbane ad Frederikssundsvej igennem Tingbjerg til Gladsaxe. 

 

Hvor enig er du i, at en Letbane vil give værdi til bydelen? 

(1)  Meget enig 

(2)  Enig 

(3)  Hverken eller 

(4)  Uenig 

(5)  Meget uenig 

 

I hvor høj grad mener du, at en metro vil give værdi til bydelen? 

(1)  Meget enig 

(2)  Enig 

(3)  Hverken eller 

(4)  Uenig 

(5)  Meget uenig 

 



BOLIGOMRÅDERNES KARAKTER 

Hvor enig er du i følgende udsagn: 

 Meget enig Enig Hverken eller Uening Meget uening 

Det er vigtigt, at der bygges 

flere almene boliger i 

Brønshøj-Husum 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Der skal ikke bygges tættere i 

villaområderne 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Det er ok at bygge tættere i 

områder med alment byggeri 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Det er generelt forkert at man 

fortætter boligområderne i 

byen 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

Generelle emner 

Hvordan foretrækker du, at man skaber plads til de 100.000 nye indbyggere, det regnes med der 

flytter til byen de næste 12 år?  

(3)  Byg tættere! Få plads til flere boliger ved at udfylde hullerne med nybyggeri på maks. 6 etager  

(6)  Byg højere! Få plads til flere boliger ved at bygge flere højhuse på Østerbro  

(9)  Reducer gennemsnitsstørrelsen på nye boliger, så der er plads til flere (i øjeblikket skal alle nye 

boliger være 95 m2 i gennemsnit)  

(12)  Undlad at bygge flere boliger  

(13)  Ved ikke/ønsker ikke at svare 
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 Blandet by for alle med høj sammenhængskraft: Hvilke mødesteder vil du prioritere for at styrke 

sammenholdet i dit kvarter? (Sæt maks. to krydser) 

(13)  Offentlige byrum, fx parker, pladser og rekreative gader som mødesteder  

(16)  Kulturhuse og biblioteker som mødesteder  

(29)  Skoler som mødesteder  

(19)  Daginstitutioner som mødesteder  

(25)  Fritidsforeninger som mødesteder  

(28)  Andet: _________________________________________________________________________  

 

 

 Hvordan får vi plads til en effektiv kollektiv transport med gode forhold for cyklister og gående? 

Sæt maks. to krydser  

(4)  Gør mere plads til gående 

(6)  Gør mere plads til cyklisterne  

(8)  Gør mere plads til busserne 

(12)  Gør mere plads til bilerne  

(15)  Andet  _____ 

 

 

 Hvad ville du prioritere for at give mere plads til fællesarealer i byen? (Sæt maks 2 krydser) 

(3)  Alle skal kunne bruge legepladser og boldbaner ved skoler og daginstitutioner  

(6)  Tagarealerne på kommunale bygninger skal udnyttes til fx legepladser og grønne haver  

(9)  Større dele af parkerne og grønne områder skal bruges til idræt og fritidsfaciliteter  

(12)  Større arealer udlægges til grønne, rekreative områder  

(15)  Andet _____ 

 

 



Hvordan skal vi skabe bedre forhold for planter, insekter og dyr i Københavns natur? 

(3)  Udlæg arealer til vild natur på bekostning af arealer til nye boliger fx i Nordhavn og Lynetteholmen  

(6)  Udlæg arealer til vild natur på bekostning af store dele af de eksisterende parker.  

(7)  Ved ikke/ønsker ikke at svare 

 

Synes du at øget turisme i Brønshøj-Husum vil være et plus for bydelen? 

(3)  Ja 

(6)  Nej 

(7)  Ved ikke/ønsker ikke at svare 

 

 Hvad synes du bør forbedres i dit lokalområde?  

_____ 

 

 


