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Opgaveudvalget Vores Mørkhøj blev nedsat af Gladsaxe Byråd i januar 2020 og 
bestod af otte frivillige borgere og tre byrådspolitikere i Gladsaxe. Formålet med 
udvalget var at identificere udfordringer og muligheder i Mørkhøj og udarbejde 
en fælles fortælling, samt komme med bud på visioner og anbefalinger til den 
ønskede udvikling af bydelen. 

Denne pjece er udvalgets slutprodukt og indeholder opgaveudvalgets fælles 
 fortælling om Mørkhøj hele livet med visioner og anbefalinger. Anbefalingerne er  
 udvalgets ønsker til den kommende udvikling af Mørkhøj, og udvalgets bud på 
hvordan Gladsaxe Byråd sammen med civilsamfundet kan realisere visionerne. 
Fortælling, visioner og anbefalinger afleveres til Gladsaxe Byråd i november 2021. 

Mørkhøj er et lille lokalsamfund, hvor vi er mange, 
der kender hinanden. Hos os kan du blive boende hele 
livet, fordi vores bydel rummer alle boligformer, og 
vi er generationernes bydel. Selvom vi har forskellige 
behov, binder Mørkhøj os sammen. 

Vores fremtid bygges på stærke fællesskaber. Vi ved, 
at det skaber det gode liv og en tryg hverdag. Derfor 
skal vi være bedre til at styrke relationerne på tværs 
af aldre, veje, interesser og kulturer. Det gør vi bedst 
ved at skabe sjove og lærerige aktiviteter og mødes i 
mange forskellige sammenhænge. Vi er stolte af vores 
egen byfest om sommeren og vores halloweenfest  
om efteråret, men vi skal have flere fælles traditioner, 
og vi skal have flere med. Lad os invitere indenfor i 
 hinandens fællesskaber og fortælle om alle de spæn-
dende aktiviteter, som kan være svære at få øje på, og 
som er for alle.
 

Når du bor i Mørkhøj, vil du opleve, at du er tæt 
på institutioner, skoler og fritidstilbud. Vi ønsker 
en bydel, som bringer os tættere sammen. Trygt og 
sikkert – med stisystemer, som fører ud til grønne 
områder, legepladser og dagligvarebutikker. 

Vi drømmer om flere rekreative og grønne områder, 
hvor vi mødes og deler livshistorier. Mørkhøj skal 
fortsætte med at være et attraktivt sted at bo – for 
alle generationer og for mange kulturer. Vi ønsker en 
sprudlende bydel med et aktivt kultur- og butiksliv og 
flere hyggelige byrum, hvor vi kan mødes og drikke 
kaffe. Når vi går sammen, vil drømme gå i opfyldelse. 
Både for denne og for kommende generationer. 

FORORD

Mørkhøj hele livet
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Styrk lokalsamfundet 
VISION:

Vores bydel er i dag Gladsaxes største 
med næsten 10.000 indbyggere. Vi 
har brug for flere steder at mødes og 
flere aktiviteter at samles om. Vi skal 
derfor arbejde med at styrke og udvikle 
bydelens identitet, byliv og sammen-
hængskraft. 

Vi ønsker eksempelvis flere butikker 
og en café. Institutioner og foreningers 
engagement i bydelen har stor betyd-
ning for liv og sammenhængskraft. Vi 
skal skabe bedre rammer for, at fælles-
skaber kan udvikles. 

Mørkhøj Park1, Mørkhøj Bibliotek og 
det nye byrum ”Forvandlingens Have” 
har potentialer til at blive attraktive 
og vigtige mødesteder. Potentialet skal 
forløses i de kommende år. Mørkhøj er 
en del af Gladsaxe og har brug for en 
eller flere særlige destinationer, som 
folk udefra også søger til. 

ANBEFALINGER: 

Musik- og kulturmiljø i Mørkhøj Park 
• Udvikle og opbygge en frivillig organisation
• Ansætte en koordinator/vært/leder af stedet

Biblioteket som omdrejningspunkt for aktiviteter  
og muligheder i Mørkhøj
 y Gøre det nemt for borgere at igangsætte aktiviteter gennem 
hjælp, støtte og vejledning

 y Biblioteket skal være videnscenter samt synliggøre aktiviteter 
og muligheder i bydelen 

 y Understøtte aktiviteter og events i det nye byrum  
”Forvandlingens Have” 

 y Opdatere bibliotekets fysiske rammer, så det åbner sig mod 
 ”Forvandlingens Have” og inviterer borgerne ind

Flere attraktive rammer for fællesskaber 
 y Udnytte og udvikle de muligheder, der findes, eksempelvis i  
og omkring Ungecaféen og på skolerne

 y Udvikle attraktive mødesteder – særligt til unge og ældre
 y Sikre gode faciliteter til fritids- og foreningsaktiviteter 
 y Etablere en skaterpark – gerne indendørs
 y Udvikle samarbejdet mellem områdets aktører, eksempelvis 
institutioner, foreninger og skoler, med henblik på at øge og 
styrke livet og mulighederne i Mørkhøj

HER ER VI ALLEREDE I GANG: 

 y Musik- og kulturmiljøet i Mørkhøj Park:  Organisering af 
 frivillige, indretning med mere

 y Opgradering af idrætsfløjen i Mørkhøj Park til brug for skoler  
og foreningsliv

1) Mørkhøj Park er det nye navn for det samlede 
bygningskompleks omkring Enghavegaard skole 
og det tidligere Blaagaard Seminarium.
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Styrk fællesskaberne
VISION:

At være en del af et fællesskab er med 
til at danne rammen om et godt liv og 
en tryg hverdag. Vi skal styrke relatio-
nerne mellem borgerne i Mørkhøj, så 
både gamle og nye Mørkhøjborgere 
oplever at være en del af fællesskabet 
i vores bydel. Derfor skal vi arbejde 
på at skabe inkluderende og attraktive 
aktiviteter og tilbud samt øge udbud-
det af foreningsaktiviteter. Store fæl-
les arrangementer er med til at binde 
Mørkhøj sammen og give Mørkhøj 
identitet. Vi skal derfor fastholde 
og udvikle bydelsarrangementer 
som Mørkhøj Byfest, Halloween og 
lignende. 

ANBEFALINGER: 

Understøttelse af fællesskaber
 y Fastholde en social innovator i Mørkhøj, der arbejder for at 
styrke fællesskaber

 y Udnytte Mørkhøj Park til at understøtte lokale fællesskaber  
og aktiviteter både ude og inde

Flere aktiviteter
 y Skabe fælles aktiviteter, eksempelvis gåture, hvor folk knyttes 
sammen

 y Igangsætte tilbagevendende, uformelle og fællesskabende 
aktiviteter, som eksempelvis morgensang, åbne værkste-
der, fællesspisning, fredagsbar og aktiviteter, som dem på 
 Telefonfabrikken 

 y Skabe flere muligheder for, at voksne kan være kreative 
 sammen 

 y Undersøge, hvordan vi kan få flere foreningsaktiviteter i 
 bydelen

 y Etablere en åben scene med faste arrangementer

HER ER VI ALLEREDE I GANG: 

 y Fællesspisning – gerne flere af dem
 y Mørkhøj Park, kulturhus: Foreningsdannelse 
 y Byhaver i samarbejde med boligorganisationerne 
 y Sammen mod ensomhed – gåture med borgerne med hjemme-
plejen og Gladsaxe Kommunens ensomhedskonsulent
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Bedre trafiksikkerhed og fysiske 
sammenhænge i Mørkhøj
VISION:

Det skal være lettere og tryggere at 
bevæge sig rundt, og områderne på 
begge sider af Mørkhøjvej skal  bindes 
bedre sammen. Vi skal arbejde på 
at optimere og udbygge og forbinde 
 stisystemer for gående, løbende og 
 cyklende samt skabe attraktive mulig-
heder for mere motion og bevægelse  
i hverdagen.

Vi skal styrke tilgængeligheden i by - 
delen og gøre det nemt at komme 
rundt, også for folk der er gangbesvæ-
rede, sidder i kørestol eller går med en 
barnevogn. Vi skal forbedre de trafikale 
forhold – særligt på Mørkhøjvej og 
Rybjerg allé, så det er trygt at færdes.  
Vi ønsker også flere muligheder for 
offentlig transport. 

ANBEFALINGER: 

Trafiksikkerhed 
 y Gøre vejkryds mere trygge at færdes i
 y Øge antallet af overgange på Mørkhøjvej
 y Sænke hastigheden, begrænse trafikken og gøre Mørkhøjvej 
smallere og grønnere

Fysiske sammenhænge i Mørkhøj
 y Iværksætte tiltag, som binder områderne i Mørkhøj bedre 
 sammen 

 y Skabe flere åbninger i hegn og hæk på begge sider af  Mørkhøjvej 
 y Etablere flere og bedre stiforbindelser, som skaber sammen-
hænge mellem de forskellige boligområder, både på tværs af 
Mørkhøjvej og i områderne på hver side af Mørkhøjvej

 y Den nord-sydgående stiforbindelse gennem villakvarteret gøres 
bedre for cyklister, løbende og gående – både i forhold til lys  
og tilgængelighed

 y Etablere forbindelse til og fra den nord-sydgående stiforbindelse 
gennem villakvarteret til den kommende letbane langs Ring 3

 y Etablere en attraktiv, grøn løberute eller motionssti, som kobler 
hele Mørkhøj sammen  

 y Skabe tryghed med mere lys om aftenen og åbne områder 
 y Øge tilgængeligheden for alle med flere ramper ved kantsten 
med videre

HER ER VI ALLEREDE I GANG: 

 y Etablering af asfalt og bump på Rybjerg Alle
 y Ny Trafiksikkerhedsplan for Gladsaxe er under udarbejdelse og 
vil blandt andet have fokus på skoleveje
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Flere hyggelige byrum og  
grønne åndehuller
VISION:

Når vi mødes og opholder os i byrum-
met, lærer vi hinanden bedre at kende, 
og vi er med til at skabe liv i byen. 
Vi ønsker flere attraktive, udendørs 
mødesteder og grønne åndehuller med 
rekreative kvaliteter, som inviterer til 
aktiviteter, ophold og pauser. 

Det skal være rart for børn og unge  
at mødes med hinanden i Mørkhøj,  
uden at de oplever at være til gene 
for andre. Der skal være forskellige 
typer af møde steder, både til fysisk 
 udfoldelse,  rekreation, fordybelse, leg 
og larm. Mødestederne skal indrettes, 
så de appellerer til forskellige former 
for  samvær og har flere funktioner, 
som eksempelvis kan være larm eller 
 fordybelse.

ANBEFALINGER:

Bedre udnyttelse af arealer og plads til alle
 y Udnytte potentialer i området ved bagsiden af gymnastiksalen 
på Mørkhøj skole ud mod boldbanen, hvor der eksempelvis 
kan være plads til unge 

 y Skabe et mødested for større børn og unge, hvor der er  
plads til at være sammen på deres præmisser, uden at det er til 
gene for eksempelvis naboer 

 y Etablere flere pausebænke, skraldespande og offentlige 
 tilgængelige toiletter, så man får lyst til at gå en længere tur

 y Sørge for god belysning i de områder, vi mødes
 y Undgå for høje hække og hække, der virker som hegn,  
der hvor de ikke behøves

En grønnere bydel og bedre tilgængelighed  
til grønne områder
 y Åbne og give størst mulig adgang til de grønne arealer 
 y Indrette flere grønne byrum
 y Gøre de større veje i Mørkhøj grønnere 

HER ER VI ALLEREDE I GANG:

 y Den kommende Arkitekturpolitik har fokus på, hvordan der 
kan arbejdes med at skabe tryghed og flere grønne bydele

 y Forvandlingens Have skaber et nyt mødested

Tegninger af 
det ny byrum 
 Forvandlingens 
Have på  
Ilbjerg Allé 
– En frodig 
byhave og 
 legeplads.



Gladsaxe Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen 
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
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