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Indledning 
 

I forbindelse med kommunens årlige møde med boligorganisationerne 9. marts 2020 har Gladsaxe 

Kommune opfordret boligorganisationerne til at sende spørgsmål til kommunen. Spørgsmålene har 

inspireret til de emner, vi skal høre om og drøfte på mødet.  

I det følgende har vi samlet boligorganisationernes spørgsmål og svarene fra kommunens 

forvaltninger. Spørgsmålene er gengivet, som de blev skrevet, dog nogle gange i en forkortet version 

af hensyn til læsevenligheden. Vi håber selvfølgelig, at I kan genkende spørgsmålenes indhold, som vi 

ikke har ændret på. 

I er meget velkomne til at kontakte de forvaltninger, som har medvirket til et svar, hvis der er 

yderligere spørgsmål – se forvaltningernes kontaktinformation på sidste side. 
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Kommunal anvisning, udlejningsaftaler og social balance 
- Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, organisationsbestyrelsen og afdelingerne Pileparken 1-7 

 

1) Organisationsbestyrelsen i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe opfordrer til, at et af punkterne 

på mødet 9. marts 2020 bliver en orientering om fælles fleksible udlejningsaftaler.  

Dette er både for at orientere kommunes afdelingsbestyrelser om, hvad fælles fleksible 

udlejningsaftaler er samt at der sættes fokus på fælles fleksible udlejningsaftaler som 

rammesættende værktøj i forhold til den boligsociale indsats i en kommune. 

 

2) Beboersammensætningen i Pileparkerne: I de senere år er der sket en grundlæggende ændring 

i beboersammensætningen i Pileparkerne. Selv om det i forvejen var et område, hvor der 

boede en del, der ikke havde uddannelse ud over 9. kl., hvor der var en del ledige og en del 

modtagere af kontanthjælp samt enlige forældre, ofte med samme problemer.   

I løbet af de seneste år er dette billede blevet endnu mere markant. Da boligsøgere uden 

arbejde, med lav indkomst/kontanthjælp og lav uddannelsesgrad ikke længere bliver anvist 

bolig i f.eks. Høje Gladsaxe og Værebro, flyttes mange af dem til Pileparkerne. F.eks. er antallet 

af kontanthjælpsmodtagere på 4-5 år 2-3 doblet.  

Forskningen viser, at børn der vokser op hos forældre, der kan være enlige, ikke har 

uddannelse ud over 9. kl., ofte har ledighed og nogle gange andre problemer, får svært ved at 

klare sig senere i livet.   

 

Vi vil derfor spørge byrådet, om der kan gøres noget for at ændre anvisnings-politikken, så vi 

får flere ressourcestærke beboere til vores område. Vi er glade for vores boliger, for vores 

boligselskab, og beboerne er glade for at bo her og har det godt med hinanden. Det håber vi, 

at de også vil være i fremtiden.  

 

Svar fra Byrådssekretariatet og Social- og Sundhedsforvaltningen, Den Boligsociale Enhed: 

1) Behovet for en generel aftale om fleksibel udlejning 

Gladsaxe Kommune er enig med Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe i, at en fælles aftale om 

fleksibel udlejning kan være relevant at anvende som rammesættende element.  

En fleksibel udlejningsaftale er en mulighed blandt flere tiltag, som kan have væsentlig betydning og 

skal overvejes i arbejdet med social balance. Gladsaxe Kommune vil derfor på fællesmødet benytte 

lejligheden til at sætte fokus på den samlede indsats i det strategiske arbejde med social balance. 

Desuden vil vi på styringsdialogmøder med boligorganisationerne se frem til at tale videre om den 

social balance i kommunen, herunder også drøfte behovet for fleksible aftaler og hvilken betydning 

de har for den boligsociale udvikling som helhed.   
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2) Opmærksomhed på anvisning af boliger i almene afdelinger, der ikke er omfattet af fleksibel 

udlejning 

I Gladsaxe Kommune er vi opmærksomme på de almene boligafdelinger beliggende i Mørkhøj, og 

Boligformidlingen tager i videst muligt omfang hensyn til den eksisterende beboersammensætning, 

når vi anviser boliger i området.  

For at kunne understøtte dette arbejde yderligere, er vi ved at undersøge, om vi på statistisk niveau 

kan udlede noget om hvorvidt, og i hvilken grad, den kommunale anvisning påvirker 

beboersammensætningen i en bestemt afdeling, herunder om det er i positiv eller negativ retning.  

Vi forventer at kunne orientere yderligere om dette arbejde på styringsdialogmøderne.  
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Udvikling af Mørkhøj 
 

Byudvikling og inddragelse 
- Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afd. Toftegården 

Udvikling af området omkring Mørkhøjgård og Mørkhøj Bygade: 

Bebyggelsesprocent på over 100 - er det tilladt?  

Bebyggelse på 6 etager ud mod Gladsaxe Møllevej som støjværn - har nogen talt om 

støjgener? 

Høj bebyggelse langs med Gladsaxe Møllevej vil komme til at tage meget sollys og udkig 

fra vores boliger. Trafikale problemer har vi nok af - med yderligere flere hundrede boliger 

og daginstitution kan det kun blive værre. Etageejendomme på over 2 etager vil ødelægge 

strukturen med den eksisterende lave bebyggelse.  

I en sådan byggeproces med store ændringer af nærområdet vil vi da have nogen form for 

medbestemmelse, eller er løbet kørt?  

Vi frygter det værste ud fra de seneste massive byggerier i Gladsaxe. 

 

Svar fra By- og Miljøforvaltningen, Byplan og Landskab: 

Jeres spørgsmål omhandler flere aspekter af udviklingen af Mørkhøj, og vi har forstået det 

sådan, at I især ønsker svar på følgende: 

- Generelle krav til byudvikling i Gladsaxe Kommune, herunder for bebyggelsesprocenter og 

etagebyggeri; 

- Hensyn til støj, trafik og fremkommelighed;  

- Inddragelse af lokalsamfundet ved byudvikling. 

Generelt om byudvikling: 

Byrådet har fastsat overordnede retningslinjer for udviklingen af Gladsaxe Kommune i 
Kommuneplan 2017. I en tæt bebygget kommune som Gladsaxe vil byudvikling fortrinsvis ske 
gennem omdannelse og fortætning af erhvervsarealer og udvalgte stationsnære arealer. Disse 
områder kan omdannes til nye, tættere, funktionsblandede byområder med arkitektur af høj 
kvalitet. Ved udviklingen skal der sikres variation og kvalitet ved at se på områderne ud fra en 
helhed, som bl.a. omfatter byrum, aktiviteter, institutioner, forbindelser, og kollektiv transport. 
Disse overordnede rammer konkretiseres efterfølgende i en lokalplan.  

Når et byområde omdannes fra erhverv til boliger, tænkes der ofte fortætning ind i udviklingen. 
Det hænger bl.a. sammen med, at strukturen i et tidligere erhvervsområde er væsentlig 
anderledes end f.eks. i et villakvarter – ofte både tættere og højere. Der vil ofte være tale om 
jordforurening i området, som skal renses op og som dermed gør boligbyggeri dyrere. Der er 
også som regel behov for afskærmende bebyggelse for at håndtere vej- og virksomhedsstøj fra 
de stadig aktive erhverv.  
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Disse forhold gør sig også gældende for området omkring Mørkhøj Bygade. Derfor ser vi p.t. på at 

etablere en højere afskærmende bebyggelse i randområderne, mens vi i det øvrige område ser på 

rækkehusbebyggelser i 2-3 etager. 

Bebyggelsesprocenten og antallet af etager i en ny lokalplan 

Byrådet drøftede på sit møde den 18.12.2019, pkt. 3, de første led i udarbejdelsen af en 

lokalplan. Byrådet besluttede at igangsætte processen mod et plangrundlag, hvori området er 

opdelt i en sydvestlig del og en nordøstlig del.  

Det er korrekt, at den nuværende grundejer Freja Ejendomme og projektudvikler ELF 

Development har fremsat en plan, hvorefter bebyggelsesprocenten i den nordøstlige del vil være 

på ca. 100-120, mens det i den sydvestlige del vil være omkring 90. Byrådet har dog ikke udtalt 

sig om bebyggelsesprocenten i området endnu, og bebyggelsesprocenten vil først blive fastsat 

ved den endelige vedtagelse af en ny lokalplan. Inden da vil lokalplanen blive sendt i høring. Se 

mere om offentlige høringer nedenfor.   

Trafikale udfordringer og støj 

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan, vil støj fra trafikken og virksomheder samt 

fremkommelighed indgå som vigtige elementer. Der vil blive arbejdet med forskellige 

løsningsmodeller i forbindelse med udarbejdelsen af en miljøvurdering af de nye planer samt i 

forbindelse med udarbejdelsen af selve planerne. I samme proces vil der også blive kigget på 

eventuelle skyggegener og det kommende bymiljø i området generelt. Det skal bemærkes, at 

intentionen er at bygge i højden for at skærme mod støj fra Gladsaxevej og ind mod 

erhvervsområdet - ikke mod de grønne områder.  

Der ses også på mulighederne for en ny vej ind og ud af området. En fortætning af området vil 

rigtigt nok medføre mere trafik til og fra området, men det vil være fordelt på erhvervs- og 

beboelsestrafik, som har forskellige døgnrytmer, og dermed vil det efter vores vurdering ikke 

øge trængslen på vejene. 

Byudvikling og inddragelse af lokalsamfundet 

Når Byrådet ønsker at ændre et plangrundlag, inddrages offentligheden i processen ved at 

planerne sendes i høring. Eksempelvis skal der indkaldes idéer og forslag forud for en ændring af 

hovedstrukturen i kommuneplanen; en sådan offentlig høring om området har lige fundet sted (i 

januar 2020). Når der er udarbejdet et forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen, sendes 

forslaget i høring i 8 uger, hvor offentligheden igen har mulighed for at komme med 

bemærkninger. Høringer bliver annonceret på vores hjemmeside og i Gladsaxe Bladet.  

Derudover kan det oplyses, at Freja Ejendomme og ELF Development arbejder på en plan for at 

inddrage naboerne i udviklingen af området. 
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Kollektiv trafik og fremkommelighed 
-  Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdelingerne Pileparken 1-7 

Stærkt forringede busforbindelser. For nogle år siden mistede vi linje 67, der kørte gennem 

ydre Mørkhøj og ind til København/Frederiksberg. Beboerne langs Mørkhøjvej har mistet 

muligheden for at køre med 200S helt til Lyngby. Og nu er linje 166 lagt om, så den ikke kører 

til Gladsaxe Trafikplads, hvor man kan komme med mange andre forbindelser. Man skal nu 

tage 3 busser, med 2 skift og ventetider for at komme til f.eks. Herlev hospital, og man kan 

heller ikke komme direkte til Gentofte Hospital eller andre steder på de ruter. Altså en række 

forringelser, som sammen med den dårlige kommunikation (ingen afgangstider på vores 

stoppesteder) er et stort tilbageskridt.  

Vi håber, at Gladsaxe Byråd vil gøre noget for at rette op på dette, så især ældre og dårligt 

gående ikke isoleres for meget i vores område. 

Svar fra By- og Miljøforvaltningen, Veje og Trafik: 
 
Det er rigtigt, at en række buslinjer i kommunen er omlagt – senest i oktober 2019 i forbindelse med 

åbningen af Nyt Bynet og Metrocityringen i København. Buslinjerne planlægges i et tæt samarbejde 

mellem Movia, Gladsaxe Kommune og nabokommunerne, men det kan desværre ikke undgås, at 

ændringerne opfattes positivt af nogle, og negativt af andre.  

I forbindelse med beslutningen om busdriften har vi haft fokus på Mørkhøj. Dette har blandt andet 

resulteret i, at den nye linje 250S har fået stoppested på Mørkhøjvej.  

Nu hvor det nye busnet har kørt i et stykke tid er Movia ved at udarbejde en evaluering af 

ændringerne. I evalueringen er der bl.a. fokus på passagertal og udviklingen af det (er der kommet 

flere eller færre passagerer?) og de tilbagemeldinger, som vi har modtaget fra beboerne.  

I løbet af 2020 skal der tages beslutning om, hvorvidt busdriften skal tilpasses, afhængigt af hvilke 

anbefalinger der kommer i evalueringen. I dette arbejde vil der være fokus på, hvordan den 

kollektive trafik i Gladsaxe bedst muligt kan indrettes indenfor den økonomiske ramme, der er sat til 

rådighed. Som nævnt ovenfor, vil beboernes tilbagemeldinger indgå i vurderingen, sammen med 

udviklingen i passagertallet.  
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Grøn omstilling: cykelparkering og el-ladestandere 
- Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Kildeparken 3   

1) Vil kommunen arbejde på flere overdækkede cykelstativer i det offentlige rum?  

- Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Ny Bytoften 

2) Hvordan skal vi som boligafdeling forholde os til ladestandere til el-biler i afdelingen? Flere 

beboere har spurgt om muligheden for ladestandere.  

 

Svar fra By- og Miljøafdelingen, Veje og Trafik: 

1) Flere overdækkede cykelstativer i det offentlige rum: 

I forbindelse med de nye letbanestationer, som vil stå færdigt i 2025, og Gladsaxe Kommunes 

overordnede strategi for grøn omstilling overvejer vi at etablere flere overdækkede cykelstativer.  

Vores definition af god cykelparkering går ud på, at parkeringen har den nødvendige kapacitet, er let 

at finde og kan nås uden omveje og forhindringer. Stativerne skal passe til mange forskellige slags 

cykler, og parkeringsanlægget skal være nemt at overskue og trygt at opholde sig i. 

Overdækningen beskytter cyklen mod vejr og vind og anbefales især, hvor der er tale om længere 

tids parkering. At overdække cykelparkering er dog noget dyrere; både anlægs- og driftsmæssigt. 

Prismæssigt koster en forhjulsparkeringsplads ca. 1.000 kr. og en overdækket plads ca. 5.000 kr. 

Ligeledes er det meget pladskrævende at etablere overdækkede stativer i det offentlige rum og på 

veje, hvor der allerede er sparsomt plads.  

Vi overvejer derfor nøje, hvor overdækkede cykelstativer vil gøre mest gavn, og anbefaler det især 

omkring trafikknudepunkter, i forbindelse med kollektiv trafik. 

Svar fra By- og Miljøforvaltningen, Klima og Natur, samt Byrådssekretariatet 

2) Behov for el-ladestandere 

Boligorganisationers aktiviteter skal som bekendt holde sig indenfor hovedformålet i 

almenboligloven suppleret af den positivliste, der fremgår af sideaktivitetsbekendtgørelsen. P.t. er 

etablering af ladestandere ikke med på positivlisten, og det falder derfor uden for 

boligorganisationens kompetence at etablere ladestandere. Men – hvis regeringen skal i mål med sit 

ønske om en million grønne biler i 2030, vil der være et behov for, at der også kan opsættes 

ladestandere i almene bebyggelser. En ny bekendtgørelse om ladestandere har netop været i høring, 

og vi forventer den træder i kraft 10. marts 2020.  
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Vi vurderer, at den nye bekendtgørelse om ladestandere kommer til at betyde, at almene 

boligorganisationer kan få lov til at sætte ladestandere op. 

En beslutning om opsætning af ladestandere skal selvfølgelig følge de beboerdemokratiske 

beslutningsprocesser, og afdelingsbestyrelser må ikke selvstændigt indgå kontrakt med andre om 

opsætning af ladestandere.  

På mødet den 9. marts ved vi forhåbentlig mere.  
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Tryghed 
- Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afd. Høje Søborg Park: 

 

Vi har i bofællesskabet været udsat for mange indbrud (1/2 af boligerne har haft indbrud eller 

forsøg på indbrud). Vores fokus er derfor mere tryghed. Vi gør hvad vi kan internt med mere 

lys, men hele området er alt for åbent for uvedkommende. Hvordan kan vi i samarbejde med 

kommunen skabe denne tryghed og lukke mere af?  Det nye byggeri på Pladsen vil måske 

hjælpe lidt, men det er langt fra nok. 

 

Svar fra By- og Miljøforvaltningen, Byplan og Landskab: 

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 254 for boligbebyggelse ved Høje Søborg II har der 

været fokus på at skabe tryghed omkring parkeringspladsen ved Søborg Parkallé, bl.a. fordi der i 

processen blev påtalt utrygge hændelser på dette sted.  

Øget tryghed i området har derfor været en del af vores overvejelser for området, og det er vores 

forventning, at det nye byggeri vil bidrage positivt til beboernes oplevelse af området.  

Forvaltningen kender ikke til problemer med tryghed inde i jeres boligområde, men der er heldigvis 

flere ting, som I selv kan gøre.  

I foreslår at lukke området mere af, og det er derfor vigtigt at understrege, at eksempelvis 

afskærmning mod naboer ikke skaber mere tryghed. Alle anbefalinger omkring tryghed peger på, at 

jo flere øjne der er på et område, jo større tryghed skaber det. Med det menes, at når et 

boligområde er indrettet, så det er muligt at holde øje med stier, veje og parkeringspladser, så falder 

risikoen for kriminalitet og trygheden øges.  

Vi anbefaler derfor ikke, at områder lukkes eller skærmes i et forsøg på at øge tryghedsfølelsen.  

Nederst er et par link til gode inspirationshæfter til brug for arbejdet for at øge trygheden i et 

boligområde. 

https://dkr.dk/media/8305/guide_til_mere_trygge_byer.pdf 

http://www.nielsbjorn.dk/trygt-og-sk%C3%B8nt-boligomr%C3%A5de-en-designguide-til-social-

b%C3%A6redygtighed 

 

  

https://dkr.dk/media/8305/guide_til_mere_trygge_byer.pdf
http://www.nielsbjorn.dk/trygt-og-sk%C3%B8nt-boligomr%C3%A5de-en-designguide-til-social-b%C3%A6redygtighed
http://www.nielsbjorn.dk/trygt-og-sk%C3%B8nt-boligomr%C3%A5de-en-designguide-til-social-b%C3%A6redygtighed
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Kontaktinformation 
Er der behov for opfølgende besvarelser på jeres spørgsmål, er I velkomne til at tage direkte 
kontakt til forvaltningerne. I kan ved hvert svar se, hvilken forvaltning I skal kontakte. 
 
 

Byrådssekretariatet 
 
 

Kontaktperson 

 

Ansvarlig for mødet med boligorganisationerne 

 
 

Thine Buch Laursen 
Specialkonsulent 
csftbl@gladsaxe.dk 

 
Kommunens tilsyn med støttet byggeri 

 
 

Ditte Reinstrup Bihlet 
Specialkonsulent 
almeneboliger@gladsaxe.dk 

 
 
By‐ og Miljøforvaltningen 
 

 

Byafdelingen 

 
Britt Vorgod Pedersen 
Afdelingschef By 
brvope@gladsaxe.dk 

 
Byafdeling, team Veje og Trafik Carsten Høeg Maegaard 

Teamleder 
carmae@gladsaxe.dk 

 
Byafdeling, team Byplan og Landskab Pernille Dragskov Hummelmose 

Teamleder 
csfpml@gladsaxe.dk 
 

  
 


