
Borgermøde
Afdeling 

Kære beboere i AAB afd. 

Boligforeningen AAB, afdeling  afholder et borgermøde i Lundehus Kirke,
og vi håber at du vil deltage.

Sted: Menighedslokalet Lundehus Kirke, Strødamvej 1, 2100 København Ø
Tid: mandag den 18. november kl. 17:00-18:30

Vi har inviteret bredt ud til alle medlemmer af Borgerrepræsentationen. Vi
har personligt inviteret Socialborgmester Mia Nyegaard, Teknik- og Miljø-
borgmester Ninna Hedeager Olsen, Stedfortrædende Sundheds- og Omsorgs-
borgmester Klaus Mygind og Gruppeformand Mette Annelie Rasmussen.

Vi har skrevet at vi gerne vil blive klogere på beslutningsgrundlaget i Borger-
repræsentationen for bebyggelse af kommunale grønne områder, samt hvilke
nye metoder til en mere “mangfoldig københavnerinddragelse” , der kan for-
ventes i fremtiden i sådanne sager.

Baggrunden er at Københavns Kommune har planer om at bygge skæve bo-
liger i “vores baghave”.

Vi planlægger mødet således at medlemmer af Borgerrepræsentationen ind-
leder med en orientering om kommunens politik på de pågældende områder.
Derefter vil panelet indgå i en behagelig dialog med beboerne fra AAB afd.
, samt andre beboere i området. Vi inviterer også en ny forening ’Natur-
og Fredningsalliancen’.

Afdelingsbestyrelsen og undertegnede glæder os til at se jer til mødet.

Med venlig hilsen

Merete Pedersen

På vegne af Boligforeningen AAB afd. 
Medlem af Bispebjerg Lokaludvalg, Boligområdet (AAB afd. )



Dette er sendt til politikerne sammen med invitationen.

Der har været flere sager hvor beboerne i forskellige bydele er blevet overra-
sket over kommunens dispositioner. Amager Fælled (Ørestad Fælled Kvarter)
er nok den mest kendte sag i denne sammenhæng, men lige nu er det planerne
for bebyggelse af Stejlepladsen i Københavns Sydhavn, der vækker protester.
I Valby vækker det vrede at der skal bygges en ny daginstitution på det
der hidtil har været kommunalt grønt område på Saxtorphsvej. I et andet
af vores grønne kommunale områder ved Emdrupvej (matr. nr. 7, Emdrup)
tidligere kendt under navnet ’Emdrupborgs have’ protesterer beboerne også
mod kommunens planer om at anbringe op til  containerboliger til unge
udsatte i parken lige op ad en anden af vores almene AAB boligafdelinger
ved Bolandsvej.

Hos os er der stor forundring over at Københavns kommune har planer om
at bygge  skæve boliger i et parkanlæg, der har adressen Strødamvej 10
(matr. nr. 1197 Emdrup). Dette grønne område omkranset af høje træer lig-
ger til den ene side lige op til haverne i rækkehusene ’Emdrup Vænge’ og
til den modsatte side lige ved etageboligerne på Ramløsevej. Dette område
har siden kommunalbestyrelsens beslutning den 18. februar 1954 været an-
lagt som parkareal. Faktisk har det været udlagt til rekreativt friareal helt
tilbage fra 1936, hvor Københavns Borgerrepræsentation vedtog et disposi-
tionsforslag for bebyggelse af området. Dette parkanlæg indgik i en samlet
plan for friarealer til de omkringliggende ca.  almene boliger sammen
med ’Emdrupborgs have’ i den anden ende af området. Indtil Kommuneplan
2011 har Strødamvej 10 været udlagt som rekreativt O1 område.

Vi er bekendt med en rapport fra 20. juli 2018 ’Ny screening af byggemulighe-
der på kommunalt ejede grønne områder’ udarbejdet af Colliers International
for Økonomiforvaltningen på foranledning af en beslutning i Borgerrepræ-
sentationen d. 31. maj 2018. Formålet var at Københavns Kommune skulle
finde alternative ’jordstykker’ med bebyggelsespotentialer til byudvikling, og
selv ”arealer under  m2, arealer af værdi for Københavns Kommune,
samt arealer som har en funktion i byen, som eksempelvis grønt område eller
idrætsfacilitet” (s. 3) er taget med.

Strødamvej 10 (matr. nr. 1197 Emdrup), der i screeningen er kategoriseret
som ’Etableret Park’ er ikke med på listen over arealer med potentiale for
byudvikling. Det er sandsynligvis fordi den er for lille til at være interessant
( kvm) for investorer og developere. Økonomiforvaltningen har til gen-
gæld fundet området egnet til placering af  skæve boliger, som kommunen
kan stille vederlagsfrit til rådighed for et boligselskab.

I denne screeningen vurderes det at det andet af vores grønne områder, nem-
lig Emdrupvej 99 (matr. nr. 7, Emdrup), udgør et potentiale for byudvikling.



Dette parkanlæg på   kvm er i screeningsrapporten vurderet til at kun-
ne udgøre et potentiale for byudvikling med   etagemeter!

I screeningen af ’byggemuligheder på kommunalt ejede grønne områder’ på-
peges det at byudvikling på de grønne arealer vil kræve politisk villighed
hertil, også hvor der kræves lovændringer, f.eks. anlægslov (s. 3).

På borgermødet vil vi gerne spørge ind til, om der nu er en sådan politisk
villighed i Borgerrepræsentationen til at inddrage Københavns egne kommu-
nale grønne områder til byudvikling eller skæve boliger og lignende.
Da borgerne ikke er blevet inddraget i denne proces, men måtte læse om
planerne med de skæve boliger i Østerbro Avis i april 2019
https://minby.dk/2019/03/31/112749/24-boliger-til-udsatte-paa-vej/,
vil vi også gerne vide hvordan dette hænger sammen med at Københavns
Kommune i øjeblikket er i færd med at udvikle en formålsbeskrivelse for nye
metoder til en mere mangfoldig københavnerinddragelse.

Kilder:

I Københavns Stadsarkiv (Magistratens 4. afdelings arkiv, Journalsager, 1932-
1980, Journalnummer: 245) er der en skrivelse fra Københavns Magistrat 4.
afdeling til Overborgmesterens afdeling dateret 24. august 1957 med afslag
om en ansøgning fra ”De Unges Idræt’s Lersøafdeling” om tilladelse til at
anbringe en barak på hjørnet af Strødamvej på ejendommen matr. nr. 1197
Emdrup, hvilken ejendom i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning af
18. februar 1954 er anlagt som parkareal med cykelbane for børn med begrun-
delsen: ”Da anbringelse af en barak på dette areal er i strid med parkformålet,
og da der i det omhandlende kvarter efter nærværende afdelings opfattelse
er for få og underdimensionerede frie parkarealer.”

Københavns Borgerrepræsentation vedtog i 1936 et dispositionsforslag for
området mellem Tuborgvej, Emdrupvej, idet man lagde vægt på at den eksi-
sterende beplantning på arealet i vidt omfang kunne bevares. Dette omfattede
bl.a. haven, der tilhørte gården Søgaard, hvis jorde (matrikel 5a) var blevet
opkøbt at Københavns Kommune. Det er netop denne have, der lå syd for
stuehuset ned mod Strødamvej, der nu er i fare for at blive bebygget. (Se Kø-
benhavns borgerrepræsentanters forhandlinger, bind 1936-1937, s. 739-742.
Området er beskrevet i positive vendinger i Bydelsatlas Bispebjerg (s. 32 &
s. 34) om bydelens bebyggelsesmønstre og grønne træk).


