Tingbjerg-Ruten
Længde: 2,9 km.
Denne rute giver mulighed for at opleve et mønstereksempel på et gennemplanlagt boligområde, nemlig Tingbjerg.
Ruten starter ved indgangen til Tingbjerg, der blev opført
fra slutningen af 1950’erne til starten af 1970’erne.

Tingbjerg ligger i en grøn lomme omgivet af Utterslev Mose,
Vestvolden og Gyngemosen og består af et byggeri i tre etagers højd. Undtagelsen er et enkelt højhus der i dag huser
lejligheder, men som oprindeligt blev opført for at skjule
skorstenen fra den oprindelige varmecentral.
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”Højhuset”. Bydelens eneste
bygning over 3 etager
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Videre af Tårnhusstræde, forbi Tingbjerg Skole og fra
2016 det nye Tingbjerg Kulturhus. Der drejes ad Gavlhusvej med en række særlige gavle, der er dekoreret med
farvede mursten. Derefter hen ad Langhusvej, hvor der er kig
til Arkaderne, videre gennem en tunnel ud til grønne områder og de små havekolonier; Tingbjerg Pensionisthaver.
Herfra passeres på venstre hånd Tingbjerg Kirke, opført i
1983, tegnet af arkitekt Kaj Lyngfeldt Larsen, og til højre forbi
Utterslev Huse, en almen boligbebyggelse med ca. 200 boliger opført i 1996.

Der er mange ”hvilekanter” i Tingjerg
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Sidste del af ruten løber rundt om Utterslev Huse, langs
Husumvolden og Husum Pensionisthaver, der ligger
som små oaser omgivet af grønt, og videre ud mod Utterslev Mose til parkeringspladsen ved Åkandevej og Ruten.
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Tingbjergs typiske bygninger i gule mursten
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Byggeriet og området er tegnet af den anerkendte arkitekt
og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen i samarbejde med
havearkitekten Carl Th. Sørensen. De planlagde Tingbjerg
som en selvstændig by i byen med egen kirke, butiksstrøg
og institutioner. Byen skulle skabe de bedst mulige rammer
for det gode hverdagsliv, og derfor anlagde arkitekterne de
mange grønne, fælles haverum med god plads til at børn
kunne lege og naboer mødes. Tingbjerg huser også bag Terrasserne Danmarks første byggelegeplads.

Gavlene på Gavlhusvej er
dekoreret med farvede
mursten, og motiverne
har givet navn til sidegaderne. Her Fuglegavl.

