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FODGÆNGERSTRATEGI - HØRINGSSVAR
Det, der får forskellige borgere til at gå mere, er betinget af om
områderne, vi bor og færdes i, virker trygge, vækker nysgerrighed, pirrer sanserne,
giver mulighed for at iagttage og sanse dyr, planter og mennesker, komme i kontakt og mødes med andre, undersøge og slappe af undervejs.
Det, der afholder borgere fra at gå mere og til at vælge bilen fra - selv for korte ture
er, når vejene er:
 Kedelige, ensartede, tomme villaveje med alt for mange plankeværker og
fortorve uden træer og buske til at bryde øjet og skabe liv
 Lukkede og kedelige butiksfacader
 Husblokke ud til strøggader uden forretninger o.a. i stueetagen
 Højt trafikerede, støjende, utrygge, ensartede gader strøg og torve
 Smalle fortorve med ringe afgrænsning til kørende trafikanter
 Brudte gade- og vejføringer så man hele tiden skal være opmærksom på faren ved tværgående køretøjer
 Brudte fortorvskanter til gene for gangbesværede og barnevogne
Især er Frederikssundsvej, Brønshøjvej, Islevhusvej og Husum- og Brønshøj Torv
sådanne steder, men også en pæn stor del af villakvartererne tæt på strøggaderne
og de store indfaldsveje er sådanne steder.
Nedenstående forslag er forslag og bemærkninger til de fire fokusområder i strategien.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i
bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

1. Udvikling af gå-kulturen
a. Fodgængerguide - Informationer om og markering af sammenhængende og interessante stisystemer
b. Bænke omkranset af træer og buske – gerne blomstrende - på alle
veje også villavejene
c. Arrangerede ”Walkatons” for forskellige målgrupper (skolebørn,
familier, unge, seniorer etc.)
d. Arrangerede temavandringer i bydelen – historiske, arkitektoniske
og naturmæssige
e. Arrangerede vandrekonkurrencer der reklamerer for det sunde i at
gå.
2. Fodgængerruter og mødesteder
a. Sammenhængende og interessante stisystemer med mødesteder/legesteder/motionssteder/udskænknings-steder undervejs.
b. Realiseringen af planerne for Vestvolden jf København Befæstning
og Partnerskabet bestående af Realdania, Kulturarvstyrelsen og Naturstyrelsen
c. Stisystemer der forbinder skolerne og legepladserne med de grønne
områder Degnemosen, Utterslev Mose og Vestvolden. Den grønne
forbindelse fra EnergiCenter Voldparken via Kobbelvænget ned
over Frederikssundsvej med forbindelse til Husum Skole og Husum
Parken (Projekt i Områdefornyelse Husum).
d. Bevægelsestorve, bevægelsesboulevarder, bevægelsesbånd som er
beskrevet i skitseprojektet for Husumparken, men udbredt også til
andre områder f.eks. Kastaniealléen på Veksøvej, Brønshøj skole og
Frederikssundsvej-strækningen fra Hirsevej til Kobbelvænget.
3. Strøggader
a. Flere træer og buske – gerne blomstrende - på alle veje også villavejene
b. Flere blomsterstandere og blomsterkummer
c. Natur – og by installationer, der veksler
d. Attraktive butiksfacader – især supermarkedernes facader og boligblokke uden butikker i stueetagen er ”vandredræbere”
e. Levende afgrænsninger mellem gående og kørende trafikanter –
blomsterbede/buske/træer
f. Gang- og cykelbroer over de mest befærdede veje/ vejkryds hvor
nuværende eller kommende stisystemer brydes – f.eks. ved
Vestvolden, Kobbelvænget
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g. Bil- og bustunnel med underjordisk parkeringskælder ved Brønshøj
Torv og Husum Torv – så vil der komme et helt andet torveliv – et
”bevægelsestorv”.
h. Flere halvtage med bænke så man kan krybe i skjul for regnen, dette
kunne for eksempel etableres ved busstoppesteder uden læskure.
4. Trafikknudepunkter
a. Bil- og bustunnel med underjordisk parkeringskælder ved Brønshøj
Torv og Husum Torv – så vil der komme et helt andet torveliv – et
”bevægelsestorv”, der vil være meget attraktivt og ikke kun for borgerne i området. Der vil for alvor blive plads til fodgængere, cyklister, barnevogne, handicapkøretøjer, boder, mødesteder, udendørs
cafeer etc. og handelen vil blomstre.
b. En generel opdatering af kvaliteten af fortorve, fodgægerovergange
og kantstensramper ved de store busstoppesteder.

Med venlig hilsen

Christian Hesselberg
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Freddy Ingvorsen
Formand for Byudviklingsudvalget
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