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Allerførst vil vi takke for det fyldige materiale, der er udsendt for at inddrage borgerne på Frederiksberg i de 

politiske beslutninger. Der lægges op til et tydeligt engagement og en mangfoldig tilkendegivelse af 

synspunkter. Det sætter vi pris på. 

 

Dog kunne vi godt have ønsket os, at materialet var delt op i flere ”mindre høringer”, da de mange sider 

virker overvældende og tidskrævende. Vi tror, at ved en fokusering på færre problemstillinger ad gangen, 

vil man måske engagere flere borgere. 

 

Som Ældreråd har vi valgt at lave nogle nedslag på nogle af punkterne i materialet. 

 

Vi ser med glæde på visionen om flere grønne arealer og små grønne parker gerne med bænke, hvor man 

kan fordybe sig og sidde i ro. Tilsvarende ser vi et klart behov for, at der også laves områder med mulighed 

for leg, motion og bevægelse på dertil egnede steder. Vi foreslår, at borgere og kommune i fællesskab 

udpeger egnede områder. Vi kan også lide tanken om lodrette haver, men vi efterlyser evidens for, hvad 

disse betyder for CO2-regnskabet, i og med Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030. Hvad koster det at 

etablere og holde disse haver? 

 

Vi kan nikke til planer om Frederiksberg som en levende handelsby, men vi forestiller os, at dette kan blive 

vanskeligere efter coronatiden, hvor nethandel fortsat forventes at fylde meget. Her skal der tænkes ud af 

boksen. Vi ser nødigt, at handelsstrøgene bliver overfyldt af burgerbarer mv., så fantasi og iværksætteri 

efterlyses. Arbejdende forretninger/værksteder på Hospitalsgrunden, der også kan inddrage borgerne, 

kunne være en måde at tænke på. 

 

I forbindelse med handel fokuserer man bl.a. på cyklister. Bemærk, at der i ringere grad tages hensyn til 

fodgængere. Mange steder i lyskryds kunne vi ønske os et par ekstra sekunder, for at både ældre, 

gangbesværede og folk med barnevogn kan nå at komme helt over for grønt. Fodgængertrafikken bør 

fremover prioriteres således, at man kan færdes nemt, trygt og sikkert. Dette er på mange punkter ikke 

tilfældet nu, hvor fokus er på biler og cykler. Vi har ofte problemer med at krydse de grønne stier. Vi 

efterlyser i den grad en fodgængerovergang mellem Frederiksberg Centret i retning mod Hovedbiblioteket, 

så handel og kultur kan bindes sikkert sammen trafikalt.  

 

I øvrigt må vi undre os over alle de cykler, der kører på gangstien ved CBS, især når der løber en cykelsti 

parallel med gangarealet. Vi så gerne, at knallerter fjernes fra cykelstier, da de skaber megen utryghed 

(måske lovændring)? 

 

Vi ser med glæde på projekter med håndtering af skybrud og hverdagsregn og oplever, at der sker meget 

på dette område. La Cours Vej skoles omgivelser er et super eksempel. 

 

http://www.frederiksberg.dk/aer


 

Vi nikker positivt til tanken om en ny metrolinje, der dels vil skulle passere ZOO, Hospitalsgrunden og med 

endestation på Bispebjerg, som burde gøre det enklere at nå ud til Bispebjerg Hospital. Desuden vil tilgang 

til byens nye grønne område på den nuværende Solbjerg Kirkegård gøres lettere. 

 

Hvad angår mindre veje, lægges der op til muligheder for vejlukning, nedsat hastighed eller vejbump. Er det 

en drøm eller bliver det til virkelighed? Kunne der sættes en tidshorisont på disse planer? 

 

Vi foreslår, at Frederiksbergbusserne, der har ret få passager, fremover kan benyttes gratis. Så vil flere 

Frederiksbergborgere kunne få glæde af disse buslinjer. 

 

I takt med at metronettet udbygges, ser vi det som en naturlig ting, at biler skal fylde mindre i gadebilledet, 

færre parkeringspladser, nedsat fart samt at delebils-løsninger fremmes. For os er det helt nødvendigt, at 

man tager klimaforandringer alvorligt, forholder sig konstruktivt til den alt for høje forurening samt den 

megen trafikstøj, hvor de sidstnævnte to ting også har menneskeliv på samvittigheden. Hvad angår 

forurening fra brændeovne forventer vi en markant ændret politik fremover – lokalt og på landsplan. 

 

Vi har svært ved at acceptere, at flere bilparkeringspladser end det absolutte antal skal henvises til 

parkering under terræn. Det begrænser jo ikke biler på vejene. 

 

Man beskriver befolkningen, som bor tæt og trygt mellem hinanden. Hvad angår det sidste, ønsker vi i den 

grad mere synligt politi. Det med trygheden er måske så som så. Her tænker vi bl.a. på de mange biler og 

cyklister, der kører over for rødt lys, samt fartoverskridelser, der kan koste menneskeliv. Fint, hvis skriftlig 

kontakt til lokalpolitiet bliver besvaret inden for rimelig tid. 

 

Hvad angår manglende tryghed i gadebilledet, så er der for mange steder med ringe gadebelysning. Det 

tænker man i hvert fald på som fodgænger. 

 

Vi kan ikke få hænderne ned, over at man nu for første gang taler om specifikt at bygge fællesskaber med 

særlige målgrupper som eksempelvis seniorbofællesskaber, og at Hospitalsgrunden nævnes som en 

mulighed for dette. Vi i Ældrerådet er vidende om den stigende interesse, der er for netop 

seniorbofællesskaber i kommunen. Vi er helt enige med kommunen i, at de mange store boliger, der for 

nuværende bebos af en eller to ældre vil kunne egne sig som familieboliger, og der derfor også fra 

kommunens side må være et incitament i at opføre seniorboliger og understøtte flyttekæder. Naturligvis 

kun for de beboere, der selv ønsker dette. Ved særlige boformer, hvor fællesskabet ønskes fremmet, kan 

der tages hensyn til andre boligstørrelser end de gængse. 

 

Vi venter i spænding på, hvornår kommunen køber Hospitalsgrunden, og hvornår der meldes ud med 

strategier inden for visionstemaerne. Vi ser gerne, at der inviteres borgere ind til at samarbejde med det 

politiske Hospitalsgrundsudvalg. Vi tror på en synergi mellem politikere og borgere. 

 

I boligbyggeri fremover skal der sikres størst mulig tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse. 

 

Det er fint med modernisering af kommunens plejehjem, men opnormering og opkvalificering af personale 

er også ønskeligt. 

 

Hvad angår boliger, så er det vigtigt at åbne op for, at der kan bygges små boliger, men vi ønsker ikke, at 

disse kun kan bygges, hvis der bliver tale om gennemsnitsstørrelser i byggeriet, som på denne måde 

tilgodeser til tider meget store lejligheder. Tanken om, at der tillægges nye, mindre boliger ”fællesarealer” 



 

er positiv. Og helt vigtigt er det, at man ved nybyggeri fokuserer på delebilsordningen = særlige 

parkeringspladser samt el-opladere. 

 

Tanken, om at engagere de kommende beboere i nybyg i processen med bygherre, understøtter den måde 

mange borgere tænker på. Endelig skal der være fokus på forskellige ejerformer, såsom ejer, andel og 

almene boliger, som almindelige borgere kan betale. 

 

Det er vigtigt for Ældrerådet, at kommunen har en politik omkring bevaringsværdige bygninger, hvilket klart 

synes at være tilfældet. 

 

Vi glæder os til, at Solbjerg Parkkirkegård skal udvikles som et grønt anlæg/park. Coronatiden har med al 

tydelighed vist, at der er brug for flere grønne åndehuller, og sådan vil det være fremover. 

 

Vi mener, at et sundhedshus/behandlerhus på Hospitalsgrunden med forskellige faggrupper, herunder fem-

seks læger, der ikke blot bor i samme hus, men som også samarbejder på nye måder, vil kunne styrke den 

ældre borger med kroniske sygdomme. Vi så gerne, at man kan foretage blodprøver, røntgen, EKG, samt 

have et hjerteafsnit mv. på dette sted. Et sådan sundhedshus/behandlerhus vil med en bred faglig 

besætning kunne skabe mere sammenhængende, fleksible og effektive fornyede muligheder for såvel 

borgere som fagpersonale. 

 

I et sådan hus bør man også kunne fokusere på egenomsorg, samt større fokus på tidlig opsporing, 

forebyggelse samt mulighed for samspil mellem forskellige patientgrupper. Lokaler til patientforeninger er 

ønskeligt. Der bør skabes gode faciliteter for, at man i højere grad kan styrke og bruge flere teknologiske 

løsninger, så borgere kan superviseres i hjemmet. 

 

Selvom vi er et Ældreråd, er vi naturgivent også interesseret i yngre aldersgrupper (børn og børnebørn). Der 

kan være delte meninger om de større nybyggerier af daginstitutioner. Småt er godt. Vi hilser med glæde 

de tre skovsteder, hvor institutionerne kan tage ud og være i naturen. 

 

Vi synes, at der bruges meget lidt plads på at beskrive skolebørn og deres trivsel, hvor vi må konstatere, at 

børn og unge på landsplan er i en markant stigende dårlig trivsel, der ikke nødvendigvis løftes ved nye it-

krav. 

 

Vi efterlyser muligheder for større samspil med skolebørn og natur uden for Frederiksberg, og så gerne et 

forpligtende samspil mellem skoler og f.eks. økologiske gårde. 

 

Det fremgår ikke hvordan og om PPR kommer til at arbejde med ”Mind my mind” for at støtte de mange 

sårbare børn. Der bør handles nu og super kvalificeret, hvis vi ikke fremover skal se stigende mistrivsel i 

samfundet til skade for mange borgere. 

 

Afslutningsvis vil vi gerne takke for muligheden for samspil mellem borgere og kommune. Vi vil gerne 

understrege, at der er borgere, der meget gerne også fremover vil bidrager til dette samspil i forbindelse 

med konkrete projekter. 

 
 

På Ældrerådets vegne 
 

Claus Kortzau                 Birgitte Franck 
Formand                         Medlem 


