Borgerpanelundersøgelse forår 2018 - Byrum og grønne områder
- Med kort opsamling
Vanløse Lokaludvalg udarbejdede sidste år Bydelsplan for Vanløse 2017-2020. I bydelsplanen
beskriver lokaludvalget ønsker om, at Vanløse skal være en attraktiv bydel at bo og leve i med
visioner om bedre byrum og grønne åndehuller.
Med denne undersøgelse ønsker Vanløse Lokaludvalg at høre, hvordan borgerne bruger Vanløses
byrum og grønne områder, samt hvordan de eventuelt kan forbedres. Besvarelserne vil blive brugt
i lokaludvalgets fremadrettede arbejde.

Samlet status

Baggrundsspørgsmål
1. Hvilken aldersgruppe tilhører du?
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2. I hvilken zone på kortet bor du?

3. Er der børn og/eller unge under 15 år i din husstand?

4. Har du læst eller set Vanløse Lokaludvalgs Bydelsplan 2017-2020?
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5. Hvor har du læst og/eller set Bydelsplanen?
Sæt gerne flere krydser

Byrum
Den næste del af undersøgelsen spørger ind til byrum i Vanløse. Med byrum er der i denne sammenhæng tale om
torve og pladser i Vanløse som f.eks. Vanløse Torv og Helga Larsens Plads.

6. Hvilke af følgende muligheder anvender du Vanløses byrum til?
Sæt gerne flere krydser

7. Hvor tilfreds er du overordnet set med Vanløses byrum?

3

8. Hvad efterspørger du generelt i Vanløses byrum?
Sæt gerne flere krydser
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8A. Hvad efterspørger du generelt i Vanløses byrum? – Krydset med alder.
Sæt gerne flere krydser

5

9. Hvilke støjgener vil du især gerne have mindsket?

Grønne områder
Denne del af undersøgelsen omhandler grønne områder i Vanløse – herunder parker, sø og eng.

10. Hvordan bruger du de grønne områder i Vanløse?
Sæt gerne flere krydser
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11. Hvor tilfreds er du generelt med de grønne områder i Vanløse?

12. Hvad efterspørger du generelt i Vanløses grønne områder?
Sæt gerne flere krydser
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Skybrud
13. Er du bekendt med, at ved større skybrud er det planlagt at lede ca. 30% af regnvandet uden
om Københavns kloaksystem for at forhindre overbelastning af kloakkerne?

14. Er du bekendt med, at ved større skybrud er det planlagt, at de større grønne områder såsom
Grøndalsparken, Damhusengen, Krogebjergparken, og om nødvendigt også Damhussøen, vil
fungere som midlertidige opsamlingsbassiner for regnvandet?

Generelt
15. Hvordan foretrækker du at høre om og/eller blive inddraget i lokaludvalgets arbejde udover
borgerpanelundersøgelser?
Sæt gerne flere krydser
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Kort opsamling
Vanløses byrum:
Top 4 over, hvad vanløseborgere benytter Vanløses byrum til:
1. Handel (72%)
2. Ophold (47%)
3. Idræt og motion (44%)
4. Mødested (37%)
Det, der bliver efterspurgt mest i Vanløses byrum, er:
1. Flere byhaver eller byrum med plantebede, træer m.m. (54%)
2. Flere muligheder for rekreation og komfort (bænke m.m.) (49%)
3. Flere sociale/kulturelle arrangementer som f.eks. loppemarked, højtidsarrangementer,
koncerter m.m. (34%)
4. Flere handelsmuligheder (butikker, restauranter, cafeer m.m.) (30%)

De grønne områder:
Top 4 over, hvad vanløseborgere bruger de grønne områder til:
1. Til motion (65%)
2. Til rekreation/afslapning (63%)
3. Som transportvej (48%)
4. Naturoplevelser (42%)

Det, der bliver efterspurgt mest i de grønne områder er:
1. Bevaring af de større frie naturområder (57%)
2. Flere bænke, borde m.m. (41%)
3. Flere sociale/kulturelle arrangementer (25%)
4. Flere legemuligheder for børn (21%)

Skybrudsplaner:
Over halvdelen af respondenterne er bekendt med skybrudsplanerne - 56% svarer ja til spm. 13 og
54% svarer ja til spm. 14.
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Inddragelse af borgere:
Respondenter ønsker at blive inddraget i LU’s arbejde efter følgende prioritering:
1.
2.
3.
4.

Via nyhedsbrev/hjemmeside (64%)
Foretrækker kun at være med i borgerpanelet (29%)
Via sociale medier (25%)
Ved diverse arrangementer i bydelen (21%)

Forslag til, hvad der kan arbejdes videre med:
Ud fra borgerpanelundersøgelsen, efterspørger respondenterne grønnere byrum med mulighed
for rekreation og komfort, som indbyder til ophold og mulighed for arrangementer. Der kunne
derfor laves en ny borgerpanelundersøgelse, som spørger mere konkret ind til, hvilke byrum
(hvor), der bør arbejdes videre med, og hvordan man ønsker at byrummene skal formes/udvikles.
Mange benytter de grønne områder til motion og som transportvej, hvilket passer godt ind i LU’s
ønske om at udvide Damhusdæmningen, så dette kan der passende arbejdes videre på. Derudover
er der ønsker om at bevare de større frie naturområder, samt at der kommer flere bænke og
borde.
Når lokaludvalget skal udarbejde et høringssvar til Kommuneplanstrategi 2018, kan det være
givtigt at borgerpanelundersøgelsen og Bydelsplan 2017-2020 tænkes ind som f.eks. udvikling af
Bymidten og andre potentielle rekreative pladser, samt brugen af de grønne arealer i bydelen jvf.
borgerpanelundersøgelsen.
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