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Vanløse 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. 
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Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. KK's fodgængerstrategi 
”Flere går Mere”. 

Vanløse Lokaludvalg har med stor interesse læst udkast til 
Fodgængerstrategien for Københavns Kommune. I forbindelse med 
den offentlige høring har lokaludvalget afholdt et borgermøde i 
samarbejde med Fodgængerforbundet. Lokaludvalget har følgende 
forslag til lokale, konkrete initiativer, der kan forbedre 
fodgængerforholdene og få flere til at gå mere: 
 
 Forbedring af forholdene på bydelens strøggader (plads, 

udstillinger, stativer m.v.) i Jernbane Alle og på Godthåbsvej. 

 Bedre vedligeholdte fortove. 

 Adgangsforhold ved Flintholm Station forbedres. 

 Fodgængerovergange ved indfaldsveje i bydelen opgraderes, 
herunder bør der kigges på interval der er for korte. 

 Lydforholdene på bydelens overgange for blinde borgere. 

 Kampagne til fordel for ”marcipanbrød” – flere steder i bydelen er 
der marcipanbrød som drukner i henstillede cykler m.v.. 

 Sikkerhedsforholdene for gående skoleelever, eks. ved Kirkebjerg 
Skole – der er bl.a. forsøg med ”gå-busser”, som der med fordel 
kunne kigges mere på. 

 Kampagne ved og på lokale institutioner for gang. 

 Opstilling af motions-legeredskaber på pladser. 

 Mulighed for konkrete forslag til optagelse på budgettet for 2012 
eller senere. 

 ”Fodgængeri” som led i forebyggelse.  

 Opførsel i færdselen. 



 Side 2 af 2 

 Flere bænke langs Jernbane Allé og Katrinedalsvej for at forbedre 
mulighederne for dårligt gående, det kan evt. gøres i samarbejde 
med grundejerforeningen 

 Overgangen/indkørslerne fra sidevejene (de private fællesveje) og 
Jernbane Allé har for kuperede brosten, der bliver glatte og farlige 
for fodgængere i vådt vejr og frostvejr. En løsning kunne være 
som ved butikkerne, hvor der ligger lange granitsten i et stykke, 
som fx i porten ved Døgnnetto på Jyllingevej(Jyllingevej 7) 

  Kantstensramper ved kantsten eller nedsænkede kantsten så 
dårligt gående har nemmere ved at krydse vejen. 

Lokaludvalget ser frem til at samarbejde med forvaltningen om at gøre 
Vanløse til en endnu bedre bydel at gå i. 

 

 

På vegne af Vanløse Lokaludvalg 

 

Bent Christensen 

 


