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Økonomiforvaltningen 
Center for Byudvikling 
Att.: Jesper Bladt Jørgensen 
Københavns Rådhus 
1599 København V 
 
 
 

Høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg vedrørende Strategier til 
kommuneplan og bydelsplanlægning 
 
Vanløse Lokaludvalg hilser forslaget om at indlede bydelsplanlægning 
i bl.a. Vanløse velkommen, jf. brev af 17. oktober 2007. 
 
I denne forbindelse har vi tidligere indgivet svar vedrørende strategi 
for kommuneplanstrategien, hvis 4 kerneområder også skal præge 
lokalplanlægningsarbejdet: 
 
- Den bæredygtige by 
- Byen for Alle 
- Byen ned til vandet 
- Den dynamiske by 
 
Ikke alle disse områder vil få betydning for Vanløses udvikling, men 
Vanløse Lokaludvalg vil meget gerne bidrage til borgernes 
inddragelse i diskussionen og udviklingen af disse områder i en 
kommende bydelsplan. 
 
Lokaludvalget vil også gerne inddrage kulturelle, sociale og andre 
samfundsmæssige forhold i arbejdet, ud over forsyningen af boliger 
og sammensætningen af erhvervsområderne i byen. Der vil i den 
kommende periode blive udviklet muligheder for nye boligområder, 
ligesom der bliver mulighed for også billige boliger. Fortætning af 
boligområder ser vi også gerne debatteret, med udgangspunkt i et 
ønske om at friholde haveboligområderne for spekulativ over-
udnyttelse. 
 
Vanløse Lokaludvalg vil deltage med fuldt engagement i dette 
centrale arbejde, herunder med assistance til alle mulige former for 
borgerinddragelse. Dette ligger allerede i lokaludvalgets 
kommissorium. 
 
Det er Vanløse Lokaludvalgs ønske, at planen bliver Vanløses – 
lokaludvalgets og borgernes bydelsplan – og København Kommunes. 
Vi vil lægge vægt på, at enigheden om udviklingsmulighederne bliver 
bred. Vi ser derfor gerne kommunens inddragelse af de lokale 
synspunkter i hele udarbejdelsesfasen. 
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Endelig vil Lokaludvalget gerne indgå aktivt i arbejdet med en ny 
kommuneplan for København, parallelt med arbejdet med udviklingen 
af bycentret og bydelsplanen. Dette arbejde kan efter vores mening 
baseres på det fremlagte forslag om strategier for kommuneplanen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bent Christensen 
Formand, Vanløse Lokaludvalg 
 


