Undersøgelse af tre midlertidige byrum der var i Gladsaxe over sommeren 2015

Gladsaxe Kommunes Borgerpanel – GladsaxeLiv sommeren 2015
Første undersøgelse i Gladsaxe Kommunes Borgerpanel løb i december måned i 2015.
I alt 170 medlemmer af borgerpanelet valgte at deltage. Tusind tak til de deltagende. Det har
virkeligt været overvældende, at se hvor stor interesse der har været for at deltage og give sin
mening til kende.
Et stor tak skal der lyde herfra!
Undersøgelsen giver Kommunen en bedre idé om hvordan brugen af de tre midlertidige byrum
havde været og hvordan de er blevet modtaget af brugerne. Derudover var en del af undersøgelse
en forespørgsel til ønsker og idéer til hvordan vi kan blive ved med at fremme byliv i Gladsaxe
Kommune. Igen tak for de mange gode input

Indholdsfortegnelse:
1. Den generelle opfattelse af tiltagene
2. Brug af områderne
a. Brug i løbet af døgnet
b. Brug af de enkelte tilbud
3. Forslag til bylivsfremmende tiltag i Gladsaxe Kommune

1. Den generelle opfattelse af tiltagene
Det første og glædelige ved undersøgelsen, var at den viste at blandt de deltagende, der havde
brugt et eller flere af byrummene, der var der en generel meget positiv oplevelse. For de tre
lokationer syntes brugerne, at de var ”gode” eller ”meget gode” med 83% for Bibliografen, 77% for
Søborg Torv og 60% for Værebro Park forplads. Se tabel 1,2 og 3

Tabel 1.

Tabel 2.

Tabel 3.

2. Brug af områderne
Undersøgelsen viser at området har haft størst aktivitet om eftermiddagen.

I forbindelse med Søborg Torv var isæt siddemulighederne og ”stranden” populære.

Ved bibliografen var det ”Gadehaven der har haft den mest positive respons

I Værebro Park var det primært Loungeområdet og legeområdet der fik positiv respons.
*Fodboldbane startede med at have en bund af sand. Dette blev dog fjernet efter et par uger. Da
sommerens til tide lidt våde fremtræden, gjorde sandet meget tung og mindre egnet til boldspil.
Dette kan have indflydelse på det lidt lave brugsrate.

3.Forslag til at fremme GladsaxeLiv:
Der er kommet rigtig mange gode forslag til at fremme byliv. Nedenstående er et lille udpluk:


Opprioriter Nybro kvarteret ved Bagsværd sø skråt over for Nybro Kro og kanoudlejningen, herunder udvide
parkeringsanlægget, for at øge anvendelsen af dette skønne område omkring Bagsværd sø. Det kan ske ved legeplads
med klatrestativer, etc.











En rigtig skaterbane i Værebro Park, som selvfølgeligt er åben for alle!















Bagsværd Fort bliver brugt alt for lidt

Ved sportsanlæggene på Gladsaxevej savner vi en cafe eller lignende sommeren igennem
Flere cafeer - gerne med stole og borde udenfor - især en ved Bagsværd Sø
Små, og måske midlertidige, oaser som stranden på Søborg Torv
Smagens dag på Søborg Hovedgade
Giv en kaffe-scooter lov til at servere lækker kaffe i weekenden
Mere musik (mainstream fx hygge-jazz-lounge-pop) på Søborg Torv til sommerlivet
Plant nogle træer.
Der er en masse steder som ingen kender, Grevinden af Bagsværd, Bagsværd Fort. Der skal skrives og fortælles i aviser og
blade
Flere træer på Hovedgaden i Bagsværd
Skøjtebane
Marked med lækre økologiske madvarer, fx på 2000-pladsen i Bagsværd
Udendørs biograf
Den ”Røde plads” på Nørrebro er vildt stemningsfuld. Skab lignende rum i Gladsaxe
Musikarrangementer på Rådhus pladsen
Søborg Beach Open a
ir Cinema - a la zulu sommerbio - evt. i aldershvile
Aldershvile - dans og musik om aftenen a la i Berlin
Gode spændene legepladser, Als tårn legepladsen eller vand legepladsen, begge i Fælledparken
Udendørs torvedage om sommeren -sådan lidt i sydlandsk stil
Udendørs børneteater i sommerperioden - fx a la Kongens Have i København

