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Høringssvar om Agenda 21-Strategi 

 

Østerbro Lokaludvalg har bemærket, at mange ord og gode 

målsætninger, ofte de samme, bruges i de to strategiforslag (høring om 

Bynatur og høring om Agenda21 strategi). Tankegangene er gode og 

handlingsforslagene er gode, men det vil være en fordel for 

lokaludvalget og de debatter vi skal fremme, hvis kommunale forslag 

der ligger så tæt op ad hinanden skrives sammen og kan behandles og 

diskuteres med borgerne under et. 

 

I forhold til det begrænsede mål (miljø- og klimaområdet) er Agenda-

strategien god.   

Vi tilslutter os de citerede lokaludvalgs ønsker i strategien om flere 

træer, blomster og busketter i gadebilledet.  

 

Vi savner: 

1. Materiale og midler til at kunne bidrage til/ varetage 

kampagner og indsatser for dannelse af lokale partnerskaber 

for energibesparelse i hjemmene.  

2. At kunne bidrage med udbredelse af konkrete eksempler på 

affaldshåndtering i de private hjem, der vil forbedre 

kildesorteringen. 

3. At blive sat i stand til at bidrage og inspirere 

boligforeningernes og gårdlaugenes håndtering af 

skybrudsopgaven i de enkelte boligkarreers indre.  

4. I nogen grad midler til en styrket kampagneindsats for mere 

bynatur på Østerbro inklusive Nordhavn  

5. At vejmyndigheden ser på, hvorledes også vejarealerne skal 

bidrage til om få år at køle bygningerne i de kommende 

hedeperioder. I forbindelse med forhandlingerne om og 

implementeringen af skråparkering på Østerbro oplevede vi, at 

den københavnske vejmyndighed ikke tager den slags hensyn, 

og ikke ser vejarealet som noget, der også skal bruges af 

fodgængere og cykler.  

6. At se hvordan lejeboliger kan inddrages, uden at det medfører 

stigende husleje. 

 



 Side 2 af 2 

M.h.t. strategiens omtale af bynatur-strategien er det uklart, hvilke 

typer arealer, kommunen tænker på. Det er derfor svært at sætte ord på 

de interessekonflikter i bydelen, der måtte gemme sig her. Det er klart, 

at Østerbro Lokaludvalg og eller Miljøpunkt Østerbro gerne vil 

inspirere til mere bynatur i bydelen, end vi kan i dag. 

 

Med venlig hilsen 

 

Axel Thrige Laursen                        Allan Marouf  

Ff. Østerbro Lokaludvalg                Ff. fagudvalget for teknik og miljø 


