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Indledning 
Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 6.-14. maj 2018. 

Spørgeskemaet er blevet sendt ud på mail til 7960 borgere, der har tilmeldt sig Østerbro Borgerpanel.  

I alt har 2687 borgere deltaget i undersøgelsen. Der er 159 respondenter, der ikke har gennemført hele 

spørgeskemaet. Det betyder, at der er 2528 respondenter, der har gennemført hele undersøgelsen. 

Fakta om respondenternes alder, kvarter og køn findes bagerst i opsamlingen.  

Som bilag er vedlagt 1) det statiske data fra spørgeskemaundersøgelsen og 2) kommentarer til 

undersøgelsen sendt til sekretariatet over mail.  

 

Formål 

Formålet med undersøgelsen er at indsamle østerbroernes holdninger til bydelens udvikling på forskellige 

områder. Undersøgelsen skal på den måde klæde bedre Østerbro Lokaludvalg på til at indsende et 

høringssvar om Kommuneplanstrategi 2018.  

 

Metode 

Undersøgelsen er forløbet som en digital survey via programmet SurveyXact. Undersøgelsen består af en 

række spørgsmål med lukkede svarkategorier, hvor respondenterne har haft mulighed for at vælge flere 

svarkategorier til hvert spørgsmål. 
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TEMA 1: Om at være ung på Østerbro 
I undersøgelsen har vi målrettet nogle spørgsmål kun til unge i alderen 15-19 år. Det er dog en meget lille 

gruppe unge i denne alder, der har svaret (17 respondenter i alt). I Østerbro Borgerpanel er der 97 unge i 

denne alderskategori, der har fået tilsendt spørgeskemaet. Vi kan dermed ikke bruge resultatet som 

retningsgivende for unge på Østerbro generelt, men kun sige noget om billedet i denne analyse. 

De unge svarer, at de som oftest ’tager hjem til sig selv’ eller ’hænger ud med deres venner’ efter 

skole/uddannelse. Et par enkelte går til fritidsaktiviteter. 

Størstedelen af besvarelserne er enige i, at på Østerbro ’er der mange steder at mødes og hænge ud med 

deres venner’, og at ’man kan gå til lige det man har lyst til’.  

Ca. halvdelen er enige i, at ’der mangler tøjbutikker til overkommelige priser’, hvorimod godt en tredjedel 

er uenige.  

I spørgsmålet om ’der er mange sjove events på Østerbro’ er lidt under halvdelen uenige og en tredjedel er 

enige. 

 

Unges prioriteter i udviklingen af Østerbro 

Når man ser på, hvad de unge mener, at det er vigtigt at prioritere i udviklingen af Østerbro, ser en top fem 

sådan ud: 

1. Adgang til boliger til fornuftige priser 

2. Mange aktiviteter i mit lokalområde/aktiv lokalbefolkning (f.eks. loppemarked, kulturdage, 

gadefest) 

3. Nærhed til grønne områder i byen/mit lokalområde (f.eks. parker, rekreative områder, grønne 

opholdssteder) 

4. Et pulserende og varieret byliv 

5. Ren luft 

Udover boligpriser, der er til at betale, tyder det på, at det er vigtigt for de unge med grønne områder, byliv 

og aktiviteter i deres nærområde. 

Der skal her tages forbehold for, at de unge har svaret på generelle svarmuligheder, som er hentet fra 

Rambølls undersøgelse om bedre byer (se TEMA 2), og spørgsmålet er derfor ikke tilpasset med 

svarmuligheder målrettet unge.  
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TEMA 2: Top 5 – hvad mener østerbroerne? 
I 2017 har Rambøll gennemført en analyse af, hvilke faktorer københavnerne prioriterer højst i spørgsmålet 

om, hvad de mener, at kommunen bør prioritere fremadrettet. Det har de gjort i forbindelse med en større 

undersøgelse om, hvordan man skaber bedre byer. Denne undersøgelse fremhæves i Kommuneplanstrategi 

2018. 

Vi har lavet en lignende undersøgelse af, hvilke faktorer østerbroerne prioriterer i en top 5. 

Svarkategorierne har været de samme som i Rambølls analyse for, at de kan sammenlignes med denne 

analyse. 

 

Top 5 

Østerbroerne mener, at følgende 5 faktorer bør prioriteres i udviklingen af Østerbro: 

1. Et varieret udvalg af indkøbsmuligheder, specialbutikker, caféer, restauranter og barer (43%) 

2. Nærhed til grønne områder i byen/mit lokalområde (f.eks. parker, rekreative områder, grønne 

opholdssteder) (38%) 

3. Adgang til boliger til fornuftige priser (32%) 

4. Ren luft (31%) 

5. Nemt at komme rundt på cykel (28%) 

Til sammenligning ser prioriteringen i Rambølls undersøgelse for hele København således ud: 

1. Adgang til boliger til fornuftige priser 

2. Tryghed mod at blive udsat for kriminalitet (f.eks. vold, røveri, voldtægt mv.) 

3. Ren luft 

4. Nemt at komme rundt på cykel 

5. Nemt at komme rundt med offentlig transport 

At ’tryghed mod at blive udsat for kriminalitet’ ikke når en top 5 på Østerbro, men kun ligger på en 

sjetteplads over de mest valgte, stemmer overens med, at andelen af utrygge på Østerbro er lavere end 

gennemsnittet for hele byen, jf. tryghedsundersøgelse 2017. 

Ift. færdsel i trafikken er det ’nemt at komme rundt på cykel’, der scorer højst, og næst herefter er det 

’tryghed ved at færdes i trafikken’. ’Nemt at komme rundt med offentlig transport’ og ’nemt at komme 

rundt med bil’ ligger lavere på 14-12%. 

I undersøgelsen har 1489 respondenter svaret, at de har bil, men det er kun 323 respondenter, der har 

svaret, at der i udviklingen af Østerbro bør prioriteres, at det skal være ’nemt at komme rundt med bil’. 

 

Den vigtigste prioritet 
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Vi har derefter bedt respondenterne om kun at udvælge én faktor – den vigtigste – som de mener bør 

prioriteres i udviklingen af Østerbro. Her ser rækkefølgen i prioriteterne en anelse anderledes ud end det 

overstående:  

1. Ren luft  

2. Et varieret udvalg af indkøbsmuligheder, specialbutikker, caféer, restauranter og barer 

3. Adgang til boliger til fornuftige priser 

4. Nærhed til grønne områder i byen/mit lokalområde (f.eks. parker, rekreative områder, grønne 

opholdssteder) 

5. Nemt at komme rundt med bil  

Fire af svarerne er de samme, blot i en anden prioriteret rækkefølge. 

Respondenter har kun haft mulighed for at udvælge én ting, og den kategori de har valgt må derfor 

tillægges stor betydning. Det ses altså, at ’ren luft’ betyder meget for respondenterne. 

Derudover ses det også, at der er mange, der prioriterer ’nemt at komme rundt på cykel’, når de skal 

udvælge fem prioriteter, men at denne kategori sjældent bliver valgt, når respondenterne kun skal udvælge 

den vigtigste faktor. 

Til gengæld er der lige under en tredjedel af dem, der har valgt ’nemt at komme rundt i bil’ blandt de fem 

prioriteter, der også vælger denne faktor som den allervigtigste. Det har derfor stor betydning for disse 

respondenter. 

Da vi i januar 2017 spurgte Østerbro Borgerpanel om, hvad der skulle prioriteres i forbindelse med Østerbro 

Bydelsplan, så top 5 sådan ud (til sammenligning med ovenstående top 5): 

1. Grønne oaser og træer i byrummene 

2. Klima- og skybrudssikring 

3. Luftforurening 

4. Grønne trafikløsninger 

5. Parkeringsforhold for bilister 

 

Hvad ønsker østerbroerne ikke? 

Østerbroernes top tre over, hvad kommunen bør bruge færrest kræfter på at prioritere på Østerbro: 

1. Byen har mulighed for at tiltrække store events (f.eks. sportsarrangementer, koncerter) (44%) 

2. Nemt at komme rundt med bil (29%) 

3. Nærhed til vild natur (f.eks. skov, enge, uplejede friarealer) (17%) 

Det er således lidt under halvdelen af alle respondenterne, der mener, at ’store events (f.eks. 

sportsarrangementer, koncerter)’ ikke bør prioriteres på Østerbro. 
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TEMA 3: Kollektiv trafik og biltrafik 
Brug af kollektiv trafik 

En tredjedel af respondenterne bruger ikke den kollektive trafik. 22% vælger cyklen fremfor den kollektive 

trafik, og 9% vælger bilen. Og 3% foretrækker at gå. 

I spørgsmålet om hvad der ville gøre den kollektive trafik mere attraktiv, svarer lidt over halvdelen af 

respondenterne ’lavere priser på billetter’. Derudover vil det for mange respondenter gøre den kollektive 

trafik mere attraktiv, ’at det er hurtigt og effektivt’, at der ’høj frekvens på afgange’ og ’at afgangs- og 

rejsetider er pålidelige’.  

 

Den femte mest valgte svarmulighed ’elbusser og mere miljøvenlig transport’ er af en lidt anden karakter 

end de øvrige. Med de 18% tyder det på, at det miljømæssige er væsentligt for nogle, men at en attraktiv 

kollektiv trafik bedst opnås ved billigere billetter samt effektivitet, høj frekvens og tidsmæssig pålidelighed. 

Undersøgelse peger på, at det er mindre væsentligt med ’flere afgange om aftenen’, ’høj komfort’, 

’fjernelse af reklameskærme’ og ’få skift mellem transportformer’. Dette billede tegner så også, når man 

kigger særskilt på respondenter, der er 65+ år. 

 

Biltransport 

58% af respondenterne har egen bil, og 3% er med i en delebilsordning.  

35% af disse bruger bilen til daglig transport, 26% et par gange i løbet af ugen og 35% bruger primært bilen 

i weekenden eller til længere ture. 

Bilisterne i undersøgelsen er blevet spurgt ind til, hvad der kunne få dem til at udskifte bilen med en anden 

transportform. For 59%’s vedkommende er der ikke noget, der kunne få dem at vælge andre 

transportformer, da alternativer ikke giver mening i forhold til respondenternes behov.  

Der er altså ikke den store tilslutning til at udskifte bilen. Blandt de respondenter, der godt kunne vælge 

andre transportformer, er ’effektiv offentlig transport’ og ’større fleksibilitet og forskellige typer af 
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delebilsordninger’ de mest valgte. ’At hæve p-afgiften’, lave ’bedre cykelstier’ og sikre ’flere bycykler’ er 

ikke alternativer, der i særlig grad kunne få respondenterne til at skifte bilen ud. 

 

TEMA 4: Grønt i byen 
Halvdelen af respondenterne ville bruge det grønne i byen mere med ’flere træer i gaderne’. ’Grøn 

bevoksning på pladser’ og ’mere grønt i nye byområder’ er også faktorer som mange respondenter svarer 

ville gøre, at de ville bruge det grønne i byen mere.  

Derudover er der større efterspørgsel på de små grønne områder og grønne oplevelser i byrummet end på 

de store grønne områder. 40% af respondenterne foretrækker ’flere små lommeparker’, hvorimod 16% 

foretrækker ’flere store parkområder’.  

Undersøgelsen peger på, at ’fælles gårdanlæg’, ’åbning af gårdene for andre end beboere’ og ’midlertidige 

fælleshaver’ ikke umiddelbart er faktorer, der vil gøre, at respondenterne vil bruge det grønne mere. 

Til gengæld kan der være et potentiale i at skabe bedre mulighed for, at private borgere og frivillige kan 

lave små haver eller plante på gadehjørner, som godt en fjerdedel af respondenterne har valgt. 

 

TEMA 5: Nordhavn 
Besvarelserne om Nordhavn er opdelt i dem, der bor i Nordhavn (119 respondenter) og i øvrige 

østerbroere. 

De lokale 

De lokale beboere har følgende ønsker til udviklingen af Nordhavn, så det for dem bliver et godt område at 

bo i: 

1. Livlige handelsgader med småbutikker à la Jægersborggade på Nørrebro (57%) 

2. Hyggelige pladser og cafeer (51%) 

3. Gode transportmuligheder til og fra Nordhavn, herunder havnebus (46%) 

4. Parker (42%) 

Respondenterne ønsker peger i retning af gode byrum med mulighed for ophold – og gerne med stemning 

og små butikker – og gode grønne områder. Til sammenligning er der meget få, der ønsker et ’butikscenter 

à la Fields’ (5 ud af 119 respondenter). 

Derudover er det vigtigt med gode transportmuligheder for de lokale beboere. 

’Svømmehal’, ’skole og daginstitutioner’, ’idrætsfaciliteter’, ’kulturtilbud’ og ’bilfri zoner’ er ikke faktorer 

respondenterne har prioritereret højt i undersøgelsen. Om det skyldes at respondenterne tager for givet, at 

de kommunale tilbud vil blive etableret i Nordhavn under alle omstændigheder, eller om det ikke tillægges 

værdi i udviklingen af Nordhavn, kan undersøgelsen ikke sige noget om.   
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Øvrige østerbroere 

Dem der ikke bor i Nordhavn har følgende ønsker til Nordhavns udvikling, så det vil blive et område de vil 

tage til: 

1. Hyggelige pladser og cafeer (58%) 

2. Adgang til vandet (51%) 

3. Livlige handelsgader med småbutikker à la Jægersborggade på Nørrebro (48%) 

4. Parker (29%) 

For at Nordhavn bliver en destination er det for mange af respondenterne vigtigt med gode byrum med 

opholdsmuligheder, små butikker og grønne områder – som hos de lokale beboere.  

For de øvrige østerbroere er adgangen til vandet dog også en væsentlig faktor i at tage til Nordhavn. Til 

sammenligning er der kun 24% af de lokale beboere, der har valgt ’adgang til vandet’. Om dette skyldes, at 

beboerne allerede har adgang og dermed ikke ønsker det yderligere prioriteret, kan undersøgelsen ikke 

sige noget om. 

Det peger på, at adgang til vandet er en herlighedsværdi, der er vigtig at sikre for, at Nordhavn (ved)bliver 

en destination for andre end dem, der bor der. 

 

TEMA 6: Boliger 
Lidt under halvdelen af respondenterne mener, at boligproblemet bør løses ved at ’prioritere billige og 

almene boliger’ og ’ved at etablere små boliger til unge eller enlige’ – ikke nødvendigvis som 

’ungdomsboliger og kollegier’, som kun en femtedel af respondenterne har valgt. Det er få, der mener, at 

det skal løses ’ved at bygge højhuse med plads til mange boliger’. 

Godt en tredjedel mener, at boligproblemet bør løses ’ved at give tilladelser til boliger i 

erhvervsejendomme/erhvervsområder’, og peger dermed på at blande byens funktioner. 

Flere respondenter peger også på, at en løsning kunne være ’at skabe mulighed for flere kollektive 

boformer’ og dermed imødekomme mangfoldige boligpræferencer. Der er også flere, der mener, at man 

bør ’bruge uudnyttede tagetager i eksisterende byggeri’, og dermed ikke kun nødvendigvis bygge nyt for at 

skabe flere boliger. 

15% af respondenterne mener, at ingen af svarkategorierne er løsninger, man bør arbejde efter, da byen 

ikke skal blive for tæt bebygget. 

 

Socialt og økonomiske udsatte grupper 

Lidt under halvdelen af respondenterne mener, at Københavns Kommune bør gøre en større indsats for at 

fordele hjemløse og andre udsatte grupper i hele byen, og altså dermed også med tilbud (fx boligtilbud) på 
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Østerbro. En fjerdedel mener ikke, at kommunen bør gøre en større indsats for dette, og en fjerdedel ’ved 

ikke’.  

Det har været muligt at komme med kommentarer til dette spørgsmål, og der er kommet 52 kommentarer. 

Her følger en opsamling af konkrete forslag til, hvad kommunen bør gøre:  

• Bedre social og psykiatrisk indsats – også på statsligt og regionalt niveau 

• Flere bemandede bosteder eller varmestuer 

• Boliger hvor de trives og holde ud at bo, fx ’små skure’ 

• Inddrag de hjemløse og hjemløseorganisationerne i løsningerne 

• Yde mere hjælp generelt 

 

TEMA 7: Offentlig service 
Vi har spurgt til den overordnede tilfredshed med Østerbros offentlige service og faciliteter. 

Kun 32% af respondenterne har hjemmeboende børn, hvilket kan forklare, at en stor del af respondenterne 

har svaret ’ved ikke’ til at vurdere deres tilfredshed med Østerbros daginstitutioner, folkeskoler og 

fritidshjem- og klubtilbud (de tre første servicetilbud).  

På samme måde er der mange respondenter, der har svaret ’ved ikke’ til at vurdere tilfredsheden med 

plejehjem. Vi må gå ud fra, at mange af respondenterne ikke bruger plejehjemmene på Østerbro (det fjerde 

servicetilbud). 

Generelt er der en større andel af respondenterne, der har vurderet deres overordnet tilfredshed med 

kultur- og fritidsfaciliteter, parker og grønne områder samt pladser og byrum (de sidste tre sidste 

servicetilbud og -faciliteter). 

Daginstitutioner 

Der er 960 respondenter, som har forholdt sig til den overordnede tilfredshed med daginstitutioner. 64% er 

overordnet tilfredse og meget tilfredse. 30% er neutrale, og 6% er utilfredse og meget utilfredse. 

Folkeskoler 

Der er 897 respondenter, som har forholdt sig til den overordnede tilfredshed med folkeskoler. 49% er 

overordnet tilfredse og meget tilfredse. 37% er neutrale, og 14% er utilfredse og meget utilfredse. 

Fritidshjem- og klubtilbud 

Der er 837 respondenter, som har forholdt sig til den overordnede tilfredshed med fritidshjem- og 

klubtilbud. 52% er overordnet tilfredse og meget tilfredse. 42% er neutrale, og 6% er utilfredse og meget 

utilfredse. 

Plejehjem 
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Der er 504 respondenter, som har forholdt sig til den overordnede tilfredshed med plejehjem. 22% 

overordnet tilfredse og meget tilfredse. 60% er neutrale, og 18% er utilfredse og meget utilfredse. 

Kultur- og fritidsfaciliteter 

Der er 14%, der har svaret ’ved ikke’ til deres tilfredshed med kultur- og fritidsfaciliteter. Om det skyldes, at 

de ikke har taget stilling til disse eller ikke bruger disse, kan vi ikke vide. Ud af 2189 respondenter, som har 

forholdt sig til den overordnede tilfredshed med kultur- og fritidsfaciliteter, er 51% overordnet tilfredse og 

meget tilfredse. 34% er neutrale, og 15% er utilfredse og meget utilfredse. 

Parker og grønne områder 

Der er 2521 respondenter, som har forholdt sig til den overordnede tilfredshed med parker og grønne 

områder. 76% er overordnet tilfredse og meget tilfredse. 15% er neutrale, og 9% er utilfredse og meget 

utilfredse. 

Pladser og byrum  

Der er 2509 respondenter, som har forholdt sig til den overordnede tilfredshed med pladser og byrum. 59% 

er overordnet tilfredse og meget tilfredse. 27% er neutrale, og 14% er utilfredse og meget utilfredse. 

Sammenligning på tværs 

Helt overordnet peger tallene på, at der langt større tilfredshed med de grønne områder, pladser og byrum 

end med de kommunale serviceinstitutioner.  

 

TEMA 8: Biblioteker 
Holdninger til de eksisterende biblioteker 

Der er i dag to biblioteker på Østerbro (Østerbro Bibliotek og Øbro-Jagtvej). Derudover er der en mindre 

biblioteksfunktion på vej i Kulturcenter Kildevæld. Respondenterne er blevet spurgt til deres holdning til de 

eksisterende biblioteker. 

45% af respondenterne mener, at de to eksisterende biblioteker dækker behovet på Østerbro, 22% mener, 

at bibliotekerne bør opgraderes, så de tilbyder flere funktioner, end de gør i dag, og 10% mener, at der er 

brug for at flytte eller etablere nye biblioteker for at imødekomme behovet på Østerbro. 18% har svaret 

’ved ikke’, og 5% har svaret ’andet’. 

 

En eventuel udvidelse af Kildecenter Kildevæld 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har igangsat en foreløbig undersøgelse af, hvorvidt der er mulighed for at 

udvide Kildevældsskolen og det kommende Kulturcenter. Respondenterne er blevet spurgt til, hvad endnu 

en udbygning skulle indeholde. 
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33% af respondenterne mener, at en det skal være en udvidelse med fokus på idræts- og kulturaktiviteter 

for eleverne på skolen og for borgerne på Østerbro, 13% mener, at det skal være en udvidelse af det 

kommende bibliotek på Kulturcenter Kildevæld, og 11% mener, at Kildevældsskolen og Kulturcenter 

Kildevæld ikke bør udvides yderligere. 48% har svaret ’ved ikke’, og 2% har svaret ’andet’. 

 

Østre Elværk 

Østre Elværk er en del af varmeforsyningen til København. I en åben dialog er det politisk drøftet, hvorvidt 

der på den lange bane (5-15 år) er mulighed for at placere en kulturfunktion i elværket. En kulturfunktion i 

industribygningen vil kræve en betydelig investering i forhold til andre placeringer, men kan til gengæld 

være en unik placering. Respondenterne er blevet spurgt til, hvad der skal arbejdes videre med. 

61% af respondenterne mener, at der bør arbejdes på en konkret dialog med varmeforsyningen om 

muligheden, og 15% mener, at der ikke bør arbejdes på at etablere en kulturfunktion i industribygningen. 

19% har svaret ’ved ikke’, og 5% har svaret ’andet’. 

 

Fakta om respondenterne 
Alder i undersøgelsen 

Respondenternes alder fordelt i tre aldersgrupper til sammenligning med befolkningstallene på Østerbro og 

i hele København: 

Alder Respondenter i undersøgelse Østerbro (31.12.17) København (31.12.17) 
0-14 år ---------------------------- 15 % (11.687) 15 % (93.871) 

15-19 år 1 % (17 respondenter) 4 % (3.272) 4 % (24.097)  

20-44 år 34 % (924 respondenter) 47 % (37.592) 51 % (309.505)  

45-90+ år 65 % (1742 respondenter) 33 % (26.725) 30 % (185.846)  

 

Aldersgruppen 45-90+ år er overrepræsenteret i undersøgelsen ift. befolkningstal. Dog ses, at befolkningen 

på Østerbro generelt er lidt ældre end i hele København. Det skal også bemærkes, at man skal være 15 år 

for at være med i Østerbro Borgerpanel, og dermed har vi ikke besvarelser for 0-14 år.  

 

Geografi 

Respondenterne inddelt efter kvarter på Østerbro: 

• Fælledkvarteret  10 % (265 respondenter) 

• Lyngbyvejkvarteret  14 % (385 respondenter) 

• Nordhavnkvarteret  5 % (122 respondenter) 

• Ryvangkvarteret  6 % (153 respondenter) 

• Rosenvængetkvarteret  23 % (628 respondenter) 
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• Svanemøllekvarteret  19 % (512 respondenter) 

• Århusgadekvarteret 23 % (622 respondenter) 
 

Knap halvdelen af respondenterne i undersøgelsen bor dermed i et afgrænset område øst for Østerbrogade 

og syd for Jagtvej/Strandboulevarden (Århusgade- og Rosenvængetkvarteret). 

 

Køn 

Respondenterne fordelt på køn 

• Kvinde  55 % (1474 respondenter) 

• Mand   45 % (1208 respondenter) 

• Andet  0 % (1 respondent) 

 

Hjemmeboende børn 

Respondenter der har hjemmeboende børn: 

• Har hjemmeboende børn 32 % (886 respondenter) 

• Har ikke hjemmeboende børn  68 % (1817 respondenter) 

 



Samlet status 

 

Hvor på Østerbro bor du? 

Se kortet og vælg det bykvarter du bor i 
 

 

Hvad er din alder? 

 



Hvad er dit køn? 

 

Hvad er dit køn? - Andet 
• Ubinær 

 

Har du hjemmeboende børn? 

 

 

Hvad laver du oftest efter skole/uddannelse? Sæt evt. flere krydser 

 

Hvad laver du oftest efter skole/uddannelse? Sæt evt. flere krydser - Andet 
• Arbejde 
• Går en tur, hvis det er godt vejr 

 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn om at være ung på Østerbro…? 

 

Hvis du har andre kommentarer til at bo på Østerbro, kan du skrive dem her 
• Der kunne godt være mere natur/grønne områder 



Hvilke forhold, synes du, skal prioriteres i udviklingen på Østerbro?
Sæt op til 5 krydser





Hvilke af de udvalgte er det vigtigste for dig, der skal prioriteres
i udviklingen på Østerbro? Sæt kun ét kryds - hvis du har flere, der
er lige vigtige, må du vælge én af dem





Hvad skal Københavns Kommune bruge færrest kræfter på at
prioritere på Østerbro? Sæt op til 3 krydser





Brugen af den kollektive trafik i København er faldet fra 26% i 2013 til 22% i 

2016. Hvad vil gøre den kollektive trafik mere attraktiv for dig? 
Sæt op til 3 krydser 

 

 

Antallet af biler i København er fra 2007 til 2016 steget med 18%. Har du bil? 

 



Hvor ofte bruger du bilen? 

 

 

Hvad kunne få dig til at udskifte bilen med en anden transportform? 
Sæt op til 3 krydser 

 



Københavns Kommune vil gerne give flere muligheder for, at københavnere 

har adgang til grønt. Hvad ville gøre, at du brugte det grønne i byen mere? 
Sæt op til 3 krydser 

 

 

Hvilke private grønne arealer har du adgang til? 

Sæt evt. flere krydser 

 



De kommende år bliver Nordhavn mere og mere udbygget. Hvad er vigtigt i 

denne udvikling, så du synes, det bliver et godt område at bo i? 
Sæt op til 3 krydser 

 



De kommende år bliver Nordhavn mere og mere udbygget. Hvad er vigtigt i 

denne udvikling, så det bliver et område, du vil bruge og tage til? 
Sæt op til 3 krydser 

 

 

En af Københavns Kommunes udfordringer er at skabe boliger til de mange 
nye københavnere. Hvordan synes du, den udfordring skal løses på Østerbro? 

Sæt op til 3 krydser 

 



Skal Københavns Kommune gøre en større indsats for at fordele hjemløse og 

andre socialt og økonomisk udsatte i hele byen – fx med flere tilbud (herunder 
boligtilbud) på Østerbro for at tiltrække/fastholde dem? 

 

 

Skal Københavns Kommune gøre en større indsats for at fordele hjemløse og 

andre socialt og økonomisk udsatte i hele byen – fx med flere tilbud (herunder 
boligtilbud) på Østerbro for at tiltrække/fastholde dem? - Andet 

 
• Østerbro skal løfte sin del af byrden i kbh 

• Psykiatrien skal opprioriteres (stat/region) 
• i små mangder 
• Hvordan vil de føle sig godt tilpas i en temmelig rig bydel??? 
• Ja, så længe det ikke skaber mere kriminalitet 
• Fastholde dem som udsat ? De skal støttes så de kommer ud af det. 
• Jeg vil gerne sige nej, men jeg er ikke sikker på at det er den rigtige ting at gøre 
• Det er en virkelig spøjs formulering (tiltrække/fastholde..) 

• Hvem tæller med som hjemløse/udsatte 
• mindre skurbyer nær eller på banens område. 
• Hjemløse og andre udsatte skal kunne bo præcist, hvor de vil. Der skal være billige boliger for alle. 

Kommunen skal ikke tvinge nogen til at bo bestemte steder. 
• m 
• Hvis kommunen følger dem helt til dørs og ikke bare hjælper dem i starten, alle har ret til tag over 

hoved 

• De kan rykke til billigere forstæder. Hvorfor skal de have betalt en bolig på på bedste beliggenhed 
når vi andre betaler kassen 

• Der burde gøres en indsat for de hjemløse ikke kun på Østerbro men i hele København og omegn. 
• De kommer ikke til at forlade indre by uanset 
• Få en ordentlig psykiatri 
• Det er søreme svært at svare på. Hvad vil være det bedste for dem? Hvad ønsker de selv (de 

hjemløse o a)? 
• Vi skal have udenlandske hjemløse ud af byen, da de skaber utryghed, og så tage godt hånd om 

danske hjemløse som f.eks. krigsveteraner og folk opvokset i misbrug. Gerne på Østerbro. 
• De skal have den slags boliger, hvor de trives (små "skure" som det er tilfældet i dag) 
• Kun hvis det giver mening at fordele dem. Ikke hvis det går imod hvad de hjemløse og 

organisationerne der hjælper dem ønsker. Der skal være plads til hjemløse, men vi skal ikke tvinge 
dem til at være et sted de ikke selv ønsker at være. 

• Få omegnskommuner med på opgaven. 
• Det skal fordeles over hele byen 
• Ja....men der skal stilles realististiske krav/muligheder 

• Der skal arbejdes på at mindske uligheden i lokal samfundende så borgere ikke fastholdes  som 
socialt udsatte og hjemløse. Give borgerne mulighed for at gøre nytte i hverdagslivet ved at give 
dem op gaver med at renholde gader - parker etc. så de føler de gør en forskel og ikke opfatter sig 
selv som belastning. Alle mennesker har brug for at føle de gør noget og er en ressource. Udover 

dette er det ikke et kommunalt anliggende alene, men et samfundsproblem som skal løses 
landspolitisk. 

• Er det overhovedet et problem på Øbro? 
• Ja, hvis de andre bydele er for belastet 
• Bedre og vedkommende hjælp 



• yde mere hjælp generelt til dem. man laver let en ny ghetto ved at anbringe dem i alment/socialt 

boligbyggeri 
• Der skal være boligtilbud til hjemløse - hvor i byen er mindre vigtigt. 
• stoppe driften mod dyrere boliger. tag over hovedet er en ret, det er fortjeneste på udlejning IKKE 
• Undgå hjemløshed 
• Ja, men det skal være en indsats for danske hjemløse, ikke tiggere som er transporteret hertil fra 

udlandet. 
• de skal have tilbud i den bydel de ønsker at bo 
• spørg de hjemløse.. vil de helst være hjemløse så lad dem, vil de gerne have et sted at bo så find 

ud af, hvad de har brug for 
• Ja, men gennemtænkt så det for hjemløse fx ikke kun er et bolig tilbud 
• Send dem til Jylland 

• Lad være med at lukke Headspace 
• Flere bemandet bosteder. 
• Åndsbollet og tarveligt spørgsmål 
• Bekæmpe fattigdom og hjælpe dem der er nævnt i spørgsmålet til at komme ud af den situation. 

Der er penge nok til alle, hvis de rige ikke rager til sig så meget. 
• Hvis man vil til at gå ind og regulere i de hjemløse ved ligefrem at fordele dem, så kan man ligeså 

godt "fordele" dem ud af byen. Det er min overbevisning at mange af de her typer vil have det 

bedre i et roligere, mindre samfund end "stor"byen. Måske det er muligt at etablere aftaler med 
andre kommuner og få skabt, ikke et genhusningsprojekt, men et gen-leve-ningsprojekt. Det er jo 
sjældent et manglende tag, der er deres største problem, men manglende evne til at passe ind i 
den verden, der omgiver dem. (Og dermed kunne det være en fordel at skifte den verden ud fx) 

• man skal ikke fordele folk. Der er frihed for loven, så man kan hjælpe dem og skabe forhold som vil 
fordele folk, hvis der er bevis for at det skulle hjælpe Deres situation. 

• varmestuer - også på østerbro. Synliggør problemet hvor folk med penge bor. :-) 

• Der er i forvejen en del af den befolkningsgruppe på Østerbro.. 
• Sørg for at hjemløse får et tag over hovedet! 
• Det er ikke gjort ved fordeling. Bedre social og psykiatrisk indsats, og boliger, som psykisk syge kan 

holde ud at bo i. Men hvis det sker, så ja, flere tilbud også på østerbro 
• Sprøg de hjemløse 
• Ja, men de må også bidrag med noget til samfundet, med at arbejde i noget som kan hjælpe 

samfundet. 
• fjen dem fra gaderne 
• Ja, selvom jeg svarede nej før, er det sørme vigtigt, at der også er plads til mennesker, der har set 

svært 
• Plan for at ingen behøver være hjemløse 

 

Hvor tilfreds er du overordnet med Østerbros…? 

 



Der er i dag to biblioteker på Østerbro (Østerbro Bibliotek og Øbro-Jagtvej). 

Derudover er der en mindre biblioteksfunktion på vej i Kulturcenter Kildevæld. 
Hvad er din holdning til de eksisterende biblioteker? 

 

 

Der er i dag to biblioteker på Østerbro (Østerbro Bibliotek og Øbro-Jagtvej). 

Derudover er der en mindre biblioteksfunktion på vej i Kulturcenter Kildevæld. 
Hvad er din holdning til de eksisterende biblioteker? - Andet 

 
• er Kulturcenter Kildevæld åbent endnu? 
• Jagtvej er blevet en kedelig oplevelse! Fra hyggeligt bibliotek til - intet - og borgerservice er jo helt 

til grin. Det er en ommer! 
• Jeg bruger næsten ikke de eksisterende biblioteker, så det har jeg ikke nogen holdning til 
• Biblioteker skal udlån bøger, m.v. og ikke bruges til andre formål. 
• Biblioteksfunktionen bør opprioriteres forud for andre aktiviteter 
• Bruger kun Jagtvej. Funktionen er kraftigt forringet. Borger service fungerer fint. 
• Især biblioteket på Jagtvej er skidt. Næsten ingen bøger og ingen hjælp. Enten forbedre det, eller 

lav et nyt. Der mangler virkelig et godt bibliotek i det område. Se f.eks. Frb Hovedbibliotek 

• Bibliotekerne har brug for at være BIBLIOteker - og lad dem være åndehuller i stedet for 

aktivitetscentre. Vi har brug for ro til fordybelse og kvalificeret bibilotekarassistance. 
• Jeg er simpelthen så kede af den udvikling som Øbro-Jagtvej har gennemgået. Før var det et 

samlingspunkt med arrangementer, og et rigtig fedt område for børn på 1. sal, men omrokeringen 
har afpillet al charme, og man ser ikke længere ansigter på de ansatte som man var kommet til at 
kende. Det er i høj grad en forringelse af "det lokale". Østerbro Bib på D.H. Allé er såmænd meget 
fint, men ligger for langt væk i forhold til bare at smutte ned og benytte det. 

• Bibliotekerne bør tildeles mere personale 
• Benytter Gentofte Hovedbibliotek 
• jagtvej  er lidt problematisk, 
• samles til et og opgraderes 
• flere bøger 
• De to biblioteker dækker mine behov. Nordhavn kan jeg ikke udtale mug om. Jeg ser gerne 

bibliotekerne opgraderede, men IKKE med nye funktioner. Hellere en styrkelse af den klassiske bib-
funktion, der er allerede alt for meget uro. Flere foredrag og oplæsninger ville være fint. 

• Opdatering af inventar 
• Det virker oplagt at opgradere og åbne biblioteket på Jagtvej - åbne det ud mod det kommende 

metrostop og i det ele taget gøre det mindre klaustrofobisk og mere venlig og åbent 

• Øbro Jagtvej kan dårligt kaldes et bibliotek længere. Der er nærmest inden bøger på hylderne 
længere. 

• Jeg er meget begejstret for de to biblioteker vi har og er storforbruger af dem. Det er vigtigt, at de 
prioriteres højt. Der må under ingen omstændigheder skæres ned på dem. De to biblioteker kan 
sagtens betjene hele bydelen. Hellere forbedre dem end at skabe flere små afdelinger. 

• Etablering af et nyt bibliotek 
• Bibliotekerne bør slås sammen og forbedres markant så de i højere grad kan matche 

hovedbiblioteket 
• behold de nuværende (der er gode) og suppler med et nyt i Nordhavn 



• Biblioteker er ikke af denne tid og bør afskaffes i fysisk form. 

• Bedre udvalg af bøger 
• Jagtvej Bibliotek er for gnidret og trangt. Bygning uegnet 
• Ydre østerbro har ikke nemt med kollektiv trafik at komme til stederne 
• De skal holde sig til at låne bøger/lydbøger ud 
• Tror ikke på en fremtid for biblioteket 

• jeg bruger mest Gentofte Hovedbibliotek, men vil sikkert komme til at bruge Kildevældl lige om 
hjørnet 

• flere personale timer på biblioteker 
• Savner vores bogbus - vi er uden bibliotek i nærheden 
• De skal være bemandede og kun åbne i dagtimerne. 
• Fred på biblioteket. Dag H utålelig støj fra Børne området. 

• Behov for bibliotek i Nordhavn som supplement til de andre 
• Jagtvej bibliotek skal blive hvor det er nu. Gerne et ekstra ved kildevæld kulturhus 
• Mit og min søns behov er dækket pt. Kan ikke tale for hele østerbro. 
• Jeg bruger Gentofte Hovedbibliotek -bor på Tuborg vej 20 
• Lokalbibliotekerne skal ikke tilbyde flere funktioner men give rum til bøger og fordybelse 
• Ét stort velassorteret bibliotek i stedet for 3 små. Afstand er alligevel ikke så store. Øbro Super 

Bibliotek 

• de er dårligt indrettede, ud med borger service og børnehavetilbud 
• Meget glad for de to biblioteker. Måske ét i Nordhavn vil dække lokalt dér. 
• Jagtvej har prioriteret mindre og mindre plads til bøger (børneområde og borgerservice tager 

megen plads), men bør ikke flyttes til Kildevæld Kulturcenter, så vi har 2 biblioteker med hver deres 
ydrepkt. placering på Østerbro 

• De to eksisterende biblioteker opfylder mine personlige behov i dag, men jeg vil ikke udelukke at 
der sagtens kunne gøres meget mere for at gøre dem mere attraktive. Se fx på KEA's bibliotek på 

deres Nørrebro Campus, de er meget innovative i måden de driver et moderne bibliotek 
• Flere bemandede timer, så der kan vejledes, spørges. 
• Bibliotekerne må gerne tilbyde flere funktioner, fx kulturelle, men biblioteket på Jagtvej skal IKKE 

flyttes!!! 
• Der bør være mange flere bøger og dygtigere bibliotekarer 
• jeg bruger begge og er meget tilfreds men kan ikke udtale mig på vegne af andre her 

• Østerbro Bib dækker fint mine behov 
• Bruger ikke 
• dækker mit behov for nu 

• Færre biblioteker 
• Benytter det ikke 
• Dette svar kunne jeg ikke få lov at indtaste under jeres senere spørgsmål om ombygning af el-

huset. Der er jo allerede Enigma og andre tilbud. Det ville give mere mening at investere i det der 

allerede er fremfor at opbygge nyt. Så hellere opgradere bibliotekerne feks 
• Biblioteket på Jagtvej er håbløst indrettet, om det kan bygges om så det bliver godt eller om der 

bør findes nye lokaler skal jeg ikke kunne sige. 
• savner et bibliotek med mange bøger 
• Vidste ikke vi have biblioteker på Østerbro, de burde være mere synlige. 
• Der er for meget støj . Aviser og blade forsvinder 
• Bøger. Køb nye bøger. Slå sammen til et. Ikke alt det andet pjat med computerspil og nonsens man 

kan låne. 
• Må ikke nedlægge bibliotekerne 
• God idé at flytte Jagtvej afd. til elværket på Øster Allé 
• Jeg har svært ved at se berettigelsen af alle de kvadratmeter til noget så gammeldags som bøger, 

specielt når man tit går forgæves efter konkrete bøger. Spild af kommunale kroner - digitalisér det 
hellere, så bøgerne er let tilgængelige, og brug de kostbare bygninger på noget andet. Udbyg evt. 

Hovedbiblioteket i stedet. 
• Kvaliteten af bibliotekernes bogudbud er blevet så elendigt, at jeg næsten aldrig gider komme der 

mere! 
• Elsker mit bibliotek, Østerbro bibliotek, hold nallerne væk fra det 
• Jeg mener der er behov for færre biblioteker 
• Jeg bruger Øbro-Jagtvej, og er tilfreds - ved ikke noget om det generelle behov 
• Det største problem er at bIbliotekerne og bøgerne er nedslidte 



• funktionerne er bedre hvis de er samlede men dårligere hvis det ender i supermarkeder på 

tankstationer. respekt for de involverede fagligheder. digitalisering er IKKE frelsen for det hele. 
personer ved skranken er, derimod. 

• bor lige ved Øbro-jagtvej bibliotek, så for mig ligger det fint 
• Jagtvej er uinspirerende, dårligt. Flyt det gerne til en bedre bygning 
• Bruges ikke 

• Bibliotekerne er for små til mit formål. Jeg bruger hovedbiblioteket eller universitetsbibliotekerne 
• Jeg bruger ikke biblioteker 
• Jeg synes, det er lidt svært at afgøre endnu. Der er måske lidt langt for folk i Nordhanvsområfet til 

et bibliotek. Omvendt har jeg ingen anelse om behovet. Det virker som om, der er en høj grad af 
seniorer i området, og jeg ved ikke, hvor meget de bruger bibliotekerne. 

• Holde åbent, når befolkningen har fri. 

• biblotekerne skal omdannes til moderne forsamlingshuse 
• Alt for få bøger på bib. idag. Dårlig bemanding og umulige åbningstider. Skal ind på Krystalgade, 

hvis man skal have hjælp. Dejligt m aftenåbent. Evt. også åbent fra kl. 7 om morgenen, så man 
kunne nå det inden arb. 

• Kun åben i dagtimerne 
• Bibliotekerne er i dag ubrugelige og deres tilbud og ansatte er ligegyldige. 

• Bibliotekerne dækker mit behov - ved ikke om det gælder for alle 

• Flere bøger! 
• Jeg håber ikke Øbro-Jagtvej bliver lukket 
• Øbro bibliotek er blevet for lille nu hvor der er borgerservice 
• Biblioteket på Jagtvejen er sædeles dårligt, lavt serviceniveau, sure medarbejdere, slidt, rodet, 

fungerer i det hele taget dårligt 
• Med det kommende KCK dækker bibliotekerne behovet på Østerbro 
• Synes at der er for langt til bibliotekerne for mig - bruger i stedet bibliotekerne i Gentofte 

Kommune. 
• Modernisering af de to eksisterende 
• Biblioteker hører fortiden til. Lån via internet. 
• Jeg elsker mit lokale øbro-Jagtvej bibliotek!! 
• et bibliotek i nordhavn, når der bor flere, ville være godt 
• Vi bruger Hovedbiblioteket 

• Der er et lille bibliotek på Frederiksberg, hvor man ikke kan bestille, det ville være rart med et 
tilsvarende. 

• Undskyld, jeg har så svært ved at svare på retoriske spørgsmål 

• Udvalget af bøger trænger til fornyelse 
• Luk den og spar pengende 
• mere fokus på den primære opgave: adgang til et bredt udvalg af bøger 
• bruger dem aldrig. Bruger Gentofte bibliotek 

• De dækker mit behov. 
• Sammenlæg bibliotekerne med skoler og spar udgiften 
• Bibliotekrne skal bevares og de skal ikke nedskærres 
• Bruger Hovedbiblioteket 
• Nærhed er essentiel! Hvis Jagtvejs bib. lukker, vil min datter og jeg komme sjældnere på bib. Vi er 

der begge flere gange om ugen, mindst to gange om ugen. 
• Mere fysisk personale der kan guide lånerne 

• Bibliotekskonceptet er gammeldags, de fysiske biblioteker daekker det nuvaerende bhov, men med 
flere digitale tilbud kunne de forblive relevante, ogsaa i fremtiden. 

• Bor tæt på Gentofte bibliotek 
• Jeg benytter aldrig bibliotekerne 
• Biblioteket på Jagtvej trænger til facaderenovering 
• Man burde sammenlægge dem til alene et bibliotek 

• Fler biblioteker og opgradering af eksisterende 
• Kender biblioteket “østerbro” tæt på Østerport. Dets faglitteratur samling er pinlig, deres gamle 

udtjente  pc’er  bruges flittig, af øst arbejdere til at gå på nettet, prisværdigt formål, men det behov 
kunne sikkert dækkes men udlån af en billig android tablet, tegneserierne i børneafdelingen er 
uhygienske og der er stort mangel på  Faguddannet personale. Nedlæg dette biblioteket og saml 
kræfterne om et bydelsbibiotek, nuværende placering i krydset østerbrogade / Jagtvej er 
udemærket,  men gerne i bedre lokaler, i stueplan. 

• De er gode og velplacerede 



• Bibliotekerne burde føres tilbage til før borgerservice-tiden - et hyggeligt sted med plads til alle 

aldre og bibliotekarer, der inspirere til læseoplevelser. 
• Nedlæg bibliotekerne og byg nye veje og en tunnel til Amager i stedet for 
• Bibliotek i nærheden af metrostation :-) Og opgradering - de er slidte, og man føler sig ikke 

velkommen, personalet skåret ned 
• Jeg benytter primært biblioteket på Copenhagen Business School, så har ikke haft noget behov for 

biblioteket på Østerbro. 
• Der bør være et bibliotek i Nordhavn også. 
• ikke flere funktioner men bedre til bøger og lignende. Mere tryghed om aftenen. 
• Flere bøger, tak. Og ikke blot laveste fællesnævner af ny bestsellerkrimier 
• Jeg savner flere bibliotekarer 
• Luk bibliotekerne og administrer bøger over et større centralbibliotek evt med afhentning/aflevering 

al a postbokse 
• Det er blevet noget rod 
• Jeg benytter Gentofte Hovedbibliotek 
• Bibliotekerne skal genfinde deres rolle som formidler af litteratur. Det er jo latterligt så få bøger - 

og ofte så elendige bøger - der er på de få hylder. 
• Uanset hvor de ligger så flere parkeringspladser til biler 

• De dækker fint mit behov som de er nu 

• De to eksisterende biblioteker dækker egentligt behovet. Men Ryparken og Emdrup er forsømt. 
• De skal bare koncentrere sig om bøger i stedet for alt muligt andet. 
• Øbro-jagtvej bibliotek dækker mit behov 
• Luk og spar de penge 
• Bibl. Dag H. Alle trænger til renovering og nytænkning. Meget støj . Der mangler et stillerum til 

læsning af aviser m.m. 
• Nedlæg ikke! Men etabler gerne nyt i Nordhavn. 

• Biblioteket på Jagtvej burde flyttes 
• nedslidte. Jeg bruger andre kommuners biblioteker 
• Biograf og bibliotek 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har igangsat en foreløbig undersøgelse af, 

hvorvidt der er mulighed for at udvide Kildevældsskolen og det kommende 
Kulturcenter. Hvad skulle endnu en udbygning indeholde?  

Sæt eventuelt flere krydser 

 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har igangsat en foreløbig undersøgelse af, 

hvorvidt der er mulighed for at udvide Kildevældsskolen og det kommende 
Kulturcenter. Hvad skulle endnu en udbygning indeholde?  

Sæt eventuelt flere krydser - Andet 
 

• a la Karens Minde med mange aktiviteter  også udendørs og cafe 
• et dansested 



• Få styr på eleverne fra skolen. 

• Mulighed for meditationsrum 
• Jeg synes det er positivt at man vil lave et kulturcenter ved Kildevældsskolen, MEN jeg synes at det 

er skidt at man lægger en masse pengene i et Kulturcenter, når selve Kildevældsskolen har så 
dårligt et ry som den har. De ressourcestærke familier vælger skolen fra og det er et kæmpe 
problem for lokalområdet. Fokus er forkert efter min opfattelse. Det er jo heller ikke ligefrem det 

mest hyggelige sted at komme om aftenen, fordi der er bander af drengene, der gør det utrygt at 
komme der. 

• Uanset hvad, må det absolut ikke gå ud over de grønne arealer omkring. Det er så fint med de små 
grønne lommer, så projektet skal blive indenfor de rammer den allerede har. 

• Opholdssted for unge om aften 
• Der er ikke et eneste attraktivt gymnasium på Østerbro, kan man ikke få ændret på det? 

• A space for citizens to develop and offer activities, classes on various topict (art, culture, sport...), 
sharing knowledge. 

• En sene med god lyd til mindre koncerter og teater 
• Jeg synes det er det mest overflødige projekt 
• Heller placere noget andre steder i området så der er nem tilgang for alle 
• Lyngbyvejen gør ar vi ikke kommer til at bruge det 

• Der er en integrationsopgave, dansk sprogundervisning o.lignende 

• En udbygning burde indeholde ungdomsboliger! 
• Kulturelle oplevelser: Musik, foredrag ect. 
• En sportshal, der mangler i den grad indendørsfaciliteter til indendørssport 
• Se kulturbryggeriet i Berlin! 
• Et brugerstyret keramikværksted som fx i Valby Kulturhus. 
• Svømmehal 
• øh, hvor er det??? 

• Kildevældsskolen ligger i et hengæmt hjørne af Østerbro, jeg tro en placering tættere på en af 
bydelens trafikale årer ville tjene beboerne bedre. Måske Svanemøllen? 

• Noget for voksne. Foredrag elign 
• Parkerinsfacilitetet 
• Er tilfreds med status 
• Der er brug for et rigtigt kulturcenter på Ydre Østerbro 

• Ligger ikke naturligt for Nordhavnskvarteret. 
• Området virker ikke specielt attraktivt. Jeg bruger det aldrig, det tror jeg heller Ikke, at jeg ville 

selvom der er større faciliteter på Kildevældsskolen. Der mangler mere byliv i området i form af 

caféer, restauranter og den slags. Der er faktisk masser af pladser, men de virker ikke der. Ville 
bruge det, hvis der var noget som Bopa Plads 

• Noget miljø/ naturformidling for børn og voksne. 
• Mere musikundervisning 

• fælles festsal til alle beboere på østerbro 
• Koncertsted ala VillaKultur 
• Udstillingsmuligheder for lokale kunstnere 
• Ikke relevant, vi bor i den anden ende af Ø 
• Vi mangler mødelokaler og medborgerhus 
• Det dejligste ville være hvis lærerne var rigtigt dygtige og forældrene rigtigt glade for dem, og at 

det hele endte med at børnene lærte nogle fine ting. Det er egentlig ikke så svært. Er det? 

• En billedskole som i Herlev med tilbud til voksne. 
• Har ikke hørt om det. Kun set det tilfældigt. 
• p-kælder 
• Makerspace 
• Kulturhus bibeholdes, overgår til KFF. 
• Ikke-sports relaterede fritidsaktiviteter, f.eks. et hackerspace til unge. 

• Instutioner; så der ikke er pladsmangel 
• Der er ikke brug for en udvidelse 
• Musik undervisning 
• Keramikværksted som i andre bydele 
• flere og flere kultur-aktiviteter 
• Værksteder fx træ og keramik til lokale borgere 
• Grafisk og kreativt værksted 

• Fokuser mere på Nordhavn! 



• Et kulturhus a la Absalon på Vesterbro - en udvidet dagligstue med fællesspisning, yoga (mm) og 

større kulturevents 
• Lege center/ Indendørs legeplads 
• En biograf med mulighed for biografklubber. 
• Parkering uanset hvad det bliver 
• Samme hvis man ikke kan parkere kan det være ligemeget 

• Udnytte kirker og kuturinstitution i sammenhæng 
• Husk musik og musikundervisning. Idræt fylder meget! 
• Ja, selvfølgelig vil I give indvandrerområdet mere - forrædere 

 

Ved Trianglen på Østerbro ligger industribygningen Østre Elværk fra 1902. 

Bygningen er i dag en del af varmeforsyningen til København. 
I en åben dialog er det politisk drøftet, hvorvidt der på den lange bane (5-15 

år) er mulighed for at placere en kulturfunktion i elværket. En kulturfunktion i 
industribygningen vil kræve en betydelig investering i forhold til andre 

placeringer, men kan til gengæld være en unik placering. 
Hvad skal der arbejdes videre med? 

 

 

Ved Trianglen på Østerbro ligger industribygningen Østre Elværk fra 1902. 

Bygningen er i dag en del af varmeforsyningen til København. 
I en åben dialog er det politisk drøftet, hvorvidt der på den lange bane (5-15 

år) er mulighed for at placere en kulturfunktion i elværket. En kulturfunktion i 
industribygningen vil kræve en betydelig investering i forhold til andre 

placeringer, men kan til gengæld være en unik placering. 
Hvad skal der arbejdes videre med? - Andet 

 
• der er i forvene så meget omkring Trianglen 
• En kulturfunktion, dog uden koncerter og lignende larmende arrangementer. Dem er der rigeligt af 

med Parken og Spartaløb 
• Hvilken slags kultur? Der ligger jo også Enigma og det er alt for dyrt 
• Keramikværksted i bygningen 
• et dansested for alle aldre 

• Food Hall ala papirøen 
• Ku være fedt hvis de to funktioner ku kombineres 

• Svømmehal til erstatning for Fælledbadet - det er nærmest umuligt at få sine børn på svømmehold 
på Østerbro. 

• Omdan til boliger 
• Kun flere idrætstilbud er vigtigt. Hvor og hvordan er mindre vigtigt. 
• Hvis man ikke ved, hvad det skal bruges til, hvorfor skal man investere 'betydelig' i det? 
• Fantastisk tanke! 
• Det kommer an på, hvilken kulturfunktion 



• det skal være noget ANDET end østre gasværk og krudtønden 

• I like option 2, to use the space as a container for culture, but I am not aware of all the other 
options for the building, so I am not sure... 

• Det bør specificeres hvad kulturfunktion betyder før der kan tages stilling. 
• Men bør nøje og pessimistisk undersøge den mulige meromkostning ved etablering i den bygning. 
• Ombygges til sports hal. 

• Flere parkeringspladser 
• Der er ikke plads til mere menneskemylder der. 
• Østre Elværk er en oplagt mulighed for at "åbne" indre Østerbro op med en bred vifte af 

kulturtilbud, og kommunen bør hurtigst mulig få lukket den miljømæssige urentable varmefunktion, 
der er tilbage. 

• Måske bruge den til boliger istedet 

• Synes den er placeret for tæt på andre kultur enheder i det område 
• Et stort bibliotek ville være en oplagt mulighed 
• Lav noget på vores side af Lyngbyvej 
• Det lyder da som en meget spændende ide. Gå da videre med den 
• Østerbro klatrehal! / Østerbro boulders 
• spændende boliger 

• Flyt jagvejens bibliotek derover og lav det gamle bibliotek om til lejligheder - stop nu med alt det 

kultur. Vi mangler flere boliger - ikke mere kultur 
• Jeg har ikke sat mig nok ind i situationen for at kunne svare på det! 
• Et marked a la papir øen med små madboder 
• Bygningen bør under alle omstændigheder sikret en passende funktion, så den kan bevares 
• Gerne kombineret med fysisk aktiviteter/dans/sport og samvær lig absolon på Nørrebro 
• Afvente at bygningen bliver ledig 
• Jeg mangler generel information for at træffe det valg. Er Elværket f.eks. egnet til kulturformål 

udover den unikke placering? Hvor meget er en betydelig investering ift det samlede budget og 
relativt til alternativer. Hvilke alternativer er der? 

• Arb med en løsning om nærhed i stedet for 'alm'kultur. Kunne være bespisning af ensomme, 
hjemløse, nysgerrige, fællesspisning, deling af ideer, og evt håndværktøj etc.... lån min 
boremaskine når jeg ikke bruger den-agtigt. Fællesheden vil være unik hvor vi mere i dag tænker 
på vores egen familie. = Øget fællesskabsfølelse! 

• giv den til sparta, så de kan lave endnu en løbebutik 
• Undersøgelse af private virksomheder med interesse i at udvikle en kulturfunktion i bygningen 
• At kulturtilbuddet bliver så tilpas lille og nænsomt bevarer bygningens historiske identitet (ingen 

tilbygninger/ibygninger i højden), Østerbro er lavt bebygget = sol og luft :-) 
• Det SKAL blive til noget! Det ville være det fedeste overhovedet at få sådan et sted! Husk at 

inkludere muligheden for at afholde store fester, arrangeret af drivkræfter i det elektroniske 
musikmiljø. Der mangler virkelig et fast sted at afholde den type af arrangementer. Tag fat i folkene 

bag STRØM Festival til den dialog, de har udarbejdet en spændende rapport på området. 
• spændende små kollegieværelser 
• Et kulturhus med mange værksteder, hvor kunstnere kan leje sig ind. Desuden fællesarealer med fx 

offentlig café. 
• Lyder da fantastisk! 
• Boliger 
• Hvis man vil placere en kulturfunktion i Elværket synes jeg man bør tage et samlet blik på trianglen 

og se hvorledes den nye metro, selve Trianglen (som virkelig kunne trænge til lidt kærlighed), kan 
fungere i samspil med handelslivet. 

• Det kunne måske også etableres i et af østerbros ydre områder i stedet for alt skal omhandle indre 
østerbro som nu. Fx lynbyvejkvarteret, som stort set kun indeholder supermarkeder og boliger 
(+det er billigere) 

• Idræt for alle aldre/bibliotek 

• Det kommer fuldstændig an på hvilke kulturfunktioner? 
• Street food market 
• Overlad det til private - jeg er ikke fan af flere dyre kulturprojekter for skattekroner, der i stedet 

kan gå til basale behov for flere mennesker. Jeg kæmper faktisk for at betale min skat og min 
moms som selvstændig erhvervsdrivende, og mangler tit penge til mange ting (tandlæge, briller, 
cykel, ferie), så jeg har lidt svært ved at se at skattepengene skal gå til laksemadder og blødt lys 
for 'kulturelt interesserede' i kommunalt støttede kæmpesale på attraktive adresser. 

• Fin central placering for en kulturfunktion, men jeg ved ikke, om bydelen har behov for mere kultur. 
Der er allerede mange kulturtilbud og flere i Københavns nærliggende centrum 



• Hvis der foreligger konkrete ideer, så forfølg dem. MEN eller er der nok af rum med Remisen, 

Krudttønden, 2 teatre og en biograf........ 
• by ungdomsboliger på adressen 
• Det kommer helt an på de konkrete planer. Kulturpaladser har vi nok af, men noget unikt.... 
• dialog med varmeforsyning en, først og fremmest for at undgå en simpel investeringsudnyttelse af 

private investorer. lav et jægersborggademix af selvforsynende kulturaktører, håndværkere med 

reduceret husleje mod deltagelse i vedligehold, ældreinddragelseet 
• Brug pengene mere fornuftigt 
• Et kreativt sted som det tidligere Papirøen ville være skønt 
• brug pengene til god mad, på alderdomshjemmene 
• Synes at der allerede er så rigeligt med kulturtilbud 
• Boliger? 

• God ide med kulturfunktion. Men det skal være kultur og ikke idræt 
• Etabler i stedet en torvehalmes fokus på daglige indkøb af råvarer af høj kvalitet. 
• Er der ikke noget ling. i Det gamle postkontor ligeover for? 
• Musikundervisning 
• hvorfor ikke åbne det for småerhverv/startups? 
• En betydelig investering vil være fint, hvis resultatet er en bygning med stor værdi for mange 

østerbroere. 

• Ved ikke, hvad det er. 
• Parkering 
• Vi har virkelig megen aktivitet i forvejen i dette område. Parken, løbedage musik ect. 
• boliger 
• Absurd spørgsmål. 
• Der bør arbejdes på en konkret dialog med varmeforsyningen om muligheden for at oprette et 

teater i stil med det nu hedengangne Turbinehallerne, som var en uovertruffen og fremragende 

kultur institution. 
• det kommer jo an på hvad og hvilken kvalitet. 
• Læg bibliotekerne i denne bygning 
• nye boliger 
• Undersøg behovet inden videre dialog 
• Det kommer an på hvilken kulturfunktion det tales om. Ikke flere teatre eller musik venues så tæt 

på allerede eksisterende. Lidt diversitet, tak. Måske et "dele-økonomi værksted" hvor man kunne gå 
hen og låne værktøj og plads til at reparere sin cykel, male sin kommode a la up cycling eller lære 
om urban farming til sin altan. Eller lign. 

• Lav hellere billige boliger 
• Andre funktioner end kulturfunktioner bør overvejes. 
• Jeg hører til dem som får en lille smule for meget tyndskid af alle disse stats/kommunestøttede 

tiltag. Dét I vil lave, har ikke en fnatskid med historie/kultur/blabla  at gøre. Kun med traditionel 

snyltervirksomhed anno 2018, markedsføringshygge 
• Der bør laves atelier-pladser til unge kunstnere 
• Man kunne jo netop passende her udnytte potentialet til at skabe flere boliger, når nu man mener, 

der mangler boliger i Kbh. Vi mangler jo sådan set ikke kulturelle tilbud. 
• Tiltræk private investorer 
• Kulturfunktion - hvad menes der med det? 
• Boliger 

• Det er et meget bredt spørgsmål. Hvilken betydning vil det få for muligheden for at udvikle andre 
områder? 

• Det er ikke antal af kulturfunktioner, vi mangler, og hvis en bestemt bygning er meget dyr at 
renovere, skal pengene hellere gå til kultur. Indhold frem for bygninger. Nærhed er vigtig for 
bibliotekerne, som man har brug for at komme på ofte. 

• Kan man tænke bygningen som boliger i stedet? Fx studieboliger. 

• Måske kunne boliger være bedre 
• Der mangler i højere grad idrætsfaciliteter, eks svømmehaller og flere boldbaner 
• Bør indrettes til et ældrebofællesskab 
• som nabo er det stort JA, under forudsætning af at området ikke belastes af ydeligere støj. 
• det ville være fedt så længe bygningen kan bestå 
• kultur og ældre center - ø mangler bedre tilbud til pensionister 
• Brug pengene til bedring af parkering så man kan holde ved de kultur-tilbud der allerede er..!! 

• Kunne det være, at det privat foretagende kunne være interesseret i at lave noget i ejendommen? 
Madhal, cafeer, butikker eller lign. (Dog ikke flere dyre ejerlejligheder) 



• Jeg synes man skulle lave et kollegi i elværket 

• God ide at ombygge elværket (i stil med Tate Modern) til kulturformål - inkl. en kunsthal) 
• Der er rigeligt med trafik omkring Trianglen i forbindelse med forskellige løb samt arrangementer i 

Parken. Et nyt tilbud tæt på Trianglen, kan være godt, men så bør der tages højde for muligheden 
for endnu mere trængsel. Måske blot gøre det til et lokalt attraktivt tilbud. Så vil der nok kun være 
trængsel pga. cykler :-) 

• skal vide alternativer... 
• Kollegie, anden form for bolig, skole? 
• Tage højde for de mange events der er i parken i forvejen 
• Der bør findes en samarbejdspartner, der kan betale en stor del af investeringen i bygningen som fx 

restauratører hvis det skal være foodhall etc. Ikke flere mikro niche kulturtilbud der skal have stor 
støtte for at løbe rundt 

• Der bør oplyses om alternative løsninger. “Unik placering” fremstår som en subjektiv vurdering, 
uden fremlagt udtalelsesgrundlag. 

• Hvad med et lækkert summende miljø til små opstartsvirksomheder 
• Drop arbejdet hvis der ikke er rigelige parkeringsmuligheder 
• Hvorfor ikke boliger? Remisen ligger lige ved siden af 
• Lav boliger der er til at betale 

• Del det op i små stedet til restauranter, butikker, osv. Det behøver ikke at være så dyrt og 

strømlinet. Der er ikke brug for flere kommunale kulturfunktioner. 
• Boliger 
• Kommer an på, hvad den kultur ville være 
• hvor skulle denne kulrue funktion ellers være henne? Altså hvad er alternativet? 
• Flere billige boliger i stedet. 
• Bare vi beholder de unikke gamle bygninger i stedet for at rive dem ned. 
• Uddannelse, kultur og socialtilbud til udsatte borgere kunne tænkes ind 

• Indret 2 værelses ældreboliger og familieboliger 
• Der bør tænkes bredt over, hvad bygningen kan bruges til 
• Bibliotek og biograf 


