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Om undersøgelsen 
Undersøgelsen er udsendt via Christianshavns Borgerpanel fredag d. 14. august med svarfrist tirsdag d. 18. 
august. Medlemmerne af borgerpanelet har fået en invitation til at besvare undersøgelsen på mail, men 
det har også været muligt for ikke-medlemmer at besvare undersøgelsen via link fra lokaludvalgets 
hjemmeside og facebook-side.  
 
I alt har 300 respondenter deltaget i undersøgelsen. Heraf er 19 af besvarelserne ukomplette. 24 af 
respondenterne har besvaret undersøgelsen via linket, mens 278 af deltagerne har svaret gennem 
borgerpanelet. 
 
 
 

Konklusioner 
 
Om oplevelsen af og tilfredshed med Christianshavn, som grøn bydel 

 21 procent af respondenterne oplever i høj grad Christianshavn, som en grøn bydel. 64 % svarer, at 
de i nogen grad oplever Christianshavn, som en grøn bydel. 

 73 procent af respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med deres muligheder for at 
benytte grønne områder i deres nærområde. Ca. 8 % er utilfredse eller meget utilfredse. 

 I kommentarfeltet nævner flere de følgende pointer: 

 Mange kan godt kan lide at benytte områderne langs vandet og kanalerne, men adgangen 
til vandet kan forbedres. Det gælder både adgangen til bolværkerne, som visse steder er 
spærret af, muligheden for at komme ned til vandet og muligheden for at lægge til med fx 
kajakker eller mindre både. 

 Flere nævner, at de foretrækker mere ukontrollerede naturområder frem for parkanlæg. 

 Mange bemærker, at der er mange muligheder for at gøre bydelen mere grøn, f.eks. ved at 
lave flere grønne tage, plante flere gadetræer og mere beplantning i gaderne. 

 Flere bryder sig ikke om at benytte området langs volden, da området opleves som utrygt 
pga. løse hunde, hjemløse og Christianias kunder. 

 Skrald og manglende pleje af de grønne områder, f.eks. langs volden, gør dem uattraktive. 

 Trafikstøj nævnes som en hindring for, at man kan nyde de grønne områder på 
Christianshavn til fulde. 

 Flere nævner, at der mangler en egentlig park på Christianshavn, f.eks. i nærheden af 
Holmen. 

 Det uregulerede bådemiljø ved Erdkehlgraven opleves som skæmmende. 
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Forslag til forbedring af Christianshavns grønne miljø 

 Til spørgsmålet om, hvad der kunne forbedre respondentens oplevelse af Christianshavn, som en 
grøn bydel, nævnes følge muligheder hyppigst (i prioriteret rækkefølge): 

 Flere gadetræer 

 Grønne sti- og transportforbindelser uden motoriseret trafik 

 Flere blomster og buske på gader og pladser 

 Bedre vedligeholdelse og pleje af eksisterende parker og naturområder 

 Udvikling af ny parker og naturområder 

 Flere uddyber i det efterfølgende spørgsmål at følgende steder på Christianshavn, hvor man kunne 
forbedre/forøge det grønne miljø: 

 Volden (bedre naturpleje og renhold). 

 Refshaleøen (fx natur- eller parkområde samt byhaver) 

 Papirøen (fx bademuligheder) 

 Bodenhoffsplads (mere grønt, fx træer) 

 Torvet (mere grønt, fx træer og blomsterkasser, og bedre renhold) 

 Prinsessegade (mere grønt og mindre trafik) 

 Langs havnefronten, v. Udenrigsministeriet, Nordea og Nordatlantens Brygge (mere grønt 
og sammenhængende stiforbindelse) 

 Christianshavns Skole (mere grønt, f.eks. blomster og buske) 

 Til spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har idéer til, hvordan man kan skabe kendskab, 
engagement og ejerskab til bynaturen på Christianshavn forslås blandt andet følgende: 

 Oprettelse af grønne grupper, der kan hjælpe med vedligeholdelse af grønne områder. 

 Guidede ture med en naturvejleder eller lokale guider. 

 Bedre formidling af nye grønne tiltag, f.eks. hvad der plantes hvor.  

 Gratis køkkenhaver/byhaver. 

 Skilte om fx dyreliv og planter. 

 Involvering af leje-, andels- og ejerforeninger samt skoler, institutioner og lokale 
foreninger. 

 Formidling gennem lokale medier. 

 20 procent af respondenterne svarer, at de gerne vil indgå i partnerskaber med kommunen om 
vedligehold, udvikling eller formidling af bynatur på Christianshavn. 41 procent svarer, at de måske 
vil. Af konkrete idéer foreslås blandt andet projekter om byhaver, etablering og vedligehold af f.eks. 
højbede, indsamling af skrald, formidling mv. 

 
Holdninger og forslag om fortætning og udvikling af Christianshavn 

 35 procent af respondenterne er enige i princippet om, at man bør fortætte dele af den 
eksisterende by, for dermed at skabe plads til, at byen kan holdes grøn og åben andre steder. 25,5 
procent svarer ”hverken eller”, mens 35 procent er uenige eller meget uenige. 

 I kommentarfeltet uddyber flere følgende pointer: 

 Man bør renovere og bevare de eksisterende bygninger samt værne om de eksisterende 
åbne områder for at bevare byens autenticitet. 

 Høje bygninger skygger og skaber blæst, og de bør derfor placeres med omtanke. 

 Det er vigtigt, at eventuel fortætning sker med respekt for områdets karakteristik og 
historie. 

 Eventuel fortætning skal ske, så den tilgodeser alle befolkningsgrupper – ikke kun de 
rigeste. 
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 16 procent mener, at der er områder på Christianshavn, som bør fortættes. Konkret nævnes 
Refshaleøen, Holmen, Christiania, Margretheholm, Papirøen og Dokøen. 

 72 procent mener, at der er områder på Christianshavn, som bør friholdes for yderligere 
fortætning. Mange nævner, at de generelt ikke mener, at der bør fortættes på Christianshavn, men 
konkret nævnes blandt andet Applebys Plads, området omkring Christianshavns Torv og kanalerne, 
Christiania, Papirøen og Holmen. 

 Respondenter mener samlet set, at grønne områder bør prioriteres højest i den fremtidige 
udvikling af Christianshavn. Dernæst kommer kultur- og idrætsfaciliteter, bolig og kommunale 
institutioner. Detailhandel, kontorer og industri skal prioriteres lavest. 

 Af konkrete ønsker til udviklingen af Christianshavn nævner flere: 

 En svømmehal. 

 Gode og sikre trafikforhold, især på Prinsessegade. 

 Vuggestuer og børnehaver. 

 Ny skole eller modernisering af den eksisterende. 

 Bedre indkøbsmuligheder, især på Holmen og Margretheholm. 

 Plejehjem eller ældreboliger. 

 Almene boliger. 

 Et mere varieret butiksliv med flere specialforretninger 
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Alle resultater 

 
 
 
 Procent Antal 

Ja 99,3% 297 

Nej* 0,7% 2 

Respondenter 299 

 
De respondenter, der har svaret nej, er blevet dirigeret til spørgeskemaets afslutning, og har dermed ikke 
haft mulighed for at besvare spørgsmålene. 
 
 
 

 
 
 
 Procent Antal 

Mand 47,3% 139 

Kvinde 52,7% 155 

Respondenter 294 
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 Procent Antal 

Under 20 år 0,3% 1 

20-29 år 12,5% 37 

30-39 år 19,9% 59 

40-49 år 17,8% 53 

50-59 år 19,9% 59 

60-69 år 24,6% 73 

70 år eller derover 5,1% 15 

Respondenter 297 

 
 

 
 
 

 Procent Antal 

I høj grad 21,2% 63 

I nogen grad 64% 190 

I lille grad 13,1% 39 

Slet ikke 1,3% 4 

Ved ikke 0,3% 1 

Respondenter 297 
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 Procent Antal 

Meget tilfreds 25,3% 75 

Tilfreds 48,1% 143 

Hverken eller 17,8% 53 

Utilfreds 7,4% 22 

Meget utilfreds 1% 3 

Ved ikke 0,3% 1 

Respondenter 297 

 
Kommentarer: 
 

 Man kunne sagtens satse på nogle større grønne områder fx omkring Papirøen eller Holmen, 
hvor der burde være plads. Mere beplantning rundt omkring ville også være skønt. Men det 
kræver at det bliver passet. I min gade er der sat nogle fine planteposer, men da de ikke blir 
passet, ser de bare lidt triste ud. Der må også være masser af tage, som kan laves om til 
skønne grønne tagterrasser. 

 Kunne godt bruge et byhave område 

 Jeg for i nogle grad dækket min behov, men ser at tendensen går mod fjernelsr af 
ukontrolerede områdrr og beplantning og flere mennesker på Christiandhavn. 

 Flere skateboardbaner. Flere træer. Flere græsplæner. 

 Færre grimme serieproducerede montagehuse. Lav Refshaleøen om til Natur- og 
Fuglereservat. 

 Jeg er meget glad for at gå ture langs vandet og i Christiania-området. Jeg er ikke vild med 
pæne parkanlæg, men foretrækker langt naturområder. 

 ingen tidsmæssige begrænsninger for adgang til det gtrønne Chr-havn 

 For meget skrald, eller for lidt renovation om man vil. Det og saa det evendelige problem med 
at der er hundelorte overalt på christianshavn. Det er her i området ansvarsftit at være 
hundeeker, det er trist. Holmens idrætsanlæg er et yndet hundelufterområde på trods af de 
skilte der er opsat, og veg den der påtaler det :( 

 Der bliver bygget meget og her er stadig en del tomme ubrugte grunde, der bare ligger hen. 
Adgangen til vandet er ikke god. 

 volden er lækker! 

 Der er alt for mange mennesker på de få grønne områder! 
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 dejlige kanal områder. god stemning og bænke og muligheder for at opleve bydelen 

 Der er meget trafikstøj 

 Adgangen til vandet i form af havnen, kanalerne og resterne af voldgrave er det vigtigste for 
min opfattelse. Derfor er jeg utilfreds med, at der er opsat låger og skilte med forbeholdt 
beboere ved Lejerbo ved havnen. Det er også vigtigt at vi har hele voldanlægget, Christiania 
og de små grønne oaser rundt om i bydelen. Kastanierne langs kanalerne er ved at være 
medtagede. Jeg håber, at kommunen vil sørge for at erstatte dem med andre træarter, når de 
giver op. 

 Christianshavns vold er et dejligt område, men der er utrygt fordi der ofte er skumle typer, 
som nok kommer fra indkøb af diverse på Christiania. Operaen er dejlig med sine grønne 
plæner, men er efterhånden meget overrendt (særligt efter de nye broer) 

 Hele voldanlægget er jo et oplagt udflugtsmål når man bor på CHr.Havn, men jeg synes der er 
så mange andre dejlige områder omkring Nordatlantens Brygge, papirøen, Havnefronten som 
også er virkelig dejlige men i særdeleshed mangler GRØNT miljø. Christiania er også et skønt 
grønt område - som udgangspunkt, men det falder mig ikke oplagt som mulighed pga 
stemningen, svineri på området. 

 Der er grønt areal i det bolig kompleks jeg bor i 

 Så længe volden kan benyttes 

 Udmærkede områder ved volde og kanaler 

 En del hjemløse benytter volden til opsætning af telt. 

 Jeg er utryg ved at gå/løbe på Voldene fordi der altid er rigtig mange løse hunde. Ejerne ved 
ikke, at det kun er øverst på Volden i hundeområdet de må være uden snor. Det gør også, at 
jeg ikke tør bruge den lille legeplads for enden af Dronningensgade - sidst jeg var der løb der 
hunde hen til min lille søn hele tre gange ... og ejerne smiler bare og griner, når man beder 
dem have deres hund i snor ... der forstår slet ikke at nogle - og specielt børn - kan være 
bange for hunde. 

 Voldene ligger tæt på, hvor man er tæt på naturen og kommer lidt væk fra byen.  

 Jeg oplever dog ikke andre steder på Christianshavn som værende grønne. 

 I kort afstand fra os alle på Christianshavn er der mulighed for at være i / benytte grønne 
områder ( græs, park, volde, kanaler, havneløbet. Der er cykelstier og gå-muligheder. 

 De grønne områder giver. Lys; luftning; "natur"fornemmelse; ro & fred; 

 Det er extremt vigtigt at bevare og evt udvide disse grønne arealer. Der bør ikke bebygges 
tættere. Christianshavn bør fortsat kendetegnes ved at indeholde en høj grad af åbne grønne 
/ fælles områder.  

 Christiansholm bør ikke kun være en beton-jungle. Heller ikke Dokøen. Operaen bør fortsat 
ligge med frit til-kig fra begge sider. Forfald endelig ikke til at bebygge alle de åbne felter. ( 
Man bygger jo heller ikke beton-højhuse på Rådhuspladsen ) 

 Selv om pluralisme og mangfoldighed er positive kendetegn også for Christianshavn / Holmen 
- bør heller ikke kanalerne "udbygges" eller omskabes til lossepladser med opfyldning af 
skibsvrag og synkefærdige tømmerflåder.... Selvtægt på det område klær ikke et demokratisk 
Christianshavn. Håber "nogen" i systemt føler ansvar og følger op på selvtægten i kanalerne. 
Der er nok flest, der ønsker rimelig grad af æstetiske fælles løsninger. Og ikke først til mølle 
selvtægt i disse indre farvande... 

 Mangler grønneområder, der passer til mindre børn. 

 Jeg bor tæt på Volden, hvor der er både vand og grønt i nærheden. 

 Torvet har i gamle dage været et grønt område med mange træer. Jeg er godt klar over at 
Metroen virker som en hindring. Men når man i New York kan lave en have på toppen af en 
skyskraber, så bør det også kunne laves her. Christianshavn bør skele til Berlin & Stockholm, 
hvor næsten alle gader har træer. 
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 Kanalerne, volden, træerne, Christiania osv osv 

 Voldanlægget, kanalerne, Christiania, Holmen og B&W 

 Volden er tæt på, grønne arealer ved Hal C, træer ved kanalen, Christiania selvfølgelig. 

 Voldene holdes ikke tilstrækkeligt, og der er utrygt. 

 Bør være mere styr på hvem, hvad der bruger voldene. 

 Bla. hunde, overnattende, hjemløse mfl., som gør voldområderne delvist utrygge. 

 Jeg bruger særligt de grønne områder på Christiania og Bolden og sætter i den forbindelse 
stor pris på den store indsats der gøres fra Christianias gartnergruppe 

 Jeg bor i den bedste lejlighed på Halvtolv, der er en blanding af et parcelhus, et sommerhus og 
en lystbådehavn! 

 kunne godt bruge et større grønt parkområde omkring Holmen, hvor jer bor. Volden er lidt 
langt væk. 

 Her mangler parker og små grønne steder. Christianshavns volde er en kæmpe værdi. 

 Der er altid behov for flere grønne områder. Vi får rigtigt mange gæster når inderhavnsbroen 
er færdig, det kræver flere grønne områder. 

 Kunne ønske mulighed for at bade. Samt bedre mulighed for at bruge voldene langs christinia 

 Der hører grønne områder til vores andelsboligforening, og vi bor v vandet 

 I tvilv om jeg skal skrive tilfreds eller "hverken eller" Jeg ser grønt som blåt, dvs adgang til 
vand og kajer også (og måske skal I formulere det sådan...). De tiltagende steder hvor man 
ikke kan komme langs kajer ved privatboliger på Holmen eller der fortøjning forbudt ved 
tomme kajer mener jeg ødelægger adgangen til muligheder. 

 En af Chr.havn store værdier er adgangen til vand - og det skal der værnes om. 

 Det er både adgangen fra vand- og land side. 

 Vi kan ikke benytte de grønne arealer ved boligselskabet før kriminalforsognets bygninger der 
er sat skilt op, at det kun er boligselskabets beboer der må benytte dem. 

 Heller ikke på den anden side ud til havnen der er lukket af med jernhegn og låst så man kan 
ikke gå tur langs vandet længere. 

 Vold området er godt holdt 

 Til sammenligning med resten af bydelene i region Hovedstaden så er jeg tilfreds med de 
grønne områder på Christianshavn. 

 Jeg er glad for volden, kanalen, legepladser til min søn og Christiania hvor man kan gå ture og 
gå til ridning. 

 Jeg oplever det som et hurtigt voksende problem, at (udenlandske) hjemløse benytter især 
vold-området som både bolig og toilet. Når min datters børnehave f .eks. tager på volden, er 
bl.a. menneskelig afføring et problem. Jeg ved ikke, hvad løsningen er, og har stor medfølelse 
med de stakkels mennesker, der hverken har tag over hovedet eller et toilet, de kan benytte. 
De udenlandske hjemløses situation er selvfølgelig et større problem, end at vores grønne 
område ikke er så atraktraktivt længere - nogen burde gøre noget. De lever på samfundets 
absolutte bund. 

 Holmen har mindre grønne områder og volden er grønt og tilgængeligt, begge dele er steder 
jeg bruger til at gå tur. Jeg savner grønt område tættere på min bopæl, hvor man kan slå sig 
ned med en kop kaffe eller sin aftensmad. Vores gård er meget lille og ligger i skygge, når jeg 
kommer hjem fra arbejde. 

 Der er meget støj og larm fra trafikken næsten uanset hvor på Christianshavn man befinder 
sig. Støj forhindrer, at man til fulde kan nyde naturen og de grønne områder. 

 Ikke nok grønt områder. De vi har er ikke rene nok, eller særlig godt vedligeholdt. 

 Voldene, på nærområdets absolut ydrekant er det eneste reelle grønne område med en 
smule vild natur. Der er ingen (mindre) parker hvor man opholde sig, som ikke er Christiania 
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(der står uden for fællesskabet). 

 Der er mange muligheder på holmen og refsaloen, men ikke regtig struktureret. Er der 
kommune or en privat firma som er ansvarlig for at udvikle denne omrande? 

 Jeg bor lige ned til Snedkergraven, Erdkehlgraven og det tidligere militærtræningsareal bag 
Halvtolv, og selve havnen er kun et par minutter væk. Herudover er der kort afstand til 
voldanlæggene og Christianshavns Kanal. 

 Savner rolige grønne områder uden de er 'afsat' til formål. Volden er ok noget af året, men 
svært at slå sig ned. 

 Der er ikke så mange "grønne oaser" at opsøge 

 Volden er utryg 

 - men jeg så gerne, at der blev plantet træer på midterrabatten i Torvegade. 

 Vi mangler faktisk en park - volden føles usikker i al fald den del der ligger i Christiania og 
omegn. 

 Christianshavns Vold er det eneste rigtige grønne område i bydelen. Til gengæld er det et af 
byens bedste. 

 Volden på Christianshavn er let at benytte og Christiania og dele af Holmen udgør fine 
åndehulder. Den stigende brug af Tranegraven giver liv. 

 Lidt usikker på at gå tur på de såkaldte grønne områder 

 De grønne områder inviterer ikke til anvendelse 

 For mig er grønne områder også adgang til kanalerne, jeg syntes der dukker flere og flere 
hegn op langs vandet, der godt nok ikke nægter en adgang men ligesom mindsker lysten. 

 De grønne områder omfatter for mig arealet med bænke langs Christianshavns Kanal - det er 
vor 'have' 

 Nærheden til voldterrænet og kanaler 

 Bor paa Holmen og der rig mulighed for at gaa en groen tur 

 Vi har mange grønne områder på volden og på Holmen. Der er også mange træer langs 
Christianshavns kanal. Vi har megen vand rundt omkring. Jeg savner dog, at alle dæmninger 
bliver lavet om til broer, så man kan sejle rundt alle steder. Der udover vil det være en stor 
miljøgevinst, om fik fik broer, for da vil vandet kunne cirkulere frit rundt. 

 Christiania er meget rodet, snavset, ikke vedligeholdt og belastet af kriminalitet. Og den 
selvbestaltede bådegruppe i Erdkehlgraven er en belastning for syn, for miljø og for ret og 
rimelighed. 

 Mangler flere oaser, der er græs forsn operaen, men ikke udnyttet. Volden er fuld af 
hashrygende unge. 

 De grønne områder ved voldene og Refshaleøen  er af stor værdi 

 De grønner område omkring voldenene, samt kanalerne er særdeles behagelige. 

 Der er adgang til adskillige vandaktiviteter, blandt andet Københavns Kajakklub og 
Copenhagen Watersports, men er bekymret for, at man gør kanalerne mindre for at få plads 
til mere bebyggelse, såsom laboritoriegraven ved Hal C. Derudover er det et problem med den 
flydende losseplads af skibsvrag som har samlet sig Erdkehlgraven. Endvidere er jeg bekymret 
for, at man yderligere inddrager de grønne arealer på arsenaløen til bebygning, der er i 
forvejen ikke mange friluftsarealer og sportsfaciliteter i nærområdet. 

 Nem adgang med cykel og metro gør det hurtigt at komme ud af byens larm 

 For få områder til mange brugere 

 Der er kanaler, havn og voldanlæg, samt naturområder på Holmen 

 bor tæt ved voldområdet hvor der er god mulighed for grøn rekreation 

 Især voldområdet benytter jeg meget. Men bor også med adgang til en stor grøn gård 

 Pga. voldene omkring Christiania, som jeg ser som et af Christianshavns stærkeste aktiver. 
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 Procent Antal 

At der udvikles nye parker og naturområder 38,4% 111 

Bedre vedligeholdelse og pleje af eksisterende parker og naturområder 40,5% 117 

Indsatser for truede plantearter 6,9% 20 

Flere gadetræer 60,2% 174 

Flere blomster og buske på gader og pladser 50,2% 145 

Flere grønne tage 31,8% 92 

Flere grønne facader 20,8% 60 

Flere små midlertidige grønne byrum 26,6% 77 

Bedre mulighed for at skabe private grønne gårde 18% 52 

At kommunale områder, som f.eks. skolegårde, gøres grønnere 29,8% 86 

Grønne sti- og transportforbindelser uden motoriseret trafik 51,2% 148 

Andet 11,8% 34 

Respondenter 289 

 
Hvis andet, hvad?: 
 

 undgåelse af herbicider og pesticider 

 Byhave 

 Etablering af gratis køkkenhavepladser til beboere! 

 Trafikken reduceres (men ikke som tunnel, som bare flytter trafikken) 

 At der ikke ligger så meget skrald 

 Oprydning af affald i kanalen (især det lille 'blinde' stykke, der vender ud mod Prinsessegade) og 
på Refshalevej 

 Udnyttelse af plænerne omkring operaen saa de er opholdsvenlige 

 mindre graffiti 

 vi har brug for kørselsadgang med bil. Chr.havn er lukket nok i forvejen. 

 større skraldspande over alt 

 at Prinsessegade blev trafiksikret reelt 

 Gøre Torvegade til stilevej, (lede trafikken en anden vej) 

 Torvet er noget rod: Marmorblokkene er uvenlige og umotiverede. Gerne et grønt træ. Jeg ved 
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ikke hvad de tænker på de arkitekter der har lavet pladsen 

 Begrænsning af trafikken på Torvegade + Prinsessegade 

 At der ikke bliver bygget på hver eneste ledig kvadratmeter. Krøyers Plads-husene er en 
katastrofe! 

 Indtænke skybrud-/oversvømmelsessikring i grønne områder 

 At det grønne der er ikke ødelækkes, f. Eks i iver for at skaffe nye boliger 

 Det ville jo være skønt hvis grønlænderne og de andre triste skæbner der hænger ud på Torvet 
blev erstattet af grønne planter ... så ærgerligt at de dominerer og giver et elendigt indtryk så snart 
man stiger af metroen :o( 

 hække, grønne randbeplantninger mod industriområder langs Kløvermarksvej og Forlandet 

 Flere skraldespande(!) og bedre oprydning, og færre hundelorte. Alt det hører også med. 

 Mener ikke der er brug for noget særligt - voldene og vandet er nok 

 Skybrudssikring 

 Bla.: At "parkbetjente" patruljerer. 

 nedsættelse af trafik i prinsessegade, mindre larm fra christiania 

 Gennemførelse af kajakrute og vedligeholdelse af voldene 

 bedre trafikregulering, specielt på torvegade og prinsessegade, forstået som aflukning af veje eller 
trafikbegrænsende foranstaltninger, som fx at lede ikke-lokal trafik udenom bydelen 

 Jeg går tur hver dag. Kig lige på vandet ved overgangen til Amager. Det er møgbeskidt, der ligger 
plastik og andet i vandet. Desuden ligger der affald overalt i buske. Har vi virkelig ikke midler til at 
gøre rent i byrummet mere? Jeg bliver rigtig ked af det, når jeg ser det. Svaner og blishøns 
svømmer rundt i ting, som er ikke nedbrydelige. 

 rens torvet for fulde folk og hunde. Det skræmmer turisterne langt væk 

 Flere og bredere cykelstier - mere trafiksikkerhed - flere "vejbomme" 

 Flere P-pladser 

 Sanering af trafikken - gerne færre biler. VIGTIGT: Sæt pæle langs cykelstien på Prinsessegade i 
begge sider, så taxaer ikke kan køre op på cykelstierne - især ved Christiania hvor der er en 
omfattende afsætning af passager på cykelstien. Prinsessegade er livsfarlig for cyklister. Har set 
flere ulykker. Lav taxaholdeplads et andet sted. Bådmandsstræde?Alt "grønt" undermineres af at 
se det taxakaos i Prinsessegade - og turister er iagtager til taxa-kaos mellem cyklister - virker pinligt 
at se på. Savner "blå" svarmuligheder - adgang til vandet skal styrkes 

 Oprensning af havnebassin, både inderhavn og voldgrave 

 Nyttehaver 

 feks kunne man inddrage noget af Vor Frelser areal og lave et bredere fortorv, (som man ser på 
Nørrebro) med plads til fxskolebørn og bænke mellem træerne. 

 Hjælp os med at få et grønt, imødekommende og alsidigt torv (Christianshavns torv), hvor andre 
end store grupper af drankere har lyst til at hænge ud. Ville ønske at kunne se et par 
børn/børnefamilier lege og opholde sig på pladsen i ny og næ. Jeg har boet i København K hele mit 
liv, og det er til dags dato den allermest triste plads jeg har set, i forhold til dens potentiale! :-( 

 Fri adgang til vandrt 

 Mindre trafik i Torvegade og Prinsessegade. 

 Jeg ville svare 'ved ikke', men muligheden er der ikke. Det gælder om at holde balancen mellem 
det grønne, og at Christianshav altså er en del af en storby, og storbypræget er lige så vigtigt som 
det grønne. 

 At man stopper med at bygge på grønne arialer. 

 Gadetræer med inspiration fra de eksisterende, enkeltstående træer - ikke allétræer 

 Bademulighed 

 Flere bænke på torve, pladser og ved grønne anlæg 
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 Træer i midterrabatten på Torvegade 

 Mere skraldeoprydning 

 Flere broer - de må gerne være grønne 

 mindre traffik 

 Christianshavn torv mangler grønt - og anden stemning! 

 højere grad af invitation - borde, bænke, liggestole, kaffevogne - til at bruge parker mm. 

 Bedre adgang til vandet alle steder 

 underjordiske parkerings anlæg i stil med det der bl.a. findes på Under Elmene - Bogenhoffs Plads 
er et oplagt sted, hvorved der frigøres arealer til 'grønne tiltag' 

 Trafikstøjen fra Amager boulevard indover  den sydlige af chistianshavns vold børbegrænses! Der 
foreslås opsætning af gennemsigtige lydskærme mod amager boulevard, således volden bliver 
frederligere og skønnere 

 Dæmninger erstattes med broer. 

 En opgradering af Christiania med regøring, istandsættelse og fjernelse af rockerne. Fjernelse af 
bådgruppen i Erdkehlgraven. 

 Bedre afgang til havnen/kajen - fokus på på hvordan vandkanten kan aktiveres som byrum. Særligt 
i forbindelse med åbninger af de nye cykelforbindelser mod holmen mv. 

 Mulighed for etablering af grønne altaner og taghaver  i bygninger som er fredede. 

 At man kan bade i havnen i nærområdet 

 Genoprettelse af det før så naturskønne område på Refshalevej langs Trangraven ved at fjerne de 
selvbestaltede bebyggelser som skure og husbåde. Det skæmmer og ødelægger dyreliv. 

 Gerne udvikle refahaleøen til et mere grønt område 

 Flere byhaver 

 Opdele Christianshavns torv med buske og bænke, så BEBOERNE kan opholde sig i kortere 
tidsrum, nu er den åbne plads invitation til tumlen rundt og slås 

 kig på Kongedybet og området ved Frederiksberg metro og Lergravsparken dejlige grønne "lokal 
torv" det savner vi. Væk med busserne fra Christianshavns torv, der holder dieselbusser i døgnets 
24 timer 

 offentlige toiletter 

 Små grønne byrum vil samle hashrygerne. Det er bedre hvis der kommer fokus på de store 
områder, f.eks. Christianshavns Torv eller Kanalerne omkring Torvegade. 

 Godt som det er 

 Ligge støjsvækkende asfalt 

 Fastholde at Christianshavn er en blå bydel præget af kanaler, dvs. gør dem ikke mindre som ved 
laboritoriegraven, sørg for gode forhold for grøn vandsport som kajak, sup og lignende. Få fjernet 
de gamle skibsvrag og andet som fylder og forurener i Erdkehlgraven. Udbyg blå ruter og lav evt. 
gennemsejling ved trangraven. 

 Encourage people to have flowers/plants on their balconies, windows, etc. 

 En betydelig reduktion af den gennemkørende trafik i Torvegade - det er et støjhelvede 20 timer i 
døgnet, og luftforureningen er sundhedsfarlig 

 Bevarelse af Christiania som et grønt område 

 Mindre biltrafik. Flere træskibe i havnen 
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7. Uddyb eventuelt, hvor på Christianshavn, du gerne så de foregående initiativer gennemført? 

 

 på gaderne ved boligbyggerier, egeføj op ad beboelsesmure, stedsegrønt foran 
beboelsesbygninger som i London 

 Voldene kan godt tåle lidt mere kærlighed. De grønne tage forestiller jeg mig skulle være oven 
på husene. Der hvor de almindelige tage er nu. Men over tagdækningen. Under himlen. Cirka. 
Muligheder for deciderede taghaver er også en god idé. Men det var måske det, der mentes 
med "grønne tage"? 

 Refshaleøen, Papirøen 

 Bodenhoffs Plads og Papirøen. Idéen med havnebad på Papirøen lyder også fantastisk. Bilfri 
Burmeistersgade og Andreas Bjørnsgade med beplantning, cykelsti og siddeområder i stedet. 
Der skal gøres noget ved biltrafikken på Prinsessegade.  

 Området omkring hallen ved Arsenalvej kunne også gøres mere attraktivt. 

 torvet, langs vejene 

 Papirøen, eller arsenaløen, på taget af et hus 

 Hjørnet af Luftmarinevej og Reftshalevej. 

 tæt på torvet 

 Refshaleøen! 

 Lav parkeringspladsen nede bag ved, der ved Christianshavns Voldgade og Langebrogade, lav 
den om til en park, med forbindelse til stisystemet ved volden. 

 Flere træer og græs ud til havnen v. Strandgade - hva med en rigtig "strand" i Strandgade?? 

 Der skal være meget meget renere på hele Christianshavn og især Chr. Havns torv, der er så 
ulækkert 

 Hvor som helst, det kan lade sig gøre at plante et træ, vil det være en fryd for øjet. Mange 
gader er helt uden træer, ja, Bodenhoffs Plads er dødhamrende kedelig, så der er rigeligt med 
muligheder. 

 Hej Jeg forstår ikke, hvorfor, at spejderne kan have lov til at have et område, som ligger så 
centralt for alle -midt inde i byen og så med pigtråd omkring. Dette burde være et område for 
os alle. Det giver ikke mening for mig at se, at der står telte slået op der med børn ude fra 
resten af landet midt inde i København, når københavnske børn har så få udefaciliteter selv. 
Hele dette område sammen med den fantastiske Multihal burde laves til fællesområde for alle - 
fremfor en snæver gruppe, der panser sig med mur og pigtråd. 

 Oprydning på Holmen 

 Christiannshavn torv 

 Torvet 

 Plænerne ved opraen 

 Omkring Christiania 

 Holmen 

 Papirøen fx? Uh jeg håber sådan at det bliver muligt at bade et sted snart. Og vinterbade! 

 inde omkring Christianshavns torv 

 bedre rengøring af veje og torve. meget affald, der belaster kvarteret og den samlede 
oplevelse. 

 Christianshavns Torv, som ofte ligner en svinesti, små grønne oaser ville være fint 

 Jo gerne i Prinsessegade og i kommuneskolens udearealer 

 Prinsessegade og Torvegade 

 torvegade 

 Først og fremmest torvet. Så Bodenhofs Plads og kajen ved udenrigsministeriet og nord på. 
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 Christianshavns Torv, Bodenhoffs Plads, Torvegade, Papirøen 

 Christianshavns torv! Lige nu er torvet kedeligt og klamt.. 

 Alle steder med træer kunne få bunddække blomster i stedet for grus og jord. Flere gavle 
kunne blive grønne. 

 Men først og fremmest vedligeholdelse, for det nytter ikke at lave noget grønt og dejligt hvis 
det ikke bliver passet. (Hal c er et godt eksempel på noget der ikke bliver passet. Der står meter 
højt ukrudt det nede) 

 Omkring Udenrigsministeriet, Nordea og hele kajområdet ud mod havnen - Der er stort set kun 
brosten og jeg kalder det en ørken. 

 Torvet 

 Volden. 

 Torvegade 

 Prinsessegade 

 I har en enestående chance til at gøre meget ondt godt igen ved at lade Papirøen være "åben", 
dvs. med grønne arealer, frit område til vandet, gerne svømmehal (saltvand) med udendørs 
havbad og IKKE ret meget andet bebyggelse. 

 Bodenhoffs Plads 

 Der bør afsættes midler til forbedring af private gårde. Desuden vil det gavne med flere grønne 
initativer på Christianshavns torv, langs kanalerne og rundt i alle havneområderne (eks. foran 
Nordea og udenrigsministeriet). Volden og dertilhørende område bør restaureres og 
vedligeholdes bedre. 

 Havnefronten særligt området overfor den Sorte Diamant, Nordatlantens Brygge, Omkring 
Udenrigs og miljø ministeriet, Christianshavns Torv, Papirøen. 

 Især ved Christianshavns Torv 

 Overalt! 

 Prinsessegade 

 Prinsessegade, hele den nye bydel, bag christianskirken, omkring Nordea. Omkring nybyggeriet 
ve noma i Strandgade osv 

 Christianshavns Torv 

 Torvet - absolut det vigtigste sted at få ryddet og - og gjort grønt. 

 Jeg ser gerne at trafikken på Prinsessegade reduceres - især med færre store køretøjer. 

 Dokøen bør alene indeholde Operaen og de grønne flotte plæner, som mange sær 
sommertiden benytter på de solrige dage. Det er vigtigt at bevare luft og synlighed på Dokøen. 
Kun få steder har men et l a n g t kig på langs ad havneløbet....Bevar dette 

 Forlandet og Kløvermarksvej ind mod industri-arealerne ligner en typisk "baggård" til 
Christianshavn. - For få midler kan hække og grønne randbeplantninger gøre kørsel ad disse 
veje til et meget smukkere syn. Der er stor aktivitet på Refshaleøen året igennem. Lad 
besøgende, turister og os andre opleve et grønnere og smukkere syn når vejen går ad 
Refshaleøen til..... 

 Omkring Strandgade 

 Først og fremmest Christianshavns Torv, som ser uendelig trist og grå ud nu. Det såkaldte 'løft' 
pladsen har fået, har stort set ikke hjulpet. 

 Hvor der er plads, skal der plantes træer: Træer kan redde selv den kedeligste arkitektur - 
mangel på træer kan gøre selv den mest spændende arkitektur kedelig. 

 Det grønne område ved Operaen er bare en græsplæne og lidt træer. Måske kunne det blive 
mere park-lignende? 

 Ellers er der ret tæt bebygget. Det er svært at sige, hvor der kunne være plads til noget mere 
grønt. 
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 Langs kanalerne og havnen - samt omkring volden. Savner flere områder som Langelinje, 
papirøen og det gamle tilsandede Krøyers Plads med strandbar. En ny Københavnsk 
strandpromenade - langs kanalerne. Mindre gennemkørsel og parkering langs vandet. 

 Langs Christianshavns Kanal 

 Langs havnefronten 

 Eksempelvis Burmeistergade med de nye altaner på begge side af gaden- 

 Her forestiller jeg mig altid, at det vil være meget smukt med træer i begge vejsider - gerne 
med inddragelse af P-pladser. (Jeg bor IKKE i gaden) 

 Træer og andet grønt på Torvet samt små grønne oaser og gerne cykel/gangstier i 
yderområderne 

 Chr.havn Skole og gymnasium. Mange træer er fældet pga P-pladser. Lave små blomsterbede 
rundt om eksisterende træer 

 På Christianshavns Torv! Og på Christianshavns skole. 

 Langs hovedfærdselsårerne, i skolegårde, hovedfærdselsårerne gjort mindre trafikerede med 
plads til grønne indslag (fx Torvegade). 

 Voldgaden ml. St. Annæ gade og Bådsmandsstræde spærres for to-hjulstrafik   

 efter indgangen til børnehaven. - Dette for at undgå den unødige, ret støjende - især knallerter 
og motorcykler - trafik til christiania. 

 prinsessegade, burmeistersgade,bodenhoff plads 

 Hvor det er muligt. På Torvet, gader, små pladser, langs kanalerne, området omkring Operaen 
(plantning af træer, buske m.m.). Vedligeholdelse af nuværende grønne områder, dog ikke 
Christiania, der gerne må være "vild". 

 Christianshavns torv, området omkr Nordea og udenrigsministeriet fx. 

 Hele bydelen, men især ved Torvegade og på torvet, hvor der kunne skabes bedre miljø med 
flere grønne initiativer 

 Træer på torvet. Træer i gaderne overalt, hvor det er muligt! 

 På Torvegade, Christianshavns torv og Prinsessegade 

 torvegade og prinsessegade - 

 Åbne Chr Havn mod Christiania og omvendt - gør Prinsessegade til stillegade med træer og 
mulighed for udendørsservering mm. Genåbne Havnen ved det Hvide snit 

 Nede mod de nye broer - Jeg tænker store blomsterkummer 

 Som nævnt er det rigtig slemt i vandet ved overgangen til Amager. Desuden også ovre på den 
anden side, hvor Ravelinen ligger. Affald i byrummet er bare efterhånden en selvfølge - det 
piner mig virkelig. Det samme gælder græsplænen over mod den norske sømandskirke. Her 
ligger der hver dag uanede mængder af skrald, fordi flaskesamlerne er på jagt om natten efter 
dåser. Det ligner en svinesti........ 

 1. Specielt på Torvet og (2.) Prinsessegade i området omkring Christiania skal der ryddes op - 
specielt området ved afkørsel til Refshalevej og langs Erdkehlgraven ad Refshalevej. 

 Gadetræer i Wildersgade. Torvet 

 Over det hele. 

 Omkring Holmen 

 Hele Prinsessegade som er meget kaotisk - det virker indimellem som om færdselsloven er 
ophævet - cyklister og fodgængere som går/kører som det passer dem. Det samme gælder på 
Torvet 

 Meget gerne grønne områder på papirøen og spidsen af Strandgade. Gerne sammenhængende 
vandveje for kajakker og robåde. Parkområder på Refshaleøen og omkring Amager Bakke. 

 I Sankt Annæ Gade mellem Prinsessegade og kanalen. 

 Strandgade 
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 chrhavn torv og refshaleøen 

 Dokøen !! Kedelig ! Forblæst !! Pinligt uopfindsom !! Arsenaløens naturareal bør kunne gøres 
smukke, mere spændende og mere tilgængeligt. Grønlandske Handels Plads bør signalere en 
grøn Christianshavnervelkomst til københavnere og turister, der kommer over inderhavsbroen 

 I den tættere bebyggelse indenfor voldene, men i særlig grad indenfor Langebrogade, 
Prinsessegade, Trangravsvej og Havnen 

 Prinsessegade og bodenhoffs plads er ret triste 

 Vigtigst tror jeg er at sanere trafik og så gøre grønt med træer og buske i byrum. Værst af alt er 
Prinsessgade og den skal laves til en reel stillegade. Og sæt pæle langs cykelstien på 
Prinsessegade i begge sider, så taxaer ikke kan køre op på cykelstierne - især ved Christiania 
hvor der er en omfattende afsætning af passager på cykelstien. Prinsessegade er livsfarlig for 
cyklister. Har set flere ulykker. Lav taxaholdeplads et andet sted. Alt "grønt" undermineres af at 
se det taxakaos i Prinsessegade - og turister er iagtager til taxa-kaos mellem cyklister - virker 
pinligt at se på. Lav bedre adgang til vand: trapper og flåder hvor man komme ned tæt på vand. 
Undgå adgang forbudt skilte på kajer. Lav midlertidige fortøjningspladser for ophold af mindre 
både. 

 De våde områder i voldgravene herunder fjernelse af hjemløse bade og vrag der forurener 
vandet. 

 Der er ingen børnelegepladser hvor jeg kan gå hen med mine børnebørn. 

 Grønne træer langs hele kanalen 

 Jeg kan rigtig godt lide de grønne områder ved Christiania, men desværre er der altid for 
megen skrald og cigaretskodder i naturbilledet 

 På Prinsessegade, langs Vor Frelser kirke, kunne man flytte hegnet 2 meter ind, eller på den 
anden side af de træer der vokser nu. Så kom der plads til mennesker på fortorvet og evt 
plantekasser og hyggelige bænke, cykelstativer og lignende.  

 På Torvet kunne man evt have store (mobile) plantekasser med grønne hegn, så man kunne 
inddemme alkoholikerfestivitas'en blot en smule. 

 Hjælp os med at få et grønt, imødekommende og alsidigt torv (Christianshavns torv), hvor 
andre end store grupper af drankere har lyst til at hænge ud. Ville ønske at kunne se et par 
børn/børnefamilier lege og opholde sig på pladsen i ny og næ. Jeg har boet i København K hele 
mit liv, og det er til dags dato den allermest triste plads jeg har set, i forhold til dens potentiale! 
:-( 

 Park mod kanalen ved Kriminalforsorgnet og træer langs den del af kanalen. Træer ved 
Bodenhof Plads. Park i gården ved Søkvæsthuset. Træer på den brede del af Sankt Annægade. 
Begrønning af gavle og facader generelt. 

 Torvegade og Chr. Torv. 

 Sankt Annæ gade 

 Torvet, jeg savner træer og fjern hegnet v Lejerbo. Det skaber dårlig stemning og hindre fri 
adgang til vandet 

 På Torvet kan der opsættes smukke plantekasser med grønt. Det kan også være spiselige buske 
og planter. Det vil betyde, at der bliver nogle hyggekroge, hvor man kan sidde i ro, og det vil 
gøre pladsen mere indbydende. 

 Torvegade og prinsessegade. Tag (i trafikplanlægningen) mere hensyn til beboerne end til de 
forbipasserende. 

 Torvegade 
- Vedligehold på christianshavns vold. Renere, mer velholdt. 
- Gågade med trær og cafeer på Sankt Annæ Gade, bedre forhold for restauranter med 

uteservering. 
- Grønnere christianshavn torv 
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 Chr.havns torv, de mest trafikerede gader 

 Flere træer, buske, planter, vil natur og grønne facader alle steder. 

 Krøyers Plads kunne have været grønt område. Nu er der næsten ingen frie steder tilbage, men 
når Expementarium flytter, kunne nedrivning give plads til dette. De kedelige, bare græsplæner 
ved Operahuset kunne også udvikles. Det første lille stykke mellem Ekvipagemestervej og 
Orlogsværftvej kunne gøres meget vildt, imens de andre 2 større områder kunne have lidt mere 
træer og buske, samt lidt bænke. Man kunne evt også tillade en lille pavillon på begge disse, i 
tråd med Operaens arkitektur, som solgte diverse snacks og indbød til flere besøg på gode 
vejrdage. Noget der gjorde at Operaen interagerede lidt mere området end blot de besøgene 
indeni. 

 Skolegården foran frelserkirken 

 i fprbindelse med de nye broer 

 Papirøen 

 Umkringelt Torvegade 

 Holmen og refsaloen 

 Se forrige svar. 

 I nærheden af Christiania især. 

 Langs havnen fra Strandgade til Cirkelbroen - Christianshavns skole (gården) 

 Stop for byggeri på Refshaleøen, Holmen, Arsenaløen og Papirøen. Christianshavn grønne 
områder kan ikke tage det voksende tryk for tilflyttere. Og ikke mindst turister.  

 Store gamle Dobbeltdækker busser gennem Christianshavn må stoppes. De forurener og 
stopper trafikken. Ligeledes med dieseldrevne havnerundfartier. De skulle forbydes pga. deres 
os, de elektriske er rigtigt fine. 

 Prinsessegade ud mod Holmen trænger til et løft og er meget stenet. Og kajkanten ved 
Christianshavns Kanal foran de nye lejligheder (ved Cirkelbroen) er helt utroligt lidt grøn og 
meget kedelig. Der er en alt for ensartet belægning på hele området og næsten ingen 
beplantning - her vil der med fordel kunne arbejdes med kantzonen. 

 Bodenhoffs Plads, Holmen 

 Skolegården på Christianshavns Skole. Bodenhoffs Plads og så kunne man lave skråparkering 
langs husene både i Ovengaden neden Vandet og i Ovengaden oven Vandet, sløjfe parkeringen 
i kanalsiden (ligesom man har gjort i den pæne side af Nyhavn) og lave en endnu smukkere 
promenade langs kanalen på begge sider med blomster, træer og flere bænke. 

 Generelt, specielt gerne flere træer i gaderne. 

 Gerne i området omkring Burmeisersgade - ved lukning af gaden ud til Prinsessevej, vil det 
være meget flot med nogle træer/bed i stedet. 

 Også gerne i det områder, hvor der er meget grafiti - planterne kan være med til at tage fokus 
derfra (og grønne facader bør males med maling der gør det svært at lave grafitti på - det 
findes!) 

 Det vil være oplagt at inddrage noget af Christiania, der på uretmæssig vis ( i sin tid) har 
beslaglagt et stort område. Her findes også vækster (fx træer) der kunne bruges, som 
udgangspunkt for nyetablering af fx park.  

 Alternativt kunne offentligt grønt rum og indtænkes på det nye MAGNUM 
børneinstitutionsområde, eller bag spejdergården på Holmen. 

 Dokøen, Papirøen - med streg under grønne oaser og ikke byfest 

 Christianshavns Torv er trist, sølle og utrygt trods nylig renovering. 

 På den plads som regeringen forærede KBH til rekreativt formal nord for Nordatlantisk Brygge 
(som synes at være glemt). På Papirøen, hvor man stadig har lidt "atmosfære" - lidt "klondike" i 
stedet for at bliver så friseret. 
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 På torvet fx 

 Volden 

 Christianshavns skole flere grønne områder og beplantning. 

 Træer langs kanalerne og ved kirken 

 Bilfri by i visse dele af Christianshavn, F.eks. er der mange bilister, der benytter Bodenhofs 
Plads og Burmeistersgade, som "vendeplads", kører med fuld fart og ofte holder med motoren i 
tomgang i længere tid, mens nogle af vennerne er ovre og handle på Christiania, så os det bor i 
stueetagen må holde vinduerne lukket ud om gaden! Og så kvittere de lige med at smide 
pizzabakker og andet på gaden inden de kører igen! Det er noget værre svindleri! 

 Åben de lukkede gårde op..... 

 Prinsessegade 

 Gaderne omkring Christiania er hårdt ramt. Der er mange mennesker, biler og affald. Specielt 
enden af Bådsmandsstræde ned mod volden - og selve Prinsessegade. Dette område kunne 
trænge til et løft, hvor man måske med grønne zoner og mere beplantning samt organisering 
med parkeringspladser, kunne skabe et grønnere og mere imødekommende miljø. Ellers er der 
jo allerede mange fine tiltage igang, der giver oplevelsen af en grøn bydel (torvet og broen fx). 

 Fordi træer i midterrabatten af Torvegade ville lægge en dæmper på trafikken og klæde en 
stresset trafikåre. 

 Torvegade 

 I kanalen flyder der meget skrald rundt, og ved volden på Christiania er der også møg beskidt 

 Holmen - området omkring Operaen er en ørken. 

 Volden kunne blive meget bedre. 

 Først og fremmest, at Inderhavnsbroen bliver færdig - men derudover gerne - som i Venedig 
flere små broer over kanalerne men måske også bro eller broer over Torvegade 

 Christianshavn torv mangler grønt, og jeg ville ønske at stemningen på torvet kunne ændres Pt. 
er der en meget dominerende gruppe, som øges i antal, som gør torvet utrygt for mine børn 
(på vej til/fra skole med metro) og jeg selv undgår torvet så vidt det er muligt. 

 Christianshavn Skoles skolegård bør få mere grønt.  

 Refshaleøen kunne godt trænge til noget mere grøn nytænkning. Evt med brug af byhaver i 
højbede eller lignende. 

 Fx inkludere i pladser eller ved vedligeholdelse og renovering af ældre bygninger/-områder 

 Gør flere vej ensrettet så der spares en vejbane og dermed giver plads til grønne tiltag. Den 
motoriseret trafik til Holmen bør ledes af kløvermarksvej. Man bør gennem lokal planen sikre 
at nyt byggeri på Chr.Havn har en mere grøn profil. 

 Overalt hvor det er muligt. 

 langs kanalen 

 Langs havnen 

 Voldene 

 Langs havnen, specielt strækningen mellem knippelsbro og langebro. 

 Bodenhoffs Plads kan blive et bedre fritidsområde for besøgende og beboere 

 Overalt, dog uden nedrivning af eksisterende, gamle bygninger 

 Lyd skærm mod amager boulevard 

 Udført pænt og med gennemsigtig glas 

 overalt 

 Torvegade og prinsessegade er ikke sjove for cyklister - det føles til tider som om det er med 
livet som indsats... 

 Prinsessegade og Refshalevej 

 Omkring udenrigsministeriet og Bodenshof plads 
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 Prinsessegade 

 Strandgade 

 Bodenhoff Plads 

 Derudover skal der være åben adgang til gårdene og" forbudte" skiltninger omkring feks. Det 
Hvide Snit, lejerbo, skal ned samt åbnes op for befolkning kan gå ture dernede. 

 Mere grønt omkring kanalen, lave små byrum med borde bænke og grønt - meget grønt. Lav 
området ned til havnen mere grøn, store plantekasser med grønne planter. Området ved 
appelbys plads - langs kanalen er meget kedelig, uplejet og ingen belysning. Nu hvor 
cirkelbeoen er kommet, er det ærgerligt, at området op til den er i så ringe stand. 

 På holmen er der brug for tiltag til at aktivere kajkanten langs havnen. Omkring refshaleøen og 
det nye bebyggelser er der mangel på offentlige områder som indbyder til ophold og aktiviteter 
(sport mv.) 

 Prinsessegade 

 Dronningegade/ prinssegade/ mikkel vibes gadd 

 Mere oprydning og pleje af område som er grønne så der ikke ligger skrald og affald. Vi har 
mange gæster og turister som smider affald hver eneste dag på Christians havn og det ser grimt 
ud. Hvis man kunne lave flere initiativer med nodgning og mere oprydning så ville vi kunne 
nyde alt det grønne som vi allerede har i dag endnu mere. Så en anbefaling er ikke kun at 
etablere mere grønt, men at passe og pleje det vi har meget mere. Hvis man ser en busk ligger 
der helt sikker affald i den eller under den - så mere nodgning, pleje og oprydning på budgettet 
ville være super fedt. 

 Se foregående kommentar 

 Refshaleøen kunne sagtens gøres til et mere attraktivt grønt område. Ligenu er det lidt for 
"tilfældigt" og der ligger meget skrald/affald rundt omkring. 

 Klatreroser på husmure er flotte (bl.a. på Ovengaden Neden Vandet) og virker meget dragende 
og fascinerende på turister også. Man kunne lave det en del af Christianshavns varemærke, og 
introducere klatreplanter flere steder. 

 Nogen måske lidt utraditionelt man kunne overveje var vandplanter der også gror delvist over 
vandet. De kunne planes i hjørner og i kanten af nogle kanalerne hvor der ikke ligger både. Siv 
eller lignende, der kan gro i vand med det saltniveau der findes i vandet. Jeg tror det ville skabe 
en interessant effekt der ville signalere hvor rent vandet jo rent faktisk er, og at naturen 
smelter sammen med bybilledet. 

 Dronningensgade 

 Prinsessegade 

 Amagergade 

 Der er meget bil trafik på Christianshavn (Torvegade og Prinsesegade). Der kunne laves en 
tunnel (eller andre metoder) for at forbinde indrebyen med Amager for at undgå at biler kører 
igennem Christianshavn. 

 Christianshavns Torv 

 Kvarteret omkring Udenrigsministeriet og ud mod Nordatlantens brygge, Christianshavns skole 

 Torvegade 

 Parken ved Orlogsmuseet er dejlig, men ikke kendt af mange og heller ikke tilgængelig hele 
tiden. Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke er mere åben for offentligheden, da det er sådan en 
skøn og velholdt have - det ville være et nemt tiltag at skabe nemmere adgang til den. 

 Gerne i området omkring Christianshavns torv og ved CIK"s lokaler i Bådsmandsstræde 

 Ved grønne områder og kanalen 

 Træer kan plantes på gadehjørner i f.eks. Sofiegade m.fl. som det er gjort i Dybbølsgade 

 Christianshavns Torv må gerne blive grønnere. Evt. forbedret med lys/kunst. Området omkring 
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Ravelinen kunne også godt blive brugt bedre. Som det er nu virker det mest som et område folk 
bare går igennem. 

 Særligt de store og meget traffikerede veje ville blive forskønnet af mere bevoksning. 

 Prinsessegade og Dronningensgade i hele deres udstrækning 

 I haven bag ved Frelsers Kirke 

 Først og fremmest i skolegårdene, som jeg ser det er det stort set kun asfalt. Gaderne kunne 
også være mere grønne, men det nytter ikke bare at lave bede eller plante græs, da der smides 
rigtig meget affald på gaderne især i ruterne fra christianshavns torv og ned mod Christiania. 
Det ville være en god idé samtidig også at styrke indsatsen mod skrald. Langs kanalen ville det 
være super at erstatte brostenene med græs, der er rigtig mange der sidder og hygger langs 
kanalen. 

 Pumpe ilt i kanalen, og rense den oftere. 

 Typiskt på de kommunale områder 

 Man kunne overveje, at plante flere spiselige planter og i øvrigt lade være med at fælde og 
rydde, som man gør lige nu. F.eks. på Volden. I den sidste - nu skal vi gøre noget, så den 
oprindelige vold bliver genetableret, har man ryddet mange spise planter. Det samme i 
forbindelse med cykelstien ved Hal C. Der blev fældet adskillige æbletræer og fjernet noget af 
det andet fine grønne for at etablere en cykelsti og en bro over kanalen, som næsten ingen 
bruger. 

 sofiegade mere skolevenlig 

 Området omkring Gallionsvej og kanonbådsvej på Holmen er et område med spændende 
potentiale, og kunne gøres endnu mere attraktivt at opholde sig i som rekreativt område med 
forskellige aktiviteter. Kajakklubberne er gode eksempler på dette og nye aktiviter kunne være 
en parkourpark eller en streetfodboldbane som den på f.eks. Sønder Boulevard. 

 Derudover er der et kæmpe potentiale omkring voldene, hvor man kunne gøre det mere 
attraktivt for mennesker at opholde sig. Man kunne f.eks. invitere kulturaktiviteter som teatre, 
dansekompagnier eller skulptører, man kunne skabe pladser til grill og skovtur og man kunne 
invitere kunstenere til at skabe installationer, figurer, skulpturer og oplevelser i rummet. 

 Arsenaløen, Refshaleøen, Holmen og Christianshavns kanal. 

 At man i forbindelse med nybyggeri laver grønne arealer og at man udnytter området bag Hal C 
til byhaver. 

 Fx pladsen ved havnebroen bag Nordatlantisk Brygge 

 Mere grønt på torvet 

 Bedre rengøring og vedligeholdelse af voldene 

 Flere små parker 

 All residential areas 

 Papirøen, skoler, Prinsessegade 

 området omkring Christianskirken 

 Bedre miljø og grønt på Torvet.. 

 Christiania med respekt for det oprindelige 

 I Benenden - op mod Bodenhoff Plads 

 Bodenhoffs Plads, Prinsessegade, Dronningensgade, Torvegade, Strandgade, Sct, Annæ gade 

 På Christianshavns torv 

 Dronningegade, strandgade ovengadenedenvande . Om muligt Torvegade 
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8. Har du idéer til, hvordan man kan skabe kendskab, engagement og ejerskab til bynaturen på 
Christianshavn? 

 

 Indrag ejerforeninger og lejeforeninger og bed dem om at lave tilsvarende initiativ, oprette 
grønne grupper til vedligeholdelse af de grønne områder. 

 Hold det grønne tilgængeligt og 'nudge' folk til at tage medansvar. 

 Man kunne arrangere ture med en naturvejleder, for fx at få kendskab til hvad der er af planter 
rundt om Voldene. 

 Give bedre besked når der plantes små bede, omkring hvad formålet er, og hvad der kommer 
til at gro. 

 Livemusik (gerne uforstærket) i parker eller de grønneområder. 

 Direkte engagement. 

 Gratis køkkenhaver med faciliteter til beboere, evt. på Refshaleøen. 

 Etablering af fredet område og stisystem på Refshaleøen, evt. med fugle plancher. 

 Flere små parker... 

 Man kan tage små parkeringspladser eller parkerings båse og ligge græs og plante træer -"mini-
parker" 

 Luk Torvegade for biler om søndagen og lav beboer hjemmedyrket grønsagsmarked. 

 Engagement kan man ikke skabe, det kan kun komme af sig selv. 

 Ikke specielt, men det kunne måske gå gennem boligforeningerne? 

 Området ved spejdergården på Holmen - forsvarsanlægget samt området rundt om vandet i og 
ved Christiania. 

 Tilbyde at give beboerforeninger ansvar for områder udenfor deres grund. 

 Måske give børn mulighed for at plante, passe og "eje" et træ, busk eller lignende på gaden.. 

 ikke umiddelbart, da jeg synes, at der er en fin kommunikation her på Christianshavn. 

 Igennem Christianshavneren 

 Ved at respektere fodgængere, gerne give dem følelsen af at være ønskede, ikke i fare for at 
blive kørt over. 

 Giv beboerne for selv at lave bynatur. Det giver medindlfydelse og medansvar. 

 Jeg ved ikke helt hvad I mener med spørgsmålet. 

 lave guidede ture på volden, fortælle i Christianshavneren om de planter og dyr vi har på 
volden i gårde og på pladserne 

 Hvis nu man lavede en offentlig by have som kendt fra andre bydele. 

 Man skal ikke være så bange for grønt græs og buske - Hundefolket skal nok samle op efter sig. 

 Lokalavis 

 Tv 

 Reklamer 

 Nej 

 Gennem de privatejede grønne gårde. 

 Skiltning 

 Pas.. 

 Gennem byrundture hvor der fortælles om planer 

 Lokalaviserne 

 Ved at folk er medbestemmende. Ved debat f. Eks i Christianshavneren. 

 Workshops om naturen på den bemandede legeplads. Bybier. 

 Tja ... pjecer i stil med den man får vedr. affaldssortering ... ved ikke om det virker/bliver læst. 
Ellers kunne man alliere sig med SuperBrugsen, Irma og Fakta og bede dem 
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(kassemedarbejderen) om at dele en informationsfolder ud ... evt. med en konkurrence koblet 
på ... 

 skiltning og oplysning herom i lokalavisen. 

 Hustandsomdelte breve 

 Udvælg politisk få mål, der realiseres inden for kortere tidshorizont. Gennemfør disse få mål. 
Tydeliggør dem i de lokale gratis-aviser. Og skab derigennem en oplevelse af, at "det nytter 
noget".... Og det kan betale sig at engagere sig i Chritianshavn. 

 Lav endelig IKKE store forkromede planer, der tit ikke blir til noget. Det skaber ligegyldighed.... 
Og oser af politiske syltekrukker.... Det skaber kun ligegyldighed og irritation og frustration.  

 Få og realiske og slagkraftige planer vedr. fx : Orden og æstetik i kanaler ( Erdkehlgraven). 
Grønne randzoner langs tilkørelsvejene. Åbne og brugbare arealer i massevis. Og endelig ingen 
tættere bebyggelse af holmene. 

 Inddrag borgerne, som fx ved dette initiativ, Borgerpanelet. 

 En frivillig forening er mit bedste bud. Fx hvor man også fik mulighed for at dyrke egne 
grøntsager, frugt, bær osv. 

 Åbne mere op for at indbyde folk til at bruge de grønne områder ved viderudvikling og 
vedligeholdelse af opholdssteder til f.eks. grill, lejepladser, motionsudstyr og sidde- og 
liggepladser. Samt åbne op for mindre erhverv til mad og drikke og butikker langs 
havnefronten - og udvikle stemningen af en promenade. Udvikle markedsføringsmateriale i 
første omgang til entreprenører og mindre erhverv med støtteordninger til etablering eller 
andre fordele. 

 Diskret skiltning centrale steder 

 På Christiania er der fint og rent overalt, her tør man ikke smide et stykke papir ved siden af 
affaldsspandene. Man bør undersøge, hvad det er for en kultur man har skabt på Christiania. 
De mange bagerforretninger og fastfood bør medinddrages, så ikke deres emballage flyder 
overalt. Sydpå vasker / spuler man gaderne dagligt ud for restauranter. Elevator og 
rulletrapper til Metroen bør rengøres og grafitti fjernes straks den opdages. 

 Christianshavn er en af de største turistattraktioner i København, og man bør gøre mere for at 
bydelen fremtræder indbydende. 

 Via Lokaludvalg, Lokalråd, samarbejde m eje,leje - andelsforeninger. Grøn Agenda " 
Christianshavneren" 

 Støtte til små grønne pladser, ligesom den ved Beboerhuset. 

 Etablering af områder med byhaver 

 Ansæt grønne piloter,  der går med forskellige samfundsgrupper og beser goderne, der synges 
fællessang og spilles på turene. Slogans om grønne Christianshavn med meget synlige skilte 
med pile pegende på det grønne. Skiltene skiftes tit ud, så de ikke bliver sløv vane. 
Bemærkninger om nyt grønt ved officielle lejligheder, i kirkerne, i skolerne. 

 beboerindflydelse/bestemmelse over udvikling i lokalområdet. 

 Tilbyd private og foreninger/virksomheder at de kan blive sponsor for et vejtræ, en facade, et 
blomsterbed el.lign og hold en halvårlig fest/hygge komsammen for dem som deltager og 
bidrager til at gøre Chr.havn grønnere 

 Facebookgruppe 

 Fælles arbejdsdage i dialog med ejer/andels/lejeforeninger 

 gennem skoler og institutioner, rettet mod børn og unge. for os andre kunne det være at 
arrangere ture med naturvejledere, ornitologer eller andre, der har særlig kendskab til 
lokalområdet.  

 Måske ved byvandringer 

 Opdragelse, opdragelse, opdragelse. Det er desværre den eneste vej. Det er svært, når 
moderne forældre i dag gør, hvad der passer dem - for eksempel cykler på fortovet.  
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 Bynaturen på Christianshavn er dejlig - men den kan gøres endnu bedre. Kunne man ikke lave 
en "Fjern dit skrald dag", hvor alle bliver udstyret med plastposer og går en tur på nogle timer 
for at fjerne skrald? Lidt ligesom strandture i gamle dage, hvor man fjernede plastik mm.? 
Kunne man forestille sig, at børn og forældre ville tage med på sådan en tur? 

 Den allerstørste udfordring er dem, som kommer til Christiania. Christiania er et dejligt sted, 
men der ligner en slagmark hver morgen fredag, lørdag og søndag, fordi folk smider deres 
affald allevegne. Kunne man iværksætte en kampagne overfor de mennesker, som besøger 
fristaden - i samarbejde med Christianitterne, som selv kæmper en brav kamp mod affaldet? 
Hvis I spørger mig, så er der alt for få skraldespande. Dem, som er sat op, er stuvende 
fulde........og så er spørgsmålet, om man kan gøre en indsats for folk, som er skæve, eller om 
det bare er nyttesløst. 

 Jeg savner grønt på Christianshavns Torv. Synes, at det hele bare er gråt. Og ja, den 
grønlandske marmor er virkelig flot, men nu virker det bare endnu mere bombastisk. Bedene, 
som er blevet kørt som forsøgsordning var ikke et hit. Det skal være noget, som er grønt fra top 
til tå, og som kan ses. Kunne man forestille sig noget, som kravler, og som er nemt at fjerne? 
Eller smukke grønne buske hist pist. 

 brug de allerede eksisterende guidede rundtue; de er ganske gode 

 Bilerne ud af Christianshavn 

 måske en folder eller balloner sat op hvor det "sner" 

 Ved at kæle mere om de eksisterende træer og inddrage de omboende, hvordan plejen af 
træerne varetages. 

 Det må jeg lige tænke lidt mere over. Problemet er at Chr.Havn er "gennemgangslejr" for så 
mange ansvarsløse, der ikke bor her. 

 Offentligt ejerskab 

 Dialogture: Opdel Chr.havn i 4-5 afsnit og gå en tur i hvert afsnit, hvor Kommunen fortæller og 
LYTTER til Chr.havnernes kommentarer og forslag. 

 Hvis nogen får et ejerforhold, enten ved at få brugsret eller dyrkningsret til området 

 Lav byvandringer. 

 Inddrag det på skolen og gymnasiet.  

 På Chr. havnsskole er de fleste børn lokale børn. 

 Nemt tilgængelig hj. side eller apps..... 

 Kommunen skal gå forrest og fjerne skrald og efterladenskber samt opretholde en høj 
vedligeholdelsesstandard 

 Borgermøder for interesserede. Faglig og økonomisk støtte til beboerforeninger som ønsker at 
begrønne ejendomme og skabe grønne områder i deres boligområde. 

 Der er super råt på Voldende om aftenen, med en masse kriminalitet. Hvis man kunne fjerne 
det, så tror jeg flere ville bruge dem. Derudover tænker jeg at byhaver, bier osv kunne være et 
godt tiltag til at få især børnefamilier og unge til at engagere sig i områderne. 

 inddrag lokal-befolkningen og skab plads og rum til alle. alle skal føle sig velkomne, og vi skal 
virkelig passe på at de mere kedelige, asociale ting omkring Christiania, ikke breder sig ud og 
dominere resten af Christianshavns-området. 

 Hvis det er tilladt at plante rundt omkring, dyrke nye arealer tror jeg at mange får lyst til at 
deltage og dermed få ejerskab. 

 Festival, skiltning til de hyggelige områder inde bag christianshavns bygninger. 

 Inddrage skoler og børnehaver 

 Ejerskab skabes, hvis man får lov (af kommunen) til selv at plante grønt i områderne omkring 
egen bolig. F.eks. at plante blomster omkring træerne langs kanalen. 

 ved ikke, måske brochurer eller links 
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 Facebook, plakater, info bibliotek, skoler, butikker. 

 Jeg mangler information om hvad sksl ske med refsaloen i den kommende åre. 

 Der er allerede masser af kendskab til bynaturen på Christianshavn. Det ses nemt af de mange, 
mange turister og københavnere fra andre dele af byen som dagligt og især i weekenderne og i 
ferierne bruger og nyder mulighederne, fx pt. til at bade ivrigt i kanalen. Papirøen er i år blevet 
en mega succes. 

 Jeg synes, det bliver gjort rigtig godt med gang- og cykelstier. Måske flere legepladser i det fri. 

 F.eks ved at lade borgerne være med til at etablere grønne pletter 

 Udvælg egnede facader til f.eks. beplantning på fortovet i form af klatreroser og stokroser og 
lad beboerne forstå under hvilke betingelser man må dyrke disse planter og lettilgængelig info. 
om, hvordan de holdes, beskæres m.v. Jeg bor med skønne stokroser op ad facaden og holder 
dem efter bedste evne, men ville aldrig selv (hvis de ikke havde været der i forvejen) turdet 
plante dem i hvad vel strengt taget er et offentligt fortov. De tilføjer gaden liv og dejlige farver 
og er oplagte motiver for turister og besøgende. Det kunne måske være fint med lidt 
bydelsinfo. om, hvordan man måske kan være med til at gøre bydelen grønnere ved sin egen 
facade (på lovlig vis, så man ikke planter på steder/fortove, hvor det er uhensigtsmæssigt/ikke 
tilladt), og om hvor man kan henvende sig for yderligere info. 

 Min oplevelse er, at den bliver brugt flittigt, og at beboerne føler et stort ejerskab i dag. 

 Tilbyd beboerne på Christianshavn at leje et hønsehold, kaniner eller lign. af kommunen til 
deres gård. Eller hvad med om man kan leje/låne nogle af kommunens dygtige 
gartnere/havearkitekter til at hjælpe med gårdindretning eller til at komme ud i ejer-, andels- 
eller boligforeningen og holde oplæg om grønne arealer, og hvordan man for en billig penge, 
kan holde liv i og passe dem. Eller lav skolehaver på volden, hvor eleverne fra begge skoler kan 
dyrke grøntsager mv. Og  lov til at tage det med hjem. 

 Tilfreds med de metoder der allerede nu bruges. 

 ved skiltning, som i Amagerfælled med kort og fortegnelser over hvad man kan se de 
forskellige steder. 

 Vigtigt: Flere skraldespande med opfordringer om at benytte dem. Også skraldespande med 
flaskeholder. Når det flyder (hver weekend eksempelvis), mister man sit engagement for 
bynaturen. Gør det let for dem der sviner, at finde plads til deres skrald. 

 SMå skilte ved fx Volden og Holms område... 

 Beboerprojekter med grøntsager og krydderurter, måske bier etc. 

 Man kunne involvere skoler og børnehaver i små grønne fællesskaber hvor man dyrkede 
grøntsager eller lignende 

 Plantntræerbinkasserbog flyt dem engang imellem. 

 Man kunne måske skabe nogle store kummer med krydderurter til fri afbenyttelse - som 
Torvehallerne har skabt. Det vækker folks omtanke og engagement, når der er spiselige ting i 
kummerne i stedet for stedsegrønt. Det samme kunne man måske tænke i, når der beplantes 
buske og træer. Ribs, solbær, æble- og kirsebærtræer er levestærke planter, der ikke kræver 
stor pleje. Og så kan alle borgere høste frugten. det tror jeg skaber omtale og engagement. 

 Start i skolerne. Sæt naturvejledning på skemaet. Giv borgere adgang til at 'adoptere' 
vedligeholdelse af lokale områder (under behørig kontrol og bistand, hvis de ikke lever op til 
forpligtelsen). 

 At brande Christianshavn som den naturrige ø i byen 

 Er by overhovedet natur? 

 Inviter til bynatur week evt. i samarbejde med Arkitekturcenteret, Noma, Papirøen, 
Søfartsmuseet, Kriminalforsorgen osv. og inddel Chr. i forskellige grupperinger der kan komme 
med forslag til bynaturinitiativer, som de præsenterer for hinanden og hvor indgår hvordan 
bynaturen  gennem frivilligt arbejde kan vedligeholdes m.m. 
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 Byhaver kunne skabes flere steder. Fx Byhaven SPIR er en, jeg har kendskab til. 

 Borgerne kunne få "fri leg" til at plante træer og buske forskellige steder I området. 

 Inddrage borgerne i byhaver på Refshaleøen  

 Naturen skal i højere grad inddrages i arrangementer 

 Eksisterende foreninger inviteres til aktiviteter om bynatur, f.ex udendørs motion, 
skattejagt/orienteringsløb, bålmad o.l. 

 Ny hjemmeside og social media promovering 

 stærkere fokusering på kommende cykelveje - skal der være flere f.eks.? 

 små fine skilte, der viser vej til grønne områder, eller som fortæller, at man skal passe på 
naturen. 

 Hjemmeside om Christianshavn, hvor dette emne indgår. 

 Ved fjernelse af rockermiljøet på Christiania og bådegruppen i Erdkehlgraven. 

 Jeg syntes at Københavns kommune gør rigtig meget, de medarbejdere der arbejder i området 
er synlige og venlige - det gør meget.  

 I kunne skilte noget mere, lave byrum som alle kan benytte. Når jeg en sommer dag/aften går 
ned langs kanalen er der mangel på siddepladser og det kunne være dejligt med flere 
muligheder for bænke med borde, så det appellere til at børnefamilierne kommer ud og spiser. 

 De mange besøgende skal have hjælp, også dem som besøger Christiania, således at de blir 
opmærksomme på at vi elsker vores bydel og gerne vil have den ren og fin. 

 Studer hvad de gør i andre storbyer for at beskytte bynaturen og gade miljøet. Det sidste nye 
er vidst det man kalder nodgning. 

 Opfordre beboerne til at komme med ideer og lade vinderne deltage i arbejdet med at udvikle 
og implementere ideerne. Evt. give en pris/gevinst for bedste ideer. 

 måske med nogle flere arrangementer eller guidede turer i naturen 

 Klatre roser/planter vil kræve engagement fra dem der bor i bygningerne. Man kunne kontakte 
dem og tilbyde dem at betale for planterne hvis de var interesseret i at passe dem 
efterfølgende. 

 Ved at involvere beboerne direkte 

 Feks som direkte medvirken ved byhaver 

 Bruge flere skilter, som fortæller om naturs liv og historik om området. Flere skilt om må ikke 
cykle i de grønne areal, såldes at folk kan gå og nyde natur.  

 Etablere samarbejde med VisitDanmark, Alt om København og museum for at fortælle det der 
findes i Chh. område. 

 Nedsætte beplantningsgruppe 

 Skiltning, velkomstbrev når man flytter til bydelen 

 Som jeg igennem de seneste 30 år har gjort gå rundt i byen og lad os inspirere 

 Skoleklasser kunne få undervisning i gademiljøet om planters/træers egenskaber og pasning og 
derigennem være med til at engagere sig. Få ejerskab. 

 Børnehaver skal på små ture have fortællinger om træer/planer. 

 Kan man forestille sig, at de hjemløse på pladsen kan inddrages i et mindre omfang 

 Pensionister kan tilmelde sig nogle bestemte eventsdage, hvor der engageres i pasning/pleje. 
Få en kop kaffe/kage og en snak og hyggeligt samvær 

 De arbejdsramte er nok svære at få til at engagere sig 

 Brug grønne "Porte" der gør opmærksom på at man nu træder ind i et grønt område. Fortæl 
lidt historie om området, floraen og faunaen. 

 nej det er sikkert ikke nemt, men hvis det kan fremhæves hvad outcome er for borgerne, det 
skal nok visualiseres i ideoplæg man så kan tage stilling ud fra... 

 Ønsker ikke at udvide kendskabet 
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 Plakater og skiltning ( i stor skala )som anviser retningen og mål i stedet for grafitti og lokal 
kunst ! 

 Hvis det hele ikke så så slidt ud, så ville man måske også tænke mere over det, før man smed 
affald. Men der skal være flere muligheder for at komme af med affaldet. 

 Byvandring rundt i chr. havns gårde. 

 Det er vanskeligt, da der er overvægt af fremmede der benytter gader og pladser på 
Christianshavn og de vil aldrig  deltage med ejerskab til bynaturen. Generelt passer 
Christianshavnerene godt på Havnen. 

 ved at involvere beboerne 

 Det ville være skønt med flere lokale initiativer. Udsmykning af en bestemt bro, byhaver og 
workshops. Byg-din-cykel-workshop, plantedelingsworkshop eller pladebyttedag. 

 Man kunne desuden lade en række personer fra Christianshavn fortælle om deres forhold til et 
specielt område af bydelen i en række videoer. Nogle der får noget maksimalt ud af det sted de 
bor, udnytter nærmiljøet og kan inspirere andre. 

 Flere åbne gårde og havebrug ala Nørrebroparken hvor initiativet og vedligeholdelse lægges 
hos borgerne så de derved får ejerskab 

 Engagement og ejerskab hænger sammen med at det nytter, og at man kan se at indsatsen 
bær frugt. Så længe besøgende udefra for lov at larme, svine og fylde så meget, så er det nok 
op ad bakke 

 Christianshavnerne er for en stor dels vedkommende engageret og følger ejerskab for deres 
område . Men den trafikale situation i Torvegade er katastrofal og må og skal ændres. 

 Grøn dag om foråret eller i forbindelse med Christianshavnerdagen 

 desværre ikke 

 Gennem lokalavisen. 

 Byvandringer 

 Plante grønt i gaderne i forbindelse med parkeringspladser og boliger. Marker 
cykelforbindelserne med gadetræer. Stil konsulenter til rådighed (kommunens 
landskabsarkitekter) for boligforeninger som vil gøre friarealerne grønnere 

 giv folk så meget frihed som muligt. 

 Skolehaver måske? 

 Mere levende og alsidigt forretningsliv, dvs specialbutikker som ost, kød, farvehandel isenkram 
skomager, så der er naturlig grund til at færdes overalt på Havnen. Personlig kendskab til 
kunder og butikindehavere giver følelse af tilhør og ejerskab - min bydel, vi hilser og genkender 
hinanden. 
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 Procent Antal 

Ja 20,2% 59 

Nej 28,4% 83 

Måske 41,4% 121 

Ved ikke 9,9% 29 

Respondenter 292 

 
 

10. Har du en konkret idé til et partnerskab, du gerne vil være en del af?* 
*Dette spørgsmål blev kun stillet til de respondenter, der svarede ja eller måske til det foregående 
spørgsmål. 

 

 Fx beplantning og vedligeholdelse af bede i min gade, hvis der bliver gjort plads til dette og 
biltrafikken bliver begrænset. 

 Byhave 

 Beplantning med buske, trær og planter, med spiselige afgrøder. 

 Jeg vil gerne være med til at lave og holde en køkkenhave og nyttehave på hele tagarealet på 
garageskuret i min gård, Ved Volden. Jeg kan plante mange forskellige grønsager og krydderurter 
og kål. Jeg kan oprette et hold af frivillige der vander og luger. Jeg skal bare bruge penge til at 
købe jord og lave højbede og købe frø og haveslanger. Jeg vil gerne have mulighed for at komme 
igang med denne idé. Jeg synes kommunen skulle fremme sådanne idéer og give penge til 
mennesker der gerne vil lave lignende projekter. Vi har masser af grønne idéer men vi har ingen 
penge. 

 Formidlling 

 Området ned til vandet på holmen mod Christiania 

 Jeg er kustmaler.. arbejder stadig på at få fingre i en gavl at udsmykke.. 

 partnerskabet skal ikke være tom luft, der skal være handling bag, også fra kommunens side. 
partnerskabet skal består af borgere, lokaludvalg, og relevante personer fra kommunen. 

 Sikring af skolevejene på Christianshavn 

 Den praktiske del når det kommer til at anlægge en by have eller lignende. Er trods alt gartner☺ 
Men også i dialoger med by/ landskabsarkitekter da jeg daglig oplever at teorier fra skrivebordet 
ser fin ud men fejler i virkeligheden. 

 Grønt græs og grus i stedet for brosten - så skal jeg gerne komme og rive skidt sammen ind 
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imellem - og hænge nye høm-poser op ( som hundeejerne kan benytte til at samle op efter 
hunden. 

 Skiltning til det små grønne pusterum/oaser så alle kan finde vej 

 Jeg er sådan set med til at holde de grønne arealer hvor jeg selv bor, så om jeg ville være med i et 
partnerskab et andet sted er usikkert. 

 Indsamling af skrald på volden med børnene. 

 Ikke sådan lige ... lidt i tvivl om hvad partnerskab vil sige... 

 Evt deltage i en følgegruppe / styregruppe, der er mde til at sikre, at der følges op på beslutninger 
der er taget for et grønnere, venligere og mere åbent Chritianshavn mv. Også trafikalt..... 

 Nej, det lyder lidt svævende, at "indgå i partnerskab med byen". Derfor svarede jeg også "måske" 
til foregående spørgsmål. 

 Se mit tidligere svar for to spørgsmål siden. 

 Udvikling af markedsføringsmateriale til entrepenører, boder og mindre erhverv til at etablere en 
promenade. Ved de rette forhold på sigt evt. egen mindre bod/cafe. 

 - ikke lige umiddelbart!! Jeg er åben for evt. deltagelse. 

 Grønne gårde, grønne skoldr 

 lokal udviklingsplaner. klima og trafik tiltag 

 Kender dem ikke. 

 Ved ikke nok om eksisterende partnerskaber, men f.eks. bybier kunne være en god idé, eller 
førnævnte sponsorater mv. 

 Ikke på nuværende tidspunkt 

 Det er lidt uklart for mig hvad "partnerskab" præcist indebærer. 

 jeg kan ikke rigtig greje/lide begrebet "partnerskab" - derfor pas. 

 Ved ikke hvad et partnerskab betyder? 

 Men fx. få de begroede skrænter på Trangravsvej (og andre skrænter ned mod vandet) til at se 
ordentlige ud. Genplante æbletræer (som kommunen eller By og Havn fældede på Trangravsvej). 
Heldigvis er det nu lykkes at få dem til at holde op med at sprøjte og vi har selv plantet (og 
finansieret) på eget initiativ (vildroser og strandkål), bla for at undgå at alt jorden skred ned. Skrev 
engang til By og Havn om de ville indgå i plante og finasere, men fik ikke svar. Så vi gjorde det på 
eget inititativ . 

 Oprensning af havn og vandområder. 

 Byhaver og begrønning af ejendomme 

 bistader 

 jeg er ikke helt klar over hvad det indebærer endnu? 

 Hvis jeg fx sammen med venner og bekendte på Chr. havde adgang til at dyrke og passe en lidt 
vild beplantning et sted vil jeg synes det var en meningsfuld måde at tilbringe tid på. 

 Ja, forgrønning og forskønnelse af Torvet samt området omkring Beboerhuset i Dronningensgade. 

 Næ, men idéen om en slags "gadelaug", som kan vedligeholde evt. mindre beplantning i gaderne, 
hvor professionel gartnererfaring ikke er nødvendig, kunne jeg da godt se for mig. 

 Jeg forstår ikke, hvad ordet partnerskab dækker over? 

 En kvartals 'christinashavns-oprydningsdag' i de grønne områder for, at fjerne al den mængde 
skrald der efterlades i buskadser, i havnen med mere i løbet af weekenderne af områdets 
besøgende. Lad der gå sport i, at få lokale til at være med i oprydningsprojektet (ligesom når 
naturfredningsforeningen gør det landet rundt) - også skolerne. 

 ikke umiddelbart. 

 Ja, både vedligeholdelse, udvikling og formidling vil jeg gerne være en del af. 

 Går allerede og river vandris af træerne langs kanalen. 

 Udvikling og omtale 
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 Nej kender ikke ideerne 

 Ja, grønne tage på garageanlægget i vores gård, ved volden 

 Byhaver 

 Passe højbede eller lignende 

 Jeg kan hjælpe med at bygge hjemmesiden og promovere de sociale media 

 Som medlem af et gårdlauget, hvor jeg bor, ville jeg gerne indtræde i yderligere planlægning af, 
hvorledes gårdene på Christianshavn bevares/videreudvikles 

 Forskønnelse og bedring af den sydlige del af chr havns vold 

 opsamling af affald i naturen 

 Udvikling af området kunne være rigtig spændende. 

 Det ville være oplagt at igangsætte et partnerskab for udviklingen af området omkring 'Søminen'. 

 Transporten til christiania 

 Træbeplantning 

 Byhaver ( selvom jeg kun er amatør) 

 Med Alt om København/ Visit Denmark 

 Bybi Christianshavn 

 Jeg må bede om mere konkret information vedr. vilkår for et sådant partnerskab. Det er absolut 
interresant. 

 Forhindre ny initiativer 

 Engagering af medborgere i opsamling af affald og skrald 

 Organisering af Ertkehlgraven mhp forskønnelse og fjernelse af uorganiserede vrag 

 Jeg vil rigtig gerne være en del af en idébank til udførelse af projekter. Har et fysisk handicap der 
gør at jeg ikke kan deltage i selve udførelsen. 

 Alt med kanalen 

 Ikke p.t. 

 ikke lige nu og her 

 Jeg ville synes det kunne være skønt at være med til at udsmykke en lille del af min hverdag, på 
en måde som kunne være til glæde for andre. Gøre det interessant, smukt, og dejligt at bo i det 
lille fine sted, hvor vi bor. Hvis det tilmed kunne være noget, der også fik folk til at tale mere 
sammen og komme hinanden ved på den ene eller anden måde så ville det virkelig gøre en 
forskel. 

 Jeg ville også være glad for at deltage i opbygningen af en mindre byhave eller et grønt område, 
som kollektivt kunne bygges op. 

 Jamen jeg ville da gerne arbejde som rullende naturvejleder der igangssatte projekter i de 
forskellige boligforeninger og gav folk muligheder og inspiration til hvad og hvordan de kunne 
gribe noget sådant an. 

 Nej. It depends on what is meant by partnership. 

 Ikke umiddelbart, men skl dog lige tænke lidt over det 
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 Procent Antal 

Meget enig 12,4% 36 

Enig 22,4% 65 

Hverken eller 25,5% 74 

Uenig 17,9% 52 

Meget uenig 16,6% 48 

Ved ikke 5,2% 15 

Respondenter 290 

 
Kommentarer: 

 

 Man skulle hellere bygge højt i udkanten a la Margretheholm. Høje bygninger omkring stationer 
skaber mørke og utryghed 

 Jeg er ikke super glad for at bygge højere, men gerne nyt hvor der ting forfalder, eller der mangler 
bygninger.  

 Renovér nogle gamle fabrikker og sæt dem i stand og lav nogle lejligheder der er til at betale i nogle 
bygninger med historie og sjæl!! Og ansæt unge arbejdsløse til at renovere bygningerne! To fluer 
med et smæk! Flere boliger til unge mennesker! Flere unge mennesker i arbejde! Lav større 
indflydelse på hvordan man selv bor. Større indflydelse giver sjovere miljøer, med mere 
brugerinvolvering, og højere livskvalitet. De der højhuse, det er prestige projekter, det er for at 
fremme en arkitekts og en politikers karriere, at de bliver bygget, DET ER IKKE FOR BYENS SKYLD. 
Det er for politikernes og bygherrenes egen skyld, så de kan være stolte og tjene penge. Det 
hjælper ikke byen eller os der bor her. Vi er ikke blevet spurgt. De rige kommer bare og bygger 
luxus lejligheder og river bylivet og kulturen ned, uden at spørge om lov, uden at spørge om 
hvordan dem der faktisk bor der, gerne vil have det. Og så flytter de ind med deres overklasse 
anonymitets kultur hvor man bliver kigget mærkeligt på hvis man hilser på sine naboer - NEJ!  Alle 
de rige prestige projekter, de efterlader sig et spor af kedsommelige døde bydele, hvor der engang 
var spændende, men nu er alt kreativiteten blevet kvalt, og der er helt dødt. De mennesker, der var 
med til at før at gøre området attraktivt, deres kultur er blevet bulldozet, så de er flyttet væk til et 
andet sted, der ikke er revet ned endnu. Lad nu vær med at importere forstadsliv ind midt i byen. 
Byg de der projekter i forstaderne hvor de høre hjemme. 

 dertil skal jeg se konkrete planer 
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 Kommunen vil vel sikre, at der ikke skabes dystre miljøer omkring stationerne? På den anden side 
er det vigtigt, at de grønne områder ligger lige uden for ens bolig, så man kan sætte sig ned med en 
bog eller slappe af og se lidt på andre mennesker. Og det skal altså være lige udenfor! (Kurv med 
bog/kaffe etc., toilet) 

 en del af københavns charme er at der ikke er højhuse - det bør vi bevare. 

 Udnyt, forbedre og vedligehold det der er i forvejen før man bygger nyt.  

 Enig i, det vil passe ind med højhuse omkring visse togstationer, men der skal ske en vurdering i 
hvert enkelte tilfælde, således at byen stadig fremtræder åben og grøn.. 

 Mest af alt syntes jeg ikke man skal bygge højre i centrum. Vi har brug for alt det lys vi kan få. 

 Så vidt jeg ved er der kun een station på Christianshavn. Nemlig metroen. Der skal der slet ikke 
bygges hverken mere eller højere. 

 ønsker ikke flere høje huse i området 

 Hele byen skal åbnes op, ikke fortættes.. 

 Jeg har valgt at bo i centrum af byen og havnen fordi den netop er fortættet og tilbyder en palet af 
byaktiviteter inden for kort afstand. Små åbne oaser er fint. Men hvis man vil bo mere åbent, så må 
man flytte til Amager, forstæderne eller helt på landet. 

 Her på Christianshavn kan jeg ikke se at der kan bygges hverken højere eller nyt. 

 Høje bygninger skaber megen skygge og meget strid blæst omkring og jeg synes byen er tæt nok i 
forvejen. 

 Der bygges rigeligt alle vegne. Vi har ikke brug for flere nye (dyre og oftest tudegrimme) bygninger. 

 Det må være en diskussion og beslutning, der må træffes på baggrund af de særlige 
omstændigheder for hver enkelt metro- og s-togstation. 

 Det er et meget generelt spørgsmål og noget man bør forholde sig til område for område, station 
for station og ikke som en ramme for hele København 

 Alt nyt Københavns Kommune passer sjældent ind i den eksisterende arkitektur og de grønne 
områder som bliver bebygget mister det autentiske. Et grønt område der bliver planlagt af 
Københavns Kommune byder sjældent til hygge og socialt samvær. 

 Jeg synes at nybyggeri i øjeblikket centreres om havnen og her bygges der både i højden og ud i 
vandet og man glemmer at sætte plads af til det grønne, så jeg synes ikke kommunen følger sin 
plan 

 Hvis man tør tænke tanken, at der i København skal bygges MERE, HØJERE og TÆTTERE. Så er mit 
vilde forslag, at man kan begynde på selve Rådhuspladsen og Kgs Nytorv. Skal byen ødelægges, så 
begynd dog dér....... De fleste kan nok se det absurde i en sådan tankegang..... I stedet bør man nok 
tænke konstruktivt og respektfuldt omkring især nuværende åbne/grønne arealer.  TAK. 

 Forudsat at der ikke bygges for højt ... max. 6-7-8 etager, afhængigt af stedets karakter. Bygges der 
højere skæmmer det byen, og beboerne fremmedgøres ved ikke at føle sammenhæng med 
gadeplanet. Vindeffekten ved høje bygninger er også en faktor, der taler imod. 

 Det kommer an på, hvordan sådan en plan ville se ud. 

 For at mindske trafik giver det mening at udvikle tæt på offentlige trafikale løsninger. Og bygge 
højere er også ok, så længe det er en æstetisk og moderne løsning. Problemet opstår i min mening 
hvis "de ubebyggede områder" i forvejen benyttes som åbne og grønne områder - og så forsvinder. 
Personligt syntes jeg Krøyers Plads et beklageligt eksempel på nybyggeri, der nu med de nybyggede 
broer istedet kunne have været Københavns bedste åbne og grønne område. 

 Ja, gå i højden og hold byen mere åben andre steder. Giv plads tll biler, men så meget som muligt 
under jorden i tunneller og underjordiske p-kældre. Cykler skal selvfølgelig også gives prioritet. 

 Christianshavns "skyline" må ikke ændres. 

 Høje huse er fremmedgørende for miljøet 

 Lad os beholde Christianshavns Torv uændret med den brogede menneskeskare. Den må ikke 
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generes af omstruktureringer 

 fortætningen af byen sker uden trafikplanlægning. christianshavn er et forfærdeligt eksempel på 
samme. 

 Tæt omkring stationer men ikke nødvendigvis højere 

 Det vil ødelægge hele den følelse af lokalliv, der er på Chr havn, og skabe tomme øde forblæste 
områder som man gang på gang ser de steder, der er bygget højt i Kbh. 

 I stiller 2 spørgsmål: det er ok at bygge nyt, men jeg er træt af, at alt skal være så højt. Man kan se 
det på Islands Brygge og i Ørestaden. Der findes tårnhøje bygninger, og de er for høje. 

 Nu går jeg tit nede ved Krøyers Plads, og det er også for højt. Det er fint, at Københavns Kommune 
gerne vil bygge højt og tæt på alting for at tiltrække flere mennesker på et begrænset område, men 
så er København altså heller ikke større. Margretheholmen er et godt eksempel. Her er der bygget 
højt - men der er ingen metro lige i nærheden - endnu. 

 Der skal ingen højhuse på Chr. Havn 

 Lav tæt er bedre en høj spredt 

 Alt for høje bygninger er ofte grimme og strømlinede og passer sjældent ind i bybilledet. 

 Der bliver bygget hæmningsløst alle steder især havnen bliver helt fyldt op og havnen ødelægges. 
S-og M stationer kan ikke tage presset og folk vil have luksus ud til havne vandet selvom det koster 
de sidste åbne pladser og skaber kolde vindtunneller der gør det ugemytligt at bo der. 

 Havne- og kanalområderne skal ikke bebygges yderligere. 

 Jeg synes ikke vi skal dynges til m højhuse i det hele taget 

 Synes det er meget svært at svare generelt på for hele Kbh. Afhænger meget af det enkelte 
område, og hvad det kan bære af nyt og højt. 

 Højt byggeri med sammme beboelses% giver mulighed for mere beplantning og opholdssteder i 
gadeplan. 

 Så længe at boligblokkene ikke bliver a la dem fra 60'erne/70'erne! Hvis man i stedet bygger 
forskelligt fx ligesom man har gjort på Aarhus Havn med forskellige typer af blokke, ville jeg nok 
synes, det var ok. 

 Det er trist når der bygges eksklusive, dyre, dominerende lejligheder på bekostning af grønne 
gårde, fællesarealer og park områder. 

 der skal være en jævn og rar fordeling. vi har brug for plads og luft/rum omkring de forskellige 
bebyggelser. så længe der ikke bliver fjernet de allerede eksisterende grønne områder. 

 Hvis det er det der skal til for at få en grøn by synes jeg godt det kan være en god ide, men for 
meget fortætning af byen kan også give nogle meget mørke boliger og det tror jeg ikke man bliver 
glad af at bo i. 

 Høje huse giver mørke / skygge og de giver ofte voldsomme vindforhold. 

 Vi vil blive MANGE mennesker på gader og stræder, hvilket vil skabe endnu mere larm og uro, og 
det kan blive meget upersonligt, da der så ikke altid kan være plads til at mødes. 

 der skal ikke være højere omkring Chr.havns metro. Hellere bygge i højden på Refshaleøen mv. 

 Er selvfølgelig positivt hvis man kan holde flere områder åbne og grønne, men synes generelt ikke 
at Københavns høje bygninger har styrket dens udseende og charme. 

 synes det er tiltalende med vekslen mellem tæt, højt byggeri og grønne områder 

 Det skal passe til område 

 På Christianshavn bør der ikke bygges hverken højere eller tættere, men der kan godt være andre 
dele af København hvor det ville give mening, men ikke i Middelalderbyen hvor den eksisterende 
skyline er et enestående vartegn - lige så markant som Eiffeltårnet i Paris. 

 Der er bebygget højt og tæt nok i forvejen 

 Det kan visse steder være en fin idé - andre steder vil det være ødelæggende. Man må - som altid - 
tage udgangspunkt i det konkrete sted, når der planlægges og udvikles. 
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 Afhænger af hvor. Eksempelvis vil det være synd, hvis Papirøens område omdannes til 
ejerlejligheder (ikke kun fordi at det kun er bedre stillede der har råd til disse nybyggede hjem). Lad 
det være aktivitetsområder med udemiljø og grønt område. Benyt i stedet de mindre centrale og 
besøgte områder af eksempelvis christianshavn, til at bygge nyt. Området før Refshaleøen, bag 
Christiania m.fl. 

 HVis formålet er bevare åbenheden i byen er det en tiltalende idé. Men den noget holdningsløse 
stadsarkitekt burde forholde sig til fremtiden og herunder bevarelse af den historiske bykerne og 
dens verdenskendte lille skala (i højden). Fortætningen skal altså ske i brokvartererne, og 
forstadskommunere efter min mening. 

 København er en lav by....der skal ikke bygges alt for meget højere, så solen ikke kan komme ned på 
gadeplan på nær midt på dagen eller så tæt, at det bliver klaustrofobisk. Men ja til at holde dele af 
byen åben og grøn. 

 Jeg synes ikke KBH K skal have højere huse end 4-5 etager. Måske længere ude, men det synes jeg 
de lokale beboere skal deltage i. For eks. synes jeg Amager Strand er ved at blive lige højt nok. 

 Der skal ikke bygges højere - det vil være fint med nyt lavere byggeri - fx et plejehjem på papirøen... 

 En af de gode ting ved Kbh er at man har bibeholdt den lave (max 5-6etager) bebyggelse. Det er der 
al god grund til at holde fast ved. 

 Jeg ser ingen problemer i at fortætte byen og bygge nyt så længe det er med respekt for de 
omkringliggende områders karakter og historie. Jeg er dog meget uenig i at der bør bygges højere 
bygninger, end hvad der er i øvrigt er tradition for i de pågældende områder. Det er vigtigt at 
fastholde skalaen således at områderne fremstår som en helhed og bevarer sit særpræg. 

 Går ikke ind for højt byggeri ligesom bebyggelse på et område kan gå ud over nogle borgere. Da jeg 
ikke ved, hvor man vil bygge og hvilke områder, man vil friholde, kan jeg ikke udtale mig generelt 

 Umiddelbart er tanken jo meget god, men det kommer helt an på, i hvilke områder det påtænkes. 
Vi har en fin, gammel by, der kan ødelægges med store kommercielle byggerier. 

 København udemærker sig ved at være en ret homogen by når man ser på husenes 

 volume og højde.  

 Vi skal ikke have flere høje huse men bevare den by vi har! 

 vores gård skal bebygges og det er alt for tæt og utiltalende at kommunen har accepteret at det 
kan ske 

 Det kan man ikke svare ja eller nej til - det kommer sn på det konkrete projekt/sted. Højere 
bygninger skaber dog mere skygge og mindsker dermed den generelle oplevelse af frirum i byen 

 Jeg synes det er en rigtig dårlig ide at bygge højere i København, og så nødigt det ske på 
Christianshavn 

 Krøjers Plads - hvor er det dog GRIMT. med nye bebyggelse. Det passer overhovedet ikke til 
"gamle" Christianshavn. 

 Jeg kan ikke tage stilling på dette grundlag 

 Nye, høje bygninger bør placeres både ud fra infrastruktur, men i mindst lige så høj grad ud fra, 
hvor de passer ind i bybilledet og eksisterende arkitektur. 

 må afhænge af det konkrete projekt / forslag til udbygning. F.eks. vil det være fantastisk med en 
'skyline' på Refshaleøen, som kan betragtes fra 'middelalderbyen' og omvendt, beboerne på 
Refshaleøen kan se den gamle by. 

 Metrostationen på Christianshavn er omkranset af smukke, ældre bygninger. Ville meget nødig se 
dem nedrevet og erstattet af moderne højhuse. Dette ville ødelægge den unikke og karakteristiske 
stemning på Torvet. Jeg ønsker nye huse i opført i perifere bydele.. 

 Jeg er kun enig i at bygge højere - ikke nyt 

 Det er meget unuanceret. Man må tage stilling alt efter kontekst - altså fra sted til sted. 

 Jeg synes kopmmune tænker helt rigtigt, idet de tænker i byrum, og det er netop det der skaber 
miljø - se for Italien. 
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 Det syntes jeg er ærgerligt, mange børnefamilier ønsker at blive i byen med børnene, Københavns 
kommune bør istedet fokusere på, at gøre områderne attraktive for disse familier - efter min 
mening gøres det bedst med grønne områder, som alle jo kan benytte. 

 Et tiltag der på sigt vil skabe en bæredygtig by - dog er det vigtigt at have for øje at netop denne 
centrale byfortætning skal tilgodese alle befolkningsgrupper (læs: ikke kun 4 værelses 
ejerlejligheder) 

 Det er vigtig med plads og gode boliger til alle de nye som gerne vil bo i Kbh, så selvfølgelig skal der 
bygges nyt, men det er meget vigtig samtidig etablere grønne områder og blå områder så Kbh også 
kan rumme menneskerne når de holder fri, så de kan holde sig i form både mentalt og fysisk i 
bynaturen og ved udnyttelse af havnen til at kunne rumme mange flere badede og motions 
svømmere( der er slet ikke nok plads og gode forhold til alle dem som ønsker at bade når vejret er 
godt. Der er heller ikke åbent 24/7 så man kan svømme selvom man har fri på skæve tidspunkter) 

 Hvis det er omkring metro/s-tog er det fint. Jeg syntes ikke man bør inddrage ikke bebyggede 
områder hvor der idag er åbne grønne arealer. 

 Jeg synes det skal ikke dække Chh. fordi det er så lille og "frede" at højere bygning eller at bygge i 
ubebygget områder vil går over Chh. grønne arealer. 

 Bliver ofte til ingenmandsland, og derfor sviner man der. 

 At bygge højere skaber større utryghed og mindre lys på gadeplan. Der er masser af tomme 
erhvervsboliger som kan inddrages og ombygges til billige og tilgængelige boliger i København, og 
jeg synes, det er så ærgerligt for bymiljøet, at Københavns Kommune vil bygge højere. 

 nogle steder vil det formentlig være oplagt at bygge højere andre steder ikke. såfremt der skal 
bygges højere vil det være afgørende at det ikke ligner lego klodser, altså højt men med space. 
Lokalt kan vi jo tage Krøyers Plads som efter min mening er blevet skæmmet. et eller to meget høje 
byggerier med spir ville have været fantastisk. Nu er pladsen blevet mørk og kedelig. 

 Flere boligere giver højere skatteprovenue, hvorved kommunen blivere rigere og kan sænke 
skatten. 

 Ønsker ikke mere bebyggelse over hovedet. 

 Man skal dog fastholde en lav byprofil, som er et internationalt anerkendt kendetegn ved 
Københan til forskel for næsten alle andre storbyer ! Beskyttelse af det æstetiske på bekostning af 
nytteeffekt og kapitalafkast ! 

 kommunen samt by og havn er godt på vej til at ødelægge København med nybyggeri på hver 
eneste ledige plet,ingen grønne områder etableres . 

 på et tidspunkt talte man om at plante 100000 træer , men det ser ikke ud til at det nogensinde 
bliver til noget. 

 Det skal ikke ske på bekostning af grønne eller blå områder. 

 Jeg kan godt se at der er et øget pres for flere boliger, men jeg mener at man generelt kan få mere 
ud af det der allerede er og at man i øjeblikket satser for ensidigt på ejerboliger og for lidt på små 
og billige alternativer. 

 Anything above 5-6 storeys greatly diminishes the overall feel of the city. It is very refreshing to be 
able to walk on the street and feel the sky. Multi-storey buildings will certainly risk that. 

 Afhænger i høj grad af, hvilke områder, der tænkes på. 

 Christianshavn er nået det maksimale med hensyn til nyt byggeri. Området ligger på grænsen til at 
være ved at "blive kvalt". 

 Jeg synes alle re de der er bygge T voldsomt meget. Jeg synes ikke man har taget nok hensyn til 
ændring af sol og vindforhold 

 Folk vil ikke sprede sig i deres travle hverdag - 
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 Procent Antal 

Ja 16,3% 46 

Nej 63,1% 178 

Ved ikke 20,6% 58 

Respondenter 282 

 
 

Hvis ja, hvor: 

 Man kunne jo lægge nogle af de hårdt tiltrængte billige boliger (jf. Ritt Bjerregaard osv.) ude ad 
Refshaleøen. De rige skal ikke have alt vandet og bynærheden. 

 Refshaleøen 

 Jeg synes ikke der er plads til at bygge tættere på Christianshavn. Så ville der slet ikke være plads til 
flere grønne områder. 

 Husbåde, butiksbåde, kulturbåde. 

 Den store græsplæne mellem operaen og papirøen. 

 Refshaleøen jo stadig en guldgrube af uopdaget land 

 Holmen, Refsehaleøen 

 Christiania og refshaleøen 

 Christianshavn kan ikke rumme flere beboere, også set i forhold til den store mængde af turister. 

 spørgsmålet er uklart Områder der bør fortsættes? Er imod høje bygninger..  Igen: Vedligehold og 
forbedre det der er før der bygges helt nyt 

 Svært at sige uden at sætte sig ordentligt ind i alle områder og hvilket betydning det har for 
omliggende beboer m.m. 

 Men Margrtheholmen er da blevet meget tæt, helt uden metro- eller busstationer. 

 Selve Christianshavn er vist fuldt udbygget. Men Papirøen kan sagten rumme en blanding af højt og 
lavt byggeri. Men her ønsker jeg mig først og fremmest en udendørs- og indendørs svømmehal 
integreret med havnen. Der også stadig plads til at udbygge på Refshaleøen og Margretheholmen. 

 De er jo igang på papirøen. Og der er givet mulighed for nybebyggelse på Refshaleøen og på vej 
derud. Ellers er Christianshavn meget tæt  bebygget. 

 Papirøen bør blive en kommende attraktiv del af byrummet, med boliger, små butikker, mange 
restauranter og små scener til musik/teater mv. 

 Refshaløen 

 Christiania! 
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 Refshaleøen og området ved Christiania. 

 Der kunne godt bygges på Christiania , der hvor der i forvejen er bymæssig bebyggelse ikke mere på 
Voldene. Ellers mener jeg ikke der er mere plads. 

 Selvfølgelig på Papirøen men det er jo planlagt 

 Umiddelbart synes jeg der er bygget meget tæt og højt ... i hvert fald alle de nye steder ... det er jo 
helt vildt så tæt der bygges ude på Holmen (Margretheholmen) 

 Det er vigtigt at bevare højden med 4-5 etager som den er. Det er vigtigt at bevare lufthullerne på 
selv Christianshavn; på Dokøen. På Freriksholm. På Arsenaløen mm. Tænk hvis man fyldte 
kanalerne op og bebyggede dem. Eller lavede veje der. Så forsvinder Christianshavns særpræg. Og 
kommer til at ligne Vester og Øster Voldgaderne..... Trist.  Det vil være et bye bye til 
Christianshavns sjæl. Tit begynder sådanne destruktive tiltag i det små. Det udvikler sig altid og kun 
til det værre. Også selv om det ser ret uskyldigt ud i starten... 

 Jeg er generelt imod at bygge i højden (se forrige svar). 

 Der er flere områder på Cristiania, som kunne udvides. Og ellers mange ældre boligbygninger 
omkring prinsessegade og omkringliggende, burde moderniseres. Og vedligeholde primært de små 
byhuse. Ellers for tomme områder burde fokus være omkring Kløvermarken,  Prøvestenen og 
Refshaleøen. 

 På Krøjers Plads burde der have været bygget i højden med plads og grønne områder omkring. 
Samme princip bør anvendes andre steder hvor der byfornys. 

 NEJ NEJ NEJ Christianshavn skal IKKE op i højden, det må ud til den moderne bydel på Amager 
Strandvej. Hvis man rører ved noget her på Christianshavn, så ødelægger man lige præcis det som 
kendetegner den delvis fredede bydel. 

 Ny skole på Holmen 

 Dokken og Papirøen 

 Byg ikke mere i gården ved Christianshavn skole og Philip de Langes fritidshjem! 

 Christiania 

 Der er bygget så rigeligt de sidste 15 år. 

 refshaleøen, dele af christiania (omkring fredens ark) - måske også kløvermarken (der var planer 
om en randbebyggelse engang - hvad blev der af den ide?) - 

 Riv Arkitekternes hus ned og byg noget fedt og pænt! 

 Her er rigeligt tæt ift. balancen mellem bykultur og natur 

 Tværtimod er Christianshavn plaget af overbebyggelse og spekulationsbyggeri i 70-érne og 80´erne 
og nu som Krøyers Plads. 

 Der er ikke mere plads tilbage og papirøen bør fredes til rekreative formål uden kortsigtet bolig 
profit 

 Måske i området ud mod Halvelleve 

 nogle af mindre bebyggede øer 

 Al højhusbebyggelse i København burde være placeret samlet som en regulær og markant skyline i 
Ørestaden. 

 Christiansholm 

 Christiania, De 2 ubebyggede dokøer, Arsenaløen, christiansholm, Kuglegården 

 Formentlig er der områder på Refshaleøen der godt kan bære mere nybyggeri? 

 Refshaleøen og Christiania 

 Dokøen, Papirøen og Reftshaleøen 

 Jeg synes sagtens der kunne blive bygget mere ude omkring refshaleøen og holmen - vi har brug for 
lidt mere menneskeliv og faiciliteter derude. Det bliver slet ikke benyttet nok i forhold til hvor store 
grønne arealer der er.. 

 Der er Meget tæt i forvejen!! Kæmp for at hold os fri for mere skodbyggeri som Lejerbo og den 
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røde bøf. Vejene kan ikke bære det. Luk torvegade for biler 

 Refshaleøen 

 Refsaloen og holmen skal ikke få mere høje bygninger. Men der er plads til at udvikle den gamle 
bygninger vi har her. 

 De mindre centrale og besøgte områder af christianshavn, som eksempelvis omkring refshaleøen 
og bagved Christiania, hvor der nu er bl.a. forladt bygning m.fl. 

 Dele af Christinia , fx ud til Refshalevej. 

 Det kan ikke besvares enkelt…. Papirøen skal der jo ske noget med, og her vil det være godt at 
placere et plejehjem og lavere byggerier med lejeboliger 

 Christiania - plenty of space for new business offices. 

 Der bygges jo som sindsygt ude ved Forlandet. Men jeg kan ikke komme i tanker om andre 
steder/tomter, hvor det vil give mening at bygge i højden eller bygge mere. 

 Men jeg fatter ikke, at der ikke er bopælspligt i nybyggeriet på Krøyers Plads 

 Der hvor der er nybygget. Det ville være synd og ændre på den "Gamle bydel" 

 Refshaleøen 

 På holmen er der vel muligheder, fx på gamle militæranlæg 

 men jævnfør det jeg skrev ved det forrige spørgsmål 

 Magretheholm 

 Desværre blev den hollanske arkiteks ide til "højhuse" ikke til noget. De var utrolig flotte. I stedet 
får vi nu noget totalt intetsigende byggeri. Hvis der fortsat findes en mulighed for det byggeri, så 
tag imod. 

 Refshaleøen primært. 

 Området omkring Christiania. 

 Christiania 

 Papirøen, dokøen ville være super steder for etablering af hav bad og en super svømme Arena med 
alt hvad der kan ønskes af ad on tilbud som hamam, spa, vandgymnastik for både beboer og 
turister. 

 Christiania - det kunne være skønt, hvis den del af Christianshavn blev for flere.  

 Refshaleøen - der er rigtig meget plads, også tæt på vand. 

 Margretheholm 

 Sam svaret som før. Chh. er meget lille og de grønne areal skal beholdes ubebygget! 

 holmen 

 Over det hele 

 jeg mener egentlig NEJ men skal jeg pege på noget må det være papirøen. gerne højt slankt (smukt) 
med spir og grønne arealer udenom. 

 Vermlandsgade grundene mod volden (hvis det hører med til Chr.havn). Stadig meget plads tilbage 
på Refshaleøen. 

 Synes I ikke, at her er tæt bebygget nok? Det synes jeg. Ikke at jeg har noget imod byudvikling, men 
spørgsmålet er, hvor meget mere man kan smide ind på så lille et området som Chr.havn. 

 Området omkring den nye Hal C har et stort potentiale, men det virker ikke som om det er 
potentiale der skal forløses gennem flere nye (og dyre) boliger. Der er brug for noget som kan 
stabilisere og understøtte det liv, der allerede findes her; omkring Chrisitiania og traffiken til og fra 
Holmen. 

 Jeg syntes at Refshaleøen skal bevare sin urbane, industrielle karakter. De tidligere militære 
områder bør bevare deres historiske bygninger i videst muligt omfang. Der mangler i højere grad 
skoler, sportsfaciliteter og andet end beboelse. Hvis jeg skulle anvise et område til yderligere 
bebyggelse så ville det være Margretheholm i retning ned forbi Amagerværket, Gokart banen og 
området før Kløvermarken hvor der er holdeplads for skraldebiler og affaldscontainere. 
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 Refshaleøen. papirøen. evt. græsplænen v operaen 

 Holmen og Refshaleøen 
 
 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ja 72,4% 205 

Nej 10,6% 30 

Ved ikke 17% 48 

Respondenter 283 

 
Hvis ja, hvor?: 

 Applebys Plads bør holdes åben. De historiske kvarterer omkring Christianshavns Kanal og Wilders 
Plads bør holdes som de er, det tiltrækker turisme og skaber en lokal identitet med bygninger, der 
stammer fra den oprindelige bebyggelse af landvindingen. 

 Området omkring Christianshavn Torv og ned mod havnen 

 Hele Christianshavn. Jeg kan ikke se hvor der skulle være plads til det. 

 langs kanalerne 

 Christania. voldene. 

 Gaderne der ligger i forbindelse med Voldområderne og kanalerne 

 Alle steder! 

 STOP for nybyg!! 

 Sæt nogle gamle ruiner i stand på en fed måde, på en kreativ måde, og involvér de eksisterende 
brugere af områderne, i stedet for at bulldoze en masse ting og ødelægge kulturen og bygge 
intetsigende samlebåndshuse der ligner noget fra en forstad! Det er CHRISTIANSHAVN det her! Det 
er ikke Greve eller Farum!! 

 Byg nogle grønne nyttehaver på tagene, og så tag ud i forstæderne med jeres  egoistiske prestige 
projekter. 

 Der lå en gammel skole på Refshaleøen. Den er blevet revet ned og nu er der kommer det 
kedeligste kæmpe boligblok hus. Det er så intetsigende og kedeligt og det passer ikke ind i bydelen 
og I ødelagde en masse fede øvelokaler. I ødelagde lokalkulturen for at bygge en kedelig 
samlebåndsklods. De mennesker der bor der, kommer til at blive så forbandet kedelige fordi de bor 
i en kedelig bygning i en bydel, som engang var attraktiv, fordi der var liv og lokal engagement, men 
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nu er den død og kedelig fordi I rev lokalkulturen ned for at bygge en betonklods. Ad.! 

 Christiania 

 Papirøen - den burde blive et område til glæde for alle. Gerne med en svømmehal, der forener et 
havnebad. Lige nu kan man se, hvor mange der har glæde af området, og det vil være meget 
ærgerligt, hvis det bliver dødt på samme måde, som man kan se, at området omkring operaen og 
Arkitektskolen ligger - der lå Thorsen og Mind Ship engang og var levende. Igen for alle. 

 Mod vandet 

 Jeg er meget utilfreds med det planlagte byggeri på Applebys Plads, som ødelægger det lille grønne 
område 

 Papirøen og Refshaleøen bør udvikles så " ånden" bevares. Der må gerne være noget tilbage der 
viser hvad det var en gang 

 Generelt over det hele 

 Området omkring kanalerne. Området omkring marinen og Margretheholmen bør heller ikke 
bebygges yderligere. 

 De nye bebyggelser på Refshaleøen er alt for dominerende. Hvis der absolut skal bygges, så 
integrer i landskabet. 

 Christiania - fordi Christiania bare er Christinia - en kuriositet der er gode turister i og et dejligt 
anderledes område at komme i. 

 Selve Christianshavn 

 Der bør ikke bygges mere! 

 Er mest imod at der bygges i højden.. Hvis der bygges med respekt for den gamle havneby 
christianshavn er, kan der bygges uden at resten mister sjæl.. 

 Ja, på den del af Christianshavn, der allerede er bebygget, herunder Holmen. 

 Papirøen og Refshaleøen skal bebygges, så der tages det samme hensyn, som der er taget på f.eks. 
Holmen, ikke højhusbyggeri, for enhver pris., 

 Nord Atlantisk Plads 

 Mange steder??? 

 Mener ikke der  generelt bør bygges mere -  især fordi  den offentlige trafik ikke er fulgt med som 
f.eks på Margretheholm, hvor der ikun er meget begrænset busdækning og ikke noget afskærmet 
fortov i den ene vejside før D.S.A. 

 Papirøen 

 Der kan sagten være flere bolig på Christiani, men her vil det ikke passe med byggeri i højde, fordi 
det er en grøn lunge. Se også forrige svar 

 Christiania 

 Hele den gamle bydel (indenfor voldene er rigelit tæt bebygget. 

 Alt hvad der er tilbage af den gamle bebyggelse bør bevares intakt og værnes om, så eventuelt 
nybyggeri passer ind og ikke overskygger eller ødelægger det gamle charmerende kvarter. 

 Hele området rundt om volden. 

 Hele området omkring Christianshavns torv. 

 Det nye byggeri i Strandgade er alt for dominerende i forhold til omgivelserne - Jeg synes generelt 
ikke Christianshavn skal være tættere eller højere - Bevar vores nuværende særpræg. 

 Holmen, Papirøen 

 Papirøen 

 Hele Chr.havn, er tæt nok 

 Hele Christianshavn! Nuværende bygninger bør bruges optimalt men der bør ikke bygges nyt eller 
udvides. Det vil ødelægge miljøet som er omkring den gamle bydel. 

 Men man kunne starte med at se på mere fleksible muligheder for fuld udnyttelse af fredede 
ejendommes tagetager 
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 Wilders plads/Den Nordatlantiske brygge & Papirøen 

 Hele Christianshavn.. 

 Alle områderne omkring kanalerne, samt ude på den kommende Papir Ø 

 Ved volde og kanaler 

 Hele Christianshavn undtagen papirøen og Christiania . Her kan fortætningen højest bestå 
itagudnbygninger. Jeg har kendt Christianshavn dengang vi havde baggårde, det er ikke 
ønskværdigt 

 Langs Volden 

 Overalt 

 Langs og ved voldene. Kanalerne bør fortsat være med vand i. Dokøen skal bevares som den er med 
flot ud- og indkig. Operaen bør ikke gemmes væk. Dokøens grønne arealer bør bevares med 
muligheder for borger brug.... 

 Erdkehlgraven bør ikke fylder op med skibsvrag og synkefærdige tømmerflåder. 

 Vandmiljøet bør ikke fortsat ødelægges. Ej heller af direkte kloak / lokums udledning fra diverse 
"ulovlige" hytter og huse. ( Hvad siger embedslægen til det rent sundhedsmæssige ?  Har han 
overhovedet nogensinde været inddraget ifm disse sundhedsbelastende og angiveligt "ulovlige" 
udledninger ???? ) Tror næppe han har godkendt noget ..... ????  Planter, dyr og fiskelivet er sikkert 
ikke undersøgt mht miljø-belastninger.... På den anden side har myndigheder jo heller ikke klart 
meldt ud, at man er ligeglad. Og ikke bekymrer sig om forgiftninger....mm 

 Hele Christianshavn har tæt nok bebyggelse. Dog burde man bygge smukke huse på Chr.havns Torv 
og rive de beskæmmende bygninger ned, som står der. Torvet står i skærende kontrast til resten af 
Christianshavn. 

 Langs kanalen, Skt. Annæ gade, de gamle gader og der, hvor der nu er grønne områder 

 Voldene inkl. Christiania, langs kanalerne og i de områder, hvor der er eksisterende ældre 
lejlighedsbyggeri ... (se igen forrige svar). Fremfor alt: Nyere arkitektur er meget sjældent berigende 
for byen. 

 Havneområdet 

 De små gamle og skæve huse, som er kendetegnende for Christianshavn. Det ville også være synd 
at inddrage Christiania, hvis nogle skulle tænke det. Hellere holde det grønt. 

 Alle de små byhuse i og omkring kanalerne. 

 Christianshavns volde bør forblive som de er uden bebyggelse. Ikke yderligere byggeri på 
Christiansholm. 

 Christiansholm, Arsenaløen og Refshaleøen 

 Der skal IKKE bygges tættere bebyggelse her. Krøyers Plads er efter min opfattelse allerede for tæt 
bebygget. Hvad er det lige I har gang i?? 

 Hele Christianshavn - hele indre by faktisk. 

 Christianshavns Skoles område. Børnene skal have plads til at lege! 

 Papirøen og plænerne ved operaen 

 Voldene, Torvet, alt mod havnefronten 

 Stort set over hele det gamle Christianshavn - 

 christianshavn 

 Ikke højere end nu 

 Holmen og Christianshavn 

 Alle steder der endnu ikke er bygget skal friholdes fra at bygges mere og især højere! 

 Omkring kanalen og ud mod havnen 

 Der er rigeligt med byggeri og på Chr.havn er det særligt nærheden til vandet og de grønne 
områder som alle elsker, også turisterne. Derfor ønsker jeg ikke mere byggeri hverken i højden eller 
bredden 
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 Der er absolut ingen grund til at "fortætte bymassen". Hvorfor vil I ødelægge Christianshavn? 

 langs kanalen og voldene 

 Holmen 

 de gamle kvarterer omkring torvet 

 Det er svært på det gamle Chr havn 

 Holmen, Fristaden Christiania og på alle volde eller i nærheden af disse. 

 Der  er ikke for mange friarealer i den gamle bydel, og der skal ikke højhuse på Holmen 

 Hele Christianshavn inkl. Refshaleøen og Holmen 

 papirøen 

 Med det eksisterende nybyggeri er der nærmest fyldt op. 

 Specielt Christiania, men overhovedet bør der ikke ske yderligere fortætning på Christianshavn. 

 Papirøen og de nuværede frie pladser og åndehuller. 

 Der er ikke plads til fortætning. 

 Overalt på det "gamle" Chr.Havn. 

 Papirøen har vist at have en imponerende tiltrækningskraft på københavnerne. Det så jeg gerne 
kunne bevares.  

 Hele det gamle Christianshavn og holmen. 

 det gamle chr.havn 

 Langs inderhavn og kanaler 

 Hele det "gamle" Christianshavn 

 Området mellem Kanalen og Havnen 

 Appelbys Plads 

 Arsenaløen. Og væk med de grimme containere ved skoven bag halvtolv 

 Papirøen og Grønlandske Handels plads skal bevares åbent, og det der skal bygges være lavt og 
være tilgængeligt for offentligheden. 

 Der skal skrærmes for byggeri omkring gamle bygninger, så der synlige og kan fremtræde flot. 

 Langs kanlen og volden 

 Langs kanalerne, Holmen 

 Jeg synes det meste af Christianshavn er passende bebygget - de åbne områder, kanalen,voldene 
etc. er en af grundene til at vi bor her i stedet for brokvartererne. 

 over det hele 

 Områder / veje med gamle / historiske huse. Jeg finder det vigtigt at bevare områder, hvor man kan 
fornemme, hvordan byen i tidligere tider tog sig ud. 

 alle andre steder end refshaleøen og holmen 

 Jeg mener ikke Aladdinkvarteret kan klare en større tæthed. 

 Papirøen, Vilders Plads og Holmen 

 Margretheholmen. Set bort fra det allerede planlagte byggeri. 

 Christiania 

 Alle steder, men særligt v vandet 

 Det gamle Christianshavn og Holmen. 

 Stort set på hele øen. I det mindste i de gamle 16- og 1700-talskvarterer. En stor del af 
Christianshavns identitet er 'den lille landsby midt i storbyen'. Det er roen, hyggen, den tydelige 
historie og de gamle bygninger, som turisterne (ind- og udenlandske - og såmænd også andre 
københavnere) kommer hertil for at opleve. Det er derfor folk bosætter sig her. Det ville 'en 
fortætning', som det kaldes, ændre drastisk på. 'Fortæt' hellere en bydel, som kunne have gavn af 
det i stedet for. En bydel, der trænger til forandring. 

 langs kanalen, ved havnen og ved volden. 

 Ja. Stort sett hele christianshavn. Der bør bygges utover, ikke oppover. Flere små sentrum og 
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bydeler i byen. 

 Det historiske Chr.havn 

 Hele området.  

 Håber ikke Papirøen bliver til høje ejerboliger (til de rige). Copenhagen Street Food er det bedste 
der er sket for området meget længe. Det vrimler med besøgene og har skabt meget mere liv, og er 
samtidig et godt koncept. Der mangler blot noget grønt. 

 Ved kanalerne og christiania 

 skovområdet langs Erdkehlgraven  mellem spejdermuseet og Halvtolv 

 Kerneområdet med de gamle bygninger omkring kanalerne. Også holmen, hvor det særlige er 
muligheden for at kunne se himlen og de gamle bygninger. I det hele tager helst ikke noget højt før 
Kløvermarken. 

 Applebys Have! Omkring Volden. Havnefronten ud mod Holmen. 

 Hele Christianshavn - se tidligere sva. 

 Holmen. Desværre for sent for Krøyers Plads 

 Ikke bebyggede arealer. 

 Faktisk hele bydelen 

 Krøyers Plads må vel siges at være fyldt nu, så den kan vel dårligt bebygges tættere. De grønne 
områder omkring Operaen bør også have lov at ligge, ligesom planer om, hvad der i længden skal 
ske med Papirøen bør indeholde noget om grønne byrum. 

 Det er som udgangspunkt ikke en god idé at bygge hverken højere eller tættere end i dag. De 
grønne gårde er en stor kvalitet (hvor der tidligere var baghuse), og den menneskelige skala, der i 
dag findes i bydelens bygninger og byrum, er ligeledes en kæmpe kvalitet. Lad os værne om det - 
det er jo bl.a. derfor, Christianshavn er dejlig! 

 Overalt 

 Arsenaløen 

 Er generelt modstander af, at der bygges højt inden for voldene og på Christianshavn. Byen er 
netop kendetegnet ved at være storby uden højhuse i centrum og med sin helt egen skylinen. At 
bygge højt i indre by, vil svare til at bygge højt ved Canal Grande i Venedig. Det helt unikke går tabt. 
Der kan sagtens bygges højt og tæt i Ørestad, Sydhavnen, Nordhavnen og lign. 

 Christianshavn skal ikke udsættes for yderligere fortætning. I det hele taget kunne det være godt 
med noget ro ovenpå de senere års aktivitetsiver. FX div. broer mm. 

 de gamle områder ved vandet og ved voldene, omkring Christiania og ved papirøen. 

 Langs kanalerne 

 Generelt langs vandet... 

 Dokøens store plæne ved siden af Operaen bør friholdes for store byggerier...men der kunne 
passende ligge en metro-station. Det vil komme hele området inklusive Operaen til gode med en 
ordentlig trafikforbindelse. 

 Christiania, som er et åndehul (og ganske vist enhver entrepenørs drøm) - sse lige hvad der skete 
med Holmen, hvor man ikke engang kunne få lov at lave andelsboliger i bådskurene, da man var 
bange for bebyggelsesprocenten - der er ikke mange pletter der længere. 

 Jeg har svaret, at generelt mener jeg ikke, at der skal bygges højere…. 

 Hele bydelen . Og hele indre by, for den sags skyld. 

 De grønne områder 

 Havnen 

 Holmen og Papirøen 

 Ja, indre Christianshavn. Alle steder, hvor nybyggeri konflikter med den fine gamle boligmasse. 

 I gården ved applebys have/ applebys plads. Da det bruges af mange af bydelens beboer som en 
"park" hvor børn leger, folk lufter hunde og hygger sig og anvender det grønne område generelt 



43 

 

meget. 

 Hele bydelen bærer præg af den udnyttelsesgrad, der var resultatet af at holde byen indenfor 
voldene, så der er ikke meget plads at rutte med i forvejen. 

 Hele det gamle område langs Sankt Anne stræde, omkring Overgaden oven vandet, og Overgaden 
neden vandet 

 Christiania og tilligender 

 applebys have 

 Holmen, Christianshavn 

 Den gamle del 

 Hele Christianshavn 

 Ikke mere byggerig som Nordeas hovedsæde osv der skæmmer havnefronten og efterladen den 
menneske tom og ubenyttet hen efter kl 17:30 

 Ja, overalt hvor man påtænker at bygge nyt 

 Voldområdet 

 Det hele 

 Hele Christianshavn inklusive Holmen og Refshalevej 

 Det meste af christianshavn og holmen. Refshaleøen kunne bruges til nybyg, også i højden. 

 Omkring kanalerne bør den eksisterende arkitektur bevares. De grønne områder langs voldende og 
søerne bør ikke bebygges. 

 Langs kanalerne 

 Christiansholm som bør udlægges som park gerne i sammenhæng med 'mellemøen' mod operaøen 
- et fristed midt i byens centrum overfor Amaliehaven - det vil hænge sammen. 

 De gamle christianshavner-kvarterer omkring kanalerne, alle steder med fredede og 
bevaringsværdige huse 

 Tæt ved kirkerne 

 Papirøen 

 overalt 

 Holmen 

 Området omkring Operaen. Det er en sjælden pause langs havnen. 

 Kun hvis der er ledige grunde. Vi må for alt i verden ikke begynde at rive ned for at give plads til nyt. 

 Det hele 

 Christianshavn Torv, Christiania og ved kanalerne 

 Syntes at der er bygget tæt nok nu, på Christianshavn. Det skal jo forsat gerne være en attraktiv 
bydel at bo i og komme på besøg i 

 Hele bydelen 

 gælder hele bydelen 

 Jeg mener at det vil være helt forkert at bygge tæt og højt i nærheden af de få grønne områder vi 
har. Vi skal have sol og masser af lys, alle læger ved at det er alt afgørende for mennesker. Vi skal 
ikke bo i skyggen af høje bygninger 

 De gamle kvarterer 

 De historiske bygninger omkring kanalerne 

 alle de gamle dele 

 Papirøen og dokøen burde bruges til rekreative formål. Det er masser af plads til at bygge boliger 
på Ørestaden og refshale øen, Carlsberg byen og Nordhavnen. 

 Refshaleøen - her kunne man istedet lave flere/bedre grønne arealer 

 Applebys Plads (der er planer om dette), Voldene og langs kanalerne generelt. 

 Holmen 

 Alle grønne areal såsom: Chh Volden. Den grønne areal ved Christiania, osv. 
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 Appelbyes Plads 

 generelt over det hele på Christianshavn 

 Park og torve områder 

 Holmens område 

 Området omkring kanalerne og voldene. 

 Voldene må der ikke ske noget med. 

 Overalt 

 Papirøen og Arsenaløen, samt voldanlæggene ! 

 Området omkring dronningensgade/ovengade oven vande på den side der vender mod islands 
brygge 

 Især den gamle del af christiania, hvor der allerede er tæt bebygget. Kan til gengæld ikke se nogen 
problemer med at bygge op eller til på refshaleøen. 

 Stop med at bygge i højden og tæt ved vandet og sørg for fuld adgang til alle vandarealer for alle 
beboere 

 Generelt mener jeg ikke, at Chr. havn kan bære mere nybyg. Det seneste er Hakkebøfferne på 
Krøyers Plads. Det er ok, men nu er det tæt nok. Vi skal også kunne være her alle sammen. 

 se foregående besvarelse. Er ørestaden en succes , se de moderne kvarterer , de ligger døde 
hen,kommunen burde virkelig tænke sig om 

 Området omkring Holmen, synes at have den bebyggelsestæthed, det lige nu kan holde til for ikke 
at blive en død bydel. Det er vigtigt at man i stedet understøtter og fastholder, det liv der findes 
derude. 

 Holmen, pga. det historiske islæt med marinen. Arsenaløen pga. dets status som aktivt, rekreativt 
område. BW for at fastholde et område i København med urban industri karakter. 

 Rundt omkring Christiania og holmen 

 Man burde holde Papirøen som rekreativt område. Det projekt (street food) er jo noget af det mest 
folkelige og omfagnende jeg nogensinde har oplevet. At omdanne øen til dyre ejerboliger uden 
bopælspligt er i mine øjne dumt og kortsynet 

 De gamle gader 

 Around the park and the canals. 

 Området kan ikke rumme flere byggerier. 

 Det gamle Christianshavn 

 Hele området, i hvert fald så længe infrastrukturen ikke er bedre end nu. 

 Ved Langebrogade og Applebys Plads 

 Omkring Vor frelser kirke 

 Hele havneområdet, Holmen og Christania 

 hele christiania, og refshaleøen. 

 Holmen, Refshaleøen, Christiania 

 Hele Christianshavn 

 Christiania 

 Ved voldene, kanalerne, kirkerne, Christiania 
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Områder er oplistet i den rækkefølge de har fået højest score – dvs. det blandt respondenterne højest 
prioriterede område er øverst. 
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 1 2 3 4 5 6 7 Genne
msnit 

Responde
nter 

Grønne områder 39,8% 26,7% 17,3% 11,3% 3,4% 1,5% 0% 5,84 266 

Kultur- og 
idrætsfaciliteter 

16,9% 27,6% 28% 11,1% 11,5% 4,1% 0,8% 5,12 243 

Boliger 24,9% 13,7% 20,6% 20,2% 15,5% 3,9% 1,3% 4,96 233 

Kommunale 
institutioner, fx 

skoler og plejehjem 

17,3% 18,2% 19,9% 19,9% 18,2% 5,2% 1,3% 4,76 231 

Detailhandel 13,9% 22,8% 16,9% 19,8% 24,5% 1,7% 0,4% 4,75 237 

Kontorer 1% 1,6% 2,6% 6,8% 9,4% 69,6% 8,9% 2,34 191 

Industri 0% 0% 1,1% 0,5% 3,2% 9,6% 85,6% 1,22 188 

Totalt 4,14 281 

 
Uddyb gerne konkrete ønsker: 

 Jeg foretrækker Christianshavn som et sted hvor der er dejligt at bo og leve. Men jeg synes at det er 
lidt ærgerligt, at det er så dyrt et område, at der ikke er flere specielle butikker og restauranter. Det 
ville give noget mere liv i gaderne, hvis alt ikke var centreret omkring Torvegade. 

 Der mangler en svømmehal - folk i Jylland er ofte 8000 indbyggere eller færre om en svømmehal - 
her er vi så mange, at børnene har svært ved at komme til at gå til svømning. Og her vil det være 
oplagt at få lavet en sådan på fx Papirøen. Og hvorfor ikke noget fælles derude, som vi ser nu, som 
giver liv til alle aldre. 

 SVØMMEHAL PÅ HOLMEN 

 Ser meget gerne at Christianshavns Skole bliver flyttet, gerne til Holmen som foreslået. 
Prinsessegade er ualmindelig farlig rent trafikalt, og Christianias hovedindgang over for skolen 
hjælper heller ikke på, hvor udsat skolen ligger. 

 Cykelstier på Strandgade. Især nu hvor broerne er åbnet. Det er farligt for børn at cykle på 
Strandgade. 

 Prinsessegade bør desuden gøres mere sikker. Især savnes et lyskryds i krydset 
Prinsessegade/Bådsmandsstræde. 

 Trafikforholdene er mega-viktige og skal egentlig stå næsten øverst ! 

 Ikke mere kultur tak, der er for meget uro med koncerter på staden, fester på holmensidrætsanlæg 
og koncerter på papirøen 

 Svømmehal.  

 Muligheder for at fiske. Der er for mange hegn på Refshaleøen. 

 Jeg synes at der efter alt det mere liv (boliger) der allerede ER kommet "efter værftsbroen" 
begynder at trænge til nogle flere butikker. Den enlige Netto på Halvtolv er lidt ensom. 

 Jeg mener, at der er bygget boliger til børnefamilier uden at kommuneskolen er fulgt med, og jeg 
oplever det som en dehumanisering af vores bydel. 

 At her ikke er plejehjem trods åbning af Holmen mm, opleves på samme måde. 

 Mangler svømmehal, moderne skole, egen teater/musikscene, biograf, mulighed for flere små 
butikker, flere middelstore lejligheder. Ikke så meget nye kommunale institutioner, som forbedring 
og fornyelse af allerede eksisterende. Vedligeholdes og pleje af grønne områder, herunder 
oprensning af Stadsgraven. Kontorer skal der ikke være for mange af, da de står tomme om natten 
og i weekenden. Industri hører ikke til på Christianshavn. 
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 Der skal ikke bygges tættere på Christianshavn. Derimod skal der gøres noget for dem, der allerede 
er bosiddende i bydelen 

 Boliger: private parkeringssteder 

 Respekt for de grønne områder (ingen løse hunde). Der mangler vuggestuer og børnehaver - 
specielt nu hvor Margretheholmen er blevet bygget og nærmest er ene børnefamilier. Hal C er 
kommet ... men jeg synes der mangler hold ... hvad med gymnastik, badminton osv ... svært at 
gennemskue mulighederne ... Vi bruger ofte Kulturhuset på Islands Brygge når det gælder 
børnearrangementer ... her har Christianshavn ikke rigtig noget at byde ind med. 

 Prioriteret efter ideen om at bevare Christianshavn mm så grøn, så åben, så livsbekræftende for 
menneskene..... som muligt. 

 Christianshavn er unik. En meget sjælden perle, hvor by, hvor vand, hvor grønt og derfor hvor 
livskvaliteterne har overlevet i århundreder.... Bevar derfor alt dette så meget som muligt. Der er 
rigeligt med arealer på Amager, som kan bebygges tæt og højt, hvis man endelig vi "ødelægge" 
noget... Gør det derude. Ikke på Christianshavn. Det kræver nemlig kun få og dårlige beslutninger 
for at ødelægge Christianshavns sjæl.... for altid. Pas på. Udviklingen går aldrig på at gen-skabe. Kun 
på at ødelægge... 

 Svømmehal, indkøbsmuligheder til Margretheholmen, ny skole fx på Arsenaløen 

 Industri: I så fald kun mindre virksomheder, der ikke sviner, larmer, er årsag til stigning i tung trafik 
osv. 

 Mindre trafik - herunder parkering, omkring kanalerne. Flere muligheder for salg og ophold langs 
kanalerne i sommermånederne. Mere natteliv og fokus på restauranter og events, festivaler og 
andre aften- og natteaktiviteter. 

 Jeg har ingen børn, så det er ikke fordi det er i vores egen interesse med skolerne. 

 Området har nået et mætningspunkt med restauranter og cafeer, vi skal ikke være Københavns 
Nyhavn nr. 2 eller en Jomfru Ane Gade/Aalborg. 

 Papirøen kan med fordel bevares som den er, i stedet for at gøres finkulturel - ligenu er den 
åndehul for hele byen og meget attraktiv. 

 Mangler plejehjem og ældreboliger der er til at betale for alle 

 Billige boliger for familier. Bevar de små fritidshjem. 

 Plejehjem mangler. - Ældreboliger er der større behov for. 

 I alle KK's bydele falder antallet af ældre - undtaget christianshavn, hvor der er tilgang. - Denne 
tilgang vil fortsætte, idet mange ældre forlader huse mange andre steder og rykker til bla 
christianshavn. 

 Kunne ikke trække over. Her er min prioritet: Boliger, grønne områder, detailhandel, kultur & idræt, 
kommunale institutioner, kontorer, industri. 

 En idrætshal kunne være dejligt at have og behold endelig biblioteket. 

 Ikke flere kolde kommunale byrum men levende træer og buske der hvor vi alle færdes. 

 Med det store rykind på Margretheholm kommer der til at mangle plads på skolen. Tænk hvis 
Forsvarskommandoens bygninger blev lavet om til at huse Christianshavns  skole? 

 det er en levende bydel, som ikke, efter min mening, skal domineres af store kontorbyggerier eller 
kontorarbejdspladser - på den anden side er der også noget godt i at have mange funktioner i en 
levende bydel, så der skal også være plads til kontorer og fremstillingsvirksomhed. 

 Skolen mangler plads og der er ikke noget plejehjem. 

 Det er en hån at sælge Flådekommandoen til private, der er oplagt brug for bygningerne til netop 
skole og plejehjem. 

 Flere P-Pladser 

 Almene boliger med en rimelig husleje 

 Plejehjem/boliger 
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 Ny skole 

 Vi mangler et plejehjem på Christianshavn 

 Og med grønne områder mener jeg også adgang til vand 

 Refshaleøen kunne være et fint sted til nye boliger 

 Jeg ønsker flere boliger, men for alt i verden ikke flere dyre boliger uden bopælspligt! Jeg ønsker 
flere billige almene boliger. 

 Der er mange nye bydele, der får brug for en balanceret blanding af alt det ovennævnt. 

 Det er sparsomt med gode forretninger, som giver liv, og cafeer o.lign. der servere god 
hverdagsmad som kan få Christianshavnere og andre lidt mere ud at spise. At man lukker posthuset 
og sender os til Amager gør at det går den forkerte vej. Dårlig udbud for lokalbefolkningen. 

 plejehjem / beskyttede ældreboliger 

 Flere muligheder for kolonihaver på Christianshavn. Flere institutioner efter Margretheholmen blev 
til boligområde.  

 Billigere lejligheder, det er meget dyrt at bo på Christianshavn for middelklasse familier. 

 Svært at svare ordenligt, da spørgsmålet er meget løst formuleret: Prioriteres betyder hvad? 
Bygningerne på skoler? Områderne omkring? HVad iøvrgt med cykelstier og vand-rum? 

 Jeg synes der mangler grønne oaser til ro, afslapning og "flyden". Hvorfor skal alt være høj musik, 
dunkende rytmer, råben, skrigen, larmende adfærd og støjende sport (boldspil) med skidt og skrald 
der flyder over alt. 

 En lidt kedelig "handelsby", flere specialforretninger. 

 Christianshavn er i mine øjne en lille grøn landsby. Det er vigtigt at den bevarer sit grønne særpræg. 
Samtidig er det også vigtigt at det, der gør stedet til et lille samfund bevares, som f.eks 
kulturfaciliteter og kommunale institutioner. Det er en vigtig del af livsnerven på Christianshavn. 

 Bilfrie områder 

 Der bør ikke lægges yderligere industri på Christianshavn 

 Da Christianshavn er en helt unik bydel i København med sine kanaler og gamle bygninger, skal 
byplanen virkelig samtænkes, så der kommer en god og vægtet blanding af privat og erhverv. 

 Vi har ikke ret mange kultur faciliteter - her tænker jeg ikke på sport, idræt og vandleg. 

 Billige boliger så Chr.Havn til unge og socialt udsatte, moske et Herberg eller kollegie ? 

 Forretningsudbuddet på Christianshavn er meget begrænset 

 blandede boliger med kollegier for studerende, ældreboliger og alm beboelse. 

 Der er absurd lange ventelister til vuggestuer på Christianshavn. 

 Svømmehal på Papirøen 

 Vi har på nuværende tidspunkt, så mange ældre på Christianshavn, at et plejehjem er tiltrængt. Det 
er jo trist at gamle Christianshavner, der får behov for hjælp, må flytte miljø. Et sådan skift kan tage 
livskvaliteten fra enhver. Her skal der virkelig strammes op 

 Holmen kunne godt trænge til en begrænset antal mindre butikker og caféer. Dette ville også 
tiltrække flere besøgende i overensstemmelse med målsætningerne med lokalplanen. 

 Bademuligheder i havnen og svømmehal står øverst på vores ønskeseddel. 

 En slagter, en fiskehandler og en matas kunne være skønt i nærområdet. 

 Der mangler institutioner på Holmen!  

 Der kunne være bedre naturområder/grønne arealer på refshaleøen 

 Der mangler detailhandel på Holmen 

 Etabler ældreboliger og ungdomsboliger i Forsvarskommandoen 

 SuperBrugsen er for dårlig og for lidt til en hel bydel. Irma for lille og alt for dyr. Der er langt til 
Netto på Holmen, detailhandlen i området har ikke være god i 25 år. Ö 

 efterhånden som vores bydel udvikler sig har vi øget behov for idræts-og skolefaciliteter fremfor 
bevarelse af områder som hører sig 60erne til.(lidt groft udtrykt) 
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 Et konkret plejehjem på Christianshavn.  

 Margretheholm har ingen detailhandel 

 Nul-vækst 

 Christianshavn fungerer som et åndehul, på gr af arven efter de militære installationer ! Dette skal 
bevares som en livskvalitetsfremmer ! Nytteeffekt ved etablering af boliger, kontorer og industri 
skal tilpasses åndehuls perspektivet ! 

 der er ingen plejehjem på christianshavn 

 Svømmehal. Flere blå ruter. 

 Der arbejdes allerede med institutionerne på Chr. Havn og Børnebyen er i mine øjne et fantastisk 
projekt. Nu skal der styr på skolen så der kommer ro på og så skal der variation i det grønne. Så 
trænger den dyreste bydel til billigere boliger, flere husbåde, små forretninger osv i den 
rækkefølge. 

 Brugsen for lille i forhold til mængden af kunder. Virker som om, den mangler konkurrence 
 
 
 

15. Har du andre kommentarer til Christianshavns Lokaludvalg? 
 

 Klø på! I er gode. 

 Hurra for arbejdet med at forsøge at få bus 9A forlænget til Refshaleøen. Det vil give mere grøn 
bydel pga mindre privatbilisme (inkl. mig selv) 

 Det bliver spændende at se hvordan området ændre sig når nu den nye inderhavnsbro kommer, 
og folk kan strømme direkte fra nyhavn til Christiania. 

 skift gade skrællespande til nogen som mågerne ikke kan hoppe ned i og spiltte ad 

 Ja, I gør det godt. Bliv ved med det. Hold nogle flere gadefester på Torvegaden hvor I lukker vejen, 
evt om søndagen 

 jeg ønsker mig en meget renere bydel 

 Sofies Jazzklub ,som om noget er et Christianshavnsk kultursted bør i højere rgad prioriteres. læs : 
det kommunale musiktilskud til den levende musik er blevet alt for lavt! 

 Fedt i er så synlige. 

 Fantastisk initiativ med disse "mikro-borgerhøringer". Jeg vil lokke min datter på 16 og min mand 
til at deltage også! 

 Jeg kunne godt tænke mig nogle flere bænke og træer 

 rengøring af veje og torve er vigtig. 

 vedligeholdelse af bydelen, så den fremstår indbydende og dejlig at være i. 

 Held og lykke :) 

 En pissoir langs kanalen ved børnehusbroen, Overgaden neden Vandet. Folk står ned på den nye 
bådbro og tisser. 

 Mere lys på torvet. 

 Nye store, høje skraldespande over alt. 

 Fjerne de grimme, ubrugelige skinner udenfor Overgaden n Vandet 21 og lave en brugbar løsning 
som udenfor torvegade 36/ 38 

 Tak for Jeres indsats. 

 Bevar busslusen ved D.S.A. og Prinsessegade. I forvejen alt for mange biler i Prinsessegade. 

 Trafikken til operaen bør fortsat  køre uden om! 

 Fortsæt med at forbedre Christianshavns Torv, så det bliver et virkelig attraktivt samlingspunkt for 
bydelen. Skærm torvet bedre for støj og skidt fra Torvegade. Lav flere bænke og få gerne flere 
småhandlende til at etablere sig. 
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 You rock� 

 Lad ikke Christianshavn miste sin nuværende charme. 

 Muligheden for at bygge altaner og bygge ekstra etager på eksisterende bygninger bør forbedres. 

 Sørg for at der kommer unge mennesker samt erhvervsdrivende med i lokaludvalget - de bruger 
området på en anden måde 

 Super godt initiativ at I har lavet det her online panel - tak for det ! :o) 

 Vær årvågne. Vær kritiske. Vær menneskevenligt. Vær konstruktive. Og fald ikke for at lefle for 
aggressive og krævende minoriteter. Bevar roen og målet og lad jer ikke "true" af sekteriske 
mindretal. Hold hovederne kolde og hjerterne varme. Vi er faktisk mange ( måske endda de 
allerfleste ) der tænker demokratisk og ikke trækker os. Og tænk stort: Tænk hvis Christianshavn 
bevares på en sådan måde, at den en dag kan blive en unik UNESCO-by ??????? Christianshavn 
kan fortsat godt bygges på o af drømme. Den er vidunderskøn allerede. Og lad den blive sdan 

 Få åbnet langs havnen, så disse områder er frit for alle. Havneområderne er alles! 

 I udgangspunktet er initiativet med et borgerpanel en rigtig god ide. Håber det viser sig også at 
være det videre fremover. 

 De kommunale parkeringsforhold bør forbedres for Christianshavns beboere, bl.a. på 
Christiansholm. Her er håndhævelse af 10-metersreglen på de relativt stille gader urimelig - og en 
ren pengemaskine for p-vagter. Ved at droppe 10 metersreglen kunne der uden gene for 
trafiksikkerheden tilføres ca. 10% tiltrængte yderligere p-pladser. 

 God arbejdslyst 

 Fortsæt det gode arbejde :) 

 Sats meget på at holde Christianshavn rent. De mange, mange henkastede flasker, papkrus, skod 
gør ofte gaderne uindbydende 

 At trykheden styrkes overalt. - Bla tilstrømnngen til Christania og de mange hjemløse giver en del 
krimnalitet. 

 Kan vi ikke få er par sekunder mere på fodgængerlyskrydset på torvegade? Og måske lidt grønt til 
børnene på Chr skole. Der er så trist og dødt. 

 Tak for jeres store indsats for at styrke og forbedre lokalmiljøet på Christianshavn 

 Pas på dette unikke område. Ødelæg det ikke med kunstige 'byrum' og 'fortættet bymasse'. 

 Tak for jeres store indsats. 

 Torvegade under jorden - og fjern det tåbelige og fuldstændig ubrugelige busskur på torvet - det 
står i vejen! 

 Jeg synes, at I gør et fantastisk stykke arbejde! Jeg husker så sent som torvedagen, hvor 
Torvegade var lukket af. Det var virkelig bare dejligt. Mere af det, tak :-)Nu handler det her om 
grøn natur og byrummet i forlængelse af dette. Men jeg er stor fortaler for, at 
hastighedsbegrænsningen bliver sænket. Der er altid en frygtelig larm på Christianshavn, og det 
er en af ulemperne ved at bo i så et attraktivt kvarter. Dog er jeg rigtig træt af, at bydelen bare er 
blevet gennemfartsvej til Amager, og at hastigheden er på 50 km. i timen. Jeg har soveværelse 
direkte ud til gaden, og det er jeg ikke ene om. Støjen er øredøvende - så hvorfor ikke prøve at 
sænke den til 30 som et forsøg? Jeg kunne også godt tænke mig noget mere synligt politi. De 
dukker kun op, når der er sprittere på torvet, som er kommet op at skændes. Jeg føler mig nogen 
gange utryg ved at gå på fortovet, fordi det rum nu også indtages af cyklister, som er meget 
hurtige på pedalerne. En sidste ting er pølsemanden på torvet. Han har tidligere holdt helt ud til 
fortovet, hvorfor der skabes trafikprop. Håber, at han nu holder sig lidt inde, så man kan passere 
frit på fortovet i begge retninger uden at støde ind i hans kø.Tak for jeres store indsats, håber I 
sender flere af disse undersøgelser ud. Jeg ville faktisk have skrevet til jer, og så kommer I til mig. 
Bare dejligt. God sommer! 

 Det er afgørende vigtigt at holde havnefronten åben for offentlig adgang, og det samme med 
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passage langs kanaler, voldgrave osv mod privatisering af disse arealer. 

 Kæmpe for at vi ikke mister posthuset nær metroen. 

 Jeg véd snart ikke hvad der er værst: at være ryger, gå med pels eller være bilejer  :-) 

 Affaldsproblemet skal forsøges minimeret med flere og langt bedre offentlige affaldsbeholdere. 
Kopier for eksempel  de fremragende overdækkede modeller, der benyttes i Gentofte Kommune. 

 I hvor høj grad kan i påvirke udviklingen? 

 Det grønne områder bør holdes pænere. F.eks. langs vandet på Volden og på stierne langs 
Christiania (stierne langs vandet) 

 Ønske: få en (eller flere) caféer ind på christianshavns torv - det er tit en god måde at få lidt mere 
liv på en kedelig og trist plads, hvis potentiale ikke bliver udnyttet. Plant nogle grønne ting, lav et 
lille springvand, sæt en rutchebane eller nogle gynger op - integrer lokal-livet og lad det ikke kun 
være junkier og drankere der har lyst til at benytte pladsen (de skal dog selvfølgelig også være 
velkomne). 

 I gør det godt! 

 Tak for jeres gode arbejde 

 Fin idé med denne undersøgelse 

 Næh... bare glad for at I er der :-) 

 Pas på at I ikke forfalder til at tro at Christianshavn kan og skal isolere sig i forhold til den 
omgivende by. Fx er idéen om en bilfri Torvegade helt ude i hampen og samtidig usolidarisk med 
storbyen København. 

 Bliv ved at kæmpe for bevarelsen/genindførelsen af busslusen ved Arsenaløen. 

 Præsenter idéen om små, eldrevne HT-busser i hele Indre By ligesom fx i Rom i stedet for de 
almindelige store busser som forstopper trafikken i myldretiden, 

 Nedlæg ikke parkeringspladser - en storby uden biler bliver gabende kedelig og 'pæn'. Samtidig er 
de fine grønne muligheder guld værd. Så fasthold den uværende balance. 

 Blot, at det er dejligt med disse undersøgelser! Viser initiativ og tilstedeværelse. Husk at opdatere 
på, når noget bliver gennemført - især ovenpå resultater fra undersøgelserne. 

 Fortsæt jeres gode arbejde med den glimrende formand. 

 Håber der kommer fokus på grafitti og al den uorden der er om natten omkring Christiania, hvor 
der smides masser af affald, råbes, pisses på døre, soves på trapper m.m. 

 Ikke andet end sidste kommentar, og så at det er vigtige spørgsmål. Oplagt at lade børnene i 
bydelen komme til orde. Hvad med at inkludere deres stemme? 

 Torvet!!!! 

 Er der fokus på at alle  cykler på fortorvet for at undgå brosten i overgaden oven vandet mod 
cykelbroen? 

 Det er temmelig farligt for børn og dårlig gående. 

 Luk af for gennemkørsel i Burmeistersgade og slå ned på de bilister, der holder med motoren i 
tomang i længere tid og smider pizza bakker på jorden og pisser op af husmurene! Og løsgående 
hunde vil vi også gerne være fri for - men her er det nok nogle af beboerne, der selv har et 
problem med at vise hensyn! 

 Hvorfor står der stadig stillads ved Christiania på Prinsessegade? - det har nu stået der i flere år til 
gene og til fare for både cykelister og fodgængere da mange, for at komme forbi, træder ud på 
cykelstien uden at se sig for. Derudover er det bestemt ikke kønt. 

 Fint initiativ! 

 Er i det store hele glad for bydelen, som den er, og ønsker bevaring snarere end udvikling. Men 
det ville da være rart med et højere beredskab ved højvande. 

 Værn om Christianshavs særpræg før alt bliver gentrificeret og kommer til at ligne alt andet ... pas 
på det vi har - det er det folk søger her. 
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 Gør noget ved torvet! jeg overvejer at flytte igen efter kun små tre år på Christianshavn... 

 Fint at i inddrager borgerne 

 Forskønnelse af sydlig del af volden ved lyddæmpning fra amager boulevard vil give et fornyet 
skønt grønt område til chr havn med øget herlighedsværdi 

 Tænk på at gøre Christianshavn og Holmen til en bydel kendetegnet ved kanaler, grønt og 
hyggeligt sted med gamle huse og charme. 

 Vi må gøre noget ved det torv! 

 Forsæt det gode arbejde, flere gode cykelstier og hjælp til at vi får en mere ren bydel og en 
svømme hal samt hav bade som er åbent 24/7. 

 Hvis naturen skal gøres mere attraktiv, kunne man overveje at "rydde" op i de skibe der ligger i 
vandet langs refshalevej. Nogle beboede andre er sunket - det gør ikke naturen i det område 
særlig attaktiv. 

 Eftersom jeg har boet her i 60 år, må jeg være tilfreds. Men den øgede offentlige trafik og især 
den mod Christiania, trækker i den grimme retning. Her er jo ellers alle betingelser for at have 
smukke omgivelser. 

 Jeg kunne ønske mig mindre koncentration af skæve eksistenser. 

 I gør et godt stykke arbejde! 

 Det ville være dejligt hvis busserne kunne overgå til el eller gas. Det er et rent støjhelvede at bo 
ved torvegade. Det er ligeledes ikke sundt at færdes på vores ellers brede Boulvardlignende gade 
og Torv (nu begynder drømmende) 

 Keep up the good work :) 

 Løs problemet med taxaholdeplads ved Christiania 

 Spørgsmålene er formuleret som om vækst var positiv og uundgåelig. 

 Lokaludvalget skal blive mere kendt bl a. gennem medie og radiodækning af initiativer ! 

 Fortsæt det gode arbejde 

 Papirøen er totalfed med Copenhagen Street food. 

 Jeg oplever Chr. Havn et sted hvor der er mange intriger og en holden fast i fodenden og 
hovedenden og klikker der bære nag. Så min sidste kommentar må være - lad fortiden kigge og 
tænk fremad i samlet flok. Vi har den klart dejligste og bedste bydel. Lad den vokse og forblive 
skøn og dejlig. 

 Gør torvet hyggeligere og gør noget ved det rå miljø med løse hunde og mange alkoholikere.  

 Lav en hængekøjepark så man kan ligge ned uden at lægge sig i en hundelort. 

 Sørg for snerydning på volden om vinteren. 

 Der må kæmpes for en radikal trafiksanering - Torvegade har udviklet sig til en langsomkørende 
motorvej 20 timer i døgnet. Der er beboelse på begge sider af gaden, og den voldsomme trafik og 
ikke mindst luftforurening er yderst sundhedsskadelig! 

 Gør noget for at vi får et Torv, som vi kan være bekendt i den smukke og alsidige bydel 

 Ikke umiddelbart 
 
 


