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I nærværende appendiks præsenteres fritekstbesvarelser fra temaundersøgelsen ’Bæredygtighed’ 

gennemført blandt beboere i Værebro Park. Undersøgelsen er gennemført af SocialRespons for DAB i 

juli 2021. 

For at opretholde anonymitet er direkte personhenførbare oplysninger blevet fjernet fra 

fritekstbesvarelserne. Steder, hvor personhenførbare oplysninger er fjernet fra teksten, er markeret 

tydeligt med […]. 

 

 
BEBOERNES IDÉER TIL DELEORDNINGER I VÆREBRO PARK 

• Dele cykler, hjælp-hinanden-klub. 

 

• Cykler – måske det kunne hjælpe at de ikke blev stjålet. 

 

• Delebil i stil med Hertz-ordning. 

 

• Byttecentral lyder som en meget god ide. 

 

• Printer og generelt IT-udstyr, værktøj. 

 

• Fleste ville foretrække at have eget, men det lyder som en god ide. 

 

• Cykler. 

 

• Printer, telte og udendørs udstyr + grill. Fælles områder hvor man kan foretage sig noget andet end 

at spille fodbold. 

 

• Born Electric Vehicles. Portable Electric Stove. Portable Electric Speakers. Lights used for parties. 

 

• First provide parking place to every one. After you ask about car and etc. I am living here 5 years. I 

am not even finding parking place in the night 21:00. Take survey for how many cars people have in 

one house. So many have their carshed, but those people not parking in their shed. What is the use 

of that. First take survey for that. Allow to everyone with parking place with number. 

 

• Vinduer i køkken og toilet kunne være godt. 

 

• F.eks. trappestiger, større værktøj, køkkenmaskiner. 

 

• Et hyggeligt vagtværn a la Natteravnene, hvor vi holder øje med de unge. En fælles saml skrald dag. 

Share now Ladestation. 

 



3 

  

  

• Være meget renere tak. 

 

• Am very happy to live in this area I feel very home especially for children its ideal friendly around. 

 

• Siddepladserne foran vores blok er forældede og ingen gør noget ved det. 

 

• None. My experience with such things is that someone always ends up complaining and it all ends 

up spoiled. 

 

• Også service bytte: for eksempel kan jeg giver guitar timer, og en anden kan montere et møbel ... 

så vi bruger hinandens kompetencer kvit of frit. 

 

• Ny parkering, isolere væg. 

 

• Vi mangler parkeringsplads hele tiden. I de høje blokke. Find løsning til det, tak. 

 

• Udstyr til udendørs fest (f.eks. telt, bord, stole, osv.). Værktøj. 

 

• Legetøj ved sandkasserne, som man kan købe brik til, ligesom ved træningsarealet ved 

svømmehallen. El-opladere til hybridbiler, hvor der kan udstedes bøder, hvis bilen ikke er tilkoblet 

opladning (eller hvis det ikke er en el/hybrid). 

 

• Fx en blomstermark. Godt for bier, vaser og co2 regnskabet. Fx regnvandstønder til vanding af 

blomster på altanerne. Jeg slæber gerne vand op til 6. sal :-) Ellers er ideen om en byttebørs en 

virkelig god idé. 

 

• Det kunne være en byttebiks med folks kompetencer også. Delecykler er også fedt. 

 

• Tøj og legetøj til børn bl.a. 

 

• For example we can use the carport if the one who is using it going for a long vacation or ferie. If 

only the place is fri. 

 

• Beboerne ryd efter jer. 

 

• Shared internet groups for local jobs, for legal assistance (i.e. filing cases w "Din"P harassment), for 

sharing trailers/transport solutions. 

 

BEBOERNES IDÉER TIL, HVORDAN DET KAN BLIVE NEMMERE AT SORTERE AFFALD 

• Jeg ved ikke om det er bedre, men man kunne overveje at sørge for at madaffaldet kunne 

komposteres i Værebro, således at sortering kunne blive mere fornuftigt. Man kunne gøre os 
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beboere mere bevidste om, hvordan vi bedre kan sortere og blive bedre til at passe på miljøet. 

 

• Ikke på nuværende tidspunkt, men vil gå i tænkeboksen. Jeg arbejder i […] og der har vi stativer 

med affaldsspande, det fungerer, men det kan vi jo ikke i lejlighederne. 

 

• Lad os få nogle flere beholdere, som kan være i køkkenet. Opfordre til at lave indendørs 

kompostering. 

 

• Let og tilgængeligt i forvejen. 

 

• Det fungerer godt nu. 

 

• Levere forskellige skraldespande til beboerne. 

 

• Mulighed for bio-affald, tekstil (gammelt tøj man ikke vil smide ud). 

 

• Det er nemt i forvejen. Problemet er at få folk til at bruge det. 

 

• It’s good. 

 

• Affaldsskakte, hvor det bliver gjort. 

 

• Det fungerer godt. 

 

• I like the system. 

 

• Affaldssortering i selve bygningen, affaldsskakten bliver brugt til det meste, lige nu gør den det 

mere besværligt, selvom det virker svært. 

 

• Separate wet and dry waste, awareness camp on sorting waste. Building a competition bins. 

 

• Tror det kræver, at folk sortere det i deres lejligheder. 

 

• Luk skraldeskakten i alle opgange, undtagen i de opgange/etager, hvor der bor 

handicappede/gangbesværede. 

 

• Folk skal først og fremmest være bedre til at smide det rigtige affald i papir, glas, pap osv. container 

hernede. 

 

• Pænere beholder evt. beholdere der ligger under jorden. 

 

• Det kan da ikke blive nemmere, end det er. 
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• Flere kolonihavehuse, som de unge også kan have. 

 

• Syntes det er nemt nok. 

 

• At sorteringssystem var standard i køkkenskabet. 

 

• Containerne skal være i forskellige farver og have en vejledning på flere sprog. 

 

• Grøn affaldsspand til køkkenaffald, som i resten af Gladsaxe Kommune. 

 

• Der skal være mulighed for, at de gamle kan komme nemt af med affaldet. 

 

• Synes faktisk det er ret let at sortere affald her. Kunne være rart at bioaffald blev genbrugt her. 

 

• Tænker at det fungerer godt nu. 

 

• For me everything is fine and good. 

 

• Sortering på repos. 

 

• Vi får udleveret poser, sortering under håndvask. 

 

• Et skur eller rum til aflevering og sortering. 

 

• Det er fint nu. 

 

• Nej, det virker som det er. 

 

• Food waste should be collected seperately and turn into compost. So that plastic can also be 

collected from the residents and can be recycled. 

 

• Næ det er en kæmpe udfordring. Ser meget grimt ud nu med de overfyldte grønne cointainere. 

Affaldssorteringen burde ligge under jorden. 

 

• Bedre indrettede affaldssortering foran boligerne. Gode råd til affaldssortering inde i lejlighederne. 

 

• Lav et underjordisk skraldesystem. 

 

• I storskraldskuret mangler vi separat beholder for elektronisk affald, kemisk og farlig affald. 

 

• Værebro er dejlig. 
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• Nem måde: gøre illustrationerne endnu klarere på containerne. Så det fx er klart, at mælk og 

pizzabakker ikke skal i pap. Effektiv måde: lave det et udsmidningsgrundlag at fejlsortere. 

 

• Omkring de lave bygninger. 

 

• Sortering i affaldsskakte. 

 

• Større ansvarlighed hos lejerne. 

 

• Synes egentlig at de nuværende affaldscontainere fungerer fint! Dog kunne et par ekstra 

containere med god skiltning på nok forbedre affaldssorteringerne!? 

 

• Starte med at tømme de overfyldte containere. Og stille dem under et halvtag. 

 

• Det kunne være en skræddersyet løsning til under vasken. Så kunne man tage flere typer affald 

med ned på en gang. Selvom jeg synes det er nemt, da affaldsbeholderen er lige udenfor 

opgangen. Kan dog se, at mange sorterer forkert i beholderen. Fx plastik og flamingo i pap. Tror 

udfordringen bliver at få folk til at dele deres affald i de rigtige bunker i stedet for at smide alt i fx 

rest. Tænker at vi kunne få kompostbeholdere til planteaffald. 

 

• Oplysning og så plads til det i lejligheden. Tegninger og billeder på skraldespande. 

 

• Affald skal fortrinsvis kunne sorteres i lejligheden for sidenhen at blive afleveret i de rigtige 

affaldscontainere. Så afdelingen bør tilbyde sorteringssystem til hjemmet. 

 

• Better to give the white and black poser to sort waste. This is usually done in the Sweden. Black for 

burnable waste and white for normal other things. 

 

• Man kunne have bedre affaldssortering i storskrald. I stedet for alt bliver smidt i en trailer. F.eks. 

stort plastik. 

 

- Optional boxes for sorting that fits either under zink in kitchens or in entré, for easy home 

sorting 

- maybe in time larger capacity, dug-down containers for sorting 

- stop distribution of commercials exept to those who actively sign up for recieving (tons of 

unread commercials straight to bins every week). 

 

BEBOERNES TANKER OM BÆREDYGTIGE LØSNINGER I RENOVERINGEN AF VÆREBRO PARK 
  

• Solceller, laderstander til elbiler, regnvandsopsamling, mindre græsslåning. 
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• Solceller ville være super. 

 

• Jeg kunne godt tænke mig, at der blev etableret fælles drivhuse og måske noget vildere, nye huse 

bygget efter princippet fra www.copenhagendome.dk, der er videncenter for socialøkonomi. Det er 

visionær, bæredygtig arkitektur, men på en realiserbar måde. 

 

• Solceller ville være perfekt, kunne man have en vindmølle, ikke sådan en kæmpe en som på landet, 

men noget derhen af. 

 

• Solceller kunne være fint. Hønsehold så man har mulighed for at få æg. Flere små plantekasser rundt 

omkring hvor der er plads. 

 

• Besparelser ifm. med solceller er smarte. 

 

• Solceller og hvis man tager imod nye forslag og løsninger. Man skal give mandatet til bestyrelsen i 

stedet for, at det hele skal stemmes om. 

 

• Solceller, madspild. 

 

• Solceller. 

 

• Solar celles. 

 

• Er ligeglad. Det er de unges problem. Mere interesseret i at høre om bygningseftersyn. Imod 

privatisering af almene boliger. 

 

• Air condition system. 

 

• Solceller er en rigtig god ide. Ville være godt for de lave - særligt dem der vender mod motorvejen. 

 

• Shared greenhouse with options for residents to use. 

 

• Ikke noget med dyr, da det tiltrækker rotter! 

 

• Solceller, solceller til opvarmning af brugsvand. 

 

• Solceller, genbrug af byggemateriale, facaden og vinduer. 

 

• Ja store drivhuse hvor man kunne melde sig til x antal timer og hjælpe. 

 

• Parking Parking parking Parking parking Parking parking Parking parking Parking Parking parking 

Parking Parking parking Parking Parking parking Parking parking Parking parking Parking parking  

Parking parking Parking parking Parking parking  Parking parking Parking Parking Parking parking 

Parking parking Parking parking Parking parking  Parking Parking parking Parking parking Parking 
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parking Parking parking  Parking Parking parking Parking parking Parking parking Parking parking  

parking Parking parking. 

 

• Solceller til opvarmning af vand og el forbrug. 

 

• Vinduer i køkken og toilet. 

 

• Solceller. 

 

• Solceller. Solafskærmning. Vandopsamling til vanding. Byggematerialer af genbrugsmaterialer. 

 

• Elbiler. Maling uden kemikalier. Genialt med høns. Flere buskadser til insekter og ræven. 

 

• Solceller på tagene. 

 

• Det ville være rigtig smart med solceller, vi har jo store tag arealer. Man kunne samle regnvand, til at 

vande planter med. Er stor tilhænger af genanvendelse af så meget som muligt. 

 

• Solceller lyder meget godt. 

 

• It's very good ideas keep it up. 

 

• Alle de områder, hvor det ikke går på kompromis med kvaliteten af det arbejde, der skal laves. 

 

• Opsamling af regnvand fra vores tage. 

 

• Solarpanels. 

 

• Renovering af bad/toiletter. Trappevask. 

 

• Solceller. 

 

• Jeg ønsker, at vores hus skal fornyes indeni. 

 

• Solceller. 

 

• All are good as you mentioned. 

 

• Solceller på carport-tagene, og forbindelse til ladere i carportene. 

 

• Use of sustainable building materials, more shared gardens. 

 

• Solceller. 
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• Car ports should have Electric chargers for Electric cars. Reuse of clothes, Books, furniture, House 

hold items should be encouraged. 

 

• Solceller på alle tage og gavle, samt mange elbils opladningsparkeringspladser. 

 

• Jeg kan meget godt lide idéen om, at der bliver brugt kun bæredygtigt byggemateriale i området. 

Jeg synes folk i området skal lokkes til at bruge andre transportmidler frem for bil. Det kan man gøre 

f.eks. ved at sørge for, at folk har et sted, hvor transportmidlerne kan stilles (f.eks. et lukket skur til 

ladcykler, knallerter, osv.). Der må også gerne kommer flere dyr til området. Jeg er f.eks. meget glad 

for, at der er kommet heste bag en af de høje bygninger. Vi skal blive ved med at bevare så meget 

natur som muligt i området. 

 

• Solceller. 

 

• Solceller. 

 

• Solceller. 

 

• Solceller. 

 

• El-standere til bil. 

 

• Solceller, hønsehold, frugttræer, bærbuske og bæredygtigt byggematerialer lyder rigtig spændende 

OG fornuftigt. 

 

• Fx græs på taget af toiletbygningen. Solceller er en god idé. Dog skal man være opmærksom på 

genskin. Jeg bor i […]. Hvis der er solceller på de lave blokke, vil de skabe genskin oppe hos mig. 

Måske kan de stilles på taget af de 3 høje blokke uden at lave genskin. Dyrehold af en eller anden 

slags er også en god idé. Kunne det fx være, at medlemmerne af "klubben" kunne købe kød til en god 

pris eller æg. Dog er det ikke nødvendigvis bæredygtigt. hvis det er for kødets skyld. 

 

• Drivhuse. 

 

• Solceller om der er økonomisk grundlag herfor. Hønsehold o.a. må blive i mindre målestok. Som 

f.eks. Nyttehaverne. 

 

• Better to install some solar panels which can work in summer to charge the electric cars. 

 

• Green atmosphere and noise free. 

 

• Solceller. Energiglas. Gebrugsvand til haver og planter. 

 

• Der skal være flere parkeringspladser. 
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• Solceĺler. 

 

• - Air-to-water heat pumps, as buildings really need better vent (heat build-up, too hot as soon as bit of 

dun, even in 15C amb temp in spring/autumn). Cooled air back into buildings, "free" aircon 

- minimise use of plastics and of materials send from "far away" (Asia, Americas), use "local" materials 

 

 


