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I nærværende appendiks præsenteres fritekstbesvarelser fra temaundersøgelsen ’Udearealer og 

parkering’ gennemført blandt beboere i Værebro Park. Undersøgelsen er gennemført af SocialRespons 

for DAB i august 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 NYE TYPER AF UDERUM I VÆREBRO PARK 

• Noget til de unge, der skater. 

 

• Vand legeplads om sommeren. 

 

• Nye legepladser specielt i blok 2. 

 

• Flere træningsmuligheder. 

 

• Bord bænke sæt, som er afskærmede med hæk eller lignende. 

 

• Stripklub. 

 

• Små overdækket pavilloner. 

 

• Gymnastik til kvinder efter kl.18. 

 

• Er meget tilfreds med aktiviteterne til børnene. 

 

• Der mangler nogle bænke i lidt hyggelige omgivelser (planter mm.), hvor man kan sidde og sole sig. 

 

• Mere til babyer under 2 år. 

 

• Sports- og trænings faciliteter. 

 

• Flere borde/bænke på de grønne områder.  Skal vedligeholdes. 

 

• If you create at least one big indoor area for young people would be great idea. 

 

• Bedre stier og måske gennemgange mellem arealerne. Legeplads for lidt større børn, der nu mest 

har hoppepuden. 
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• Vi mangler socialt samvær. Et lokale hvor det skulle passer til flere personer. 

 

• Football training facilities. Skating. 

 

• Parkering, fitness, balance. 

 

• Cricket. 

 

• Overdækket opholdsområde til unge, så de ikke står og hænger ud ved center indgangen. 

 

• Flere arealer med mange træer, hvor man kan opholde sig i skyggen af dem for at læse en bog, tale 

med en ven, nabo. Flere vilde blomster til at berige synet og skabe fred i sjælen. 

 

• Udearealer til unge så de ikke står ude foran på p-pladsen og larmer hele aftenen og natten. 

 

• En klatre forhindringsbane. Soppe/bade område til børnene om sommeren. 

 

• Calisthenics trænings muligheder (udendørs) styrke. 

 

• Flere borde og bænke. 

 

• Udendørs trænings udstyr som crossfit til unge og voksne mennesker. 

 

• Vi har selv været med til at lave gode udearealer i blok 7. 

 

• Flere og bedre grill steder. 

 

• Agility bane for hunde. 

 

• Der kunne godt gøres mere i hundeindhegningen, fx spring, balancebom osv. 

 

• Jeg synes, at der er så mange gode muligheder i Værebro Parken. Savner dog lidt bedre grønt areal 

ved blok 2, så man kan grille lidt afskærmet. 

 

• En park. 

 

• Something with roof over for winter. 

 

• Overdækkede pavilloner. 

 

• Måske flere bænke (halvtag). 

 

• Parkering og el-standene til el-biler. 
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• Mere grønt på arealerne ved de høje blokke. Det er kedeligt med så meget cement. 

 

• Bænke- borde hyggekroge omkranset af buske- blomster. 

 

• Skatebane. 

 

• Det kunne være en Petanque bane. 

 

• Overdækkede arealer ved høje blokke med borde og bænke. 

 

• Hvilebænkene langs pergola står ikke i læ. Flere pavilloner i gårdrummene. Boldbanerne er 

nedslidte. Det er godt, at der er kommet heste, men fodboldklubben har nedslidte bygninger. 

 

• PARKERINGSPLADS. 

 

• Petanque bane og evt. parkour område ;o) 

 

• Mere natur at se på. 

 

• Nej. Hellere flere parkerings pladser, eller flere bøder til de firmabiler, som holder på pladserne. 

 

• I like what is available now. New picnic tables and an area to cultivate flowers would be good. 

Preferably raised flower beds. I used to love walking in the marsh but no longer feel safe walking 

there alone and I miss that a lot. It is boring to walk amongst the buildings and healthier to walk in 

the woods or marsh. 

 

• Flere parkeringsmuligheder!!! Det kan ikke være rigtigt, man ingen parkering kan få ude foran sin 

blok/opgang efter kl. 18 både på hverdage og weekender! 

 

• Please renovate all small lake (POND) so that people can sit and enjoy. 

 

• -basket 

- volley 

- bordtennisbord i læ 

- skateboard bane 

 

• Det ville være godt, hvis der blev skabt nogle “rum” uden for, hvor familie eller venner kan samlet. 

En ide kunne være på den store græsplæne, hvor man havde bænke med bord og noget tag 

ovenpå. Rundt om kunne der være fliser, så man evt. kunne lave noget grill. 

 

• Et kombi areal for ældre, dårligt gående, handicappet & bruger med rollator, hvor der er mulighed 

for socialt samvær, samtale. Bænke & lidt udendørs trænings mm. 
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• Bedre legepladser. Især den første ved de lave blokke. Samlingssted for unge, måske ved 

hundeområdet eller oppe ved bakken. 

 

• Agilitybane til hundetræning. 

 

• Først og fremmest synes jeg at de græsarealer, der ikke er tiltænkt sport, bliver høvlet ned med en 

nidkærhed, der hører hjemme i forrige årtusinde. Jeg så gerne mange flere blomster og andre 

insektvenlige planter, fremfor den grønne “ørken” som en “velholdt” græsplæne jo er! 

 

BEBOERNES HOLDNINGER TIL HVOR DER MANGLER LYS 

• Især på parkeringspladsen, og hvis man skal i centeret når det er mørkt, så er det ikke rart at gå 

indenfor på de lange gange mod legepladserne. 

 

• Syns bare over alt, de lyser ikke så meget. 

 

• Tit virker lamperne ved opgangene ikke før man allerede er gået ned af trapperne. 

 

• Ved Værebrovej, der hvor der kører biler ind til de store blokke og ved parkeringen. Det er svært se 

hvis man kommer sent hjem og ikke har den bedste balance, at komme fra bil til opgang. 

 

• Langs med blokkene, belysningen er meget dårlig. 

 

• Ved legepladsområdet. 

 

• Low block. 

 

• Begge sider af blokken. 

 

• Legeplads, omkring blok. 

 

• Gangstierne mellem p-plads og blokke. 

 

• Det virker som om, det er meget lavenergi pærer, som er i belysningen i grundplan. De kunne godt 

være med højere w, så det giver bedre areal- dækning. 

 

• Langs med de store blokke på syd/vest siden når man skal gå hjem fra bussen, når det er mørkt. 

 

• På bagsiden af blokkene. 

 

• Legepladsen bag blok 2. Ved pavillonen foran beboerhuset. Rundt om træningscentret. 
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• På vejbane forbi de lave blokke (der mangler lys til cyklister) samt der mangler lys på havegange 

ned langs lave blokke. 

 

• Ved parkeringspladserne. Gadebelysning langs Værebrovej. Måske bare træerne skal beskæres. 

 

• I de lange gange og opgange. Alle lamper slukker med det samme uden bevægelse. 

 

• Alle steder. 

 

• På bagsiden af blokkene og ved de grønne områder ved blok 3. 

 

• Ved boligerne, gang arealer. Gerne varmt hvidt LED lys. 

 

• Ikke nok ved opgangene og green mere kraftigt men også varmt lys. 

 

• Omkring legeplads, og parkeringsplads. 

 

• At play grounds. 

 

• Tit i gårdene og ved p-plads. 

 

• Ved selve parkeringspladserne. 

 

• P-pladser og gangarealer foran blokkene altan siden. 

 

• Langs med lavblokkene de lamper som er der lyser ikke ret meget op og på parkeringspladserne. 

 

• Alle steder specielt på altansiden. 

 

• Bag en del af blokkene fx 1 og 3. 

 

• På parkeringsarealerne især. 

 

• På parkeringspladserne. 

 

• P-pladserne ved lave blokke. 

 

• Forenden af centeret og fra midten af blok 3 mod ringvej 4 (58-68). 

 

• Mere lys/Stærkere styrke lys ned gennem gårdene, langs blokkene. 

 ((PT. Det er meget dårligt oplyst... skaber UTRYGHED )) 

Især for “Dårligt seende” & ældre mennesker...  

Mere oplyst langs Parkerings pladserne på fortov... 
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((træerne evt.        Trimmes/beskæres)) 

 

• Mellem blokkene især, der er kun de små runde. 

 

• P-pladser, faktisk er lamperne ved de store blokke så dårlige, at man ikke kan se noget, som en 20 

watt pærer. 

 

• Kraftigere lys nedad hvor man går på stier, ved parkeringspladserne, ved opgange og generelt 

foran blokkene 

 

UDEAREALER I VÆREBRO PARK SOM BEBOERNE HOLDER SÆRLIGT AF 

• Holder særligt af den lille sø der ligger i slutningen af de små blokke. 

 

• Nyttehaven. 

 

• Alle de grønne arealer. 

 

• Grill pladserne og nyttehaven, men mit største ønske til nyttehaven er et toilet. 

 

• Hundegården. 

 

• Hestene, legepladser, området ved søen. 

 

• Den grønne beplantning mellem de lave blokke. 

 

• Legepladserne. 

 

• Kælkebakke, byggeren, mosen. 

 

• Arealerne mellem de små blokke. 

 

• Playground. 

 

• Legepladserne. 

 

• Alle. 

 

• Området omkring søen. 

 

• Low block. 
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• P- plads. 

 

• Legeplads. 

 

• Grillområderne. 

 

• Arealet ved søen foran svømmehallen. 

 

• Legepladserne. 

 

• Min altan samt græsset mellem blokkene. 

 

• Back areas. 

 

• Petanque banen. 

 

• Legepladser. 

 

• Stien fra blok 3 mod skolen og området omkring søen. 

 

• Det hele. 

 

• Foran centeret. 

 

• Smørmosen. 

 

• Smør-og Fedtmosen. 

 

• Legepladserne. 

 

• Den store græsplæne foran den sidste store blok, hvor der er kommet heste. 

 

• Det store græs areal ved byggeren. Der griller vi tit. 

 

• Området omkring søen. De grønne områder mellem de lave blokke. Hestefolden, de høje træer og 

det grønne område bag blok 3. 

 

• Legepladsen og boldbane. 

 

• Ved ikke - bruger mest mosen. 

 

• Mosen, skoven. 
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• Legepladsen, græsplænen og boldbane. 

 

• De grønne områder mellem de lave blokke. 

 

• In the winter season we are missing indoor areas to play. 

 

• Ved søen. Skibakken. 

 

• Klubben. 

 

• Ved svømming pool. 

 

• In front of the school grounds. 

 

• Kælkebakken. 

 

• De grønne arealer mod skolen og ved boldbanerne. 

 

• Arealerne ved legepladserne. 

 

• Hundeluftningsgård. Legepladser til de mindre i familien. 

 

• Jeg nyder hele området. 

 

• Der er virkelig få udearealer, jeg få lyst til at være i. Hvis der var flere træer, planter og vilde 

blomster på bakken bag blok 3, kunne det blive et godt sted at være. 

 

• De store græsområder, samt ved svømmehallen og skolen og ude arealerne/ aktiviteterne og 

legepladserne til de mindste i familien. 

 

• Den store græsplæne, hvor der er den bedste kælkebakke og god plads til at kunne ligge og sole sig 

om sommeren. 

 

• The playground. There are so many play grounds and my kids love them. 

 

• Legepladserne og alle de grønne områder. 

 

• Områderne bag blok 3 ved det høje træer. 

 

• Legepladserne og området ved beboerhuset. 

 

• 1 blok. 
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• Bakken. 

 

• Parking. 

 

• Ved de lave blokke. 

 

• Grønne arealer og mosen. 

 

• Min grill plads på legepladsen ved blok 7 og den store bakke og den lille sø bad blok 8. 

 

• De grønne områder. 

 

• De er alle fine at gå tur i. 

 

• Mosen og udsigten fra min blok […] 

 

• Legepladserne. 

 

• Legepladserne til børnebørnene. 

 

• Terminalen. 

 

• Området foran biblioteket. 

 

• Legepladserne ved de lave blokke. 

 

• Søen ved svømmehallen. Basket bane. 

 

• Legepladser, grillområder og alle de grønne områder. 

 

• Mosen. 

 

• Skoven omkring og mosen. 

 

• Jeg går meget i mosen. 

 

• Græsset. 

 

• Foran blokkene. 

 

• Jeg bruger ikke udearealerne, men det er fint med de grønne områder. 

 

• Hundegården og haverne ved de lave blokke. 
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• Bakken med bænk, areal over til fodboldbanerne. 

 

• In front of the ground floor. 

 

• Hestefolden. Området ved beboerhuset. 

 

• Det lille område med borde og griller bag legepladser ved 3. blok. Der er læ og skygge - og man er 

ikke så overbefolket. 

 

• Ved søen, synes jeg at det er meget roligt område. 

 

• Bakken og ned gennem pergolaen. Der er mange grønne oaser. 

 

• Legeområderne. 

 

• Hestefolden, de mange gode legepladser og så selvfølgelig bakken! 

 

• Søen ved svømmehallen. 

 

• Græs arealerne. 

 

• Den lille sø ved motorvejen. 

 

• Kæmpe bakken og ved svømmehallen. 

 

• Dem imellem blokkene. 

 

• My grandchildren like the playgrounds when they visit. I like the grassy areas and that the new 

robots are quiet and keep the grass short enough to lay down a blanket for a tea party or sunning. 

Also that the grassy area between the blocks is close to my door. I also like the picnic tables where 

Ive brought a pot of coffee to share with whomever might be passing by that day or agree to meet 

neighbors informally on a certain morning or afternoon. 

 

• Den store plæne ved bakken. 

 

• Hundegården. Og fodboldbanerne. 

 

• Back side of 66. 

 

• Omkring søen. Den store græsplæne. 

 

• Jeg har ikke nogen bestemte. 
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• Ved Søen (fra Sheelterer af) & Grill pladsen. Værebro Caféen. Bænkene for enden af De 5 

Blokke... ((til at hvile sig på, ved indkøb i Netto & ved aften ture, nyder aften himlen))... 

 

• Hestefolden er fin, da græs arealet aldrig blev brugt. Nytte haver fine, men da der mangler p-

pladser, burde I nok overveje at nedlægge det. 

 

• Byggelegepladsen og hestefoldene. 

 

• De få steder hvor man har plantet andet end græs; (er selvfølgelig glad for, at der findes en 

fodboldbane) og det nye hesteareal… og så i øvrigt området omkring søen ved svømmehallen. 

 

• Bakken. 

 

• Hundeluftningsgård og legepladser til de mindste i familien. 

 

• Den store græsplæne med bakken og byggeren med dyr. Legepladserne er også super gode. 

 

BEBOERNES ØVRIGE KOMMENTARER TIL UDEAREALER OG PARKERING 

• Det kan være meget svært at finde en parkeringsplads om aftenen. Man ender ofte med at holde 

lagt væk fra ens adresse. Problemet er, at der er for få pladser til blok 3. 

 

• Det kan ikke være rigtigt at man får parkeringsbøder selvom man bor her og har tilladelse fordi der 

ikke er nok pladser…  Og så skal der være overvågning i opgangen. Der er skidt og møg i over alt, 

folk smider deres mad og skrald og de burde få bøder. 

 

• Det bør ikke være muligt at leje dobbelt carport til 1 bil, når der er mangel på p-pladser. Det dybt 

urimeligt at man som beboer skal køre til skolen eller skovbrynet station for at finde en p-plads. 

 

• Jeg har fuldtidsjob, og kører hjem fra Amager sent om natten. Ofte kører jeg rundt i vores område 

30-40 minutter, for at finde en p-plads. Det kan ikke være godt for miljøet. Vi er mange der racer 

rundt sådan, sent om natten. Nogle gange er jeg tvunget til at parkere ulovligt, når jeg ikke kan 

finde p-plads. Det koster mig ofte p-bøder. Det gør at jeg allerede kort tid efter at jeg flyttede ind, 

har søgt væk igen. Det har kostet mig penge at flytte herud, pga. manglen på p-pladser. Havde jeg 

vidst det, var jeg ikke flyttet hertil. På afdelingen Ved Fortet, ligeledes DAB, havde hvert lejemål 1 p-

plads, som vi betalte 12 kr. pr. måned for. Det kunne være skønt hvis vi kunne få noget lignende 

her. Mht. carport parkering, kan jeg se, at rigtigt mange af dem slet ikke bruges. Alene ovre ved de 

lave bygninger, ser jeg hver nat, at der minimum er 50 ledige carporte, og ende flere hvis I ser på 

hele Værebro. Hvis de pladser frigives til folk med biler, så vil der være mere end nok p-pladser. 

 

• Det er ikke unormalt at køre en time efter en p-plads. 
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• Syns I burde fjerne alt buske og planter fra boligerne så man kan åben sine vinduer og så rotterne 

ikke gemmer sig i dem i særlig de høje blokke. 

 

• Parkeringen er under al kritik, at man ikke kan komme hjem efter 21 og stadig få en 

parkeringsplads der hvor man bor. 

 

• Synes det er et problem for kørslen, da der står små lastbiler og biler parkeret på værebrovej ved 

de store blokke. Kan ikke forstå at der ikke er blevet gjort noget ved det. 

 

• Der vil være godt at bygge indendørs parkering. Der kan man få mange parkeringspladser.  

Firehjulede køretøjer fylder godt på de mange sidegaderne foran de høje blokke. Det værste er 

efter kl. 19.00, når majoriteten af den danske befolkning vender retur efter en dag på jobbet. Der 

er simpelthen ikke plads, og det er de færreste, der har lyst til at køre spejdende rundt i mere end 

10 minutter for at lede efter en fri parkeringsplads. 

 

• Mere lys. 

 

• De SKAL ikke ændres til parkeringspladser. 

 

• Generelt bliver udendørs arealer holdt rigtigt pænt. 

 

• Charging for Electrical vehicles. 

 

• Der stor mangel på parkering over alt i Værebroparken! 

 

• At når jeg kommer hjem fra job arbejde om aften kan jeg ikke få p plads hvor jeg bor, må holde 

uden for på vejen, hvor man får bøder. 

 

• Der mange der parkerer som ikke bor i Værebropark. 

 

• Der er alt for få p-pladser og området er indrettet upraktisk. Der er for mange problemer med 

utilpassede unge og bander. Der gør det utrygt at opholde sig ude. 

 

• Evt. et par bænke på græsset ud for blok 1 ved den store parkeringsplads. I den varme tid er der 

dejlig skygge på den side af blokken eftermiddag og aften. Det har vi brug for. 

 

• Der er dage, hvor det ikke er muligt at finde en parkeringsplads. 

 

• Am not too sure. 

 

• Hvornår der kommer flere parkeringspladser. 

 



14 

  

  

• Det er latterligt der skal være så store “grønne arealer” mellem hovedvejen og p pladsen nede ved 

de lave bygninger, der kunne være mange flere p pladser, hvilket der helt bestemt mangler over alt! 

 

• Mer kontrol med p-vagter. 

 

• Super irriterende, at når man kommer hjem midt på aften ca. 21 er det super svært at parkere. 

 

• Flere glas container. 

 

• Det er svært at finde parkeringsplads efter kl. 17. Synes det er fjollet at firmabiler må holde der og 

optage en masse pladser. 

 

• Der er KÆMPE stor mangle på parkeringspladser her i Værebro. Det er altid et problem hvis vi 

kommer hjem efter 18. Bruger tit lang tid på at cirkle rundt og så ender vi med at bære nødsaget til 

at parkere ved centret også skulle gå langt hjem med vores lille barn. Vi er skrevet op til carport 

men der er så lang ventetid. Kunne være godt med flere p pladser! 

 

• Parkeringssituationen er blevet markant værre det seneste år. 

 

• Gratis parkering. 

 

• Der bør etableres bump på vejen langs de lave blokke, da der køres for stærkt. 

 

• We must need more car parking are, every day I am struggling to find the car parking are. 

Most of the time many people are parking their cars outside of værebrovej area.  

Car parking are should be first priority to improve more place to park the cars. 

 

• Ja er der ikke parkering forbudt på Stamvejen ved de høje blokke. 

 

• Mange fremmede biler. Mange ulovlige parkeringer i gaden. 

 

• Dækker støj fra motorvej. Det generer rigtig meget. 

 

• To grow more plants like gardening area for the residential flats to grow own veggies for the house 

holders... 

 

• Helt sikkert en god ide at hver lejemål for tildelt en fast nummeret parkeringsplads og ønsker man 

flere koster det penge. Nogen lejemål har jo 3 biler og gør det umuligt som nu at finde parkering 

efter kl 22. 

 

• We need more parking slots for cars. Everyday night after 9 pm we don't have car parking slots. So 

can you please arrange more car parking slots. 
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• Ja at der ikke bliver smidt noget udover altanerne. Det er noget værre griseri. 

 

• Der er ind imellem noget støjende ovre fra pladsen nedenfor svømmehallen. 

 

• Der er stor mangel på p-pladser. Det er tit vi kommer hjem og så er det slet ikke muligt at finde en 

plads. Så skal man holde ulovligt hvilket ikke er godt nok. Vi har 2 biler registreret og flere gange 

om ugen kan vi ikke få plads. Vi er villig til at betale for at være sikker på at kunne parkere. 

 

• Generelt er parkeringsmulighederne for dårlige hvis man kommer hjem efter kl 20 hvis man ikke 

har en carport. 

 

• Der er et stort behov for personer og klimaet, at installere hurtige elbils opladnings standere ved 

særlige elbils opladnings pladser. Minimum 150kw opladning, men gerne 250kw eller 300/350kw. 

 

• Please, ikke flere parkeringspladser! Der skal skabes i stedet for et mere miljøvenligt (og roligere) 

boligkvarter. 

 

• Der mangler hurtig elbil opladere. Samt specifikke elbil p-pladser. 

 

• Need more parking space. It is difficult to find the parking area at block no.3, every day after 5 p.m. 

 

• Bedre opmærkning af p-båse, vedligeholde bænke. 

 

• Det er generelt et problem med for lidt parkeringspladser og sådan har det været meget længe. 

Måske nogle husstande har for mange biler. Der holder jo biler overalt i værebroparken. Egentlig 

så synes jeg også at vi skal væk med de parkeringsvagter. 

 

• Der er enormt trængt mellem bilerne under carport ved de høje blokke - man kan næsten ikke 

komme ud af egen bil, når der er så lidt afstand på begge sider af ens bil. 

 

• For mange parkerede biler på selve tilkørselsvejen til blok 1-3. Tit holder de i begge sider. 

 

• Jeg synes det er ærgerligt at man kan holde firmabiler og 4 biler pr. Husstand. Så når man kommer 

hjem fra arbejde. Kl 16.00 så er det næsten ikke muligt at få en parkeringsplads. Og det er virkelig 

øv at skulle parkere sin bil i sidegade. Jeg ved godt at man ikke får en permanent p-tilladelser til 4 

biler pr. Husstand. Man så ligger de jo bare de der 24 timers p-tilladelser. Jeg synes at det er et 

fantastisk sted at bo ift. legepladser og udearealer. 

 

• Der for mange buske og træer ved blokkene i de små blokke. 

 

• Der holder for mange arbejdsbiler (gulplade biler) og så har jeg hørt at man ikke kan få handicap 

pladser fordi der er for mange der søger man får jo ikke handicap kort for sine blå øjne skyld (det 

er ikke ok) der er jo en grund. 
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• Kun parkering. 

 

• De hvide streger er mega skæve. Og da båsene er utrolig små i forvejen. Giver det tit parkerings 

problemer. 

 

• Der mangler flere parkeringspladser til biler og eventuelt garager til leje og til knallert/motorcykel. 

 

• Helt klart flere parkeringspladser!!! (fjern evt. boldbanen foran blok 2, da der er kæmpe 

fodboldbaner ved skolen). Flere carporte. Regler for at varevogne, minibus og arbejdsbiler ikke 

holder på parkeringsplads, men ude ved vejen. Parkeringspladsen er til beboers private biler og 

ikke alt det andet der. Højst 2 biler pr bolig. (ikke varevogn mm. tilladt). 

 

• Gule plader biler har ikke adgang til p pladser i Værebro. 

 

• Måske i skulle lave det sådan at når man lejer en lejlighed hos jeg høre der 1 p plads med i lejen. 

 

• Der mangler overdækket steder man kan sidde i læg for solen eller regnvejr. Vi har selv klaret det i 

blok […] 

 

• Gøre noget markant for parkering. 

 

• Der er for mange erhvervsbiler. 

 

• Der er behov for flere parkeringspladser!! 

 

• Stålramperne er for glatte at få cykler ned af når der er vådt fx ved opgang 44. Elcykler er tunge og 

hvis de glider i vådt føre, er de endnu sværere at holde. 

 

• Det mangler virkelig flere parkeringspladser! Man kan ikke rigtig køre en tur om aften eller komme 

sent hjem fordi så risikere man at man ikke kan finde en parkeringsplads. 

 

• Der mangler parkering. Her er mit bedste bud at nedrive haverne foran blok 3! De bør bestemt ikke 

være der når vi har så meget mangel på parkering i Værebro. Derudover skal man IKKE betale for 

en fast parkeringsplads i her! 

 

• Jeg synes ikke at lejerne skal stå for betaling af parkering da det burde være noget ejerne af 

lejeboligerne skal stå for. Vi betaler rigeligt med husleje og nye køkken og bad. Det er jo ikke 

ejerlejligheder vi taler om her. 

 

• Der er mange som har 5 biler her på p pladsen og mange taxaer samt gulepladebiler de er et 

problem her. Og mange carporte som tilhøre en person bliver lånt ud til andre så de kan holde der. 

Jeg har søgt om carport til mig og min kæreste bil som står i hans navn og så kan jeg ikke få en 

garage det er helt hen i vejret, men ja en gratis p plads til os der bor her. 
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• Flere skraldespande i mosen. 

 

• Der holder mange biler ude på vejene. Jeg kan ikke få parkzone til at virke. Jeg kan ikke finde du af 

parkeringsreglerne, når jeg får gæster på besøg. 

 

• Der mangler meget parkering. 

 

• Der mangler parkeringspladser efter kl. 20. 

 

• Der står for mange tomme parkeringspladser i carportene ift. hvor mange der mangler 

parkeringspladser. Mange parkerer deres bil tæt på lejligheden i stedet for at bruge deres p-plads. 

 

• Hundegård 

 

• Jeg kunne godt tænke mig at få et gæste parkeringskort til min kæreste, som han kunne have 

liggende fast i hans bil. 

 

• Flere " samlingssteder" specielt ved de høje blokke. 

 

• Bevar de mange træer og grønne områder. Det kommer til at ligne en stenghetto uden det grønne. 

 

• Så få parkeringer, at folk bliver nødt til at holde ude på vejen hvor de får p bøder, uacceptabelt. 

 

• ALT ALT FOR FÅ P. PLADSER ER MEGET BELASTENDE AT DER INGEN P-PLADS EFTER CA.  KL. 17. 

 

• Der er aldrig nok plads i weekender og hverdage efter kl 16, det betyder at ens gæster må parkere 

meget langt væk, hvilket ikke er i orden. 

 

• Mangel på pladser. For mange firmabiler, for mange handicap pladser ved høj blok 3. 

 

• The roofs of the carports leak so just when you’ve washed your car, it rains and all the dirt from the 

roof ends on the clean car. Also spaces are small for the newer cars, so my little car is constantly hit 

by my neighboring car. Whom btw, should lose the privilege of a carport because of the extensive 

damage to my car. Ref picnic tables and grills I’ve often seen that groups who do not live here 

descend on that area and occupy it for an entire day and into the evening, so there is no room for 

us who live here, especially if we are 1-2 persons. These people treat the area as a public park and 

do not always care for things. We now have broken tables and benches that we must pay to 

replace. Btw, I’ve spoken with some of these groups, and they have not been guests of people living 

in our block or even Værebro. Btw our block råd has not functioned because no one wants to do 

the work so things fall apart and are not fixed. I have and would be happy to serve but I am older. If 

I was allowed to hire help, I would purchase new tables and have a covered area built so it would 

be possible to have a picnic or meet for coffee even if it rains. Finally I would like influence on what 

the gardener’s plant in front of my home and on the trees on the other side of the building that 
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shade my balcony. 

 

• Nej, ikke udover flere parkeringsmuligheder. 

 

• Increase cover parking area. 

 

• Det burde kun være folk som bor her og deres gæster, som kan parkere i Værebroparken. 

 

• Parkering er det værste problem i Værebro. Det er helt vildt at man ikke kan finde parkering efter kl 

19 i tredje og anden blok. Der mangler helt klart en hel del parkeringspladser, og parkering vægter 

virkelig højt. Det er ikke særlig sjovt at komme hjem senere på aftenen, og man så ikke kan finde 

parkering. 

 

• Increase the parking spaces. 

 

•  Flere GRATIS parkerings pladser, lige som i gamle dage, TAK.  Flere parkerings pladser ved butiks 

centeret. Mindre af DE NUVÆRENDE blomster bed med TRÆFLIS. TAKKER. Evt. Inddrag ((mindske 

DEM, gør DEM smallere)) DE store bede med hæk & træer langs Værebrovej/ DE 5 Små blokke, 

specielt ved Blok 4 & 5 ... Til over dækket P-pladser for div. køretøjer ELLER åbne/GRATIS P-pladser 

til biler /GÆSTE BILER. TAKKER. 

 

• Parkering er et kæmpe problem og har været det i meget lang tid. Dette skal prioriteres, så netto 

lastvogne kan komme til. 

 

• At der vare ikke er p muligheder ved blok 3 fra kl 1730 i hverdagene og hvis du kommer hjem om 

aftenen, er problemet stadig, ingen p pladser. 

 

• Det er snart 1 år siden man på det store Afdelingsmøde besluttede, at det skulle være slut med 

varebiler, gulpladebiler samt biler med papegøjeplader på vores beboerparkering. Dette, og med 

hjemmel i lovgivningen, kunne effektueres og træde i kraft allerede dagen efter det store 

Afdelingsmøde, men, nu knap 1 år efter, har den nuværende Afdelingsbestyrelse igen siddet på 

hænderne, uden at gøre noget som helst ved de "problem-køretøjer" som vi ikke har kapacitet til at 

have holdende i Værebro Park! 

 

• Der skal ikke være parkerede biler/lastbiler på vejen frem ti 3 blok, det er lukket vej der fører henne 

til de store blokke og er forfærdelig at køre frem når der er mange parkerede biler/lastbiler hele 

vejen til værebrovej!!! Der skal gøres noget ved problemet!  Der er ofte tæt på at 2 biler støtter 

sammen lige når de drejer ved 3 blok for der er simpelthen ikke plads til at dreje! 

 

• Har skrevet det før, men solceller på carporttagene og dermed mulighed for at oplade elbiler. 

 

• Der er brug for mange hurtige 150/250/350kw elbils opladere. Flere bump ved 

parkeringspladserne. Tydeligt markeret (hele streger, ikke bare korte streger for og bag) og 

fornuftigt rummelige parkeringspladser. Mere kontrol over Nettos parkeringspladser (ved godt det 
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er kommunen der står for det, men der er mange biler som generer vareleveringen til Netto). Flere 

p-vagter. 

 

• Der mangler helt klart flere p pladser. det her er uholdbart. Systemet vi har nu med p selskabet er 

et let system man kan snyde. Så noget nyt skal der til. 

 

 


