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Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 - Detailhandel 
Kommentarer fra Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

Tak for det udsendte forslag og muligheden for at kommentere. Sidetal i dokumentet ville gøre det lettere 

at referere til bestemte afsnit. 

1. Der synes at mangle noget tekst i afsnittet om rammeændringer for detailhandelen på Søborg 

Hovedgade. Måske er der fejl på kortet eller i teksten – eller begge dele. 

2. Vi savner noget tekst om, hvordan kommunes planer for detailhandelen relaterer sig til 

Verdensmålene? Det kan jo f.eks. reducere transportarbejdet hvis flere køber ind lokalt - og hvis flere 

produkter produceres lokalt, vil det reducere transporten af både varer og mennesker. Omvendt vil 

”attraktive” indkøbsmuligheder i Gladsaxe kunne trække mange udenbys borgere til Gladsaxe, som ofte 

kommer i bil? 

3. Vi efterlyser også tekst om, hvordan kommunen ser på mulighederne for at reducere det overordnede 

forbrug til et bæredygtigt niveau og samtidigt styrke detailhandelen?  Er der mulighed for virkemidler 

til fx at fremme køb af kvalitetsting, der holder længere og kan repareres - frem for ”brug og smid 

væk”? 

4. Vil kommunen etablere flere reparations- og genbrugsmuligheder i samarbejde med detailhandlen, for 

at fremme længere levetid for de indkøbte varer? 

5. Vi ser ikke anført nogen hensyn til de borgere, der bor opad eller nær detailhandelen: Hverken 

inddragelse i lokale beslutningsprocesser om f.eks. butiksændringer, kompensation ved evt. øgede 

gener eller evt. erstatningsbolig ved større ændringer.  Et aktuelt eksempel er boligerne ved det gamle 

posthus på Søborg Hovedgade, hvor et nyt pizzeria har betydet ret voldsomme ændringer i det lokale 

miljø med gener fra støj og affald m.v. Tilsvarende vil nye butikker betyde mere trafik, som også kan 

give gener. Der mangler et afsnit om borgerinddragelse! 

6. Der refereres til GladsaxeLiv: ”Vi skaber sammenhæng mellem livet inde og ude med bløde overgange”. 

Det er svært at se, hvordan det kan sikres ved opførsel af store butiksenheder eller overgang fra fx 

udnyttelse til kontor til fødevarebutikker eller lignende. 

7. Vi håber, at bygningen, som husede det tidligere posthus i Søborg, kan bevares, så facaden og det 

arkitektoniske forløb fortsat vil passe sammen med bl.a. nabobygningen. Vi så gerne, at bygningen blev 

købt af kommunen og omdannet til et nyt ”Borgernes Hus”, hvor der fx også kunne etableres et 

reparationsværksted, hvor frivillige kan hjælpe almindelige borgere med at forlænge levetiden for fx 

møbler og andre varige forbrugsgoder. Bygningen vil også kunne bruges til udstillinger i posthusets 

butik om fx energibesparelser, miljørigtige indkøb, klimatilpasning m.m. – og ikke mindst om, hvordan 

man som borger kan bidrage til arbejdet med at indfri Verdensmålene. 

 

Mange venlige hilsener 
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