
 
 
 

Til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik 
   
      
Høringssvar vedr. tilgængelighedsprojekt

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er generelt tilfreds med den foretagne 
kortlægning af tilgængeligheden for handikappede og 
barnevognsbrugere mm. i bydelen.
  
Ud over de borgere, som i den indledende undersøgelse har markeret, 
hvor de oplever problemer med tilgængeligheden, har Lokaludvalgets 
repræsentanter dels deltaget i den
januar, dels haft et møde med projektleder Joanna Skibsted og ved 
begge lejligheder beskrevet, hvad vi ser af udfordringer i bydelen. 
Kortlægningen indeholder en indbyrdes prioritering mellem fem 
områder (ruter). Lokaludvalget m
overordnet prioritering, men at man i stedet skal prioritere de 
alvorligste hindringer for tilgængeligheden, uanset hvor de måtte 
befinde sig. 
  
Lokaludvalget har endvidere følgende kommentarer:

 Generelt er der stor ha
Der er tænkt handicaptilgængelighed ind i etableringen af den 
nye busfremkommelighed.

 Dårligt gående personer generes af huller i vejen, ujævn 
belægning som brosten, knækkede fliser og små som store 
bump. 

 Lydfyr bør aktiveres af de blinde selv, så det ikke står og 
bipper hele døgnet. 

 Af hensyn til ældre ønskes genindført en lokal servicebus.
 Pligten til snerydning skal fastholdes.
 Fortovet må ikke fyldes med varer, der presser gående ud på 

cykelstien. 
 Cykel-gangforbindelsen over Vestvolden ved Bystævnet er 

ofte meget glat og usikker
 Det nedlagte busstoppested Frederikssundsvej 133 ønskes 

genetableret. 
 De offentlige toiletter ønskes opvarmet hele året.
 Opsætning af flere bænke.
 Læskure ved alle stoppesteder
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Brønshøj-Husum Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er 
oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled 
mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.
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Husum Lokaludvalg er generelt tilfreds med den foretagne 
kortlægning af tilgængeligheden for handikappede og 
barnevognsbrugere mm. i bydelen. 

Ud over de borgere, som i den indledende undersøgelse har markeret, 
hvor de oplever problemer med tilgængeligheden, har Lokaludvalgets 
repræsentanter dels deltaget i den kommunale workshop den 31. 
januar, dels haft et møde med projektleder Joanna Skibsted og ved 
begge lejligheder beskrevet, hvad vi ser af udfordringer i bydelen. 
Kortlægningen indeholder en indbyrdes prioritering mellem fem 
områder (ruter). Lokaludvalget mener ikke, at man kan lave en sådan 
overordnet prioritering, men at man i stedet skal prioritere de 
alvorligste hindringer for tilgængeligheden, uanset hvor de måtte 

Lokaludvalget har endvidere følgende kommentarer: 
Generelt er der stor handicapvenlighed på Frederikssundsvej. 
Der er tænkt handicaptilgængelighed ind i etableringen af den 
nye busfremkommelighed. 
Dårligt gående personer generes af huller i vejen, ujævn 
belægning som brosten, knækkede fliser og små som store 

tiveres af de blinde selv, så det ikke står og 
 

Af hensyn til ældre ønskes genindført en lokal servicebus. 
Pligten til snerydning skal fastholdes. 
Fortovet må ikke fyldes med varer, der presser gående ud på 

gangforbindelsen over Vestvolden ved Bystævnet er 
ofte meget glat og usikker 

oppested Frederikssundsvej 133 ønskes 

De offentlige toiletter ønskes opvarmet hele året. 
Opsætning af flere bænke. 
Læskure ved alle stoppesteder 
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