Kommunalbestyrelsen på
inspirationstur
Kommunalbestyrelsen henter inspiration i Vanløse, Sluseholmen og
Nordhavnen til udviklingen af Firskovvejområdet
Som en del af det videre arbejde frem mod en udviklings- og helhedsplan for
Firskovvejområdet var hele kommunalbestyrelsen inviteret på en inspirationstur til
nye bydele i København onsdag d. 26. september. På turen så politikerne konkrete
eksempler på, hvordan man har arbejdet med detailhandel og byudvikling andre
steder.
Vanløse var første stop på turen. Her er "Kronen" et spændende eksempel på
blandede boligformer kombineret med detailhandel.

Næste stop var Sluseholmen, et område med en stærk identitet med stor variation
i boliger og facader, der drager fordel af stedets iboende kvaliteter og samtidig skaber
en helt ny identitet. På Sluseholmen så politikerne også spændende
parkeringsløsninger, hævede byrum og lokal forsyning af detailhandel.

Turen sluttede i Nordhavnen, der er det seneste eksempel på et nyudviklet område og
et godt bud på den blandede by, hvor genbrugsstationer, boligområder, hoteller og
innovative p-huse lever side om side.

Her er nogle udtalelser fra deltagerne:
"Vild med diversiteten på Sluseholmen, de halvt nedgravede parkeringskældre og
variationen i facaderne. Godt bud på boliger på Firskovvej, som er noget andet end
dét, vi i forvejen har i Lyngby".
"Det store spørgsmål er, hvordan man får skabt liv? Overgangen til byen er vigtig. Vi
skal sikre det rigtige mix af butikker. Og vi skal have flere boliger og mennesker i
bymidten. Det er vigtigt med blandede boligformer."
Flere af deltagerne udtrykte bekymring for detailhandel på Firskovvej: "Den må ikke
suge livet ud af Bymidten, men skal være et supplement. Samtidig skal vi gøre det,
der er nødvendigt for at styrke Kgs. Lyngby som handelsby i en tid, hvor nethandel og
konkurrencen fra nabokommunerne skærpes."
Forvaltningen forventer at genfremlægge sagen om principper for udviklings- og
helhedsplan på Byplanudvalgets møde d. 7. november 2018.
Der arbejdes frem mod en politisk behandling af forslag til en udviklings- og
helhedsplan for Firskovvejområdet i begyndelsen af 2019.

