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Retningslinjer for Lokale stemmer – klimatilpasning og din idé 

Det grønne område på Kong Hans Allé har de seneste år undergået en forvandling - fra græsplæne til et 

bakket terræn. Området er en del af klimatilpasningen af Buddinge og ved kraftige regnskyl og skybrud 

løber regnvandet hertil i stedet for til kloakken. På den måde hjælper det grønne område hele 

lokalområdet, så vi undgår oversvømmelser af bygninger og veje. Med klimatilpasningen er området 

blevet et grønt naturområde, som Gladsaxe Kommune gerne vil udvikle sammen med jer, der bor i 

lokalområdet. 

Byrådet har besluttet give lokalområdets borgere mulighed for at beslutte, hvad der skal ske på området. 

Byrådet har afsat 125.000 kr. til et såkaldt borgerbudgetforløb. Det overordnede tema er natur og 

friluftsliv, men du og dine naboer bestemmer, hvordan pengene skal bruges, og hvilke projekter der skal 

udføres. 

 

Hvad er de overordnede formål? 

For Gladsaxe Kommune er formålene med borgerbudgetforløbet på det grønne område, at: 

 Give mulighed for, at området udvikles af dig og dine naboer i området 

 Bringe lokal viden i spil i udviklingen af området, så der skabes løsninger, som du og dine naboer 

ønsker og har lyst til at bruge og passe på 

 Samarbejde med jer der bor i lokalområdet om udviklingen af det grønne område 

Derudover ønsker Gladsaxe Kommune at lære af forløbet og få erfaringer med denne måde at 

samarbejde. 

 

Hvad kan pengene gå til? 

Pengene bliver givet til projektstillerne bag vinderprojektet/vinterprojekterne, og der er ingen 

begrænsninger på hvad de kan bruges til, så længe de lever op til to kriterier: 

1) Finansieringen af borgerbudgetforløbet er penge, som Gladsaxe Kommune har fået af Friluftsrådet, 

fordi Gladsaxe blev årets Friluftskommune 2015. Friluftsliv og naturformidling er overskriften for 

præmieringen og præmiepengene skal gå til dette formål. 

I praksis betyder det at projekter skal fremme friluftsliv og naturformidling på den ene eller anden 

måde. Det er op til jer at udvikle projektidéer og beslutte, hvad I synes er godt friluftsliv og 

naturformidling på netop dette område. 

 

2) Det grønne område ejes af Børne- og Kulturforvaltningen og derfor skal projekter kunne bruges af 

skolen og institutionerne. Området er et åbent areal og projekter skal også kunne bruges af andre 

brugere, efter skolens og institutionernes lukketid. 

I praksis betyder det, at projekter skal kunne bruges af alle brugere (både skole og institutioner og 

andre brugere) og ikke må være ekskluderende. Projekter må gerne være målrettet en bestemt 

type aktivitet, eksempelvis et sted at kunne mødes, men må ikke være reserveret til en bestemt 

type brugere eller være aflåst. 
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Grundforudsætning 

Du og dine naboer, venner og andre i lokalområdet bestemmer, hvad I synes der skal være på området, 

og hvilke projekter, I vil sende til afstemning. For at et projekt kan sendes til afstemning, er det en 

forudsætning, at projektet er indenfor lovens rammer og ikke bryder med lokalplaner og andre regler for 

området. I praksis betyder det, at et forslag om at asfaltere det grønne område eller at bygge et stort hus 

ikke kan få støtte.  

Det grønne område ligger i et boligområde og af hensyn til områdets naboer er det en god idé at tænke 

på, hvordan dit projektforslag bliver et forslag, som er rart at være nabo til. 

 

De praktiske rammer 

 I et borgerbudgetforløb har borgerne ansvar for at gennemføre en lokaldemokratisk proces, hvor 

der stemmes om projekter, der kan udføres for et beløb afsat af kommunen.  

 En tovholdergruppe, bestående af personer fra lokalområdet, koordinerer forløbet. 

 De nærmere regler for projektforslag og hvem der kan stille dem afgøres af jer der bor i området, 

eksempelvis ved fælles beslutning eller af tovholdergruppen.  

 Inden forløbet gør tovholdergruppe opmærksom på mulighederne for at deltage, og alle i 

lokalområdet inviteres til at finde på projektforslag. 

 Der afholdes en afstemningsdag, hvor forslag præsenteres af projektstillerne. 

 Afstemningsdagen skal afholdes inden udgangen af 2017. 

 Gladsaxe Kommune stiller en konsulent til rådighed, der kan hjælpe med processen. 

 Projektstillerne har ansvar for, at vinderprojektet/vinderprojekterne bliver gennemført. 

 De praktiske detaljer om udbetaling af penge er under udarbejdelse, og vil være færdige før 

opstart. 

Hvordan koordineres forløbet? 

Borgerne i lokalområdet nedsætter en gruppe mennesker til at koordinere processen – ikke bestemme, 

men koordinere. En tovholdergruppe består af alle lokale interesserede, og alle der har lyst, kan være 

med. Du kan også være med. Tovholdergruppen koordinerer processen og beslutter detaljerne for 

borgerbudgetforløbet. For at repræsentere forskelligheden i lokalområdet er det en fordel, at 

tovholdergruppen består af personer i flere aldersgrupper, baggrunde og tilhørsforhold til området. 

Gladsaxe Kommune hjælper med at etablere tovholdergruppen først i forløbet. Det grønne område på 

Kong Hans Allé ejes af Børne- og Kulturforvaltningen. Derfor skal Vadgård Skole og de lokale 

børneinstitutioner være en del af processen. Det kan eksempelvis ske ved at repræsentanter fra skole og 

institutioner sidder med i tovholdergruppen.  

Tovholdergruppen har en konsulent til rådighed og en kontaktperson i Gladsaxe Kommune.  

Første møde i tovholdergruppen afholdes torsdag 22. juni kl. 17.00 i den røde villa på Vadgård Skole.  

Hvem kan deltage? 

Borgerbudgetforløbet er et lokalt forankret forløb, og de stemmeberettigede er som udgangspunkt 

personer bosat indenfor ”Vadgårdstrekanten”; den geografiske afgrænsning der udgøres af Buddingevej, 

Motorring 3 og S-togsjernbanen. Øvrige beslutninger om hvem der kan stille projekter, hvem der kan 

stemme, afstemningsform, dokumentation og lignende træffes af tovholdergruppen.  


