
 

 

Gladsaxe inviterer til: 

Workshop for lokalforeningerne i Kbh. omegns storkreds 
       Lyngby-Tårbæk, Gladsaxe, Herlev, Gentofte, Rødovre, Hvidovre, Albertslund, Ballerup, Høje Tåstrup, Glostrup 

Søndag d. 12.3.2017 kl. 9:30 – 16:30     Sted: Højgård, Bagsværd Hovedgade 274, 2880 Bagsværd 

Fremtidens forstad – forstadens fremtid. 
I Alternativet har vi modet til at tænke stort og langt ud i fremtiden. 

Ud fra en antagelse af, at hvis vi ikke ved hvor vi vil hen, kan vi ikke tage de 

første skridt i det daglige arbejde i lokalforeningerne og snart i 

kommunalbestyrelserne. 

 

Morgendagen starter i dag. 
- derfor skal vi på workshoppen sammen tænke os 50 år ud i fremtiden. 

Hvordan ser forstaden, som vi lever i, ud i fremtiden? Hvordan har vi i 

forstaden bidraget til at skabe den fremtid, som vores visioner tegner? 

 

Målet for workshoppen er at formulere vores langsigtede visioner for 

storkredsen og samtidig få gjort dem nutidige og nærværende. Visionerne 

skal fungere som en rettesnor for vores konkrete kommunalpolitik. 

 

For eksempel er Lyngby Hovedgades smukke og rumdannende 

platantræsalle plantet for 50 år siden. Det er et eksempel på at visionen for 

fremtiden er afgørende for nutidens beslutninger og handlinger. 

 
 

 

 
 

 

 

Forstaden er det byrum der omgiver de store byer. 
Den indeholder mange forskellige boligtyper, der er plads mellem husene og 

tilgang til grønne områder. Der er markant opdeling mellem boliger, indkøb, 

beskæftigelse og grønne områder, der medfører at forstaden har megen trafik 

– både mellem forstadens forskellige rum og ind og ud af forstaden. Desuden 

er der store færdselsårer, der krydser forstaden mellem det omgivende land 

og den store by. 

 

Et udgangspunkt for workshoppens arbejde er FN´s 17 verdensmål for de 

kommende års udvikling, der skal præges af en øget bæredygtighed, 

klimatilpasning samt øget lighed i menneskers levevilkår. 

 

Deltagere: Workshoppen er åben for alle. Den annonceres for medlemmer af 

Alternativet og er åben for ikke-medlemmer. Der inviteres eksperter, der kan 

kvalificere, provokere og lyse diskussionerne op. 

 

Resultatet af workshoppen behandles på efterfølgende møder i lokalforeningerne og i storkredsen, hvorefter 

bestyrelserne formulerer de endelige visioner. 

Max. antal deltagere: 36      Tilmelding til: gladsaxe@alternativet.dk    Pris: kr. 100,- til frokost og snacks 

 


