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Opsamling på den digitale høring om det kommende bytorv på Basargrunden 

De to forslag er sendt ud via facebook og det digitale borgerpanel i perioden 24. august – 

8. september 2020. Der er samlet set kommet 4.907 stemmer på de to forslag. 

 

Facebook: 

Opslaget er nået ud til 101.251 personer, har fået 309 likes. 

Det er blevet delt 99 gange, bl.a. af Overborgmester Frank Jensen, Sofie Seidenfaden (A), 

Københavns Kommune, Miljøpunkt Nørrebro, Osramhuset, Mit Nørrebro, Visit Nørrebro, 

Nørrebro nabo til nabo, Det sker på Nørrebro, foruden en masse borgere. 

Der er kommet 1.211 stemmer i tråden: 

Forslag 1 Forslag 2 
134 stemmer 1.077 stemmer 
11% 89 % 

 

 

Det digitale borgerpanel: 

Spørgeskemaet er sendt ud til 7.161 via Nørrebro Lokaludvalgs borgerpanel og 1.100 i 

Nordvest via Bispebjerg Lokaludvalgs borgerpanel. Derudover er linket lagt på 

hjemmesiden og delt via QR-kode til arrangement på Basargrunden  

Der er 3.696 der har svaret. 

 

Baggrundsdata:  

 
1) Alder: 
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2) Hvor tæt på Basargrunden bor du?: 

 

 

Hvor ofte kommer du i området ved Nørrebro St.? 

 

 
3) Hvad er dit primære tilhørsforhold til området ved Nørrebro st. 
(Vælg den svarmulighed, du synes passer bedst, hvis du kan svare ja til flere 
svarmuligheder). 

 

3a) Andet (fritekst-felt):  
 

• Kommer ofte i Føtex 
• Handler fast i Føtex ved Nørrebro st. 
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• Bor på Nørrebro, køber tit ind i området 
• Er vokset op på Nørrebro og har boet der i mange år, men er for nylig flyttet væk. 

• Jeg handler tit i Føtex og bruger offentlig transport Nørrebro st. 
• jeg bor på Nørrebrogade og har interesse for udvikling af nørrebro . Det en høj koncentration af beboer 

uden grønt / park . alt for meget støj i denne dejlige del af københavn. 
• Jeg kommer til at bruge Nørrebro St. om et par år, når mine børn skal tage tog til skolen. 
• Jeg handler på Nørrebro 
• Jeg bor tæt på og kommer ofte gennem det område 
• Indkøb i Føtex 
• Min bror bor ved stationen 
• Handler v. stationen 
• Handler i føtex 
• føtex 
• Jeg handler dagligt i Føtex 
• Har boet som nabo til stationen i 10 år, men er nu flyttet til SV, da jeg synes området henvender sig til en 

for snæver målgruppe. 
• Jeg flytter snart hen i nærheden, så det bliver mit nærmiljø til hverdag. 

• Jeg bor lige overfor pladsen 
• Bor i den modsatte ende af Nørrebro ( nær Ågade ) men syntes idag er det er meget lidt rart at passere 

pladsen mod Lygten, da der netop er mange lyssky personer til stede. Det ville være rart at undgå dette i 
fremtiden 

• Jeg både bevæger mig ofte igennem området OG bruger den offentlige transport ved stationen 
• Jeg bruger Metroen og handler i Føtex 
• Handle i Føtex 
• handler i Nørrebro centret 
• Jeg bor på ydre østerbro 
• Jeg bor i NV lige ved Lidl 
• Mener det er vigtigt med så meget grønt som muligt. For byen kan ånde og for insekter biodiversitet 
• kommer både forbi, når jeg skal handle eller med s-tog 
• Jeg køber dagligvarer i Føtex/Netto. Det er ofte vanskeligt at få adgang til Føtex/Netto fra Nordvest-

siden, fordi der under og ved broen holdes fortovsbasar med udbredte tæpper på jorden. 
• benytter offentlig transport og bevæger mig ofte i området på cykel og til fods 
• handler i området 

• Føtex men pas på med sigøjner salg fra den nye plads 
• jeg handler i mange butikker, da jeg kan parkere min bil i kælderen under Føtex eller Silvan 
• Har mange venner som bor i området 
• Skole på Nørrebro 
• Jeg handler ofte i Føtex, tager bus, tog og metro fra stationen og cykler forbi. 
• Har tidligere boet 10 år på Nørrebro, og synes at netop dette område trængte til at blive frisket op. 
• Jeg bor på Nbr, og kommer ofte for at tage toget eller handle 
• Indkøb og færdsel 
• Min søster bor ved Nørrebro Station 
• Bor på Nørr3bro tæt på runddelen 
• Jeg bor lige ud til pladsen 
• Boet der indtil sidste måned. Kommer der ofte 
• Bevæger mig ofte på gåben cykel osv og bruger offentlig transport busser så ikke mere vejarbejde der 

lukker vej :) 
• Men jeg ville komme mere med min familie hvis det blev mere tilgængeligt og dejligt at kunne hænge ud 

:) 
• Skt hans torv 
• Jeg bruger hele området omkring Nørrebro st. 
• Ønsker mere natur i bydelen 
• Jeg bor på Nørrebro og kommer af og til forbi, men prøver faktisk at undgå netop dette sted da det er så 

kaotisk. 
• jeg er født på Blågårds Plads, og har boet på Nørrebro i 63 år 
• Bor på Indre Nørrebro, men kommer ikke meget på Nørrebro station 
• Min tætteste ven bor lige ud til pladsen. 
• Min kæreste bor ved Nørrebro st. og jeg er derfor ofte i området 
• Syntes ikke biler skal have adgang 
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Holdninger til bytorvet på Basargrunden 
 
Hvilket forslag foretrækker du? 

 

 
Prioriteringer:  

Hvis du skal prioritere, hvad er så vigtigst for dig af følgende? 
 

- At der er så meget bynatur som muligt (træer, buske, græs, blomster) 
- At der kommer så mange siddepladser som muligt 

- At pladsen indrettes, så der kan være madmarked el. koncert inkl. f.eks. el-stik 
- At der gøres noget særligt ud af belysningen på pladsen 
- At pladsen er tilgængelig for alle (gangbesværede osv.) 

- At der kommer klatreelementer eller lignende for børn   

 
De følgende seks grafer viser, hvor mange procent af respondenterne, der har placeret 
det nævnte udsagn på hhv. 1., 2., 3., 4., 5., 6. pladsen: 
  
At der er så meget bynatur som muligt (træer, buske, græs, blomster): 

 

 

At der kommer så mange siddepladser som muligt 
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At pladsen indrettes, så der kan være madmarked el. koncert inkl. f.eks. el-stik: 

 

At der gøres noget særligt ud af belysningen på pladsen: 

 

At pladsen er tilgængelig for alle (gangbesværede osv.): 

At der kommer klatreelementer eller lignende for børn   
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Har du andre kommentarer (fritekst-felt): 

Der er kommet 743 kommentarer (54 sider). Se bilag 1. 

Der er to ting, der bliver nævnt rigtig mange gange: 

1) Rigtig mange skriver, at de vægter det grønne og en rolig plads i et ellers kaotisk område, 

frem for en pladsdannelse – og rigtig mange henviser til både Mimersparken, Den Røde 

Plads og Den Sorte Plads ift. mulighed for markeder, loppemarked og koncerter. 

 

2) En meget stor del af kommentarerne handler om en bekymring for at markedet under 

buen vil rykke over, samt bekymring for at der vil komme hashhandel.  

Flere peger på at det er vigtigt at pladsen indrettes, så der ikke er gode forhold for stofsalg, 

dvs. indkig og ikke for høje buske. Flere nævner vigtigheden af god belysning, der kan 

forhindre lyssky aktiviteter om aftenen. 

Andre kommentarer, der går igen: 

- Nogle skriver at de gerne vil have et sted, hvor der kan afholdes kulturelle events og 

markeder. Enkelte nævner at der godt kan holdes markeder mellem træer. 

 

- Flere påpeger vigtigheden af skraldespande og fokus på robust design af pladsen. 

 

- Der er flere, der ikke mener pladsen skal indrettes til børn og familier, da der i forvejen er 

mange børnevenlige pladser i nærheden  

 

- Flere nævner den gennemkørende cykelsti samt den 90 graders vinkel på den, som et 

problem. 

 

- Flere nævner trafik, vind og støjniveau som udfordring for at det kan blive en brugt plads. 

 

- Der bliver nævnt en masse forskellige ekstra ønsker; fx springvand, en sø, drivhus, 

permakultur, niveauforskelle, buede bænke, verdens flag, indgraveringer i fliser mm.  

 

 


