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VISIONSKATALOG: DEN ENGELSKE 
HAVEBY

Torsdag den 16. maj 2019 var alle beboere 
i Den engelske haveby inviteret til to timers 
workshop, hvor de i fællesskab arbejdede 
med havebyens værdier og beboerønsker 
til boligafdelingens udvikling. Omkring 20 
beboere mødte op. Boligafdelingens børn 
og unge blev inviteret til en workshop d. 26. 
juni. Her mødte fire op. Dette visionskatalog 
er en opsummering af beboernes dialog til 
de to workshops. 

Visionskatalogets formål er at give 
bestyrelse og byggegruppe viden om de 
ønsker og idéer, der er blandt beboerne. 
Der er altså ikke tale om beslutninger – blot 
om ønsker. Beboernes idéer, ønsker og 
viden om Den engelske haveby er vigtig, 
når der arbejdes med fremtidssikring og 
mulige renoveringer i boligafdelingen. 
Workshoppen er på den måde også et 
første skridt i den 
beboerinddragelsesproces, der vil være del 
af en kommende helhedsplan. Endelig kan 
viden om de værdier, som beboerne mener 
kendetegner livet i deres boligafdeling, 
bidrage til det arbejde, der lige nu foregår 
med kulturarvsværdisætningen af Den 
engelske haveby. 
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Værdier i Den engelske haveby 

Godt naboskab
En helt central værdi i Den engelske 
haveby er et godt naboskab, hvor naboer 
hjælper hinanden og taler sammen. 
Omgangstonen er bl.a. kendetegnet ved 
humor, robusthed, åbenhed og ikke mindst 
omsorg for hinanden. 

Mange beboere har boet længe i havebyen, 
og de har gamle venskaber på kryds og 
tværs i boligafdelingen. Andre har 
familiemedlemmer i bebyggelsen. Der er 
altså tale om mange nære relationer inden 
for den samme boligafdeling. 

En perle i København
En anden værdi i Den engelske haveby 
handler om havebyens beliggenhed; 
centralt men samtidigt som en grøn og 
børnevenlig oase med tryghed, fred og ro. 
Børnene fremhæver, at der er mange 
muligheder i nærområdet, f.eks. parkens 
legeplads, Utterslev mose og Bellahøj 
svømmehal. 

Der er stolthed over, at Den engelske 
haveby er et smukt område. Bebyggelsen 
beskrives som en ”landsby” og ”En perle i 
København”. Denne kvalitet betyder, 
sammen med fællesskabet og de gode 
naborelationer, at beboerne skaber et 
stærkt tilhørsforhold til Den engelske 
haveby. 

Fællesskab
Boligafdelingens fællesskab bliver 
beskrevet som et rummeligt fællesskab. 
Der bliver stadig afholdt juletræstænding og 
fælles havedag med pølsevogn i 
afdelingen, men tidligere har havebyen haft 
store sommerfester og fastelavn. 
Pilevangens beboere holder stadig 
sommerfest og juni-kagebord, men mange 
af afdelingens beboere savner de store 
fællesarrangementer. 

Ligesom de voksne har børnene 
venskabsklynger i afdelingen, men de 
savner mere fællesskab på tværs i 
havebyen. Som en 14-årig fortæller: ”Vi 
kender dem, der bor tæt på os. Men jeg ville 
gerne kende dem fra de andre vange lidt 
bedre”. 
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Havebyens bedste steder

Baghaverne er beboernes egne små 
åndehuller, imens forhaverne skaber dialog 
og fællesskab mellem naboer. Det centrale 
samlingssted er kontoret og pladsen foran 
kontoret. Herfra udgår havebyens fælles 
funktioner og fællesarrangementer, og 
pladsen fungerer som mødested ”Under 
uret” for havebyens unge. 
Containerpladsen har med affaldssortering 
også en vigtig fælles funktion for beboerne. 
Bagstien og stien langs parken skaber 
grænser for ”landsbyen” og giver beboerne 
mulighed for at skære en genvej. 

Kortforklaring

1. Pladsen foran kontoret, mødestedet
2. Parken og søen, legepladsen og 

udsigten
3. Containerpladsen, fælles affaldsløsning
4. Gårdrum, social hygge 
5. Bavnevangen, når man drejer ind i 

landsbyen fra Frederikssundsvej
6. Tjørnevangen, centrum for sociale 

aktiviteter
7. Bænke i forhaven, her kan man sludre 

med folk, der går forbi
A. Bagstien og stien langs parken, 

afgrænser havebyen og giver mulighed 
for smutvej

B. Vendepladser forenden af vangene er 
desværre tit optaget af biler
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Pladsen foran kontoret

Pladsen foran kontoret er et centralt 
samlingssted. Her er dueslaget med 
informationer til beboerne, her hænger 
hjertestarteren og her ligger kontoret, hvor 
ejendomsfunktionærerne og bestyrelsen 
holder til. På pladsen foran kontoret er der 
juletræstænding og her står pølsevognen til 
havedagen. Trappen foran kontoret ”under 
uret” fungerer som et mødested for 
afdelingens unge, men pladsen bliver ikke 
rigtigt brugt af beboerne i dagligdagen. Der 
er delte meninger om, at de unge beboere 
benytter trappen til ophold. 

Det blev foreslået, at man kunne lave 
siddepladser foran kontoret. I gamle dage 
var der en bænk, og nogle ønsker at 
bænken kunne komme op igen. Andre 
foreslår, at der kunne komme borde og 
bænke på græsplænen, og andre igen 
foreslår, at pladsen kan komme ned i 
gadeniveau og fungere som et lille torv. Der 

var et ønske om, at der blev afholdt flere 
arrangementer foran kontoret. 
Endeligt blev det foreslået at der blev sat 
hundeposer op og at afdelingen skulle have 
en ny opslagstavle eller alternativt få 
renoveret den eksisterende opslagstavle. 

Vangene: trafik og leg

Der er meget liv i krydset Tjørnevangen/ 
Bavnevangen. Når børnene leger dåseskjul 
på vangene er det typisk her det foregår. 
På Bavnevangen er der en del trafik; nogle 
børn cykler op og ned ad gaden og både af 
beboere og andre Brønshøj borgere går, 
cykler eller kører bil gennem Den engelske 
haveby. Bavnevangen bliver brugt af biler 
som en smutvej mellem Hareskovvej og 
Frederikssundsvej.
Børns leg – f.eks. kridtlege, sjipning, 
fodbold – foregår hovedsageligt på det 
mere fredelige Tjørnevangen Egevangen 
og Pilevangen. For bare ti år siden var der 
mere leg på vangene end i dag.
Nogle beboere ønsker sig bedre 
parkeringsforhold og påpeger, at vejene er 
i dårlig stand. 

Boligsocialt input:
Den engelske haveby har kun få fælles mødesteder. En arkitekt kan evt. hjælpe 
med at indrette området foran kontoret på en måde, hvor det tydeligt signaleres, 
at dette område er et afgrænset fællesområde for afdelingen, og altså ”semi-
offentligt”.
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Containerpladsen

Beboerne er glade for, at afdelingen har en 
fælles ordning til sortering af affald, 
storskrald og haveaffald. Det foregår i dag 
på containerpladsen/ 
affaldssorteringspladsen. Pladsen ligger op 
til de lokaler, som engang var bageri/butik, 
og som i dag bruges af gårdmændene til 
opbevaring af afdelingens materiel. På 
denne plads finder vi den blå container, 
som indeholder afdelingens traktor. Ved 
siden af er der et mobilt bad – 
badefaciliteterne er et arbejdsmiljøkrav. 

Flere beboere påpegede, at pladsen i dag 
ser rodet ud. De efterlyste en 
affaldsløsning, der var mere visuelt rolig. 
Det blev nævnt, at man kunne søge en 
løsning med nedgravet affald/skraldesug. 
Mange beboere efterlyste en mulighed for 
at sortere bioaffald. Nogle tilføjede, at 
storskraldscontaineren for hurtigt bliver 
fyldt, som ordningen er i dag.  

Det blev foreslået, at man ledte efter et 
andet sted til det, der i dag står på pladsen, 
og nogle beboere drømte om, at pladsen 
kunne aktiveres som en fælles grillplads 
eller et mødested – gerne i forbindelse med 
en indendørs café/værested/fællesrum i 
”butikken”. Denne idé fik stor opbakning. 
Der er i det hele taget et ønske om flere 
fælles arrangementer – og et sted at holde 
fælles arrangementer – såsom fælles 
spisning, sommerfest eller fælles 
morgenmad. 

Antennepladsen og bagstien mod 
Enigheds Allé

Bagstien mod Enigheds Allé fungerer som 
en smutvej, der både er skjult og som – 
ifølge børnene – er tryg at færdes og lege 
på. De yngste teenagere har et uformelt 
samlingssted ved trappen og 
skraldecontainerne på hjørnet af bagstien 
og Pilevangen.  

Det er ikke alle beboere, der kender til 
antennepladsen. Antennepladsen har 
indgang ud til bagstien mellem 
Tjørnevangen og Pilevangen. Den er aflåst 
og bruges i dag som et lager til afdelingens 
fællesmateriale, fx scenen fra de tidligere 
sommerfester, samt som gårdmandens 
råderum til haveaffald. 

På workshoppen blev der stillet forslag til, 
at pladsen kunne benyttes til opbevaring af 
nogle af de materialer, der i dag opbevares 
i butikken. Blandt de andre idéer var, at 
området kunne bruges til nyttehaver, 
vildmarksspa, saunaplads eller til fælles 
udendørs træningsareal med workout 
stationer. 
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Parken

Beboerne er glade for havebyens 
sammenhæng med parken. Parken bruges 
til gåture, børns leg og voksnes lege med 
børn og børnebørn, løbeture, hundeluftning 
og solbadning. En del beboere har hund, og 
de går ture i parken – Det blev nævnt, at 
dyrene er med til at skabe interaktion 
mellem beboere. 

Desværre er der også udfordringer med 
salg af stoffer og ”drukadfærd” i parken. Det 
betyder, at enkelte beboere finder det utrygt 
at opholde sig i parken, imens andre 
beboere bemærker, at parken trækker 
bandeproblemer tættere på Den engelske 
haveby. 

Parken ejes i dag af Københavns 
Kommune, som en gang havde bemandet 
legepladsen. Legepladsen er vigtig for 
havebyens børn. De små børn har typisk 
følgeskab af voksne, imens større børn har 
haft god brug af legepladsen. 
Legeinstallationerne benyttes især af børn 
under 12-årsalderen, men gyngerne bliver 
også brugt af teenagere. 

Borde og bænke under overdække på 
legepladsen er et ”stamsted”, hvor især de 
yngste teenagere mødes og hører musik og 
snakker. Legepladsens basketballkurv 
benyttes af både store børn og unge, f.eks. 
i forbindelse med familiesammenkomster. 
Parken benyttes til fodbold, når 3-4 børn 
spiller sammen, benytter de fodboldmålene 
på legepladsen, imens parkens græs giver 
plads til boldspil i større skala. 

Børnenes aktiviteter i parken kan inspirere nye tiltag i den Engelske Haveby

Basketball er en aktivitet, som flere aldersgrupper kan samles om. Samtidigt er 
selve kurven en installation, der ikke tager meget plads. Derfor kan en 
basketballkurv overvejes, hvis afdelingen ønsker en installation der opfordrer til 
en samlende aktivitet i havebyen. Aktiviteten ville henvende sig til større børn, 
unge og voksne. En gynge med plads til flere børn er ligeledes en aktivitet, der 
kan bruges af både børn og unge.

Ønsker afdelingen at skabe et fælles udendørs opholdssted i havebyen, kan man 
lade sig inspirere af, hvordan børnene bruger borde-bænkesættene under 
halvtag. Muligheden for at søge ly for en byge eller småregn skaber nemlig mere 
brug i et ustadigt dansk vejr, og det er med til at forlænge udendørssæsonen. De 
store børn fortæller, at hvis der var et udendørs overdækket opholdssted i Den 
engelske haveby, så ville de bruge det. 
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Tørreplads

Langs stien mellem Den engelske haveby 
og Parken ligger tørrepladser for 
etageejendommene. Nogle beboere fra 
lejlighederne fortæller, at tørrepladserne 
giver rum til spontant at falde i snak med 
hinanden, når man hænger sit vasketøj op. 
For andre beboere i boligafdelingen virker 
tørrepladserne lidt øde, og der er ikke 
kendskab til at de overhovedet bruges. Et 
barn nævner, at stien er lidt uhyggelig at gå 
på.

Nogle påpeger, at enkelte af de haver, der 
ligger mellem stien og tørrepladserne, 
virker tilgroede og ”for offentlige”. Det er 
ikke alle, som ved, at disse grønne områder 
er private haver, og der kom derfor forslag 
om, at arealet kunne bruges til fx 
træningsareal/udendørs workout stationer.  

Gårdrum ved etagebyggeri

Nogle af gårdrummene benyttes mere 
aktivt end andre, og i et gårdrum er der en 
beboer, der engagerer sig i at plante og 
passe planter i gårdrummet. Nogle beboere 
havde det indtryk, at gårdrummene kun 
blev benyttet som gennemgang, andre 
påpegede, at gårdrummene bliver brugt til 
fællesarrangementer for dem, der bor i 
lejlighederne. Gårdrummene huser enkelte 
cykelstativer, som bliver brugt af beboerne 
i lejlighederne. 

Gårdrummet ved Tjørnevangen har en 
væg, som børnene bruger til ”hop-over-
bold”. Nogle børn har også brugt 
gårdrummenes porte til at spille bold i. 

Det blev nævnt at gårdrummene var 
kedelige, og det blev foreslået, at man 
kunne gøre mere ud af beplantningen. En 
idé var, at der kunne gøres plads til leg med 
f.eks. trampolin og sandkasse. Et andet 
forslag var, at gårdrummet kunne give 
plads til haver til lejlighederne og/eller en 
overdækket cykelparkering. 

Det blev foreslået, at gårdrummet kunne 
bruges til arrangementer for hele 
foreningen eller til fællesarrangementer for 
de tætte beboere. Hvis pladsen blev brugt 
til borde og stole bemærkede en beboer, at 
disse burde være boltet, så de ikke blev 
stjålet af parkens øvrige brugere. 

Boligsocialt input:
Hvis boligafdelingen vil investere i at skabe mere liv i gårdrummene, kan en 
selvstændig workshop med etageejendommenes beboere være med til at sikre 
ejerskab og kvalitet i de nye idéer.  
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Drømmesky – hvis alt var muligt

Til workshoppen blev beboerne blandt 
andet opfordret til at forestille sig Den 
engelske haveby i en fremtidig og perfekt 
version af sig selv. Her skulle beboerne 
ikke lade sig begrænse af, hvad der rent 
faktisk er muligt. 

Drømmene viser nogle værdier og 
opmærksomhedspunkter, der kan give 
retning til havebyens mere langsigtede 
udvikling. 

Fem opmærksomhedspunkter:

 Flere beboere ønsker sig mindre trafik i vangene. 
 Mange beboere ønsker, at huslejen holdes nede på et niveau, som kan betales 

af fx en pensionist
 Mange beboere savner fællesfaciliteter i havebyen. 
 Der er interesse for at udvikle Havebyen i en grøn og bæredygtig retning. 
 Nogle beboere udtrykker interesse for at udvikle deleordninger og 

genbrugsordninger. 
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Beboerdrømme for Den engelske 
haveby

Trafik
 En mere stille og grøn haveby, hvor børn 

kunne cykle sikkert rundt. Havebyen 
beskrives allerede i dag, som et godt 
sted for børnefamilier, og det er en 
værdi, flere beboere ønsker at holde fast 
i.

 Nogle drømte om en boligafdeling helt 
uden biler, andre at parkering var forbudt 
i vangene, og andre igen, at 
Bavnevangen skulle være landsbyens 
”hovedvej”, hvor der kun var adgang for 
beboere. 

Deleordninger og genbrug
 Delebiler eller fælles elektriske løbehjul 

og cykler
 Beboercafé med genbrugstøj. I caféen 

skulle der også være rum til cykel 
reparation og plantebytning 

Grønt og bæredygtigt
 Bæredygtige haver, god biodiversitet og 

insektvenlige blomstrende områder
 Spiselige planter på alle grønne arealer: 

bærbuske, urter, frugttræer og 
æbletræer i forhaverne

 Udnyttelse af regnvand samt lokal 
afledning af regnvand

 Grønne, stille veje
 At parken blev renovereret, at man 

kunne bade i søen og at parken kom til 
at tilhøre den engelske haveby

Fællesfaciliteter
 Beboerlokale, fx med plads til 

pensionistklub
 Café i den gamle butik, fx med en fælles 

indkøbscentral til storindkøb af 
økogrønt, kort, mel og kød. 

 Legeplads, petanquebane og plads til 
motion i det fri 

 At Københavns Kommune igen ville 
åbne legepladsen som bemandet 
legeplads

Økonomi og arv

 Der var et stort ønske om, at huslejen i 
havebyen holdes nede. Drømmen var, 
at huslejen kan betales af en pensionist. 
”Diversitet” er en værdi, som nogle 
fremhæver ved Den engelske haveby.

 Der var også et ønske om mulighed for, 
at en bolig kan gå i arv fra forældre til 
børn

Inde i boligerne
I forhold til forbedringer af boligerne var der 
enkelte ønsker
 Ingen forsatsruder
 Inddraget loft til beboelse
 Samtalekøkken


