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Kære Frederiksberg Kommune. 
 
Radikale Venstre Frederiksberg takker for muligheden for at give vores input til den kommende 
Frederiksberg Strategi. Vi finder de 4 hovedtemaer giver en varieret beskrivelse af det Frederiksberg, vi 
ser fremadrettet.  
 
Vi mener, der er to yderligere emner som kan gå igen i de 4 temaer.  
Det første er emnet midlertidighed. Det andet er fokus på udvikling af byen omkring vores 
trafikknudepunkter. 
 
Emne: Midlertidighed 
Vi ser gerne, at Frederiksberg sætter flere midlertidige tiltag i gang. Dette kunne være alt fra 
studielæsepladser i tomme bygninger, som kunne være til rådighed over en kortere periode. Ex. på 
Hospitalsgrunden, efterhånden som regionen flytter ud af området. 
Det kunne være udendørs kulturscener, som kunne opsættes og pilles ned efter en forestilling eller 
koncert. Det kunne være en borgerinvolverende udsmykning på de bygninger, hvor kulturskolen en 
dag skal være. Mulighederne er mange, hvor længe det midlertidige skal finde sted vil være op til 
kommunen og det konkrete tiltag. Byens rum bliver dermed bedre udnyttet, og gode ideer komm er i 
spil. 
 
Emne: Byudvikling ved vores trafikknudepunkter.  
Vi håber, at Frederiksberg kommune vil se på de nye såvel som gamle trafikknudepunkter, vi har i 
vores by. En strategi er altid at blande erhverv, bolig og kultur omkring eksempelvis en metrostation 
ved Flintholm og andre togstationer. På den måde bliver det mere attraktivt at tage kollektiv trafik, 
hvis ens arbejdsplads ligger tæt ved en station. Knudepunkterne vil være centrum for liv også uden for 
arbejdstid, og byens stationer vil være små attraktive mødesteder for alle borgere. 
Særlige fokusområder kunne være i forbindelse med bygning af den nye KB-hal, hvor erhverv og kultur 
kunne gå hånd i hånd om nye projekter i området. Det samme kunne ske ved Flintholm Station, hvor 
bydelen i dag trues af sovebyens dilemma, eller ved den kommende metrostation på Platanvej.  
 
Borgerinddragelse og mulighed for at overdrage dele af bydelen til borgerne i en periode i de omtalte 
områder kunne kombinere de to emner.  
 
Vi har derudover også et par konkrete emner til hvert af de 4 temaer. 
 
Klimabyen for fremtiden. 
Vi så gerne, at der også blev tænkt i letbaner på Frederiksberg. Et godt alternativ til metro og busser. 
En letbane via Roskildevej med stop ved Zoologiske have og videre ind til Hovedbanegården vil give 
bedre trafikal infrastruktur. 
 
Vi mener strategien mangler at belyse Frederiksbergs holdning til en genåbning af Ladegårdsåen. En 
analyse af muligheder for et projekt bør indgå i den kommende strategi, sammen med muligheden for 
at åbne andre tilstødende vandløb. Dette vil være hensigtsmæssigt i et klimaperspektiv, og vil oveni 
givet et løft af livskvaliteten i byens rum.  
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Vidensbyen: 
Vi mener, at Frederiksberg Kommune skal være med til at sikre Frederiksberg Slot som et 
uddannelsessted. Gerne som en åben bygning, hvor byens borgere kan leje mødelokaler, eller låne 
lokaler i forbindelse med deres studieaktivitet. I det hele taget skal byens uddannelsessteder åbnes 
mere op for borgerne, så både bygninger og byrummet omkring inddrages i det frederiksbergske 
daglige liv.  
 
Livskvalitet i hverdagen: 
Livskvalitet hænger uløseligt sammen med den måde man bor på. Frederiksberg Kommune kunne 
arbejde aktivt for flere varierede boformer. Almene boliger kunne opprioriteres ved at sælge områder 
billigere mod at kræve alment boligbyggeri. Derudover mener vi, at Frederiksberg i sin strategi skal 
indarbejde et større fokus på generationsbyggeri, hvor der både indgår erhverv, studie- og 
ældreboliger i samme kompleks. Dette giver ikke blot intern dynamik imellem beboerne, men åbner 
også op for fællesskaber i de erhverv, som ligger i gadeplan.  
 
Byen i byen: 
Vi håber Frederiksberg Kommune vil se på flere fælles initiativer i byen. Steder hvor borgerne kan 
mødes om andet end de traditionelle møderum og aktiviteter. Et sted man kan gå hen og få hjælp til 
diverse håndværk, låne værktøj og få hjælp til at komme i gang med at være kreativ. Det kreative 
mødested kunne placeres på Bernhard Bangs Allé, hvor der i forvejen bygges nyt.  
 
Vi vil gerne have fokus på området omkring Carlsberg. Vi vil sikre, at Rahbeks Allé altid tænkes grøn, og 
hænger sammen med både det nye Carlsberg og de eksisterende kulturhistoriske bygninger og grønne 
områder.  
 
Derudover mener vi, at der skal langt større fokus på de muligheder, der ligger i målene i Greater 
Copenhagen. Her skal samarbejdet med erhvervs- og vidensbyen København inddrages yderligere, evt. 
med samarbejde om opstartsvirksomheder på tværs af kommunegrænsen.  
 
Yderligere er kulturlivet et særkende for Frederiksberg, og skal derfor indarbejdes i strategiarbejdet 
med Greater Copenhangen. Men kulturlivet er også livskvalitet for børn som for gamle. Derfor ønsker 
vi, at området bag konservatoriet der tænkes ombygget til kulturskole prioriteres på samme niveau, 
som de seks områder der er oplistet under ”Her udvikler vi byen”. 
 
Vi håber disse tanker og konkrete tiltag kan være med til at udfolde vores kommende strategi 
yderligere, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om den dejlige by Frederiksberg. 
 
 
Med venlig hilsen 
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