Udvikling af Hundige Øst
Opslag på Facebook
”Hundige Øst skal udvikles til en ny lækker bydel med boliger til både unge og ældre, grønne områder og
attraktive samlingspunkter. Men hvordan skal vi gøre det? Det kan du nu være med til at bestemme. Skriv
dine idéer og tanker i kommentarfeltet, så tager politikerne dem med i det videre arbejde. DEL gerne
opslaget”

Nøgletal
1. Der var i alt 1.316 reaktioner (kommentarer, deling & likes)
2. Heraf var 294 kommentarer
3. 154 forskellige borgere skrev en eller flere kommentarer
4. Opslaget havde en rækkevidde på 19.085. Det vil sige, at opslaget nåede ud til 19.085 unikke
facebookbrugere
5. Videoen, som fulgte med opslaget, blev set 18.112 gange
6. Borgerne så samlet 6.470 minutter. Det svarer til 4 ½ døgn
7. Der var i alt 4.389 klik på opslaget. (Det er ikke muligt at se, hvor mange personer, der har klikket,
eller hvor lang tid disse personer fulgte med i opslaget).

Populære emner
Ejerboliger
10%

Lejeboliger
34%

Natur
56%
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1. Natur (381 meninger om dette)
Størstedelen af borgerne, som var aktive på opslaget omkring udvikling af Hundige Øst, mener, at
kommunen skal prioritere grønne arealer frem for bebyggelse. De skriver, at Hundige i forvejen er meget
tæt befolket, og at Hundige derfor har brug for grønne, rekreative områder, hvis det skal være attraktiv at
bo der. De påpeger i den forbindelse, at kommunen skal huske at budgettere med vedligeholdelse af det
grønne areal. Vedligeholdelsen er nemlig, ifølge dem, mangelfuld andre steder i Greve.
Borgerne ønsker helt konkret et grønt område, hvor det er naturligt at mødes og hygge sig. Men de har
mange forskellige idéer til, hvad det grønne område skal indeholde:
1. En stor naturlegeplads (154 meninger)
2. Træer (56 meninger)
3. Buske (49 meninger),
4. Bænke (39 meninger)
5. Stier (25 meninger)
6. En bålplads (16 meninger)
7. Hundelegeplads (14 meninger)
8. Vandhuller (12 meninger)
9. Kanaler med plads til nedsivning af regnvand (11 meninger)
10. Udendørs træningsfaciliteter (10 meninger)
11. Naturcafé (8 meninger)
12. Et toilethus der er aflåst om natten (7 meninger)
13. Borde (6 meninger)
14. Et parkour-område (6 meninger)
15. En andedam eller et gadekær (3 meninger)
16. Blomsterenge (2 meninger)
17. Rulleskøjtebane (2 meninger)
18. Skatebane (2 meninger)
19. Volleyballbane (1 mening)
20. Cykelbane til mountainbike (1 mening)
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2. Lejeboliger (233 meninger om dette)
Mange borgere mener, at der i høj grad mangler almene lejeboliger, som er til at betale. De lejeboliger,
som lige nu er til rådighed, koster angiveligt 12.000 – 13.000 kr. om måneden, og det er, ifølge borgerne, alt
for dyrt for den almene borger. Derudover skriver de, at der er mange års venteliste på de lejeboliger, som
er til at betale.
Mange af borgerne mener i øvrigt, at lejeboligerne bør øremærkes til ældre, der vil sælge deres hus, og
unge borgere der gerne vil flytte hjemmefra. Men der er også nogle, der mener, at det skal være lejeboliger
til alle befolkningsgrupper.
Størstedelen af borgerne forholder sig ikke til, hvilken slags boliger der skal bygges, men der er flere, som
har holdninger til boformen:
1. Der er 34 meninger om, at lejeboligerne skal være bofællesskaber for ældre og unge.
2. Der er 20 meninger om, at der skal være et bofællesskab til unge med nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne, som har brug for hjælp udefra. Det skal være et alternativ til Vangeleddet, som
angiveligt kun er for borgere med en autismespektrumforstyrrelse.

3. Ejerboliger (69 meninger om dette)
Adskillige borgere mener, at der udelukkende skal bygges ejerboliger i Hundige Øst, da der, ifølge dem, er
en overvægt af lejeboliger i bydelen. De mener, at bydelen har brug for de ressourcestærke borgere, som
vil blive tiltrukket af muligheden for køb af egen bolig. Og det vil ifølge borgerne give Hundige et markant
løft, som vil smitte positivt af på hele bydelen.
Flere af borgerne tror desuden, at det bliver nemt at sælge boligerne til unge og ældre, da det er attraktivt
at bo i et nyt lækkert boligkvarter med Waves, stationen, stranden og strandparken i nærheden.
Størstedelen af borgerne forholder sig ikke til, hvilken slags boliger det skal være, men der er dog otte
borgere som foreslår, at det skal være rækkehuse, og otte borgere der foreslår, at det skal være lejligheder.
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