Flere træer i Gladsaxe
Gladsaxe skal have en målrettet træpolitik.
Hvor mange træer synes du, vi skal plante de næste 5 år?
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Træerne bidrager i høj grad til at
gøre Gladsaxe til en god by at leve i.
Træerne har en stor værdi i forhold
til fremtidens klimaudfordringer,
de har en sundheds-, natur- og
oplevelsesmæssig samt en vigtig
kulturhistorisk værdi. Træerne skal
give et væsentligt bidrag til at forme
Gladsaxes grønne bystruktur.
Hvor mange træer skal vi plante i
Gladsaxe? Og hvilke principper kan
vi formulere for Gladsaxes træer i
fremtiden?
Træer lang alle Gladsaxes
hovedgader
Lad os komme i gang med at plante
træer langs vore hovedgader
tværs gennem kommunen – fra
Søborghus til Skovdiget i Bagsværd
– langs Søborg Hovedgade –
Buddinge Hovedgade og Bagsværd
Hovedgade. Nogle som vejtræer.
Andre som grupper af træer, hvor
det er mest praktisk.
Lad os få udpeget grønne områder
og vejstrækninger, hvor vi kan

Som led i ”Vores Grønne Gladsaxe”
skal vi formulere Gladsaxes egen
træpolitik. Akkurat på samme måde,
som man har gjort det i København,
hvor man frem mod 2025 planter
100.000 nye træer. Også på
Frederiksberg har man formuleret en
særlig træpolitik.
plante nye træer. Vi har behov for
lidt byskov, hvor grupper af træer
også kan skabe rammerne for et
hyggeligt opholdsmiljø.
Grundejerne med i projekt
”Partnerskabstræer”?
Lad os skabe et projekt
”Partnerskabstræer”, hvor
kommunen hvert år afsætter en
pulje penge til indkøb af træer,
som private grundejere kan
ansøge om. Grundejeren har
ansvaret for at plante træerne på
egen grund og den efterfølgende
drift af træet. Vi kan jo opfordre
grundejerforeningerne og
boligselskaberne til at være aktive i
projektet.
”Det gamle træ, o lad det stå,
indtil det dør af ælde …. det må I
ikke fælde”
Vi skal også værne om de gamle
træer, der findes rundt omkring
i Gladsaxe, som H.C. Andersen
digtede teksten om. På offentlige
arealer – og gerne også hos private.

Det er alt for let lige at fælde et træ,
som måske er 50-100 år gammelt,
og som er med til at skabe en særlig
karakter i et større boligområde.
Det skal vi have en dialog med
grundejerforeningerne om at
undgå.
I 2015 udførte Gladsaxe den første
fuldstændige digitale træregistrering
på offentlige vejarealer, dvs.
veje, torve, pladser og p-pladser.
Bytræerne på disse arealer har
særlig stor betydning for, hvordan
byen opleves. Der er registreret
3.091 offentlige bytræer med
placering, art og stammeomkreds.
Konservative har i budgettet for
2018 fået afsat penge til plantning
af flere træer i Gladsaxe.
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