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Hvad optager dig for øjeblikket? 
Det, der optager mig nu, er det samme som altid: Det er Frederiksbergs udvikling – i stort og småt.  

 

En af de ting, jeg glæder mig meget over er, at Folketinget har lyttet til kritikken fra blandt andre 

Frederiksberg og nu endelig er ved at få gjort noget ved den urimeligt høje grundskyld, som rammer 

hårdt på Frederiksberg. Det har vi arbejdet for længe. 

 

Så sker der så mange spændende ting på Frederiksberg i disse år. Der kommer en ny KB-hal, et nyt 

Falconer Hotel og metrocityringen. Og så er vi i gang med at gøre byen klar til smart cityløsninger ved 

at hænge wifi-netværk op.  

 



Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling? 
Det er nok andre, der skal svare på det. Men personligt er mit pejlemærke at arbejde med nænsomt at 

udvikle Frederiksberg Kommune og vores by, så vi kan bevare det bedste ved Frederiksberg.  

 

Og så ser jeg mig altid som borgernes repræsentant i mødet med deres kommune. Hvordan kan vi 

effektivisere og forbedre vores kommunale service og sikre, at hver eneste borger eller virksomhed på 

Frederiksberg føler sig godt behandlet af deres kommune? 

 

Hvilket sted holder du mest af i din by? 
Alle steder. Hver dag. Året rundt.  

 

Der sker så meget overalt i byen. Jeg nyder det klassiske Frederiksberg, handelsstrøgene og alle 

parkerne. Og så er det en stor fornøjelse at besøge Flintholm og vores nye kultur- og bevægelseshus 

KU.BE. Der hvor der for få år siden lå nogle forurenede grunde, så der i dag en ny bydel. Det har 

været et spændende forløb at være med i.  

 

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig? 
Jeg har for nylig været i Silicon Valley – og det var inspirerende. Frederiksberg er ved at hænge wifi-

netværk op, så vi kan udnytte nutidens og fremtidens smart city-løsninger. Der er San Fransisco 

meget langt fremme.  

 

 

 

 
 

Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune, Morten Kabell, har overdraget 

stafetten til dig med spørgsmålet:  
 

"Hvornår bygger Frederiksberg almene boliger nok til selv at løse sine udfordringer, 
f.eks. så kommunen ikke skal sende sine flygtninge til Valby i København - og nok 
til at det også bliver til at betale for at bo i kommunen?" 
 

Vi går ind for en varieret by på Frederiksberg, hvor alle ejerformer skal leve side om side. Vi har ca 

8000 almene boliger på Frederiksberg og har aftalt at bygge rigtig mange flere over de næste 3 år, 

bl.a. til at rumme udfordringen med flygtninge. Men vi får alle til at bidrage til dén udfordring, private 

såvel som almene. 

 

Ting tager tid, hvis man vil gøre det ordentligt, og mens vi bygger de varige boliger har vi brug for 

midlertidige boliger. Vi har allerede taget en tidligere døgninstitution, et ledigt botilbud og et spritnyt 

plejecenter i brug til denne opgave. 

 

I et par år vil vi også bruge vores gamle rehabiliteringscenter, som tilfældigvis ligger i Valby, til at huse 

nogle af vore flygtninge mens de venter på eller selv søger en varig bolig. Med den fulde 

integrationsindsats 2½ km væk på Frederiksberg – og uden én eneste udgift for København. 

 

Bottom line er at vi synes flygtninge bedst huses i rigtige boliger.  

 
Hvem sender du stafetten videre til? 
JJW Akitekter. 

 

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille? 
JJW arkitekter fik i november Frederiksberg Erhvervspris. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan 

ideen om særliggørelse af det almindelige i højere grad kan komme til at præge vores byer i de 

kommende år. 


