
TRAFIK: Det er ikke slut med at indsnævre veje i Ballerup Kom-
mune. Nu er turen kommet til Hold-an Vej i det centrale Ballerup.

Den trafikerede hovedvej skal efter planen omdannes til en 
slags bygade med fortove, beplantning og en række p-pladser, 
der skal aflaste området omkring centret og Banegårdspladsen. 

Politikerne har længe tumlet med planerne og har nu bevil-
get 500.000 kroner til et forsøg med indsnævring.

»Vi har hele tiden drømt om at indsnævre Hold-sn Vej, og når 
der alligevel har været en række projekter med indsnævringer, 
så kan vi ligeså godt fortsætte i samme stil,« siger formanden 
for Teknik- og Miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann(A)     /2

Nu skal 
Hold-an 
Vej gøres 
smallere
Der skal være plads til mere 
grønt og flere p-pladser langs 
den trafikerede hovedgade. 

FESTDAG: Lørdag fejrede Grantoften 50 års jubilæum med masser af  sjove og hyggelige aktiviteter hele dagen. Vi mødte forman-
den og næstformanden i afdelingsbestyrelsen til en snak om boligområdets udvikling. /18 

50 år. Grantoften fyldte rundt

 www.ballerupbladet.dk | Uge 35 | 28/8 - 3/9-2018Til samtlige husstande

 È Kritik af bump på Kratvej i Måløv /2
 È Ugens læserbreve /24-25
 È Holdet bag KLIMA /26
 È Masser af sport /30-32

Transport. S-tog tilbage på skinnerne /6 

Kontrol. Stærekasser klar i september /6

Ny byfest i 
Skovlunde /12

Ballerup Bladet
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AF ULRICH WOLF
ulrich@ballerupbladet.dk

BOLIGER: Der er både hygge-
ligt og fredeligt sådan en sol-
beskinnet og varm torsdag ef-
termiddag i Grantoften, et af  
de velkendte og store almene 
boligområder i Ballerup Kom-
mune.

Det er 50 år siden, at Gran-
toften blev bygget på en bar 
mark ’ude på landet’. Her skul-
le man lokke storbyens bebo-
ere væk fra de små baggårds-
lejligheder i brokvartererne og 
ud i nye og lyse lejligheder tæt 
på natur og luft. Det blev hur-
tigt en succes, hvor mange flyt-
tede ind i de godt 1200 lejlig-
heder af  forskellig størrelse. 

Ganske som mange andre 
lignende store almene bolig-
områder, der blev bygget i 
1960’erne og 1970’erne har 
Grantoften haft sine proble-
mer, men i dag er situationen 
ganske anderledes. I hvert fald 
hvis man spørger Jette Fesner 
og John Rasmussen, formand 
og næstformand i Grantoftens 
afdelingsbestyrelse Ballerup 
Boligselskab, der ejer Grantof-
ten. De har begge boet i Gran-
toften i omkring 30 år og elsker 
at bo her.

Trygt og roligt
»Jeg har boet her i 30 år og jeg 
synes, det er et godt sted at bo. 
Jeg ved godt, at mange af  de al-
mene boligområder har et dår-
ligt ry og nogen områder har 

også deres problemer. Men jeg 
ville aldrig være nervøs for at 
gå her om natten. Her er gan-
ske fredeligt og hyggeligt og 
der er et god naboskab og en 
god fordeling af  beboere med 
forskellige baggrunde. Det er 
også det jeg hører, fra bebo-
erne. At de elsker at bo her 
og at her er både fredeligt og 
hyggeligt. Selvfølgelig er be-
boersammensætningen i et 
alment boligområde anderle-
des end i et villakvarter, det 
er klart. Men der er bestemt 
ikke noget ghetto over Gran-

toften,« siger John Rasmus-
sen, som nævner en række af  
de foreninger og klubber, der 
holder til i de mange lokaler, 
som befinder sig på Grantof-
tens område.

»Vi har en masse klubber 
og foreninger, som samler 
folk. Der er en form for fæl-
lesskab og ejerskab til områ-
det. Vi hjælper hinanden og 
passer på hinanden. En over-
gang var der noget ballade 
med nogle unge mennesker, 
der samlede sig i centret og i 
nogle af  de mere skumle om-

råder og det skabte utryghed. 
Men vi fik vagt i centret og fik 
ryddet ud, så vi fik åbnet om-
rådet ud mod omverdenen. Si-
den har der ikke været nogen 
problemer,« siger han.

Svær start
Men sådan har det ikke altid 
været.

Da bebyggelsen blev opført 
i slutningen af  60’erne og ef-
terfølgende op gennem 70’erne 
var der en noget anden ånd. 
Der var en del sociale proble-
mer og Grantoften var med 

John Rasmussens ord et ’mi-
ni-Christiania’. Men en række 
tiltag ændrede på det.

»Der var en række meget 
små lejligheder, hvor der kun-
ne bo folk med en del sociale 
problemer. Men vi fik lagt dem 
sammen og fik mange større 
lejligheder og det tiltrak så 
børnefamilier og dermed fik vi 
skiftet ud i beboersammensæt-
ningen. Nu er vi blevet en slags 
landsby i byen, hvor folk bor i 
mange år. Faktisk har vi man-
ge familier, hvor børnene vok-
ser op, og når de flytter hjem-

mefra, så bliver de i Grantof-
ten med deres egne familier, 
fordi her er så trygt og godt 
at bo. Man kan leve hele livet 
her og man kan få alt. Det er 
selvfølgelig noget, vi er stolte 
af  og gør meget for at passe 
på,« siger Jette Fesner, som un-
derstreger, at der selvfølgelig 
også kommer folk udefra og 
som oftest bliver de glade for 
at bo i Grantoften.

Stolt beboer
Jette Fesner flyttede selv til 
Grantoften fra et villakvarter i 
1988 og det var en omvæltning.

»I begyndelsen sagde jeg til 
folk, at jeg boede på Baltorp-
vej. Nu siger jeg stolt, at jeg 
bor i Grantoften. Det viser, at 
vi har skabt et meget specielt 
område, som vi værner om og 
som de fleste har et ejerforhold 
til,« siger Jette Fesner. 

Sammen med John Rasmus-
sen nævner hun en række ken-
detegn ved dagens Grantoften: 
Gode lejligheder, grønne om-
råder, godt naboskab, central 
beliggenhed og et stærkt fælle-
skab, som de ting der har gjort 
Grantoften til et sted, der står 
stærkt til de næste 50 år.

Hele lørdagen var der jubi-
læumsfest for alle beboerne i 
Grantoften med morgenmad i 
centret, festtelt med forlystel-
ser for børnene, musik for bå-
de børn og voksne og fest til 
de små timer.

 

En landsby midt i byen
JUBILÆUM. Det er 50 år siden, at Grantoften blev bygget på en dengang bar mark. Siden er der sket meget 
med bebyggelsen, der både har haft op- og nedture, men i følge næstformand i afdelingsbestyrelsen 
John Rasmussen har Grantoften i dag udviklet sig til et både fredeligt og hyggeligt boligområde.

John Rasmussen 
er næstformand i 
afdelingsbestyrelsen og har 
boet i Grantoften i 30 år. Han 
er glad for det gode naboskab 
og den ånd, der er i området i 
dag. Foto: Flemming Schiller.

Billeder fra jubilæumsdagen

En dag med masser af fest 
og glade mennesker. Her til 

højre ses et billede af fem af 
de i alt ni beboere, der har 
boet i Grantoften i alle 50 

år. De blev kaldt på scenen 
og fik en buket på dagen. 

Fotos: Carsten Troels Jensen

FESTDAG: Lørdag blev 50 års 
jubilæet fejret hele dagen, af-
tenen og natten i Grantoften 
- og heldigvis holdt det gode 
vejr til langt op af  eftermid-
dagen. 

»Det gik fantastisk. Vores 
kæmpe program med aktivi-

teter hele dagen/natten lyk-
kedes til fulde. Alt klappede 
og der var masser af  glade 
mennesker. Selvfølgelig vil-
le vi godt have beholdt godt 
vejr hele dagen, men når vi 
nu skulle have regn kunne 
det ikke passe bedre. Lige 

da børnenes ude forlystelser 
sluttede begyndte regnen, så 
bedre kunne det ikke times,« 
fortæller bestyrelsesmedlem 
Carsten Troels Jensen, som 
også har været så flink at sen-
de en masse fine billeder fra 
hele dagen.

GALLERI
Der er flere billeder fra jubilæ-
umsdagen på Ballerupbladet.dk


