
Tag med på lydvandring i dit lokalområde den 27. april 2022, klokken 16:45.  
Her inviteres du til en gåtur omkring Mørkhøj Bygade, hvor vi fokuserer på de 
lyde, vi oplever. Med lydvandringen kan du blive lidt klogere på din egen høresans 
- og hjælpe kommunen med at få mere viden om de gode og generende lyde i dit 
område. 

Hvad hører du lige nu? Vejen, vinden eller vennerne der snakker?
Afhængig af dit humør, omgivelserne og dine erfaringer oplever vi lyde forskelligt. 
Én lyd, der er ubehagelig for nogen, kan tilføre noget positivt til en anden. Lyde 
er en del af en helhed med andre indtryk. Med en lydvandring, hvor vi går gennem 
nærområdet, fanger vi, hvilke lyde der er vigtige for dig, og hvordan du oplever 
lydene. Ved at kombinere din opfattelse af lyde, omgivelserne og visuelle indtryk 
kan vi skaffe viden om, hvilke lyde der er, og hvordan folk oplever lydmiljøet. En 
viden der kan bruges til at prioritere forbedringer af lydene i dit nærområde.

Lydvandringen er en guidet tur, som foretages af lydspecialister fra rådgivnings-
virksomheden FORCE Technology. Du bliver en del af en lille gruppe på 10-15 styk-
ker, der bliver guidet gennem dit nærområde, hvor I sammen hører områdets lyde.
 
FORCE Technology supplerer lydvandringen med lydmålinger. Gladsaxe Kommune 
bruger målingerne og lydvandringen til at blive klogere på lydene i dit område, og 
hvordan udviklingen af området påvirker lydbilledet.

Vær med, identificér dit nærområdes bevaringsværdige lyde, og bliv lidt klogere på 
din egen høresans!

HJÆLP OS MED AT FANGE MØRKHØJ I ØRENHØJDE!

Lydvandringen afholdes på International Noise Awareness Day den 27. april 2022  
af Gladsaxe Kommune i samarbejde med FORCE Technology og Gate 21. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

HVORNÅR
27. april 2022  
Klokken 16.45

HVOR
Vi mødes på 
Mørkhøj Bygade 19 
udenfor Mørkhøj-
gård, hvor vi får 
en intro samt lidt 
snacks.  

Gåturen er cirka to 
kilometer lang.

TILMELDING
Tilmeld dig ved at 
sende en mail til:

byplanoglandskab@
gladsaxe.dk

Efter først-til-mølle- 
princippet

VI MÅLER LYDEN PÅ 
MØRKHØJ BYGADE

Byplan og Landskab, Gladsaxe Kommune 
E-mail: byplanoglandskab@gladsaxe.dk
Telefon: 3957 5042

Karolina Huss, Gate 21
E-mail: karolina.huss@gate21.dk
Telefon: 4274 7143 

Mørkhøj Bygade – et område i sameksistens
Over de næste mange år udvikles Mørkhøj Bygade til et 
bæredygtigt sted at bo, arbejde og leve i. Et sted med 
boliger, erhverv, institutioner samt kulturliv, grønne areal-
er og byrum. 

Området er trafikalt godt placeret med både Hillerød- 
motorvejen og den kommende letbane lige rundt om  
hjørnet. Det gør området attraktivt for familier og bebo-
ere, der eksempelvis pendler til arbejde. I området ligger 
også Mørkhøjgård fra 1836 - Gladsaxes eneste fredende 
bygning - og den tilhørende rekreative park. 
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