
LIVET MELLEM BLOKKENE  
Høje Gladsaxe var jo bygget efter tidens idealer om, at man skulle kunne det meste i  

bebyggelsen. Derfor blev området hurtigt udstyret med daginstitutioner, skole, kirke,  

butikscenter, center, bibliotek, plejeboliger og idrætsforening. Dette betød, at man som bebo-

er kunne få dækket alle sine behov, og at det var muligt at leve livet her fra vugge til grav.  

 

På trods af kritikken af udearealerne blomstrede livet mellem husene i løbet af årene.  

De store grønne arealer har gennem årene dannet rammen om alt fra Sankt Hans fester, 

markedsdage og jubilæer.   

Fællesskab og mødesteder 

 

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det – men under de høje huse findes forskel-

lige klubber for beboerne. Der er hobby-, billard- og motionsklubber. Senere er det også  

blevet til det fælles beboerhus Pulsen, som ligger under Punkthuset.  

Seniorklubberne ud til Kirketorvet er også kommet til.  

 

HGI – Høje Gladsaxe Idrætsforening har igennem årene engageret både børn og voksne i 

mange forskellige sportsgrene. Selvom storhedstiden var tidligere kan man stadig se HGI 

spille fodbold på banerne i Høje Gladsaxe. 

Haraldskirken og boligforeningerne 

startede også Skuret – oprindeligt var 

det et skur på parkeringspladsen, men 

er senere blevet til et egentligt værested  

- Skur2 -, der er drevet sammen med 

kommunen. Så uanset hvem man var, 

så var der mulighed for fællesskab. 



Beboerdemokrati 

 

Det særlige ved alment boligbyggeri er, at de almene boligorganisationer er demokratiske 

non-profit organisationer, hvor beboerne selv har indflydelse på fastlæggelse af huslejen, 

drift og vedligeholdelse, og på hvordan deres område udvikler sig.  

 

Da der er fem boligforeninger i Høje Gladsaxe er der også fem afdelingsbestyrelser, som  

vælges blandt afdelingens beboere på årlige møder. I Høje Gladsaxe er der en fælles drift på 

tværs af de fem boligorganisationer.  Samtidig er der et aktivitetsudvalg på tværs, som bl.a. 

arrangerer julefester og Sankt Hans.  

 

De mange valgte beboerdemokrater har gennem årene både internt og eksternt arbejdet for 

Høje Gladsaxe og beboernes bedste.  

Beboerblad 

 

Igennem næsten alle årene har et 

beboerblad været en vigtig kommu-

nikationskanal i området. Her kan 

man læse nyt fra Fællesdriften, de 

fem boligafdelinger, aktiviteter og 

muligheder i området.  

I slutningen af 60’erne var der end-

da to forskellige beboerblade: Et 

med information fra Fællesledelsen 

og boligorganisationerne og et fra 

den nyopståede lejerforening med 

en mere boligpolitisk dagsorden. 

Tiderne skifter 

 

Der er sket meget i Høje Gladsaxe gennem 

årene. Ligesom i resten af Danmark var der 

tider, hvor foreningslivet blomstrede og de 

lokale butikscentre havde deres storhedstid. 

I dag er tiden en anden, men der er stadig 

mange muligheder i Høje Gladsaxe.  

De seneste skud på stammen er naturheste-

ne i Høje Gladsaxe Parken og BIBLIOTEK+.  

 

I starten var der omkring 7000 beboere i om-

rådet, mens der i dag ”kun” er lige over 4000. 

Men selvom der er færre beboere, så trives 

fællesskabet – om det er i klubberne, i  

kirken eller på Krolf-banen.  

 

Det er jo trods alt en hel landsby på højkant, 

som vores lokale præst, Morten Miland, ville 

sige.  


