Velkommen til
Gentofte Kommune
Et godt sted at bo, leve og arbejde

3

Velkommen!

Borgerservice og erhverv
Central og grøn
Med sin beliggenhed tæt på København
og Øresund er Gentofte Kommune et godt
og centralt sted at bo, leve og arbejde.
Kommunen har gode offentlige transportmuligheder med Hellerup Station som
knudepunkt.

Arbejde og erhverv

Jobcenter

Gentofte har en erhvervspolitik, der skal
sikre fortsat vækst og konkurrencedygtighed for erhvervslivet i kommunen. Politikken tager udgangspunkt i og bygger videre
på Gentoftes lokale styrker, og den ligger
i god tråd med den fælles vision, vi deler
i hele Greater Copenhagen om at skabe
vækst og arbejdspladser i hele regionen.

Jobcentret er et tilbud til borgere og virksomheder i Gentofte Kommune.

Gentofte ønsker at være en
attraktiv arbejdsplads med
dygtige ledere og ansatte, der
har gode betingelser for at
udføre deres arbejde

Bernstorffsparken / Foto: Thomas Rahbek, Slots- og Kulturstyrelsen.

Gentofte
i tal:

75.000
Indbyggere
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Areal

25
km2

7 Bydele

Gentofte, Vangede,
Klampenborg-Skovshoved,
Ordrup-Charlottenlund,
Jægersborg og Hellerup
og Dyssegård.

Gentofte Kommune
har et højt serviceniveau,
lav beskatning og en
sund økonomi

Det er en politik, der tager udgangspunkt i,
at bosætning og et godt erhvervsklima skal
gå hånd i hånd – og som understøtter en
by i balance. Med politikken er der skabt et
godt fundament og en god ramme for de
kommende års erhvervsindsatser, der skal
sikre en udvikling i kommunens erhvervsliv.
Læs Erhvervspolitikken på gentofte.dk/
Erhvervspolitik

Til dig som borger kan vi informere og vejlede om uddannelse, job og jobsøgning.
Til dig som virksomhed kan vi yde hjælp
til at rekruttere, opkvalificere og fastholde
arbejdskraft samt informere om de muligheder, der er for at ansætte medarbejdere i
tilskudsordninger.
Du finder jobcentret på gentofte.dk/jobcenter
og på Gentofte Rådhus via indgangen på
Maltegårdsvej 1.

Borgerservice
I Borgerservice kan du få hjælp til pas,
kørekort, vielse, folkeregister, sygesikring,
lægeskift, pladsanvisning, parkering, Digital
Post, selvbetjening og meget mere.
I Borgerservice hjælper vi dig også med
selvbetjening og guider dig videre til andre
afdelinger og andre myndigheder.
Borgerservice ligger til venstre for Rådhusets
hovedindgang.
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Gentofte er en
grøn kommune
med gode
rekreative
muligheder og
hyggelige
havnemiljøer

Natur
Parker, natur og kirkegårde
Gentofte Kommune har mange parker,
naturområder, kirkegårde og haveanlæg,
som alle bidrager til, at Gentofte er en grøn
kommune. F.eks. er Mariebjerg Kirkegård
med i den danske Kulturkanon 2006 som
et af de 12 mest værdifulde arkitektoniske
værker i Danmark.
Der i alt 1.400.000 kvm. grønne områder,
som er kommunale. Herudover er der omkring 2.500.000 kvm. grønne områder, som
er ejet af staten eller private.
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Legepladserne bliver løbende vedligeholdt.
Du kan finde et kort over de offentlige legepladser på gentofte. dk/legepladser

Havne og strande

Legepladser

Kommunen har tre havne – Skovshoved
Havn, Hellerup Lystbådehavn og Tuborg
Havn. En omfattende udvidelse og modernisering af Skovshoved Havn er afsluttet,
og havnen kan nu bl.a. tilbyde i alt 645
bådpladser og 30.000 m2 nye attraktive
landarealer.

Vi arbejder for et aktivt børne- og ungeliv
- også udendørs. Et godt udgangspunkt er
de 14 offentlige legepladser, som er jævnt
fordelt i kommunen. Hver legeplads har sin

Der er tre offentlige strande i Gentofte
Kommune – Bellevue Strandpark, Charlottenlund Strandpark og Hellerup Strandpark.

Du kan læse mere om de grønne områder på
gentofte.dk/grønneområder

Skovshoved Havn / Foto: Karsten Schnack, Ritzau Scanpix

særlige karakter, og de fleste er beliggende
i umiddelbar tilknytning til de offentlige
parker og naturområder.
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Kultur

Byens Hus – vi skaber sammen

Kultur året rundt

Gentofte Bibliotekerne

Gentofte har et rigt kulturliv med seks
biblioteker, kunstmuseerne Øregaard
Museum og Ordrupgaard, Bellevue Teatret,
to biografer og en masse aktive foreninger.
Året rundt samarbejder kommunen med
borgere, foreninger, institutioner, kirker og
museer om fælles kulturevents og festivaler som Kultur & Festdage, Golden Days
Festival og GentofteNatten.

Gentofte Bibliotekerne giver dig et hav af
muligheder for at søge viden, få oplevelser
og deltage i kulturlivet. Gentofte Hovedbibliotek ligger i Hellerup og er hjemsted
for udstillingsstedet Tranen samt Lokalhistorisk Arkiv. Du finder bydelsbiblioteker i
Dyssegård, på Gentoftegade, i Jægersborg,
i Ordrup og i Vangede, hvor du uden for
den betjente åbningstid kan lukke dig ind
med dit sundhedskort mellem kl. 6 og 24.

Gennem puljer kan du få støtte, sparring og
vejledning til at føre dine idéer ud i livet.
Få overblik på gentofte.dk/kultur

På Gentofte Bibliotekerne kan du finde
aktuel viden, debat og kunst. Du kan også
deltage i foredrag, koncerter og udstillinger.

Aktivitetsniveauet er højt, og der er tilbud til både børn og voksne. Der er gode
muligheder for at engagere sig i forskellige
klubber, fx læseklubber og sprogcaféer
mm. Er du ældre eller gangbesværet har du
mulighed for at få bragt bøger, bånd, musik
og film hjem. Opret dig som bruger og få
det hele ud af dine biblioteker.
Læs mere på genbib.dk og hent appen
’Biblioteket’

Få overblik over kulturtilbud
Du kan få overblik over arrangementer og
kulturevents på gentofte.dk/kalender.
Vil du have opdateringer og tilbud direkte
i din indbakke, kan du tilmelde dig det månedlige nyhedsbrev fra Kulturklub Gentofte.
Kulturklub Gentofte er et samarbejde
mellem Bellevue Teatret, Ordrupgaard,
Garderhøjfortet, Øregaard Museum,
Gentofte Bibliotekerne, Gentofte Kino,
Experimentarium og Gentofte Kommune.

Byens hus på Hellerupvej 22-24 er Gentoftes nye samlingssted. Huset danner rammen om fællesskaber og gode oplevelser.
Huset bruges i dag af en række forskellige
foreninger, borgere og tilbud. Bl.a. Headspace Gentofte (åben anonym rådgivning
for unge), Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Ungemiljøet og Gentofte Repair Café.
Find Byens Hus på Facebook. facebook.com/
byenshusviskabersammen/
Har du spørgsmål, kan du skrive en mail til
byenshus@gentofte.dk

Aftenskoler og idrætsforeninger
En bred vifte af aftenskoler og foreninger
tilbyder undervisning og aktiviteter med
bl.a. idræt, motion, sprog, madlavning,
rejser og andre fritidsaktiviteter.
Aftenskolen FOF afholder også kurser i
Byens Hus.

Læs mere på gentofte.dk/kulturklub
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Børn
Dagtilbud

Sundhedspleje

Gentofte Kommune har pasningsgaranti.
Kommunen har i dag over 4.000 børn i
daginstitutionerne, ca. 45 børn i dagplejen
og et mindre antal børn der bliver passet
via tilskud til privat børnepasning.

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning
til alle børnefamilier samt til skolebørn og
klasser. Sundhedsplejens tilbud er gratis og
frivilligt.

Vi arbejder målrettet for at kunne udvikle
kvaliteten af dagtilbuddene. Der fokuseres
løbende på at tilpasse kommunens ydelser
sådan, at de stemmer overens med borgernes behov.
For at få en plads til dit barn i et kommunalt dagtilbud eller et selvejende dagtilbud,
der har driftsoverenskomst med Gentofte
Kommune, skal du benytte vores digitale
pladsanvisning på gentofte.dk eller via
vores app BørneGenvej. Her kan du få
overblik over ledige pladser i kommunens
dagtilbud og få adgang til selv at booke
en ledig plads ud fra kriterier som fx startdato, afstand til jeres hjem m.m.
Som tilflytter til Gentofte Kommune kan
du få adgang til digital pladsanvisning, tre
måneder inden du flytter til kommunen.

Vi arbejder
for:
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Høj kvalitet i
samtlige dagtilbud – for det
enkelte barn og
dets forældre.

Småbørnsfamilier tilbydes besøg i hjemmet til barnet er ca. 10 måneder gammel.
Hvis der er behov for det, kan kontakten
fortsætte, til barnet skal i skole. Der er
tilbud om mødregrupper i lokalområderne
og grupper på tværs af kommunen for fx
tvillinge- og adoptivforældre.
Formålet med sundhedspleje i skolen er
at styrke børns sundhed, sunde levevis
og trivsel. Sundhedsplejens tilbud er en
kombination af samtaler, undersøgelser og
undervisning.
Sundhedsplejen har en børnefysioterapeut,
som kan tilbyde motorisk træning for førskolebørn, som trænger til et motorisk løft.

Tandpleje
Gentofte Kommunes tandpleje er specialister i tandpleje for børn og unge fra 0-18 år
og i tandpleje for borgere med fysiske og/
eller psykiske handicaps.

Den bedst mulige
udnyttelse af ressourcerne – både i det
enkelte dagtilbud
og på tværs
i organisationen.

Gode rammer
for en attraktiv
arbejdsplads
– for medarbejdere
og ledere.

Vi har behovstandpleje og indkalder børnene til det første besøg på en af kommunens fire tandklinikker, når børnene er 12
måneder.
Der bliver udført alle former for tandbehandling, og forældre er altid velkomne
til at kontakte klinikkerne med spørgsmål
om deres børns tænder. Tandplejen har et
tidsbestillingssystem, som gør det nemt
at booke, flytte og aflyse tid til tandplejebesøg. Du kan få påmindelse på sms eller
mail, følge dit barns tandsundhed og se
beskeder fra tandplejen.
Borgere med fysiske og psykiske handi-

caps, der kun vanskeligt eller slet ikke kan
benyttet praktiserende tandlæger, kan
visiteres til omsorgstandpleje eller specialtandplejen. Her behandler tandplejen
både børn og voksne, som er visiteret til
ordningen.

Skoler
I Gentofte Kommune har vi fokus på læring,
bevægelse og trivsel i vores 11 folkeskoler,
ene specialskole og en Ungdomsskole.
Vi har med skolevisionen Læring Uden
Grænser formuleret et ønske om at understøtte, at hvert enkelt barn eller ung
udvikler sit potentiale til det maksimale.
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Efter skoletid
Efter skoletid kan børn fra 0. klasse til og
med 3. klassetrin gå i fritidsordning (GFO).
Dagligdagen i GFO’en er en blanding af voksenstyrede pædagogiske aktiviteter, leg og
samvær med kammeraterne.
Efter 3. klasse tilbyder Gentofte Kommune
børn i alderen 10-18 år andre fritidstilbud.

Skolerne har ansvaret for fritidstilbud til
børn til og med 6. klasse, mens Unges Frie
Tid og Ungdomsskolen organiserer fritidstilbuddene til de unge i udskolingen.
I kommunen ligger også syv privatskoler,
fire gymnasier, et hf-kursus og et studenterkursus.

Unge
I Gentofte Kommune har unge masser af
muligheder for at deltage i demokratiet.
Man kan komme helt ind i det politiske
maskinrum i forskellige tidsbegrænsede
udvalg sammen med politikere. Man kan få
rådgivning og støtte til projekter og arrangementer, designe fritidstilbud sammen
med andre unge og meget mere. Vores
unge-politik EN UNG POLITIK er skabt af ti
lokale unge og fem politikere. Politikken
peger i retning af mere selvbestemmelse
til unge i Gentofte, bedre støtte, hvis livet
bliver svært, bedre studievejledning og
mere samarbejde med kommunen.

Musikbunkeren, ungemiljøer i Byens Hus
og i Vangede og Deltag-bilen er eksempler
på tilbud og steder, som drives i tæt samarbejde med de unge selv.
Se mere på facebook.com/deltaggentofte og
book Deltag-bilen her: detmobileungekontor.dk

Der er muligheder for alle unge i kommunen: Til eliteidrætsudøvere, til skoletrætte,
til dig med særlige udfordringer eller interesser og til dig, der leder efter et socialt
fællesskab.
Du kan læse mere på gentofte.dk/ung

Fælles for vores skoler er, at:
Vi sætter fokus på synlig
læring, fordi alle børn skal
lære mere. Når læring
bliver synlig, bliver børn
og unge mere motiverede.
De får større indflydelse
på – og lyst til – læring.
10

Vi udvikler fællesskaber med forskellighed
for at give stadig flere
børn og unge mulighed
for at være en del af de
fællesskaber, der er i
folkeskolen.

Vi udvikler fremtidens
udskoling og inddrager
med Åben Skole kulturog fritidsliv, erhvervsliv
og organisationer m.m.
i at skabe en mere
varieret skoledag.

Deltag-bilen
11

Velkommen!

center specielt for unge mellem 18-29 år
uden job eller uddannelse. Ungecenter
Gentofte koncentrerer indsatsen for at få
ledige unge uden uddannelse hurtigere i
gang med uddannelse eller job, De tilbyder
blandt andet workshops og møder, som
særligt henvender sig til unge.

Ungemiljøet i Byens Hus

Ungdomsboliger

Se mere på kulturskolerne.dk

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen har en bred vifte af undervisningstilbud – fra dykning til japansk,
MasterClass og mesterbagning! Det er også
12

Gentofte er en veldreven
kommune, der har kvalitet,
effektivitet og fornyelse for øje,
når opgaverne løses
på Ungdomsskolen, du finder kommunens 10. klassecenter og en række særligt
tilrettelagte uddannelsestilbud til unge i
udskolingen.
Du kan læse mere på 10klasse.gentofteskoler.dk

Ungecenter Gentofte
Ungecenteret på Hartmannsvej er et

Rådgivning af børn, unge og deres
familier
Kommunen råder over en række rådgivningstilbud til familier, børn og unge i kommunen. Der er mulighed for gratis anonym
rådgivning i kommunens familiecenter,
rådgivning i form af skolepsykologerne på
skolerne og via kommunens sundhedsplejersker.

Se mere information på kab-bolig.dk

Der er desuden indrettet 86 almene ungdomsboliger i Jægersborg Vandtårn og i
det nye almene byggeri Ørnegårdsparken.
Unge med bopæl i kommunen har fortrinsret til de boliger. Ungdomsboligerne
administreres af Domea.

Kulturskolerne
Kulturskolerne er Gentoftes levende centrum for undervisning af børn og unge i
kreative fag. Her findes Gentofte Musikskole
og Drama- og Billedskolen ligesom aftenskolerne også har undervisning på skolen.
Kulturskolernes målsætning er at inspirere,
stimulere og styrke børn og unges kreative
og musiske læring. Det sker også ude af
huset i Kulturpakker til børn og unge i
dagtilbud og skoler, og når Musikskolen
underviser på skolerne.

Gentofte Kommune har 257 ungdomsboliger, der kan søges af unge med bopæl
i kommunen. Unge, som bor i kommunen,
kan blive skrevet på venteliste, når de
fylder 14 år. Ungdomsboligerne administreres af KAB.

Som borger tilbydes
du den bedste kvalitet
i service og ydelser

Du kan læse mere på domea.dk

I forhold til unge giver kommunens SSPkonsulent og de opsøgende medarbejdere
råd og vejledning af børn, unge og deres
forældre om for eksempel ungdomsproblemer, problemer i familien og misbrug. SSP-konsulenten bistår sagsbehandlere, pædagoger samt de børn og unge, der
er på vej ud i kriminalitet eller misbrug af
forskellig art.
De forskellige former for rådgivning er et
åbent tilbud til alle børnefamilier i Gentofte
Kommune. Man kan møde op eller ringe
uden forudgående aftale. Telefonerne er
bemandede uden for kommunens almindelige åbningstider, og det er muligt at være
anonym.
Unge med udfordringer kan desuden finde
hjælp og støtte i Headspace Gentofte, som
er et åbent, anonymt rådgivningstilbud.
Headspace holder til i Byens Hus på
Hellerupvej 22-24. Du kan læse mere om
tilbuddet på headspace.dk/gentofte
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Forebyggelse og
sundhedsfremme
Strategi for borgerrettet sundhed
Gentofte Kommune arbejder for at sikre
borgerne de bedste rammer for et sundt liv
og styrke deres sundhed, trivsel og livskvalitet. Kommunens strategi for borgerrettet
sundhed, ’Sundhed i Gentofte’, er målrettet både forebyggelse og behandling.

Borgerrettet forebyggelse

Fysisk handicap eller
psykisk sygdom

Som supplement til Gentofte Kommunes
øvrige forebyggelsesaktiviteter i fx. dagtilbud, på skoler og dagscentre har kommunen to-årige handleplaner, som fører
strategien ’Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024’ ud i livet.
Handleplanerne indeholder indsatser
målrettet borgerne før de bliver syge og

behandlingskrævende, Det kan fx være
motions- og kosttilbud til prædiabetikere
og åben rådgivning til borgere og pårørende, der har et problematisk alkohol- og
rusmiddelforbrug tæt inde på livet.

Borgerrettet behandling
For sygdomsramte borgere tilrettelægger
Gentofte Kommune rehabiliterende forløb,
hvor målet er at bringe borgeren tilbage til
at kunne klare så meget som muligt selv
eller til at bevare fysiske og mentale ressourcer. Med fokus på den enkelte borgers
samlede situation tages der både højde for
sygdom, sundhed og sociale liv.
Se mere på gentofte.dk/sundhedspolitik

Fokus på kvalitet og nærmiljø
I Gentofte Kommune arbejder vi for at give
alle borgere, uanset handicap og livssituation, mulighed for at udnytte egne ressourcer og leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Vi lægger vægt på,
at de af kommunens borgere, som har et
handicap eller en psykisk sygdom, kan få
et relevant tilbud med en høj kvalitet, og at
der så vidt muligt kan findes et tilbud i eget
nærmiljø.

eller psykisk sygdom. Tilbuddene omfatter
døgninstitutioner, aflastningstilbud og specialpædagogiske tilbud til børn og unge.
Til voksne tilbydes botilbud, mindre bofællesskaber, beskæftigelsestilbud, aktivitetsog samværstilbud samt støtte i hjemmet
og fritidsaktiviteter.

Institutioner og tilbud til alle med
handicap eller psykisk sygdom

’Det gode liv – i nye rammer’ er et omfattende moderniserings- og udbygningsprojekt for de sociale institutioner,
bo- og dagtilbud på Bank-Mikkelsens Vej.

Vi har en bred vifte af institutioner og
tilbud til børn og voksne med handicap

Læs mere om projektet på gentofte.dk
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Seniorer

Forebyggelse og genoptræning

altid udgangspunkt i den enkeltes situation
og formåen.
Hjemmeplejen i Gentofte er et godt og
kvalificeret tilbud til kommunens ældre.
Gentofte Kommune arbejder løbende med
at udvikle kvaliteten i den praktiske hjælp
og pleje, herunder også at efteruddanne
medarbejderne, så de har de rigtige kompetencer til den stigende kompleksitet, der
er i sundhedsvæsenet. Kommunen arbejder for at sikre et godt arbejdsmiljø, også i
de enkelte hjem.

Et værdigt ældreliv hver dag
– det er kernen i Værdighedspolitikken for
Gentofte Kommune. Politikken handler om
emner som livskvalitet, selvbestemmelse,
den værdige død, pårørende samt mad og
måltider. Værdighedspolitikken er lavet
på baggrund af inddragelse af mere end
1.200 borgere, pårørende og medarbejdere
sammen med politikkere i Gentofte.
Vi arbejder med udvikling af ældreplejen
for at sikre, at kommunen både nu og
i fremtiden har de tilbud, borgerne har
behov for.
Hjælpen til de ældre borgere er altid rehabiliterende. Målet er, at borgerne vedligeholder og genvinder mest muligt af deres
fysiske funktionsniveau. Derfor tilbyder
kommunen målrettet træning til borgere, der ikke længere kan klare de daglige
gøremål selv. Tilbuddene til de ældre tager
16

’Sundhed for seniorer’ bygger på, at
aktiviteterne skabes i tæt samspil mellem kommunen og de mange forskellige
foreninger og andre frivillige ressourcer i
Gentofte Kommune.
Du finder programmet på gentofte.dk/
sundhedforseniorer

Tranehaven er Gentofte Kommunes
Center for forebyggelse og genoptræning
af alle borgere efter operationer, skader og
sygehusindlæggelser. Træningen foregår
individuelt eller på hold. Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter indgår
også som en integreret del af centerets
arbejde.

Dagcentre

Du kan læse mere på sundhedigentofte.dk

Dagcenter er et aktivitetstilbud i dagtimerne for pensionister med behov for støtte
og kontakt med andre. I dagcentrene er der
mulighed for at udfolde sig kreativt med
gymnastik, håndarbejde, kortspil eller i
diskussionsgrupper.

Fra primo 2019 til medio 2020 gennemgår
Tranehaven en modernisering, som bl.a.
betyder, at alle de nuværende to-sengsstuer laves om til handicapvenlige og
tidssvarende en-sengsstuer.

Ældre- og plejeboliger – fremtidens
plejeboliger
Alle plejeboliger i kommunen er tidssvarende og moderne. Kommunen råder over ca.
1.100 boliger for ældre og handicappede
pensionister. Alle plejeboliger og plejehjem
er blevet moderniseret ved ombygninger
og udbygninger.
På gentofte.dk kan du under Seniorer/Boliger
til ældre læse mere om boligerne, og hvordan
man søger om en bolig.

Hjælpemidler
Borgere med fysiske eller psykiske handicap kan få råd og vejledning om hjælpemidler, boligændringer og handicapbiler
m.m. i Pleje og Sundhed Hjælpemidler.

Sundhed for Seniorer
Sundhed for Seniorer’ arrangerer hvert år
en række aktiviteter for borgere over 60
år, for eksempel dans, gymnastik, fitness,
kurophold, madlavning og kulturklub.
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Gentofte i bevægelse

Gentoftehallen

Gode idrætsfaciliteter og aktivt
foreningsliv
Gentofte Kommune har gode idrætsfaciliteter og et særdeles aktivt foreningsliv,
som danner rammen om talrige muligheder for fritidsaktiviteter for bredden og
eliten.

Det er tanken med aftalen, at Gentofte
Kommune fortsat skal udvikle mulighederne for, at borgerne inspireres og får mulighed for at dyrke idræt i forening og som
selvorganiserede.

Vi har været en af landets syv breddeidrætskommuner og har taget aktivt del af
et nationalt udviklingsprojekt, som styrker
muligheder og tilbud inden for breddeidræt.

Under titlen ’En times motion om dagen’
er det ambitionen, at alle borgere skal være
fysisk aktive en time om dagen.

Gentofte Kommune er samtidig én af
Danmarks i alt 23 Team Danmark Elitekommuner. Det giver udviklingen af talent- og
eliteidræt opmærksomhed og inspirerer
andre unge til fysisk aktivitet.
I 2017 indgik vi i samarbejde med DIF og
DGI og blev udnævnt til visionskommune.

Foreningsliv
Gentofte Kommune har et bredt og varieret foreningstilbud til alle borgere, og der
etableres løbende nye foreninger. Det er
et prioriteret mål at inspirere til et aktivt
fritidsliv, og derfor organiseres bl.a. ’Kom
og vær med’-arrangementer i samarbejde
med foreningslivet med det formål at give
mulighed for uforpligtende at afprøve nye
idrætter.
Se mere på gentofte.dk og facebook/komogværmed og se en liste over folkeoplysende foreninger på gentofte.dk under Kultur og Fritid.

Moderne faciliteter på idrætsområdet

Det prioriteres højt, at området for idrætsog fritidsaktiviteter skal tilpasses nye tendenser og behov samt bygge bro mellem
forskellige brugergrupper. Ordruphallen og
Ordrup Bibliotek er et godt eksempel på,
hvordan samarbejde mellem skole, gymnasium, bibliotek, foreninger og fritidsforvaltning har skabt en ramme for mødet mellem børn, unge og ældre, idrætsforeninger,
kultur og selvorganiseret idræt.

Gentofte Kommune har gode og fleksible
faciliteter, der giver optimale muligheder
for at dyrke idræt og have et aktivt fritidsliv

De fire største anlæg er Kildeskovshallen, Gentofte Sportspark samt klub- og

I samarbejde med kommunens foreninger
tilbydes skolebørn også et væld af sportsog fritidsaktiviteter i ’Aktivt efterår’ i uge
42, ’Aktiv Vinter’ i uge 7 og ’Aktiv sommer’ i
skolernes sommerferie.
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– både inde og ude. Vi har et stort fokus på
tidssvarende faciliteter og derfor bygger,
udvider og moderniserer vi løbende faciliteter – haller, kunstgræsanlæg og bevægelsesklare områder (BKO’er), som skaber
de bedste rammer for fysisk udfoldelse for
alle grupper af borgere.

søsportsfaciliteter på de to havne i hhv.
Skovshoved og Hellerup. I alle de nævnte
anlæg og fællesfaciliteter finder du mange
aktiviteter og foreninger.
I Kildeskovshallen er der både boldhaller,
bevægelsessale, fitnesstræning, fysioterapi og ikke mindst fem svømmebassiner.
Gentofte Sportspark indeholder to ishaller,
en curlinghal, to boldhaller, rulleskøjtehal
samt opvisningsstadion, atletikanlæg,
hockeybane, amerikansk fodboldbane og
flere fodboldbaner. Jägers er også en del af
Gentofte Sportspark, som byder på 3.000
m2 udendørs og indendørs areal til skateboardere, løbehjulsbrugere og rulleskøjteløbere i alle aldre.
Læs mere om Gentofte Kommunes idrætsanlæg samt øvrige idrætshaller, anlæg og faciliteter til selvorganiserede på gentofte.dk/idraet
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Teknik og Miljø
Kommunens infrastruktur

Affald og Genbrug

Kommunens veje, cykelstier, fortove, stier
samt vejafvanding bliver vedligeholdt af
Park og Vej, hvor driftsenhederne er beliggende på Ørnegårdsvej samt de fire kirkegårde. I Gentofte gør vi meget ud af, at vores
fælles fysiske omgivelser er velholdte og
indbydende. Vi har bl.a. fokus på trafiksikre
veje, på et rent og grønt miljø og på arbejdet
for et bedre klima. For at sikre dette, er Park
og Vej afhængig af informationer fra borgerne. Derfor kan du give et ’vink’ om forhold
i kommunen, som du mener vi skal tage
hånd om.

Gentofte Kommune arbejder målrettet
på at forebygge affald og få værdifulde
ressourcer i affaldet sendt til genbrug og
genanvendelse. Det udmønter sig løbende
i nye ordninger, men også i en indsats for at
sikre korrekt sortering og en udvikling af de
eksisterende ordninger.

Du kan læse mere på gentofte.dk/givetvink
eller downloade ’Giv et vink’ app’en.

Kommunens vand og afløb bliver vedligeholdt af Novafos A/S, som ligger i Birkerød
på Blokken 9. Novafos har en driftsenhed
som kører ud fra Ørnegårdsvej 13, Gentofte.

Villaer og rækkehuse sorterer papir/glas
og plast/metal i todelte beholdere og
restaffald i en særskilt.
Genbrugsstationen på Ørnegårdsvej

Haveaffald og storskrald afhentes hver 14.
dag. Ved tilmelding kan miljøfarligt affald
og småt elektronik i en rød miljøboks blive
afhentet. Det er også muligt for villaer/rækkehuse at få stillet en kompostbeholder til
hjemmekompostering til rådighed.

Miljøaffald kan ved nogle ejendomme
afleveres i Miljøskabe, mens andre steder
har de Miljøbokse.

Etageejendomme har containere til restaffald, papir, glas, plast, metal og pap og samme afhentning af storskrald og haveaffald.

Der findes en kalender for tømning af beholdere på din adresse og ændring af beholdere
til en løsning, der passer din husstand.

Du kan læse mere på.novafos.dk

Trafik – sikker i byen
Trafikpolitikken skal sammen med trafiksikkerhedsplanen 2017-2020 og handleplanen
sikre tryghed, sikkerhed og fremkommelighed. I arbejdet anvendes de nyeste data,
statistikker og erfaringer, som vi bl.a. indsamler sammen med det lokale politi og
blandt borgerne. Adfærd spiller en væsentlig
rolle i trafikken, hvorfor vi også har et stor
fokus på den via en række kampagner.
Få trafikinformation og læs mere på
gentofte.dk/trafikinfo
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Se de mange selvbetjeningsmuligheder på
gentofte.dk/affaldgenbrug

Der er også en Affalds-ABC, hvor du kan slå
specifikke stykker affald op og få svar på,
hvordan de skal sorteres, og se hvordan du
downloader appen ’Affaldsportalen’.

Genbrugsstationen
På genbrugsstationen sorteres over 40 forskellige affaldstyper, hvoraf ca. 82 % sendes
til genanvendelse. Gentofte genbrugsstation er indrettet, så det er nemt at komme
rundt og sortere affaldet.

Pladsen har nedsænkede containere, som
affaldet kastes ned i, en bygning til farligt
affald og elektronik. Pladsen har også en
container til inventar og lignende, der er i
for god stand til at blive kasseret.
Personalet på genbrugsstationen yder en
høj service og står klar til at hjælpe med
spørgsmål om, hvilken container affaldet
skal i. Pladsen har åbent og er bemandet
i dagtimerne hele ugen, men det er også
muligt at bruge pladsen uden for den bemandede åbningstid for tilmeldte.
Midt på pladsen på 1. sal findes genbrugsstationens formidlingslokale, hvor
kommunens skoleklasser og daginstitutioner årligt undervises i affald, genbrug og
ressourcer.
Se genbrugsstationens åbningstider
og læs mere på gentofte.dk/genbrugsstation
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klimainitiativer, der rækker ud over egen
virksomhed. De forskellige initiativer er
rettet mod borgere og virksomheder, og
er med til at give en positiv klimaeffekt.
Rammerne for den samlede klima- og
bæredygtighedsindsats er fastsat i bæredygtighedsstrategien ’Sammen om et
bæredygtigt Gentofte’ samt Klimaplan
2010-2020, som dækker klimaindsatsen
for både kommunens drift, borgere og
erhvervsliv.

Ren By – Hver Dag
Ren By – Hver Dag er kommunens kampagne og indsats for forebyggelse af henkastet
affald og renhold af byen. Indsatsen omfatter initiativer, hvor Gentofte Kommune gør
en indsats for at holde byen ren, men den
har også til hensigt at motivere og opfordre
alle til at tage del i at undgå at affald havner
på gader, skoler, strande og i parker.
Kampagnen er synlig i byen, og der arrangeres årlige events.
Gentofte Kommune har i august 2019 indført affaldssortering på alle folkeskoler og
daginstitutioner. Det er med henblik på at
udnytte affaldets ressourcer og for at lære
børn og unge at passe på miljøet.

Klima og bæredygtighed
Gentofte er klimakommune. Det betyder,
at kommunen har forpligtet sig til at nedbringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter
med minimum 2 % hvert år frem til 2025.
Samtidig er Gentofte også blevet Klimakommune Plus, da kommunen tager andre
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Gentofte har fokus på
at udnytte potentialerne
i at skabe sammen med
borgere og virksomheder
og vil løbende udvikle
og afprøve nye metoder
til borgerinvolvering

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme
Her annonceres løbende spændende
arrangementer relateret til klima og bæredygtighed, og du har mulighed for at være
med i eller igangsætte nye bæredygtige
initiativer sammen med andre borgere.

Beredskab Øst
Beredskab Øst – er et fælles beredskab
i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og
Lyngby-Taarbæk kommuner.
Beredskabet udfører myndighedsopgaver,
foretager brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. Den døgnbemandede
indsatsledervagt varetages af fire kommunale brandinspektører. Brandslukningen
udføres af Falck, hvis vagtcentral også tager
imod opkald fra kommunens borgere.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme er et fælleskommunalt serviceselskab, der betjener
kunder, borgere og virksomheder i begge
kommuner.
Fjernvarme er en grøn og fleksibel varmeform, som blandt andet udnytter varmen
fra affaldsforbrændingerne til glæde for
miljøet.
Læs mere om Gentofte Fjernvarme på gentoftefjernvarme.dk og kontakt Gentofte Fjernvarme
for at høre om mulighederne for at få fjernvarme, der hvor du bor.

Gentofte Kvæggræsserlaugs kvæg ved Gentofte Sø
udfører naturpleje på den bæredygtige måde.

Et bærende element i strategien er, at
arbejdet med bæredygtighed i Gentofte
Kommune, bygger på en fælles indsats.
Den overordnede vision om øget
bæredygtighed gennem samskabelse
konkretiseres i seks indsatsområder:
Ressourceforbrug
Mobilitet
Bygninger
Byrum
Det grønne og det blå
Klimatilpasning
Hvis du har lyst til at engagere dig i Gentoftes arbejde for bæredygtighed kan du
følge med på hjemmesiden bæredygtigtgentofte.dk og facebooksiden ’Bæredygtigt Gentofte’.
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Arkitektur
Gentofte Kommune er karakteriseret ved,
at mange bygninger er af høj kvalitet med
fine detaljer, og at der er mange fine og
velindrettede by- og landskabsrum i form
af pladser, gader, parker, naturområder og
kirkegårde. Det er et resultat af en bevidst
holdning gennem tiden til arkitektur fra
både private og offentlige bygherrer.

Svenske Villa, Øregård Museum og Hovedbiblioteket. Selve rådhuset er fra 1936, og
er holdt i nyklassicistisk stil og tegnet af
slotsarkitekt Thorvald Jørgensen.

Den nye arkitekturpolitik ’Arkitektur i
Gentofte’ sætter rammen for de løbende
forandringer af bygninger, by- og landskabsrum og grønne anlæg i Gentofte
Kommune.

Igennem det 20. århundrede og i nyere tid
har Gentofte Kommune været ramme om
god arkitektur. Det fredede idrætsanlæg,
Kildeskovshallen fra 1970, tegnet af Karen
og Ebbe Clemmensen hører til blandt de
smukkeste arkitektoniske værker. Hallen
har senere fået en tilpasset tilbygning
med 50-meterbassin tegnet af Entasis
Arkitekter.

Af historisk arkitektur kan blandt andet
nævnes Charlottenlund Slot, Bernstorffs
Slot og Bernstorffsparken med den smukke

Munkegårdsskole er fredet og tegnet af
Arne Jacobsen, og har fået en spændende
udvidelse tegnet af arkitekt Dorte Mandrup.

Kildeskovshallen

Udvidelsen er på samme tid fornyende og i
harmoni med fredningsværdierne.
Kommunen har også syv haller af høj
arkitektonisk standard:

Øregaard Café i Øregårdsparken
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Idrætshallen på Bakkegårdsskolen
Ordrup Hallen
Gersonsvej Fritidscenter
Bevægelseshaller ved Dyssegårdsskolen
Skovgårdsskolen
Maglegårdshallen
Gentoftehallen

Jægersborghave er et eksempel på
spændende arkitektur på ældreområdet.
Plejehjemmet ligger på kasernegrunden
i Jægersborg, et dejligt område med
adgang til Hundesømosen og Jægersborg
Allé og udsigt ud over kolonihaverne,
mosen og helt til dyrehaven. På grunden
ligger den fredede ruin af Jægersborg slot
under jorden.
Hertil kommer et meget stort antal villaer
og etageboligbebyggelser tegnet af landets
bedste arkitekter.
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Lidt historie
Kommunens byvåben
Gentofte Kommune har benyttet sit byvåben siden 1903.
Gennem tiderne er det blevet
fornyet, men det har beholdt
sin grundform og sin symbolik.
De tre klokker symboliserer de tre oprindelige kirkesogne: Gentofte, Ordrup og
Hellerup. Træerne symboliserer det grønne
– skovene. Træerne på Jægersborg Allé har
inspireret til træernes udformning i våbnet.
Havet og solen symboliserer kommunens
beliggenhed ved den østvendte kyst mod
Øresund, hvor solen stiger op.

Borgmesterkæden

Et andet særkende er kommunens vejskilte med den specielle hjerteformede
prik over j’et i vej. Det særlige design er
udformet i begyndelsen af 1920’erne af
arkitekt og bogtrykker Knud Engelhardt.
Hjertet er blevet et yndet symbol, som
blandt andet er anvendt i byvåbnets højre
hjørne. Det var også Knud Engelhardt,
som tegnede de fine paddehatteformede
plakatsøjler, som man kan se rundt omkring i gadebilledet i Gentofte.
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Kommunens borgmesterkæde er noget
ganske særligt – det er nemlig den første af
sin art i Danmark. Den er fremstillet i 1934
og kostede dengang 850 kroner. Kæden
er forgyldt sølv med emalje på våben,
årstal og flag.

Engelhardt skiltene

Bernstorff Slot
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