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Steder
Rute
genvej for gangbesværede

Fortællinger 
til fods
En gåtur i Høje Gladsaxe

Gåturen er blevet til i samarbejde med beboere 
fra Høje Gladsaxe, og indeholder både beboernes 
personlige betragtninger og fakta om området. 

Turen er omkring 5 km. 

Ønsker man en kortere tur, kan man skyde genvej 
mellem punkt 6 og punkt 10.

Se mere på www.voreshg.dk/tilfods



1.    
Bagsiden af Høje Gladsaxe Center. Her er 
der flere sociale samlingssteder. Beboer-
hus, kirke, bibliotek, foreninger. Det er 
et socialt samlingspunkt

2.
Her er præstens bolig, Høje Gladsaxe 
Idrætsforening, skole, klub og nyttehav-
er. 

3.
Udsigt over Høje Gladsaxe og parken. På 
en af bænkene kan man holde pause og 
nyde landskabet. 

4.
Kratersøen. Søen er en naturlig sø, som 
man mener er opstået i kombinationen 
af dødishul og en underjordisk kilde. I 
fortiden har det været et vigtigt kultsted 
og er et udflugtsmål i dag. Kratersøen 
er med til at give området karakter.”-
Det er jo et lillebitte stykke natur, der 
kan være helt stille heroppe. Hvis man 
sådan lige lukker HG ude og vender sig 
om, så er de jo kun os der er her”

5.
Børnehuset Mosen og minilandbrug. 
Landbruget har grise, får, ponyer og 
høns. Man kan indimellem høre fårene 
bræge, når man har åbne vinder om 
sommeren, og det er noget specielt for 
området. ”Det der med at der går nogle 
dyr eller et par køer eller heste, det gør 
noget særligt”

6.
Firkanten. Det er en del af den lave be-
byggelse. Naboskabet i området er godt. 
”Vi er sådan 3-4 familier der spiser 
sammen en gang imellem og fejrer hi-
nandens fødselsdage og sætter flag op i 
opgangen.”

7.
Kunstig sø. Søen er en del af klima-
planen for kommunen. Det har gjort en 
del ved landskabet at der er etableret 
søer. Her er der mange hundeluftere, der 
er indimellem svaner og ænder i søen.

8.
Bagved Høje Gladsaxe. Man kan enten gå 
inde imellem træerne langs motorvejen. 
I området her bagved bebyggelsen er der 
mange forskellige fugle, og om som-
meren hører man ofte gøg og fasaner. 
Der er rovfugle og tudser. Og så er der 
varieret planteliv. Her kan man gå lidt i 
stilhed, og mærke naturen. 

9.
Op ad bakke. Her ligger skur2, som er 
et værested for beboere. Her er der også 
aftenskole. Og så er der det lille center 
med købmand, pizzeria og frisør. 

10.
Kastanjestien. Det er den vej mange går 
til centeret. ”Jeg synes det er sjovt at gå 
her, især når årstiderne skifter, det er 
så flot hele vejen igennem, både når det 
er vinter, forår, sommer og efterår”

11.
Festpladsen. Her foregår mange sociale 
arrangementer. Om sommeren griller 
folk, der er cirkus i sommerferien og der 
holdes Skt. Hans. ”Det er jo her der er 
årets største begivenhed, Sankt Hans 
festen og så har jeg med stor glæde set 
at folk er begyndt at bruge det om som-
meren og ned at grille.”

12.
Byens Arena. Før denne ”gymnastiks-
ti” lå her, var der parkering for camp-
ingvogne. Byens Arena er en legeplads 
for voksne og større børn. Den bløder 
lidt op for det grå betonudtryk.  

13.
Høje Gladsaxe Center. Her er der ind-
købsmuligheder, og her møder man ofte 
sine naboer eller nogle fra området. Høje 
Gladsaxe er sådan et sted, hvor folk hils-
er på hinanden. ”Selv vores børnebørn 
har vænnet sig til at man siger hej når 
man går ind i elevatoren, de siger at det 
gør man ikke nogen andre steder, mor-
mor - Nej, men det gør vi her”
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