Drift af Strandparken

Natur

Foruden den daglige drift med renholdelse og
rengøring, har der de seneste år været brugt en
del ressourcer på at flytte sand fra Vallensbæk til
Brøndby for at sikre stranden og diget ved
Brøndby.

Foruden friluftslivet rummer Strandparken mange
naturværdier, med flere sjældne fugle og planter,
som kan nydes af de besøgende. Ved Brøndby
trives en større koloni af splitterne og ved
havnene ses strandasters i juli-august og om
foråret kan den grønbrogede tudse høres og ses
ved de små vandhuller i Hundige.

Borgermøde om
Strandparken
på Ishøj Rådhus
torsdag den 11. maj 2017 kl. 19-21

Nye projekter
Der vil komme ny forpagter til kioskerne i
Strandparken. Der vil blive opsat nye og flere
bænke langs stierne, samt nye cykelstativer
omkring indgangene til Stranden.

Faciliteter
Strandparken har en række faciliteter som
toiletter, kiosker, badebroer, borde og bænke,
grill, motionsredskaber, kano-slæbesteder og
livredning. På badevandsudsigten.dk kan man få
oplysninger om badevandskvaliteten.

Hjemmeside
På hjemmesiden www.strandparken-kbh.dk og
på Facebook kan man løbende følge med i
Strandparkens aktiviteter.

Borgermøde om Strandparken

Aktuelle projekter

Strandparken

Strandparken holder et årligt møde, hvor brugere,
interesseorganisationer og naboer kan høre om
planer for området og fremføre sine ønsker. Her
kan du høre om visionerne for Strandparken, og
fremføre gode idéer eller ønsker til, hvordan
Strandparken skal udvikle sig fremover.
Borgermødet afholdes den 11. maj 2017 på Ishøj
Rådhus.

Arealerne omkring kiosken ved Gyvelhuse i
Brøndby er ved at blive renoveret, der er bl.a.
lagt dræn og sat nye cykelstativer op.
Heerup Stenene blev renoveret og genplaceret i
efteråret 2016. Kiosken ved Skovhuse i Ishøj er
ved at blive ombygget og istandsat, og arealet
omkring er blevet renoveret ved genplantning af
træer og etablering af ny legeplads for give bedre
opholdsmuligheder.
I Vallensbæk er der etableret en indhegning til
fritløbende hunde, så der kan luftes hund uden
snor hele året. Der er derudover også udført
renovering af seks broer, og der er påbegyndt en
udskiftning af inventar – som kan ses nu med nye
skraldespande.

Strandparken er et 400 ha stort frilufts- og strand-

På mødet vil Strandparkens
formand, borgmester Ole
Bjørstorp, give en kort
introduktion til aktuelle
projekter i Strandparken.
Herefter vil der være et
oplæg om visioner og
muligheder for Strandparken.
Afslutningsvis vil deltagerne
få mulighed for at fremføre
meninger og ønsker til drift af
og visioner for Strandparken.

Vision og udviklingsmuligheder
Et visionsarbejde er sat i gang i samarbejde med
arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard for at udvikle
rammerne for den fremtidlige samlede udvikling
af Strandparken. Visionsarbejdet indebærer også
at få identificeret og prioriteret projekter, som
kan være med til at sætte udviklingen i gang.
Hasløv & Kjærsgaard vil introducere planerne for
området.
De mulige udviklingsprojekter har fokus på at
understøtte en bred og folkelig anvendelse af
Strandparken, at understøtte Strandparkens
rekreative område, forstærke og forbedre
højvandssikringen og skabe bedre tilgængelighed
til hele Strandparken.

område med 7 km sandstrand og rent badevand i
Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve
Kommuner. Her er klitter, søer og enge. Veje,
stier og p-pladser. Toiletter, kiosker m.m..
Strandparkens diger og sluser fungerer desuden
som højvandsbeskyttelse for villaområderne langs
Strandparken.
Der er også etableret 4 lystbådehavne og midt i
Strandparken ligger Kunstmuseet ARKEN.

