BORGERMØDE 2016
Status maj 2017 for opfølgning på borgermøde afholdt den 11. maj 2016
Nr. Aktivitet
1

2

Handling

Ansvar- Udført
lig

Winnie Bovhøj, Vejlauget Akacievangen / Humlevangen (Bøgevang), Brøndby
 Ønske om at der bliver opsat flere affaldskurve i høj-  Der arbejdes i øjeblikket på en plan for registrering
og udskiftning af skraldespande.
sæsonen i området, da de opstillede skraldspande
ikke er nok.

 FL

 Udskiftningen er i gang,
og efter udskiftningen
evaluerer Strandparken,
om der skal flere til.

 Ønske om at der bliver ryddet op efter træfældnin-  Træaffaldet på stierne er ryddet op. Træaffald fjernes løbende efter fældning.
gen, da ’træ-affaldet’ gør stierne svære at færdes på.

 HH

 Afsluttet.

 Ønske om at bommene på stierne bliver lukket, efter  Bommene kan være åbne under driftens arbejdstid.
De skal dog være lukket udenfor arbejdstiden.
de har været åbnet, da cyklister/knallertkørerne ellers kører for stærkt på cykel- og gangstierne.

 HH

 Afsluttet.

 FL

 Bestyrelsen har besluttet, at der ikke på nuværende tidspunkt åbnes
op for yderligere rideaktiviteter i Strandparken.

Hanne Dueholm / leder Dyregården Søholt, Brøndby
 Ønske om at der bliver lavet en ridesti / trampesti,
så man kan færdes til hest fra Brøndby til Ishøj.

 Sagen undersøges i Strandparken.
Ridestier og ridespor behandles som generelt punkt
til Strandparkens bestyrelsesmøde.

3

Rie Hornum, Ringebæk Søvej, Brøndby
 Forespørgsel om Strandparken kan skrive ud til cy Strandparken har sendt information om supercykelkelklubberne i området og oplyse om, at der er etabstien ud til cykelklubber i Ishøj, Vallensbæk og
leret en supercykelsti, man kan færdes på. De gåenBrøndby.
de er meget generet af cyklisterne, især motionscyklisterne, da de kører meget stærkt og uden at tage
hensyn til de gående.

4

 FL

Nicolai Bidstrup, Friluftsrådet Kreds Storkøbenhavn
Vest
 Ønske om ridestier.

 Sagen undersøges i Strandparken.

 Bestyrelsen har besluttet, at der ikke på nuværende tidspunkt åbnes
op for yderligere rideaktiviteter i Strandparken.

Ridestier og ridespor behandles som generelt punkt
til Strandparkens bestyrelsesmøde.
5

Karin Dreyer, Brøndby Rideklub
 Ønske om ridespor.

 Sagen undersøges i Strandparken.

 Bestyrelsen har besluttet, at der ikke på nuværende tidspunkt åbnes
op for yderligere rideaktiviteter i Strandparken.

Ridestier og ridespor behandles som generelt punkt
til Strandparkens bestyrelsesmøde.
6

 Afsluttet

William Jensen, Brøndby
 Ønske om, at der opsættes bomme på stierne pga.
cyklisternes uforsvarlige kørsel.

 Strandparken er opmærksom på problemerne med
færdslen på den fælles gang- og cykelsti og følger
udviklingen. Der er ikke fundet en løsning endnu,
som tilgodeser alle parter.
Cykelstien behandles i bestyrelsen.

 FL

 Bestyrelsen beslutter, at
de nuværende skilte,
hvor der står, at cykler
skal vige for gående,
skal udskiftes med skilte, hvor der står: VIS
HENSYN.

 Ønske om at der afsættes et areal på en strand i
Strandparken, hvor der må være hunde hele året.

7

 Sagen behandles i bestyrelsen.

 FL

 Strandparken er ved at
etablere et afgrænset
areal til fritløbende
hunde i Vallensbæk.

 Der er forsøgsvis opsat badebroer for at se, om de
kan stå ude hele året. De kunne desværre ikke
modstå vind og vejr, men alternativer som f.eks.
badebroen i Trylleskoven undersøges.

 FL

 En helårsbadebro er
med som et muligt projekt i forhold til Strandparkens fremtidige udvikling.

 HH

 Afsluttet

Ruth Swedenborg, Vinterbadelauget Bifrost
 Badebroen er ramponeret, og der ønskes opsat en
badebro, der står ude hele året. Det foreslås, at anskaffe en badebro ligesom den nyligt opsatte i Trylleskoven ved Karlslunde.

Sagen behandles i bestyrelsen.
8

Daniel Gundestrup, Greve
 Ønske om flere træningsredskaber i Strandparken.
 Daniel Gundestrup opfordres til at aflevere kontaktoplysninger efter mødet.
Han er fysioterapeut og tilbyder Strandparken, at de
kan benytte hans faglige viden om anskaffelse af de
mest hensigtsmæssige træningsredskaber.

9

Dan Ysnæs, Ishøj Havn Havnekontor
 Tilbyder at samarbejde med Daniel Gundestrup og
Strandparken hvad angår anskaffelse af træningsredskaber.

10

Sonny Schmidt, Greve
 Ønsker flere redskaber.

 Der er etableret en ny fitnessplads ved Skovhuse.

 HH

 Afsluttet

 Vil høre, hvor langt Strandparken er nået mht. at
undersøge muligheden for, at der på molerne laves
en gangsti og badeplatforme således, at man kan gå
ud til en badeplatform med en rimelig vanddybde.
(Jf. punkt 18 fra Borgermøde 2015).

 Der er ikke fundet en ideel løsning endnu.

 FL

 Udvikling af molerne er
med som et muligt projekt i forhold til Strandparkens fremtidige udvikling.

 Der bliver brugt flest penge på at fjerne tang fra
dette område. Generelt fjernes der tang i badesæsonen, og Strandparken arbejder på at optimere
redskaberne løbende og følger nye metoder.

 HH

 Afsluttet.

 Der vil måske blive plantet mere for at forhindre
sandvandring.

 FL

 Der er blevet plantet
nye træer for at genskabe læ efter etableringen
af Kunstens Ø.

 Spørger til hvorfor der ikke lægges høfter i de områ-  Greve har prøvet at lægge høfter. Det er meget
der hvor der foretages sandflytning?
svært at få tilladelser til at placere høfterne.

 HH

 Afsluttet.

 De hurtigkørende cyklister er til gene for fodgæn Strandparken er opmærksom på problemerne med
gerne, og der ønskes etablering af stier til fodgængefærdslen på den fælles gang og cykelsti og følger
re, da bump på cykelstierne ikke hjælper.
udviklingen. Der er ikke fundet en løsning endnu,
som tilgodeser alle parter.

 FL

 Bestyrelsen beslutter, at
de nuværende skilte,
hvor der står, at cykler
skal vige for gående,
skal udskiftes med skilte, hvor der står: VIS
HENSYN.

 Der arbejdes i øjeblikket på en plan for skilte til
Strandparken. Dette vil blive taget med i betragtning.

 FL

 Der arbejdes på at få lavet nye plakater og skiltestandere.

 Det er piratfiskeriet og ikke almindelige lystfiskere,
der udgør et problem. Der er brug for at Fiskeridirektoratet kommer ind over problematikken.

 HH

 Spørger til hvad Strandparken har tænkt sig at gøre
ved fedtemøget/tangen ved området nær Olsbækken i Hundige.
11

Gitte, Ishøj
 Udviklingen omkring ARKEN har medført at der er
blevet fældet en del træer. Der ønskes mere beplantning, da der mangler bedre læ, når det stormer/blæser.

12

Bo Bremsø, Lystrup Vejlaug

Cykelstien behandles i bestyrelsen.

 Ønske om at der laves nye skilte i Strandparken, da
nogle af disse ikke er blevet opdateret siden åbningen i 1980.
13

Michael Olsen, Ishøj
 Udtrykker bekymring for at der fiskes for meget.

14

Lokal lystfisker
 Spørger til hvorfor der ikke skiltes mere om fiskeri.

15

 Der arbejdes i øjeblikket på en plan for skilte til
Strandparken. Dette vil blive taget med i betragtning.

 FL

 Afventer.

 Strandparken er opmærksom på, at der skal findes
en løsning. Der har været forsøg med at få fjernet
tangen ved at køre den til kompostpladsen, men
grundet tungmetaller i tangen, er det ikke en brugbar løsning. Generelt fjernes der tang i badesæsonen, og Strandparken arbejder på at optimere redskaberne løbende og følger nye metoder.

 HH

 Afsluttet

 Gør opmærksom på at strandarealet ved Jægerbuen  Strandparken er opmærksom på problematikken.
er ubrugeligt pga. tang
Generelt fjernes der tang i badesæsonen, og Strandparken arbejder på at optimere redskaberne løbende og følger nye metoder.

 HH

 Afsluttet.

 FL

 Strandparken er ved at
etablere et afgrænset
areal til fritløbende
hunde i Vallensbæk.

Kim, Ishøj
 Tang fra området omkring ARKEN køres hen til molen, hvilket medfører at stranden ikke kan benyttes.
Spørger til hvorfor der ikke benyttes traktor til at
fjerne tang fra stranden.

16

17

Borger, Ishøj

Steen Hansen, Brøndby
 Mener at hunde på stranden hele året er en god idé,  Sagen behandles i bestyrelsen.
men måske begrænset til et bestemt område.

 Spørger om Heerup Stenene kan blive malet i de ori-  Det kommer, men der er brug for en konservator til  FL
ginale farver.
opgaven.

 Stenene er blevet malet
op af en konservator og
området er gen-indviet.

 HH

 Spørger til hvad det har kostet at genetablere de
nedbrændte bygninger.
18

Borger, Greve
 Spørger til om de 5 kommuner i Strandparken ikke
kan søge EU midler til et projekt om nedbrydning af
kvælstoffer i Østersøen.

19

 HH

 Afsluttet

 Strandparken henviser til havnene i forhold til projekter med badeanstalter.

 FL

 Afsluttet

 Ansvaret for den daglig drift ligger hos Strandparken, og det overordnede ansvar for kystsikringen
ligger hos de forskellige kommuner.

 HH

 Afsluttet

 HH

 Afsluttet

Hanne Hansen, Vinterbadeforeninger i Danmark
 Spørger om der kan søges om fondsstøtte til en badeanstalt placeret langt ude i bugten.

20

 Det er ikke Strandparkens arbejdsområde. Det hører
til Natur og Miljø afdeling i de forskellige kommuner.

Erik Nielsen, Ringebæk Søvej, Brøndby
 Spørger til hvem der har ansvar for kystsikringen+
Hvem går digerne igennem, og hvordan styres sluserne? Er der en vagt, som følger vejrmeldingerne?

Sluserne er tjekket op for nylig, og de kan klare en
300 årig hændelse. De ydre diger er højere end de
indre diger. Hvis der skal være mere kystsikring,
skal de indre diger hæves en halv meter i tilfælde
af, at de skal kunne modstå en 1000 års hændelse.
Sluserne styres af følere og ikke af en vagt.
Sluserne er nu alle hydrauliske.
21

Borger, Greve
 Ønsker at hunde skal holdes i snor.

 Hunde skal i Strandparken holdes i snor fra 1. april
til 30. september.

22

 Spørger til, hvilke økonomiske rammer der er afsat
til de rekreative områder.

 Der er i alt 9 mio. kr., som anvendes på drift og
administration. På sigt kan der søges hos fonde til
større, visionære projekter.

 Spørger til om repræsentanterne fra de andre kommuner er inviteret til borgermødet.

 Repræsentanterne fra de andre kommuner er også
inviteret.

24

 Afsluttet

 Afsluttet

Nicolai Bidstrup, Friluftsrådet Kreds Storkøbenhavn
Vest
 Spørger om der stadig arbejdes aktivt på at få opsat  Det er formentlig projekter, der skal søges fonde
en flydeponton for de unge, til at springe på hovedet
til. Projektet er sat i bero.
fra samt bålpladser (jf. punkt 13 Borgermøde 2015).

23

 HH

 HH

 Afsluttet.

 Strandparken ønsker p.t. ikke faciliteter til brug af
åben ild.

 HH

 Afsluttet.

 Gør opmærksom på at man på Bornholm har lavet
 Giver udtryk for, at en stenmole i vandet måske er
en god idé.
en stenrev under vandet, hvor bølgerne brydes for
at undgå, at sandet blæser væk fra Brøndby. Spørger
til om dette overvejes?

 HH

 Indgår i prioriteringen af
fremtidige løsninger.

 HH

 Afsluttet

Dan Ysnæs

Borger, Vallensbæk
 Spørger til hvad planerne er for området, da skoven
pt. er meget tæt.
Foreslår at træerne plantes vinkelret.

 Der er ingen færdig plan, men der er ønsker fra
Vallensbæk om at åbne området op. Tanken er, at
der skal stå flere fritstående træer.

25

Kirsten Jørgensen
 Spørger til om Strandparken har en ’køreplan’ for
samarbejde med private om ansøgning hos fonde?

26

 Der findes ikke en ’køreplan’, og det er sjældent, at
ansøgninger bliver godkendt.

 HH/FL

 Afsluttet.

 HH/FL

 Der arbejdes med, at
beplantningen i området skal åbnes op for at
skabe mere tryghed og
åbenhed.

 Ønske om at der opsættes bænke ved Maglebæk Sø  Der arbejdes i øjeblikket på en plan for bænke i
Strandparken. Dette vil blive taget med i betragtog Holme Sø.
ning.

 FL

 Der er indkøbt 20 nye
bænke til i år til opstilling langs stierne.

 Ønske om et lille afgrænset areal til hunde (måske
nær Brøndby Havn).

 FL

 Strandparken er ved at
etablere et afgrænset
areal til fritløbende
hunde i Vallensbæk.

Borger, Hundige
 Hvad gør Strandparken ift., at stranden mellem Ishøj  Der har været afholdt møder med politiet om detog Hundige benyttes til seksuelle aktiviteter?
te, men der er pt. ikke fundet en løsning. Politiet
patruljerer området ind i mellem.

27

Bo Jensen, Brøndby

 Sagen behandles i bestyrelsen.

 Afsluttet.

 Forslag om skiltning eller klar afgrænsning af arealer  Strandparken har ikke et ønske om at oprette afgrænsede områder til specifik adfærd.
til nøgenbadning.
28

Borger
 Ønske om bevarelse af engområde ved Greve.

 Plejeplanen følges så vidt muligt, så der bevares
engområde ved Greve.

 HH

 Afsluttet

29

Borger
 Forslag om forsøgsvis at opsætte gummibelægning
på cykelstierne for at sænke farten, da bump ikke
virker.

 Opsætningen af gummibelægning strider måske
imod lov om bløde trafikanter.

 FL

Strandparken er opmærksom på problemerne med
færdslen på den fælles gang- og cykelsti og følger
udviklingen. Der er ikke fundet en løsning endnu,
som tilgodeser alle parter.

 Bestyrelsen beslutter, at
de nuværende skilte,
hvor der står, at cykler
skal vige for gående,
skal udskiftes med skilte, hvor der står: VIS
HENSYN.

Cykelstien behandles i bestyrelsen.
30

Borger
 Spørger til om det er overvejet, at cykelstierne skal
’bugtes’ for at sænke cyklister/knallertkøreres fart.
Kommentar fra anden borger: Ikke en god idé at
ødelægge områdets bedste cykelsti.

 Strandparken er opmærksom på problemerne med
færdslen på den fælles gang- og cykelsti og følger
udviklingen. Der er ikke fundet en løsning endnu,
som tilgodeser alle parter.

 Bestyrelsen beslutter, at
de nuværende skilte,
hvor der står, at cykler
skal vige for gående,
skal udskiftes med skilte, hvor der står: VIS
HENSYN.

Cykelstien behandles i bestyrelsen.

31

Ida, Ishøj
 Ønske om badebro ud for Jægersø.

32

 Den opsættes i år.

 HH

 Afsluttet.

 HH

 Afsluttet.

Borger
 Spørger til om der ikke afholdes arrangementer for  Der har været afholdt et arrangement for hunde og
ridende eller cyklister for at skabe en fælles forståelderes ejere med henblik på, at børnene, der besøse for hinanden.
ger strandområdet, ikke skal være utrygge ved
hundene, der færdes derhenne.

