BORGERMØDE 2019
Status for opfølgning på Borgermødet den 9. maj 2019
NB. Dette års skema angiver borgerforespørgsler som ’’borger, by’’. Hvis man som borger har efterspurgt en handling på borgermødet, og
grundet denne nye metode ikke kan finde Strandparkens svar i skemaet, kan man henvende sig skriftligt til strandparken@ishoj.dk.
Aktivitet

Handling

Ansvarlig Udført

Borger, Albertslund (DOF)
 Anmodning om at der laves flere fugleplatforme i Strandparken, fx i Ishøj samt i Brøndby ved søerne.

 Der er ikke aktuelle planer om flere tårne dette sted, men FL
idéerne tages med i den samlede visionsplan.

Nr.
1

2

3

5

 Anmodning om at der opsættes en pumpe til at pumpe
 Det er den naturlige års rytme, vi følger. Slusen bestemvand op på strandengen, når den tørrer ud. Det vil også gimer afvandingen på engarealerne ved Strandvejen.
ve flere fugle i området.
Borger, Greve
 Forespørgsel om hvad planen er for fjernelse af tang resten  Planen er, at der vil blive fjernet tang flere gange om ugen MO
af sæsonen ved havnen i Hundige, så man kan få mere
i sommersæsonen og op til 2-3 gange om ugen på Hundiglæde af stranden.
ge Strand. Der vil også være større oprensninger i sæsonen.
Borger, Greve
MO
 Forespørgsel om det er muligt at fjerne tang i Strandparken  Strandparken arbejder gerne på tværs, og vi har været i
på samme måde, som man gør i Karlslunde (Fedtegreven).
Solrød og har deltaget i strandrensningsseminar. Der er
lagt planer for fjernelse af tang, så processen kan blive
optimeret.
Borger, Greve
MO/LFP
 Anmodning om flere skraldespande fra Strandvejen og ned  Behov for skraldespande vurderes løbende. Der sættes
til vandkanten, når der er så mange, som benytter områekstra skraldespande ud i badesæsonen.
det.

 Løbende

 Pågår
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9
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Borger, Greve
 Oplyser at der er mange gener fra gederne fra Dyreparken,  Strandparken bruger geder, da de skaber bedre strand- LR
da de støjer og skriger, og lugten af deres urin ved svag påpleje.
landsvind når helt ind til 3. række fra vandet. Selve skurene
og de orange hegn er grimme og skæmmer udsigten. Der
Strandparken har malet taget på skurene for at mindske
reflekteres også generende lys fra skurene. Med den nye
gener fra genskin på tag.
Fingerplan kan bestyrelsen gøre, hvad de vil ud for folks
parceller. Med et 2 årigt projekt burde Strandparken have
taget mere hensyn til borgerne.
Borger, DK Ornitologisk Forening
RB
 Strandparkens interesse for at få flere mennesker ud til
 Strandparken vil gerne i dialog med foreninger som fx
området er måske blevet større end interessen for at bevaDansk Ornitologisk Forening. Dialogmøde oktober 2019
re området. Opfordrer til at man har dialog med fx fugleforeninger for at forhindre konflikter.

 Udført

 Udført

 Ønske om adgang forbudt skilt under yngletiden på øerne i  Strandparken undersøger muligheder for ny skiltning
Holmesø.
ved øerne.

RB

 Udført

 Anmodning om opsætning af skilte, der viser, hvordan man  Strandparken undersøger ligeledes muligheder for ny
sejler ud til øen.
skiltning vedr. sejlads.
Borger, Greve
 Forespørgsel om Strandparken ifm. strandrensning for en-  Tangen bliver lagt i depot og bortkørt 2 gange i sæsonen.
den ved Hundige vil fortsætte med at køre tangen væk, eller køre det ud i vandet.

RB

 Pågår

MO

 Løbende

MO

 Udført

LFP

 Udført

 Anmodning om at der fjernes tang de første par meter ude  Det er ikke muligt at rense ude i vandet.
i vandet
Borger, Irisvej
 Når der renses strand, køres der ude i vandet, og det med-  Strandparken vil søge at minimere kørsel i vandet.
fører, at man ikke kan bade i flere dage efter. Ved rensning
Strandparken ønsker ikke at lave om på nuværende Blå
3 gange om ugen vil det være svært at bade. Det vil være
Flags ordning.
mere passende for området for enden af Hundige at have
et Badepunkts-flag. Tages ikke ned ved forurening.
 Anmodning om at information på Strandparkens hjemme-  Det bliver fremover muligt at tilgå Hvidovre Kommunes
side linkes til Greve Kommunes hjemmeside, og at der samhjemmeside, Brøndby Kommunes hjemmeside, Vallens-

tidig sættes dato på links på Strandparkens hjemmeside.
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13
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Borger, Greve
 Giver udtryk for at Olsbæk Strand ser forfærdelig ud. Tangen skyldes molerne, bådhavnene.
Borger, Brøndby
 Man pillede brodækket af den nye vinterbadebro af i november 2018. Stellet blev fjernet i marts. Da broen er en
helårsbro og er bygget til at stå hele året, ville det være
godt, hvis den er klar tidligere.

bæk Kommunes hjemmeside, Ishøj Kommunes hjemmeside og Greve Kommunes hjemmeside via Strandparkens
hjemmeside.
 Strandparkens driftsenhed er bekendt med problemet
og arbejder for at mindske tangdepoterne og holde
strandene fri for tang.

MO

 Løbende

 Strandparken har på nuværende tidspunkt 3 helårsbadebroer, der står hele sæsonen. De resterende broer
tages ned, når badesæsonen slutter.

MO

 Udført

 Gør opmærksom på at der kun er 20-30 centimeter vand at  Strandparken værdsætter informationen og tager det til
bade i fra handicapbroen.
efterretning. Handikapbadebroen i Vallensbæk er blevet forlænget sommeren 2020
Borger, Brøndby
 Anmodning om at der opstilles en bænk for enden af Grøn-  Strandparken tager forslaget med i overvejelserne, når
nestien, så man kan sidde oppe på klitten og se solnedgander placeres nye bænke.
gen.
Borger, Ishøj
 Gør opmærksom på at der har været lavvandet i søerne de  Strandparken sætter vandstandsmålere i søerne for at
sidste par år (ca. 1 meter mindre vandstand), hvilket gør
kunne følge udviklingen.
det svært at komme ud med paddleboard, kano o.l.
Borger, Ishøj
 Forespørgsel om hvor langt Strandparken er kommet med  Strandparken undersøger muligheden for at skabe bedre
at undersøge bredde af cykelstier ved Sivstien i Vallensbæk.
færdselsmuligheder. I første omgang slås en sti ved siden
af asfaltstien, så gående har mulighed for at trække ud til
siden.
 Forespørgsel om hvor det kommende helårstoilet skal placeres.
 Det er fortsat i planlægningsfasen.
 Forespørgsel om strandbrusere kan sættes op tidligere og
tages ned senere.
Borger, Greve Trim
 Ønske om helårstoiletter.

 Udført

FL

 Udført

MO

 Pågår

MO

 Pågår

LFP

 Strandparken vil lave et forsøg med dette i 2020.

MO

 Udført

 Strandparken arbejder for, på sigt, at etablere flere hel-

LFP

 Pågår

årstoiletter. I vinteren 2020/2021 holdes toiletterne ved
caféerne (Ishøj og Brøndby) åbne.
 Ønske om at man kan gå hele vejen fra Amager til Køge.

19
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 Anmodning om drøftelse om hvorvidt sheltere er en mulig-  Strandparken undersøger muligheden for at etablere
shelters.
hed.
Borger, Brøndby
 Ønske om hundestrand ved Brøndby.
 Strandparken vil tage det med i betragtning.

LFP

 Mener at Strandparken går hårdt til værks, når der fx ryd Strandparken har fagfolk ansat bl.a. biologer, som altid
des træer. Ønske om plads til vild natur, samt at Strandparvurderer, hvilke beskæringer der er hensigtsmæssige i
ken er i dialog med biologer, så dette kan bevares.
Strandparken.

RB

 Påpeger at Strandparken kan lade sig inspirere af Amager
Strandpark (dykning, fitness).

LFP

Borger, Vallensbæk
 Spørger hvad Strandparken gør sig af overvejelser omkring
mangel på parkeringspladser i de meget besøgte weekender.

 Der findes flere fitness pladser i Strandparken i dag.
Strandparken arbejder fortsat på at forbedre og udvide
de rekreative forhold.
 Strandparken er ikke nødvendigvis interesseret i flere bilister og parkeringspladser, men måske flere cykler. Det
drøftes, om en shuttlebus om sommeren kan afhjælpe
problemet.

 Gør opmærksom på at grus på cykelstier måske er en god
løsning til at mindske for hurtig cykling på stierne.
Borger, Greve
 Gør opmærksom på at gederne sørger for, at engen bliver
slået og håber, at Strandparken vil fortsætte med at bruge
geder til dette.

 Det er taget til efterretning.

 Forespørgsel om badebro i Hundige kan blive længere.

 Der er pt. ingen planer om at forlænge badebroen.

 Forespørgsel om man kan komme til at gå på molen.

 Molen ejes ikke af Strandparken, men hører til Greve Marina.

 Forespørgsel om der er nok skygge til gederne.

 Ja - dyrenes forhold bliver dagligt fulgt af dyrepassere.

LFP
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25
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Borger, Ishøj
 Forespørgsel om der kan være et mindre område i Strandparken, hvor hunde kan få lov at gå ud i vandet.
Borger, Greve
 Forespørgsel om hvor man kan læse om de initiativer, som
er planlagt for det enkelte år.

 Ja – hundestrand i Hundige nær klitterne er fortsat i 2019 FL
og 2020.

 Udført

 Det kan læses på Strandparkens hjemmeside under arrangementer og nyheder med samt løbende initiativer.
Der arbejdes på at synliggøre Strandparkens løbende initiativer endnu mere på Strandparkens hjemmeside.

LFP

 Løbende

Borger
 Gør opmærksom på at badebroen er over 1,6 meter høj, og  Vandstanden varierer meget, men det undersøges om det MO
der kun er 20 cm vand.
bliver muligt at sænke broen.

 Løbende

 Mangler mulighed for handicapkørsel ned til stranden.

 Udført

Borger, Greve
 Forespørgsel om hvad planerne er for Greves areal i
Strandparken.

Borger
 Ønske om større tydelighed, da det er for diffust, hvad der
tales om ved dette møde. Anmodning om at Strandparken
lægger det på hjemmesiden, da informationen ikke er god
nok. Ønske om at der havde været en bedre præsentation
på skærm til mødet.

 Strandparken har skabt mulighed for handikapkørsel i Ishøj og Vallensbæk.

MO

 Der er fokus på naturen samt oplysning om naturen, hel- LFP
årstoiletter og færre biler i Strandparken. Teknologiske
løsninger så Strandparkens arbejde kan blive formidlet
bedre.
Ønsker ikke en strand som Amager Strandpark, da den ikke er naturlig nok.
 Formen på mødet evalueres og tages til efterretning.
Strandparken arbejder på at øge det generelle informationsniveau.

LFP

 Forespørgsel om referater fra Strandparkens møder lægges  Der arbejdes på en form, som kan ligge på hjemmesiden.
på hjemmesiden.
Borgere, Brøndby Strand
 Ønske om flere bænke i Strandparken, da mange ældre
 Strandparken forventer, at der opstilles flere bænke i løfortsat efterspørger bænke langs stien mellem Strandcafébet af 2019 og 2020.
en og frem til Brøndby Havn, som skrevet i sidste års referat.

LFP

FL/MO

 Løbende

 Udført

 Gør opmærksom på at en 1 ½ - 2 meter bred græs sti et par  Der undersøges flere muligheder, som kan løse problemameter fra asfalt stien på strækningen mellem Vallensbæk
tikken med hurtigt kørende cyklister.
MO
Havn og Brøndby Havn vil kunne løse problemet med de
hensynsløse cykelryttere

28

 Ønske om at der etableres en hundestrand de sidste par
hundrede meter op mod Brøndby Havn.
Grundejerforeningen Neptun
 Forespørgsel om tidsplan for udtynding/fældning af store
træer på strandengen, klitterne og Hyldetangen, da intentionen er, at der skal være udsyn og udsigt, så man kan se
kystlandskabet.

 Det undersøges nærmere om det er muligt at etablere en
LFP
hundestrand i Brøndby.

 Anmodning om at man fjerner rådnende tang og opgravningsmateriale fra hjørnet ved Brøndby Havn, Perlemolen
("møghjørnet") og eventuelt opfylder det meget lavvandede hjørne.

 Depot med opgravet materiale fjernes. Indtil nu har det
været for vådt. Strandparken arbejder på at mindske
tangdepoter.

 Der er udført udtynding på tangen.

 Anmodning om at der fjernes havtorn og rynket rose ved
 Der er overvejelser om forskellige rydningsforsøg – uden
Brøndby Havn Perlemolen, da der ingen solgryder er tilbage
at beskadige diget som beplantningen sikrer. Forsøg
i den østlige ende af Strandparken.
igangsættes 2020.

 Løbende

MO

 Udført

MO

 Løbende

RB

