DIGITALT BORGERMØDE 2021
Status for opfølgning på borgermødet 2021
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.
Nr. Aktivitet
1

2

Handling/Svar

Ansvarlig

Borger, Ishøj
• Forslag om at der i Strandparkens område bliver lavet et forbud mod
elektrisk forstærket musik.

• Strandparken undersøger mulighederne for at regulere brug af soundboxe.

FL/LFP

Borger, Ishøj
• Selvtægt i form af græsslåning og slåning af siv på Strandparkens
arealer ud fra private matrikler.

• Strandparken arbejder på at løse problemet i fællesskab med kommunerne. RBS

• Efterlyser hvornår der bliver taget hånd om problemet.
3

Borger, Ishøj
• Forslag om en stor tilgængelig mole med restaurant.
• Forslag om kajakhotel på stranden.
• Forslag om boardwalk langs vandet og klitterne for at øge tilgængelighed.

• Molerne er ikke en del af Strandparken, men ejes af kommunerne.

FL

• Forslag om kajakhotel og boardwalk er allerede en del af Strandparkens øn- FL
sker for fremtidig udvikling.

4

Borger
• Selvtægt i form af græsslåning og slåning af siv på Strandparkens are- • Strandparken arbejder på at løse problemet i fællesskab med kommunerne. RBS
aler ud fra private matrikler.
• Forslag om at Strandparken stopper selvtægten for at øge biodiversitet og mindske det private udtryk.

5

6

7

Borger, Vallensbæk
• Forslag om opstilling af låneaskebægre i Strandparken.

Borger
• Forslag om kunstige øer ud for Strandparken som kystsikring.

Borger, Greve
• Forslag om hjælp til opbygning af Sankt Hans bål på stranden.

• Forslaget vil indgå i Strandparkens fremtidige affaldshåndtering.

MO

• Projekter indenfor kystsikring er en del af kommunernes risikostyringsplaner. Strandparken står for drift og vedligehold af eksisterende anlæg.

FL

• Strandparken har desværre ikke ressourcer til, at vores driftsmedarbejdere kan køre grene til bålene fra alle grundejerforeninger/vejlaug.
Som et forsøg tilbyder Strandparken at rydde op efter de afbrændte bål.

RBS

• Ønske om at man passer på dyrelivet på strandengen i Greve i forbin- • Strandparken har stort fokus på naturplejen af strandengen i Greve. Der fo- RBS
delse med pleje.
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regår en målrettet pleje mod at sikre, at engen ikke gror til, og der fremadrettet er plads til orkidéer og et varieret dyreliv.

Borger, Brøndby
• Forslag om at badebroerne i Strandparken i større grad får lov til at • Der er helårsbadebroer på alle 4 strande, som står ude hele vinteren.
stå hen over vinteren - udover de badebroer, som allerede bliver ståStrandparken ønsker ikke, at flere badebroer står ude om vinteren, da
ende.
driftsomkostningerne er for tunge for nuværende.

MO

9

10

11

12

Borger
• Forslag om enkle omklædekabiner på stranden. Behøver kun være
fire vægge på stolper med et par fliser på sandet. For dem som ikke
har mulighed for at klæde om i vinterbadernes hus.
Borger
• Ønske om en forlængelse af grusstien, så den også omfatter strækningen fra Sælstien til Spurvestien, så det bliver muligt at fortsætte
cykelturen.

Borger, Greve
• Ønsker en “uendelighedsbro” inspireret af den, som ligger ved Marselisborg i Århus. Gerne placeret i området efter Greve Marina sydover.

• Forslaget vil indgå i Strandparkens arbejde med at udvikle bedre/nye faciliteter i Strandparken.

FL/LFP

• En del af Sælstien udgør en strækning på den nationale cykelrute, som slut- RBS/MO
ter i Strandparken ved Jens Frobergsvej. Der er på nuværende tidspunkt
ikke planer om at forlænge grusstien, da strækningen er et beskyttet naturområde, hvor en ny grusbelægning ikke er tilladt.

• Forslaget vil indgå i Strandparkens arbejde med at udvikle bedre/nye facili-

FL/LFP

teter i Strandparken.

• Ønsker en bænk placeret til venstre for Spurvestien i Greve, så man
kan sidde forholdsvis tæt ved vandet og nyde udsigten.

• Strandparken vil undersøge, om det er muligt, når der indkøbes og placeres

• Ønsker vinterbadefaciliteter nord for Greve Marina - eksempelvis en
badebro hvor der etableres simple omklædningsfaciliteter og nogle
bænke på broen.

• Der er kommet ny badebro med bænk nord for Greve Marina i år. Den vil

LFP

nye bænke.
FL/LFP

stå ude hele året, så der i alt nu er 4 helårsbadebroer i Strandparken.

Borger, Ishøj
• Ønske om flere af badebroerne stod fast i stedet for kun om somme- • Der er helårsbadebroer på alle 4 strande, som står ude hele vinteren.
ren samt bænke på de øvrige.
Strandparken ønsker ikke, at flere badebroer står ude om vinteren, da
driftsomkostningerne er for tunge for nuværende. I forbindelse med udskiftningen af de ældre badebroer vil det være muligt at tilføje bænke.

MO

• Ønske om en længere badebro, der gør det muligt, at man kommer
ud over revlen.

• Strandparken har vurderet, at det vil blive så lang badebro, at det vil være
for svært at drifte og få tilladelse til.

RBS

• Forslag om at vende bænken på badebroen lige ved ARKEN, så man

• Forslaget vil blive medtaget i driftens overvejelser.

MO

kan nyde den smukkeste solopgang.
13

DH, Vallensbæk
• Regeringens udspil ”Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling” lægger op til muligheder for en modernisering af Strandparken.
DH Vallensbæk vil i denne sammenhæng foreslå regeringen og
Strandparken I/S at gøre Strandparken mere tilgængelig for udfordrede borgere, f.eks., ældre og handicappede, der er gangbesværede, har syn- eller høre nedsættelse eller er kognitive udfordrede.

FL/LFP
• I det kommende arbejde med konkretisering af Strandparkens Visionsplan, vil der komme fokus på, hvordan hver kommune får inddraget borgere, foreninger og brugere af Strandparken. I den forbindelse vil vi videregive DH Vallensbæks anbefalinger til sparringspartnere på tilgængelighedsområdet.

Danske Handicaporganisationer har udarbejdet en rapport, der kortlægger mennesker med handicaps oplevelser med tilgængelighed til
naturen, der kan indgå i arbejdet med tilgængeligheden i Strandparken.
Vi skal opfordre Strandparken til at inddrage Handicaprådene og DH
afdelingerne i de 5 kommuner, der står bag Strandparken I/S. DH Vallensbæk bidrager gerne i dette arbejde.
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15

Borger
• I juni måned blev der lanceret et forslag til opdatering af Strandparken bl.a. med deltagelse af indenrigs- og boligminister Kåre Dybvad.
Hvorfor ligger dette projektforslag ikke på hjemmesiden, således at
borgene har mulighed for at kommentere det?

• Strandparkens Visionsplan skal først godkendes politisk i alle 5 ejerkommuner, før det vil blive offentliggjort og tilgængeligt på Strandparkens Hjemmeside.

FL/LFP

Bestyrelsesmedlem, lokalt friluftsråd
• Ønske om at havene tages med i løsningen omkring den fremtidige
klimasikring af Strandparken.

• Havnene er ikke en del af Strandparken.

FL

• Friluftsrådet har udviklet en løsning, som også sikrer havnene, som er • Løsningen skal fremsendes til kommunerne, som også er myndighed på omfremsendt.
rådet.

• Ønske om fokus på klimasikring i overgangen mellem Strandparken
og Greve Kommune.

• I den fremtidige klimasikring af Strandparken vil der også være fokus på
overgangene ved Strandparkens afgrænsninger. Strandparken drifter og
vedligeholder det nuværende sikringsniveau i hele Strandparken.

• Anbefaler at sikringen af havnene tages med i det lovforslag, som sta- • Det er kommunerne som ejer havnene.
ten skal udarbejde om Strandparken.
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18

Borger, Greve
• Forslag til og ønske om at den lille ”lagune” / sandstykket ind mod
havnen (Greve Marina) kan gøres til officiel hundestrand, så hunde
kan få et lille bad om sommeren.

• Den lille bred ind mod havnen hører til Greve Marina, og det samme gør
havnebassinet. Henvendelsen skal derfor rettes til Greve Kommune og
Greve Marina. I Strandparken er der en allerede en officiel hundestrand i
Greve.

FL

Borger, Greve
• Ønske om opsætning af motionsredskaber for voksne ved Sælhusene • Forslaget vil indgå i Strandparkens arbejde med at udvikle bedre/nye facilimed inspiration fra Dragør på havn.
teter i Strandparken.

FL/LFP

Borger, Brøndby
• Ønske om at alle badebroer, der er bygget som helårsbadebroer, bli- • Der er nu helårsbadebroer på alle 4 strande, som står ude hele vinteren.
ver stående vinteren over og ikke en enkelt ved Gyvelhuse i Brøndby.

MO

• Ønske om at de badebroer, der tages ned for vinteren, sættes op senest i uge 16 (og ikke som i år i midten af juni). På sigt at erstatte de
badebroer, der tages ned om vinteren, med helårsbadebroer.

• Der var ekstraordinære driftsudfordringer i år. Normalt opsættes badebro- MO
erne hurtigst muligt i løbet af foråret. Strandparken ønsker ikke, at flere badebroer står ude om vinteren, da driftsomkostningerne er for tunge for nuværende.

• Ønske om at der på badebroerne opsættes en lille trækasse som på • Forslaget vil indgå i Strandparkens arbejde med at udvikle bedre/nye facilivedhæftet fil, så man kan lægge sit tøj i, når det blæser meget. Det er
teter i Strandparken.
specielt for dem, der ikke har mulighed for at klæde om i et livreddertårn.

FL/LFP

• Adgang til livreddertårnene for alle. Drop aftalerne med vinterbade- • Forslaget vil indgå i Strandparkens fremtidige administration af de gamle liv- LFP
foreningerne og giv i stedet alle borgere mulighed for med et adminireddertårne.
strationsgebyr at få tilsendt en kode til livreddertårnene. Der er
mange, der i dag ikke har mulighed for at komme ind i de pågældende livreddertårne (f.eks. på grund af ventelister).

• Alternativt at sætte nogle mobile læskure op ved badebroerne til om- • Forslaget vil indgå i Strandparkens arbejde med at udvikle bedre/nye faciliklædning.
teter i Strandparken.

19

Borger, Vallensbæk
• Helårsbadeforeningerne bringes til at samarbejde og åbner de 4
gamle livredderhuse for strandbadning for foreningernes medlemmer på tværs i vinterbadesæsonen med en fælles hængelåskode.

FL/LFP

• Forslaget vil indgå i Strandparkens fremtidige administration af de gamle liv- LFP
reddertårne.

• Der opsættes mobile skure med en bænk ved helårsbadebroerne, evt • Forslaget vil indgå i Strandparkens arbejde med at udvikle bedre/nye facilipå TrygFondens plads, når TrygFondens huse fjernes i vintersæsonen.
teter i Strandparken.
Skurene skærmer baderne for vind og nedbør, og tøjet kan ligge tørt
og blæser ikke væk. Bænken anvendes dels til at lægge tøjet på, men
også til at sidde på, mens man får snøret støvlerne, hvilket kan være
besværligt med frostkolde fingre.

FL/LFP

