Drift af Strandparken
Der er høstet og klippet tagrør i vandhullerne ved
Hundige Strand og på strandengen syd for Greve
Marina.
Der er indkøbt to nye badebroer, som bliver sat op
i år på Vallensbæk og Brøndby Strand. De andre
badebroer vil også løbende blive skiftet ud.
Udskiftningen af gamle skraldespande til de nye
fortsætter også i år.

Natur
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. Om foråret
kan den grønbrogede tudse høres og ses ved de
små vandhuller i Hundige.

Borgermøde om
Strandparken
onsdag den 9. maj 2018 kl. 19-21
Ishøj Rådhus, Byrådssalen, 2. etage
Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

Faciliteter
Nye projekter
Der vil blive opsat nye oversigtsskilte i hele
Strandparken samt opsat flere nye bænke på
stierne.
Der arbejdes på at få en midlertidig indhegning
med geder i Greve for at holde væksten af pil,
poppel og hybenrose nede.

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.
Borgermødet afholdes den 9. maj 2018 på Ishøj
Rådhus.

Kiosken ved Gyvelhuse i Brøndby er ved at blive
ombygget og istandsat, og arealet omkring bliver
renoveret for at skabe en bedre legeplads og give
bedre opholdsmuligheder. Strandcaféen kommer
til at hedde Café StrandSus, og den nye forpagter
satser på salg af lækre hjemmelavede vafler m.m.
og masser af sjove arrangementer.

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.
Deltagerne vil også få
mulighed for at fremføre
meninger og ønsker til drift af
Strandparken.

Friluftsaktiviteter
Strandparken er i lokalplanerne udlagt til rekreativt
område og anvendes dagligt til mange aktiviteter
f.eks. motion, hundeluftning, kajaksejlads og
fiskeri.
Der afholdes ca. 40 større offentlige arrangementer
om året. Det er motionsløb og sportsaktiviteter,
Skt. Hans-fester, musik- og dragefestivaler m.m.

Udskiftningen af gamle skraldespande til de nye
fortsætter også i år.

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.

