BORGERMØDE 2018
Status september 2018 for opfølgning på Borgermødet den 9. maj 2018
Aktivitet
Nr.
2

7

9

10

Handling

Ansvarlig

Ebbe Rosenberg, Ishøj
MO
 Forespørgsel om hvornår adgangsvejene til Strand-  Rodnettet under stierne er ved at ødelægge disse.
parken igen bliver farbare for cyklister eller gående,
Der iværksættes forsøg med nedgravning af en barda det grundet reparationer ikke har været muligt
riere. Alle de berørte stier forventes farbare inden
siden sept. 2017.
sommeren.
Borger
 Ønsker at vide hvad Strandparken vil gøre ved cykel-  Strandparken har endnu ikke kunne finde en løsning FL
stierne og cyklisterne, der kører hasarderet.
på problematikken med de hurtigkørende cyklister.
Strandparken modtager gerne forslag på gode løsninger.
Grethe, Vinterbadelauget Bifrost
 Ønskes om en helårsbadebro i Hundige samt maling
af livredderhusene

Borger, Ishøj - Elsebeth
 Vinterbaderne ønsker helårsbadebro i Ishøj.

Udført
 Reparationen af stierne
er udført og stierne er
farbare. Forsøget med
nedgravning af barriere
pågår.
 Udført

 Der vil denne vintersæson være forsøg med helårs- MO
badebro i Brøndby. Hvis det går som ønsket, kan dette forsøg måske udvides til også at omfatte flere badebroer i Strandparken. Maling af livredderhuse forventes udført i 2018.

 Forsøg iværksættes.

FL
 Der vil denne vintersæson være forsøg med helårsbadebro i Brøndby. Hvis det går som ønsket, kan
dette forsøg måske udvides til også at omfatte flere
badebroer i Strandparken.

 Forsøg iværksættes.
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Borger – Ditte, Hundige
 Ønske om helårsbadebro i Hundige samt maling og
evt. reparation af livredderhusene

Borger
 Spørger om der er taget højde for hvor vinterbaderne bader fra. Påpeger at vinterbaderne i Hundige
bader ved området ud for skilt 360, og ikke ved broen tæt på Greve Marina.
Borger
 Spørger om det er muligt at få lagt asfalt på Strandparkens broer, da de bliver glatte, hvilket har medført, at flere er faldet og er kommet til skade på
dem.
Borger, Brøndby
 Skovning af træer ved Sivstien og Hyldestien er gået i
gang, går det meget langsomt.
Borger, Ishøj
 Spørger til hvornår området ved Stenhuse bliver
genetableret, efter man er blevet færdig med arbejdet vedr. vand om ARKEN.
Borger, Foreningen Cykling uden alder
 Ønske om at der lægges stabilgrus for enden af stien
i Vallensbæk, der går ud til stranden

FL/MA
 Der vil denne vintersæson være forsøg med helårsbadebro i Brøndby. Hvis det går som ønsket, kan dette forsøg måske udvides til også at omfatte flere badebroer i Strandparken.

 Forsøg iværksættes.


 Det er muligt at flytte denne bro, hvis der besluttes
at der skal være helårsbadebro i Hundige.



 Driften noterer forespørgslen.


MA



Driften kigger på om det skal tyndes yderligere.
MA
 Det har ikke været planlagt at gøre mere ved området. Maling af toiletbygning pågår.

MA, FL

 Der undersøges om vi kan forbedre handicapstien ud MA
til vandet.

Borger – Nicolaj Bidstrup, Brøndby Strand
 Forespørger at der flora/fauna skiltene i Strandpar-  Skilte til naturformidling og vild mad vil blive erken gennemgås, og der opsættes skilte om vild mad,
stattet af nye plakater og infotavler. Arbejdet med
der kan samles og spises.
udviklingen af skiltene pågår.
 Spørger om der kommer faciliteter i område ved
Strandporten som man kan svømme ud til, fx en ba-

FL

 Undersøgelse pågår.

 Pågår
FL

FL
 Der er allerede en dialog med Brøndby omkring



 Pågår

deplatform eller –ponton.
22

23

udviklingen af området ved Strandporten.

Borger, Hundige
 Spørger til hvornår man eventuelt bygger en gang Midlerne har tidligere været brugt på renovering af
bro over den 40 meter lange spunsvæg ved Ll. Vejleå
eksisterende træbroer og sluser. Der er ikke pt.
og Ll. Vejleå Sø.
nogle planer om en gangbro over spunsvæggen.
Borger i Vallensbæk, Lotte Rørvig


Spørger om vi kan gøre sivstien bredere. evt. ½ meter på hver side og med opdeling til cykler og gående.



Forespørger en udvidelse af toiletternes åbningstider.



Forslaget tages med i det fremtidige arbejde med forbedring af den fælles cykel og gangsti.

Muligheden for at etablere helårstoiletter på enkelte
steder i Strandparken undersøges.

FL/MO

