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REFERAT 

Dato: Torsdag d. 24. januar 2019 

Tid: Kl. 17.00-20.00 

Sted: Islands Brygge 37  

Mødedeltagere: Kirsten Eggert Jørgensen (1. Sundby DDS), 

Leif Hermann (Foreningen Hovedstadens For-

skønnelse), Rolf Andersen (Danmarks Idræts-

forbund), Ove Løbner (Danmarks Naturfred-

ningsforening), Lise Nygaard Arre (Miljø-

punkt Amager), Nanna Sørensen (Områdefor-

nyelsen Sundby), Robert Nielsen (Amager 

Vest Lokaludvalg), Arne Bjørn Nielsen (Kø-

benhavns Ældreråd), Line Grubb (Grundejer-

foreningen Gimle), Søren Krogh (Grundejer-

foreningen Højdevang), Lars Rønnow Torp 

(Grundejerforeningen Dyveke), Joan Karin 

Bøgh (Hørgården), Brit Larsen (Remisevænget 

Nord), Henrik Nielsen (Teknik- og Miljøfor-

valtningen), Emil Rosenstrøm (Teknik- og 

Miljøforvaltningen), Lin Jordal-Jørgensen 

(Teknik- og Miljøforvaltningen), Tine Scholk-

mann (Teknik- og Miljøforvaltningen) og Emil 

Høgsberg Kristensen (Teknik- og Miljøforvalt-

ningen 

Afbud: Inge Christiansen (Dansk Ornitologisk For-

ening) og Morten Wassini (Remisevænget 

Øst) 

 

 

Program  

 

1. Velkomst og præsentationsrunde  

2. Præsentation af udviklingsplanarbejdet og Sundbyvester-

parken 

3. Workshop i grupper 

4. Opsamling på workshop  

5. Afrunding 
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Referat 

1. Velkomst og præsentationsrunde  

Emil Høgsberg Kristensen orienterede om dagens program, hvorefter 

arbejdsgruppen og parkbrugerrådets medlemmer kort præsenterede sig 

for hinanden.  

 

2. Præsentation af udviklingsplanarbejdet og Sundbyvesterparken  

Emil Høgsberg Kristensen orienterede om rammerne for udviklings-

planarbejdet, herunder udviklingsplanens formål, parkbrugerrådets 

rolle og den videre proces, hvor følgende punkter blev fremhævet: 

• Parktræf d. 6. marts 2019 kl. 15.30-17.30. Parktræffet er et 

arrangement, der afholdes i Sundbyvesterparken, hvor alle er 

velkomne til at deltage og komme med input til udviklingspla-

nen. Emil opfordrede parkbrugerrådet til at dele invitationen til 

parktræffet, der udsendes sammen med dette referat, med rele-

vante personer i deres netværk.  

• Andet parkbrugerrådsmøde d. 3. april kl. 17.00-20.00. 

• Udviklingsplanen sendes i høring hos parkbrugerrådet. Hø-

ringsperioden varer ca. seks uger og forventes igangsat ultimo 

maj/primo juni.  

• Den færdige udviklingsplan forventes forelagt for Det Grønne 

Råd i Københavns Kommune ved deres møde d. 26. september 

2019.  

 

Emil Høgsberg Kristensen orienterede kort om Sundbyvesterparkens 

historie og fredning.  

 

Emil Rosenstrøm orienterede om beplantningen i Sundbyvesterpar-

ken, herunder de rumlige og funktionelle dimensioner, artsvalget og 

de bevaringsværdige elementer.  

 

Henrik Nielsen orienterede om driften af Sundbyvesterparken, der på 

nuværende tidspunkt er udliciteret til en ekstern entreprenør. Han ori-

enterede ligeledes om de udfordringer parken har, hvoraf fritløbende 

hunde og utryghed, som resultat af tilstedeværelsen af utryghedsska-

bende grupperinger, overnattende hjemløse og personer, der sælger 

stoffer, blev fremhævet. 

 

Nanna Sørensen orienterede om Områdefornyelsen Sundby, der er en 

særlig indsats, der arbejde med et samlet område, der strækker sig fra 

Amager Fælled i vest til Amager Strandpark i øst, og som bl.a. inde-

holder Sundbyvesterparken. Områdefornyelsens arbejde tager ud-

gangspunkt i kvarterplanen ’Sundby for Alle’, der kan hentes her: 

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=de-

talje&id=1669  

 

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1669
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1669


 

 

 
Side 3 af 6 

Nanna fremhævede projekterne ’Tryghed og liv i Englandsparken’ og 

’Visionsplan for Sundby Idrætspark’, der begge arbejder med at åbne 

Sundbyvesterparken op og skabe synergi på tværs af parken, idræts-

parken og det omkringliggende område.  

 

Nanna orienterede dog om, at områdefornyelsen er blevet sat i bero 

som et resultat af anlægsstoppet i Teknik- og Miljøforvaltningen i Kø-

benhavns Kommune.  

 

3. Workshop i grupper 

Parkbrugerrådet blev inddelt i fire grupper, der diskuterede den fremti-

dige drift og udvikling af Sundbyvesterparken. 

     

4. Opsamling på workhop 

Gruppe 1, bestående af Leif Hermann (Foreningen Hovedstadens 

Forskønnelse), Lise Nygaard Arre (Miljøpunkt Amager) og Arne 

Bjørn Nielsen (Københavns Ældreråd), præsenterede følgende input 

til udviklingsplanen for Sundbyvesterparken: 

 

Bemærkninger: 

• Sundbyvesterparken er en nærhedspark, der primært benyttes 

af lokale, der kender parken. Parken mangler elementer, der 

kan give en anledning til at besøge parken.  

• Det er vigtigt, at den funktionelle og visuelle forbindelse med 

Sundby Idrætspark indtænkes i udviklingen af Sundbyvester-

parken.  

 

Udviklingsmuligheder: 

• Hegnet omkring parken kan fjernes. 

• Der kan etableres flere indgange til parken (primært mod stien 

syd for parken og mod Irlandsvej), og indgangene gøres tydeli-

gere. 

• Bagvæggen i læbygningen i parkens sydlige ende kan fjernes 

og den bagvedliggende beplantning kan ryddes, så læbygnin-

gen omdannes til en overdækket indgang til parken. Dette ville 

skabe en visuel forbindelse på tværs af parken fra nord til syd.  

• Der kan etableres sanseafsnit med blomster og stauder, der 

blomstrer løbende igennem året, langs parkens stier og i par-

kens små ”lommer”. Disse kunne være inspireret af stauderne 

på Sundbyvester Kirkegård.  

• De eksisterende træer i parken bevares.  

• Der kan indplantes frugttræer i parken. 

• Der kan etableres insekthoteller for at øge biodiversiteten.  

• Der kan opsættes en hængekøje til småbørn på legepladsen.   

 

Gruppe 2, bestående af Kirsten Eggert Jørgensen (1. Sundby DDS), 

Ove Løbner (Danmarks Naturfredningsforening), Line Grubb 



 

 

 
Side 4 af 6 

(Grundejerforeningen Gimle) og Joan Karin Bøgh (Hørgåden), præ-

senterede følgende input til udviklingsplanen for Sundbyvesterparken: 

 

Bemærkninger: 

• Parken opleves som utryg fordi der mangler belysning og 

”lommerne” kan opleves som farlige. Resultatet er, at mange 

vælger ikke at færdes i parken.  

• Legepladsen fremstår trist og utidssvarende, og den ville være 

mere attraktiv, hvis den var bemandet eller under opsyn.  

• Det er positivt, at mange hundeejere benytter parken, men det 

kan virke afskrækkende på andre brugergrupper, at der er 

mange fritløbende hunde.  

• Det er vigtigt at indtænke faciliteter, der appellerer til teen-

agere.  

 

Udviklingsmuligheder: 

• Der kan etableres aktivitetspunkter, i form af f.eks. fitnessred-

skaber eller blomsterbede, langs stierne og i parkens ”lom-

mer”.  

• Der kan etableres bedre belysning i parken.  

• Der kan etableres flere indgange til parken.  

• Der kan indplantes arter, der blomstrer på forskellige tidspunk-

ter i løbet af året, så årstiderne fremstår tydeligere i parkens 

beplantning.  

• Der kan etableres en café eller et værksted i læbygningen i par-

kens sydlige ende.  

• Der kan etableres et indhegnet fritløbsområde til hunde. Områ-

det kunne eventuelt indeholde en forhindringsbane til hundene.  

• Der kan etableres permanente solstole til solbadere.  

• Der kan indplantes eksotiske arter i parken for at øge variatio-

nen i beplantningen, men det er også vigtigt, at der indplantes 

hjemmehørende arter.  

• Der kan etableres en ”tarzan-bane” i stedet for den eksiste-

rende legeplads.  

• Der kan etableres en bålplads til spejdere.  

 

Gruppe 3, bestående af Robert Nielsen (Amager Vest Lokaludvalg), 

Lars Rønnow Torp (Grundejerforeningen Dyveke) og Brit Larsen (Re-

misevænget Nord), præsenterede følgende input til udviklingsplanen 

for Sundbyvesterparken: 

 

Bemærkninger: 

• Parkens navn bør ændres fra ’Sundbyvesterparken’ til ’Eng-

landsparken’. 

• Parken kan med fordel benyttes til at afholde arrangementer, 

såsom lysfest, halloween, rulleskøjtedisco o.lign., der kan 
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samle lokale fra de omkringliggende boligområder og med-

virke til at øge bevidstheden om parken.  

 

Udviklingsmuligheder: 

• Der kan etableres en sti på tværs af den centrale plæne fra ind-

gangen overfor Thingvalla Allé i øst til indgangen overfor Re-

miseparken i vest.  

• Der kan etableres flere indgange ud mod grusstien syd for par-

ken.  

• Der skal etableres belysning i parken. Belysningen kan eventu-

elt sættes op i træerne.  

• Mulighederne for ind- og udsyn i parken skal forbedres ved at 

beskære beplantningen på udvalgte steder.  

• Beplantningsbæltet mod Irlandsvej kan udtyndes, så der er 

bedre visuel kontakt mellem parken og Irlandsvej.  

• Der kan opstilles samtalebænke.  

• Der kan etableres en café i læbygningen i parkens sydlige 

ende. Caféen kan evt. udlåne frisbee, rundboldsæt o.lign. til 

parkens besøgende.  

• Belægningen på stierne kan udskiftes eller repareres, så den 

egner sig bedre til rulleskøjteløb og lignende aktiviteter.  

 

Gruppe 4, bestående af Rolf Andersen (Danmarks Idrætsforening), 

Nanna Sørensen (Områdefornyelsen Sundby) og Søren Krogh (Grund-

ejerforeningen Højdevang), præsenterede følgende input til udvik-

lingsplanen for Sundbyvesterparken: 

 

Bemærkninger: 

• Det er vigtigt at parken ikke udvikles som en botanisk have, 

men som en park for brugere.  

• Nanna Sørensen orienterede om, at områdefornyelsen er i dia-

log med en socialøkonomisk virksomhed, der har et ønske om 

at etablere en café i Sundbyvesterparken.  

• Dansk Idrætsforbund laver ruter til orienteringsløb. Der kunne 

laves en rute der gik igennem Sundbyvesterparken.    

• Sundbyvesterparken kan danne rammen om den uorganiserede 

idræt, der står i kontrast til den organiserede idræt, der er do-

minerende i Sundby Idrætspark.  

• Hvis parken får flere brugere, så øges oplevelsen af tryghed i 

parken også.  

 

Udviklingsmuligheder: 

• Der kan skabes bedre forbindelse med Sundby Idrætspark, så 

det er muligt at tage en sammenhængende løbetur i idrætspar-

ken og Sundbyvesterparken.  

• Indgangen overfor Remiseparken åbnes for offentligheden.  
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• Basketbanen kan omdannes til et soppebassin ligesom i den 

oprindelige plan for parken. Der kan eventuelt etableres en 

vandlegeplads ifm. soppebassinet.  

• Læbygningen kan renoveres og der kan eventuelt etableres en 

café i bygningen.  

• Taks kan beskæres. Dette er særligt vigtigt ved indgangen over 

for Urbanplanen, hvor taksbeplantningen skaber en tunnel.  

• Beplantningsbæltet i parkens sydlige ende åbnes/tyndes ud, så 

der skabes bedre visuel og fysisk forbindelse til stien syd for 

parken.  

 

Afslutningsvis kom følgende bemærkninger: 

• Robert Nielsen bemærkede, at han mente, at man som ud-

gangspunkt bør prioritere den organiserede idræt, da denne er 

medvirkende til at skabe sammenhængskraft og demokratifor-

ståelse i vores samfund. Joan Karin Bøgh påpegede i denne 

sammenhæng, at betaling af kontingent kan afskære nogle fa-

milier fra den organiserede idræt.  

• Rolf Andersen bemærkede, at man, i udviklingen af parken, 

skal være varsom med at putte for mange funktioner ind i en 

park, der ikke er større end Sundbyvesterparken. Line Grubb 

påpegede, at parkens største udfordring er manglen på brugere, 

hvorfor hun mente, at man ikke bør være bange for at prøve 

nogle koncepter af, der potentielt kunne øge kendskabet til par-

ken. Ove Løbner bemærkede afslutningsvis, at det skal være 

gennemtænkt hvilke forsøgsordninger man sætter i gang, da 

disse kan være svære af afvikle igen.  

 

5. Afrunding   

Emil Høgsberg Kristensen rundede af og takkede parkbrugerrådet for 

deres deltagelse.  


