Teknik- og Miljøforvaltningen

d. 31. august 2016

Referat fra første parkbrugerrådsmøde 2016, Amager Strandpark
Den 23. august 2016 kl. 17.00-19.00, Islands Brygge 37
Kære parkbrugerråd
Tak for et godt og meget aktivt første parkbrugerrådsmøde! Som aftalt ved mødet sender jeg her
en opsamling på mødet inkl. jeres input til Københavns Kommune og resultatet af workshoppen.
God læselyst!
1) Dagsorden
Nedenfor ses dagsordenen fra det første møde i det nystiftede permanente parkbrugerråd.
Tid

Punkt

Form

Kl.
17.00-17.05
Kl.
17.05-17.15

Kom inden for – og snup en sandwich…

Deltagerne
ankommer
Oplæg

Kl.
17.15-18.00

Kl. 18-18.10
Kl.
18.10-18.50

Velkomst, dagsorden og præsentation
Projektleder Lene Jensen gennemgår dagsordenen og præsenterer
parkbrugerrådets medlemmer
Hvordan gik sæson 2016?
Hvad skal der fokuseres på i 2017?
 Repræsentanter fra Københavns Kommune fortæller om
sæsonens forløb indenfor for drift, forretninger, arrangementer og udvikling.
 Parkbrugerrådet giver deres input til dette.
 Fokuspunkter for sæson 2017 indkredses.
Pause
Fysiske forbedringer af Amager Strandpark
Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der hvert år skal anvendes 0,5 mio. kr. til fysiske forbedringer på stranden. Der fremlægges i dag et forslag til en prioriteret liste over projekter, der i løbet
af 2016 og 2017 kan realiseres indenfor beløbsrammen.




Kl.
18.50-19.00

Oplæg
+ drøftelse

Oplæg
+ drøftelse
+ beslutning

Projekterne på listen præsenteres af Lene Jensen
Workshop: Parkbrugerrådet kan her komme med flere
forslag til projekter samt begrunde deres holdning til vigtigheden af projekterne.
Parkbrugerrådet udtaler sig endeligt vedr. prioriteringen

Herefter udarbejdes den endelige prioriteringsliste, og Teknik- og
Miljøudvalget beslutter i september, hvilke projekter, der skal realiseres i løbet af 2016 og 2017.
Afrunding – og tak for i dag
Lene Jensen samler op på mødet i dag og orienterer om næste år,
hvor der skal laves ny udviklingsplan for Amager Strandpark.

Oplæg

Tak for jeres tid og engagement …
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2) Deltagere i mødet
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Ældrerådet
Sundby Lokalråd
Danske Handicaporganisationer
Dansk Ornitologisk Forening
Amager Øst Lokaludvalg
Frederiksberg Kommune
Naturcenter Amager Strand
Den Blå Foreningsby
Det Kolde Gys
Sundby Kajakklub
Sportskollektivet
Uorganiseret netværk, rollerskating
Uorganiseret netværk, børnefamilier
Folkekirkerne på Amager
Aktivitetsforretninger, segways
Helårsforretninger, KiteCPH
Kiosker, 5’eren
Naboer, G/F Hellebo
Naboer, E/F Strandkanten
Haveforeningerne, v. Søstjernen

Svend-Erik Fangel Pedersen
Jesper Svendsen
Svend Aage Sørensen
Ib Wendrup
Michaell Floyd
Inge Christiansen
Jens William Grav
Carina Pilgaard
Thomas Ziegler Larsen
Jacob Nielsen
Thomas Frisendal
Ditte Yde Amsnæs
Lars Vincent Pedersen
Henrik Hansen
Rasmus Steenberger
Per Frederiksen
Morten Malmros
Toke Breer
Melike Celik
Arthur Steijn
Malik Milfeldt
Anders Peter Simonsen

Fraværende:
Tårnby Kommune

Rikke Kastoft

Fra Københavns Kommune:
Projektleder
Materiel og Bygninger
Byliv
Københavns Ejendomme

Afbud:
Byrumsforvalterne, Amager
Byliv, forretningskontrakter

Lene Jensen, udviklingsmedarbejder, Arealudvikling
Jens-Kristian Jacobsen, enhedschef
Adrian Saly, arrangementstilladelser
Søren Bech-Larsen, tekniker, Service- og Kunder
John Vincent, vurdering/valuar, Service- og Kunder

Tinne Mikkelsen / Henrik Nielsen
Lærke Rask

3) Hvordan gik sæson 2016? Hvad skal der fokuseres på i 2017?
Mødets første halvdel var en drøftelse af, hvordan parkbrugerrådets medlemmer havde oplevet
Amager Strandparks første sæson som kommunal park.
Indenfor hvert af områderne 1) Drift, 2) Forretninger/arrangementer og 3) Udvikling gav repræsentanter fra Københavns Kommune en status på, hvordan sæsonen var forløbet. Parkbrugerrådet
gav deres kommentarer til hvert af de tre områder. Undervejs noterede projektlederen parkbrugerrådets ønsker til, hvad der bør være kommunens fokuspunkter i sæson 2017.
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Da alle tre områder var repræsenteret af en eller flere medarbejdere fra Københavns Kommune,
kunne parkbrugerrådets observationer, oplevelser og kommentarer gives direkte til de relevante
enheder/medarbejdere. Herved fik parkbrugerrådets medlemmer og Københavns Kommunes
medarbejdere sat ansigt på hinanden og fik større kendskab til, hvad der rører sig hos den anden
part, hvilket særligt er vigtigt her i opstartsfasen, hvor de nye roller i kommunen skal indarbejdes.
Nedenfor ses en liste over parkbrugerrådets ønsker til fokuspunkter i sæson 2017:
Parkbrugerrådets ønsker til fokuspunkter 2017
Drift
- Renhold
- Toiletdrift
- Snerydning på Øresundsstien
- Elmålere (styr på hvor de er og hvad de måler)
- Overnattende i parken (autocampere og hjemløse)
Forretninger og - Aflåselige P-båse til de forretningsdrivende skal fungere
arrangementer
- Strandstationerne er utætte og skal udbedres
- Tjek at eludtag virker
- Styr på procedure for åbning af elstik og andre forsyningslinjer
- Information til de forretningsdrivende om de store arrangementer
- Bedre balance mellem arrangementer og forretningslivet på stranden
Udvikling
- Fokus på sikkerhed til lands og til vands
- Fokus på at stranden skal blive ved med at være attraktiv
- Udviklingsplanen for Amager Strandpark skal revideres i 2017
Andet
- Tilgængelighed (til daglig og under arrangementer)
- Der bør være adgang til kontaktinformationer for borgerne på hjemmesiden på problematikker, der vedrører problemer vedr. drift og arrangementer
Trafikforholdene på Amager Strandvej optog en del af parkbrugerrådets medlemmer meget. Da
Amager Strandvej ligger udenfor parkens afgrænsning, er det ikke forhold, der kan tages op i regi
af parkbrugerrådsarbejdet, men der blev udtrykt bekymring over den megen tunge trafik på vejen
og det manglende lyskryds ved Hedegårdsvej.
4) Pulje til fysiske forbedringer af Amager Strandpark
Det er politisk besluttet, at der hvert år skal anvendes 0,5 mio. kr. til fysiske forbedringer på Amager Strand. Forvaltningen skal udarbejde en prioriteret liste over mulige projekter til Teknik- og
Miljøudvalget, som endeligt beslutter, hvilke projekter der skal udføres.
Parkbrugerrådet havde ved parkbrugerrådsmødet mulighed for at give forslag til andre projekter,
der blev tilføjet på listen. Desuden skulle parkbrugerrådet tilkendegive deres holdning til prioriteringen, som forvaltningen lagde op til, og sætte de nye projekter ind på prioriteringslisten. Forvaltningens udkast til en prioriteret liste (inkl. beskrivelse af de enkelte projekter) var udsendt til parkbrugerrådsmedlemmerne, så de på forhånd kunne tage stilling til dem. De nye forslag fra parkbrugerrådets medlemmer måtte der i sagens natur tages stilling til ved selve mødet. Der blev gennemført en workshop, hvor parkbrugerrådet prioriterede forvaltningens forslag og begrundede deres
valg. Desuden blev der gennemført en afstemning, hvor hvert medlem skulle udpege de i deres
øjne fem vigtigste projekter blandt både forvaltningens og parkbrugerrådets forslag.
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Nedenfor ses resultatet af workshoppen:
Nr

Projekt

Stem
-mer

Forslagsstiller

Pris/drift

Noter

1

Handicapegnet baderampe

10

TMF
(3. prioritet)

730.000 kr.
Drift:
60.000 kr.

- Ingen var fortalere for
en anden placering end
ved Helgoland.

Lift:
200.000 kr.
Drift:
20.000 kr.

- Handicaprådet foreslår både lift og rampe.

150.000 kr.

-

(Projektet er også et
budgetnotat)

Byggemodning af byggefelt ved Strandstation 5
Belysning af Øresundsstien helt ud til Helgoland

9
9

TMF
(1. prioritet)
Parkbrugerrådet

4

d) Vejrstation/webcam
(Eksisterer, men er pt.
ikke i brug efter lukningen
af Amager Strandpark
I/S)

9

Parkbrugerrådet

0 kr.
Drift:
1.500 kr.

5

Etablering af flere aktivitetsmuligheder
Madpakkehus ved Naturcenter
Sikkerhedsopgraderinger
på dykkerbane, fyr og
sandflugtshegn
Blåt Flag

8

TMF
(7. prioritet)
Parkbrugerrådet

150.000 kr.*

- Projektet kræver, at
Københavns Kommune
giver plads på hjemmesiden til de to links.
- Webcamets indstillinger skal reguleres en
smule, så persongenkendelse ikke er mulig.
-

200.000 kr.

-

7

TMF
(2. prioritet)

-

7

Parkbrugerrådet

360.000 kr.
Drift:
12.000 kr.
Ej prissat

Bænke og borde i den
gamle del af stranden
Pulje til ekstraordinære
reparationer
Ny bom ved Øresundsvej

7

Forundersøgelse vedr.
fjernelse af spunsvæg

5

TMF
(6. prioritet)
TMF
(5. prioritet)
TMF
(8. prioritet)
TMF
(4. prioritet)

2
3

Projektet ligger udenfor
puljens økonomiske ramme.
Kan derfor ikke medtages i
den politiske behandling.

6
7
8

8

1.000.000 kr. Prisen er hentet fra
Drift:
budgetnotat fra 2014
30.000 kr.
på samme projekt.

100.000 kr.*

- Københavns Kommune gennemfører et forsøg
med hundestrand på
området, hvilket er
uforeneligt med Blåt
Flag. Alle formalier
vedr. badevandskvalitet
overholdes.
-

100.000 kr.*

-

60.000 kr.

-

100.000 kr.

-

Projektet vedrører ikke en
fysisk forbedring, og kan
derfor ikke medtages i den
politiske behandling.

9
10
11
12

6
6
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Jollerampe ved Den Blå
5
Parkbrugerrådet
Foreningsby
Projekter, der ikke kommer med i den politiske behandling
3
Parkbrugerrådet
14 Opbevaring til klubbers
udstyr
13

400.000 kr.

-

Ej prissat

15

Grillpladser/bålpladser

3

Parkbrugerrådet

Ej prissat

16

’Roller-rink’ om byggefelt
ved Tiøren

3

Parkbrugerrådet

Ej prissat

2

Parkbrugerrådet

Ej prissat

1
1
1

Parkbrugerrådet
Parkbrugerrådet
Parkbrugerrådet

Ej prissat
Ej prissat
10.000 kr.
pr. sæt

Digital styring af belysning 1
Bedre skiltning til hunde- 0
ejere
0
23 Flytbare grillunderlag
*Projektets beløb kan evt. ændres

Parkbrugerrådet
Parkbrugerrådet

Ej prissat
Ej prissat

Projektet kan tages op
i forbindelse med revision af udviklingsplanen
- Grillpladser kan
lægges ind under punkt
5 eller 9
- Bålpladser er ikke
tilladt på stranden
- Ved en efterfølgende
konkretisering kunne
det konstateres, at
projektet ikke kan
realiseres indenfor den
økonomiske ramme.
- Projektet kan tages
op i forbindelse med
revision af udviklingsplanen
Forslaget begrundes
med, at strandengen
ønskes bevaret, hvilket
dog ikke er afhængigt
af spunsvæggen.
- Renovering af den
nuværende spunsvæg er
utilstrækkelig i forhold
til klimaændringerne.
Kan nemt opstilles,
men sandets sten og
grovhed vil gøre det
ubehageligt at spille.
-

Parkbrugerrådet

Ej prissat

-

OBS: Projektet kan ikke
realiseres indenfor puljens
økonomiske ramme

17

Renovering af spunsvæg
OBS: Projektet kan ikke
realiseres indenfor puljens
økonomiske ramme

18
19
20

21
22

Overvågning via webcam
Skiltning ved rundkørsel
Beachvolley på den nye
strand

Ikke alle projekterne kommer med i den politiske behandling
Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget skal nu tage stilling til, hvilke projekter, der skal udføres.
Dog kommer ikke alle forslagene med i indstillingen.
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Projekterne fra 14. pladsen og ned kommer ikke med, da de kun opnåede få stemmer i parkbrugerrådet eller ikke kan realiseres indenfor den økonomiske ramme. Nogle af dem kan i stedet skrives
ind i den kommende udviklingsplan.
Heller ikke punkt 3 (Belysning til Helgoland) og punkt 8 (Blåt Flag) kan komme med i den politiske behandling, selv om de fik mange stemmer. Belysningsprojektet kan ikke realiseres indenfor
den økonomiske ramme, men bliver i stedet sandsynligvis spillet ind som et fremtidigt budgetforslag. At Blåt Flag ikke kan komme med skyldes, at det ikke er et fysisk projekt, og at Københavns
Kommune desuden gennemfører et forsøg med hundestrand, hvilket er uforeneligt med Blåt Flag.
Stranden overholder fortsat alle krav til rent og godt badevand.
5) En evaluering af mødet – samt lidt om næste års arbejde
Nu var dette det allerførste møde i det nye permanente parkbrugerråd, og har givet anledning til at
tænke nærmere over, hvordan de fremtidige møder skal forløbe. Generelt tænker jeg, at vi har brug
for lidt længere tid for at kunne komme godt rundt om dagsordenen. Jeg tænker derfor, at de fremtidige møder skal vare 2 ½ time.
Oplevelsen af strandens drift er emne af stor vigtighed, og jeg vil derfor også fremover lægge et
punkt ind efter hver sæson, hvor driften evalueres, og hvor parkbrugerrådets ønsker til fokuspunkter for den efterfølgende sæson opstilles.
Parkbrugerrådsmøderne i 2017 står i udviklingens tegn, da parkens udviklingsplan skal revideres.
Derfor vil der blive indkaldt til 3-4 møder i 2017, hvor der normalt af ressourcemæssige årsager vil
være to møder. Forud for det første møde i 2017 vil jeg udsende den nuværende udviklingsplan, så
I på forhånd kan orientere jer i forhold til, hvor I måtte ønske ændringer.
6) Ring eller mail, hvis I har noget på hjertet…
Er I kommet i tanke om noget, som I ikke fik sagt, eller er der noget, I gerne vil drøfte nærmere
eller forventningsafstemme omkring, kan I altid ringe eller skrive en mail til mig. Ellers ses vi igen i
2017!
Med venlig hilsen
Lene Jensen
Udviklingsmedarbejder
Arealudvikling
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Drift
Mobil
Email

2726 3541
y03q@tmf.kk.dk
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