Opsamling på den digitale undersøgelse: Livet i Mimersparken
Spørgeskemaet er sendt ud til 3.745 via Nørrebro Lokaludvalgs borgerpanel og ca. 1.100 i
Nordvest via Bispebjerg Lokaludvalgs borgerpanel. Derudover er linket distribueret på sociale
medier og delt via QR-kode.
Der er 1.251 der har svaret.

Baggrundsdata:
Køn:

Alder:
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Uddannelse (det højeste uddannelsesniveau, som du har gennemført):

Beskæftigelse:

Andet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musiker
Sygemeldt
Kombinatør: a-indkomst på timebasis + selvstændig + freelance
Lønmodtagerlignende 'fast' freelancer
førtidspensionist efter over 30 år som rengøringsassistent
Sygemeldt efter fejl operation.
På barsel, har fast fuldtids arbejde
Timeansat + supplerende dagpenge
flexjobber
Førtidspensionist
Hjemmegående
Hjemmegående
pensionist og deltidsansat lønmodtager
Modtager TAF
Både (deltids)lønmodtager og selvstændig/freelancer
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•
•
•
•

Jeg havde et super aktivt arbejdsliv indtil coronakrisen kom buldrende og lagde (turist-)branchen ned. Så jeg er
nu gået på pension - men kun midlertidigt, satser jeg på. Så jeg er vel selvstændig/freelancer + lønmodtager +
pensionist
Pensionist og privat selvstændig
Hjemmegående
Flexjobber

Boligform:

Andet:
•
•
•
•
•
•
•

Lejebolig AAB
Bor hjemme
lejebolig
Hus
Handicap venlig visiteret lejebolig
Besat hus
Lejliglejlighed

Hvor tæt bor du på Mimersparken?:
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Livet i Mimersparken:
Har du været i Mimersparken?

→ HVIS NEJ: Hvorfor kommer du ikke i Mimersparken

Andet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg passerer nogle gange forbi, på vej mod andre steder. Men den del af Tagensvej - der leder hen til parken for mig
- er så trafikeret og ucharmerende at jeg meget nødig kører den vej.
Har ikke overvejet at gå derind, bruger hellere den sorte og røde plads
Bryder mig ikke om den ende af Nørrebro. Kommer kun hvis jeg skal hente en pakke i føtex
Jeg kendte den faktisk ikke
Jeg ser den kun, når jeg cykler henover togbroen på Tagensvej og ved ikke, hvordan jeg kommer derned. Når jeg ser
den fra den anden side ved Nørrebro station tænker jeg, at der ikke er noget særligt der.
For tæt på ghetto, føles ikke sikkert om aftenen
Jeg vidste ikke at den var der.
Jeg vidste ikke der var noget der hed Mimersparken
Jeg har ikke tænkt på denne mulighed før.
Har ikke rigtig tænkt det som en mulighed
Vidste faktisk ikke, at der er oget der heder Mimersparken
Har ikke været der endnu, men det ser spændende ud
Jeg har ikke været opmærksom på det pænt store parkområde mindre end 15 min. fra min bopæl, for jeg er ikke
kommet forbi. Men vil da nu helt klart tjekke det ud :-)
Jeg ved ikke, hvor den er
Kender ikke til stedet
Jeg troede det var en stor byggeplads i øjeblikket
Ved ikke hvor den ligger
Jeg kender den ikke
Vidste ikke den var der
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→ HVIS JA: Hvad beskriver bedst dit primære tilhørsforhold til Mimersparken?

Andet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jeg cykler igennem
bor der ikke / kommer der meget sjældent
Jeg bruger parken primært både som legeplads og til st bevæge mig igennem
Lufter hund
I sommer 2020 brugte jeg den til træning, da fitnesscentrene var lukket, men derudover har jeg aldrig brugt den til
andet end gennemgang. Den ligger ikke rigtig op til det, som den er i dag.
Løbet tur i parken
Har kun været der en gang ifm en bydelstur
Bruger sjældent området
Jeg bruger ikke Mimersparken
Bruger ikke
Min drengs dagplejer bruger ofte parken til rytmik
Går af og til igennem parken, men ofte langs den på den anden side af banen.
jeg kommer der stort set ikke
Jeg skater under broen og går ture langs parken
Det er det dejligste udeareal på Nørrebro. Bruger det som park
Kører igennem
Jeg løber somme tider i Mimersparken
Tur med hunden
Jeg er kørt igennem på cykel ved et tidligere job.
Sjældent går jeg igennem
Gået igennem da jegledte efter en smutvej
Går tur rundt om
Jeg bevæger mig engang imellem igennem til fods
Løbeture samt træning
Bevæger mig igennem en gang imellem
bor på nørrebro
Min datter på 13 benytter parken til fritidsaktiviteter
Jeg plejede at træne dernede på det der blå belægning, men det er et par år siden.
ser mine børnebørns fodboldkampe
kommer der MEGET sjældent
Bruger ikke da der er utrygt. Og der blev fundet en skarpladt pistol i busken til min søns fodboldtræning. Banderne
skal væk fra området inden fredelige mennesker kan bruge området.
Løber igennem på min løbetur nogen gange
Jeg har boet tæt på mimersparken
Jeg kommer der næsten aldrig.
Jeg motionere i mimersparken
Skate
Løber
Et af mine børn har aktiviteter i Mimersparken
Jeg går en gang imellem igennem Mimersparken, når jeg går en tur i området
Jeg går tur med hunden en gang i mellem
Jeg kommer der et par gange om året, når jeg går tur eller besøger en ven tæt på
Jeg bevæger mig igennem 1-2 gange om året
Har tidligere brugt Mimersparken med børnene, da de var yngre
Går tur med barnevogn
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Jeg lufter hund
Går og løber ture, så blanding af 1 og 2
Jeg går i Mimersparken på vej til Lærsøparken med med hund
jeg bruger den ikke
ingen af delene
Intet
Jeg passerer igennem og.mødes nogle gange i "parken"
Jeg er gået igennem men ikke så ofte - går ture for at fotografere byen
Jeg passerer lejlighedsvis igennem området
Jeg er gået igennem få gange
Passerer
kommer der sjældent, da jeg er handicappet
Jeg bruger det som gennemgang via cykel / fod
cykler forbi et par gange om året
Jeg har tidligere boet tæt på Mimersparken
Jeg bor ikke tæt på Mimersparken og bruger heller ikke ofte området.
Klatrevæggen
Jeg går igennem den en gang imellem
Jeg bevæger mig meget sjældent gennem parken, da jeg hellere bruger andre grønne områder i nærheden.
Jeg har opsøgt den et par gange for at lege med min 1-årlige. Men synes ikke den er attraktiv.
Aldrig
Student of Mimersparken
Jeg bevæger mig gennem området ved Mimersparken, men ikke dagligt
Jeg kommer igennem Mimerparken på min løberute
Bruger legepladsen og bevæger mig ofte til fods/på cykel gennem Mimersparken
Har gået i gennem for lang tid siden. Ikke en naturlig vej/rute for mig
ikke noget tilhørsforhold
Løbe og gåture igennem området
Jeg bruger Mimersparken til følgende: Park - Baksetball - Bevæger mig ofte igennem området til og fra min bopæl
Jeg bevæger mig i perioder igennem området ved Mimersparken
Besøg af venner/playdates
Jeg er sjældent i mimersparken
cykler eller går gennem området
Jeg har været i parken een gang, og det var for at besøge legepladsen.
Min søns dagpleje bruger mimersparken
go or bicycle through the park, not a place where I hang out
Jeg bevæger miglejlighedsvis igennem området ved Mimersparken (på cykel, til fods)
Jeg går indimellem tur på Nørrebro og ud imod NV og går gennem Mimersparken
Kommer der sjældent
Har Ikke rigtig et forhold
jeg kommer der sjældent, da jeg ikke kender nogen lige der
Løbetur på langs af parken ca. en gang om ugen
Har ingen relation til parken på den måde
Jeg går sjældent tur i Mimersparken
Går enkelte gange gennem eller langs med Mimersparken
Er cyklet igennem
Kommer kun forbi på evt. søndagstur el.lign.
har kun været igennem en enkelt gang
jeg bruger især parken som skatepark. Både stykket under broen og de flader områder. Jeg spiller også fodbold på
arealerne og har været til cykel-polo mv. på banen
Har været der meget få gange, da på gennemrejse
Jeg brugte legepladsen for et par år siden...
jeg bruger mimersparken som park og går ofte igennem
Løber igennem, træner TRX
Har været med børnebørn på legepladsen
Jeg bruger fitness redskaberne og løber igennem. Jeg går tur med kæresten gennem parken
Barnets fodboldklub
Jeg arbejdede der engang en måneds tid i nærheden
Jeg kommer der sjældent
kun når sønnen går til fodbold eller man skal nyde udsigten fra nordbro
Vi bruger den diy skatebane under broen
Ikke et særligt forhold. Går igennem hvis det er nødvendigt
Jeg har opholdt mig i parken én gang, ellers går jeg oftest igennem når jeg skal ud og gå tur om lørdagen/søndagen
Min datter bruger Mimersparken ifm skole og nogle af hendes klassekammerater bor i Mjølnerparken. Jeg kommer
der derfor engang imellem.
Har en bekendt der bor i Mjølnerparken
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•
•
•

Jeg bevæger mig en gang imellem igennem området ved Mimersparken (i bil, på cykel, til fods)
Jeg er gået igennem et par gange
cykler igennem en gang imellem.

Hvor ofte kommer du i Mimersparken?

→ HVIS SJÆLDENT: Hvorfor kommer du kun sjældent i Mimersparken?

Andet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg bruger parken som alternativ løberute, når jeg trænger til afveksling fra at løbe på kirkegården eller rundt om
søerne
Kunne ikke finde rundt
Det ved jeg egentlig ikke. Jeg havde lidt glemt, at det er et meget hyggeligt sted og, hvor dejligt det er at træne
udendørs. Måske skal jeg snart derned igen...
Det er naturligt at gå forbi, fordi det er dårligt forbundet til de ting jeg går til. Men en cykel tunnel vil hjælpe :)
Allesammen (undtagen besværligt at komme derhen) + Jeg vidste ikke rigtig det var der før for nyligt (bor 250 m fra
Føtex).
Der er ikke særlig meget liv i parken.
Jeg går ofte igennem superkilden, men synes devsærre ikke at mimersparken har meget at byde på for mig
personligt. Der mangler mere grønt og hygge.
Når ejg har været gennem parken flyder den i skrald, så der er mere behageligt at være andre steder.
Covid
Corona situationen
Der er ikke så hyggeligt der sonni andre parker, der er for få træer til at skabe rum, og for mørkt om aftenen
Jeg har først fornyligt sådan rigtig opdaget området.
Er tættere på Nørrebro Parken
Jeg glemmer lidt den er der
Barnet går ikke længere til fodbold

7

Hvad bruger du oftest Mimersparken til? (Vælg gerne flere muligheder)

Andet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltager når Global kidz har danse arrangementer der
gå tur
Tur med barnevogn
Klatrer på klatrevæg
Skater under broen
jeg har afhentet skrald som frivillige
Skater
Min søn skater en del på området under tagensvejbroen. Både med os forældre og med sine venner
bruger arealet under broen
Hygge-sanker af de mange spiselige planter
Vi mødes et par gange om året med min datters klasse og familier til fællesspisning
Klatrevæg
Samler kastanjer
Tager på legeplads med mine venners børn
Kommer som pædagog med vuggestuebørnene
Jeg har drukket meget kaffe i mimersparken. Ofte på vej hjem fra arbejde. Det er skønt at man kan sidde og kigge på
fx fodbold
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Nyder vidderne
Skate
Bringer og henter mit barn
Bruger skaterbanen
Leger med barn, cykler, løber, klatre osv - ubemandet!
ruller på rulle skøjter
Arbejde i Astrid Noack mobile Atelier
Går tur med barnevogn
Basket banerne
Hm, nu er der en svarmulighed, der hedder Fodrer fugle. Det er altså ikke særligt smart, fordi der netop er et stort
behov for at undgå madaffald i området.
Går tur uden hund
Ser min søn fodboldtræne
Jeg trænede der ofte under nedlukningen
bruger det store græsareal til frisbee - sjældent at finde et stort stykke fladt græs, som ikke over proppet med
mennesker
der mangler bænke
Går igennem på min barnevognsrute
Legeplads med børnebørn
Nyder at her er lidt ro og ikke alt for mange mennesker, som andre steder i nærheden. Her er plads, udsyn og lys.
leverer varer til beboerne
Skater
Min søn er på den bemandede legeplads med sin faster
Cykler rundt og øver tricks på min mountainbike
Skater under buen med børnene
Maler lovlig graffiti på den lille boldbane samt under jernbanetunellen + skaterampen.
Mjølnerparken vejen er god genvej, selvom kvaliteten af vejen er yderst dårlig.
Træne mine børn i at cykle
Går tur
Leger på sprutten på den sorte plads med min datter
skateboarder, cykelpolo
Cykler
Gåture i lokalområdet.
Jeg nyder at der er gode forhold som fodgænger. Jeg kan gå til Lersøparken denne vej og foretrækker lersøparken
frem for superkilen, der mest er til cyklister.
Ser mine børns fodboldkampe på kunstgræsbanerne
Skating
Henter/bringer i Mjølnerparken ved siden af
Københavns største gratis boulder-væg!
Nyder solnedgang

Er der noget i Mimersparken, du synes fungerer særligt godt / I særlig grad opfylder dine
behov? Uddyb hvad og hvordan:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

God plads og gode faciliteter (boldbaner og skate område)
Den er ikke så trafikeret som evt. Nørrebro parken, hvilket gør at man kan føle man er lidt væk fra det store byliv.
Det er fantastisk med et stort og åbent område på Nørrebro. Der er ikke særligt mange steder, hvor man kan mærke
luften omkring sig på den måde, fordi det er så åbent et rum. Fx. er det også et super sted for aftensol, fordi der er så
langt til bygningerne mod vest på den anden side af banen.
En meget lille, men rigtig vigtig detalje for brugerne: Jeg bruger ofte basketbanerne, som også fungerer godt. Rigtig
godt at det er stofnet i kurvene fremfor jernkæder, som det ellers er på så mange offentlige basketbaner.
Super god legeplads og rigtig god boldbane som vi bruger meget.
Tilgængligheden
Legepladsen i kombination med græsplænerne.
Legepladsen er god og mine børn elsker den. Jeg synes tilgengæld selv at der er lidt kedeligt og meget åbent.
Det meget demokratiske design: Forskellige tilbud til forskellige brugerbehov.
jeg synes Mimerparken er sjov at cykle gå igennem, det er tæt meget aktivitet, og om det var mere vild natur i tillæg
ville jeg opholde mig der mere
Jeg/mit barn er glad for legepladsen.
Det er fint med boldbaner og legeplads, hvilket giver liv til området
Det er dejligt, at der er flere ting i tilknytning til hinanden, hvilket skaber mere liv - altså boldbaner, legeplads, grønt
område.
Frugtbuske og træerne med spisekastanjer mv. Bedet med vilde blomster. Der må gerne være mere vild natur og
knapt så meget græsplæne og asfalt.
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Legepladsen fungerer rigtig godt
Stemningen i parken er god
Den forbinder den grønne, røde og sorte kile med Bispebjerg parken.
De store grønne arealer er fede, så man ikke er så afhængig af NB parken som tit er overfyldt med mennesker når
vejret er godt
Legepladsen er genial!
Træer og grønt
Hockey/basketbane er super. Sommerblomster og den vilde bevoksning fungerer godt. Skaterbane under broen er
god og kunne med fordel udbygges også til løbehjul
Et anderledes og hyggeligt grønt område på Nørrebro, hvor der modsat Nørrebroparken ikke er store grupper af
unge med Soundboks. Der er derimod flere legende børn, mere luft og ro og mange forskellige Nørrebro-beboere
samlet.
Det er grønt, hvor der ellers er tæt bygget. Man har en fornemmelse af plads. Man får "luftet" hovedet så fint der. Så
er det redningen banemæssigt for "Nørrebro United" - og fingerlegepladsen har de sjoveste klatremuligheder for
ungerne.
Og så er der den der vilde ende - med hjemmelavede skatebaner i den helt rigtige Nørrebro stil. Så der er også plads
til de unge.
Grønne gåruter
At der er belysning om aftenen, så man kan lufte hunden der i de mørke måneder eller om aftenen.
At der er noget grønt. Det er der så lidt af på Nrb
Min datter er meget glad for legepladsen med de store net
blander forskellige grupper og aldergrupper.
Grillpladserne har vi tit anvendt til arrangementer med børnenes klasser - altså sociale arrangementer med børn og
gorældre
Det er en god picnic park om sommeren, fordi der er sol længe (ingen træer, der skygger)
Legeplads med toilet
Legepladsen er fed. Især sandkassen som kan lidt mere end mange af de små kattebakker der findes på Nbros øvrige
legepladser.
Jo mere grønt og vildt des bedre. Det dæmper støj og giver mere tiltrængt ro.
Open,green area
Træer, snørklede stier, meget liv.
legepladsen og åben plads
faktisk ikke så mange behov som bliver dækket, da jeg ikke bruger den nok, men elsker der et grønt, blomster, træer,
mulighed for sport og leg, skatebanen trænger dog til lidt kærlighed og generelt mangler der måske lys for at
fremme sikkerheden.
Der er natur, hvilket er et stort savn på nørrebro.
træningsarealet ved broen
Der er et dejligt liv og god afveksling i de grønne områder: buske, træer, forskellige stier og steder man kan gå rundt
mellem og sætte sig på/ved. Der er god plads til at lufte hund og et rigtig godt miljø af hundeluftere, man kender og
møder nærmest dagligt.
Det er rart der er begrænset trafik i området, et tiltrængt “grønt” område. Jeg tror generelt det bringer positiv effekt
til et belastet område
Den bemandede legeplads
Mine børn spiller fodbold på banerne
Legepladsen
Jeg synes, det er dejligt, der er så grønt i form at Blomster, buske og træer. Legepladsen er også god, omend Vi
savner at naturen er en større del Af den. Fx er der ikke et sted, man kan lege med mudder.
Jeg er virkeligt glad for blomsterbæltet - så dejligt med farver!
klatrevæggen og den udfordrene klatrelegeplads, hertil kommer god plads.
Dets plads og åbenhed
Dejligt med grønt område med brede stier
Ingen motor trafik er godt
Den er dejlig divers
jeg synes at parken er godt afbreak med et grønneområde på min løberute.
Jeg bruger hovedsageligt Mimersparken, når jeg skal over i Lersøparken. Jeg foretrækker at gå gennem
Mimersparken frem for over Superkilen, da det er et mere fremkommeligt terræn for mig som fodgænger. Der er
plads. Der er en særlig urban vibe.
Fed legeplads og klatrevæg.
Klatrevæggen
God legeplads. Men trænger til at blive vedligeholdt
En grønnere/roligere (gen)vej på cykel eller til fods og det, at den ved Tagensvej giver adgang til det tidligere
baneområde øst for Tagensvej.
Legeredskaber/stativer/stenger som kan brues til aktiv leg og/eller træning. Jeg kommer der ofte sammen med min
datter, der er aktiv gymnast for at bruge de små trampoliner og parkourstænger. Vi savner at have en havetrampolin,
så dette bliver det tætteste vi kommer på forstadslykke i byen :-)
Det er meget fremkommeligt og samtidig et afbræk fra det almindelige gadebillede
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mimersparken er fint som den er
Det er rart med et rekreativt område
Legepladsen er genial
Der er meget himmeludsyn og plads
Der er aktiviteter / muligheder for mange målgrupper
Jeg kan godt lide at der er plads til mange forskellige aktiviteter og mennesker
Skateboardbanen er god da den er i professionel/international kvalitet og tør hvis det ikke regner for meget ind. Jeg
så gerne at den blev udvidet med flere ramper under broen. Området under broen har tidligere været skummelt (og
er det stadigvæk lidt), men ville være 10x mere behageligt at være i hvis der var et større areal at skate på og gerne
med et par store lys-spots til om aftenen
Unge der drikker alkohol
Der er plads til os alle - både dem der motionere, dem der leger, dem der spiser, dem der hygger og mange flere.
Det er åbent og grønt. Højt til himlen og så holder krea-klassen sig væk, da de er bange for Mjølnerparken.
Meget grønt og god plads til at løbe
Jeg laver parkour og er glad for de faciliteter, der er i Mimersparken. Det gælder både halvmure, borde, bænke,
træningsstativerne og klatrevæggen.
At der mulighed for så mange forskellige aktiviteter. Den opfylder mange forskellige behov.
Parkens størrelse giver gode muligheder for at mange typer af aktiviteter kan fungere parallelt. Fint at der er
muligheder for at lave motion!
Bænke og spisepladser
Ingen cykel- og biltrafik.
Det er en virkelig dejlig og hyggelig park, og der er utroligt mange grunde til at opholde sig i den. Jeg bruger den
primært til at motionere.
Der er meget få biler og cykler. Det er folk til fods der fylder det meste.
Det store grønne areal.
Stierne/frihed fra biler
Der måtte gerne være flere skyggefyldte legeområder
Boldbanerne bruges meget
Der er ikke så mange steder på Nørrebro, hvor der både er flat og plads. Det er ideelt til at skate.
Kombinationen af forskellige typer af friluftsliv og sport fungerer rigtigt godt. Legepladsen er også et skønt sted.
Og samtidigt med det er det et fint sted at passere igennem...
God grussti til løbetur til Lersøparken
Jeg synes legepladsen og klatrevæggen er genial. Når jeg har besøg fra udlandet, tager dem ofte med en tur i
Mimersparken.
Det er en dejlig park
ved ikke
Urban feeling og luft/ sol
Mange forskellige aktivitetsmuligheder for børn og unge
Stierne er super gode :-)
God klatrevæg og godt med trappen op til bispe broen
Min søn er glad for foldboldbanen.
Klatrestativ
De grønne områder med små stier og spiselige planter (hyld, solbær, hindbær etc.) er særligt hyggelige. Jeg sætter
stor pris på hvert af de få grønne hjørner der findes på Nørrebro.
Mange er de andre grønne områder på Nørrebro er overrendt. Det er der ikke i Mimersparken. Endnu ;) Der er slet
heller ikke tomt. Her er et aktivt, men rolig bymiljø. Livligt og fredfyldt på en og samme tid.
Der er hyggeligt og forskellige brugere
Jeg færdes kun på vejen langs Mimerparken på vej til Mjølnerparken
Mulighed for at vi kan være mange uden at man sidder tæt
godt tænkt og udført. gav grønne udtryk til området
Området længst væk fra togbanen er dejligt. Lige op til togskinnerne er der ikke så mange muligheder.
Det er dejligt at der altid er liv, men der kunne være flere lys-installationer i parken
Fantastisk varieret område
At det er åbent, lyst og farverigt.
Legeplads, boldbaner og frit område til børnene i kvarteret og skolebørn fra rådmandsgade skole samt dagtilbud
Det er rart med et grønt område med træer. Jeg foretrækker at cykle/gå igennem de grønne områder på Nørrebro
frem for de trafikerede gader.
Gode forhold når jeg skal igennem området - både som cyklist og som fodgænger
Kan godt li der er rolige områder også
Jeg synes det er dejligt med muligheden for leg og sport
Plads til mange udendørs aktiviteter for børn og voksne, leg, idræt og rekreative ophold
Mange forskellige elementer fx både legeplads, træningsudstyr og en hel fodboldbane! Mulighed for forskellige
aktiviteter
Boldbanen er rigtig fin. Spillede kamp der for nylig, og legepladsen er rigtig god
Det er dejligt at der er noget græs hvor man kan sidde på et tæppe
Stierne og træerne. Legepladsen.
Grønt åndehul
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Trappen og legepladsen
De to kunstgræs-fodboldbaner har jeg haft stor gavn af
Idrætsfaciliteter, men også det at sidde og slappe af
Det er dejligt, at der er åbent, og at man kan se langt. Jeg nyder at der er plads.
Vi bruger legepladsen meget, og den er rigtig god!
de mange siddemuligheder
Plads til mange forskellige brugergrupper, både børnefamilier, foreningsliv og skatere m.fl.
Jeg synes det er smadder skønt med Stien i det grønne. Ikke bare græs, men også buskads, træer og vilde blomster.
Og så er det en dejlig legeplads!
Det er det eneste sted i byen, hvor man kan få fred.
Det er også en af de eneste parker, hvor der også kommer familier af andet etnisk herkomst, det giver et stærkt
sammenhold, når vi finder sammen på tværs.
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Det gamle DSB område var en særlig farvorit. Elsker at studere de vilde danske planter og roen.
Jeg håber meget på, at de vil holde den nye nordvest forbindelse, smuk og vild.
Kan godt lide der er mulighed for boldspil
Børnelegepladsen
Slyngede stier, hvor man kan gå tur, samt at kunne passere langs området, når jeg skal fra Nørrebrogade til
Tagensvej/Bispebjerg/cykelstien langs banen mod Ryparken
Træningsmulighederne og at der er zoner til alt - legeplads, træning, boldbaner, osv.
Det er en fed hockey/basket bane
Der hvor der er mange buske, blomster og træer / især langs banen
Fodboldbanerne fungerer utroligt godt, og legepladsen er rigtig hyggeligt
Vi er meget glade for legepladsen og de søde mennesker der arbejder der. Vi er også glade for at der er plads og
luft. En mangelvare på Nørrebro
Sportsfaciliteterne er som regel i brug og der er god aktiv energi. Det er en god park at løbe igennem.
ingen mening
Der er en lang “trappe” som man kan sidde på. Der kan du både se ind på banerne ud ud mod vejen. Der plejer jeg at
sidde med min kaffe;) noget af det jeg også godt kan lide, er at man kan være lidt væk fra andre. Der er plads til at
man kan sidde for sig selv, men stadig kigge på mennesker/aktiviteter.
Det er dejligt med det grønne og med det rekreative folkeliv
Nej
Nej, jeg synes der er for meget beton. Smukke træer dog.
Stien rundt om parken samt at man kan fortsætte ud på det gamle skinneareal under Tagensvej.
At der er plads, som i albuerum. Mange steder på Nørrebro er der ikke meget plads mellem bygninger eller andre
pladser/ parker er noget mindre.
Også fedt med boldbanen
legepladsen
Legepladsen er fin og stierne er gode til at gå tur.
Hele stemningen, at der sker en masse og kombinationen af legeplads, boldbaner, klatrevægge og andre aktiviteter.
Der er bare fedt på en rustik måde :-)
dunno
Den er sjov pga mange forskellige Elementer og aktivitetsmuligheder og “underlag” kunstgræs, græs, asfalt, blødt
asfalt til børn - Den bemandede legeplads Er også anderledes med klatrestativ mm. Men den mangler hygge og kan
være lidt grim.
Legepladsen
De mange sidde muligheder.
Træningsredskaber og boldbaner som er spredt ud som en naturlig del af parken. Bakkerne hjælper med at give
nogle hyggelige kroge, som stadig føles som en del af parken som helhed.
God legeplads, god fodboldbane
Horisont og luft nydes. Og så er det en god gennem gang i forlængelse af kilen. Mn kan skære lidt tung trafik fra på
sin vej frem og tilbage fx på vej til Bispebjerg. Turen er dejlig i forbindelse med lersøparken som jeg besøger jævnligt
Et godt sted at fange solen inden solnedgang om sommeren
Det er dejligt at man kan cykle gennem grønne områder, når man bevæger sig rundt i storbyen.
Muligheden for at grille i "beton firkanten"
Plads til mange forskellige aktiviteter. Plads. Urbant
Legepladsen er god.
Nej. Jeg opfatter det som et idræts- og legeområde.
Mimersparken bidrager til et grønnere Nørrebro. Særligt ift Mjølnerparken bidrager parken som rekreativt område
for børnefamilier og for unge. Det sætter jeg pris på.
Det er vigtigt at parken fortsat holdes åben og overskuelig, så det er trygt for alle at gå gennem parken og at opholde
sig i parken.
Åbne vidder. Ikke overrendt. Familiepark frem for kun unge mennesker. Større diversitet i brugere af parken.
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At der er mulighed for forskellige aktiviteter: gå, boldspil. legeplads, skate, træne, naturområde m.m.
Fodboldbanen!
Jeg kan godt lide at boldbaner, skaterbane og grillpladser bliver brugt, selvom jeg ikke er med. Det giver liv og
tilfredse mennesker.
Jeg selv sætter pris på det åbne rum, himmel. Der er bygninger nok på Nørrebro
De vilde blomster og bevoksningen langs skinnerne.
Synes der er en fed vibe. Og et dejligt virkelig åbent område. Går tit igennem der på ture fordi der er så åbent og fint.
God plads og masser af aktivitet
Jeg er glad for fodboldbanen
Jeg er glad for betonbænkene, jeg også bruger til træning
Blandingen af leg sport og mange mennesker, kombineret med parken er det dejligt grønt element
Der er mange steder og kanter hvor man kan sidde ned
Rig mulighed for aktiviteter som grill, bold, træning, leg etc. Og meget velfungerende integration af boldbaner,
legepladser og opholdsrum i en grøn oase, som folk også bruger til at komme fra a til b.
Et hyggeligt område. jeg kan godt lide den urbane Vibe
Men nyder i den grad også det grønne!
Så meget natur som muligt i vores by !!
Stier med blødt materiale, så man kan løbe uden at ødelægge sine led. Det findes ikke andre steder i området.
Der er gode (grus)stier hele vejen rundt, der er bænke og siddepladser og plads til mange forskellige aktiviteter i
parken.
Jeg synes de grønne områder er hyggelige og så at der er forskellige aktivitetsmuligheder
Træer, blomsterbede, græs
Det er tæt på
Legepladsen og det omkringliggende område med mulighed for at cykle/løbe på løbehjul.
Jeg synes det er et fedt åbent rum, og har en særlig stemning med togbanen. Legepladsen er god.
Det er meget åbent, hvilket er godt. Det giver god plads til solen. Godt med både legeplads og plads til boldspil.
Parken er en rigtig god trafikkorridor for cyklene G gående.
nej, ikke specielt
Fantastisk Park der har det hele! Mulighed for at grille, træne, fodbold baner og græsareal. Ville ikke lave noget om!
Jeg syntes at fodgængermarkeringen er forvirret med alle de striber på det sorte underlag Street banen er virkelig god.
Jeg bruger ikke træningsudstyret derover pga corona. Til gengæld har jeg brugte alle niveauforskellene til at træne
på. Det gjorde er at børnene også kam komme med og deltage, da området er så stort og indbyder til lege.
Er glad for den bemandede legeplads, som dog godt kunne bruge nogle redskaber til mindre børn. Mine børn er 2
år og vi kommer der primært for at låne legepladsens plastic scootere, de bruger ikke det store klatrestativ endnu.
Grill- og borde/bænke fungerer rigtig godt og hyggeligt.
Det er skønt at have et grønt område på ydre Nørrebro. Det ved jeg, at vi er mange, der sætter stor pris på. Det er
også dejligt, at der er liv med fodboldbanerne. Det giver området et bedre ry og alle er velkommen og der er trygt og
hyggeligt.
Boldbanen
Som beboer på ydre Nørrebro, er Mimersparken et grønnere tilflugtssted med plads og stræder hvor alle byens
komponenter har mulighed for at komme igennem. Dette skaber et (inde/lukket) dynamisk flow, som man ikke
oplever samme steder. Det synes jeg fungere rigtig godt for mig og mine venner, som benytter området som
afslapning og benytter denne del af byen, som er vendt ryggen mod resten af byen.
Kan godt lide skatebanen og det under broen. Dog synes jeg godt der kunne komme mere hyggeligt gade lys så det
ikke var lige så skummelt. Ville måske drive nogle af hash-sælgerne og dem der stjæler knallerter og stiller dem
dernede væk. Men synes det er fedt med et hyggeligt/underground sted som er lidt i fred til at sidde med venner og
hygge.
Multibanen, hvor vi ugentligt spiller cykelpolo!
Der er helt klart brug for flere fodboldbaner således at flere unge og børn kan dyrke det de elsker, nemlig fodbold.
Idag er der rigtig lang ventetid for unge og børn til at melde sig ind i en fodboldklub på Nørrebro og det største
problem er mangler på baner desværre. Derfor vil mit bud på det super fine sted at udvide med endnu en
kunstgræsbane
jeg er rigtigt glad for kombinationen af asfalt og grønt - det er dejligt at kunne rulle der og at man kan sidde på
græsset
der er altid god plads
Jeg elsker legepladsen!
Jeg er stærk begejstret for Mimersparkens åbne rum. Det er en Oase. Det er et sted midt i byen hvor vi kan trække
vejret, arbejde og lege uden hele tiden møde en mur af hurtig cyklende mennesker og anden trafik, der bare vil
igennem. Her møder vi mange forskellige legekammerater og deres forældre. Der er højt til himlen og virkelig godt
personale i den bemandede.
At skabe et mere bakket miljø med flere "lommer" ville helt klart gøre parken mere attraktiv. Vi bruger den primært til
at mødes med venner og spise og grille mens børnene leger.
Jeg flyttede fra NV til N for to år siden, primært for at slippe for (den hullede og trafikerede cykelsti) Tagensvej i
myldretid. Det er fantastisk at I åbner passagen gennem Mimersparken!
Det er stort og luftigt uden, at der er farlig trafik i nærheden. Fed legeplads der kan kombineres med at sidde på
græsset.
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den bemandede legeplads er super.
klætre, trainings og skate faciliteter.
grønt og åbent område hvor man kan gå tur
Grønt og leveende område. Især mulighederne for idræt.
Det er tæt på min bolig og det er det nærmeste grønne område. Som per definition er meget værdifulde. Fordi den
betyder, at man kan afveksle fra det hektiske byliv. Som særligt er presset omkring Nørrebro Station.
Legepladsen og boldbanerne.
Dejlig grønt område.
God at cykle igennem
Den er åben, frit tilgængelig og som regel altid ren og nydelig.
Det bedste er klart de bænke/bord-grupper der er til at finde rundt omkring.
Grus stierne. Før i tiden kunne man også løbe under jernbanen og langt op der, det var en god tur.
Jeg har udsigt direkte til mimersparken fra mit vindue og nyder at se aktiviteten på boldbanen
Boldbanen fungerer fint som boldbane, og der foregår somme tider nogle gode aktiviteter på den bemandede
lejeplads
rart med mange skraldespande, der er ret "rent" i parken, fordi folk nemt kan rydde op efter sig, så behold endelig
dem alle og sæt flere op, når passagen kommer
legepladsen er rigtig god og med klatrestativ der er anderledees end det man finder andre steder
Godt at det er grusstier til løb.
Så sent som i går bed jeg mærke i hvor fedt det er med en park, hvor man kan se sindssyg meget himmel. I sommers
var vi der nogle gange sent og så fx lysende skyer (som de hedder). Vi kan godt finde på at ligge ned og glo på
himmel. Ellers kan jeg godt lide variationen og de bugtede gangstier. Man kan gå en lille tur, men alligevel føle at
man er rundt og får set noget forskelligt. Fingerlegepladsen brugte vi meget, da min dreng var mindre. Der var der
fedt at man kunne se de forskellige vejnavne. Og fedt at der er kunstgræsbaner til vores børn og unge. Fed park!
Jeg kan godt lide, at der er så meget areal, grønt, men der mangler en mere vild og upasset natur
Natur
Brede stier fungerer godt til løbeturen ned under broen. Samtidig elsker jeg at sidde og slappe af i Mimersparken dog mangler der lidt spredte siddepladser rundt i parken
En super god stor sandkasse til børn. Mangler dog gynger, flere træer og måske en svævebane.
Grusstien til barnevognsture og de små “holdepladser” hvor man kan sidde
Der er altid masser af plads og mulighed for at finde ro samt en super god legeplads til både små og store børn.
Store græsarealer
The location itself is convenient, and the large patches of grass always have much space
Jeg er glad for boldbanerne. De er super fine og belyst, når det bliver mørkt.
Legepladsen er god
Der er super meget plads og dejlig åbent - det er fedt med alle grillerne!
Åbenhed, luft. Grønt
legepladsen, men der mangler bænke.
Den bemandede legeplads
Der er lagt et godt programmatisk fundament for parken, der gør det muligt for mange forskellige brugergrupper at
anvende den
Legepladsen og stor grønne arealer. Altid plads og mennesker er søde.
Åbent terræn med masser af sollys
Den bemandede legeplads ligger perfekt. Vi går igennem, men stopper altid op - vi balancerer, gynger, rutsjer og
klatrer. Det er et godt sted af mødes, hvor vi kan være sammen - med afstand. Flere legepladser af dem tak.
Hyggeligt med hockeybane og skaterramper
Mulighederne for fysisk bevægelse (boldbanerne, legepladsen og træningsfaciliteterne) skaber et dynamisk rum
som stimulerer til aktiv udfoldelse. Om sommeren er der en fed urban stemning
Aktiviteterne for børn.
Så en dag noget blafre i vinden, opdagede at det var et kunstprojekt med noget kemi på stoffer og børnene lå så på
stoffet 20 min. og så blev deres silhouet brændt i stoffet. Spændende. Og børnene der racer på de sjove cykler. At
de spiller bold, skater. Det hele.
Nej
Der er god plads og meget sol.
Jeg opfatter Mimersparken fortrinsvis som et tilbud til børn og unge og det ser ud til at fungere fint.
Som ældre har jeg brug for blomster, grønt græs og og lidt flere træer som supplement til de mange sportslige
udfoldelsesmuligheder.
Legepladsen og idrætsfaciliteterne er meget velbesøgte. Det er vigtigt at de bevares som tilbud til e lokale børn og
unge.
Det er et dejligt åbent område med meget sol i løbet af året.
At legepladsen både findes udendørs og indendørs
Jeg synes at den er meget nydelig og funktionelt bygget/indrettet, og glæder mig over den hvergang jeg psserer
den.
Dejligt med et grønt område
Der er fredeligt og rart.
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Egentligt ikke.. Men det er nemt at bruge hele området som en smutvej for os, nu hvor man ikke kan krydse
jernbanen mellem fx Mjølner Parken- og Mimersgade- og over mod Lygten.
Kunstgræsbanen er et kæmpe plus
Den bemandede legeplads er god, udfordrende og spændende for børn
Man slipper for trafik
Funger for nogle men absolut ikke for alle. Nu et ucharmerende og utrygt område,
Det grønne miljø er særligt godt, der mangler dog bænke eller siddepladser specielt til handicappede.
Det er dejligt når der er cykler og sandting fremme på legepladsen
Hurra for boldbanerne, der er alt for få på Nørrebro
God blanding af opholds- og aktivitetsområder og samtidig god mulighed for at gå, løbe eller cykle igennem. Uklart
for mig, hvad der er ved at ske på den anden side af parken, dvs. på den anden side af Tagensvej ned mod Ryparken
Jeg er meget glad for de højbede som er sat op ved legepladsen. Det skaber en skøn atmosfære men også en art
sikker sfære ift vejen ved siden af.
Klatrevæggen kan hverken min søn eller jeg undgå at bruge på vej til og fra legepladsen.
Klatrevæggen og træer
Legemuligheder, nem vej til nørrebro
De eksisterende boldbaner og skatearealet under Tagensvej fungerer og bliver brugt godt. Vil Gerne have lidt flere
træer tæt på højhuset, til at skærme af mod facaden der!
Jeg synes godt om det slyngede bælte med blomster. Jeg synes også, at det er godt med de forskellige baner til at
dyrke sport.
Åndehuld
Forskellige træer
Det er en park, hvor der sker noget - der er variation og den er farverig.
Jeg er vild med arealets størrelse. Her er et ægte åndehul i en ellers travl bydel. Jeg sætter stor pris på, at her ikke er
så ordnet og poleret. Ikke alt har en funktion. Lige nu benyttes området ikke til fester, druk og er fuld af mennesker.
Her er ro og det er fantastisk.
Her er ikke meget gennemgang af folk i høj fart. Mange folk er aktive her, men indenfor afgrænsede områder, som
indbyder til forskellige typer af ophold. Det bringer stor mangfoldighed til området.
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Jeg elsker de store, grønne, vilde buske langs banen, som giver en naturfølelse. Samtidig at området afskærmes med
de høje grønne træer mod Mimersparken.
Legepladsen og grønne plæner
Jeg går som regel gennem parken for at komme over til Lersøparken, så opholder mig der aldrig længere tid af
gangen, men jeg synes det er en hyggelig passage med varieret byliv, især pga den sportslige aktivitet, der er der
som jeg synes fungerer rigtig godt.
Jeg synes det er virkelig dejligt med en park der bruges af alle, på tværs af etnicitet og sociale skel.
Samler mange forskellige målgrupper
God legeplads for børn, selv udenfor legepladsen, med forskellige rum og højder (hævede stier, der går op og ned)
Der er plads
Det er en af de parker, som ikke har alt for mange mennesker og man føler at der er plads til en. Store åbne arealer
med forskelligt underlag. Det er stadig rådt med skatebanen under broen, men ikke mørkt og uhyggeligt.
Mimersparken er min yndlingspark i København.
Legepladsen
Legepladsen og parkområdets samspil er super fedt, fordi nærheden lægger op til at man leger og bevæger sig fra
det ene til det andet.
Derudover er arealet foran fodboldbanen, hvor man kan træne (de blå plateauer) rigtig god til netop træning, fordi
underlaget er godt ligegyldigt hvordan vejret er.
De mange forskellige aktivitets områder, der gær at der altid er liv
Der er en fænomenalt sen af aftensol pga af det åbne landskab mod vest.
Der er roligt og uprætentiøst, plads til alle
Mangfoldighed. Det grønne. Godt gåmiljø.
Diversitet, både boldbane, legeplads, fodbold, grillområder mm
Der er mange ting der virker godt i minersparken, men der mangler virkelig faciliteter til
bmx/dirtjump/mountainbike.
Grønne områder og "luft" midt i byen.
Klatrevæggen ved broen over banen ved Tagensvej er fed, men kunne god blive opdateret
God plads, god belysning og gode oversigtsforhold.
Gode stier
Overskueligheden
Jeg kan godt lide de grønne områder med stier, træer og blomster.
At den ikke er overbefolket! Det er et åndehul. Der er plads, luft og ikke larm. Man kan altid komme til og finde plads
på legepladsen. Det ville være synd, hvis legepladsen blev ligeså proppet med mennesker som eksempelvis
Flyverlegepladsen i Nørrebroparken. Fred og ro.
der er plads og grønt
Man burde inddrage de store asfalt/beton arealer der anføres som "bevares" mellem legeplads, boldbane og diverse
aktiviteter og be begrønne dem fylde jord på så området fik et egentligt udseende som park
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Det fungerer godt for mig at have et grønt areal midt inde i en ellers travl bydel, hvor man kan "trække sig" lidt væk og
få et pusterum.
Jeg synes, det er super dejligt med et grønt område, som også er godt til at lave sport. Jeg har ikke brugt det så
meget til selv at lave sport, men mest fordi vi lige nu har meget små børn. Tidligere har jeg brugt fodboldbanerne til
at spille lidt bold, og tænker bestemt, at det er noget vi gerne vil benytte igen i fremtiden.
Og så er området rart til en spadseretur i området, især kombineret med ruten ved super cykelstien mod
Nørrebroparken.
Jeg synes det er SÅ fint med de lidt vilde naturlige blomster der løber i et bånd igennem parken. Det er vildt flot, og
jeg ville være rigtig ked af det hvis der ikke være det samme bånd efter ombygningen, eller måske endnu mere vild
natur og vilde blomster (på en kontrolleret og gennemtænkt måde som det er nu)
Området som helhed fungerer særlig godt, dog mener jeg at nogle af de enkelte sektioner kan forbedres i stor stil.
Der er en god diversitet af muligheder.
Nej
Træningsområdet - samler mange befolkningergrupper
Det er et dejligt område at lufte hund. Da der er masser af plads og ofte ikke alt for mange mennesker.
Jeg synes bare det er en fed park. Flot samspil mellem grønt, asfalt og farverig legeplads.
Legeplads er er fantastisk
Der er plads til mange aldersgrupper
Kan lide æstetikken og at den inspirere til aktivitet
Der mangler klart en passage som spørgeskemaet undersøger.
Bruger mest parken til løb, gerne kombineret med de omkringliggende områder. eksempelvis lersøparken, hvilket
ville være en stor gevinst at etablere passagen under skinnerne
Den bemandende legeplads er rigtig god.
Det rart med et sted hvor der er højt til himlen og natur.
Jeg løber tit gennem parken på vej videre ud til f.eks. Utterslev Mose.
Masser af plads til at boltre sig
Glad for trappen op til stationen og legepladsen
Nej, tværtimod.
Jeg bruger den ikke. Min datter bruger legepladsen, min søn bruger skatebanen.
Legepladsen er fed!
Legepladsen er vi meget glade for
Det er et stort grønt område
at der er så mange forskellige steder og måder at sidde på i parken. At man godt kan opholde sig alene uden at man
optager plads for fire fx
Grønne omgivelser, vilde blomster i foråret
Liker godt grusvejen for løping og stativene for egentrening. Gjerne flere treningsapparater og mer tilgjengelig for
løping og trening ( f.eks grus/mykt underlag rundt hele parken). Samtidig senteret pris på at det ikke er for
profesjonelt og alt alle kan bruke treningsutstyr som de er. Gjerne spre utstyret utover så det ikke fx blir et hjørne
med mange store menn som trener hangups, men heller spre det rundt slik at alle kan finne et sted å trene. Ellers så
har jeg også observert at det er populært å skate under bruen og at mange familier bruker området, så det er nok
super bra å tilrettelegge for familier med barn og! Samt sørge for at områdene er "female-friendly" med mange
mindre områder spred utover
Det fungerer meget godt med invandrer drenge som generer omkring og med deres bande. Det fungerer super
godt.
Klatre væggen, træningsstativerne, legepladsen og hockeybanen. Vores næsten teenagere kan lokkes med ud, når vi
går her hen. Det gir dem et sted med udfordringer. Det er trygt at sende dem afsted alene, da der ofte er mange
mennesker og stedet tiltrækker både småbørnsfamilier hvor der er voksne med og fornuftige unge, der fx. vil træne.
Trygheden bliver også skabt af fodboldbanerne.
Jeg synes at det er fantastisk at de bevoksede områder ud mod S-togs linien har så stor variation af buske og småtræer.
God legeplads
Legepladsen er god
Området med asfalt er godt til at kunne øve at køre på cykel/løbehjul/skateboard med børn
Det grønne område
Fint med et grønt og aktivt område midt i alle boligerne
Det grønne element.
Afvekslingen
Det er rart at der ikke er biler der hvor børnene leger.
At cykelsti og gangsti er “ved siden af” selve parken, så det føles ikke som om man opholdet sig ved en “motorvej” når
man bruger de grønne områder i Mimersparken.
En fed og anderledes legeplads. Klatrebanen er sjov for børn i mange aldre.
Mulighed for træning på platforme
Grønne arealer til at slappe af
Der er dejlig grønt med træer og blomster i vilde bede. Det er masse af liv. Børn og fodbold.
Legepladsen er god. Anderledes end andre i byen
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Nej
Det er godt der er liv og børn fodbold og stien at gå på bagved der bliver motioneret der meget her i coronatiden.
Legepladsen
gangstien og rigelig siddepladsen, dertil de forskellig anlægs til sports aktiviteter
Jeg er formand for en forboldklub med base på Nørrebro og det er rigtig godt med flere boldbaner. Desværre er alle
banetiderne tildelt Nørrebro United. Ellers syntes jeg det fungerer godt at der både boldbane, legeplads og andre
motionsområder. Græsområdet bag boldbanen virker dog lidt "råt" og bliver i min opfattelse sjældent brugt
Det er bare dejligt med grønne områder - jo flere jo bedre.
Da jeg ikke selv har mindre børn (mine er voksne)nyder jeg også andres børn og den kontakt man får.
Noget grønt i byen
Der er masser af aktiviter omend jeg ikke selv bruger dem meget.
Integritet, plads, fred.
Der er lys og luft og opbyggelig menneskelig aktivitet.
Det grønne
Det er dejligt med et sted at male og det giver liv og farver til området. Folk er altid glade, når der bliver malet noget
nyt. Der burde være flere af den slags muligheder på nørrebro / NV.
Jeg synes det er dejligt stille på stien i den nordlige side
Rigtig fint med forskellige zoner til forskellige aktiviteter.
Fodboldbanen. Den kunne dog godt være lidt større!
Mange mennesker i alle aldre og alle herkomster, fint er det
Legeplads, fodboldbane, trafikbeskyttet område inkl cyklister
Kombinationen af forskellige aktivitetsmuligheder.
Jeg synes det er dejligt at der er så åbent (=masser af sol), og at der er boldbaner til børn osv.
Fremragende legepladsdesign – sjove klatreinstallationer og god plads til legekøretøjerne. Virkelig venligt personale.
Og udsigten til togene er et klart plus, når man er fem år.
Bænk pladsen
Jeg synes det fungerer rigtig fint med alle de aktivitetsmuligheder der er - klatrevæg, træningsmaskiner, boldbane,
legeplads, skatebane - det er et supersejt byrum, fordi der kommer mange forskellige mennesker.
Det er godt at det inviterer forskellige typer af mennesker og aktivitet.
Der er mange niveauer og forskellige underlag, det gør det muligt på at slappe af, træne, hænge ud osv. og fedt med
så meget græs - det er dejligt at ligge på. samt mange stisystemer
Det er rart at det er et lidt "gemt" og stille hjørne der ikke er så befærdet.
Sprutten på den sorten plads fungere som samlingssted for børnefamilier. Træningsdelen er velbesøgt, så vel som
skate/basketbanen. Der er altid liv
Der er boldbaner her som kan benyttes, så Nørrebro Parkens grønne arealer ikke skal omlægges til plastbaner.
Jeg kan godt lide at der både er grønt og åbent, så man føler man har plads. Og jeg er vild med skateområdet under
vejbroen
Stor åben plads med mange mennesker giver fornemmelse af tryghed
Der er god plads på de grønne arealer i forhold til antallet af mennesker, der bruger stedet. Man sidder ikke oven i
hinanden, og man kan gå en tur med sin hund uden at møde 10 løse hunde under vejs.
Livet og lyden af det, naboer og andre lokale.
Børn og unge jeg kender fra lektiehjælpen jeg gør ugentligt.
Gadekunsten, plads til at være og adgangsveje til og fra.
Da mine børnebørn var mindre kom vi ofte der.
Det er godt, at parken opfordrer til aktiviteter, men der måtte gerne være flere steder, der opfordrer til at slappe af og
hænge ud, evt. med hække eller andet, der kan give læ.
Vi elsker faunastriben. Mere vild natur i byen. Og træningsstationerne, selvom de godt kunne udbygges.
Kommer der ikke så tit -så ingen kommentar
Jeg synes at de "fri-leg" områder fungerer godt. Altså åbne områder hvor man bare har gjort at asfalt er god, baner
er åbne osv. Skateparken under broen er også et af de eneste steder i københavn hvor vi kan tage hen i tilfælde af
regn og en udbedring af dette ( altså skateområder, men reelt dække og evt. lys ville gøre det sindssygt attraktivt for
folk at komme til og bruge det aktivt. F.eks. kan man åbne op for overdække mod ryparken, altså i retningen væk fra
nørrebro og skabe mer plads på den måde.
Det er rigtig fedt med grillpladsen! Sådan nogle må der gerne være flere af overalt.
God variation af aktivitet. Åbent så man får er langt kig.
Hyggeligt og forholdsvist roligt, meget pldas, langt væk fra biler
Legepladsen
Jeg synes den inddeling der er i mimersparken fungerer virkelig godt. De forskellige dele af parken hænger sammen
men lægger alligevel op til forskellige aktiviteter uden at det virker forstyrrende.
Den bemandede legeplads.
Sol hele dagen :) ærgerligt at der ikke er flere brugere, da den ligger genialt i forhold til sol
Jeg kan godt lide der er så meget luft omkring Mimersparken - nu er Nordbrotårnet (Nørrebros Mordor) jo kommet
op, men ellers er der super meget luft og himmel og grønt. Det er dejligt!
Dejligt åbent område.
Den er en genvej tillersøparken og videre langs S banen imellem Bispebjerg station og Ryparken station, over Hans
Knudsens plads til Ryparken og Mindelunden
Der er dejlig lyst og altid god plads
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Synes det er en god blanding af grønt, rekreativt og underholdning
Lyst og venligt.
Forskelligheden i områrderne
Spændende beplantninger med frugt, bær, kastanier, blåregn, kirsebær. En fryd for øjet!!
Fodgængerforhold er gode, og man bliver ikke fortrængt af cykler.
Hele indretningen som den er nu, med træer og grønt men alligevel åben plads. Grillområder og siddepladser
fungerer godt. Træningsstationer og Parkourstativer bruger jeg jævnligt.
Åben plads med grønt og folk at kigge på. Flot og sjælden udsigt her på Nørrebro. Gik tur her næsten hver dag under
corona-nedlukning. Også fin passage på vej til Bispehaven
Borde og bænke er hyggelige, inkl. grill-området. De grønne områder fungerer særligt godt for mig, da det giver
parken naturstemning midt i byen
De høje træer, forskellige muligheder for sport og ophold
At der ikke er adgang til biler
Legepladsen er rigtig god at tage min niece m på. Fine zoner m bænke m mulighed for lukket rum i det åbne rum
Området fungerer fint når det er lyst, men er mere ubehageligt når det er mørkt, da der er grupper af voksende børn
som mener det er deres område.
vi er nogle gamle drenge der bruger boldbanen en gang i mellem.
Farverne, fritidstilbud
Det er dejligt, at der er så meget plads i mimersparken og at den er åben hele vejen igennem, men at det alligevel
føles som om den ligger væk fra vej og biler, og inde bag Mjølnerparken, og på den måde virker lidt lukket af. Den er
som en oase.
Der er super flot solnedgang (altså hvad der er muligt inde i byen).
Og der er flot og åbent. Jeg elsker grafittien.
Det er dejligt træerne er ved at blive større og at der er sommerblomster. Rart med store områder man kan køre på
løbehjul og cykle uden der er biler.
der er en flot, ubrudt himmel, hvilket er sjældent på Nørrebro. God blanding af mennesker.
Dejligt rekreativt område
Den er åben, med god plads til at børnene kan lege og så er der ingen biler.
Jeg syntes generelt der mangler noget cykling som et oumptrack hvor unge kan lære at cykle på en mere action
packed måde. Ligeledes er der en masse der kører mountainbike, hvor et pumptrack kunne blive et hit. Ellers syntes
jeg det er ærgerligt at den diy skatebane under broen nok bliver fjernet
At der er meget grønt og der også vokser noget vildt - gerne mere af det.
Kombinationen af opholdsplads på græs og de mange aktive tilbud (bordtennis borde, træningsstativer etc)
Jeg kan godt lide at gå igennem Mimersparken, fordi der altid er mange mennesker, der opholder sig og er i gang
med forskellige aktiviteter. Jeg synes, der er meget at se på, og der er en god stemning, som adskiller sig fra andre
parker, der ofte er domineret af unge - her er der både unge, børn og familier, og ofte også familiefester.
Skønt med boldbanerne og det grønne område
Jeg bor lige rundt om hjørnet, så det er dejligt tilgængeligt for mig. Derudover føles parken også stille og rolig, da
den ikke er så befærdet. Det er meget dejligt, da jeg primært bruger den til at stene lidt i.
Det kunne være rart hvis parken blev endnu mere "privat" ved f.eks. kuperet landskab, så man kan "skjule" sig lidt fra
andres blikke. Det lyder lidt suspekt, men der er mange åbne områder på Nørrebro (Nørrebro Parken/Den Grønne sti
er omringet af cyklister), så et lille åndehul hvor man kan ligge og læse en bog i solen, uden at føle sig udstillet, ville
være dejligt.
Der er god plads og luft.
De snoede stier op mod banen er virkelig hyggelige.
Det er rart at det ikke er helt så åbent som resten af pladsen.
Det der er vigtigst for mig ved mimersparken er at der er plads mellem folk. Der er plads til at være der ;-)
Det giver liv, at der også er sportsfaciliteter. Der er gode muligheder for at sidde ned.
kan godt lide grønne områder tæt på mig, og især på Nørrebro
Boldbaner, god plads
Stenkanten i mellem græsset og belægning. Det er et godt sted at sidde
Lækkert at kunne træne styrketræning og klatring runt i det grønne.
Dejligt fritidsareal
Fedt at glo på toge med børn og lege på fingerlegepladsen. Vi har også planer om at tage op i 'tårnet' for at nyde
udsigten. Benytter også den ramponerede 'skaterbane' længst nede mod Tagensvej
ved jeg ikke
Belysning
Godt forbundet til andre grønne områder - nemt at nå til fods uden at gå på store veje. God plads, god udsigt og
aktiviteter at kigge på.
Det er ikke nødvendigvis mine behov, men jeg synes, det er godt, at der er mulighed for at dyrke boldsport, have den
bemandede legeplads og bare at bevæge sig rundt der. Jeg kan godt lide, at mange funktioner ligger tæt på
hinanden.
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For mange "hash hoveder" der forurener luften når man bare gerne vil nyde tilværelsen
Der kunne måske være flere bænke over mod Mjølnerparken, så man kunne sidde og kigge ud over parken mod Vest.
Perfekt til solnedgang også.
Når man spiller fodbold i weekenden, er der ikke adgang til off toilet. Det er surt for børnene og sikkert også for Føtex
hvor vi bruger kundetoilettet.
Legeområdet kunne godt være større.
Jeg synes der er tomt og meget åbent. Der er ikke så meget at se på og der virker også ret tit tomt for mennesker.
Ikke ud over det indlysende: Det er et utroligt lukket område med skarpe barrierer. De anlagte stier i parkens grønne
del mod banen ser jeg sjældent i anvendelse. De indbyder ikke rigtig til at spadserer, fordi de ikke ligger i naturlig
forbindelse til en destination uden for parken. Det bliver der jo så heldigvis ændret på nu.
Jeg synes pladsen borte begrønnes istedetfor kedelige græsplæner der det findes rigeligt af andre steder, flere
træer af forskellige arter og mere eng / græs / blomster.
Ting der får en til at slappe af og tage en tur igennem området- Det ville være rigtigt godt med en cykelsti der tager
en til bisbebjerg-station uden bumps og måde at komme under tågskinnerne på så man kan cykle til silvan, gennem
området
Ja, jeg synes ikke, at de grønne arealer fungerer. Altså de er grønne, men de bliver ikke brugt til noget.
Græsarealerne er kedelige og indbyder ikke til ophold og brug
ved det ikke
Virker lidt tomt og neutralt, kedelig beliggenhed
Det grønne område er lidt for bart/øde
Græsset måtte gerne erstattes med mere natur, vilde blomster etc.
Cykelområdet fungerer dårligt
Der mangler et parkeringsanlæg. Manglen på parkeringspladser i tidsrummet kl 18 til kl. 08 er enorm. Det er
områdets største problem.
Der mangler noget højere vegetation, eksempelvis træer eller buske
.
Området under broen ved s-togsstationen
Gerne flere udgange til og vejen langs mimeraparken så man kan cykle ind i mimersparken fra vejen halvvejs i parken
i enden tættest ved Tagensvej og ikke kun i enden ved Borgmestervangen.
Der kunne godt være flere forskellige "afdelinger" og sidepladser i parken.
Hmm, jeg er faktisk godt tilfreds med Mimersparken.
Indelukket på næsten alle sider. Kan føles klaustrofobisk, især om aftenen
Lidt meget beton
Parken føles en smule gemt bag bebyggelse. Klemt inde mellem bolig og jernbanen
For meget støj / larm fra boldbanen, specielt når bolden rammer med stor kraft metalgitteret bag ved målet ved
Nordbro. Er ret irriterende når man sidder på bænkene ved Nordbro. Løsningen kunne være at sætte et net foran
metalgitteret.
Nej
ligger lidt svært tilgængeligt da skinnerne lukker af.
Synligt hashsalg
Området under Tagensvej Og hen langs banen kunne godt udnyttes bedre
Maybe a wrong feeling of being insecure.
Glæder mig til træer og beplantning er vokset mere op. Legepladsen er god for mine børnebørn, men kunne godt
være bedre for de voksne, sådan som på den sorte plads f.eks.
Parken virker tom og lidt vindomblæst.
Det bliver en anelse skummelt efter mørkets frembrud, så det er mindre oplagt at bruge stedet til ophold.
faktisk ikke så mange behov som bliver dækket, da jeg ikke bruger den nok, men elsker der et grønt, blomster, træer,
mulighed for sport og leg, skatebanen trænger dog til lidt kærlighed og generelt mangler der måske lys for at
fremme sikkerheden.
Det er svært at komme til uden at skulle igennem beboelse og der er ikke velegnet for cykler og barnevogne.
Det kan jeg ikke svare på
mangel på cykel sti fra broen ned mod nørrebro st.
Den virker aflukket - hvilket jeres nye tiltag forhåbenligt kan hjælpe på. Der er meget få veje ind til parken, hvilket også
gør at den ofte er lidt tyndt befolket, hvis man sammenligner med den røde plads.
Der er meget skrald og mange der smider madrester for at fodre fugle.
Der er en del problemer med menneskelort i buskene. Meget mørkt og nogle gange lidt utrygt om aftenen.
Parken er meget åben, så det er ikke så rart at være i den
Ingen elevator fra Bispebjerg st
Der er mærket og lidt uhyggeligt når man kommer til området under stationen
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Den ligger lidt afsides, man skal vide, den er der. Og derfor kan området også føles utrygt, særligt om aftenen.
Problemer med indkørsel af parkerende biler i parken.
Utryghed ift konflikter
Ved ikke.
Jeg synes, græsarealerne er lidt for store, og savner flere store træer. I de våde perioder er græsset ved siden af
fodboldbanerne (modsatte side af uptown) helt sump-agtigt, og derfor ikke særlig nemt at lege på. Det gør sig
gældende ved et ret stort område, hvilket er rigtig ærgerligt.
Udover det, kunne jeg ønske mig, at legepladsen havde mere natur med. Den er belagt med faldunderlag og beton,
men der er ingen træer, eller mulighed for fx. At grave i noget jord og lege med mudder.
Affald - det ligger i dynger omkring Mjølnerparken og meget af det havner også i Mimersparken. Virkelig ærgerligt,
at der skal være så beskidt alle vegne.
Efter mørkets frembrud er det også utrygt at støde ind i grupper af unge drenge, der ‘larmer’ med deres kropssprog,
kommer med tilråb og forsøger at komme i kontakt med én (jeg er en ung kvinde, men jeg er holdt op med at gå tur
med hunden der om aftenen, medmindre jeg har selskab. Nu kommer jeg der kun om dagen)
At terrænet udnyttes bedre - gerne en større legeplads eller parkourbane til teenagere
Skraldespandene er tit overfyldte = måger/duer
Parken bleger meget præg af gammel byplanlægning, samt farver som ikke giver et moderne og naturligt park
udtryk.
Der ligger ofte skrald og flyder - særligt om sommeren
Det er lidt kedeligt
Den er svær at finde, og der er kun adgang fra enderne. Jeg er kun kommet igennem en enkelt gang ved et tilfælde
på en gåtur. Det er en god ide med den tunnel, så man også kan komme på tværs.
Tæt på Tagensvej “under broen” er lidt dodgy
Jeg synes netop at det er ærgerligt, at man ikke kan gå under togbanen eller under Tagensvej til direkte til det
grønne område omkring bispebjerg hospital
til det formål jeg bruger parken, fungere den fint, for mig.
Der er lidt skummelt under broen, hvor nogle unge mennesker ofte opholder sig.
Der kan godt føles lidt utrygt. Der er lidt fysisk langt til alt og de unge hænger ud på ubehagelige måder i
nærområdet fra Mjølnerparken, så man er altid parat til at pakke sammen for at finde hurtige udveje væk, hvilket er
svært med distancerne. En tunnel væk, vil skabe en god flugtvej.
Områdets beboere
Det er besværligt at cykle fra Hothers Plads og op til Bispebjerg station, men det er jo nok det, der bliver afhjulpet
med dette. Asfalten på vejen foran mimersparken er fuld af huller.
For fladt og kedeligt landskab
Den asfalterede del har tendens til at gå i ét med gaderummet (langs gaden Mjølnerparken) og er ikke så 'parkagtig',
som hvis der også var en grøn 'grænse' mellem park og vej - evt. i form af græsflader eller kuperet terræn.
Og manglen på en gennemgang under banen er nok af betydning for, at jeg stort set aldrig bevæger mig gennem
den grønne del af parken, Ser frem til passagen!
Der er for få redskaber i forhold til hvor mange der bruger parken
Det inviterer ikke til, at man tager ophold, med mindre man går after de funktioner med specifikke rekreative formål.
der kunne godt være mere vilde planter
Jeg har kun gået igennem en enkelt gang da jeg ikke kommer i dette område
der kan af og til være lidt mange fra bander
For lidt vild natur og biodiversitet
Skrald, ikke mange aktiviteter på legepladsen selvom den er bemandet
Det er som om at vinden nogle gange bliver forstærket - kunne være fedt med noget læ
Der kunne sagtens være flere træer/grønt
ved ikke
Mågerne! De fylder og skider alle steder. Der burde skiltes med, at man ikke må fodre dem , da de til tider terrorisere
området.
Nej
Der er skummelt i passagen under Tagensvej. Det ville være rart med bedre belysning.
Det har jeg ikke tænkt over. Jeg bruger bare mere Nørrebroparken, den sorte plads osv
Det virker lukket og forbeholdt beboerne i de tilstedede boliger.
Parken er meget åben og men kan godt føle sig lidt 'eksponeret' / iagttaget . Underindeling i flere 'rum' lyder godt
Der er ikke så hyggeligt at sidde og slappe af, der er for åbent særligt ift. biltrafik i mjølnerparken og togbanen.
Den er for bar og kold. Har ikke lyst til at opholde mig, bare gå en tur igennem
Den er lidt aflukket - det giver god mening at lave adgang under banen.
Grillområdet med bænke
direkte adgang mellem cykelsti og lege-område. Måske lave bump på cykelsti så farten sættes ned og der kan holdes
øje med børn.
Der er ikke ordentlig adgang fra NV
Parken kunne med fordel forlænges under Tagensvej, så det øde område parallelt med Rovsinggade inddrages i
parken.
Jeg bruger ikke selv græsområderne så meget, men kan se, at det er der andre, der gør
Dårligt område / kvarter - burdes jævne totalt med jorderen.
Der mangler en gå/løbe/cykelsti under Tagensvej direkte til Lersøparken
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Adgang til parken
Lossepladsen/genbrugsstationen. Der flyder med affald, fordi folk roder i det.
Alt kan selvfølgelig blive bedre, men den fungerer godt
Jeg synes stedet med bord/bænke sæt fungerer dårligt ift skrald. Om sommeren er det slemt med mængden af
skrald og folk er dårlige til at rydde op efter sig selv.
Mere skiltning til skrald ville hjælpe, og flere skraldespande.
Legepladsen kan være lidt kedeligt.
Turen gennem området om natten kan godt virke lidt utryg, da man føler sig lidt uden for folks hørevidde, hvis man
skulle få brug for at råbe om hjælp, mens man er midt mellem Tagensvej og Borgmestervangen.
der er ikke nok grønt. parken er ikke attraktiv nok. designet er for hårdt
Den bemandede legeplads hus/pavillon er grim og dårligt placeret. Det er ikke tydeligt, hvordan man cykler langs
parken, hvilket giver problemer med de andre brugere
Der er lidt bart. Og ikke så lækker udsigt/overgang mod jernbanen og lygten.
Nogle områder med store skraldecontainere er rimelig rå i det. Gennemgangen under broen med Tagensvej /
Bispebjerg station til det store, ubebyggede område spå den anden side kan være lidt utryg.
Jeg har været der i forbindelse med Hovedstadens Beredskab (frivillig) hvor vi havde en Lørdag hvor børn og voksne
kunne se/ prøve vores forskellige brandbiler og ambulance. Jeg syntes dengang at vi skulle prøve at hjælpe de børn
der bor der med flere gode oplevelser. Jeg fik mange spørgsmål om hvad der sker når (ikke hvis) man blev skudt i
maven!
Masser af lege steder for mindre børn.
Jeg tror det er vigtig at man ikke laver et nyt handels sted for stoffer som i Nørrebroparken. Åbne områder og ikke for
store buske/ træer!
der er generelt uskønt og ikke så indbydende at gå og sidde i
intuitiv gang/cykling gennem området
ved ikke
Adgang fra Tagensvej med cykel er lidt bøvlet
Nej
synes alt fungere
Til tider er det lidt utrygt.
Derudover er stierne anlagt underligt.
Næ
Den bemandede legeplads og boldbanerne
Kunstgræsbanerne er ubehagelige.
Hashrygerne
Savner lidt flere træer og hyggekroge med borde og bænke
Der måtte gerne være flere store træer og mindre asfalt.
Synes det ville pynte med lidt flere blomster og træer.
ved ikke
Det kunne være fedt at have et dedikeret plant område, med blød belægning, hvor man kan træne på en måtte
(sådan lidt yoga agtigt), men ellers har området været fint til mit tidligere formål.
Der må gerne være mere grønt
Hvis der er for høj musik er det ikke så godt
Nej
Parken er meget "firkantet"
Jeg ville aldrig tage derhen om aftenen og cykler eller gå altid af mere brugte veje og stier. Der er fin belysning, men
kan stadig virke utrygt.
Boldbanen larmer og lyser meget op når de tænder for de store spots.
De ødelagte fitnessinstrumenter
Dårligt forbindelser.. Det fungerer bedst når man kan tilgå steder fra flere sider (som ikke er meget trafikeret veje)
Cykelsti bør optimeres
Næ, ikke specielt.
Jeg synes ikke, der er hygge kroge eller steder man kan sidde og slappe af. De få steder man kan sidde flyder ofte
med affald og er på ingen måde indbydende.
Der mangler fodgænger-plads (fortove eller en lille sti) i den del, hvor parken slutter ned mod Netto. Når man
kommer med barnevogn, er det ikke åbenlyst, hvor man skal gå, uden at komme til at gå på cykelstien.
at toget er så synligt fra parken. højere beplantning eller et bakket landskab ville hjælpe.
Parkeringspladsen fylder for meget og kan virke utryg
Den er lidt afsidesliggende og isoleret, så det bliver smadder godt med en sti igennem. Så kan man tage på
legepladsen på vej til Nørrebrocentret!
Det er til tider tilholdssted for bander ligesom Nørrebroparken hvor der også er utrygt pga de mange bander.
Der mangler belysning i den anden halvdel tæt på Tagensvej. Superkilen er langt bedre belyst end Mimersparken.
Den største ulempe er nærhed til banen og den trafik, der er der
Der er gode faciliteter til både børn og voksne, men der er ikke super hyggeligt eller specielt meget liv. Jeg går ud fra
at. Cykelsti og gangsti igennem parken også vil medvirke til mere liv da flere vil komme forbi.
Som park mangler den i overvejende grad grønne områder, træer, rare steder at være og mangfoldighed
Områderne med asfalt (også det blå) langs langs Mølnerparken - de er lidt døde og bidrager ikke med noget
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Nej
Nej. Jeg er ret glad for den. Måske det kunne være dejligt hvis man kunne købe en kop kaffe.
At der kun er en trappe i den en ende, så jeg ikke kan komme op på tagensvej med fx en barnevogn.
Det er ikke et sted jeg ville lave picnic eller slappe af. Plænen lægger mere op til sport end afslapning, og er meget
åben (begrænset med træer og buske) og ingen oplagte siddepladser i læ midt i parken. Jeg har følelsen af, at der
kunne ligge hundelorte på plænen - fordi parken ikke bruges af så mange. Der kunne også være mere personlighed
på plænen med kunst/skulpturer
Der er for åbent og kvarteret omkring er ikke interessant for mig.
Mange ubehagelige grupper. Tør ikke gå gennem der om aftenen
Bedre bænke og andre steder til at opholde sig
For meget beton, ikke nok træer og BÆNKE
Adgang til Tagensvej på cykel fra parken.
Den bemandede legeplads fungerer ikke rigtig, synes jeg. Ikke som flyverlegepladsen fungerer fx. Den er primært
bygget op om al det klatre halløj, og det fungerer ikke. Lav nogle hængebroer og borge i stedet. Mere fri leg,
aktiviteterne er forstyrret.
Har drenge på 3, 5 og 10 år.
Indendørs fungerer heller ikke, og bruges af få. En nytænkning kunne være godt, for der er plads og behov!
De beton grill steder der er der, samt det beton sidde område i midten er heller ikke hyggelige. De står for udsatte og
er for klodset/ kolde i udtrykket.
Buskene/ krav området mod banen fungerer fint som pænt, men har ingen funktion udover til parkering af stjålne
cykler og knallerter.. Lav en labyrint og/ eller et federe træningsområde.
Det pynter heller ikke at man ikke skærmer af til genbrugspladsen, en simpel manøvre der kunne gøre det meget
hyggeligere/ mere trygt, da der tit er nogle derinde og smadre ting eller skralde.
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Parken er vildt stort potentiale, og det er en skam af det ikke er blevet lavet bedre fra starten..
jeg har ikke lyst til at sidde der, da de store bredder gør at jeg ikke føler mig afsondret/i eget space. Derfor tyr jeg
hellere til assistenten eller udkanten af bispebjerg hospitalspark hvis jeg vil sidde i en park.
At man ikke kan komme under togbanen. Kunne også være fint med en passage til Lersøparken.
Nej. Den er ikke så spændende og hyggelig at gå i. Ikke så tryg om aftenen.
Dumt ikke at have en der træner til at hjælpe med at designe træningsområdet ved klatrevæggen. Der er kun en
tykkelse på rørene og der er ikke nok variation i opsætningen. Man kunne have lavet noget meget bedre for de
samme penge
Den indbyder ikke til hygge, da den er små-grim eller også r det dens kontekst der er det - Mjølnerparken, Nordbro
og jernbanen og Tagensvej... Altså er lidt krævende at forlange oasestemning af den... Men jo mere træerne vokser til
jo bedre
.
Nej
Det virker som én stor aktivitetsplads og legeplads. Det er ikke hyggeligt for almindelige voksne. Og langs banen er
der ulækkert.
Cykelstien er for snoet.
Meget få træer. Lidt for bar. Lidt for industrikvarter
Nej
Det sidste stykke mod Bispebjerg st. og at biler kan holder på en del af parken
Utryghed, dårlig gennemgang for cykler
Det er lidt øde, men den nye forbindelse bliver god for området.
Der er ikke rigtigt steder, der inviterer til ophold.
Indgang til parken fra Mjølnerparken og fra det øvrige Nørrebro kunne forbedres.
Der drikke skiltet særlig godt til parken. Jeg har nok troede at det tilhørte mjølnerparken.
Det er "uskønt" - der mangler store træer, der er bart, der mangler charme, ingen caféer, kun få mennesker
Der mangler steder at sidde og der mangler mere grønt. Den fungerer mest som legeplads og træningsareal, ikke så
meget som park
En legeplads som både fungere til mindre og større børn
Området er meget plasket og vådt og ikke rart at være hvis det regner meget. Der er mangel på lidt mere asfalteret
stier og områder.
Ved ikke
De typer som kommer i området gør at jeg ikke føler mig tryg. Derfor kommer jeg der kun sjældent.
Der er for mange suspekte typer, der hænger ud og holder vagt.
Cykelstien der går ind ude fra Borgmestervangen slutter brat ved en trappe. Det ville være godt, hvis den blev koblet
ud til vejen ved Mjølnerparken, så man kan komme op til Tagensvej uden at skulle stå af cyklen og bære den op af
trappen.
Der er ikke så hyggeligt/indbydende ift. at sidde og hænge ud på et tæppe f.eks.
Ser det mere som et sted for gennemgang eller aktiviteter
Ikke så køn, for bar, farveløs (pånær det underlige legemonstrum) og for mange måger. Flere træer og andre planter
samt egentlige bænke ville pynte
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Det er svært at vurdere, hvor man må cykle
Trappen op til Tagensvej er bøvlet for cykler
Generelt er det bøvlet at krydse parken grundet skinnerne
distraherende cykelsti
Ligger meget skrald (kapsler, skodder osv) i græsset (i forhold til nogle af de andre parker jeg bruger). Ikke så fedt,
når man har en kravlebaby med :)
Der kunne godt være noget læ for vinden på de koldeste dage
1. De mange boldbaner og andre dedikerede spots betyder, at parken forekommer lidt for trang til at jeg har lyst til at
hænge ud der. Man føler altid at være midt i et spil fodbold, basketball eller noget tredje uanset hvor man opholder
sig i parken.
2. Den manglende gennemgang under togbanen betyder, at parken ligger isoleret mellem Mjlnerparken og S-toget,
hvilket betyder at det ikke er mit foretrukne hangout spot. Jeg ville klart bruge parken mere til stop på min vej med
en gennemgang.
Der mangler måske lidt café ,kiosk eller lignede til at skabe live til området
Manglende lys i enkelte områder med buske over mod s-togs banen. Det er et noget øde område, så lys vil hjælpe åp
trygheden
Jeg ville gerne komme med mine små børn. Men legepladsen er ikke super inkluderende af de helt små børn (så er
nørrebroparken og legeplads på nattegalevej bedre).
Virker goldt, tomt og vindblæst, ikke så hyggeligt. Og den er ikke super brugt og så har man ikke så meget lyst.
Kunne godt bruge noget mere gennemkørsel (kan jeg så også forstå der kommer) - parken ligger lidt som en
enklave/blindgyde når man kommer på cykel. Måske det er rart for de nuværende brugere, men det betyder også at
man ikke rigtig kommer forbi, og det derfor bliver lidt et “glemt” område, føler jeg.
Jeg glæder mig over at skaterbanen bliver opgraderet, da den del af mimersparken er mindre hyggelig
For høj lyd fra S-toget
Mere ubemandet legeplads
Brugerne
Træningsredskaberne (dem ved banen) har længe været ude af funktion.
Der kunne være bedre forhold for løbere.
Græsplænen er ikke behagelig at sidde på.
Jeg glemmer bare at Mimersparken findes, fordi jeg ikke kommer naturligt forbi.
Vejen op til Tagensvej langs mjølnerparken er ikke særlig god som cyklist at køre på, da den er smal og der er mange
biler der kommer.
Mere plads til Biodiversitet! Flere hjemmehørende planter, og gode sommerfugle forhold. Det ku være så skønt at få
rundt i massere af vilde blomster med mine børn og studere insekter om sommeren
Krydset ved Mimersgade. Hellet er for lille når man holder som cyklist. Jeg cykler med min 1årig bagpå og jeg er
bange for at blive påkørt, da hellet er så småt.
Der er ikke særlig meget liv, og den er meget åben. Der mangler klart også liv i forhold til træer.
Jeg synes der er for meget asfalt
Alt fungere.
Sti systemet. Den er for bred og man kan ikke fornemme parken som helehed. Stien gennem splitter parken op
Jeg har været i Cuba. De har ikke meget, men noget de havde var sådan et T- formet høj mur som man så kunne
spille squaz på begge sider. Det kunne være for fedt at få derover når der er så mange boldspilsmuligheder.
Der kunne godt være indhegning omkring legepladsen, ligesom på flyverlegepladsen. Da små børn kan løbe rigtig
langt væk hvis man ikke lige er vaks. Og som jeg skrev i det foregående, kunne legepladsen godt bruge nogle flere
legeredskaber til mindre børn. Gerne flere løbecykler/scootere.
Der mangler offentlige toiletter!
Lossepladsen som ligger mellem parkeringspladserne og det grønne område
Den er måske en anelse kedelig i sin udformning. Jeg synes sagtens, at der kunne være flere træer, blomster og
bænke
Opholdssteder og opbevaring.
Der kunne godt være et klubhus med en lille café så der kommer noget mere liv.
Dets ry skal stoppes
Skrev det lidt i det tidligere spørgsmål men synes godt der kunne komme lidt mere lys henne ved skatebanen agtigt.
Eller gjort noget for at der ikke står folk og sælger weed dernede. For synes godt nok det er et hyggeligt sted at sidde
om sommeren. Dejligt med natur på den ene side og mimersparken på den anden. Ud over det synes jeg det er et
hyggeligt område.
Jeg glæder mig til, at skatebanen under broen bliver ordentligt.
Ved grilpladserne er der tit madser af skrald! Folk skal blive bedre til at rydde op efter sig selv.
de store græsarealer bliver hurtigt lidt tomme og tilfældige uden nok sidde pladser. De runde sidde pladser fungere
heller ikke specielt godt.
toilettet er for ofte lukket
Jeg synes at græsplænen ikke bliver udnyttet nok. Det er ikke særlig hyggeligt at sidde på den, måske fordi der
mangler store træer e.l. Man kan helt klart udnytte pladsen anderledes.
At Astrid Noacks mobile børne atelier ikke er åben til dagligt, så store børn i bydelen kan have et kreativt frirum
Den er meget åben og der er ikke rigtig læ at finde - udover ved containerne i forbindelse med legepladsen.
Jeg vil gerne kunne gå med barnevogn gennem parken over til Lersøparken uden at skulle op på Tagensvej
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Området under broen
meget systematiseret. der mangler lidt mere vild natur og så må området ikke blive mindre i størrelse.
Basket banerne er meget slidte og kombinationen mellem fodbold/hockey og basket på en bane er ikke god. Feks
hvis nogle spille hockey kan de fire basket kurve ikke benyttes. Eller omvendt hvis 2 spiller basket kan der ikke spilles
fodbold.
De mest kritiske ting er selvfølgelig utrygheden, der kan opstå i forbindelse med bandekonflikter eller idioter med
våben. Jeg har luftet hund, hvor jeg stod 200 m væk fra et skyderi, da bandekonflikten peakede for et par år siden. Og
jeg luftede hund om natten, da Omar (fra Krudttønden) flygtede (i nogenlunde samme tidsrum) over sporene og
blev skudt af politiet på hjørnet af Hejrevej. Jeg har oplevet en helikopter (uden lys) følge min luftetur fra
Lundtoftegade til Mimersparken meget tæt over hovedet, da politiet overvågede området. Det var super creepy. Jeg
er altså bare en helt almindelig gut, der lufter hund. Men det fortæller nok mest om Nørrebro i det hele taget. Konkret
er jeg afhængighed af det grønne område, fordi jeg lufter hund der. Og det lykkedes meget godt at undgå at genere
andre - eller blive generet. Der er/har været problemer, som er smarte at forebygge: hjemløse bruger området som
toilet. Ekstremt meget affald i sommerperioden efter grill-arrangementer. Ulovlig parkering i området tæt på
boldbanen og børnehaven. Men disse ting er der allerede fokus på mærker jeg.
Græsplænerne er for “øde”. De bliver ikke brugt i særlig grad.
God ide i har med at bruge overskydende jord til at skabe et bakkede landskab! Yes!
- Flere træer!
- En pump track!
- Udvide legepladsen!
Det er ikke et oplagt rart sted at være og opholde sig. Det mangler harmoni og atmosfære.
at der er forskellige niveauer i parken, forskellige områder det går den interessant at bevæge sig igennem
Savner gang areal over til lygten.
Højhuset er en øjenbæ
Skateparken (selvom den ikke er officielt en del af Mimersparken) har set bedre dage. Det har skatefaciliteterne
overordnet - det ser vi gerne forbedret.
Grillfaciliterene efterspørges også!
For meget asfalt til højre
Motionsredskaberne er slidte.
Og jeg er ked at der er blevet lukket så man ikke kan gå/befinde sig under broen og komme ud til Rovsingsgade den
vej. Det var en dejlig gåtur
Det er stort og goldt, og så er det lukket fra de fleste sider.
Parkens indhold retfærdiggører ikke de dårlige adgangsforhold fra NV (Bispebjerg). Jeg vælger ofte
Nørrebroparken i stedet som har meget mere at byde på, da jeg kun skal gå marginalt længere for at komme til
denne park i stedet.
Jeg ville bruge legepladsen mere hvis den var indhegnet som mange andre bemandede legepladser er
Beboerne virker uvenlige så jeg holder mig væk går udenom
Jeg er skeptisk overfor kunstgræsbaner
Cykelstien er mærkelig og svær at aflæse. Især når man skal fra Borgmestervangen til Tagensvej og gerne vil undgå at
køre gennem Mjølnerparkens altid trængte og travle parkeringsplads. Men stien stopper og det er svært at komme
fra mimersparken og ud på bakken op til Tagensvej fordi den lille overgang er meget smal og omgivet af store sten
Enden nede ved Tagensvej, hvor man tror at man kan gå under. Men så er der bare mørk, klamt og utrygt. Og jeg ser
sjældent nogle på klatrevæggen og den boldbane (?) der er i den ende
Jeg synes godt, at der kunne være en løbestil rundt periferien.
Når man kommer cyklende ned fra broen over Bispebjerg st. til Mimersparken i retning mod Nørrebro station på den
venstre side af broen, er der ikke nogen officiel indgang til parken på cykel. Man skal altid over nogle kantsten og ind
over en lille stribe græs.
Parkeringspladsen er til tider lidt hasarderet, og man skal ofte krydse den for at komme til/fra parken. Det mangler
lidt siddepladser, så man får spredt livet ud i hele området
jeg savner at legepladsen er mere udfordrende for børnene ift de redskaber der er.
Nej - eller måske kun antallet af måger om sommeren.
Der er for få steder hvor det er hyggeligt at opholde sig
For åben, ikke hyggelig, blæser, kedelig
svært tilgængeligt ift togbanen - så det er godt med ny cykelsti, der forbinder området til nordvest
During very hot days, it doesn't have enough shadows (e.g trees)
Hashsalg
Der kunne godt være lidt mere lys i selve parken
Den er utilgængelig. Man glemmer den er der, fordi den ikke lige ligger på vejen. Den ligger sådan lidt gemt væk.
Derudover mangler der også noget caféliv, så man har en grund til at gå derhen. Fx hvis jeg er der med mine børn,
kunne det være rart, hvis man også kunne spise en bid frokost der. Det er blandt andet også derfor, vi ikke kommer
der så tit. Der har Nørrebroparken eksempelvis mere at byde på i forhold til mad og drikke
Jeg synes at der er for lidt grønt - for få træer og hyggekroge.
Det er et utrygt sted for en etnisk dansk kvinde
Det ligger ikke i naturlig forbindelse med mine gå-ruter. Det vil blive mere anvendeligt når passagen åbner.
der kunne være mere variation i beplantning og i stier. Alt for få bænke. Der er heller ikke mulighed for at sidde og se
på fodboldspillet. Det er ikke særligt ældrevenligt.
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Sportsfaciliteter taler mest til drenge/mænd.
Adgangen fra Nordvest siden som tydeligvis ikke er der ;-)
Området tæt på S-toget er hjemsted for nogle personer, jeg går i en stor bue udenom
Synes der mangler biodiversitet Og mere vegetation plus træer. For meget asfalt og hårde overflade op mod
mjølnerparken. Har heller ikke lyst til at bruge parken efter det er mørkt, da jeg ikke føler mig tryg.
ved ikke, der er for mange mennesker,
Måske lidt for åbne. Det kunne være relevant med små oaser, så man kan gemme sig fra vinden, eller evtl flere træer
så man kan også opholde sig i skyggen. Det er også ret ærgeligt at man næsten ikke kan bruge de øffentlige
mødesteder (gælder egentlig til alle, mig bekendte, mødesteder) at man ikke kan opholde sig der når det regner
eller når det bliver koldt. Der mangler generelt flere steder med tag eller ligende. Især når man har børn kan det være
utroligt trist og næsten umuligt i efterår, vinter, forår. Man kan næsten kun bruge øffentlige steder i sommeren.
ikke umiddelbart
Absolut ikke
Jeg syntes den er super fed, men jeg cykler en anden vej til job da jeg arbejder på Vesterbro
Svært at komme ned i parken med barnevogn fra Nordvest
Legepladsen er desværre ikke længere i den bedste stand. Området under broen (hvor den kommende
Nordvestpassage skal etableres) fremstår snusket og utrygt
Der kunne godt være flere bænke.
Enten befinder man sig på arealer programmeret til én særlig aktivitet, eller også befinder man sig på en græsplæne.
Kunne der være større grad af foranderlighed i parken? Måske mere varieret beplantning?
Dårlig asfalt. Store omveje mellem N og NV
Vind
Ved ikke.
Lidt større prioritering af ældre menneskers behov.
Stykket under Tagensvej er yderst skummelt og trænger til bedre belysning og fremkommelighed.
Den lokale indvandrerbande samt deres venner i store biler gør stedet utrygt.
Den ligger lidt afskåret
Der mangler er 'rigtig' park, dvs. langt mere grønt, noget vandmiljø, liv - altså natur! - og gerne meget af den ...
Jeg går tit gennem superkilden, men for mig personligt har Mimersparken ikke meget at byde på. Jeg synes der
mangler mere grønt, nogle træer eller andet, der vil gøre den mere parkagtigt. Jeg synes det er fedt at området er et
multiområde med plads til både park og sport/skate/boldbane.
Men der er plads til forbedring, så der er en bedre stemning i parken :)
Det er et dejligt område, men det ligger også i et lidt råt miljø, der godt kan være afskrækkende. Sidst jeg var på
kunstgræsbanen - en helt almindelig søndag formiddag - der var kanonslag og fyrværkeri fra boligerne tæt på, så det
smitter selvfølgelig af på stemningen. Det er ikke et sted, jeg umiddelbart har lyst til at hænge ud i, når det er mørkt.
En smule utrygt - det er mit indtryk, at der foregår ulovlig handel af stoffer i parken, under broen. Jeg ved det ikke,
men det virker lidt sådan.
Der er for mange vejbump og vejen er for snørklet.
På cykel er det besværligt at komme fra Mimersparke over til Lersøparken
For langt til andet liv. Man kan hurtig føle sig “alene” så man fortsætter til ex Nørrebroparken hvis man vil hænge
Der mangler bænke og siddepladser , specielt til handicappede som ikke har skyggen af chance for en siddeplads på
gode sommerdage
Trampolinen er tit i stykker
Kender ikke nok til at kunne udtale mig.
Det er lidt svært at cykle igennem
Nej den fungere fint
Der mangler flere grønne oaser på selve græsplænen. " Bløde buske" og fine træer. Især op mod banelegemet.
Toiletter er en generel mangelvare alle steder....
Savner mere “vild park” måske flere kroge og mindre åbent areal
Der kunne godt være flere siddepladser og skraldespande
Hmm græsplænen kunne somme tider godt vedligeholdes lidt bedre, da den nogengange kan være meget
splattet/mudret. Den til tider hurtige og larmende trafik på vejen op mod parken og gerne også flere bænke rundt
omkring, så man virkelig kan nyde solen i ro og mag.
Jeg synes, at enden hen mod Tagensvej er kedelig og grim. Den virker betonagtig, bl.a. er også trappen op til
Tagensvej ikke særlig køn.
Det flyder i skrald og inventaret virker allerede slidt.
Mangler toiletter (eller også var de i stykker?).
Legepladsen er meget nedslidt.
Virker lidt vindblæst og tom
Den virker vindblæst og beskidt. Sidst jeg var der med min 1-årlige spillede vi lidt bold på græsset men måtte give op
efter at bolden trillede ind i flere (hunde?!)lorte. Legepladsen er uæstetisk og uoverskuelig.
Den indendørs del af Den bemande legeplads har intet formål den er for lille og slidt. Fjern den eller byg noget
indbydende
Det er et problem at man ikke kan krydser igennem fra Lygten.
Området er utrygt grundet forsamlinger af unge fra mimersparken.
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Måske for meget slået græsplæne. Jeg kunne ønske mig mere vild natur, som kan bringe flere insekter og
sommerfugle til vores område. Ligeledes kunne jordområdet under træerne langs med Mjølnerparken gøres mere
grønt med vilde buske og blomster.
Manglende biodiversitet i form af vekslende natur, buske og blomster - og overgangen fra parken mod
parkeringspladserne og det asfalterede
Flere træer kunne være dejligt
Jeg synes godt der kunne være flere vilde områder, jeg synes godt man kunne arbejde med sørge for mere
biodiversitet i parken så områdets børn også kan lære flere krible krabledyr at kende. I Tyskland har man mange eng
områder i parkerne og det synes jeg fungere fantatisk godt.
Cykelpassagen fra Bispebjerg station til Nørrebro station, havde været dejligt med en grøn sti hele vejen. Også en
overgangspunkt fra nordvest til Nørrebro midt i mimersparken.
Ikke i forhold til mine behov
Jeg går altid på cementen langs det grønne områder, måske der mangler lidt træer i selve parken for at det ikke er så
vindblæst. Og et område med vilde blomster.
Der måtte for mig gerne være flere bænke
Utryghed - de sædvanlige dominerende, truende indvandrere
Mangler noget "charme og hygge". Er meget åben. Man kunne måske arbejde hen i mod samme koncept man har
brugt ved renoveringen af Nørrebroparken. Måske det er det man gerne vil hen imod ved at skabe det mere bakkede
terræn I snakker om.
At man går og cykler meget tæt på hinanden. Så der er ikke ret meget plads at gå på
Parken er meget flad og ikke grøn p det frodige måde
Den virker meget åben, lidt forblæst. Der mangler træer, bakker, planter.
Nogle gange generer toget lidt. Også er den besværlig at komme til fra nv ifht banen
Nej.
Utrykhed som skabes af nogle grupper af unge med indvandrerbaggrund og tydelig aggresiv attitude overfor
tilfældige mennesker. Venner med indvandrerbaggrund siger, at fjendtligheden også gælder dem.
Der mangler nogle hyggelige kroge frem for plan græsplæne, så man har lyst til at blive frem for angående igennem.
Nej
Adgangsvejen fra Tagensvej
affald
Not enough casual seating, especially seating that is not concrete, which is uncomfortable. Seating should ideally
have back rests.
Would like to experience a greater variety of plants, bushes and trees -- maybe a bit of a themed garden. I remember
one year there was a sea of flowers planted in the middle of the park, and it was very pretty. I really like Tåsinge Plads
in Østerbro, maybe some of its elements could be realized in Mimersparken as w ell.
Der er desværre nogle uheldige grupper forsamlet visse steder der kan holde andre fra at bruge parken.
Ikke umiddelbart. Måske mangler der et wc som børn og forældre kan benytte sig af.
Ved ikke nok om den, men da jeg bor i nordvest er der ikke en let indgang/udgang midt i parken, da man skal komme
ind fra de to “ender” eller komme fra Nørrebro.
Det kan jeg af gode grunde ikke svare på
ideen om cykelsti er fint, da det mangler
De store asfalt og betonarealer parallelt med Mjølnerparken
Det er et relativt stort område, som derfor godt kan virke ret øde - særligt om aftenen, hvor der også bliver meget
mørkt. Derfor ville jeg - som ung kvinde - ikke turde gå der alene om aftenen under nogen omstændigheder.
Jeg har været der én gang, så det kan jeg ikke uddybe.
Man kunne godt indsætte skinner på trappen ved Tagensvej, så man kan gå op med cykler og barnevogne.
Ligger lidt afsides/afskærmet med den nuværende byplanlægning. Ikke et område man lige bare kommer. Bliver
forhåbentlig bedre passagen og Mjølnerparkens heldhedsplan
Følgende bør udbedres:
Basketbanen/Boldbanen:
- Kurvene er helt smadret og faldet fra hinanden.
- Der måtte gerne være optegnet baner.
- Nettet der kun dækker bag hockey/fodbold målene bør gå hele vejen rundt eller mindst forbi basketkurvene så
bolden kan forblive på banen
Forbindelse mellem Nørrebrobycenter og Mimersparken
- Jeg bor selv på Landsdommervej og ofte cykler jeg op ad Tagensvej og igennem Mjølnerparken, hvis jeg skal i den
retning.
Dog vil en stig fra Nørrebro Bycenter til Mimersparken forbinde områderne i på en mere dynamisk måde.

•
•

På nuværende tidspunkt skal man enten helt op til Tagensvej eller ned til Nørrebrogade for at komme rundt om.
Mangler bænke
JA! Legepladsen er ikke indhegnet, så ens barn kan meget let komme til at løbe ud hvor folk cykler og løber, så man
skal meget være på vagt i nogle områder! Det er ikke fordi jeg mener der skal være stort hegn, og der er skal sat
plantekasser rundt til at afgrænse og vise her slutter legepladsen, men ens barn kan løbe lige imellem, så et lavt stakit
ville gøre underværker!
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Der har manglet en passage til Nordvest. Ellers ville vi bare ønske det var et længere stykke, så der var mulighed for at
gå længere ture.
.
Flere motions muligheder
For mange dårligt Muslim og indvandre. De har ikke respekt for andre. De tag alt for meget lattergas og man kan se
flasker på grundet over alt
Hvis man er til andet end spil, motion og leg, så har den ikke meget at byde på.
den uafsluttede ende efter broen ved bilforhandlerne... parken måtte gerne fortsætte, gerne i en mere "vildt
voksende" udgave
De store åbne arealer kunne godt inddeles i lidt mindre områder med lidt mere karakter. Dog stadig med god plads
til at løbe omkring og spille bold mm.
Legepladsen kunne god udvides, eller der kunne laves en legeplads mere, med andre redskaber. Børn elsker at klatre
f.eks.
Evt. et par steder mere man kunne samles når skoleklassen holder fælles arrangement (når vi kan det igen).
Mange unge om natten som forstyrrer med motorcykler
For få træer og buske til at skabe flere små rum i parken, og så kunne belysningen også optimeres
Adgangen
Nej men så gerne flere sportsfaciliteter (mærkeligt at bygge haller på indre Nørrebro ) og mange ønsker også græs
Jeg kunne ønske mere grønt. Grønne planter forskønner.
Det er utrygt at opholde sig der.
Ja, det er en blindgyde. Udover nv passagen bør der åbnes op under Tagensvej så der skabes forbindelse til kvarteret
ved Rovsingsgade. Det vil også være smart hvis der var bedre adgang til Bispebjerg station. Der er desuden for få
rum i parken som stadig fremstår som om den ikke er vokset til. Der er for dårlig overgang til Mjølnerparken. Der for
let adgang for motoriserede køretøjer ind i parken, særligt ifm. med fodbold hvor parken bruges til parkering. Etc
Boldbanen vil for meget, nåR man sætter basketkurve på alle kbh asfaltbaner bliver det svært at finde banen ledig til
en kamp Til fx hockey, uden en en enkelt basketspiller der står og hygger
Jeg synes, den er for åben. Der er ikke noget at gå tur i, for der er ikke noget at se på.
Der mangler opholdssteder som har skygge.
Der mangler i høj grad 2 baner - en til skateboard og 1 til løbehjul.
Der er for lidt træer, buske og planter og blomster
Dårligt ry samt rygte om høje coronasmittetal.
Den brede asfaltstribe mod Mjølnerparken fungerer dårligt. Der mangler en bedre inddeling af området (hele
parken) i mindre rum.
Skulle gjerne hatt en løpebane rundt hele parken. Rundt fotballbanen er det litt for åpent å løpe i blant og det føleses
som jeg trenger meg på de som bor i borgermestervej og de som spiller fotball. Ellers så det det noen områder som i
blant virker litt sketchy. Fx like ved bispebjerg togstasjon/under broen, og i buskene langs toglinjen. Føler ikke alltid
at det er så fint å løpe der. Skulle gjerne hatt mer blomster/busker/småtrær som gjør det litt koseligere og mer
tilgjengelig å sitte i parken. Samt sykkelparkering ved parken så man lett kan sette fra seg syklen og sette seg i parken.
Bedre ikke svar...ik?
Under tagensvej/trappen. Rod og utrygt med mange der råber og sover der. Dealer. Kører på scooter.
Der mangler lys.
For mange gange får biler adgang og bruger området som parkeringsplads. Når vejret er godt er der for mange som
griller og ikke rydder op efter sig.
Det blæser ofte voldsomt
Den store græsplæne er for stor. Det er ikke så hyggeligt når man ikke kan finde en lille krog at sætte sig med sit
tæppe.
Cyklerne/Cykelstien
For åbent og udstrakt. Kunne godt have mere bevoksninger
Hvordan den er lukket mod banen.
Den er svær at komme til, hvis man ikke er på Mjølnerparken-siden.
Jeg føler mig af og til utryg i mimersparken
Legepladsen har for få legeting som stativer, gynger osv. særligt til de helt små, som skal aktiveres. Sandkassen er
skøn men det er ikke nok underholdning.
Køretøjerne er rigtig fine, men der er jo også lukket ind imellem - og under corona er der jo ingenting ude.
Adgangen til parken fra Mjølnerparken er underlig bøvlet. Der er ingen steder der fungerer som overgang, når man
skal krydse parkeringspladsen.
Der blæser tit meget, selv på dage, hvor der ellers ikke er så meget blæst andre steder. Hvis de nye jordbakker kan
danne læ for vinden, bliver stedet endnu bedre.
Legepladsen kan sagtens udvides.
Nej, andet end tilgængeligheden
Områder til grill er for tæt på træningsplatforme
Det er en lidt skummel skaterbane, som er under Tagensvej.
Området foran det nye højhus kan også integreres bedre i parken. Der er for meget asfalt.
Jeg er glad for at der er en hockeybane, men den er for stor.
Der mangler en hockey/bandy bane som den i Nørrebroparken!
Asfaltbanen er god til boldspil, men for stor til streethockey. Banen i Nørrebroparken bruges rigtig meget, så der
mangler en god streethockeybane.
Nej
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Nej
Jeg har aldrig ens tænkt på at bruge de andre arealer, så på den måde fungerer det nok ikke så godt.
Det er mest en park for de aktive, jeg er mere til parker som er til at se på.
et par gang jeg derud sammen med nogle kammeret , vi havde lyst at spille volleybold, men det var ingen stedet der
egnede sig til det
Græs området bag boldbanen kunne godt blive brugt bedre
Jeg kan godt lide ideen om at der er ting (bænke etc.) fra rundt om i verden, Det er dejligt, at der er kunst at se på.
Det måtte der gerne være mere af.
?
Måske stadigvæk for slidt, rodet, skraldet
Der er ikke specielt hyggeligt og lidt 'bart' hvad angår beplantning.
Der er ingen cafe.
Jeg forstår ikke at der skal være så meget asfalt i parken? Jeg ser det nærmest aldrig blive brugt, og jeg synes, at
asfalten ødelægger parken, som rekreativt område.
Hvis området med asfalt blev lavet til grønne områder, ville jeg bruge parken mere. Som det er nu, er der for lidt
natur.
Føles ikke trygt når det begynder at blive mørkt
cykelisterne der køre igennem området
Der er lidt for meget åben og flad plads, som ikke rigtigt bliver brugt til noget. Der kan være bandelignende aktivitet
visse steder på visse tidspunkter, som ikke er specielt hyggelig.
Når det blæser er det svært at finde et godt sted at sidde
Mjølnerparken (vejen), den er virkelig af dårlig kvalitet. Man kunne godt gøre den til en bedre cykel vej eller gøre det
lettere at cykle over Mjølnerparken til en cykelsti langs parken.
Næh
At man ikke kan cykle igennem hen til Lygten.
Nogen gange hurtigcykler
i begge retninger, dog ikke problematisk
Skatteområdet under broen kunne gøres bedre/sikre. Adgang til Bispeparken
Det kan være lidt utrygt under broen/trappen ved Tagensvej.
At man ikke kan komme igennem den til Nordvest synes jeg er det største problem. Men det bliver der jo lavet om på
nu :)
Jeg har prøvet at krydse igennem fra Fitness World, men kunne ikke finde et sted, hvor man kunne komme
over/under sporene.
Jeg foretrækker andre legepladser på Nørrebro. Flyverlegepladsen eller legepladsen i Hans Tavsens Park synes jeg
er mere hyggelige. Dem bruger jeg ofte og i forbindelse med en gåtur gennem assistentens
Der mangler mere liv omkring legepladsen. Hvis det er meningen, at området skal aktiveres med mere gennemfart,
ville det give god mening at forsøge at få etableret noget caféliv – for eksempel med terrasse i forlængelse af
legepladsen, så forældre og andre kunne få en god, rolig sommeroase der. Hvis der ikke kommer servering i
området, bliver det nok svært for alvor at skabe liv der.
Mere biodiversitet
Nej
ved ikke om det er fordi det har været corona, men synes aktivitetshuset kunne bruges i endnu højere grad!
Kender det ikke så godt .
Der er meget åbent og lidt tomt er min fornemmelse
Græs-arialerne bliver mindre brugt til at slå sig ned på, da parken er meget åben. Tilgængeld er der ikke så mange
skumle typer der hænger
Den er meget åben og der mangler træer
Der kunne være flere træer i det grønne område så det indbød til at sætte sig i skyggen på en sommerdag. Lige nu er
det meget bare græs
Den virker måske lidt som en del af Mjølnerparken
Jeg synes, bilerne på vejen mellem Mimersparken og Mjølnerparken kører stærkt og skaber utryghed. Ligeledes
kører de ofte knallerter på de asfalterede områder. Endelig er der, både i og omkring parken, virkelig meget skrald og
køkkenaffald!
Det lader ikke til, den bliver brugt som park, men mere som gennemgangsareal.
Jeg har også hørt nogle sige, at mange unge (der ikke bor der?) føler sig utrygge i området, men jeg ved ikke, om
det har noget på sig.
Har altid syntes den var "privat", dvs for områdets beboere!
græs, mudder, upasset beplantning, hundelorte og menneskepis. Nej tak til det!
Der er for få steder som indbyder til ophold
Ikke noget specielt
Ser du til at det er sjovest hvis man gerne vil spille fodbold, og det er jo fint. Jeg har mere behov for små kroge og
mere eller mindre uspoleret natur, som jeg kan finde andre steder.
Er lidt for åben og kunne godt bruge flere (forskellige) træer og stier.
kommer der ikke så tit .så ingen kommentarer
Synes det er svært at nemt cykle igennem/gå igennem til arealerne bag mimers parken. Altså på cykel er det ikke
praktisk at komme igennem da det er uklart hvor man skal befærdes.
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Jeg synes overordnet og gennemgående at parken fungere godt! Grillpladsen er dog lidt slidt, men fungerer.
Lejepladsen er rigtig god, og når noget går i stykker oplever vi at det bliver fikset. Mega godt personale!
For mange kriminelle typer der gør det utrygt
Meget åbent. Dele af græsplanen virker meget "bart"
Jeg synes det er en virkelig god idé at bruge overskudsjorden til en mere bakket terræn.
Jeg synes ikke det fungerer så godt at stisystemet afslutter i ingenting for enden af basketbanen - den forsvinder
ligesom bare ind under broen og trappen - det er lidt mærkeligt.
Jeg ved ikke hvordan stemningen er i dag, da det er lang tid siden at jeg har været der, men der var bare ikke særlig
hyggeligt sidst jeg var der..
Den er funktionel og dog så uinspirererne at gå igennem
Jeg syns ikke den er særlig hyggelig eller interesant
Der mangler lidt liv en gang i mellem
Jeg synes den ser fin ud og de unge hygger sig på fodboldbanen om sommeren.
Man burde kunne cykle/løbe under broen videre over til Lersø Parken
I perioder bliver pladsen benyttet til privat parkering med biler. Bedre afskærmning udadtil
Jeg oplevede at der ikke var særligt godt for de voksne, der sidder og hygger sig mens børnene leger. Bænke, skygge
og sådant
Det kan blive en smule skummelt under broen. Legeplads med cykler og folk der træner kan komme i vejen for
gangsti, men normalt ikke det store problem.
Der er ofte parkeret biler inde i parken.
Har aldrig set nogen bruge græsplænerne - måske de er for uskærmede og åbne. Måske flere små siddegrupper?
Der mangler læ. Parken virker lidt som en vindtunel
Der er ikke specielt hyggeligt
Der er rigtig mange måger og duer
Flere blomster/blomstrende buske/træer
Der kunne godt være mere grønt og så bruges det en sjælden gang imellem af bande-lignende grupper, som gør
det utrygt
Området under broen er fortsat meget råt og ikke et sted man har lyst til at gå igennem (læs: alene kvinde)
er besvaret i foregående spørgsmål
Parken inviterer på en måde ikke så meget til, at man opholder sig der. Den virker på en måde som et sted, man
bevæger sig igennem.
der er for meget asfalt i området tættest på Mølnerparken
Den åbenlyse hashhandel
Adgangen til parken fra Tagensvej som cyklist er ringe.
For mange parkerede biler med folk i, pludsig meget hurtigt kørende biler - jeg har ikke engang lyst til at cykle forbi
Legepladsen er for lille og der er for få mooncars og lign. ift at der i weekenden er rigtig mange børn. Også større
børn på 10-13 år.
Nej
Cykelstien fungerer udmærket
Det ved jeg ikke
kun at det er umuligt at komme over banen, så det vil jeg glæde mig til.
vej/p-plads i Mjølnerparken er tit kaotisk, hvilket gør at jeg nogengange cykler en anden vej.
vi har til fodbold træning fundet skarpladt pistol i busken til en hverdagstræning.
Den er lidt for tæt ved parkeringspladserne, hvor der desværre ofte bliver kørt for stærkt.
Generelt for mørkt om aftenen og folk dealer og der er flere grupperinger som udtrykker fjenskhed
Mangler noget mere liv - måske der kunne foregå nogle flere fælles offentlige arrangementer inden for kultur eller
børneliv.
Ubehagelig stemning. Unge grupperinger. Slidt. Føler mig fremmed og ikke velkommen
Der kunne godt være flere “hyggekroge” i parken, hvor man er lidt mere afskærmet
Græplænerne bliver vist ikke brugt så meget i dag.
Nej
I forlængelse af mit tidligere svar, er der meget græsplæne der bare er græsplane. Hvis man nu varierede det lidt
med træer, højt græs, bede, buske og bakker, ville man måske bruge parken lidt mere.
Det ville måske også skabe en følelse af personlighed - altså, at man havde sine "egne" hemmelige åndehuller i
vildnisset. Ok, det er måske lidt dramatisk formuleret, men I forstår.

•
•
•
•
•
•
•

Jeg ville personligt undgå at ligge midt i parken på en sommerdag, da jeg ville føle mig meget eksponeret.
Føles utrygt om aftenen. Har dårligt ry fordi det er en del af Mjølnerparken. Eller det opleves det ihvertfald som.
Lige lovlig åben og flad. Det kunne være dejligt mes nogle træer.
Jeg synes parken fungere fint.
Den er meget isoleret. Det ville være lettere at bruge den i hverdagen, hvis den var en del af min rute, f.eks. som
forbindelse mellem Lersøparken og den grønne sti uden om Tagensvej.
Det grønne areal mod skinnerne. Det er svært at bruge, fordi det er ikke er indbydende.
Dårligt vedligeholdt vejnet i Mølnerparken. Det er irriterende, når man kører i cykel ned i parken og det vil være fint
med bedre sammenhæng mellem Mølnerparken og Minersparken
For lidt vild natur og biodiversitet. Så gerne borgerprojekter med biavl, bede og andet at samles om.
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Det er svært med at være på cykel til eller igennem parken.
Besværlig at komme over til, selvom den er tæt på. Måske også lidt vel meget asfalt og for lidt græs.
Næ, men jeg har ikke rigtig anledning til at komme i Mimersparken.
Der er til tider utrygt at være. Og derfor opholder vi os ikke der
Virker ofte lidt tomt/ubrugt, på trods af den ligger op til mange aktiviteter. Området er lidt 'lukket inde' pga. banen...
Flere forbindelser gennem området er godt. Generelt er det fedt at få de grønne områder mere forbundet
Der er trashet og ofte hærværk på legepladsen, men ellers virkelig rart - lidt vindblæst og bedre/højere beplantning
kunne afhjælpe dette.
ved ikke
Nogle områder er dårligt belyst om aftenen og meget lukket af (stien helt ind mod togbanen samt op mod trappen
til Bispebjerg). Det kan godt føles utrygt.
Parken virker meget grå og trist. Der er for lidt grønt og for meget beton.
Jeg synes der er en gyde stemning, hvor jeg især føler mig utryg når det er mørkt.
Jeg tror egentlig bare, lidt at det er et sted jeg har overset. Når gang-/cykelstien kommer vil jeg bruge den mere, når
jeg skal til Nordvest.
Jeg er ikke sikker på, om det hører til Mimersparken, men jeg synes, at området under Tagensvej over mod
Lersøparken er lidt utrygt.

Er der tidsrum, hvor du føler dig utryg i Mimersparken?

→ HVIS JA: Hvornår?

Er der steder i Mimersparken, hvor du føler dig utryg / ikke føler dig velkommen?
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→ HVIS JA: Hvilke steder?

Andre steder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

overalt er der en negativ stemning
I nogle perioder bliver asfalt området overtaget af biler, der cirkulerer, laver hjulspind...
Generelt i parken
Hvor grupperne opholder sig
tæt på bebyggelsen
For tæt på Mjølner p plads
Ved Mjølnerparken
Ved området med bord/bænke sæt
Når store flokke indvandre drenge er samlet
område tæt på Mjølnerparken, ophold steder af bandefolk
Parkeringspladsen foran
Ind mod Mjølnerparken
Min veninde plejer blive utryg når vi går om aftenen og der står grupper af fyre/mænd. Jeg føler mig ikke utryg ved
det men er lidt mere opmærksom.
Flere af ovenstående steder
omkring parkeringspladserne
Nogle gange ved grillstederne
På p-pladserne
Det kommer helt an på hvor den lokale bande og deres venner lige står.
De fleste steder
der hvor grupperne hænger
Mjølnerparken bandeaktiviteter
Ved Mjølnerparken
Tæt på lejlighedsblokkene i mjølnerparken
Ved Den Sorte Plads
tæt ved beboelsen
engang var der nogen der skød fyrværkeri indover boldbanen.
Under trappen ved Bispebjerg station - området ved skaterpladsen
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Uddyb hvorfor:

Andet:
•
•
•
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•
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•
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•
•
•
•
•
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•
•
•

Sommetider sidder grupper under tunnellen ved siden af skate området med utryg adfærd
Generel historie ifm bander og bandekonflikt
Bandefolk fra Mjølnerparken
Det kan godt være, der er kommet styr på det, men da jeg trænede dernede, var der en livlig handel med, hvad jeg
formoder var stoffer.
Og der ligger gammelt skrald og nogle gange hjemløse
Det er meget øde under banen og på den anden side. Og der ligger meget skrammel.
der er ikke nogen, så ingen der kan hjælpe hvis noget opstår.
Fordomme jeg har
Der er få mennesker efter mørkets frembrud og mange steder at gemme sig.
Som kvinde kan de fleste steder være utrygskabende når man befinder sig et sted hvor der ikke er så meget
trafik/omgang, tror ikke det er noget specifikt gældende for Mimersparken.
Det varierer, men bandemiljet eksisterer omkring Mjølnerparken og fra tid til anden er der større grupper af
gangstertyper, som man ikke har lyst til at hænge ud tæt på. Ikke fordi de som sådan er truende, men de sender et
signal og er ofte også relativt larmende, hvilket forstyrer hvad jeg forbinder med en slappedag i parken
Sidst jeg var der kørte nogle unge fyre vildt rundt på scooter, hvilket var lidt utrygt
Jeg var tæt på, den dag (2017) hvor en dreng kynisk blev skudt og slået ihjel.
Parken er ikke problemet - det er grupperne
Når det er mørkt og jeg ikke kan se hvem der oppholder seg i grupper i disse områdene kan det være litt utrygt i
blant. Men så langt har jeg ikke hatt noen utrygge episoder og har god oppfatning av parken
hashsalg, bandemøder
Der ligger kanyler og skrald og stedet ser ud til periodevis at være beboet.
bandeterritorie, der bliver handlet med stoffer og våben. Derudover køres der meget stærkt i muskelbiler.
Faktisk det hele. Som om området er overtaget af grupperinger og ‘fremmede’ ikke er velkomne
Meget afskærmet og ikke til at se andre i parken

Hvor ofte kommer du på Den bemandede legeplads i Mimersparken?
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Hvad synes du fungerer godt på legepladsen? (fx. arrangementer, bestemte legeredskaber, god
kontakt med personalet...)
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Fin legeplads med massere af udfordringer til børn/voksne børn
Klatrebanen er fantastisk. Det er derfor vi kommer.
At der er lidt til alle aldre. Den kunne dog sagtens udvides
Mine børn er glade for legepladsen, stort set alle legeredskaberne.
Legepladsen har de ting, som man kan ønske til en 2-årig. Sandkasse og trampolin. Og jeg synes, den har en god
størrelse, men det har nok også noget at gøre med det manglende hegn...
Det er fin legeplads.
legeredskaberne, klatrebanen
Legeredskaber er gode for små og lidt større
Faciliteter og personale
Den er anderledes, kreativ, og indbyder til leg i timer.
Kan rigtig godt lide net-legebanen :)
Klatrestativet er fantastisk.
Fede legeredskaber, dejligt med det grønne initiativer og når der bliver igangsat aktiviteter af personalet
God plads, sjov “bane” at kravle rundt i - lidt udfordrende steder (de store net og højden) og mere overkommelige
dele. Det fungerer godt.
Godt med legereskaber og cykler/vogne.
Klatrestativet
Klatrebanen og personalet
Klatrestativ, gynge, trampolin og sandkaase
Se tidligere kommentar.
Gode legeredskaber
Vi bruger mest sandkassen og klatrestativet
legepladsen
Ved ikke
Blot en hyggelig legeplads
Den er ok kreativt - og elsker bemandingen, det skaber et godt miljø, hvor man ikke sviner den til eller ødelægger
tingene.
Massere af legeredskaber og en god legeplads
Fint og hjælpsomt personale gode styrede arrangementer. God sandkasse.
Det fungerer godt, at der er et toilet man kan bruge. Der er også mulighed for leg for børn i forskellige aldre.
gode legeredskaber og fint personale
Fede motoriske udfordringer for både små og store børn. En af de få legepladser som også er fed for store
børn/voksne.
Minitrampolinerne! Klatrestativet
Der er god plads, lys og luft, sandkassen og det gode klatrestativ
Selve legepladsens ting, klatrestativ etc
Jeg synes den virker som fyldt med aktivitet og et rart sted at være
Legepladsens anderledes udformning. Ikke mange coffee collective/ricco forældre.
Jeg træner parkour og bruger legepladsen som træningssted.
Dejligt stort åbent område.
det er en flot klaterebane
Min søn leger der ikke mere nu. Men da han var mindre kom vi der ind imellem, og nød godt af legeredskaber, og
også muligheden for at sætte sig ind og tegne el lign ved dårligt vejr. Hyggeligt og rart sted med mange
muligheder!
Har aldrig snakket med personalet. Vi leger bare på legpladsen og går hjem igen.
Rigtig god kontakt med personalet, fede arrangementer, dejligt at der er huset og toiletter man kan gøre brug af
Klatrestativ
At der er plads uden biler omkring
Den er rimelig åben
Ved ikke
Godt sted for børnene
mange etniske børn har brug for sådanne steder i byen, til at kommer i kontakt med etniske dansker
Børn leger over det hele
Min datter på 3 år kommer der af og til med sin børnehave (barndommensland)
Gode klatre stativer
Det er åbent og stadig overskueligt. Der er noget for både store og små
Det er en god legeplads fordi den er ekstra motorisk udfordrerne for børnene og da den er i flere niveauer bliver der
skabt forskellige legerum.
Vi har oplevet at de ansatte på legepladsen har vildt godt styr på børnene fra nærområdet og kender alle godt og det
er en virkelig god ting.
Klatrestativet er super fint
Legestativerne
Godt og venligt personale. Dejligt at der er cykler og masser af redskaber i sandkassen!
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Trampoliner, sandkasse, sansegynger, bemanding
Godt med motorisk udfordrende klatrestativ. Dejlig stor sandkasse. Trampoliner. Gode cykler..
Fint farvevalg og forskelligt at lege med for børn
Alsidig, gode bevægelsesmuligheder, imødekommende personale
Jeg kender den ikke
Vi har været til forskellige arrangementer som personalet har lavet.
Vi har lavet bål, plantet blomster og blandet krydderier. Virkelig dejlige oplevelser og meget imødekommende
personale. Vi er også glade for hele klatreområdet. I det hele taget en fed legeplads.
Jeg synes i det hele taget at hele legepladsen ikke fungerer særligt godt. Læs mine tidligere beskrivelser.
Ingen kontakt til personalet. De virker uengageret.
anderledes tilbud til leg. Masser af liv og naboskab. krydderurtebed.
Har ikke været der nok til at vurdere det.
Personalet og redskaberne
ved ikke
Legepladsen er suveræn især personalet tager godt imod. Børnene er glade for klatre området og cykler der kan
lånes.
Den er fin - klatrestativet er sjovt, gode lege biler og fin sandkasse - skulle den udvides vi et par gynger og en større
rutschebane være fint men måske kan man finde på noget bedre - svævebaner?
/
Klatremuligheder
Sandkassen
Og cyklerne
Trampoliner og forhindringsbanen
Klattre banen
Jeg har meget små børnebørn, og mit indtryk er, at legepladsen mest henvender sig til større børn +5 år.
Klatrestativ
Jeg havde god kontakt med personalet den ene gang jeg var der. Den eneste bemandede legeplads hvor jeg faktisk
har set en der var ansat.
Der er godt klatre
Sandkassen
Mange gode legeredskaber som trampoliner og klatrestativer. Dejligt for områdets børn at den er bemandet, det
giver tryghed.
Jeg bruger den meget sjældent (nærmest aldrig), da mine børn er blevet for store til den.........
Spænden ting at lege med
Bemanding
Det meste :)
Jeg har været til børneteater, og kommet på legepladsen en gang i mellem. Jeg synes egentlig det er en god
legeplads.
Arrangementer in sommeren.
De nye kørebiler ex ladcyklen og den blå cykel hvor vi voksne også kan køre ungerne rundt. Vi har også været til
nogen arrangementer derover med vennerne fra børnehaven. Ved min børn institution Midgård også bruger
pladsen meget.
Er glad for scootere/løbecykler og at der er åbent i weekenden, så man kan komme og låne redskaber (i modsætning
til flyverlegepladsen som er lukket i weekenden)
At det er en bemandet legeplads og der er god variation i legeredskaber.
det gode layout
at der er et toilet og der nogle gange er cykler
-arrangementer (bålhyyge/-mad)
-indendørs legemuligheder
-legeredskaber og kørtøjer
Virkelig god klatrebane.
Den er fysisk udfordrende for mine børn og der er god plads. Inden farlig trafik i nærheden.
Min niece og nevø elsker det lang klatrestativ, hvor vi altid har konkurrence om, hvem der kommer hurtigst fra den
ene ende til den anden.
gode arrangementer som personalet arrangerer.
super gode legefaciliteter, køretøjer til børn.
Dejlig etnisk blandet område
Da mine børn var mindre elskede de legepladsen. Super god og kreativ
Den Opfordre til bevægelse! Mange trampoliner, masser af plads på klatrestativet. Dette gør at vi ikke oplever så
mange konflikter mellem vores børn og venners børn.
God legeplads og gode aktivitetsmuligheder
Vil jeg lade op til børnefamilier.
Har ikke børn og bruger den ikke. Går forbi tit og nyder livet der
At der er samlende arrangementer for børn og forældre hele året. Og så er det nogle fine legefaciliteter
Udformningen/redskaberne er fede.
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klatrestativ
God udfordrende legeplads som voksne også kan blive udfordret af
God stemning
Ved ikke, bruger den meget sjældent og ikke med egne børn
Grass
Den ligger på vejen hjem
Den store sandkasse og de sjove terræn
God plads og gode og udfordrende legeelementer.
Jeg har kun været der et par gange, da jeg arbejdede som pædagog, så det har jeg ikke rigtig nogen indsigter i.
Klatrestativet er godt.
Trampolinerne også
god kontakt med personalet. arrangementer. klatrestativet. godt med cykler m.m
Det er altid dejligt med en bemandet legeplads. Personalet er altid imødekommende. Den er dejlig stor og der er
plads til mange børn.
Klatrestativ, legeredskaber
Der er noget til fok i alle aldre, gynger og klatrestativer til små børn, boldbaner og lignende til unge og siddeplads til
de ældre
Vi kan gynge, balancere, rutsje og klatre blandt mere. Jeg har en 2,5 årig og en 5 årige og den legeplads henvender
sig til begge. Personalet er fantastisk og engageret.
Jeg elsker at der er et toilet. Det betyder såååå meget.
Klatremulighederne er klart det bedste ved legepladsen.
Gyngerne
Uden for corona: fedt med et indendørs sted i dårligt vejr. Det ville være fedt med flere indendørs legepladser/stuer.
Klatrebanen
Godt at det er både uden- og indendørs
Vores barnebarn er blevet for stor til legeplads
Legepladsen er god som den er
Udfordrende legeplads for børn
Det er dejligt når der er cykler og sandting fremme
Der har været en masse lækre tiltag og events. Go cars og klatrestativet er super fedt.
Alt med hjul, klatrestativ, sandkasse
Mange legeredskaber
Redskaberne
Jeg vidste ikke der var en bemandet legeplads? Jeg er hverken stødt på legeredskaber eller personale de 3-4 gange
vi hat været der.
Feriecamp
Arrangementer
Og imødekommende personale
Cykler
Legeredskaber og de “hjemmelavede” blomsterkasser
god kontakt med personalet
Det store klatrestativ bruger mine børn meget. Det fungerer ret godt
Kan godt lide den alternative legeplads.
Godt indrettet
Det hele er super godt. God variation mellem klatrestativer, rutsjebane og sandkasse.
At der er så meget forskellige legetøj og biler man kan benytte
Dejlig atmosfære
Ved ikke.
Ikke overfyldt. Afslappet. Luft og stille. Oase fra byen
Jeg har ikke børn, så derfor har jeg ikke brugt den særlig meget.
Det er fedt legepladsen både rummer noget til store og små, har sandkasse og mooncars mm.
Jeg synes faktisk det hele fungerer godt. God blanding af legeting til forskellige aldersgrupper. Der mangler lige et
par børneladcykler mere ;)
Ikke nogle
Den bedemen er rigtige gode
Klatre banen til de store børn.
Trampolin og sandkasse til de mindre børn.
Ikke noget bestemt men rart med personale
Sandkassen
Fint med gokarts.
Fede arrangementer
Super godt med arrangementer
Cykler, legetøj
Boldbanerne
Fed legeplads, særligt klatreredskaberne.
Klatrebanen fungerer nogenlunde, men heller ikke rigtig god
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Det gule stativ er genialt legeredskab! Svært og stort for teenagere. De store hjælper de små. De store gider at bru ge
det. Man kan ligge og se på sin telefon under det. Der er god plads, og mange aktiviteter. Fantastisk klatrevæg.
Det store gule klatrestativ er sjovt for lidt større børn, men det måtte gerne kunne bruges på flere måder.
Gode legeredskaber
Det store klatrerstativ med vejnavnene.
Har svaret.
Har tidligere brugt legepladsen meget og fundet både stedet og aktiviteterne fine. (Mine børn er lidt for Store til
legeplads nu) .
Klatrebanen
Sandkassen, rutsjebanen, trampe-bilerne.
Gode alsidige leve stativer og go-karts.
Legepladsen og legeredskaberne fungerer godt. Personalet virker flinke og imødekommende.
?
legestativet, trampolinerne
Klatreredskaberne og det bløde underlag, udlån af legetøj
Forhindringsbanen
Klatre området er fedt!
Klatreinstallationen, køretøjer og det venlige personale.
den er indbydende og sej. Der ligger nogle gange skateboards eller andet man kan bruge
Hvor er den?
Fede arrangementer. Gode faciliteter til vores børn på 2-4 år. Helt sikkert også godt med græs og boldbanner
omkring. Og så naturligvis grillpladsen.
Den er udfordrende og til mange aldersgrupper
Installationen til at klatre på.
Det er nok byens bedste klatrestativ...
Indbydende atmosfære
Fed legeplads med mange muligheder.
Aktiviteter og personale, selvom jeg ikke har benyttet mig meget af det, så ligner det at andre gør.
Godt med toilet
Selve legepladsen (som jeg husker den:-) er helt fin.
Godt den findes.
NA
Arrangementer og god kontakt med personalet
Vi har ikke børn, men har engang imellem brugt den når vi har besøg af familie med små børn. Alle har været tilfreds
med redskaberne.
Klatrestativer er fedt. Men var i stykker sidst vi var det.
Også trampolinernw var i stykker
Varierende legering og størrelsen
Indtil for få år siden var det begge mine drenges yndlingslegeplads.
Nu er den ældste tretten, så han er kommet lidt videre ...
Sjove figurer, gode trampoliner, bakket terræn
Overordnet set en god legeplads.
Rigtig fint personale, hyggelige arrangementer, Feks pandekager på bål og Feriecamp har vi brugt meget. Vores
børn er0 og 6 og 8 og så går den lige, men legepladsen begynder nu at blive kedelig for de store. Der er så god
plads, så der måtte gerne være flere af de gode mooncars og måske også komme en lille skaterbane eller
løbehjulsrampe. Man kunne også lave et stort Soppebassin på en af plænerne ved siden af legepladsen til om
sommeren.
Mooncars giver meget sjov! Klatrestativet.
Ved ikke
det er fint med planter og blomster i kummer
Den er fin legeplads med gode muligheder til at lege for både små, store og voksne
At mine børn syntes at legepladsen er sjov - anderledes end andre legepladser, da man kan klatre rundt højt oppe.
Det er super godt med den bemandede legeplads og de aktiviteter de laver med børnene - især børnene fra
Mjølnerparken
Den er godt designet, med de små trampoliner.
Det er en god legeplads. Det er dejligt når cykler/mooncars er ude det kan mine børn godt lide. Der er en god og
afslappet stemning.
Super inviterende personale, gode arrangementer, gode cykler/mooncars og balancebanen via 'fingrene' er evig
sjove for børn. Flere gynger efterspørges
Mange aldre kan aktiveres
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Har du forslag til forbedringer af legepladsen?
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Gerne mere forskellige ting, også for større børn. Det er også øv når ting er i stykker fx trampolinerne
Personalet er meget fraværende og ikke særlig hjælpsomme de gange jeg har henvendt mig. Jeg ved faktisk ikke
hvad de laver af arrangementer, men der skiltes ikke med det.
Nogle bedre og mere hyggelige opholdsmuligheder og eventuelt aktiviteter til forældrene.
Flere klassiske legeredskaber, som på fx flyveren: Rutsjebaner, gynger.
Jeg tror, at der også er nogle forældre, som godt kan lide, at der er hegn om flyveren. Det v ed jeg dog ikke, om er
aktuelt her. Det må I lige undersøge.
Reparation af de tilstedeværende redskaber - især trampolinerne er altid indrykker
Klatrebaner for de små
Flere legeredskaber
Ikke p.t.
Jeg mangler flere grønne områder der er oplagt som legeplads.
Store træstammer at kravle i fx.
Endnu flere aktiviteter og grønt
Svævebane
Flere cykler/vogne til de lidt større børn (7-8 årige)
Flere ting man kan klatre på og også et underlag der er beregnet til at hoppe ned på
Dreje-rundt-skålen fra Guldbergsgades Skole
Toilet i weekenden
Gynge til større børn
Bedre siddeforhold for voksne
Måske nogle flere klatrestativer med rutsjebaner. Det er som om at klatrestativet ikke rigtigt fanger mine børn i
længden. Og underligt nok er klatrestativet på legepladsen ved guldbergsgade/sjællandsgade rammen for god leg i
timevis. Måske kunne man se på HVAD det stativ kan, versus det i Mimersparken?
rindende vand legeplads
Lettere og mere indbydende adgang, når man kommer fra Nørrebro station siden.
Måtte faktisk godt have været endnu større
Den er ikke så velkommen for de aller mindste. Der er kun to sansegynger og sandkassen som vi kan bruge.
Gyngestativerne fra nørrebro parken, er et stort hit som man godt kunne skæve lidt til.
Lidt flere aktiviteter for de mindste rn
Hule muligheder
Som tidligere nævnt, ønsker jeg mere natur. Træer, mudder mm.
Nogle fra personalet er utrolig søde til at finde ting og hjælpe lege igang. Andre helt modsat, så vi føler os
besværlige, når vi eksempelvis vil låne sandlegetøj eller cykler. Dét er irriterende.
udvidelse. parkourbane til større børn. Læ for vinden. Brug gerne jorden fra den kommende udgravning til at lave
volde/læ.
Kælkebane
Vedligeholdelse
Større, flere og nedgravede trampoliner!
Flere (tyndere) sving/parkourstænger til børnehænder.
Flere aktiviteter
mere græs, mindre asfalt
Skygge steder ved høj solskin
Overdækkede områder, så man kan komme i ly for regnen.
Legehuse mangler
bedre steder at sidde
næ....
? Hvor kan man se at der er arrangementer?
Mere legeplads. Da jeg synes selve legepladsen kan være lidt kedelig for de små børn
Nej - ok til børn.
Nej
virker nedslidt
bedre toiletter
legepladsen kunne laves bedre
Jeg kender den ikke godt nok.
Trampolinerne er altid slidte...
At trampolinerne bliver udskiftet med noget som ikke gang på gang går i stykker. Det er ærgerligt at de bare for liv at
stå uden at kunne bruges. Det virker som om det er det samme på næsten alle legepladser i byen.
Babygynge måske.
Mere synlighed omkring arrangementerne. Babygynge.
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Der mangler lidt en rigtig gynge, som kan gynge lidt højere. Og måske også en babygynge så det er nemmere at
have lillesøster med.
Trampolinerne er også ved at trænge til vedligeholdelse.
Det er en ret fed legeplads. Måske en lille klarrebane til mindre børn.
Flere oaser, mere fri leg, mere kreativitet.
Gør som flyverlegepladsen og bredegrund på Amager til sammen, og få den fedeste legeplads i byen .
Mere byhave.
nej
/
Måske et sted omkring sandkassen hvor der var lidt lavere end stejle skråninger - så en ældre bedstemor bedre
kunne kom i sandkassen med et mindre barn på armen uden at være bange for at falde :-)
Flere træer og buske
Bedre legeredskaber
Det ville være fint med en vasket bane hvor kurven sidder længere nede.
Nej.
At der er noget for små børn også.
Der mangler æstetik - det er i min optik et grimt område
Bedre legeplads til alle aldre eller to. En til mindre børn og til større
Måske mere opdelt så grupperinger ikke overtager en aktivitet
Plant træer i stedet, kan med fordel udvides til hele mimersparken
Bedre trampoliner - de går ofte i stykker.
Borde eller andet legetøj/redskaber i sandkassen.
Flere gynger. Både til helt små og lidt større. Der er kun den runde gynge. Hvis de alligevel hiver møljnerparken ned
kunne de jo flytte nogen af de fede legetårn, militærbil og andre ting derud. Vi besøger nogen gange
møljnerparkens legepladser. Så synd de aldrig bliver brugt.
Svævebane kunne også være et kæmpe hit. Den i møljnerparken er i stykker. Måske sådan en blækspruttelignede
ting. Alle unger elsker den på sorteplads at der tilrider ikke er plads.
Flere scootere/løbecykler og generelt legeredskaber til mindre børn (2 år) + indhegning af legepladsen
Der er meget lidt tilsyn på legeredskaberne og de kan være gået i stykker i månedsvis, før de bliver repareret.
Vi savner yderligere en rigtig rutchebane (ikke en af gummi) og et par rigtige gynger (ikke en sansegynge).
nej
vi kommer typisk på tidspunkter hvor der ikke er personale på arbejde. så ved ikke hvordan det kunne forbedres.
Men det ville være rigtig godt hvis toilettet havde en større åbningstid, så man kunne regne med at det var åbent
Mere klatrebane
Mere græs og flere plantekasser. Det er meget asfalt og minder lidt om en børnehave i 90'erne. Kunne godt trænge
til lidt pædagogiske visioner og mere "nærværsskabende" rum.
Den kunne godt trænge til renovering. Nogle redskaber er gået i stykker.
bevar det !!!
Nej.
Rutchebanen kunne godt stå et andet sted, end at ende nede i sandkassen - potentielle konflikter. Men skønt at den
står på en bakke man skal erobre først
flere rutchebaner og gynger. Måske en lidt mere alm. legeplads eller kravle-rundt-område med stativ osv.
Vil jeg lade op til børnefamilier
Samme som før
Den er måske lidt grim i det store billede. Måske mere naturlegeplads/træbygninger. Bør samtænkes med resten af
parken, som ikke er blevet mindre gold af den luftige legeplads.
Jeg ville bruge den mere hvis den var indhegnet som andre bemandede legepladser
Nej
Der kunne godt tænkes i flere udfordrende redskaber til børn, fx ift balance, klatring osv. og flere gynger, evt
soppebassin til om sommeren og flere kroge, mere grønt, hvor børnene kan "gemme" sig og lave huler
En gynge til mindre børn og et legehus. En svævebane vil også være fedt til de større børn
Bænke tæt på sandkassen så børn og voksne er trygge.
Bænke andre steder så man som voksen og ældre ikke skal stå op hele tiden eller sidde på en kold cement kant langt
fra børnene.
En udvidelse af legepladsen vil helt bestemt være en klar forbedring
Der mangler måske lidt til de helt små.
Luk mere af, så man ikke skal være bange for at børnene løber ind i cyklister/ bliver væk. Noget overdækket til når det
regner.
Mere belysning
Vedligeholdelsen skal prioriteres. Legepladsen fremstår generelt slidt, med flere elementer fjernet eller ødelagt på
klatrestativet.
Svævebane.
Almindelige gynger i gadeniveau.
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Basketballkurve med glasfibre plade
Det ville være dejligt med flere ballanceting til de helt små og nogle flere ruchebaner
Flere trampoliner og gynger. Måske på /i græsplænen.
Gynger, boldområde til små børn
Der skal være meget mere ryddeligt, rent og imødekommende.
Der mangler noget overdækning - regner det, er der ingen steder komme i læ! Trampolinerne er i stykker
Mangler Legeredskaber i sandkassen
Jeg synes det der fungerer allerbedst i Nørrebroparken er at der er legeredskaber og køretøjer fremme.
En form for sving/gynger.
Også mangler bygningen et gevaldigt løft. Byg noget ordentligt af kvalitet. I stedet for de billige Pavilloner som er
helt smadret og indrettet med genbrugsmøblet. Indret bygningerne med kvalitet så brugerne føler sig velkomne og
området har noget at være stolte af.
Synes godt at man kunne udvide legepladsen med andre typer legeredskaber - måske et vandbassiner som kunne
fyldes op af regnvand og almindelig vand om sommeren
nej
Renovering af legepladsen, trampolinerne o. L.
Man kunne godt have medarbejderne til at lave aktivitet på forskellige dage og tidsrum
Mere grønt, dyrkning
Og tilbud til ældre
Indhegning.
Wc. Bænk/stol til forælder. Skygge spots.
Desværre. Den virker dog til at være spændende for børnene.
En lav indhegning.
Nogle børn er bedre til at dele end andre. Ligesom nogle forældre er bedre til at minde børn om det end andre. Men
en reminder om at alle tingene er til deling (som ladcyklerne) ville være fin.
Fjern ghetto
Lidt mere legeplads
Flere forskellige legeredskaber, og gerne mere klatring.
Se på de legepladser der fungere bedre, Fælledparken, flyverlegepladsen m.fl. Der bl.a. indhegning som en god ting
som skaber et bedre defineret rum omkring legepladsen. Der er desuden flere legeredskaber som er tilpasset
børnenes skala. Der multifarvede monolither er ikke den signatur for parken man kunne have drømt om.
Jeg tror aldrig, jeg har set den bemandet. Er den ikke bemandet i weekenden? Kunne være dejligt, hvis rødder med
knallerter ikke brugte pladsen lige op ad legepladsen til ræserløb. Men sådan set godt at de bruger et åbent område,
og ikke gader og stræder.
Køretøjer til børn i skolealderen.
Lav bedre reklame for arrangementer fx ved at sætte plakater op oppe ved stationen.
Flere aktiviteter, tiltag som i kulturhusene. Tænker meget kan gøre på legepladsen, nu hvor vi ikke skal samles så
meget inde. Tænker fx teater, workshops osv
Den kunne indrettes mere indbydende og til kreativ leg. Det er en halvkedelig legeplads. Blæksprutten på den sorte
plads er langt mere attraktiv for børn, f.eks.
Balance bane på jorden som der går længere væk, så de voksne gider være med.
Flere gynger.
Trampolinerne er slidte og ikke så sjove.
Lav en svævebane
Lav balanceredskaber
Flere siddepladser for voksne.
Har vel nærmest svaret.
?
Flere legeområder, gerne udvidelse af klatrebanen, så man kan lege joden-er -giftig-tik.
Flere gynger for større børn.
Vi kunne virkelig godt bruge en hockey bane, uden basket kurve. Den i Nørrebro Parken er næsten altid taget og
mest af basket folk
Et lille hus som man kan lege butik fra eller køkken/café
at få moneret træning udstyre (til motion)
?
Bedre vedligeholdelse af specielt trampoliner
Etablering af servering – alt fra food trucks/kaffevogne til en fast café. Der mangler også ting rundt omkring
legepladsen, der kan "hive" folk derhen, og generel information om dens eksistens. Jeg møder konstant forældre på
Nørrebro, der aldrig har hørt om hverken den eller Mimersparken.
bedre forhold til at skate/løbehjule. Skab flere momenter til fart. Evt et pumptrack så man kan få pulsen op. Denne
kan bruges af både skate/løbehjul/cykler
Uhh. Så skal jeg spørge mine børn.
Trampolinerne er lidt ulækre nedenunder, ikke altid i fin stand.
NA
Nej
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Gynder ala de røde fra fælledparken.
Bedre brug af bemandingen, det er ikke gennemskueligt hvordan man kan få glæde af dem
Bedre vedlighold af trampolinerne.
En klatrebane der er tilpasset yngre børn.
Dyr som i byoasen Soppebassin/lav badesø
Løbehjulsrampe
Flere gode mooncars og lign
Flere ting til børn over 8 år.
Udbygning med byggelegeplads med værksteder og evt lidt kaniner og lign.
Måske noget for dem der ikke er helt så modige. Klatrerbanen kræver virkelig noget og min datter på 8 år tør
simpelthen ikke.
Nej
Måske endnu flere klatreting
Mangler nogle overdækkede områder, både på regnfulde dage og på varme solskinsdage.
Nej
En indhegning så børnene ikke bliver væk.
Det kunne være fint hvis der også var mulighed for at lege med vand om sommeren evt soppebasin. En svævebane
ville også være fint.

Har du hjemmeboende børn?

→ HVIS JA: I hvilken aldersgruppe/r er dit barn/dine børn?

Er der andre legeområder i byen, som du er glad for at komme med dit barn/dine børn?
•
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•
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Flyverlegepladsen. Den sorte plads og røde plads, skaterbanen i Nørrebro Parken.
Nørrebroparken
Flyvelegepladsen, Hans Tausen legepladsen, Trafiklegepladsen, Pipperen legepladsen (NV)
Superkilen, især blæksprutten og gyngerne.
Hans Tausens park og de gamles by især på grund af dyrene.
Nørrebroparken og flyverlegepladsen, fordi den er så godt placeret, legepladsen er stor og der er nem adgang til
kaffe og snacks.
Alle 4 steder er virkelig gode legepladser
Hun går ikke på legeplads mere, men vi cykler til svanemøllen og bader
Ja
Den sorte plads, blæksprutten
Balders Plads
Guldbergsgade legeplads
Bannana Park
Flyverlegepladsen i Nørrebroparken
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Flyverlegepladsen. Ude ved Utterslevmose. På den sorte plads ved rutsjebanen. Men hvad er der ellers af
legeområder? Det er desværre ret nørrebro'sk i den forstand, at alle tager det samme sted hen, så det ville være skide
godt, hvis Mimersparken kunne blive endnu bedre i den henseende.
Flyverlegepladsen, Nørrebroparken/Skaterbanen, Den røde plads, Hans Tavsens Park, Assistens.
Flyverlegepladsen, fælledparkens legepladser, balders plads,
Flyverlegepladsen i Nørrebroparken, Legepladsen ved Møllegade
Assistens Kirkegård, legepladsen i Odinsgade, legepladsen i Allersgade, Nørrebroparken
Mine børn er også glade for legepladser på div. skoler i Kbh N samt Fællesparken. Da de var små fungerede Hans
Tavsens Parkens legeplads godt.
By oasen og Flyverlegepladsen
NB parken, sorte plads, Bananapark
Nørrebroparken
Den røde plads. Blæksprutten/rutsjebanen
Dyrerne ved de gamles by
Assistensens
Mine tre hjemmeboende børn er lige netop over legeplads-alderen.
Til gengæld kommer jeg på legepladserne med mine børnebørn (for jeg har nemlig også voksne børn). Med
børnebørnene går vi på Mimersparken og Nørrebroparkens legepladser.
Nørrebroparken, ByOasen, HTØ, Wesselsgade, Ørstedsparken, Fælledparken, Baldersgade legeplads, Bispeengen
legepladsen
Fælledparken, Flyverlegepladsen v. Stefansgade, Assistens bl.a.
Blæksprutten og den stribede bakke, den røde plads, basketbanen, skatteområdet og de lange gynger ved
træningsområdet, legepladsen i Nørrebro Parken, Guldbergsgade, Fælledparken..
Nørrebroparken, De gamles by (dyrene), legepladsen ved Guldbergs Skole
Flyverlegepladsen, den sorte plads, pipperen i Nordvest
Flyverlegepladsen, Stefansgade
Hans Tavsens parkens legeplads
Legepladserne i Fælledparken
Legepladsen i Frederiksberg Have
flyverlegepladsen, tårnlegepladsen
fælledparken, Assistens
Ja, specielt Byoasen.
Som sagt, legepladsen ved Guldbergsgade / Sjællandsgade er vi meget. Også Guldbergsplads. Blæksprutten på
den sorte plads er også god. Der mangler bare lidt mere..
stefansgade legeplads(flyveren) og assistentens kirkegård og hans tausens park
Nørrebro Parken, Hans Tavsens parken og De Gamles By med gederne, Assistenten, Utterslev Mose.
Flyverlegepladsen
Fælledparken
Baldersplads
Bananapark
Fyverlegepladsen, Fælledparkens legepladser, ByOasen
Banannapark, Bispebjerg hospital legeplads, Fælledparken, utterslev mose, Bispebjerg kirkegård, flyverlegepladseb
Den sorte og røde plads, flyverlegepladsen
Flyverlegepladsen, Fælledparken, Nørrebroparken
Norrebroparken
Ja, eksempelvis Lersøparken.
de bemandede legepladser, HTØ og Flyverlegepladsen. Trafiklegepladsen og Tårnlegepladsen.
Flyverlegepladsen
Hulgårds bemandede
Lundtoftegade legepladser
Legepladser generelt, Nørrebroparken
Nej barnet er under 2 mdr
Legepladser i nærområdet (flyverlegepladsen, hans Tausen)
Assistens Kirkegård
Alle legepladser i området, selv om vi er ved at vokse ud af de fleste af dem, men netop ikke denne.
Nørrebroparken, flyverlegepladsen.
Bispebjerg legeplads
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Legeplads på Lersø Allé
Superkilen
Legeplads i Nørrebro parken
Nørrebroparken
Stefansgade, balderslegeoladsen, den sorte plads
Byoasen, tårnlegepladsen, trafiklegepladsen, skovlegeplads på amager
Mit barn er kun 3 mdr. Jeg forestiller mig i fremtiden, at vi kommer til at bruge legepladsen.
Ikke rigtig
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- Den sorte og røde plads.
- Nørrebroparken.
Flyverlegepladsen, Den røde plads, Assistens Kirkegård.
Balders plads
Lersøparken
Nørrebroparken og bananapark
Legepladserne i Fælledparken
Legepladsen ved Nørrebroparken
Ja, Byoasen, Bananapark, flyvelegepladsen, Degnestavnen, Mjøænerparken, den sorte Plads, skaterbaner,
Tårnlegepladsen, trafik lehegpladsen
Den sorte plads og Nørrebro Parken
Nørrebro parken
Den røde plads
Den sorte og røde plads
Skaterområdet v/Nørrebroparken
Nørrebroparken
"Den Knækkede flyver"
Bannanapark
Legepladsen v/Balders Plads
Enghaveplads (skaterpark)
Nørrebroparken - hans Tausens plads
flyverlegepladsen
Flyverlegepladsen, Blæksprutten, Hans tausens park
Den røde plads, den sorte plads, legepladsen i Hans Tavsens park Øst, Nørrebroparken legeplads, legepladsen ved
lersøparken, legepladsen i prinsesse Charlottes gade
Wesselsgade legeplads
HTØst
Flyverlejeplads
Ryvangen naturpark, Utterslev mose, Byosen, Fælledparken og flere andre steder. Men undgår Mimersparken og
området ved den Røde Plads. Der er simpelthen for ulækkert og beskidt ofte flyder der affald overalt osv.
Nørrebroparken, assistens, Fælledparken og den sorte plads
Ikke endnu da hun kun er 4 måneder gammel.
Den sorte plads, den røde plads, tårn legepladsen trafik legepladsen og vandlegepladsen i Fælledparken.
Legepladsen på Lersø park alle og legepladsen på plænen foran Bispebjerg hospital. Af og til også flyverlegepladsen
på stefansgade men bruger den mindre pga pusherne i Nørrebro parken.
Nørrebroparken/ fæyverlegepladsen
Guldberggade skole legeområde
Sorte og røde plads
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Legeplads på blågårds plads
Nørrebroparken
Fælledparken, hans Tavsens Park, den røde plads, KUBE og på alle bibliotekerne hvor det er rart man kan være i løbet
af vinteren.
Tidligere, da børnene var mindre brugte vi meget flyverlegepladsen i Nørrebro park
Mit barn er et halvt år, så vi er ikke kommet igang med det endnu
Flyverlegepladsen
Hans Tavsens parken
Fælledparken
Nørrebro: Flyverlegepladsen, ByOasen, Assistensens
Bananaparken, Balders plads, flyverlegepladsen i Nørrebroparken og blæksprutten på Hothers plads.
Legepladsen i Nørrebroparken, ByOasen i de gamles by, hans tarvsens øst, guldbergs plads, osv.
I Fælledparken er der ikke bander og knallerter så der kan vi komme med vores børn og slappe af. Assistens
kirkegården er også dejlig. Desværre er Hele superkilen og Nørrebro parken inficeret med bander som gør det
ekstremt utrygt at opholde sig særligt med børn
Konditaget på Lüders Plads i Nordhavn.
Legepladsen ved Tuborgflasken Ved Hellerup Skole.
Superkilen.
Den røde plads.
Flyver legepladsen ved Nørrebroparken
Nej, mit barn er endnu for lille
"flyver-legepladsen" på Stefansgade, Guldberg Plads, Banana park
Nørrebro parken især, den sorte plads. HT Øst
Nrbro legeplads. Hans Tausens.
Ja. Tårnlegepladsen i Fælledparken, men der er alt for mange mennesker.
Så kan vi lige den lille legeplads på guldbergsgade og den bemandende legeplads i Wesselsgade og den i Hans
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Tavsensparken.
Vi er ikke så glade for den i stefansgade. Den er stor men for gå aktiviteter.
Nej. Hun er ikke gammel nok endnu. Men jeg kan se mig selv tage i Mimersparken med hende, når hun bliver lidt
større
Legepladsen ved Margretheholm havnen. Den store legeplads i Nørrebroparken. Og naturlegepladsen i
Valbyparken.
Gården i vores ejendom, Nørrebroparken, Assistens Kirkegård og flere steder på Frederiksberg.
Flyverlegepladsen og legepladsen i Hans Tavsens Park - især sidstenævnte. Derudover Assistensen og Utterslev
Mose.
Flyverlegepladsen, diverse i Fælledparken, bredegrund og bondegården på Amager, div. Skate/ løbehjulsbaner.
Bananaparken, Legepladsen ved Baldersplads, Flyverlegepladsen, Lersøparken, Den røde og den sorte plads, By
Oasen.
Ja
Bruger meget en lille offentlig legeplads på Lersø park alle/Gyritegade og Tårnlegepladsen i Fælledparken.
Blæksprutten på den sorte plads
Flyverlegepladsen
Elefanten og gyngerne på den røde plads
Den sorte plads - blæksprutten er et hit jo og en bakke m streger er også meget populært
Flyverlegepladsen, Parken, cykellegepladsen på Amager, den røde plads og den sorte plads. Jeg kendte ikke rigtigt
til Mimers parken.
Flyverlegepladsen og hans tausens legeplads
Legepladsen bag lundtoftegade.
Flyver legepladsen langs stefansgade
Ja, men han er lidt lille endnu:)
Byoasen, Fælledparken, hans Tavsens
Nørrebro parken. Den røde og den sorte plads, hans tævens legeplads.
Byoasen, bananna park
Flyverlegepladsen
Nørrebroparken
Fælledparken, byoasen, botanisk have.
Flyverlegepladsen, Tårnlegepladsen, trampolinlegepladsen, legepladsen ved Skolen ved Søerne, legepladsen i Kgs.
Have, Rasmus Klump legeplads i Tivoli
Legepladsen ved Allersgade, Flyverlegepladsen på Stefansgade, Den sorte plads, legepladsen på Odinsgade og
Hans Tavsens park - og legeplads.
Flyverlegepladsen, ByOasen, legepladserne i Fællesparken mv.
Lersø park
Odinsgade
flyverlegepladsen, legepladsen på wesselsgade, den sorte og den røde plads
Bemandede legeplads i De Gamles By, Nørrebroparken, Assistenskirkegården, Hans Tavsens Park.
Flyverlegepladsen i Nørrebro Parken, legepladsen i Lersø Parken
Nørrebroparkens legeplads
Byoasen
Legeplads nattegalevej
Vandlegeplads ved rigshospitalet
Legeplads sjælandsgade/guldbergsgade
Den sorte blæksprutte i superkilen
Hvis man kan kalde assistentgården en legeplads - så ja. Vi bruger også Nørebroparken og skaterparken/den røde
plads meget.
Nørrebroparken, Bryggen, indre by omkring Blox, lersøparken osv
Den sorte plads og fælledparken.
Den Sorte Plads, Flyverlegepladsen, ByOasen og De Gamles By, Fælledparken, Guldbergs Plads, legepladsen ved
Guldberg Skole, HTØ og flere
Byoasen, naturlegepladsen på rødkildevej
Jeg kan godt lide legepladserne i Hans Tavsens Park og Nørrebroparken, fordi der er legeplads for de helt små. Også
min dreng som er under 1 år og ikke kan gå. Babygynger er et kæmpe hit. Og der er altid kø til dem.
Vi bor i lersøegård så lige mellem sorte plads og mimersparken. Sorte plads og blæksprutten er også er kæmpe hit. I
burde dog som kommune sætte et hegn op ud mod vejen i hjørnet ved Mimersgade og midgård. Nu der en cafe
hvor voksne også køber kaffe. Det handler om tid før et børn bliver kørt ned. Også når nogen af de unge drenge i biler
køre rigtig stærkt. I burde også sætte nogen ordentlig fartchikaner op ved den grønne stis overgang over
Mimersgade.
Flyverlegepladsen, men der er altid så mange, så vi prøver finde andre steder.
Fælledparken
Flyverlegepladsen, legepladsen oppe i stjerneparken, legepladsen ved boligkomplekset bag ved
Netto/Lundtoftegade.
Nørrebroparkens flyverlegeplads, Sanse-/naturlegepladsen ved børnehaven Kålormen, Tårnlegepladsen i
Fælledparken
superkilen, flyverlegepladsen, wesselsgade legeplads, assistenten, trafiklegepladsen, tårnlegepladsen, allersgade
legeplads,
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Mange steder, bland andet:
- den bemandede legeplads byoasen
- den bemandede legeplads hans tavsens park
- den bemandede legeplads nørrebroparken
- bananaparken
osv.
Ja - vi bruger kilen mest - dernæst mimersparken. Fælledparken og nørrebroparken.
Byoasen
HTØ
Assistensen
Guldbergs Plads
Landbohøjskolens have
HC Østedsparken
Østre Anlæg
Hans Tavsens Parks bemandede legeplads.
Flyverlegepladsen

•
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•
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Den sorte plads
Fælledparken
nørrebroparkens legeplads
over ved gudbergsgade - pladsen med de blå pinde
røde plads
superkilen i det hele taget
sorte plads - blæksprutten
Basketbanen under Buen og ved Hans Tausens.
Nej
Den Sorte- og Røde plads.
Flyverlegepladsen i Nørrebroparken
Ja, masser ;)
ja
Nørrebro Parken, superkilen
Nørrebroparken, legepladsen i Ørstedsparken
Alle legeplader ved Nørrebro parken - især de små legepladser ved gromsgade, thorsgade og superkilen
Den sorte plads/den røde plads. Nørrebroparken, skaterbanen ved Farumgade, Tagensbo skoles legeplads
Nørrebroparkens legeplads. God til de mindste
Ja alle legepladser, men kommer særligt på dem i nærområdet.
FLyverlegepladen
Nørrebroparken
Rentemesterparken
Pipperen
Nørrebroparken
Legepladsen Ved Mågevej i nordvest. Tæt på nordvest parken. Nogle gange legepladsen ved stefansgade, men den
er alt for overfyldt.
Ja, vi benytter ofte legeområdet ved Lundtoftegade samt det lille område i Bispeparken.
Degnestavnens legeplads, kildevældsparken, hulgårdplads legeplads (især den brandbil er populært).
min datter er for ung til at vi aktivt bruger byens legepladser, men om et års tid tænker eg at det vil være oplagt at
bruge mimersparken samt lokalområdets andre legepladser
Pippern, valbyparken
Degnestavnen - men den er virkelig ikke god. Den er bare nabo til os.
Vi bruger utterslev mose og kirkegården til gåture.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der ligger en privat legeplads omkring filosofvænget.
Flyvelegepladsen i Nørrebroparken, Hulgårdsplads legeplads, Degnestavnens legeplads, Hans Tavsens Plads øst’s
legeplads, legepladsen i Folkets Plds
Flyverlegepladsen da den er indhegnet og dermed meget tryg at slippe børn løs på. Derudover har vi haft meget
sjov ud af at besøge remisen på Østerbro samt biblioteket på Nørrebro.
Ja bl.a. Bananaparken og Flyverlegepladsen
Legepladsen Wesselsgade, Legepladsen Degnestavnen, Emaljehaven (Boligområde med offentlig adgang)
Nørrebro Parken og Skaterparken ved siden af.
Ja, flyverlegepladsen, den ved assistens Kirkegård og blæksprutten på den sorte plads
Byoasen, wesselsgade legeplads
Ja, Nørrebroparken, Hans Tavsen Parken.
Legepladsen ved Nørrebroparken, trafiklegepladsen på Østerbro
Nørrebroparken, Pippern, Hulgårdsplads, degnestavnen, Byhaven, Kuben og mange andre steder
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Nørrebroparkens legeplads,
Cykeltrafik legepladsen i Fælledparken,
Flyverlegepladsen
Lersøparken, moserne og forskellige legepladser
Nørrebroparken
Hulgårds plads
Genforeningspladsen
Degnestavnens legeplads, Den røde og den sorte plads og legepladsen i Nørrebro parken.
Om sommeren trafiklegepladsen og tårnlegepladsen på Østerbro.
Ja - jeg søger ikke ned i Mimersparken for at benytte legefaciliteterne. De findes bedre andre steder og tættere på.
Nørrebroparken
Legepladsen på rørsangervej
Emaljehaven
Stefansgade-legepladsen og Nørrebroparken
Genforeningspladsen
Den bemandede legeplads i Nørrebroparken og Byoasen er favoritterne.
Faelledparken (legepladserne - isaer vandlegepladsen), ByOasen paa Moellegade, Hans Tavsens legepladsen,
taglegepladsen i Nordhavn
Ja langt de fleste legepladser både bemandede og ubemandet
Piperen, naturlegepladsen ved bellahøjhusene. Hulgårdsvej legeplads
Pipperen, Flyverlegepladsen, legepladsen i Lundtofteparken, legepladsen i Fælledparken
Ja fx Nørrebroparken, Superkilen, Degnestavnen mfl.
Ja. Vi elsker Byoasen og bruger også meget Hans Tavsens Legeplads, Flyverlegepladsen, Wesselsgade legeplads,
legepladsen i H.C. Ørstedsparken og blæksprutten på Superkilen.
De gamles by
Flyverlegepladsen på Stefansgade
Vælger tit legepladser der er tæt på, og som ikke er overfyldte. Så den sorte plads.
Vandlegepladsen/pipperen, den bemandede legeplads ved hulgårds plads , legepladsen ved Degnestavnen,
Træningstaget
Generelt legepladsen ved Stefansgade. Dog er den meget åbenlyse og voldsomme hashhandel der foregår klods op
af legepladsen meget utrygsskabende og ubehagelig.
Alle legepladser :-)
Flyverlegepladsen i Nørebroparken
Pipperen
Flyverlegepladsen
Vi kommer gerne på Pipperen eller Hulgårds Plads, da det er tættere på vores bolig
Vores datter er 11 uger, så hun er ikke helt gammel nok endnu:-)
Mit barn er kun 4 måneder, så ikke endnu. Men har skrevet mig de bemandede legepladser i Mimersparken og
Nørrebroparken bag øret til når han bliver ældre.
Degnepladsen kbh NV. Afsides og aldrig proppet med mennesker. Forskellige afkroge og områder. Forskelligt at
vælge imellem. Der er skygge og sol, åbne og mere gemte områder.
Nørrebroparken, ved Stefansgade
Hans Tavsens park
Vi har brugt Flyverlegepladsen i Nørrebroparken ved Stefansgade en del. Vi benytter også legeområdet ved
Nørrebro Park Skole, samt andre små lege områder i nærheden. Og endelig De Gamles By ved Guldbergsgade med
dyrene, har vi brugt meget.
På det seneste er vi også begyndt at bruge BaNanna Park og legepladsen i Fælledparken mere, da vores søn er blevet
større.
Grønne områder, hvor der er andre børnefamilier og generelt fri for tobaksskoder, grupper, dåser mv.
Ja - mange
Ja legepladsen ved Baldersplads(som der er indhegnet) hvor ens barn også bedre kan køre på løbecykel. Så der den
indhegnede legeplads ved Lersøpark alle. Legepladserne ved fælledparken. Flyverlegepladsen ved jægersborggade.
De gamles by er også spændende grundet dyrene.
Flyverlegepladsen og tårnlegepladsen
Christianshavn Volten
Nørrebroparken, Hans Tavsens Park, H. C. Ørstedsparken, Naturlegepladsen i Valbyparken
FællesParke
Fælledparken
Nørrebroparken
Flyverlegepladsen i Nørrebroparken. Legepladserne i Fælledparken.
Har kommet i mimer og flyverlegepladsen rigtig meget da børnene var yngre
Pipperen, legepladsen på Grøndalsvænget skole, Emaljeparken, Nørrebroparken, Lersøparken, legepladsen ved Den
røde plads, Fingerlegepladsen, legepladsen ved Grøndalscentret, legepladsen ved Degnemosen. Går gerne på
opdagelse på andre af byens legepladser nær og fjernt fra vores bopæl
Ja, flyverlegepladsen, den sorte plads (blæksprutten), Fælledparken m.fl.
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Blæksprutten, Nørrebro Skatepark, Fælledparken skatepark
Skaterbanen og tårnlegepladsen i fælledparken
Blæksprutten på den sorte plads
Skydebanen
DAC
Legepladsen i kildevældsparken og h. C. Ørsteds parken
Bibliotekerne
Byoasen
Degnestavnen, Hulgårds Plads legepladsen, Utterslev Mose, Emaljehaven.
Valbyparken
De bemandede legepladser i Nørrebroparken og fælledparken
Sorte plads med blæksprutten, der kommer vi tit.
Legepladsen i Hans Tausens Park
Flyverlegepladsen
Emaljehaven
Den røde plads, Den sorte plads, Odinsgade legeplads, Tårnlegepladsen, Trafiklegepladsen, og sikkert også nogle
stykker mere...
Vi brugte ofte legepladsen, da børnene var yngre
Alle de bemandede legepladser - og de ubemandede.
Den røde plads, den sorte plads, legepladser generelt
Hans Tausens Park, da der både er legeplads med hvad dertil hører, samt boldbaner og bordtennisbord ved
Nørrebro Park skole.
Lersøparken pga. de store græsplæner.
Løbehjulsbanen i Fælledparken.
Trampolinlegepladsen i Fælledparken.
Nørrebro Parken
Nørrebroparken
Wesselsgade
Assistentens kirkegård
Odinsgade lejeplads
Byoasen
Guldbergsplads
Ja bestemt. Benytter meget Kbh NV og andre steder i byen.
Eks. Pipperen, byens naturlegepladser (Valby og Kbh NV)
Nej, de er blevet for store, men tidligere: Flyverlegepladsen i Nørrebroparken.
Flyverlegpladsen og den oppe i fuglekvarteret.
BaNana Park, Balders Plads legeplads, Nørrebroparken legeplads.
Ja, syntes de fleste legeområder i KBH er gode. Flyverlegepladsen, ByOasen mv.
Vi bruger mest boldbanerne i Nørrebro parken og mimersparken
Mit barn er nyfødt og vi bruger derfor ikke legepladser endnu.
hans tausens legeplads
Guldbergsparken. (Guldbergsgade - basketballbane)
Flyverlegepladsen og legepladsen ved Hans Tausens Park
Stefansgade- legepladsen i nørrebroparken.
Legepladserne i Fælledparken med trampolinerne
Skydebanegades legeplads
Fuglekvarteret, Fælledparken, Flyverlegepladsen, toppen af Nordhavn, det gamle plug"n"play i Ørestaden
Nej Desvære .
Flyverlegepladsen, Byoasen, Hans Tavsens.
Nørrebroparken, assistens kirkegården, hans tavsens parken, Fælledparken,
Flyverlegepladsen, legepladsen i Baldersgade, Blæksputten/den sorte plads, skaterbanen i Nørrebroparken,
legepladserne i Fælledparken.
Flyverlegepladsen og Hans Tavsens park
Flyverlegepladsen, Zoologisk Haves legeplads, DAC/Blox, Skydebanelegepladsen, legepladsen ved Guldbergsgade
Skole, legepladsen på volden ved Christianshavn, legepladsen i Frederiksberg Have, m.m.
Nørrebroparken
Frederiksberg legeplads, da flyverlegepladsen ved stefansgade/nørrebroparken er et forfærdeligt sted for børn.
Utroligt dårligt indrettet og dårlig sikkerheds foranstalninger. Hver gang jeg er der nede er der en forældre der
brokker sig over den.
Flylegeplads (Nørrebroparken), Det røde plads, Tavsens Park legeplads, Allersgade legeplads
Den sorte plads
Degnestavnen
Pipperen
Krakas plads
Kongens have
Balders Plads.
Nørrebro Parken
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Assistenskirkegården(parkområdet). Området ved banelegemet på den anden side af bispebjerg st.: Det er dejligt at
der er en stribe med mere vildtvoksende natur, der hvor der engang må have været kolonihaver.
Flyverlegepladsen i nørrebroparken
Den bemandede legeplads i Hans Tausens Park. ByOasen.
Legepladser, fx Stefansgade + De gamles by ved Guldbergsgade
Nørrebroparken
Hans Tausens park
Fælledparkens legepladser, Baldersplads, Banana Park, Lersøparken (lidt kedelig legeplads, men fed park),
Nørrebroparken, Den Røde og sorte Plads mm.
Den sorte Og røde plads. Nørrebroparken
Den røde plads, den sorte plads, flyverlegepladsen
Flyverlegepladsen, Wesselsgade, Fælledparken...
Den mindste elskede 'håndlegepladsen', som mimersparken hed i daglig tale hos os. Nu er de vokset fra
legepladser.. Da de var mindre var vi også ofte på legepladsen i Nørrebroparken og ved Balders Plads. Der tager jeg
også gerne familie/venners børn med
Flyverlegepladsen
Den røde plads og blæksprutten
Tivoli, Flyverlegepladsen (fordi den er tæt på) og Hans Tavsens parkens
ja, nørrebroparken legeplads.
Ja. Fælledparken og kildevældsparke.
Der er hyggeligt. Med søerne.
ikke relevant
Mjølnerparkens legepladser
Tårnlegepladsen
+ andre, som jeg desværre ikke kan huske navne på
Ja, legepladsen i Bispebjerg park, på Balders plads, Den sorte plads og Flyverlegepladsen
nej barnet er tre måneder så det er for tidligt
Nørrebro parken
ByOasen i de gamles by.
Flyverern, Bananaparken, den Sorte Plads, Nørrebroparken
Vi går i især i Byoasen Fælledparken til løbehjulsrampen.
Soppesøen i Fælledparken.
Degnestavnen
Fælledparken trafiklegeplads. Nørrebroparken (flyvemaskine). Den røde og sorte plads.
Hans tausensparken, flyverlegepladsen, Frederiksberg have, Kongens have, piratskibslegepladsen ved Frederiksberg
centret
Nørrebro parken.
fælledparken
Flyverlegepladsen, Hans Tavsens Plads og den Sorte Plads og særligt byoasen (som er vores absolutte yndlings).
Fælled parken, skatebanen I NB parken.
Ja:
Den sorte plads
Den røde plads
Nørrebro Parken (flyver legepladsen)
Assistens kirkegården
Mine børn leger ikke rigtig mere!
Fælledparken, legepladsen i Odinsgade, Den sorte plads (blæksprutten).
Flyverlegepladsen.
Vi kommer også meget på den sorte og røde plads samt i Nørrebro parken.
BaNanna park
Flyverlegepladsen og byoasen
Mange legepladser på Nørrebro. Blæksprutten, Den røde plads, skatebanen Hillerødgade, Nørrebroparken,
Fælledparken
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Hvilke udendørs steder i dit lokalområde kommer du ofte i? (vælg gerne flere svarmuligheder)

Andre steder:
•
•
•
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•
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•
•
•
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Den grønne kile nord for Den Sorte Plads
Byoasen
Flyverlegepladsen (Stefansgade)
Guldbergsgade
legeplads på Balders Plads
Jeg kommer ikke ofte i nogen af dem, men går engang imellem igennem Assistens og Rød/Sort Plads
Bispebjerg Hospitalspark
Den grønne sti
ingen
Hans Tavsens Park
Ryvangens Naturpark. For alle gælder: primært gåtur, ikke ophold.
Superkilen ved Rådmandsgades skole
Balders plads
Baldersplads
Balders Plads
Kommer ikke nogen af stederne ofte.
Hans tavsens park
Thorsparken ved thorsgade/Nørrebrogade
Det grønne område foran Bispebjerg hospital
Amorparken
Ryparkens naturområde
Valbyparkens naturlegeplads
Landbohøjskolens Have.
Thorsparken
Landbohøjskolens Have
Hans Tavsens Parken
Nordvestparken
Havnen
Nattegalevej legeplads
Hovedbibliotekets etage for børn
Remisen
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Hans Tausens Parken
Hans Tausens park og Rungsted Plads
den lille zoo på nørrebro.
Rentemesterparken
Pladsen ved café Castro
Genforeningspladsen
Den lille park vej uglevej/ørnevej samt Grøndalsparken
Degnestavnens legeplads
Degnestavnen
Jeg kommer de fleste nævnte steder, men ikke ofte. Disse mulige rekreative steder er enten gennemgående for små
og/eller ret kedelige pga. manglende 'rigtig' fauna og flora
Kildevældsparken
DEgnemosen
Tausenspark
Ryparken og Emdrup Sø
Se forrige svar
Grøndalsparken
Bakken paa Nrbrosiden af den groenne sti's bro over Aaboulevarden, Blaagaards Plads
Valby parken
Kastellet
Botanisk have
Hans Tavsens Park
De lokale legepladser i Pipfuglekvarteret
Genforeningspladsen
Emdrup sø
Degnestavnen
Nordvestparken
Den grønne cykelsti
Grøndalsparken/engen
degnemosen, grøndalsstien
Odinsgade da børnene var små
Bonderen på Amager
Degnestavnen, Hulgårds Plads, Emaljehaven
Nørrebrogade - fantastisk gade!
Hans Tausens Park
Emaljehaven
Balders Plads
Hans Tavsens Park.
Hans Tausens Park
Nordvestparken/stjerneparken
Hans tausens park
Ryvangens Naturpark
Hans T parken
Rymarkens naturpark. Kildevældsparken
Blågaards Plads
Bruger udelukkende mimersparken til fodbold. Har aldrig opholdt mig i den.
Hans Tavsens
Han Tavsens park
Hans Tausens
Skjolds Plads
Øens baghave på Mimersgade
Jeg bruger ikke offentlige pladser ret meget
Hippet skatepart(ved gavlen på nørrebro),
Tavsens Park
Den grønne kile. Grøndalsparken imellem Fuglebakken St og Damhusengen
Øster parken
Kildevæld
Grøndalsparken
kun steder hvor der ikke er bandemedlemmer og der åbenlyst sælges stoffer.
Jeg kommer alle stederne jævnligt (ik' De Gamles By), men oftest de ovenstående.
Krydset mellem Frederikssundsvej og frederiksborgvej.
Hans Tavsens parken
Hans Tausens Park
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Hvad laver du der? (vælg gerne flere svarmuligheder)

Andet:
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Leger med mine børnebørn på legepladserne
Går tur (uden hund)
Går tur uden hund.
ingenting
Om sommeren træner vi Acroyoga i Hans Tavsens Park
Går tur med mit lille barnebarn
Besøger gravsteder for familie (farmor, faster og datter)
Plukker blomster, hvor det er tilladt.
Kigger efter planter, insekter og fugle
Går ture uden hund
kommer der ikke
Som tidligere skrevet skater min søn, så det er et tema:-)
Suger dagslys
klatrer i bananapark
Tager solbad om sommeren
Bruger nærområderne i kraft af mit arbejde med fritidshjemsbørnbørn
Besøger familiens gravsteder
går til musikarrangementer
Kaffe!
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Jeg er gartner, så også botanisk interesse driver mig.
skater
Spiser madpakker
Går tur
Bringer og henter barn fra fodbold
Træner Tai Chi (på Assistensen)
Skater
Går tur med barnevogn
Øver og Leger på min mtb.
Går tur uden hund
Kigger på hundene i hundeparken (NBroparken)
Kigger på hunde i hundeparken
Spiser og drikker
Fotograferer - hobby
Klatre
Jeg bruger ikke Mimersparken, men glæder mig når der kommer en gangsti, og jeg nemt kan kommer derover
Læser, hører podcast, mediterer, ser på planter, sanker,
Ser på dyreliv i Utterslev mose.
Nyder at se naturen og årstiderne skifte. I parkerne kan blikket ofte vandre længere end i beboelsesområderne. Her
lader jeg op til mit arbejde og hverdag.
Min kæreste og jeg går tit ture og nyder byen. Tager på cafe kigger på mennesker mm. Det jeg kunne savne var.
Nogle flere farver / vilde blomster
Går tur - uden hund
Går ture
Øver tricks på MTB
Leger med mine børnebørn
Kaster med discs (discgolf) og laver yoga
Sidder og læser
Går ture
Går tur uden hund
Ser børnene skate
Kigger fugle. Ved lejligheder kigges stjerne/planeter/astronomiske begivenheder.
Går tur UDEN hund + sidder på en bænk
Passer min byhave i Lersørparken
Læser. Spiller akustisk musik
han træner et skateboard med sin søn
drikker kaffe
spiser madpakker
Kigger på gadekunst og maler, hvis man kan.
Slackline
ikke tryk for ældre
Trækker vejret dybt
Prøver at finde ro og trække vejret et sted hvor man indånder noget andet end bilos
Går tur med barnevogn
Mediterer
skater
Vandreture
Daglige gåture.
Kører forbi på vej til og fra arbejde
Vi griller often en masse venner imens ungerne skater eller kører bmx
Afhængig af parkerne, selvfølgelig. Jeg mgl. et sted, der kan være i forlængelse af en have (føles privat/personlig).
Petanque
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Har du forslag, bekymringer eller uddybende kommentarer til projektet, er du meget
velkommen til at tilføje dem her:
•
•
•

Fedt med bylivsprojekter og flere grønne opholdsområder
Med øget cykel trafik kan der være en risiko for at børnene der er på legepladsen/området i større omfang skal være
opmærksom på evt påkørsel
Det lyder fint med lidt mere bakket landskab, men tænk meget gerne på at bibeholde det store åbne rum, som
Mimersparken også er. Det er ét af meget få steder på Nørrebro, hvor man kan se langt f.eks. Og ikke er omgivet af
bygninger på alle sider.
Jeg kunne frygte at man ville lukke mere af mod vest med træer eller bakker, men det er altså også fedt at man kan se
toget køre forbi og rigtig dejligt med et åbent område.

•
•
•
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Men en bakke med en stor vestvendt skråning at sidde på kunne også være spændende. Det ville være et genialt sted
at kunne se endnu længere ud over nordvest og have solen til langt ud på aftenen i sommerhalvåret.
Bevar fodboldbanen! Det er den vi bruger allermest. Og et forslag til forbedring er også at sætte hegn ved siderne.
Børnene spiller ofte på den anden led, og så ryger bolden ind i buskene. Det ville være bedre for både buske og
fodboldspil med et hegn til siden.
Bekymring er at de få grønne områder vi har forsvinder til fordel for endnu flere kunstgræsbaner og skatebaner. Det
kunne være SKØNT med et lille stykke natur i den bydel. Lidt ala naturlegepladsen i Rødkilde Park (NV) med lille skov
og udelegeaktiviteter
Det vil være rart med noget interessant at se på og være i kontakt med.
Hvad med at vi får nogle flere får og geder i byen?
Hvad med et kaninbjerg?
Hvad med bybier og masser af blomster, biodiversitet?
En grisesti? Jeg vil virkelig gerne have dyrene tilbage i byen
Jeg overvejer, om man har tænkt sig at etablere adgang til platformen på Bispebjerg St i forbindelse med
tunnelforløbet - det ville jo give mere naturligt flow for mange brugere.
Åbne planer giver tryghed. Så folk kan se hinanden.
Masser af lys også.
mere mangfoldigt grønt, udnytte arealet tættest på banen til at få mere vild natur til insekter og planter. ev etablere
flere integrationshaver som der er ved den anden side af banen! virkelig fedt projekt der mange går forbi og nyder at
se de forskellige planter. Meget venlig tryg atmosfære der.
Nu så jeg lige tegninger for, hvor det var tænkt, at folk skulle færdes.
Det har jeg svært ved at se, at det giver den store mening for folk, der kommer fra Borgmestervangen. Så skal man
køre for langt, for at komme til den sti, som man skal cykle på.
Der bliver nødt til at blive lavet en ekstra sti til cykler fra hjørnet af boldbanen og op til tunnellen.
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For ellers bliver det for arkitekt-tænkt, og ikke tænk som folk ender/gerne vil bruge det.
Glæder mig til at Mimersparken bliver opgraderet til en park, der bliver en naturlig og rar del af Ydre Nørrebro
Nørrebro Parken trænger til aflastning
go ide med tunnel under banen
bare den bliver meget bred og med meget lys
Bekymret for at der vil komme meget mere gennemgående trafik, især hurtige cyklister i myldretiden, tæt på
børnenes legemuligheder.
Det er ikke mine egne børn, men børnebørn jeg tager med til legepladser, da vi bor lige ved siden af hinanden i
samme karré.
Ved alle grønne arealer kan der etableres underjordiske parkeringsanlæg.
.
En cykelsti fra tagensvej/rovsingsgade til nordvest som er så direkte som muligt. - Uden for mange sving
Boulder område kunne være lækkert, men sikkert også svært at vedligeholde/holde sikkert.
Ift. bakket landskab har jeg ikke nogle præferencer. Så skulle det måske være hvis man kunne lave dem som
integrerede solsenge/siddepladser med ryglæn.
Jeg håber det bliver så grønt Natur agtigt som muligt.
Man skal altid lige tjekke om man får lavet pusherpladser.
Da man lavede parkeringspladser og fjernede basketballmålene på den røde plads, konstruerede man den perfekte
pusherplads.
Jeg håber at projektet bliver integreret ordenligt i resten af områdets cykelstier osv. At man gør meget for, at ruten er
indbydende
Virker som en god ide, men bør sikre med knallert-ræs!!
Jeg synes det er vigtigt at prioritere en god belysning. Både på cykelstien i terræn og i tunellen. Det er ikke et specielt
rart område, og det bliver godt der er flere passager. Det tror jeg vil gøre det mere trygt.
Ville være dejligt med lidt færre muligheder for knallerter - så måske nogle bump, så det ikke er så attraktivt at ræse i
forårs/sommermånederne.
Not really as old retiree
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Fasthold meget gerne det grønne. Det virker også til at være en god ide med bakker.
Søg at undgå, at det bliver et opholds sted for mere lyssky aktivitet, og få meget gerne åbnet op til den anden side af
broen, der fører Tagensvej over parken, og til det andet store åbne område.
Jeg håber at der kommer noget mere legeplads. Gynger / rutsjebaner / balancebaner / forhindringer. Og det lyder
SKØNT med et bakket landskab. Mine unger elsker at løbe op og ned af bakker. Bakken med blå pæle i på
Guldbergsplads kunne godt være en inspiration - der er ALTID mennesker.
tidshorisont på projektet
øge sikkerheden, mere belysning, ud med bøllerne ind med de glade positive mennesker
Mega fedt at der kommer en sti så man ikke skal hele vejen uden om fra begge sider
Tænker at det vil være en fordel at forbinde cykelstien langs banen op mod lygten med mimerparken, sådan at man
kan komme fra Lersøparken med cykel til mimerparken og mimersgade. Hvis der kommer mere gennemgang af
cykler, vil det måske føles mere trygt, når der er "let trafik" igennem tit. det vil være en god måde at forbinde
Bispebjerg/Tagensvej med Mimersgade og Nørrebro, uden at alt trafikken er via Lygten.
Jeg ville være meget ked af, hvis alle græsarealer blev omdannet til byggeplads. Vi bruger græsarealerne hver dag
morgen, middag og aften til at lufte hund og det ville være dejligt hvis bare, der var bare lidt tilgængeligt græsareal i
løbet af projektfasen.
Flere rulleskøjtevenlige stier, tak
Nej.
Jeg drømmer om mere natur i bybilledet, og det er jeg vist ikke ene om. Men det er så trist, at buskene i
Nørrebroparken fx skal klippes ned pga af at pusherne handler derinde. Flere blomster, og flere høje træer! Det må
være løsningen. Plus god belysning, så man ikke kan stå og gemme sig. Betjente døgnet rundt ville også hjælpe
genvaldigt, men det er nok for meget at forlange.
cyklister (jeg er selv primært cyklist) kører stærkere og stærkere, især hvis der er brede og gode cykelstier. Jeg håber
at Nordvestpassagen vil sørge for at gående i området, ikke oplever at få en cykelmotorvej, men at man enten
afskærmer cykelstien, graver den ned eller lader den kurve, så cyklisterne ikke kører superstærkt.
Flere fodboldbaner tak
Nej
Kunne man sørge for at der blev plads til lidt vild natur så insekter og dyr kan overleve også i byerne?
Hvis det bliver en tunnelpassage, så sørg gerne for ordentlig belysning og gør den så "åben" som muligt, for at
mindske risikoen for at det bliver en "skummel/utryg" passage, der bliver brugt som offentligt urinal. Det sker nemlig
desværre nogle gange med gangtunneler.
Når man operererer med tunnel, skal man indtænke tryghedsfremme. Alt for mange tunneller bliver ikke brugt, fordi
de opleves som værende utrygge. De bliver til "ikke-steder". F.eks. er tunellerne under Jagtvej og Tomsgårdsvej
sådanne steder. de er der, men bliver stort set ikke benyttet, på trods af, at begge veje er præget af tæt og tung trafik.
Tunneller ender tit med at blive centrum for kriminalitet
Flere hjemmehørende planter, buske og træer for at fremme biodiversiteten + evt. også et vandhul mv.
Jeg håber inderligt at I tænker grønt, grønt, grønt. Med den røde og sorte plads blev der fjernet natur og
græsplæner og både ifht. problemer med regnvand og af hensyn til borgernes velbefindende bør Nørrebro blive
mere grøn alle de steder det er muligt.
Jeg håber man sørget for en veloplyst tunnel og at man har gjort sig tanker om folk der nok uundgåeligt vil bruger
tunnellen til at sove i om natten
Det er dejligt, når parkerne på Nørrebro også har gennemgang/cykelsti, så der kan være flere mennesker det meste
af døgnet.
Utryghed kommer hos mig, hvis der ikke er ret mange andre mennesker
Lys og større skate areal under broen ved Tagensvej
Hvad med noget vild natur og nogle blomster?
siger mig intet , holder mig væk fra kvarteret.
Nej
Gør ligesom de grønne arealer ved den sorte plads med vilde markblomster, det fungerer skide godt. Kræver ikke så
meget vedligeholdelse, det er pænt og det er godt for insekterne...
Beboersammensætningen i området kan være kilde til utryghed for nogen... Tænker at belysning og overskuelighed
skal udtænkes nøje samt at der skal gøres en indsats for at begrænse 'handelsaktiviteter'i området.
Den del af cykelstien som skal gå langs Mjølnerparkens parkeringsplads bør afskærmes for biler eller blive godt
optegnet, så biler og cykler ikke blander sig med hinanden og det bliver besværligt at krydse
Der er en dedikeret gåsti der uden tvivl vil blive brugt af vrede cyklister der mener at det er vigtigt at de undgår den 5
meters omvej.
Kan man gøre noget for at sikre at det bliver ved med at være en gåsti og ikke en cykelsti?
Parken kunne med fordel forlænges under Tagensvej, så det øde område parallelt med Rovsinggade inddrages i
parken.
Sørge for at der generelt ikke er områder som er skjulte og at der er frie udsigtslinjer.
Mindsker ophold af personer der trælse og mindre narko handel. Jf. Nørrebro parken hvor det er stukket helt af.
Vil gøre det nemmere at komme i Nørrebrocenteret
Jeg håber at Mimersparken også vil være for de mindste børn.
Håber der bliver plantet en masse Japanske Kirsebærtræer og magnolia. Så det bliver det nye sted folk tager til og
ser på flotte blomster i stedet for Bispebjerg kirkegård. Køb dem i en god størrelse så skal de hurtig blive pæne
Der skal mere liv i parkerne med små mobile og / eller stationerer madboder - Kan laves med en fast bygning/skur
med el, vand og sanitæreforhold som de mobile boder og små mad vogne kan koble sig på. Inspiration kig på Japan
og deres streetfood og mad vogne.
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Derfor uden skal der være mere meget lys igennem parkerne og på stierne, således det bliver et godt og indbydende
sted at gå/motionerer/løbe også i den mørke tid.
God belysning
Dejligt med gode bænke
Jeg hilser det meget velkomment, da jeg kan bruge ruten på min vej på arbejde mv. Men jeg håber meget at der vil
blive taget hensyn til gående og til behov for rekreativitet, fremfor endnu en stressende cykelmotorvej (begræder
tabet af Poppelalleen på Assistens).
Synes det er et genialt projekt. En bekymring kan være at nogle af de skumle typer, der hænger ud i forvejen kan
finde på at hænge ud i tunnellen.
Gerne mere belysning særligt når det bliver mere mørk om efteråret/vinter.
Ingen bekymringer, få det bare gjort
1. cykelstien mellem mjølnerparkens blokke, for at komme hen til jernbanen, er enormt utryg, og mange af Brothas
og andre unge opholder sig lige der og ved skraldehuset.
2. der er en fin cykelsti inde i mimersparken, som er langt bedre oplyst og sikkert.
3. Jeg foreslår at man kører fra den sorte plads og laver cykelsti ned langs hothers plads til mimersparken.
4.Gåstien gennem det grønne areal hen mod jernbanen, skal være kombi cykelsti/gåsti, og så sløjf den anden
planlagte kombisti.
5. Tunnellen under jernbanen er jo oplagt overfaldssted, selv oplyst. Så den skal være så kort som muligt, og
overvåges. Selvom de kriminelle alligevel vil ødelægge kameraerne.

•

6. Hjørnet på fyrbøddervej skal klart renoveres og oplyses, da der om aftenen er en del sovende rumænere og andet
...godtfolk som opholder sig i området og bruger det som skraldespand og toilet.
Folk kommer til at cykle på gå stien , ned til mimersgade.
Jeg ville også selv bruge den vej
pas på parken ikke bliver utryg
der må ikke laves utrygge steder
Flere store træer! Gerne på toppen af jordbunkerne, ville give et fedt og anderledes udtryk.

•

Flere vilde blomster
Få afstand mellem små børn og banderne og deres salg af stoffer!
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Bænke at sidde på.
flere træer, mere hygge, mere natur
Mimersparken må ikke - som tilfældet er i andre parker - blive en “scene” man skal blive set på. Det kan undgås ved at
skabe mindre grønne lommer til ophold. Små nicher hvor man kan opholde sig uden at skulle være til skue for alle de
nye mange cyklister på tværs af parken. Ellers har jeg stor sympati med projektet - mere aktivitet med
forbipasserende / gennemkørende skal nok give mere tryghed i parken!
nej, beklager
Jeg håber mimersparken bliver mere børnevenlig eller et sted man kan ligge og slappe af
Når I nu graver ud, kunne i måske i disse miljø tider også tænke uden for boksen, og evt. grave en vandbrønd hvor
regnvandet kunne føres over til og så bruges til afvanding under tørke. Tag og kik på den måde det er blevet gjort på
et lille stykke i Heimdalsgade 22 som et forsøg. Jeg har ikke set det været udtørret i al den tid at forsøget har kørt.
Nej
glæder os meget til forslaget, gøre det lettere for os at komme til NV
Cykelstige vil være gavnligt og forbinde NV med ydre Nørrebro.
Super godt
Jeg synes en trafik legeplads i stil med den i Fælledparken kunne være fantastisk. Vi bor i en cykelby og u ngerne
jargon gavn af at lære at færdes sikkert i trafikken i en tidlig alder.
Næh, god ide.
Som sagt kunne det være fedt med et træningsområde, som ville egne sig til at medbringe sin yoga måtte. Det
savner jeg i byrummet.
Flere stier og buske
Jeg glæder mig til, at det er færdigt!
Ingen bekymringer, tværtimod
Jeg synes, der burde være flere opholdsrum med grønne oaser og helt klart mere belysning om aftenen.
Selve motionsområderne er indrettet til mænd, så det kunne være rart med nogle områder, hvor man kan træne lidt
a la motionstaget i nordhavn.
Jeg er bekymret for, at cykelstien går så tæt på legepladsen. Jeg er bange for, at den kommer til at forstyrre den frie
leg og bevægelse for børnene. Det er netop det, der er godt ved parken.
sikkerhedsfremmende tiltag bør prioriteres højt.
Udviklingen på Balders Plads kan med fordel bruges til inspiration. For 15-20 år siden var der mange problemer med
stoffer og bander, brændte og biler osv. I dag fylder kulturen mere og stedet er blevet livligt pga. musik, caféer osv.
-
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Jeg håber ikke at alt det grønne forsvinder!!
Bevar den vilde natur!
Spørgsmålet om tryghed: har aldrig følt mig utryg i området - men jeg kommer der nok helt 'automatisk' ikke, når der
er mørkt. Jeg bruger dog den grønne kile i mørke. Jeg viser Mjølnerparken og Mimersparken frem til 'turister' fra
andre landsdele for at vise dem, at det er fine steder. Jeg synes, at det er rigtig fint med cykelstien under banen, og
håber at den ikke vil dele området op i 2 på en for brugerne uheldig måde. Til mit brug vil den kun være en fordel.
Bakker lyder godt, det flade er lidt kedeligt.
Mere park!
Mere grønt. Flere store træer. Udnyt det vertikale til grønt
Jeg håber I tænker endnu mere grønt ind.
Overlad endelig plads til vilde blomsterbede og træer. Vi mangler natur på Nørrebro.
Mere natur og ro.
Jeg håber ikke at projektet kommer til at afspejle hvad der ellers foregår rundt omkring (her mener jeg fx.
bormesterstangen eller de andre bygninger rundt omkring), men at det kommer til at blive sit eget. Og så håber jeg
at hvis man virkelig vil gøre noget natur/biodiversitets-agtigt med området at man rådfører sig med biologer der
ved noget om det og hvad det kræver.
Det kunne være fint, hvis der også er grønt på nordvestsiden af passagen, så parken strækker sig ind i nordvest.
Jeg synes at faciliteterne på den sorte og røde plads fungerer godt - en god kombination af afslapning/siddepladser
og aktivitet. Det kan man lade sig inspirere af - i en grønnere version. Men fint, hvis parken kan få sit eget særpræg.
Ligesom den røde og sorte plads har hver deres farve og legende indretning, kunne Mimersparken være den
bakkende biodiversitetspark med vilde blomster og insekthoteller e.l.
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Det kunne være trygt med en tunnel i lyse farver og med oplysning om aftenen.
Plant træer, mange forskellige arter, forskellige størrelser og gerne hurtigvoksende arter også, f.eks. poppel.
På den måde får området hurtigt et frodigt præg, samtidig kan mange træer afhjælpe gener ved skybrud, fremme
fugle og insekter mv.
Træer bidrager til et godt lokalt klima og afbøder effekten af hedebølger.
Nej
Jeg ved at træer er dyre i indkøb, men flere træer, bærbuske mv. En miniskov op mod Tagensvej kunne da være
super hyggelig.
Min oplevelse er, at jeg bliver utryg når der ikke er andre mennesker omkring mig. Det er derfor vigtigt for min
tryghed og derfor brug af området, at mange andre også bruger det. Jeg kan frygte at hvis ikke parkens design
ændres (tænker konkret på græsplænerne), så vil få bruge området og dermed vil jeg være mindre til bøjelig til det
også. Derudover har jeg behov for ikke at være "udstillet" når jeg sidder i en park, hvilket jeg føler jeg gør, når jeg
sidder på en åben plads. Derfor venter jeg også med spænding på at klatreplanterne er færdigvokset omkring
bænke/bordene og dermed skaber nogle vægge.
Bevar så meget grønt og vild natur som muligt i København. Jo mere grønt, desto sundere menneske og byliv.
kunne være fedt med passage til Lersøparken også.
Bevar mimersparken som den er!
Der er så hyggeligt
Evt flere bænke langs parken
Ikke ta’ for meget af
græsset væk til asfalt
Lyder som en god ide med lidt bakket landskab i kontrast til forboldbanerne mm.
Men det skal være græs og grønt da de øvrige elementer er lidt kunstige.
Hvis det er muligt at bruge den opgravede jord til at afskærme for jernbanen nogle steder vil det Sikkert hjælpe lidt
på hyggen...
Flere træer vil gøre området mere park agtig...
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En stærk grøn forbindelse / vej til parken vil også gøre det mere hyggeligt.
/
Jeg håber, der kan komme mere vild natur, så vi ikke kun tænker på, hvad der er godt for os mennesker, men også
hvad der er godt for insekter, dyr og biodiversitet. Det er også vigtigt at indrette parken, så den kan håndtere de store
regnskyl lokalt.
Det bakkede landskab skal ikke gøre området utrygt. Men bakker er ellers fantastiske at have i en park
For mig er Mimersparken i dag et område, som jeg bruger til at at passere igennem til andre områder. Man har Sbanen lige op ad parken, så muligvis vil det være godt med en park, som har fokus på aktiviteter. Parken inviterer ikke
til fred og ro. Der vil jeg naturligt vælge Lersøparken som alternativ, og den ligger jo få meter væk.
Hold det nv/nørrebro. Med respekt for nabolagets historie og indbyggere. Parken behøver ikke følge
gentrifiseringen og blive en udbygning af Nordbro... Det skal være for alle, ikke kun de nye og rige.
Det bliver dejligt med den kommende cykelsti, der binder bydelene sammen. Og fantastisk at der bliver gjort lidt
mere ved Mimersparken!
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Hvad skal der ske med det område, hvor vi i forvejen går ind under jernbanen til det "forbudte" område?
Bliver Nordvestpassagen forbindelse til stisystemet i Bispebjergparken, Lersøstien?
Det er jo tæt på Mjølnerparken og jeg frygter at det skal blive et attraktivt sted for (flere) pushere og andre
banderelaterede typer
Jeg tror godt det kunne blive lidt hyggeligere og mere trygt hvis der var anlagt stier til at gå på og evt. belysning.
Man kunne også godt renovere under broen ved Bispebjerg station der ved trappen hvor skatere hænger ud, og
måske have lys der om aftenen så det ikke er så creepy. Men parken har virkelig fedt potentiale!!
Jeg håber at der tages højde for at cykelruten ikke bliver en "højhastighedsrute", med cykelfartbøller.
Jeg ville mene at der skulle opføres en bro i stedet for en passage under banen. Hvis utryghed er en væsentlig faktor
i det område, tænker at synlighed som en bro giver, er mere fordelagtig
Fedt, at det bliver mere bakket, men bibehold gerne nogle flade områder også :)
Husk tydelig opmærkning så gående ikke kommer til at gå ud foran cyklerne
Fedt med en gennemgang under banen. Forhåbentlig det medfører en større trafik igennem parken og dermed
også en bredere gruppe af besøgende.
Så meget grønt som muligt! Buske, træer, osv. giv os lidt diverse natur
Vær opmærksom på 'kryds' hvor cyklister fra forskellige cykelstier mødes og reguler dem evt med lys
Gør området mere trygt med træer og kuperet tærrent som rammer området ind i zoner. Fungerer godt i
nørrebroparken.
Sikrer alsidig byliv. Folk i alle aldre og med mange præfferencer. Hvis parken bruges af mange giver det liv og
tryghed. Sikrer lidt erhverv, dvs kaffevogne, isvogne, let mad. Så der er liv og det er en destination. Prøv at ansport
sportsliv til at benytte området så det kommer liv (men lad vær med at “låse” for meget plads). Fair nok at der er
fodboldbaner i nørrebroparken, men det er for meget at de udvidder.
Jeg er spændt på projektet og glæder mig til at se det færdige projekt. For mig er det vigtigt at det bliver "brugbart"
og ikke bare et "flot" projekt
Generelt grønt og mindre beton samt bemandede toiletter og legeplads. Ingen grafitti og streetbasket, er det mon
muligt?
Lav det rollatorvenlig og med adgang til betalingstoiletter med dankort flere steder. Altså også et handicaptoil et
Jeg tror der bliver godt med passagen under banen. Det vil gøre at jeg kommer mere naturligt forbi. Jeg drømmer
om flere gode "rum" i Mimersparken, hvor man har lyst til at slå sig ned med venner og familie.
Det perfekte for mig ville være et bakke landskab (lidt ligesom natur legepladsen i Valby parken) med en ‘gangbro’
imellem. Og så fuld smæk på hjemmehørende beplantning og lave insekt-zoologiskhave :)
Jeg kunne godt tænke mig mere legeplads for de helt små som kun kravler eller ikke er så sikre på benene endnu.
Når man bor i lejlighed har man brug for udearealer/legeplads hvor ens børn kan få kravlet/løbet krudt af sig. Og få
andre indtryk.
Tilføj en masse træer, nogle borde/bænke-sæt, nogle grill som på den sorte plads.
Gør det åbent som nu så det ikke er opladt for de unge at sælge stoffer der. De må ikke blive som flyverlegepladsen
hvor det nærmest at accepteret at alt lugter at hash og der sælges stoffer mens ungerne lege ved siden af.
Virkelig fedt at der kommer en passage!!!
Træer er rart at have i en park
Det er rigtig fedt for børnene og de unge, at der er en god skatepark under broen, men der burde sættes mere lys
op, så de kriminelle unge ikke bruger stedet som opholdsplads, hvilket sker ofte. Har ikke oplevet, at de har gjort
noget, men det kan skabe en utryg stemning for nogle borgere. Skaterparken bør bevares!
Dejligt I vil gøre området bedre:-) der er en masse mennesker der bruger det, som alle får gavn af dette.
Jeg håber sandelig, at der ikke bliver bygget flere boliger!
Se min tidligere kommentar ifht fodboldbaner
Jeg håber ikke de nedlægger gå stien en kombineret gå og cykelsti vil være alt for risikabelt for gående det er
desværre al for få cyklister der tager hensyn til gående
Lyder godt med en sti over til lygten.
Det ville måske være rart hvis stien var mere direkte (hen mod de retninger hvor folk skal cykle videre. så folk ikke
kommer til at cykle hen over græsset i stedet.
Form skal følge funktion - path of least resistance osv.
Min lille familie er vild med at cykle, så vi vil være meget glade for en "bikepark". Se mere info her:
https://velosolutions.com/kontakt-velosolutionsdenmark/?gclid=EAIaIQobChMIuvK7sbrZ7AIVgemyCh3GFwipEAAYASAAEgKUSvD_BwE&fbclid=IwAR2wSTHaHY
60jITuo8nRND7pGbD1yOZNM7zFiNSupbFkrWAIw84Ls1MufWI
En cafe, grøn natur (træer og blomster) og kulturarrangementer ville få mig til at bruge Mimersparken.
Husk at der er brug for trafikfrie oaser hvor børn og deres voksne ikke hele tiden skal kigge sig for efter trafikanter. det
er mimersparken i modsætning til f.eks Kilen. I Mimersparken er der plads f.eks til at forskellige aktiviteter kan
udfolde sig på samme område fordi man netop ikke skal tage hensyn til trafik der alle andre steder har 1. prioritet. Jeg
er ikke tilhænger af at Mimersparken nu skal have en tunnel for cyklister. Der ærlig talt ikke langt til silvan om man
cykler ad Tagensvej eller om lygten.
Jeg kan blive bekymret for, hvad der kommer til at foregå i tunnellerne og om det bliver sikkert at bruge dem
aften/nat
godt projekt.
vi har savnet en gennemgang til nordvest.
særligt fordi vi havde et barn der gik i vuggestuen dér.
Vil gerne have mere grønt. Færre dynjakker og pushere.
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-pump track
-Flere træer
-mere terræn
nej
Det er et super godt initiativ, og jeg er bare så super glad for at I tager dette arbejde til jer.
Mange tak skal I have for det, vi glæder os meget til at se den nye Nordvestpassage!
Jeg tror det er rigtig godt med gennemstrømning, så der ikke er så mange "ubrugelige/utilgængelige" områder i
parken. Jeg frugter dog at der fortsat er områder i hjørnerne der vil virke utilnærmelige. Og så frygter jeg, at det
fortsat bliver et stort gold område, selvom jeg synes det går den rigtige vej.
Jeg har aldrig lagt mærke til at lejepladserne i Mimersparken er bemandet.
Det er en skøn idé at gøre parken lettere tilgængelig fra NV/Bispebjerg-siden. Det kan kun gå for langsomt med den
tunnel!
der skal være masser af grønt; Plæner, buske/træer, bænke
Jeg et kun bekymret for om det vildtvoksende dsb areal på den anden side af broen domestiseres eller lukkes af.
Ellers mega fedt med den nye forbindelse. Kan ikke se stedet skulle bidrage til utryghed
Tunneler benytter dem aldrig slet ikke i Mimersparken
Desværre er cyklisters fart øget på grund af batterier m.m. Det vil nok i nogen grad komme til at præge parken.
Kig gerne må det med et godt cykelforløb til tagensvej. Ellers lyder det som et godt projekt
Ja, hvad skal der ske med de områder, hvor der ikke står “bevares”? Magter simpelthen ikke mere byg af
ungdomsboliger. Måske er det på tide med nogle seniorboliger, hvis der endelig SKAL bygges!
Mere trær og natur, Tak!
Selve passagen skal gøres fantastisk lys og åben - men det er der allerede fokus på. Det skal ikke være en tunnel, men
en passage. Måske skal man prøve at få ovenlys ind et par steder? Derudover er det essentielt at slippe for biler på
hele ruten - hvis muligt. Det giver en afslappet stemning. Fedt projekt!!!
Det lyder som en god idé at forbinde superkilen og minersparken på den måde. Håber det åbner op for at flere kan
bruge parken. Udeområderne er super vigtige for nørrebrolivet :-)
Der er behov for at udvikle steder hvor det er hyggeligt og sikkert at opholde sig
Bekymret for, om selve passagen under skinnerne bliver utryg og mørk.
Bekymret for, om cykelruten fra passagen og langs nordsiden af skinnerne mod Tagensvej bliver en "tunnel", hvor du
ikke kan slippe væk, hvis der kommer nogen imod dig.
Jeg håber, at man bevare de grønne arealer - at man sørger for, at der stadig er plæne og ikke alt bliver lavet til
"lejeplads"
It mainly needs more shadows, but without ruining the lovely openness that it has
Hvis der kom en eller to caféer, ville jeg også have en grund til at komme hen til Mimersparken. Det ville
sandsynligvis også gøre noget ved følelsen af utryghed, fordi man ikke vil føle sig så alene, når der er noget byliv.
Er lidt bekymret for den lange lukketid af det grønne areal.
Er ikke helt vild med ideen om at gøre parken mere bakket, da det er en af kvaliteterne at der er fladt og åbent.
Jeg kan se, at mange børn/unge har stor glæde af området, så det vil være godt at bevare deres muligheder for at
have dette område til deres fritidsaktiviteter
Som cyklist er jeg meget doven. Det har jeg set mine medcyklister også er. Derfor tror jeg stien der nu er markeret
som gå-sti, vil blive brugt mere som cykelsti, end stien der både er gå- og cykelsti. Det vil komme til at virke som en
omvej at skulle cykle nord på, for at komme syd på gennem passagen.
Det vil være rigtigt godt med bakker. Børn elsker at løbe op og ned. . De er meget vilde med bakken på den sorte
plads men græsbakker er også fint
Sportsfaciliteter og skaterbaner fungerer ikke for piger/kvinder, så hvis man bare laver flere af dem kommer jeg ikke
til at bruge dem. Jeg vil gerne have en løberute med et grus/jordunderlag. En alsidig beplantning er også
supervigtig.
Jeg har en gang haft en lidt ubehagelig oplevelse med nogle unger fra Mjølnerparken, der løb efter mig og ville
gribe fat i min cykel, da jeg kørte på Rovsinggade. Det kan jeg da ikke lade være med at tænke på, og når jeg ser på
kortet, kan jeg da godt tænke på, hvilken fordel, jeg skulle få ved at cykle den vej. Hvis parken får en smuk og varieret
beplantning, vil jeg måske godt gå tur der. Hvis det bare bliver en sportsplads , siger det mig ikke noget.
Det vil være dejligt hvis ideer og synergi fra superkilen afspejles i den nye nordvestpassage: det legende, det
æstetiske, det fotogene der også tiltrækker turister, det inkluderende og mangefacetterede
Jeg synes det er en god ide at gøre forbindelsen nemmere, der er langt at gå når man skal forbi en af de to stationer
for at passere
Jeres Nordvestpassage vil blive flittigt brugt af unge på stjålne knallerter, som nu nemt kan komme rundt på en
måde, hvor de aldrig vil møde politiet. Indbrud, hærværk o.lign. vil sikkert stige i området på Lygten-siden af S-togs
sporet.
Mere lys er altid godt
Flere grønne områder, det kan være flere træer, parker med forskellige blomster og buske.
Inddrage lokalmiljø mere ind div. projekter, så som rundt om et træ kunne folk få lov til at passe nogle blomster. Når
der kommer nye Nørrebro borger at de fik et lille træ som de kunne plante på offentlig rum, som kommunen kunne
anvise og så få ansvaret for træet,
jeg synes at det er vigtigt at gøre selve tunellen (med mindre det bliver en bro), så bred og oplyst som mulig, så det
ikke bliver et skummelt sted at passere om natten.
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Prioriter danske vilde blomster, der tiltrækker insekter
Som sagt, glæder jeg mig over projektet bliver færdigt
Forbedret lyssætning på legepladserne i vinterhalvåret bør prioriteres, da områderne kan fremstå skumre og
ugæstfrie. En bedre lyssætning kan også mindske tilstedeværelsen af uønsket ophold på området - fx handel med
stoffer, alkoholikere, hjemløse og unge med højrøstet, intimiderende adfærd.
Synes det er spændende med en ny indgang til parken. Den er præcis der, hvor jeg i dag bliver nødt til at gå op langs
banen og så ned igen på den anden side.
Forlæng gerne cykelstien langs banen der nu slutter ved nørrebrocentret, så den fortsætter til mimersgade/pladsen
ved føtex.
Og find på et bedre navn til “den røde plads”. Eller giv den navnet Aksel Larsens plads på begge sider af
Nørrebrogade.
At tunnellen bliver kedelig og et gennemgangsrum
Det ville være megafedt med en form for indhegning af selve legepladsen, da der med en cykelsti er risiko og ulykker
med løbende og uopmærksomme børn i nærheden.
Meget gerne flere træer!
Nej
Det eneste problem jeg har er den lokale bande og deres venner. De ødelægger meget i kvarteret for en bred vifte af
mennesker. De er meget aggressive, voldelige og en flok ubehøvlede egoister, der gør krav på området gennem vold
og trusler. Selv vores lokale kiosk mand og cykelsmed er ekstrem trætte af dem og de er endda selv indvandrer! Jeg
er overbevist om, at mange flere ville bruge specielt Mimersparken hvis lige den gruppe ikke var der. Man vil jo ikke
fx drikke en fyraftensøl med livet som indsats. Så man går andersteds.
Jeg undre mig lidt over cykel/gangstien rute igennem parken.
Umiddelbart forestiller jeg mig hovedparten af dem der cykler igennem fra NV siden vil have retning ind mod byen
eller af den grønne cykelsti mod Frederiksberg. Derfor ville det være mere logisk at ruten knækkede mod
Nørrebrogade fremfor mod Tagensvej.
Der måtte ogdt - som foreslået, være noget bakket terræn, aktiviteter, måske nogle træer
Inddrag gerne et større areal til naturpark, hvis det nu på nogen måde er muligt - efter de af kommunen diverse
godkendte og nu gennemførte byggeprojekter, - som intet godt gør for folk og bylivet i Nordvest
Håber ikke at denne renovering varer for længe, vi er i øjeblikket plaget af arbejde m ed skybrudssikring mm
Flere læringsmiljøer. F.eks. I stil med botanisk have hvor der er skilte om de forskellige planter.
Mindre flade og lige arealer kun dækket af græs.
Fedt initiativ, og ser frem til resultatet. Jeg har ikke flere input.
Det må gerne ryddes op og være lyst på gangveien under Tagensvej, der er det en masse skrald.
Jeg er mest bekymret for, at ghottolivet fra Mjølnerparken bliver spredt til den anden side af jernbanen.
Jeg er bekymret for hvis gangen under togbanen bliver et utrygt sted, hvor tvivlsomme typer hænger ud. Jeg ville
klart foretrække en gang/cykelbro henover banen fremfor under.
Der mangler bænke og siddepladser specielt til handicappede som ikke har skygge af chance for at få en siddeplads
på gode dage hvor solen skinner
Frygter det bliver utrygt for mine børn med overvejende mange indvandrerdrenge
Jeg hilser med glæde projekt Mimersparken velkommen.
Spekulerer på om det cyklende folk er til gene for andre brugere af parken.
Mere belysning, hyggelige steder at sidde. Mere vild beplantning.
Et udkigstårn og flere opholdssteder og hygge kroge. Måske en lille hundepark og flere aktiviteter der ikke findes
andre steder i nærområdet, så flere ville finde frem til parken og dens muligheder. Den må ikke ligne de andre og skal
byde ind til ophold og ikke gennemkørelse. Mere vildt og flere blomster og gerne noget kunst.
Det er vigtigt, at tunnelen under banen ikke bliver mørk og smal og dermed utryg. Det vil også være dejligt, hvis man
kan undgå, at der kommer en masse grim graffitti på væggene. F.eks. er den pæne gangtunnel under Tomsgårdsvej
ved Hovmestervej hurtigt blevet skæmmet af graffitti.
Smuk og let beplantning som ved Skt. Kjelds Plads er ønskelig (let for at der ikke opstår skjulesteder til kriminel
aktivitet). Ligesom kreative legemuligheder som på Tåsinge Plads vil give et pift til området.
Jeg vil selv meget oftere bruge parken, når cykelstien bliver skabt, så smuk natur vil øge kvaliteten af området.
at det grønne forbliver grønt.
Jeg er faktisk i tvivl om, hvor fedt jeg synes at de to bydele bliver knyttet sammen, da det virker som om, at man blot
gør to belastede området til ét stort.
Der skal laves cykelsti på fyrbodervej. Der skal være god belysning
Glæder mig vildt meget til at tunnelen er klar. Tror vi kommer til at bruge den meget!
Så meget grønt som muligt.
Grønne støttemiljøer, så stedet kan bruge til at stresse af i.
Jeg tror det er afgørende for successen at man får skabt en tydelig forandring så området revitaliseres som decideret
park med mere beplantning og mindre affald.
Lad os faa en af 'de glemte kaemper' til Noerrebro/NV (https://www.opdagdanmark.dk/oplevelser/de-seks-glemtekaemper/)! Vi kunne virkelig godt bruge en god vandlegeplads, og flere steder som ByOasen paa Moellegade hvor
byboern kan komme taettere paa naturen (ikke blot faerdes paa en legeplads).
Brug pengene på kvalitet, frem for konsulenter.
Måske noget mere beplantning som træer
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Bekymret over at Mimersparken kun bliver for sportsmennesker og cykler i høj fart, at her bliver alt for pænt og
ordnet, fredligheden bliver ødelagt. Min største frygt er at projektet ender som Nørrebroparken, som i dag er
overrandt, fjern fra natur og hvor alle områder har en tiltænkt funktion. Vi har brug for plads og steder, som blot kan
blive formet af de som benytter stedet.
Mimersparken er særlig fordi vidt forskellige grupper fra Nørrebro uafhængig af etnicitet, alder og interesser
benytter den samtidigt. Det er særligt. Bevar endelig det!!!
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Jeg håber, at I vil integrere tankerne om Vild med Vilje i endnu højere grad i Mimersparken. Det vil ligge godt i
forlængelse Lersøparken, som har sine uspolerede buske og kratter.
På Nørrebro er der virkelig brug for grønne åndehuller, som kan give os beboere steder at glemme det hektiske byliv
for en stund.
Foreslår at anlægge grønt med mere biodiversitet og mindre monokultur.
Jeg synes ideen om at lave landskabet mere bakket lyder skønt - jeg synes godt ag man kunne tænke på
beplantningen; lade der være stykker med vild natur som fik lov til at blomstre og passe sig selv - muligvis sørge for
nogle bede henvendt især til sommerfuglene, da man ville kunne sidde på plænerne og nyde deres flaksen.
Måske lade sig inspirere af bi-haven ved Sofiero i Helsingborg.
en mulig bekymring for unge strejferes påvirkning af området (på Lygten-siden) fra Mjølnerparkens "befolkning" kan
desværre ikke helt skjules
Jeg synes det er mega fedt med en park, som bliver benyttet at folk på tværs af alder, etnicitet og interesser og jeg
frygter at det ender som Nørrebro parken hvor kun de gentrificerede kommer.
Cyklestierne må helst ikke være for smalle
Min bekymring er, at Mimersparken bliver proppet ligesom i Nørrebroparken. Projektet lyder dog meget
spændende.
Tunnelen vil blive besat af bandefolk og brugt til hash-handel
Der mangler politi i området
Indtænke blomster og mange forskellige farver, vildeblomster og danske sorter
Involver Mjølnerparkens beboere. Jeg er dybt bekymret over den gentrificering, der sker i området. Forslag: et
urte/medicinbed
Vi mangler virkelig forhold til til Dirtjump og mountainbike - f.eks et pumptrack i jord/granit eller asfalt, eller en
dirtjumpbane.
På nuværende tidspunkt skal man køre helt ud til holmen dirt eller til gladsaxe for finde noget i den stil.
Der finde flere firma i omkring kbh der kan bygger disse ting.
f.eks dirtbuilder eller Meyers sporbyg.
Den fysiske del af projektet med at bruge overskudsjord til landskabsforbedring er fint. Det er menneskene i området
der er problemet
Flere siddemuligheder er en god ide for at tiltrække folk.
Samt let adgang fra forskellige sider
Another aspect that could considerably improve the experience at Mimersparken, both from perspectives of safety
and comfort, is incorporating a comprehensive lighting design that targets the different areas appropriately.
En tunnel er et utrygt område (kvinder og børn) især efter mørkets frembrud. Desværre. Hav fokus på at gøre
området trygt og ikke et oplagt sted at lave kriminalitet/gemme sig.
Jeg synes helt klart, at det lyder meget positivt.
Jeg synes alt i alt, at det lyder som et rigtig godt projekt.
Nordvest-passagen kunne bidrage til mindre utryghed i Mimersparken, da det - forhåbentligt - ville betyde, at der
kommer flere mennesker i området til dagligt.
Min største bekymring er, om en cykelsti er nok til at løse problemet.
Jeg håber, I er bedre til at lave projekter, end I er til at lave spørgeskemaer.
tænker det bliver super godt med en cykelsti!! så skal man ikke hele vejen rundt og bliver det også kortere til fx
nørrebro centret etc.
Hvis basketbanen bliver udbedret og der laves en løsning så boldene kan forblive på banen, så bliver jeg en utrolig
glad borger.
Samt en stig der forbinder Lygten/Nørrebro Bycenter til Mimersparken
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Jeg er lige flyttet ind i en andelslejlighed og har planer om at blive boende i området i en del år.
Kan ikke forestille mig, hvad flere bakker vil bruges til andet at kælke på!!!
Savner flere områder, hvor hunde må være løse.
.
Jeg er simpelthen så vild med projektet. Har en del veninder i NV, og jeg synes det er genialt at man hverken skal
under en crowded til tider uhumsk Nørrebro station eller op til den meget trafikerede Tagensvej for at komme
derover. På sigt tænker jeg også at mit barn selv kan cykle over til sine venner i NV. Altså hvis der bliver trygt og rart
selvfølgelig.
skønt med flere og bedre grønne forbindelser for bløde trafikanter!
At byggeprojektet medfører meget larm for os der bor omkring
I en bydel som føles som om den bliver stadig mindre grøn er det væsentligt at bevare og udvide om naturområder
og grønne åndehuller!
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Glæder mig til at se resultatet og det ser ud til at jeg vil kunne benytte både gang og cykelsti som en genvej til
Bispebjerg.
Jeg ved ikke hvordan det præcise forløb for cykelstien bliver, men på tegningen ser der ud til at være nogle skarpe
knæk. Det håber jeg ikke overføres til virkelighedens cykelsti, det er super irriterende.
Der er nærmest krig om græsarealet i Nørrebro parken fordi det er besluttet at anlægge en bold bane mere. Der er et
stort ønske om at bevare græsset så det kan man evt overveje i mimer
Tænker belysning bliver vigtigt og at nedgangen bliver tydeligt koblet til Lygten
At gøre området smukt og grønt.
Synes det lyder interessant. Synes at Pipperen og Nørrebroparken er blevet stærkt optimiserede, og det er vi rigtig
glade for.
Vi mangler i høj grad mulighed for fysisk aktivitet på Nørrebro/NV. Derfor Ville En hockeybane som den i
Nørrebroparken Være meget velkommen. Og gerne uden basketkurve, da det kan være meget svært at finde banen
ledig (uden basketspillere) Og med god belysning, så banen også kan bruges i de mørke eftermiddags/aften-timer
om efteråret. Belysning der virker er meget vigtigt for trykheden
Jeg kan være bekymret for at stierne bliver ræserbaner for cykler og knallerter.
Jeg synes forslaget på Facebook om en pumpebane er god. Den skal være for alle typer skate.
For at sige det ligeud, så er jeg bekymret for at grupper af indvandredrenge skal overtage stedet og udøve hærværk i
en grad, så det bare bliver trist at gå igennem. Det er vist ikke en helt ubegrundet frygt. Hvis man kunne få naboerne
til at føle ejerskab over parken, kunne det måske afværge hærværk osv. Her kan man måske ikke få drengene med,
men hvis man kunne aktivere deres mødre og fædre, så ville de måske ikke være så tilbøjelige til at ødelægge det.
Sørg for ordentlig belysning og mulighed for at søge skygge på varme dage.
Der mangler i høj grad flere områder til de mindre børn, som gerne vil øve sig på løbehjul strik uden at blive smidt
væk af skatere, altså en decideret løbehjulsbane
Jeg ser kun Mimersparken hvis jeg er med s-toget, og mit indtryk er, at det ser betonagtigt ud, og vel egentlig også
noget slidt, tiltaler mig ikke. En vægtning af grønt, og måske hvis muligt et element med vand
Jeg glæder mig til at kunne benytte tunneln under togbanen
Fedt, at der sættes fokus på området. Det bliver spændende at følge.
Parken fungerer ikke som et samlingspunkt for nuværende. Ganske få brugere foruden fodbold. Lav gerne noget,
som indbyder til flere aldersgrupper
Penge i Københavns kasse skal bruges til danskere ikke importeret misfarvede som øddelægger alles liv på
Nørrebro og Nordvest. Der sælger stoffer under næsen af Politiet og man ikke må sige noget. Nedriv området og
send dem til øde øer så kan de dyrke jord og passer på dyre.
Jeg er lidt bekymret over om den utrygge stemning fra under trappen ved tagensvej bare følger med mere centralt i
parken, når der åbnes for adgang til lygten. Det er lettere at sige til børnene, at de ikke skal gå ned i den ende når de
er ude alene som det er nu.
Jeg tror at cykelstien skal "rettes ud", så den går i lige linje fra passagen under toget, og hen til superkilen, før der er
cyklister der vil benytte den. Hvis den bliver for kringlet er den besværlig at cykle på.
Området under jernbanen/broen ved Bispebjerg station trænger til en kærlig hånd. Det er fyldt med affald og rod.
Skatebanen er slidt.
Dejligt at området vil blive lavet mere kupperet. Der er brug for natur og hyggelige gemmesteder. Plant gerne
mange træer og buske.
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Sørg for at der økonomi til at vedligeholde alt det nye.
Det er vigtigt med god belysning
Jeg er bekymret for, at vi får problemer med de utilpassede unge fra Mjølnerparken. Vi har store problemer allerede.
Desuden er jeg bange for, at den store gruppe af hjemløse østeuropæere, der holder til ved Hareskovbanen, vil slå
sig ned under den nye bro !
Cykelstiens forløb mod superkilen virker for kringlet, og der burde tænkes en cykelsti i retning af Mimersgade også
Nu kender jeg jo ikke Mimersparken på forhånd (men der kunne være potentiale for, at den bliver et nyt favoritsted) så jeg ved ikke, om der i forvejen er rigeligt med bænke. Men hvis ikke, så synes jeg, der skal være det. De rareste
steder i byen er dér, hvor unge, børn/børnefamilier, midaldrende og ældre færdes sammen. Men for især
midaldrende & ældre er det vigtigt med nogle siddemuligjheder!
Bare et ønske om en ordentlig hockeybane med bander og god belysning - magen til den i Nørrebroparken (blot
uden basketkurve). Vi er flere hockeyhold der kæmper med hinanden og basketspillerne om at komme til at spille.
Cykelstien langs med Bispebjerg station mellem Silvan og Lersøparken er meget brugt - gerne fokus på at den
fortsat er åben under hele byggeriet
God idé at lave cykelsti på tværs af skinnerne og forbinde Nørrebro og Nordvest
Jeg foreslår at der integreres en hockey/bandy bane som den i Nørrebroparken. Vi er mange der spiller og der er
kun 1 bane, som ofte er optaget af basket spillere!!
Som sagt: en streethockeybane.
Det lyder godt
Den sorte plads fungerer rigtig godt. Ved ikke hvad det er som gør at den bare er så god. Sammenlignet med den
røde plads som ikke fungerer så godt om den kunne. De der træningsting der står, jeg har aldrig set nogen faktisk
træne der, så det bliver istedet mærkeligt proportioneret legetøj.
God idé at binde de to bydele bedre sammen - jeg vil glæde mig til der bliver færdigt og helt sikkert komme til at
bruge det som smutvej
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Mimersparken har ikke et godt ry.
Med mindre man er nødsaget, så kommer jeg der ikke.
Jeg skal ikke kunne sige hvordan mere lokale borgere har det med området.
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Boldbaner er godt. mindre dræberhund hundeluftning også godt
Der er mange børn der leger i området, så der skal være afskærmning ift. cykelstien. Det er vigtigt at man grundigt
overvejer cykelstiens placering ift. områderne forsat bliver brugt.
Jeg har ikke bekymringer, men nyder derimod at der gøres mere ud af det grønne, de bedre transportveje for
gående, cyklister barnevogne mv.
Jo flere og bedre grønne opholdssteder der findes og laves, jo bedre vil livet på Nørrebro blive.
Generelt mangler der bænke og væresteder i byens rum
Ingen kommentare
Trods at jeg er utryk i området vil jeg benytte stien da det er en væsetlig genvej for mig. Jeg håber også at den kan
løfte området da der kommer flere mennesker igennem
Et meget godt design. Det letter endelig den normale forbindelse til den nordlige zone af Nørrebro.
Jeg har talt om dette i lang tid med mine venner, at der skal bygges en klappe eller tunnel. Desto mere når man når
Nørrebro centrum gennem det overfyldte Nørrebro centrum (Fotex, S tog, Metro)
Mere natur :-)
Jeg synes det er vildt fedt med en sti den vej og over skinnerne!
Cykelstiens placering er uheldig, tænker at det er lidt et sammen stød mellem cyklister, der vil hurtigt igennem
området og dem som gerne vil går roligt igennem området.
Jeg er bekymret for om muligheden for at male lovlig graffiti under broen ved Tagensvej forsvinder - ligesom
væggen i Nørrebroparken, og den på Skodegrunden, forsvandt.
Området under begge sider af Tagensvej broen ville være et perfekt sted at etablere et stort gadegalleri til streetart
og graffiti med velegnede skraldespande til spraydåser. Man kunne evt. have nogle "grill-borde/bænke" i nærheden
også. Jeg er sikker på, at det ville blive flittigt benyttet og give en masse liv og farver til området - OG at det lynhurtigt
ville blive til en turistattraktion i området, som turister på "Street-art-ture" mv. ville gøre til et udflugtsmål.
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Det ville i den grad klæde området og passe til området og Nørrebro og Nordvest sukker efter et stort sted, efter
metro hegnet i Nørrebroparken blev revet ned! Det skal være et stort hegn, ligesom det i nørrebroparken. Det nytter
ikke noget med et lille bitte hegn, hvor folk står i kø for at male hinanden over. Men i Mimersgade parken er der plads
til det! Udnyt det nu, gør noget ved det. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke allerede er indtænkt i forslaget? Drop nu
den gamle nul-tolerance politik en gang for alle. Den virker alligevel ikke - og tag ved lære af Berlin, Sau Paolo, ja og
selv Aalborg! Og giv plads til gadekunsten i det offentlige rum!! Kom nu, vis I tør !!! ???
Tænk gerne æstetik ind i projektet, så det ikke ser så institutionsagtigt ud.
Ideen om at åbne området under bipsebugen mere, synes jeg giver rigtig god mening. Skatepark, bedre lys mm.
For folk fra NV ville det være fantastisk at få en bedre rute igennem mimersparken / Mjølnerparken ud til den
sorteplads og cykelstigen.
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Jeg ville ønske en bedre cykelsti fra Bipsebugen ned igennem Mjølnerparken.
Håber ikke gennemgangen vil føre til voldsomt øget cykeltrafik i området generelt, men at man forsøger at holde det
til nogle færselsårer. Det samme ift knallerter/scootere
Jeg mener, der er ingen svømmehal for børn og ingen skoler til underholdning og aktiviteter .
Vigtigt, at adskille rekreative områder og færdselsårer/cykelstien meget tydeligt. Det er et problem på den røde og
sorte plads, at områderne flyder for meget sammen og giver farlige situationer mellem legende børn og trafik.
Synes det er vigtigt at den føles tryggere, og at den stadig har legeplads/boldbaner til børn.
Det se ok ud
Mere biodiversitet mere natur.
sørg for at lave en 'ikke-uhyggelig' tunnel under banen - det kan være et skræmmende sted, så det ville være fedt at
der var noget flot lys eller udstillinger fra lokale dernede eller noget
Altid godt med flere træer
Kan være bekymret for om handlen med stoffer udvides til at omfatte mimersparken også
Jeg er bekymret for om den nye cykel/gangsti vil give meget udefrakommende trafik igennem en område
(Mjølnerparken) der ellers er roligt, stille og trygt.
Jeg kommer der ikke specielt ofte, men eftersom jeg bor tæt på nørrebroparken ved jeg hvor irriterende det kan
være at bo tæt på byggeri. Jeg håber ikke det kommer til at irritere naboerne til parken for meget.
Der er meget gennemgang i parken. Det er så vidt fint. Prøv t skabe afskærmning fra den centrale cykelsti ift
siddeområder
Synes det er fedt der kommer en passage der og tror også det vil tiltrække mere liv til Mimerparken så det mister lidt
af den "glemthed" der er over den idag (efter min mening, men jeg er der heller ikke så tit selv så hvad ved jeg).
Håber det grønne område kan blive et sted hvor man i endnu højere grad vil kunne sætte sig på en bænk under et
træ og slappe af
Maksimér gennemgangsmuligheder, så det er nemt at skyde genvej på tværs af Nørrebro/NV
Jeg ser Mimersparken når jeg kører forbi i tog, men jeg ved ikke rigtig hvor er indgangen?
Jeg er mest interesseret i planter, blomster og dyr og tænker det ikke er det der er mest af.
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De nye bakker skal ikke gøre det nemmere for hashsælgerne.
Skiltning, der "afprivatiserer" området!
IKKE MERE "NATUR" PÅ NØRREBRO!!!
det ligner kompost 11 måneder af året, det lugter, tiltrækker ude-pissere af alle arter (inkolussiv mennesker),
skadedyr, afføring, affald, mudder og klamt smat NEJ TAK!
den grad af beplantning som er på Superkilen er passende, kultiveret og civiliseret. det er Pænt og optager ikke
unødig plads.
Nej
Synes, at det er spild af penge at bruge så mange kroner på et område, der ikke bliver tilnærmelsesvis mere trygt af
det. Forudser, at kun bandemedlemmer vil bruge systemet som genvej til kriminalitet og flugt fra ordensmagten.
God idé at der er en bemandet legeplads, det vidste jeg faktisk ikke.
Sørg for ikke at lave om på Lersøeparken.
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Husk at man også godt i dag kan overveje den romantiske have som et ideal frem for det åbne og til tider lidt golde
landskab der synes at være i fokus for tiden. Kbh. er godt tjent med de haver der er tilbage fra slutningen af 1800tallet. Ellers kan jeg nu også godt lide tankerne omkring den røde plads men det er ærgerligt a t den ikke bliver
vedligeholdt ordentligt.
Nørrebro er så tæt befolket og mangler åndehuller. Nørrebroparken og assistensen er fuldstændig crowdet, man går
nærmest i kø på stierne. Alle nye åbne pladser på nørrebro bør prioritere grønne træer, buske, kroge. Mange studier
viser at det øger borgeres livskvalitet, trivsel, lyst til at gå/bevæge sig med naturskønne omgivelser. "Så kan man bare
flytte ud af byen". Ja, men husk at mange nørrebro'ere inkl mig selv stadig bor her, fordi det er en bydel med mange
små, betalelige lejligheder modsat østerbro og frb. Vi har stadig brug for at kunne gå en tur og tænke en tanke, uden
at have snakkende/rygende mennesker bagved og foran konstant.
Synes ikke kun byrum skal være til fodboldspillere og skatere.
Læg mærke til hvor få, der opholder sig på den røde og sorte plads, mens folk flokkes i assistensen og
nørrebroparken. Vi har brug for det grønne frirum til at tænke og opholde os uden at skulle betale 45 for en latte og
en siddeplads. Amen.
Noget a la de gamles by! Mulighed for at lave loppemarkeder, koncerter og lignende.
lyder som et fint projekt
Overdække og belysning i skatepark skaber tryghed. og gør at et klientel der har gode intentioner kan regnes med
lokationen og møder op og gør brug af det.
Jeg er bekymret for, at cykelforbindelsen er placeret dårligt. Når man kommer sydfra af borgmestervangen, vil det
være oplagt at bruge gangstien, frem for at køre uden om legepladsen for at komme ned til cykel og gangstien.
Begge stier bør være for cykler og gående på en gang
Området skal fremstå mere åbent for offentligheden. Jeg har i øjeblikket en opfattelse af at det er forbeholdt beboere
i Mjølnerparken.
Det er dejligt at parken bliver fornyet
Meget gerne et pumptrack. Det ville helt klart gøre at jeg brugte området meget mere og fik andre med og det ville
skabe liv i området
Projektet lyder godt, men jeg ønsker mig steder, hvor man som voksen kan sidde rart
Man kunne evt. lade parken fortsætte ind under broen og videre ind mellem banelegemerne i stil med Park am Gleis
drei Eck i Berlin.
Ulovlig bilkørsel og knallertkørsel.
Jeg synes at det er et godt projekt, og det vil være godt at sørge for god belysning
Det er vigtigt at stierne til gennemgang/cykling bliver gjort trygge. Det vil bl.a. sige at de er godt belyste døgnet
rundt
Super projekt som jeg håber, kan gøre det mere trygt og mere tilgængeligt
Jeg er spændt på, om det bliver mere attraktivt for mig at gå tur/cykle gennem Mimersparken. Der er sikkert meget
mere hyggeligt, end jeg tror :-)
Dejligt med endnu mere plads og funktionalitet i mimersparken, samt flere afgange og muligheder.
Det er dejligt med vilde blomster og buske. Højt græs og den slags.
vigtigt: sikre cykelveje, masser af grønt (også mere vildt - blomster, krat, træer), mindre græsplæne, god belysning
banderne skal ud af byen først, det vil aldrig blive godt inden beboersammensætningen ændres i de massive
ghettoer der er på ydre nørrebro.
God idé med et ekstra sted at komme under skinnerne på en ellers lang strækning hvor man normalt er nødt til at
køre/gå udenom.
Et stort minimum i bybilledet er antallet af biler, og hvor meget de får lov til at fylde. Det er dybt problematisk, da de
både forurener både miljø og klimamæssigt, og samtidig skaber utryghed ved at der bliver kørt alt for stærkt mange
steder.
Tænker at det kunne være skønt hvis man nogle steder lod der være åndehuller, hvor det voksede vildt og uden en
stringent plan/formål med området - som f.eks under broen (og væk fra mimersparken) ved bispebjerg station eller
nogle områder i Lersøparken.
Bange for at området bliver terroriseret og overtaget. Tror ikke der er ressourcer lige nu, til at holde ro. Mener også at
problemet er større end tilgængelig ressourcer. Eks de omkringliggende beboere.
Jeg synes, det lyder rigtig fint med et bakket terræn - det ville være med til at skabe mindre rum. Flere træer, der
kunne bidrage til yderligere rumskabelse, ville også være godt. Der er lidt bart på plænerne i dag.
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Nej, bliver skønt med en gennemgang
Jeg tror, jeg har nævnt det meste.
Det ville være svedigt med en mere spændende park, hvor man kunne gemme sig lidt fra omverdenen omgivet af
grønt.
Jeg er meget positiv over at der kommer små bakker i landskabet. Det ville klæde pladsen med lidt flere afkroge. Det
som den genganger natklub “Simons”.
En velfungerende cykelsti mellem Lygten, Lersøparken og den grønne sti ville være fremragende.
Hele den del af Mimersparken, der ligger inde mod skinnerne, bruges ikke så meget (mest af hundeluftere), fordi
den ender blindt.
Godt forslag!
Bedre sammenhæng med omgivende nabokvartererne.
Det skal være nemt med cykel at komme fra Lygten til den nye sti/bro.
Lav det nu til en ordentlig cykelrute uden alt for mange sving. Cyklen er kun federe end bil/bus, hvis man rent faktisk
kan holde et ordentlig tempo.
Jeg er selv meget glad for grønne områder :)
nej
Vigtigt at der ikke kommer en barriere der deler parken i to, det må ikke være en ‘cykelmotorvej’ som er svær at
krydse, som den grønne sti nogle steder er.
Jeg synes umiddelbart, at det er et rigtig godt projekt
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