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18. august 2021 

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om den nye Hans Tavsens Park 

 
Undersøgelsen er sendt ud til 6.714 respondenter i Nørrebro Lokaludvalgs digitale borgerpanel.  
2.181 respondenter har svaret. 

 

Bruger du Hans Tavsens Park i dag? 

 

 

 

Hvilken del af parken bruger du primært? (sæt gerne flere kryds) 

 

 

Hvad bruger du primært Hans Tavsens Park til? (sæt gerne flere kryds) 

 



Hvordan synes du, at parken fungerer i dag? 

 

 

Naturpark: Hvad synes du om, at Hans Tavsens Park bliver en mere vild naturpark med bakker og 
dale? 

 

 

 

Cirklen: I den nye park etableres der en cirkel med en diameter på 30 m. Cirklen er tænkt som en 
ny aktivitetsarena i parken, som i hverdagen kan bruges til aktiviteter, såsom boldspil, dans og 
teater, og skal ses som et nyt, centralt samlingssted for lokalområdet inkl. Nørrebro Park Skole, 
Blågård Skole og Det Fri Gymnasium. 
 
Obs. visualiseringen er fra konkurrenceforslaget og misvisende ift. placering og størrelse ift. 
nuværende projekt.  
 
Hvad synes du om cirklen? 
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Balancen mellem vild natur og græsplæne: Biodiversitet er en af grundstenene i projektet i Hans 
Tavsens Park. Derfor er parkens udtryk en del mere vildt og utæmmet end i dag, hvor parken er 
karakteriseret ved græsplæner og stier. I projektforslaget er der både områder med vildt græs og 
områder med brugsgræs, der lægger mere op til at man sætter sig, og der har i designet været 
fokus at tilgodese ønsker og behov for rekreative funktioner og hverdagsbrug.   
 
Hvad synes du om balancen mellem vild natur og græsplæne?  
  

 

 

En 5-mands kunstgræsbane: Ovre ved Nørrebro Park Skole er der i dag et større asfalteret område 
med boldbaner. I projektforslaget erstattes det asfalterede område af en 5-mands kunstgræsbane, 
et bakkelandskab og et åbent legeområde. 
  
Hvad synes du om, at der placeres en 5-mands kunstgræsbane på det asfalterede areal? 

 
 
 
 
Flere borgere samt Nørrebro Klatreklub har ønsket at få opsat en ny bouldervæg (en lav klatrevæg) 
i parken som erstatning for de eksisterende klatreskulpturer, der ikke tænkt med i den nye Hans 
Tavsens Park. Det er desværre for sent at få med i projektet, da hele bevillingen er disponeret. 
 
Synes du der skal arbejdes videre med etableringen af en bouldervæg på sigt i Hans Tavsens Park? 
  

 



Hvad synes du om, at området mellem parkens østlige ende og Kapelvej udvikles til 
opholdsområder for de ældste elever på Blågård Skole og lokalområdet? 

 

 

Hvad synes du om, at cykelhastigheden sænkes ved skolen? 

 

 

Hvad synes du om, at der etableres en streetbasketbane? 

 

 

 

 

Har du andre kommentarer eller input til den kommende Hans Tavsens Park? (i alt 677 
kommentarer): 
 

• Jeg vil foretrække en ny minigolfbane (eller at bibeholde den gamle) frem for endnu flere basket-
/fodbold/klatreområder som man kan finde andre steder på Nørrebro 

• At Hans Tavsens Park også har brugere tilskyndes til social interagering, samtale, snakke sammen. 
• Basket larmer åndssvagt meget. 
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• Glæder mig til resultatet - jo mere biodiversitet, jo bedre 
• Jeg savner flere ting netop ved dette foreslag: 

 
1. Når der nævnes opsamling af vand, savner jeg tilføjelsen hvordan og hvor vandet så ledes hen. 
Hvordan får det vilde alt det vand det skal bruge og kan man forestille sig at i tørre perioder at det 
opsamlede også kan fungere som vandingscentral? Hvor meget laves om i dag?  
1. a: At der laves vandopsamling med en cirkel ser ud som om der fjernes den ellers atkitektegnede 
firkant der i dag benyttes i stor stil til netop dans og andre aktiviteter. At lave en cirkel i stedet og rygge 
denne savner jeg opfølgning på. Hvorfor kan firkanten ikke bevares og opsamlingen laves der i stedet 
for? Desuden vil dette give en besparelse til projekter.  
 
2. At der kommer mere vildt er godt. Hvilket vildt? Jeg er i gang med permakulturcertificering og jeg 
synes det dårligt beskrevet i detaljer. Hvilke dyr og fugle samt insekter ønskes? Hvilke planter tænker 
man er anvendelige i denne dur? Hvor meget af beplantning er spiselig for mennesker? 
 
3. Ved foreslag om at fjerne den asfalteterede boldbane glemmes der at banen netop ikke kun bruges til 
at spille bold. Banen bruges til følgende: leg med cykler og køreredskaber for børn i skoletiden, 
danseevents, andre former for boldspil hvor der er behov for fast underlag, etniske cykel kurser, yoga, 
badminton, tennis, basket osv. En kunstbanen vil være medvirkende til at disse aktiviteter ikke kan ske, 
da dette område netop er det eneste plane område der i Hans Tavsens Parken med fast underlag. 
 
4. Der er stor glæde i dag særligt i aftentimer og weekenden  til mini-golf banen. Det er noget som der 
ikke er andre steder gratis for alle aldre og familier og det vil være et stort tab for parken om den fjernes. 
Hvis man skulle udvide tanken så mangler der pt. en petangue bane. 
 
5. I forbindelse med at fjerne klatning så tænkes der ikke ind at der skal være plads til alle aldre samt for 
de meget aktive, børn, barnlige sjæle og i det hele taget magfoldighed. Ældre vil have svært ved at 
navigere i det bakkede tærræn, klatning er der få muligheder for på Nørrebro og Banana Park er en langt 
højere sværhedsgrad. Børn træner også på klatringsvæggene i deres frikvarter og der er en god 
fordeling at det skoleområde deles netop i skoletiden til børn og i fritiden er offentligt tilgængeligt så 
der tænkes flexibelt i udvikling af lokalmiljø, midler og ressourcer. Børn træner balance, højde, 
fingermuskler, frygthåndtering samt samarbejde på klatrevæggene. Børnene har desuden stor gavn af 
at opholde sig der, netop i skyggen da skolegården er et udsat område for larm, mobning, dårlig 
akkustik og at blive beset og omkrandset af de andre børn. Området omkring gynger og klatring er 
deres eneste stille fristed i hele skolegården. 
 
6. Der savnes mere beskrevet i detaljer hvordan man vil bevare det eksisterende der er i parken 
herunder træer osv. Der er mange fine og gamle træer og at der er skygge er et stort must også fra de 
store gamle træer. Hele området omrking den nuværende firkant har et par siddepladser til grill men 
der kunne udvides med flere.  
 
7. Der foreslås, at der etableres en rund basketbane. Med det udgangspunkt sammen med kunstgræs er 
der tydeligt den opfattelse at det er det som savnes i Hans Tavsens Parken. Der er tæt på etableret både 
den runde basketbane samt der er den mindre enkelt basket bane lige i forlængelse af 
parkeringspladsen til skolen. Der er også en nyværende udmærket basketbane som bruges dagligt. En 
rund basket bane som minder om den boldbane der er længere henne i Nørrebroparken ved 
legepladsen fungerer ikke i hverdagen da den netop er lille og uden plads til mangfoldige aktiviteter på 
pladsen. En firkantet som den nuværende rummer muligheden for netop flere aktiviteter og en 
fuldtallig basketkamp. 
 
8. Der er i dag mulighed for at benytte sig at to firkanter med blødt underlag i forbindelse med 
Basketpladsen. Der er ikke beskrevet hvorledes disse erstattes i det nye projekt. 
 
9. I dag er der mulighed for at benytte toiletfaciliteter. Hvorledes er det tænkt ind i det nye projekt også 
at der er behov for flere toiletfaciliteter til flere personer  fx. omkring legepladsen samt hyppigere 
rengøring af disse. 
 
10. I forbindelse med at Nørrebro Parken blev etableret er der ikke i Hans Tavsens Projektet tænkt ind 
hvorledes de ældre samt dem der dyrker yoga og chi-gong bevægelse har mulighed herfor i form at 
rekreation og aktivitet også med rollator og anden hjælpemiddel. Hvor på plænen er det muligt at have 
et stort yogahold til at ligge sine måtter i forbindelse med udendørs undervisning? 
 



• Aften-/natbelysning bør også prioriteres samt generel sikkerhed/tryghed, der måske kan lide lidt, når 
parken bliver mindre “overskuelig” 

• Jeg syntes, at de arealer, der kan anvendes til leg eller boldspil reduceres for alt for meget - til fordel for 
bakker og træer 

• Der er pt. meget utrygt om aftenen i parken, og jeg kender faktisk flere som er blevet overfaldet. Jeg 
håber tryghed er tænk ind i den nye park. 

• Hvor er skulpturerne? Skal historien smides væk 
• Kunne være fedt med en grusbane til petanque 
• Asfaltbanerne har ofte været brugt til at træne cykling for indvandrekvinder. Er der tænkt på den 

aktivitet? 
• Jeg er meget for biodiversitet og vild natur, men jeg kan blive bekymret for, at der simpelt hen ikke vil 

være plads nok til brugerne i den nye park. På en varm sommerdag er parken jo FYLDT med mennesker. 
Vil der være plads til dem alle i den nye park? 

• Kan godt tænke, at det er lidt synd med de her kunstigt anlagte “natur arealer” som overtager parken på 
bekostning af ophold. Særligt fordi parken bruges flittigt til ophold på tæpper, samt rundbold oa. 

• Dejligt med lidt mere vild natur, især højt græs lyder godt. Vi har mange "kedelige" parker i kbh med 
store åbne græsarealer. Dejligt der gøres noget for biodiversiteten. 
Vigtigt at der kommer nok skraldespande  
 
Ville være rart hvis noget af den eksisterende asfaltbane kunne inddrages til grønt område.  
Det er en forholdsvis lille park og det cirker som om meget af arealet går til legeplads, boldbaner og den 
nye runde komstruktion i midten. 

• Det er meget ærgerligt, at de nye planer medfører (sammenlagt med planerne om at nedrive det store 
grønne område i Nørrebroparken), at der ikke længere vil være nogle større græsplæner tilbage til 
kreativ og fysisk udfoldelse, kulturelle arrangementer, frie initiativer, rundbold og lignende. Der er brug 
for grønne og frie områder, som kan anvendelses aktivt til diverse aktiver, hvilket de store græsplæner 
giver mulighed for i dag. Det er begrædeligt, at de nu begge bliver nedlagt. Det virker til, at der ikke er 
øje for de samlede konsekvenser. Det virker også besynderligt at bruge så mange penge og tid (går ud 
fra at områderne ikke kan anvendes, mens de ombygges) på at ændre de områder, der måske er de 
mest velfungerende og populære. 

• Der bør etableres områder med blomstereng, så der ikke kun er områder med vilde græsser. Desuden 
områder hvor insekter og (vilde) bier kan trives og overvintre. 

• Jeg kan ikke gennemskue, om legepladsen bliver, men det håber jeg virkelig. 
• Det ville være en fordel at designe parken så den er mere brugervenlig for ældre mennesker, og ikke kun 

børnefamilier. Fx tillføje flere bænke, borde (fx måske med indbygget skakbræt eller lignede, som i 
Sydeuropas parker), eller muligheder for let udendørs træning som findes i kinesiske parker. 
Nogle ideer: 
https://www.researchgate.net/publication/301279425_Parks_for_an_Aging_Population_Needs_and_Pre
ferences_of_Low-Income_Seniors_in_Los_Angeles 

• Jeg synes, det er dejligt, at man er gået væk fra at skabe en stor sø, som var med i de første planer, jeg 
så, for det ville have taget alt for meget af de grønne arealer, som folk bruger til at sidde på, - der er 
nemlig rigtig mange, der bruger parken. 

• Det må godt satses på mere vild natur. Projektet er for pænt og velfriseret. 
Og kunstgræsbane med spredning af microplast? Virkelig dårlig idé. 

• Shared space virker ikke! Det er prøvet så mange gange efterhånden og det har hver gang vist sig at det 
ikke virker. Det er ikke tydeligt hvem der skal holde tilbage for hvem og det ender bare i frustrationer og 
potentielt ulykker, hvorefter det bliver lavet om igen om et par år, når man - endnu en gang - har fundet 
ud af at det heller ikke virker her. Det ser fint ud på arkitekt tegninger men det virker ikke! 

• Det er drøn vigtigt med grønne områder i byen og steder hvor man kan lave udendørsaktiviteter. 
Endeligt skal det være trygt og rart for alle at være der. Jeg er personligt vild med vandfontainer og 
andre vand ting som giver en dejlig stemning af ro. Sidst, men ikke mindst mener jeg man skal gøre 
parken tilgængelig for ældre borgere, dvs. steder hvor de kan "hænge ud". 

• Der skal indføres klare regler ift fester (slukke kl. 21 på hverdage og 22 i weekender) og soundbox 
maksimale lydstyrke. Der bor mange omkring pladsen som er generet af de mange private fester og har 
svært ved at sove. Nej tak til en party-park. 

• Jeg håber der stadig vil være bænke (i solen) samt at det offentlige toilet bevares. Det kan jeg ikke rigtig 
se på billedet. 

• Fantastisk ændring 
• Der er ofte pladsmangel på græsplænenerne. Der er så mange der fejrer fødselsdage på plænerne, 

mødes for at spise sammen eller mødes for at lege med freesbees etc. Det er svært at være der og på 
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nogle dage er der blot 1/2 til en hel meter, mellem brugerne. Dette giver i øvrigt run på toilettet. 
Så, øhh, en større park og flere toiletter. Toiletterne må gerne være renere, med sæbe samt toiletpapir. 

• Det er en stor skam at 60 ældre træer fældes. Og misvisende at bruge begrebet "vild natur".  
I dag bruges parken i høj grad til sociale sammenkomster, fødselsdage mm., for lokale beboere og 
andre. Dette er måske i mindre grad muligt i den nye park, hvilket virkelig ville være ærgeligt. Det er 
vigtigt at bevare de åbne områder med græs, hvor det er muligt at slå et par tæpper ud. Charmen ved 
parken nu, er at man har udsyn til de forskellige aktiviteter og arrangementer i parken. Det virker til at 
der i den nye park vil være mere skærmet af, hvilket kan være hyggeligt for familier, men som måske ikke 
vil tiltrække unge i samme grad som i dag.  Unge vil se og blive set af andre unge. Og 
småbørnsfamilierne kan i forvejen bruge assistensens aflukkede plæner. Jeg er bekymret for om man 
kommer til at fjerne et vigtigt byrum for mange unge. 

• Parken er i dag ofte meget tæt pakket i forårs og sommermånederne, da det er et populært 
opholdssted. Jeg er vild med  den mere vilde natur som planlægges, men der bør også tænkes nok 
opholdssteder ind i planen for den nye park. 

• Mine største bekymringer er: 
1. om det nye område tiltrækker flere nattefester med soundboxe  
2. om det tiltrækker flere stof-handler i ly af bakkerne  
3. om området (udover stierne) bliver svært tilgængeligt for dårligt-gående ældre, kørestole og 
barnevogne 
Jeg kan faktisk godt lide det flade park-udtryk, men forstår også at der er behov for skybruds-sikring. 

• Jeg håber man bevarer et stort aftalt bænke i Parken. 
• Pas på ikke at skabe områder som vil blive brugt til at deal stoffer og hvor de unge kan “gemme” sig og 

sniffe lattergas. 
• Med for meget vild natur og for mange kroge bliver parken hurtigt et perfekt sted for salg af stoffer og 

et utrygt sted at færdes som kvinde. 
• Fokus på at parken stadig kan benyttes i så stort omfang som muligt mens arbejdet står på! 

Btw: linket til beskrivelsen af projektet indeholder ikke bilag så det er ikke muligt at se hovedtidsplan… 
• Hvis planerne om kunstgræs plæner (det fremgik ikke tydeligt) ved Nørrebro Park skole forringer 

elevernes mulighed for udeskole/idræt/leg, så vil det være utroligt trist, da de i forvejen har et relativt 
lille udendørs areal, elevtallet taget i betragtning. 
I samme omgang ville det i det hele taget være skidt hvis den nye Park er mindre brugbar for de 
omkringliggende skoler, da de bruges meget. 

• Jeg finder ikke at "bynatur" er meningsfyldt!, - det er modsætningsfyldt, da byen IKKE er "natur". 
Naturen bør være uden for byen, hvor der er plads til den, og til at der er plads not til at den kan 
anvendes, f.x. Vestamager. "Bynatur" er useriøs natur, "natur" hører ikke hjemme i byerne. 
Området er alt for brugt at beboer, skoleelever etc. til at der kan skabes "natur", uden at det er 
nødvendigt at hegne den inde. "Naturen" vil blive slidt ned inden den overhoved gror op. 
Jeg finder projektet populistisk og useriøst! 
Er der virkelig brug for afvanding så tæt på et stort jordområde som Assistens Kirkegård, - de steder 
hvor der er brug for afvanding er der hvor der er brolagt/asfalteret på alle 4 sider. 

• Jo mere bynatur med træer og jo mindre græsplæner jo bedre. Jeg synes at det ser fint ud. 
• Kunstgræs giver meget vedligehold og efterlader rigtig meget mikroplast. Det positive er dog at der er 

mindre "boldstøj" ved kunstgræs... 
• Der nævnes ikke noget om etablering af bænke. Jeg håber bænke med ryglæn fortsat vil være at finde i 

et rimeligt antal, da de bliver flittigt brugt. Det er ikke alle der kan bruge en bænk uden ryglæn. 
• Hvis det skal være natur så lav da natur og ikke en halv løsning dem har vi nok af 
• Kunstgræsplæner afgiver små gummikugler som forurener naturen og i øvrigt er fremstillet af f.eks. 

gamle bildæk som indeholder kemikalier børn falder på, tager med hjem under skoene etc. Snak med 
Det grønne råd og hør om alternativer til gummikugler! 

• Jeg kan godt lide ideen om naturpark i københavn. Det giver ikke mening at oprette endnu en 
kunstgræsplæne deri også (mere plastik i naturen). Hvad med det blot bliver en normal 
græsfodboldbane. En park er en park ikke, hvor der ikke skal være så meget sport nødvendigvis 
inkluderet. Det er nok at løbere løber i dem. 

• Plant frugttræer, bærbuske, timian, rosmarin, morgenfruer, brombær o. Lign. Flere bænke, som er 
placeret, hvor solen skinner om vinteren. Klatrestativ, måske lavet af de træer, der skal(?) fældes. 

• Opmærksomhed på hvilke køn træerne, der plantes har. 
Træer med hankøn skulle give en del pollen hvilket ikke er rart for dem med allergi. 
I kan evt. se artikel fra the Guardian her 
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/16/how-urban-planners-preference-for-male-
trees-has-made-your-hay-fever-worse 



• Parken har de seneste år været fyldt med selskaber og folk der griller osv. Det er lidt synd at det bliver 
mere “isolerede kroge” til det. En del af det fede er stemningen og det at der er så mange mennesker, 
som er fælles om at bruge det som åndehul. 
Der er også en helt særlig kvalitet i de lange kig midt i byen, dem er der ikke mange af og derfor 
differentierer parken sig meget fra kirkegården og tilbyder et andet rum, det rum forsvinder. De lange 
(sjældne) kig forsvinder. Det er lidt ærgerligt. 
(Og jeg håber de “vilde” områder bliver passet i den nødvendige grad, så det ikke bliver en “skummel 
hundelortepark” som det var for år tilbage. Det vilde er fedt og godt for biodiversiteten, men det er også 
bare meget hypet pt. og falder mere eller mindre heldigt ud. Var for nylig i Lergravsparken hvor en del 
har fået lov at vokse vildt. Der er nu bare skummelt og et sted jeg ville undgå når mørket bryder frem.  
Hmm.. mange holdninger 

• Som parken er indrettet i dag, er den et af de bedste steder at slikke eftermiddagssol på Nørrebro. Jeg 
håber at dette bevares i den nye indretning ind, så parkens sydvestlige hjørne holdes fri for høje træer, 
der vil skygge for solindfaldet til parken. 

• offentlige toiletter skal tænkes med ind 
• Det lyder fedt med en vildhave i parken, glæder mig til at se resultatet. Parken har altid virket meget trist 

og får området til at fremstå lidt nedslidt. Dejligt initiativ 
• Nope 
• Husk at tænke kunsten og træerne med ind i det nye, så det ikke ender med ren funktion (som man ikke 

glædes ved at opholde sig i). Foreningen mellem naturen og kunsten er det, som gør at man har lyst til 
at tage til og være i parken. 

• Dejligt med et flottere grønt område på Nørrebro 
• Bevar minigolfbanen! den er enestående for København. Den kan evt udvikles og forbedres men den er 

en væsentlig og god del af parken. 
• I spørger til nogle ting, som er meget svære at forholde sig til: cirkel, kunstgræsbane, klatrevæg og 

streetbasket. Det væsentlige her er fokus på at få meget mere natur og biodiversitet ind i parkerne. 
Derfor: mindre asfalt og beton - og meget mere vild natur, træer og buske! 

• Jeg syntes det virker som en rigtig god ide! 
• Jeg kunne rigtig godt tænke mig de eksisterende skulpturer i parken bevaret - det er specielt dém som 

giver parken sit særpræg, synes jeg, og det er en stor skam hvis kunsten fjernes fra det offentlige rum. I 
min mening er de fint forenelige med en mere naturpræget park. 

• Generet er det et godt projekt; at bruge 'natur' til at skybrydssikre er super godt tænkt. Men en 
kunstgræsbane med der af følgende risiko for forurening af miljøet med mikroplast er til gengæld en 
rigtig dårlig idé! 

• Dejligt med mere natur, mindre asfalt og biler og skybrudssikring.  
 
Det er godt for klimaet og byens borgere. 

• Hvad med parkeringspladser på Hans Tausens Gade? Beboernes dagligdag er vigtigere end skolens 
elever, der alligevel raserer området.  
 
Det kunne være fedt, hvis der blev indtegnet en løberute i parken og det tilstødende Assistens, samt et 
træningsområde (der er bedre end det, der ligger ved Nørrebroparken forenden af Hans Tausens Gade, 
hvor der i øvrigt allerede er to streetbasketbaner). Husk, at der trods alt er flere voksne end unge. 

• Jeg super det er et super projekt. Særligt pga biodiversitet og hensyntagen til skolebørnene. 

• det er jo virkelig svært at vurdere mængden af vild natur, når man ikke har nogen faglige 
forudsætninger for at vide om der var mulighed for mere af det og hvad der ellers har været af 
alternative ideer.  
man besvarer skemaet helt isoleret, hvilket virker underligt. ideerne i den nye park er gode, men jeg som 
privatperson har jo ikke nogen viden om hvad der ellers har været forslag om, hvilke andre muligheder 
der er sov. man bekræfter jo bare noget, der alligevel ikke kan laves om nu? lidt underlig undersøgelse. 

• Pas på der ikke kan opstå lyssky handel. 
• Bliver der etableret en cykelsti i forbindelse med Assistentens Kirkegård? 

 
Det er svært at forestille sig helheden ud fra de arkitekt tegnede herligheds photoshops. 

• Ingen kommentar 
• Legepladsen i den østlige ende skal bevares. 
• Spændende og godt gennemarbejdet projekt. 
• Alt for meget beplantning (buske, små træer, mærkelige klynger af buskads - som set andre steder i 

byen med 'naturlige' parker) vil ødelægge brugen af parken! Det er dejligt at der i HT-parken er god 
plads på plænerne til at sidde!!! det er i forvejen en lille park, og på oplægget ligner det, at der fremover 
bliver nærmest intet opholdsplads - men primært 'aktivitetsområder'. hvad med os, der har brug for 
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udeareal til bare at sidde og slappe af? nørrebro har små lejligheder, små gårde osv. og højt 
aktivitetsniveau. Bevar 'passive' aktivitetsområder, tak! forhåbentlig bliver det ikke beplantning a la 
nørrebroparken, der ligner noget der er løgn (minder om motorvejsbeplantning?) af kedelige buske, 
der står tæt, så det er umuligt at færdes/opholde sig mellem det grønne. helt håbløst hvis pladsen er 
tænkt for at mennesker skal bruge det til at opholde sig i i hvert fald. Tak for arbejdet, men jeg håber 
virkelig ikke 'naturparken' bliver en realitet som vist i oplægget!  

• Vi har et problem med narkosalg flere steder i Nørrebroparken og det grønne anlæg på Rungsted Plads. 
Jeg kan godt blive bekymret for om et ugeneret område for de ældste elever vil tiltrække narkosælgerne 
og de problemer det medfører 

• Kunstgræsbanen er en rigtig skidt idé. Nedsivning og anden forurening er et problem og så vidt jeg 
ved, er der stadig ikke fundet en optimal løsning på hvordan man behandler kunstgræs efter det er slidt 
ned. 

• Nørrebro mangler “åbne” grønne områder som Hans Tavsens Park, der indbyder til at de mennesker der 
opholder sig i parken interagerer med hinanden. Derfor mener jeg det er vigtigt, at man i etableringen 
af den nye park, bør være opmærksom på at de forskellige områder og aktiviteter i parken ikke “skærmes 
af” fra hinanden med ex. træer eller høj beplantning. 

• Parken er en af de mest velfungerende parker på Nørrebro, som bruges af ufatteligt mange: klatrere, 
linedansere, løbere, spadserende og folk, der hygger sig med en øl. Hvorfor f..... vil man ændre en så 
velfungerende park?! 

• Rigtig fedt med bakket og mere “vildt” landskab. Godt at der både tages højde for børn (legepladser 
mm), skoleelever, cyklister og ældre. Måske kunne cirklen også anvendes som soppebassin i 
sommerferien? Og som scene under jazz festivalen? Og til ugentlig morgendans/morgensang? En 
Nørrebro teater festival? Rap battle? Stand up? Udendørs undervisning og meget mere  Måske kunne 
der indlægges en form for bølget tribune i græsset rundt om cirklen, hvor folk kan sætte sig, så det 
bliver en slags arena? 

• Det er fint med mere natur i byen samtidig med, at der er plads til at sidde på græsset i grupper. Med 
hensyn til basket er der masser af baner lige i nærheden ved den grønne sti. 

• Jeg synes de planlagte rum med aktiviteter som Street basket, boldbane mm, primært er tiltænkt 
drenge og unge mænd. Jeg savner uderum hvor der primært er tænkt på piger og unge kvinder 

• Streetbasket er bare ikke egnet i et område med tæt byggeri - hver gang den hårde bold slås i jorden, så 
runger det i hele nabolaget. Jeg bor selv ud til baskebanen ved Guldberg Skole og det er altså en kilde 
til evig konflikt mellem beboerne og basketballspillerne. 
Tegningerne ser mega fede ud, men jeg kan godt frygte at området hurtigt kommer til at se nedslidt ud 
- vild natur gør desværre det ved gæsterne, at de har mindre tendens til at ryde op efter sig. På en stor 
græsplæne kan man ligesom bare tydeligt se det skrald, man har "tabt". 
Parken har jo vildt mange brugere, og jeg tænker om der fremover vil være plads til dem alle? 
Så kan jeg godt lide kunsten/skulpturerne i den nuværende park - forsvinder de? 
Vh Sanne 

• Jeg synes planen er smuk, og de mere vilde, utæmmede arealer vil helt sikkert give noget til parkens 
udtryk og til biodiversiteten. Desværre synes jeg bare at det begrænser opholdsarealerne og udsynet 
når man opholder sig i parken, og DET synes jeg er et ærgerligt bytte. 

• Jeg er rigtig glad for at der kommer fokus på biodiversiteten i området. 
Mere af det. 

• Jeg håber at der stadig vil være muligt at passere fra Assistents kirkegård og Hans Tavsens Gade. 
• Hvis man på nogen måde kunne bevare minigolf banen eller lave en ny lille en ville det være fantastisk. :-

) vi er en del i området der bruger den 
• husk toiletter 
• Jeg har siden 2018 især brugt den bemandede legeplads og været meget begejstret for den og den 

naturlige område bagtil mod kirkegården. Jeg håber at man vil etablere en mindst lige så stor og dejlig 
og alsidig legeplads fremover da den bruges af virkelig mange børnefamilier. 

• Bevar så vidt muligt de store gamle træer i parken i stedet for at plante mindre nye træer. 
 
Både asfalt og kunstgræs forurener, men har man erfaring med at behandle, hvor plasticforurening fra 
kunstgræs ikke kan inddæmmes på samme måde. Jeg fore3trækker asfalt. 
 
Blandet trafik er noget rod. Cykler tror de har forkørselsret, da der er cykelsti før og efter fællesarealet. 
Fodgængere går rundt uden at se sig for, og børn bruger området til leg, uden at se sig til højre eller 
venstre. Vi skal have en klart afgrænset cykelsti, så cyklerne ved, hvor de skal køre, og alle andre ved, 
hvor der cykles. 

• Jeg er rigtig træt af, at områder (såsom den tidligere (!) fredede Nørrebro Park) skal omdannes til 
kunstgræsbaner.  



 
Det er så tydeligt, at der ikke er behov for ligeså mange af disse kunstige arealer. Den nuværende 
græsplæne i Nørrebroparken der snart omdannes til kunstgræsbane er oftest helt fyldt med byens 
beboere, der nyder et af de få (!) grønne arealer, hvorimod de unaturlige og ærligt talt grimme og 
klodsede beton- og kunstgræsbaner så ofte bare tomme.  
 
At lave for mange af disse forudbestemte sportsarealer vil give en spøgelsesby fremfor arealer hvor folk 
faktisk kan nyde byen og slappe af. Dog er der klart bevis for at en klatrevæg vil fremme bylivet. Som 
man kan se i Banana Park i øjeblikket er parkens klatrevæg utrolig populær og udgør et fedt 
samlingspunkt for en bred vifte af borgere i forskellige aldersgrupper.  
 
Jeg er en af mange nørrebroere, der inderligt håber politikerne vil vågne op og lade være med at presse 
deres dagsorden ned over noget der er elsket af flertallet. Man har som borger intet, og absolut intet at 
skulle have sagt. Man må bare håbe på det bedste.  
 
Derfor beder jeg jer om at lytte og lad for guds skyld være med at ødelægge flere kommende som 
allerede eksisterende grønne arealer, hvor folk selv kan beslutte om de vil lege, spille bold, nyde en 
kaffe, gå på line fra træ til træ, have en dyb samtale, mødes mødregrupper, mulighederne er mange på 
et smukt grønt areal fremfor en gold, sørgelig og flad kunstgræsbane. 

• Jeg ved ikke hvor realistisk det er at få cyklister til at sænke farten på en del af cykel ruten 
• Fedt at det sker :) 

• Jeg ville ønske det blev nemmere at cykle og hurtigere igennem ved skolerne - at man på en måde 
kunne beskytte børn og unge fra at gå på cykelstierne, så man ikke skulle være så opmærksom på ikke at 
ramme nogen, som man er i dag 

• Svært at være uenig i mange af forslagene, men overordnet set rigtig godt at der kommer mere 
"bynatur". 

• En Asfalteret cirkel kan være svær at anvende i praksis, tror jeg. 
Bevar muligheden for at bruge arealet til picnic osv, da der er så få grønne områder på Nørrebro. Vild 
natur er godt, men vi har så lidt at give af, at det kan ende med at føles endnu sværere at “få græs under 
fødderne” på Nørrebro. 

• Jeg synes det er et rigtig flot forslag fra SLA. Jeg håber især at der er tage højde for at området ved 
klatrevæggene og langs parken er lidt "dødt" og kan være utrygt om aftenen. I det hele taget er 
belysning også vigtigt når jeg fx går tur med hunden sent. I dagstimerne er det dejligt at læse 
mellemrummet bliver aktiviteret, lige nu er det bare en stribe græs uden funktion. Spændende med 
mere vild natur og stisystem. Det bliver fedt for os lokale!  
 
Ville dog ønske jeg var blevet hørt tidligere. Forslaget er jo færdigt? Har der været en proces? 

• Papir og projektplaner er taknemmelige. Håber det ender godt. 
• Det ser virkelig smukt ud! Fedt at udnytte det område på ny, da det lige pt fungerer lidt semi. 
• Det lyder som en god plan som inviterer til ophold for en som mig, som ellers mere passerer forbi eller 

gennem parken oftest uden store ophold. 
• Vigtigt at streetbasketbanen laves ordentligt. Spørg én der spiller basket. Korrekt højde. Plant asfalt med 

opstribning. Gode kurve med gode net. Ligesom den nye bane i fælledparken. Hvis det udføres dårligt 
kan den ikke bruges. 

• Det er svært at se den nuværende anvendelse kan gå videre i den nye park, hvor det virker til, at der nok 
ikke plads til 300 siddende personer, som der sagtens kan være på nuværende tidspunkt. Og at 
nedlægge boldbaner som holder ungerne fornuftigt beskæftiget er direkte en dårlig ide.  
Det er svært at se højdekurverne på tegningen, men det ser ikke ud som om, at der er særlig meget 
plads til de nuværende udøvere af yoga, tai chi, spontant boldspil osv., hvilket er en rigtig dårlig ide. 
Natur og skybrudssikring er en rigtig god idé, som jeg normalt vil støtte. Men vi er så presset med 
udendørs plads på Indre Nørrebro, at jeg vil foretrække et projekt, som ikke fjerne udendørs 
opholdsarealer. 

• Vil højere græs øge risikoen for flåter? Har I indtænkt pleje af det høje græs? Jeg ved fra mit 
sommerhus - og området omkring panumtårnet, at højt græs ikke just passer sig selv - hvis det skal se 
pænt ud. 

• Nogle af tingene er svære at tage stilling til, da jeg ikke kan greje om det er på bekostning af andre ting 
om der fx skal laves en basket bane. Der er i forvejen 2 basketbaner virkelig tæt på.  
Med bekostning af andet, henviser jeg særligt til at parken er enormt besøgt om sommeren, hvor 
græsplænen bruges af virkelig mange. Dette gør den særligt da solen er meget længere tid i parken om 
aftenen end Nørrebro parken. Der kommer virkelig til at mangle steder med aftensol, hvor man kan 
grille og hygge sig 
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• husk at sørge for at de ældre mennesker får nogle steder de kan sidde i ro uden fare for at få en bold i 
hovedet eller blive bidt af flåter. 

• Det er meget vigtigt at bevare eller forbedre legepladsen. Den anvendes af mange børnefamilier 
dagligt, som et grønt åndehul. Vi er mange, der vil blive kede af det, hvis I lukket legepladsen, så undlad 
venligst det! 
 
OBS vær opmærksom på allergi-fremkaldende beplantning. Særligt birketræer og bestemte typer græs 
kan give slemme reaktioner hos allergikere, og dem er der efterhånden rigtig mange af.  
 
Håber I lytter og tager højde for ovenstående. Tak fordi I spørger  

• Der lægger mange spændende tanker og processer til grund for den kommende Hans Tavsens Park. 
Det kunne være fint, hvis besøgende kunne læse om projektet, de forskellige planter, regnvandssikring 
osv. - eksempelvis på små informationstavler 

• flot projekt 
ta fat i Folkets Park Stengade også 

• Godt projekt. Så meget variation som muligt. Derfor synes jeg også at endnu en street-basket bane 
indenfor nærområdet med fordel kan erstattes af en petanquebane, så der også appeleres til lidt ældre 
borgere. 

• Bevar soppebassin 
• Så meget "vild" natur som muligt. 
• Er kønsligestilling analyseret mht projektet? Vil området være sikkert for kvinder at færdes i? Sikkerhed 

for kvinder, hvordan står det til? Antallet af overfalds voldstægter er stigende og området lyder et 
oplagte område for en overfalds voldstægts forbryder!!! 

• Det er vigtigt at der forbliver plads til at sidde på plænerne/bakkerne og mødes med venner. Mange 
bruger i dag pakken som mødested hvor man kan nyde solen hele dagen.  
 
Det er også vigtigt (hvis man ikke allerede har gjort det) at man medtager ønsker fra spejdergrupperne 
der mødes i parken? 

• Glæder mig til at følge projektet. Synes det er med til at øge min glæde over en bydel, der udvikler sig. 
• Det er uendeligt dumt at fælde store gamle træer for at plante nye - byg uden om dem 
• Hvor blev den bemandede legeplads lige af? 

Blev den til et ubemandet opholdsområde for store skoleelever? 
Det er super, at der kommer flere aktivitetsmuligheder og bi 

• Husk god belysning i hele parken, så trygheden øges. 
• Interessante projekter 
• Små fælles køkkenhaver og frugttræer som alle må benytte! 

• Det er vigtigt at legeområder er åbne for offentligheden hele dagen. Nogle af Nørrebros legeområder 
må man ikke bruge i skole og kkfo tid.  
Det udelukker  familier med mindre børn. 

• Indtænk gerne toiletter, skraldespande og skatere 
• Et område med grus ville være godt, når jorden er blød. 

Under corona har der været trængsel af mange forskellige motionshold på tørre områder. Betoncirklen 
lyder som et lidt lille og temmeligt hårdt areal. 

• Jeg er i øjeblikket - og har de seneste to somre været - voldsomt belastet af de mange piratfester med 
soundbokse og skrigende fulde mennesker så godt som hver nat frem til kl. 8 fra skaterbanen ved 
Hillerødgade og langs cykelstien mellem Nørrebrogade og Hillerødgade. Jeg håber derfor, at Hans 
Tavsens Park bliver etableret, så de omkringboende ikke bliver udsat for samme belastende larm. 

• Jeg synes det skal tænkes ind, at de arealer, der tænkes at være centrum for de sociale aktiviteter driftes 
med størst mulig respekt for beboerne ud til parken. Der er meget larm i sommerhalvåret. Derfor synes 
jeg belysning skal slukkes kl 22, og der skal være tydelige afmærkninger af, hvordan man skal opføre sig 
i parken, dvs ikke soundboxes all day i sommerhalvåret 

• Regler for forstærket musik er et must. 
• Jeg ved godt at nedfaldne frugter tiltrækker bier, men jeg synes alligevel, at det vil være fedt hvis der 

indtænkes bærbuske/frugttræer i projektet. 
• basket er bare noget af det mest støjende man kan placere i byrum! 
• Sikre at basketbanen lever op til standardmål så fx Game (street basket organisation med fokus på 

integration via foreningsliv) kan bruge det til konkurrencer. 
• Genialt projekt!! Mere vild natur og kuperet terræn er fantastisk, frem for de store flade plæner.  

 
Insider viden: Basket kommer til at stige i popularitet, for de europæiske spillere er begyndt at kunne 



matche de amerikanske, og der er flere og med med i NBA, også helt store stjerner - så man kan 
forvente at flere får lyst til at spille selv. Derfor er det godt at der er tænkt basket baner. 

• Mere vild natur 
• jeg er usikker på om der bevares nok plæne-plads til de nuværende -mange- brugere af parken.  

en kunstgræsbane er fint, men vil i nogen grad nedsætte fleksibiliteten ifht hvilke sportsgrene man kan 
bruge banen til.  
jeg kunne personligt godt tænke mig flere blomster indtænkt i projektet samt et større løft af 
legepladsen. 

• Savner flere visualiseringer og planer over projektet for at kunne vurdere det ordentligt. Men all in all 
ligner det et godt projekt. 

• Jeg håber der fortsæt er plads til dem der bruger parken i dag og at parken sammentidligt kan holdes 
velige på sigt. 
 
Hver gang jeg er der (3-4 gange om ugen), er parken dejlig fyldt med mennesker og der er familiefest, 
grill, akrobatik, yoga, fitness, løb. Den åbne græsplane virker robust og giver også mulighed for dejlige 
solnedgange - parken er en del lysere end kirkegården f.eks. Børn bader i springvandet. 
 
Der er også mange der krydser parken på tværs, som forlængelse af stigen gennem Assistens k. hen 
mod Rantzausgade. Det ville være dejligt hvis det var tænkt med :) 

• Meget vigtigt, at der fortsat er basis for de aktiviteter, som der nu er mange af - bl. a. Basket og fodbold. 
Jeg tror, at en asfaltbane til fodbold er bedre end en kunstgræsbane. Jeg har indtryk af, at skolebørn fra 
Nørrebro Park skole bruger de store asfaltarealer rigtig meget,og er bekymret for, om de får plads nok 
(også på flade græsarealer) til deres rundbold, fodbold osv osv. Også folk fra lokalområdet bruger 
asfaltarealerne rigtig meget, og de flade græsarealer. Så jeg er bekymret for, om disse arealer bliver for 
små. Til gengæld giver den nye indretning vel mulighed for nye/anderledes aktiviteter 

• Vigtigt med plads til almindelig hygge på tæpper, så gerne god plads til at vi fortsat alle kan bruge 
græsplæner til at ligge på tæpper. 
Og husk der også skal være plads til allergikere. 

• Jeg er ked af at der skal fældes træer. Træer ældre end 30 år bør bevares. 
• Det lyder som et godt projekt! Jeg har dog tidligere boet op af en streetbasketbane og det giver en hel 

del lydgener både fra boldene og metalnettet. Men altså så længe naboerne er friske på det er alt godt ;) 
• Jeg håber der fortsat vil være toilet faciliteter som der er i dag.  

Jeg synes også at det bør undersøges om placering af bænke, håndtering af skrald og grill generelt er 
tænkt ind i projektet. Inddrag de mennesker der i dag står for vedligeholdelse af parken og hør deres 
indput. 

• Er der alternativer til planen? 
• Det er syndt at så mange træer skal fældes 
• Det kunne være fedt hvis der ikke altid skal være sportsområder og aktivitetsområder i parkerne. Der er 

meget få steder, hvor man bare kan slappe af uden at høre på råb og larm fra sportsaktiviteter. Der er 
allerede masser af steder hvor man kan dyrke sport i byens parker, hvilket er fedt. Men også rart at kunne 
undgå det nogle steder. 

• Nyttehaver for borgere  
Et fælles naturhus a la træstubben på Vesterbro  
Endnu mere natur i byen 

• Super meget gentrificering er i gang på Nørrebro, så jeg har det virkelig ambivalent med en renovering 
af Hans Tavsens park. 
Jeg ønsker at noget af det gamle Nørrebro bevares, så de gamle beboere kan kende og har det rart i 
bydelen. 
Jeg ønsker at man kun laver små ting om, som flere vilde blomster og højt græs - men uden at det bliver 
for pænt og poleret. 

• Det er en af Nørrebros få græsplæner med langtidssol. Det er vigtigt for mig at arealet + funktionen af 
det forbliver det samme. 
 
Derudover kan jeg forstå at kunstgræs er dårligt for miljøet? Jeg vil foretrække betonbaner der kan 
bruges til andre ting også (som streetbasket, hockey, rulleskøjteløb etc). Hvis man laver 
kunstgræsbaner fastlåser man funktionen til fodbold :(. 

• - Maybe including like a small skatepark? Only a couple of ramps, nothing major. 
- Maybe adding a couple of small kiosks with food? 

• Ønske om, at minigolf banerne kan indfinde sin plads i parken igen. 
• Når jeg skriver “dårligt” ift cirklen skyldes det at jeg er ved at være træt af det “aktivitetsfokus” der er i 

København generelt. Der bør også være parker der kun er til rekreation og hvor også ældre borgere kan 
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få noget ro så ikke alt er ungdomsfikseret. Man kunne f.eks tænke springvand eller små søer, bænke og 
boules-baner fremfor at forme byen til skatere, barsket ball og Sound bokse. 

• Græs arealerne bliver i dag brugt rigtig meget, jeg synes i skal passe på med at fjerne for mange 
• Det ser simpelthen så fint ud det hele, godt arbejde. Men de aktivitetsområder, der lægges op til 

(streetbasket, kunstgræsbane, betoncirkel med indtegnede boldspillerammer?) Tilgodeser i meget høj 
grad mænds sportsaktiviteter, og der er slet ikke tænkt et kønsperspektiv ind i projektet. Tag ned i 
Fælledparken omkring boldbanerne her, og I vil se, at 95% af udøverne er drenge/mænd. Tager I over 
til den Røde Plads, hvor der er opstillet voksengynger, vil I se mange flere piger/kvinder. På samme 
måde med betoncirklen: lad være med at indtegne boldspil på den: få i stedet inspiration fra 
Dansepladsen i Fælledparken, hvor både mænd og kvinder deler pladsen. 

• Må gerne udviddes til også at omfatte resten af området rundt om cykelruten frem til Den Røde Plads 
• Fedt projekt! Vi glæder os til det! 
• ...synes der er mange streetbasket muligheder i området i forvejen! 
• Bevar de gamle smukke træer! Sørg for at legepladsen bliver ved at være indbydende - den er meget 

brugt og elsket af børnefamilier. Husk kort græs, så vi ikke kun kan lege/spille i betoncirklen. 
• Den nuværende legeplads fungerer godt. 
• Ingen kommentarer til projektet, men jeg synes spørgeskemaet her var spild af tid 
• Vigtigheden af bænke kan ikke overvurderes. Der kan ikke være færre bænke i parken, end der er i dag. 

Det Københavnske byrum mangler i den grad siddepladser for byens ældre og dårligt gående. 
• Det er vigtigt, at der også bliver plads til afslapning og ro i parken. Samt at stierne bevares, da mange 

lufter hund og går tur med barnevogn/klapvogn. Det vil være et stort tab, hvis det ikke længere er 
muligt, eller hvis det bliver en udvidelse af Blågårdsskole. Der er i forvejen vild gang i de fleste gårde i 
området med børn, der leger. Det er godt, men der er også brug for det andet. 

• ........det bliver fantastisk ! glæder mig allerede til at det bliver færdig bygget ! 
• Et soppebassin. Dem mangler der virkelig mange af i København. 
• jeg synes som helhed ideerne for området er gode, men jeg er bekymret for at det kommer til at se 

sjusket ud med tiden. Der vil være stort slid på området da rigtig mange børn og unge aktivt kommer 
aktivt til at bruge græs og bakker. området er også vindbæst, så skrald vil kunne komme til at flyde i 
området. Så husk at sætte flere penge af på budgettet end normalt til vedligeholdt.  
Jeg er bekymret for om der er nok åbne of fladt område til at sjippe, cykle og boldspil. Det er rigtig godt 
med bakker, men der skal mindst være et godt sted til rundbold samtidig med at der et andet sted 
spilles fodbold og sjippes.  
Men mere grønt og vild natur er rigtig godt. 

• I indbyder i høj grad kriminelle til at sælge stoffer med de gode muligheder for at være i skjul. Den store 
betonplads og det nye "mellemrum" skriger desuden på opholdssted for bander. I plejer at få gode 
idéer, men her er det simpelthen for naivt. 

• Det lyder rigtig godt. Jeg har brugt parken hele mit liv, leget på legepladsen og badet i springvandet 
som barn, gået ture og grillet som teenager og voksen. Jeg har altid brugt parken, som en smutvej 
hjem. Derfor, ville jeg også ønske at der var godt fokus på cykelmulighederne, så det er godt for både 
bruger af parken, såvelsom cyklisterne. 

• Altså: Hvorfor kun en 5-m,ands fodbold bane? Kan man ikke i det mindste lave 7-mands -. altså som 
udendørs fodbold. Er 5-mands ikke indendørs? 
Jeg håber I bevarer ALLE de flotte træer i Hans Tjavsens. Parken har de smukkeste træer, kan man ikke 
arbejde udenom? 
Hvor er det dejligt med en god dag for biodiversitet - kan vi så ikke lige stoppe By og Havn som er ved at 
ødelægge den slags alle mulige andre steder i København? 
Det ser flot ud med naturpark, men jeg bruger parken heæe tiden, og er nervøs for om I vil lukke hele 
parken på én gang? Evt. hvornår? Forhåbentlig kun én vintersæson (?) 

• Man skal nok passe på med for mange 'gemmekroge', da der i forvejen er lidt problemer med pushere 
har jeg hørt. Problemer man jo har kæmpet med i årevis i forlængelsen Nørrebroparken. 

• Vi er i området en hel del ældre brugere af den nuværende park, der holder meget af at kunne bevæge 
os rundt i parken. Nogle err dårligt gåernde, andre benytter rollator til at bevæge sig rundt i parken, selv 
sidder jeg i kørestol. Jeg frygter at projektet ved omlægningen, med bakker og forskellige niveauer gør 
det vanskeligt eller umuligt at benytte parken fremover for os bevægelseshandicappede. 
Da jeg var barn løb vi hver vinter på isskøjter på det asfalterede stykke bag Nørrebropakskolen, hvor 
kommunen prøjte vand ud i frostvejr. Jeg tænker om man kan anvende den nye betoncirkel til 
isskøjteløb om vinteren. 

• Det er jo ligegyldigt hvad man mener I gør alligevel hvad der passer ind jeres “næstipsholdning” 
• Vild med vilje - jeg er vild med det. Det kan skabe flere hyggelige “rum” i området, hvor man kan 

opholde sig.  
Der cykles i forvejen ikke særlig hurtigt i området omkring skolen pga. bump og afspærring. 



• Jeg synes at idéen om cirklen om en omlægning af den lille femmandsbane er god, men er ikke glad for 
at se at der på nuværende illustration af cirklen allerede er tegnet op til basketball, og at omlægningen 
af banen forsat vil forbeholde dens brug til fodbold. 
 
 Byrummet giver i forvejen rig mulighed for at dyrke basketball og fodbold rigtig, rigtig mange steder, 
og når arealer per design indrettes til et vist formål, så har dette den måske utilsigtede effekt ofte at 
*reservere* arealet til et sådan formål. 
 
Dette gør at andre, mindre sporstgrene har svært ved at kunne indfinde sig, da man kan blive "smidt 
væk" fordi man ikke udøver den rigtige sport. Det er et problem for sportsdiversiteten, hvilket---da de 
fleste udøvere af fodbold og basket er mænd---også er et problem for ligestillingen. 
 
Jeg synes derimod I burde lave et sportsunderlag til brug for dans, kampsport og freestyle sporgrene, 
som ikke har fodboldmål, basketkurve eller optegninger af de pågældende baner. 

• Man skal nok være opmærksom på, om de ældre skoleelever kommer til at fylde meget - måske man kan 
lave en naturlig opdeling således at de ikke spreder sig ud i hele parken 

• Rigtig gode ideer og tiltag 
• Er sikker på, at det bliver rigtig godt. Her blandt spørgsmålene mangler der lidt noget om, hvad der skal 

ske med Hellig Kors Kirke plads. 
• Kan der ikke laves en alm fodboldbane i stedet for kunstgræs? Og erstattes to baner med en? Det virker 

som for lidt plads - begge baner bruges om sommeren. 
• der er pt alt for meget larm fra parken til stor gene for beboerne. Jeg håber det nye design vil fører til at 

festaberne skrider hjem til deres forældre og larmer der. 
• Håber statuen (kopien) af Moses får lov til at blive 
• 1. På et af billederne ser man en cyklist på en sti, der tilsyneladende er bygget af brædder. Hvis der skal 

laves en sådan, så sørg for at den bliver til at køre på, så hjulet ikke ved et uheld kommer den mellem 
brædderne. Dvs. læg brædderne på tværs af stien eller læg dem meget tæt. 
 
2. Jeg synes umiddelbart, at det i forslaget ser ud som om, der ikke er så meget kortklippet græs til at 
sidde på / lege på eller hvad man nu vil. Jeg kunne godt være nervøs for, at der blev pladsmangel om 
sommeren. Som det er nu, hvor der umiddelbart er mere kort græs end i forslaget, er der nemlig tit 
stort set fyldt op i parken om sommeren. Hvis der ikke er plads, når man kommer derned, vil man jo nok 
vælge at gå på kirkegården for at finde en græsplet dér i stedet. Og så bliver der jo også trængsel 
derinde. Der er da også - som jeg umiddelbart opfatter det - en rimelig høj biodiversitet på kirkegården, 
så spørgsmålet er måske, hvor nødvendigt det er med mere biodiversitet på lige dét sted. 
Jeg synes det er helt vildt fedt med mere vild natur og biodiversitet og også at det er vigtigt. Dog mener 
jeg, at det er endnu vigtigere, at der bliver plads nok til parkens gæster, så man ikke skal "slås" om 
pladsen. 
(Et andet sted tæt på, hvor man til gengæld med fordel sagtens kunne lave mere vild natur, er 
græsarealet på/ved den grønne sti på stykket mellem Rantzausgade og Jagtvej. Dét stykke græs bliver 
nemlig næsten ikke brugt af nogen til andet end at gå hen over for at komme fra a til b.) 
 
3. Den nuværende streetbasketbane bliver meget hyppigt benyttet og med god grund, da den jo ligger 
smadder dejligt der i parken. Derfor håber jeg meget, at der bliver opført en ny, nu hvor den står til at 
blive sløjfet til fordel for en kunstgræsbane. 
I bekræftende fald mener jeg, at den bør være firkantet (modsat den nye lige ved Jagtvej), og at det ville 
være rigtig fedt, hvis der blev tegnet streger op, så man - især knapt så rutinerede - kan orientere sig på 
banen og så man kan spille spillet rigtigt. 
 
I øvrigt fed måde at lave vandhåndtering på og fed idé at lave den spændende med vild natur og bakker 
og dale :-) 
(bare husk, at der også skal være plads til folk ;-) ) 

• Bare det ikke bliver et samlingspunkt for hjemløse og unge der fester til sent ud på natten uden at tænke 
på beboerne i de omkringliggende boliger. 

• Jeg håber beplantningen tager hensyn til de 25 % af befolkningen, der har allergi. F.eks. Ved at undgå 
birketræer, hassel mv. og vælge græsarter, som er knapt så allergifremkaldende som dem, man kan få i 
byggemarkeder. 

• Minigolfbanen fjernes jo nok, men det er en skam, da den har været med til at gøre parken til noget helt 
særligt 

• Der er ikke mange grønne område på Nørrebro i forhold til befolkningstallet. Derfor syntes jeg dette 
skulle etableres andet sted f.eks. På Nuuks Plads hvor det er beslutter at lave boliger så 
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befolkningstætheden på Nørrebro bliver endnu større.  
Hans Tavsens Park bruges af rigtig mange mennesker i dag og der er ikke en ledig plet når solen 
skinner. Jeg har svært ved at vurdere om det bliver muligt med det forslag der er her. 

• Jeg synes projektet virker rigtig fint, men det ærgrer mig rigtig meget, at det sammen med den 
planlagte udvidelse af fodboldbanerne i Nørrebroparken vil give en så kraftig reduktion af de åbne 
græsarealer, som bliver brugt så meget til så mange forskellige formål. 

• Gad vide om springvandet skal bevares, og er indtænkt i den nye plan? Eller kommer der andre steder 
med vand? 

• Ked af at sige det, men det er bare vildt irriterende at være nabo til en basketbane! 
• Man burde plante flere blomster og vild planter som kan bruges som fødder til vilde bier og tiltrække 

insekter til fuglene. 
Det er svært at vurdere planen da der mangler tegninger som kan give en mere konkret overview af 
projektet og en detaljeret overblik. 
Hvor lang tid vil det tage og hvor meget vil det larme?  
Hvorfor er der ikke taget højde for varmen og steder hvor man kan få frisk vand og bade fødder og ben 
om sommeren, når stedet formål er at indsamle vand? 
Det mangler i byen og i området at kunne forfriske sig, som man har det i andre byer i Europa. 
De ældre træer som fjernes burde genplantes bagefter som de er da det tager mange år at få et træ som 
har samme værdi som et gammelt træ. 
Jeg savner et sted som den man har i børnehaven på Kapelvej, hvor der er en større hytte i træ, med 
masse siddeplads og mulighed for at være mange sammen og lave ild i midten. Den slags sted mangler 
for voksne af samme størrelse som den vi har i børnehaven lige ved siden af indgangen til assistens 
Kirkegården på Kapelvej, da denne er kun til børnehaven. 
Den vil giver sky til både sol og regn, og vil være meget hyggeligt at have. 
Der er kunstgræsarealer nok i nærliggende Nørrebro cykelstier, så mere vild natur arealer er vigtigere 
end græsplæne. Kunstgræs er ikke ønskeligt. Der er nok af det alle steder. Det er vigtigere at have 
vikdgræs og planter og vand områder, såsom små søer, i den nye Hans Tavsens Park. Der er idag ingen 
vand punkter i assistens Kirkegård som der var før, ingen steder man kan drikke vand og ingen 
vandpunkter til fuglene. 
Hvilket er sørgeligt og mærkeligt i en tid med varmere temperaturer og mindre regn om sommeren. 
Det går direkte imod fornuften og imod trend i andre store byer i EU og i verden hvor man omvendt har 
forhøjet antal vand punkter og installer brumisatorer som udsender tynd spray af vand i luften når folk 
passer og flere steder hvor folk kan slukke tørsten og få vand i ansigtet. Varme klima går 5 km op mod 
norden om året, dvd at vi er allerede begyndt med at få samme temperatur om sommeren som i 
Nordfrankrig og om 5 år vi vil have samme temperatur i København som de havde i Sydfrankrig for 10 år 
siden. Det skal tages højde for det i planlægningen af Parken. Da den ny anlæg er allerede planlagt, det 
er alligevel muligt at tilføje vand punkterne, da det er ikke særlig dyre ting at tilføje og vandbassiner kan 
tilføjes som del af den vand indsamling projekt. 
Op til nu har børn og voksne benyttet sig af fontænen, til forfriskning af ben, men det er ikke særlig 
praktisk og ikke helt hygjenisk for små børn og andre. 
Der skal tænkes også til den ældre del af befolkningen som har ret til at gøre brug af parken men 
mangler steder at være, udover bænke. 

• Jeg vil savne minigolf. :( 
• Der mangler et større "fladt" græsareal til at kunne spille rundbold!! 
• Jeg mener skolerne i hver ende af parken skal høres. 
• Gad godt der var en bademulighed, et soppebassin for eksempel, da alle ungerne alligevel bruger 

springvandet. Og nogle dyr fx kaniner og høns, som der har været på legepladsen derovre. 
• Jeg synes at det ser ud som om stierne følger nogle gode naturlige 'desire lines' hvis man vil fra én af de 

nærliggende gader og over på Assistens, men uden at de bliver for snor-lige. Det virker som et meget 
godt kompromis. 

• De nye trær bør være af forskllige arter, så der er diversitet, gerne supplerer med langsomt voksende 
parktrær som LIRIODENDRON TULIPIFERA og GINKO BILOBA. 
 
De ældre dårliggående skal også tænkes ind, gerne med en-mand siddeplasser med jævn mellemrum 
så de ældre kan hvile sig på tur. 
 
Sørg for smart placering af skraldekurve, ikke nødvendligvis ved sidne af bænke, men for placert så den 
er tilgængleg fra alle sider, så er der større chancer for at det bliver brugt. 

• Jeg synes det er synd at etablere kunstgræsplæner, der forudrener med mikroplast, når der allerede 
opføres nogle i Nørrebroparken. Der er allerede eksisterende basketbaner på kapelvej og en for enden 
af hans tarvsens gade og selvom de bliver brugt flittigt kan jeg ikke se behovet for flere - derudover 



bliver den beton cirkel bare opsamling for rak og pak og så er det fuldstændigt usmageligt at placere 
sådan et brutalitisk element midt i en park bygget i 2021 - ad.  
 
Parken burde i stedet udvides med naturen for øje og så burde alle de sportstilbud droppes, det 
kommer bare til at tiltrække banderne, der så kan stå der og sælge, når de bliver presset ud af 
Nørrebroparken.  
 
Som lokalbeboer der ofte bruger parken, kan jeg ikke se mig selv i det projekt. Der bliver prøvet en 
masse ting, men jeg synes at i rammer forbi målet. 
 
Kan der ikke bare blive lavet landskab og natur, der er lækkert og estetisk, det er jeg sikker på at de unge 
på Blågårdskolen også kan bruge.  
 
Og få nu fjernet de bumme for cyklisterne, folk kører jo alligevel lige så hurtigt igennem bare ved siden 
af. 

• Hvornår bliver den røde og den sorte plads lavet om til naturområder svarende til Hans Tavsens Park? 
Husk på at der blev FJERNET græs og træer - vi venter stadig på at få ombyttet asfalt med græs!!!! 

• Rigtig god plan! Sæt i værk! 

• En altoverskyggende prioritet for mig og rigtigt mange andre er at de gamle store træer bevares. De er 
det mest værdifulde og uerstattelige (i vores livstid) i parken.  
 
I forhold til streetbasket - kunne man ikke lave volley i stedet? Der er så meget basket allerede. 

• Nedsat cykel hastighed ved skolen tror jeg ikke på. Er selv cyklist og min observation er at folk ikke sætter 
hastigheden ned, selv hvis der er forhindringer. For nogle gør det bare udfordringen sjovere ser det ud 
som. Eller der bliver ringet mere aggressivt med ringeklokken for at komme forbi, hvis der er nogen der 
faktisk sætter hastigheden ned. Det er nødt til at blive mere separaret for at virke. 

• pas på der ikke bliver for meget larm 
• Fedt med områder hvor man lader naturen gro frit. 
• Har i tænkt belysning ind, så det ikke bliver en udendørs hashklub? 
• Jeg håber at der er tænkt renhold af parken ind i planen - jeg synes desværre at andre parker med “vild 

natur” bliver ekstra klamme. Herudover håber jeg på flrebænke og flere skraldespande. Fedt med flere 
træer! 

• der må ikke blive for mange rum, med kun én funktion. ok med fodbold, basket og klatring men jeg 
synes at de så vidt muligt skal indgå på en måde, der åbner for flere muligheder. f.eks. en klatremur på 
siden af et overdækket område. Jeg synes netop, der mangler et overdækket område, svarende til dem i 
Nørrebroparken, men mindre. Man kan også i den forbindelse tænke på lodret dyrkning. Jeg kan godt 
blive lidt bekymret for at denne park vil være sårbar for slitage, men kan ikke umiddelbart se nogen 
løsning. Det er måske bare et vilkår, når man laver et populært uderum. Særligt Mellemrummet, vil blive 
stærkt trafikeret. Jeg har svært ved at se, hvad man skal med den store cirkel. Jeg kan simpelthen ikke 
se, hvad den kan, som man ikke kan gøre uden. Så måske hellere en amfi-scene, der også kan være 
regnvands-basin. 

• Jeg glæder mig til at se det endelige resultat :) 
• Det er dejligt at den er til gavn for ALLE fritidsordninger og skoler i området. ikke KUN nogle :-) 
• En bouldering væg eller bevaring af klatreskulpturen er vigtigt for mig 
• Fantastisk plan overordnet set, især planen om fritvoksende græs og natur samt det kuperede terræn. 
• Jeg synes parken fungerer rigtig godt i dag og at den er den absolut hyggeligste på Nørrebro. Selvom 

parken er slidt i dag, synes jeg ikke projektet er en opgradering set fra et brugerperspektiv. Kvaliteten i 
dag er nemlig at parken er low-key, åbent programmeret og bruges af lokale.  
Nu bliver parken overprogrammeret uden nogen har efterspurgt det. Og mens jeg godt forstår behovet 
for klimasikring og biodiversitet, er det en kunstig måde at iscenesætte naturen på. Man kunne 
formentlig sørge for det uden, at det skal ligne noget fra et romantisk landskabsmaleri. 

• rigeligt med skraldespande vil være godt. 

• Det er ikke direkte relateret til parken, men mere jvf skybrudssikringen der skal foregå her. Hvorfor gør 
man dog ikke alvor af tankerne om tunnel under Åboulevard?! Det virker som en løsning der tilgodeser 
alting - skybrudssikring, støj, forurening etc. Hver gang jeg ser at man kan prioritere andre dyre 
skybrudsprojekter uden at forholde sig til Åboulevarden, så bliver jeg så frustreret. Jeg ved godt I ikke 
har indflydelse på beslutningen, men jeg synes virkelig man skulle fokusere på den løsning SNART. 

• Det virker til at der kun lægges op til at blågårds skole bruger parken? Og det ærgrer mig selvfølgelig at 
der skal være byggeplads på arealer som mine børns skole bruger (Nørrebro Park), som efter min 
mening i forvejen er hårdt presset på udendørsareal. Så jeg håber at arbejdet udføres MEGET hurtigt, så 
mine børn kan være udenfor uden at skulle klemmes sammen i en mini skolegård. 
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• Det bliver skønt når det er færdigt  
• kunstgræsbaner skaber microplastpartikler, derfor er det en rigtig dårlig ide at implementere dette 

istedet for de oprindelige asfaltbaner 
• Kommer der flere toiletter op, som er åbne hele året ? 

Så der ikke står/sidder folk og tisser alle steder. 
• Most important for me is that the more natural parts of the new park are still usable for everyday 

sitting/playing/exercise. There are other parts of Copenhagen where parks are allowed to have 
overgrown/natural grassy areas that then become all but unusable. Pretty, but not practical for a city. 

• Det er et problem at der fjernes plant græs så der er mindre plads til ophold og uorganiseret fodbold 
• Jeg kan være bekymret for at det pga det mere ' vilde' udtryk ender med at blive et område hvor der 

ligger skrald og hvor der sælges flere stoffer også i lyset af at skolernes områder flyder sammen med 
parkområdet, så kan sælgerne jo fint fedte rundt i området uden at der lægges mærke og det bliver 
enklere at lave en udveksling. 

• Husk toiletter 
• Det er super godt. Der mangler bare etablering et parkeringsanlæg under parken til borgernes biler. 
• Der er to basket baner lige oppe ved Jagtvej - de kan bruges. 

Parken er i dag en af de hyggeligste i kbh (modsat feks Nørrebro parken, der mange steder er ret 
uindbydende) og den bliver brugt til alt muligt forskelligt i en smuk balance. Herunder er Legepladsen i 
dag super god. Jeg forstår godt at der er brug for at gøre noget pga klimatilpasninger, men håber det 
bliver mere gavn en skade. 

• Dejligt initiativ 
• Det er meget vigtigt at Ariadne statuen bevares! Den har en kulturell og vigtig betydning som skal have 

en fin og central plads i parken! 
• Rigtigt flot projekt. Bliver dejligt at se noget "vild" natur midt i byen, så sæt i gang. 
• Jeg tror ikke, vi behøver flere street basket baner - det er et meget smalt segment, der benytter dem og 

pladsen kunne langt mere hensigtsmæssigt bruges på noget andet - enten græs eller de klatrevægge, 
der pt står til at blive fjernet. Ellers lyder resten af projektet rigtig godt. 

• Undersøg gerne mulighederne for hængekøjer - så der også er et sted for unge piger at være. Se denne 
artikel: https://www.planetizen.com/news/2021/06/113518-better-public-spaces-teenage-girls 

• Der er massere steet-basket baner på Nørrebro som pt kun anvendes begrænset.  
 
Bibehold springvand til børne OG hundeleg. 
 
Særligt os med hunde bruger HansTausen meget og er glade for den, da den ikke er så proppet som 
Nørrebro-parken 

• Der ser god ud med den plane i har sendt ud. 
• Kunstgræs er meget dårligt for miljøet. Asfaltbanen bliver i høj grad brugt nu. Basket osv.  

Store betonelementer er en meget grim løsning på vandopsamling. Håber I finder en smukkere løsning 
på problemet. 

• Jeg kan ikke se de offentlige wc på planen håber de bevares eller erstattes af nye. Håber parken kan 
bruges til mange forskellige aktiviteter og afslapning for hele familien.  
Det er svært at forstå at så mange træer skal fældes. Håber man har gjort sig umage om at bevare så 
mange som muligt. 

• Vær opmærksom på at det man har en kirkegård som nabo som også fungerer som  fredeligt åndehul 
for Nørrebros beboere og dyreliv. 
Området har ofte været plaget af fæst og høj musik. 

• Jeg kan ikke se om der stadig vil være et springvand, ellers vil jeg gerne foreslå det. Venligst Lone 
• Kanten langs det sænkede område ved springvandet er meget populært og funktionelt. Der bør laves en 

erstatning - evt i form af mindre klynger af stenblokke og træer (ligesom i Griffenfeldsgade), eller 
terrænspring med samme funktion. 

• Det høje græs og den “vilde” natur er svær at bruge og kommer som regel til at ligge som rodede og 
uindbydende områder. Ofte bliver der også smidt mere affald fordi det i forvejen ser forladt ud. Lad os i 
stedet få arealer som kan benyttes! 

• Sørgeligt med kun en ny basketbane, når så mange bliver nedlagt. Og kunstgræs ?? Hvad skal man dog 
med det? Hvis det er til fodbold har de lissom nok. 

• Ønsker Blomster/buske  året rundt 
• jeg synnes at det ville være dejligt med en helt vild naturpark med bakker og dale, uden asfalt og 

kunstgræs og med fx et amfilignende teater, uden streetbasket. Det er som om man hele tiden tænker i 
sport og "drengesport", som kulturelle udfoldelsesmuligheder. Der må være andre og mere kreative 
muligheder for at borgerne selv kan 'træde nogle stier' og lave spændende aktiviteter, uden at der 
abolut skal afsættes større områder til sport. Måske kan de mindre børn lege fangeleg og skjul i et 'helt 



vildt' område, hvor de større drenge (og piger) ikke skal udøve sportsaktiviteter. Måske kan børnene 
selv finde på nye gode lege, som har helt andre kvaliteter end sport, samtidig med at de får motion på 
andre måder end sport? Der er sportsarealer på Guldborgs Plads fx. Der står, når jeg går forbi, fem - 
seks store drenge og optager det hele. Der er nogle blå stænger, muligvis til klatring, der ser jeg ikke 
nogen. Ved Bananparken er en klatrevæg. Når jeg har været i nærheden et par timer, har jeg set 3-4-5-7 
halvstore og store fortrinsvis drenge klatre der. Hvorfor ikke lave noget også, som ikke sports-entusiast-
børn og unge kan få hyggelige og kreativt samvær af og måske også motion, hvis det er et "must"? Og 
måske også et sted for voksne, som hygger sig uden sound-boxe? :-) 
Tak for at blive spurgt. Dejligt at I er interesserede i at vide hvad vi mener. Kom for sent til at stemme på 
navn til pladsen ved Nørrebro Station. Jeg synes at den skal hedde Palæstina Plads. 

• Jeg er vokset op nær Hans Tavsens parken og det er kendt at der sælges hash mm der også i 
struensegade - delen samt på den grønne sti. Ved for meget "vild natur" kunne jeg godt frygte at det 
bliver endnu mere et hæng- ud sted for pushere mfl. desværre 

• Jeg synes det er lidt arrogant at tro at man kan bygge sig til mere biodiversitet. Jeg er med på, at 
biodiversiteten ikke er høj i parken som alting er nu - men jeg tror ikke lidt “naturgræs” og nogle bakker 
kommer til at ændre det. Parken er lige nu fyldt op med mennesker fra tidligt forår til langt ud på 
efteråret, og det er rigtig ærgerligt, hvis der kommer færre græsarealer, hvor man kan slå sig ned. 
Tilsidst vil jeg sige at jeres billeder er helt vildt misvisende, og det synes jeg er ærgerligt, da det gør at 
jeg mister tilliden til hvad I i virkeligheden har tænkt jer at bygge. 

• Projektet er godkendt herfra ;o) meeen jeg synes, det med at imitere vild natur er en problematisk vej at 
gå som udtryk. 
Som metafor synes jeg, en højderyg, der løber på langs gennem parken med søer/laviniger omkring, er 
fint, men skråningerne kunne godt have funktioner som, f.eks., amfiteater-sæder (ved Cirklen), trin til 
træning, eller terrasseringer til ophold og beplantninger. 

• Husk rigeligt med bænke! 
• Hvorfor nævner i først at der kommer en streetbasket bane til sidst. Skriv det dog indledningsvist. Var 

sur gennem hele undersøgelsen fordi i ikke skrev at den eksisterende bane ville blive erstattet. 
 
Pilottester i? 

• Hold området åbent, så der ikke sker det samme som ved Nørrebroparken med pushere mv. Synes det 
er en dårlig ide med kunstgræsbaner, da der er mange i Nørrebroparken. Måske kunne streetsport 
(parkour, mulighed for rulleskøjter, løbehjul) tænkes ind i stedet for. 

• Jo mere vild natur, des bedre:) 
• Jeg tror det kuperede terræn, i samspil med øget beplantning, kan medføre øget hash-salg. 
• Det ser bare rigtigt godt ud! 
• Jeg synes, det er fedt med mere vild natur, men jeg er bekymret for, at området kan blive for lukket med 

mange bakker og dale, hvor folk kan 'gemme' sig. Flere mindre, 'private' områder inviterer desværre 
folk/hunde-ejere til at bruge områderne som toilet.  
 
Jeg ved, der i forvejen er et offentligt toilet i parken, men det tænker folk ikke så meget over, når de har 
fået lidt for meget at drikke. Kø til toilettet vil også medvirke til at folk vælger at tisse bag en bakke i 
stedet.  
 
Problemet er allerede set i Nørrebroparken, hvor folk tisser i 'labyrinterne' med vækster ved 
Krogerupgade. 

• Medtænk de boliger som ligger lige op til parken, og det støjniveau det medføre! Stadig bevare den 
cykelsti/ gangsti der løber fra kirkegården 

• Hvad med senere vedligeholdelse ? 
græsarealer burde udvides 

• Ved Guldbergs Plads, som også har bakker og vild natur, mangler der virkelig belysning om aftenen 
hvilket gør det til et yndet sted for stof handel og affyring af kanonslag osv fordi det er nemt at gemme 
sig i mørket. Det ville være fedt hvis men fik tænkt lys med her fra starte. For at undgå lignende 
problemstillinger. 

• Håber der tænkes lidt i "stille zoner" også, for som det er i dag kan man godt finde fred, men hvis alt det 
nye er over det hele frygter jeg at ro og fred bliver svært at opleve 

• Lav noget som kan holde i længden og som ikke skal laves om om 20 år, ligesom man gør ved dette 
projekt. Husk hvem det er der betaler!! 

• Det er svært at gennemskue, hvor stort et græsareal til ophold, der vil være i det nye projekt - måske det 
bare er mig, der ikke afkodede tegningerne godt nok. Synes umiddelbart, at Hans Tavsens Park fungerer 
rigtig fint som den er i dag. Uprætentiøs og lavmælt, men med en masse plane græsarealer og sol at 
boltre sig på. Håber der vil være plads til dette i det nye projekt også. 
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• fremtidige projekter kunne man  måske tænke vandhuller/søer/branddam med, 
• Bevare den fine verdenshave på legepladsen HTØ og pas på med ikke at åbne legepladsen for meget op 

da legepladsen benyttes af rigtig mange institutioner om formiddagen og mindre børn om 
eftermiddagen og i weekenden 

• Sæt et stort elektronisk skilt op, 
- som løbende fortæller hvor mange kubikmeter vand som parken har reddet lokalområdet for. 
På samme måde som skiltet ved cykelstien over Dronning Loises Bro fortæller hvor mange cyklister som 
har gavn af Nørrebrogade og broens brede cykelsti. 

• Det lyder som et fantastisk projekt. Det eneste punkt jeg er uenighed i, er fodboldbanen. Der er nok 
fodboldbaner på Nørrebro. Halvdelen af Nørrebro parken er jo lavet om til en stor fodboldbane. Hvis 
der er mulighed for at nedjustere fodbold-arealet i Tavsens plads til fordel for mere natur, ville det være 
et perfekt projekt! Held og lykke med det :) 

• Giv plads til forskellige former for brug af parken - sport og selskab, men også rolige hjørner. 
• Jeg kan godt være rigtig bekymret for, at hash handlen i folkets park og LTF rykker over foran skolen. 

Især hvis der ikke tænkes i belysning og så videre. 
Det vil være ikke mindre end katastrofalt. 
Ellers dejligt grønt projekt. 

• Der er en basketbane meget tæt ved ovre ved den grønne sti, så det synes jeg er lidt overflødigt her. 
• Jeg er stor fan af mere bynatur, godt projekt! 

For mig personligt er det vigtigste at man stadig kan gå gennem parken uden at det bliver for meget af 
en omvej, og det kan jeg ikke rigtig blive klog på ud fra kortene i rapporten. Jeg vil gerne, som nu, kunne 
gå igennem i to retninger: Dels på tværs af parken fra Hans Tausens Gade til lågen ind til kirkegården, 
dels på langs fra Kapelvej gennem parken og ad den smalle sti langs skolen ud til Nørrebrogade (hvor 
jeg i parentes bemærket tidligere har oplevet lågen af uforståelige grunde var låst - men det er heldigvis 
længe siden). Derfor håber jeg at de gennemgangsveje bliver bevaret, dvs. stien til Nørrebrogade og 
lågen til kirkegården, og derfor er jeg en anelse skeptisk over for ideen om et samlingspunkt for store 
skolebørn i det såkaldte "Mellemrum", da det måske ikke vil være et sted der indbyder udenforstående 
til at gå forbi. Men et sted skal de selvfølgelig være, børnene. 

• Afgiver en kunstplæne ikke mikroplast til omgivelserne? 
• Vi mangler i den grad grad områder til frie hunde. Mange slipper hunden fri. Det uacceptabelt for os, 

der holder hunden i snor. 2 gange er min ene hund blevet bidt af løsgående hunde. Tænk også på at 
børnene er udsatte 

• Skønt med mere vild natur og gode kreative løsninger :-) 
• Synes der skal etableres mere natur end boldbaner o.l.!!!! 
• Ikke en stor ting, men hvad er det for en mani Nørrebro har med runde boldbaner?!? En rektangel er 

måske mindre pæn på en arkitekttegning, men til gengæld en del mere praktisk. 
• Jeg er ret glad for forslaget. Der må gerne fortsat tænkes i muligheder for basket, som der også blev 

gjort ved streetbasket i Mellemrummet. 
• det er en meget lille "park" så man skal være dygtig hvis man vil omlægge den til noget der fungerer for 

alle - og hvis man vil udvikle parker til at være idrætsanlæg, så må man finde andre steder at placere 
disse 

• Det lyder meget fint, jeg er bare allerede tilfreds med parken og så gerne at man tænkte i grønne 
områder og vandsikring frem for at tilplastre enhver byhave, tomt og grund med alt for dyrt 
boligbyggeri. Tæt bebyggelse er vel en del af problemet fordi vandet får svært ved at løbe væk? 

• Jeg er for en fodboldbane, men ikke af kunstgræs lavet med granulat plastik. 
• Jeg ønsker ikke flere boldbaner, hverken asfalt eller kunstgræs. Hellere mere grønt, gerne vildt, som kan 

bruges af alle. Jeg håber desuden at cirklen indrettes således at den ikke kan indtages af skatere, da 
skaterkulturen allerede optager megen plads, især på røde plads og de omkringliggende områder. 
Desuden håber jeg inderligt at man vil bevare minigolfbanerne eller vil finde et andet sted på nørrebro 
til dem. De var med til at gøre parken til noget særligt og man finder ikke minigolfbaner særligt mange 
andre steder. 

• lyder rigtig godt og flot - jeg tænker dog ikke at der er brug for flere street basket baner i området ... 
Måske en hunde park til frit løb i stedet :) eller en rampe til skateboard 

• Ser godt ud! 
• Overordnet godt projekt, men en fejl at placere en stor cirkelbane i beton i parken 
• Vild med det hele - megafedt forslag!! Virker rigtigt godt for os der bor i området, forslaget ser mere 

moderne ud en eksisterende park (ift. fokus på biodiversitet, vildere natur og et generelt et rigtigt 
spændende design). Superfedt at de to skoler Nørrebro park og Blågårds får højkvalitative udeareal, det 
bliver et lyft! 

• nej 
• Kan den vilde natur “tåle” at blive brugt uden at komme til at se afrakket og slummet ud? 



• Det bliver hashpushernes nye sted det her, helt optimale forhold til dem. så det ender med at al den 
flotte "natur" skal skøres ned, som vi har set i nørrebroparken... 
 
men smart at tænke skybrudssikring ind byfornyelsen 
 
håber dog at området der reelt kan benyttes ikke bliver for lille. om sommeren er HT-parken det sted 
med allermest sol sidst på dagen, så der bør fortsat være plads til ophold 

• Det ser imponerende ud, og vil være godt for Nørrebro. 

• Flere skraldespande 
• Tænk mere kreativt ifht. fodboldbane. Der er andre sportsgrene i verden. Kunne det være sand til 

beachvolley, strabdfodbold, strandhåndbold. Yderligere “Spilder” kunstgræsbaner plastik til naturen 
omkring. Drop den. 

• Hvordan vil I sikre at der ikke bare kommer til at hænge pushere ud bag ved træer og lign.(som ved 
Nørrebroparken)? 

• Flere skraldespande! :-) 
• På sigt inddrage mere af assistent kirkegård .  

 
Hvis der etableres søer, så skal de sikres så små børn ikke falder i.  
 
Begræns fældning af træer mest muligt 

• Nogle Bordtennisborde vil være mega godt 
• Jeg synes, der bør indtænkes mulighed for opsamling af regnvandet så det kan bruges, fx til vanding på 

Assistens og til planterne/bedene ved legehuset. Der burde også være mulighed for at oprette 
byhaver/bede.   
 
Det er ærgreligt og for mig uforståeligt, at man vælger at fælde så mange træer for så at plante nye - 
måske kunne man arkitektonisk have arbejdet mere ud fra det eksisterende. 
 
Forhåbentligt bliver Hans Tavsens Park “sin egen” og ikke en kopi af Nørrebro Parken (gule pæle og 
bombastisk overdækning eller ure der ikke viser tiden - har aldrig helt fanget  konceptet der) 

• Nej 
• Der er ikke grundlag for at etablere så mange sportsfaciliteter. Dem der er nu bruges ikke ret meget. 
• Mere vild natur på Nørrebro! 
• God idé. 
• Håber at de 2 skulpturer der er sat op af Københavns kommune, Mosesfontænen og Lakoongruppen, at 

de bliver på sin plads!!!! At de er tænkt ind i den nye plan, ligesom springvandet også bevares.....alt 
andet ville være katastrofe. 
Mere natur, ja tak. Mindre historie, nej tak!! 

• Kunstgræs danner meget Mikroplastik, som vi burde undgå. Gamle træer binder meget CO2 i selve 
træet og har andre bl.a. lyddæmpende og støvopfangende egenskaber, derfor kan man ikke ophæve 
gamle træers funktion ved at plante nye træer, som først skal vokse sig stort. 

• Der findes allerede 2 basketball baner få meter fra Hans Tavsens park, der er ingen grund til at opføre en 
3.  
 
Jeg ser meget fokus på børn men hvad med alle os andre? Kan vi fortsat bruge parken eller bliver den 
indrettet kun som Park skolens gård? 

• Jeg vil savne minigolf banen som vi går og bruger nogen gange :-) 
• 1. Jeg synes at man skal tænke på at Hans Tavsens park dækker over en massegrav hvor flere tusind 

mennesker blev begravet under tidligere epidemier. 
2. Forklar hvad en 5-mands kunstgræsbane er 
3. Jeg tror at parken er for lille til at simulere at det er fri  bakket natur 
4. Hvorfor er det kun sådan nogle fysiske drenge/mandesportsgrene som basket, klatrevægge og 
fodbold m.m. der prioriteres? Der skal være noget for alle, også kvinder og modne mennesker 

• Dejligt at tænke bærerdygtighed ind ifht il det grønne. Jeg har et stort ønske om at der tænkes 
bæredygtighed ind ifh til at det er et beboelsesområde. Det er massivt at bo ud til et område, hvor der 
fra tidlig morgen til sen nat er aktivitet. Fx en basketbane, som bruges hele dagen og ofte til sent på 
aftenen og sammen med fester, musikanlæg og arrangementer gør det massivt støjende at bo der. 
Dejligt at alle kan bruge parken, men jeg håber I vil gentænke om der skal lægges op til mere ro. 
Bæredygtighed for de mennesker der bor der. Derfor håber jeg ikke at der etableres så meget lys, så 
den blir oplyst sent. 

• Jo vildere natur jo bedre 
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• Superfedt projekt med vild bynatur! Jeg har to børn på Nørrebro Park Skole, der bruger asfaltbaner og 
park som skolegård og det er super vigtigt for skolebørnene, at der stadig vil være masser af plads i 
parken til at bruge som skolegård. Skolens egen gård kan slet ikke rumme alle eleverne, så det er 
tvingende nødvendigt at parken kan bruges til elever. Jeg er mest bekymret for anlægsfasen, hvor 
børnene måske ikke kan bruge parken. Og jeg er nervøs for, hvor mange af de smukke gamle træer, der 
skal fældes. 

• Jeg er stor tilhænger af mere biodiversitet og regnvandssikring og mere interessante legeområder for 
børn. 
Håber at der tænkes i insektvenlige planter. Måske kunne der opsættes oplysende plancher eller 
lignende om Parkens flora og fauna. 

• Parken bruges efter min opfattelse hovedsageligt til at sidde på græsset, dyrke (akro-)yoga og til bade i 
springvandet om sommeren (et af de få virkelig gode steder at bade for helt små børn), så længe man 
stadig kan det, er det bare fedt med noget fornyelse med naturen og biodiversiteten  i fokus. 

• Klatrevæggen vil jeg nødig se forsvinde. Eller der ikke kommer en ny 
• Mest mulig “vild natur” og vand, mere kunst end sport - og midler afsat til drift og vedligeholdelse. 
• Jeg synes det er en katastrofe at man vil fælde hele 60 træer. Man taler om grønt og biodiversitet og så 

vælger man alligevel at fælde så mange af de gamle træer.  
Det burde være muligt at gennemføre projektet uden at skulle fjerne mere end et par stykker af de 
gamle træer. 

• Jeg har lidt svært ved at visualisere en udvidelse af antallet af træer fra de fældede 50-ish til de 
nyplantede. Det lyder som en stor udvidelse af træer, som jeg kunne være lidt nervøs over. Ofte ender 
det efter en årrække som mørke steder, fordi valget af træsorter falder på højtvoksende, store træer. Jeg 
ville være mere interesseret i lave træer/høje buske. Måske endda frugttræer. Måske figentræ, 
kirsebærtræ (spiselig) osv :) 

• Er der ikke street basket/boldbaner ved cykelstien mellem Jagtvej og Rantzausgade? Hvis der er, er det 
så det, der er brug for mere af i parken. Og kunne klatrevæggen evt. placeres ved cykelstien i stedet? 

• Hvorfor etablere steeetbasketbaner i parken. Der er i forvejen 5-6 baner omkring Nørrebro Prak skole. 
Lidt mere fantasi i projekteringen gør ikke noget. Det virker som om cykling og sport er 
hovedprioritering i al uderumsfornyelse i København. 

• Jeg håber, biodiversitet vægtes højere end "landskabsarkitektur", så der bliver flere forskellige arter af 
de gode, biodiversitetsfremmende/ hjemmehørende træer, stauder og græsser - ergo ikke bare de 
"pæne" træer/planter. Man kunne udnytte den udgravede jord til at anlægge områder med leret jord 
(hvor nedsivning af vand ikke er vigtigt men overfladeafstrømning er) og de dertilhørende arter samt 
modsat områder med næringsfattig sand-/grusjord (hvor nedsivning af vand er vigtigt) med de 
dertilhørende arter a la overdrev - se f.eks. frøblanding fra Danmarks Naturfredning o.l. På den måde 
med forskellige øvre jordlag kunne man også gøre det mere attraktivt for flere (jordboende) insekter 
f.eks. bier. Skilte med information om arter mv. er også altid godt. 
Langs stierne kunne man lave godt med bænke og også med borde m/ engangsgrill-holder. Et par 
vandposter i nærheden kunne også være smart. 

• Jeg håber, at de store træer bevares i videst muligt omfang, da det tager mange år for nye træer at 
vokse til lignende størrelse og have samme sugeevne. 

• Glæder mig meget til det færdige resultat. Det ser ud til at vi får et helt andet udtryk, som samtidig tager 
højde for naturen og fremtiden 

• Vigtigt at huske stedets historie, så det bør indkorporeres, ikke mindst at stedet er kolerakirkegård for de 
fattigste københavnere i 1853. De bør få et minde og deres historie fortælles! 

• Pas på rødderne på de store træ i Parken 
• Hvorfor kunstgras når resten af parken har rigtig gras? 

• Jeg har to bekymringer (men desværre ingen gode løsningsforslag): 
1) parken bruges i dag meget af folk der sidder på tæpper og spiser. Keg bliver så glad, når mange 
sidder sammen. Det summer af liv. Den stemning er jeg bange for forsvinder, når området bliver mere 
opdelt og kuperet 
2) de mange buske og mere “lukkede” områder kunne godt kalde på lyssky aktiviteter. Ligesom ved 
Nørrebro parken. Den del bekymrer mig. Jeg er bange for at min lille datter pludselig finder skumle ting 
i buskene og at det bliver utrygt, så snart mørket falder på.  
 
Det er ikke sikkert at de to bekymringer bliver noget problem, men det er de to ting der blander dig med 
min begejstring for foretagendet 

• Kan man finde balancen mellem natur, ophold, aktivitet, trafik, som jeg syntes der er gode tendenser til 
at man har fundet, så syntes jeg det kan blive et stort aktiv og et stort plus for byen. Glæder mig til at se 
det færdigt. Husk at det skal være et sted man har lyst til at bruge også, så det skal være godt funktionel, 
samtidig med at man ønsker vild natur og kunstnerisk udtryk. Kan man få dette til at spille godt sammen 



så tror jeg rigtig meget på det. Eksempelvis Guldbergs plads, hvor jeg bor, syntes jeg er end tand til den 
ubruglige side. Ja det er flot med de blå stænger med ringe osv. som instalation, lidt kunsnerrisk, men 
det er ubrugligt. Målet må være at det både er stilfuldt, men samtidig kan bruges. Ja ok der kan være 
mindre områder hvor det kun er meningen at man skal se, hvis man virkelig mener at det kan give 
noget. 

• Fint at arbejde med området, så det danner en ny og bedre sammenhæng med Assistentens - og at 
skabe et område med mere “ natur” og diversitet. 

• Lad nogle områder stå åbne til folks mulighed for selv at finde på hvad de vil. Der er alt for meget 
adfærdsregulering i nyere urban planlægning 

• i burde bevare de gamle træer 
• Jeg synes projektet lyder rigtigt godt og lovende. Skulle man overveje, at etablere et sted med 

stationære grille, som der er i Hans Tavsens park nu? Den bliver flittigt brugt. Det ville også være smukt 
og godt for biodiversiteten med vildmarksbede/områder med en masse forskelligfarvede blomster. Det 
er en virkelig god idé også at udnytte mellemrummet til mere natur og grønt. Der skal nok tænkes over 
hvor street basketbanen placeres, så den ikke bliver et irritationsmoment for beboere i ejendomme tæt 
på. 

• Så grønt som overhovedet muligt <3 
• Vil bare sige jer tak for at i tænker kreativt og udvikler de grønne områder i kbh. så flere i alle aldre har 

lyst til at bruge dem... 
• Generelt synes jeg at man, selv om man indfører "vild natur" ikke må opgive parkens bymæssige 

karakter. Man må ikke overromantisere. 
Man skal ikke lave parken om til en stor legeplads. 

• Det ville være meget ærgerligt, hvis der samlet bliver færre boldbaner/mindre areal til boldspil, da det i 
forvejen er en mangelvare i byen. Men overordnet rigtig positivt med naturpark! 

• I kunne godt have lavet plads til kommentarer ved hvert punkt. 
 
svært at se på tegninger hvad der er vild natur og hvad der er opholds-plæner. (ingen angivelser på 
kortet) 
- vigtigt at tage højde for aftensolen. Det er her folk sidder på græsset og nyder en picknik, pizza og en 
øl. Hvis der plantes høje træer ud for skolen (nbr. park) kan denne aftensol forsvinde...samme gælder 
for bakker og lignende. Håber der er taget højde for døgnets rytme og brugen af parken så man stadig 
kan bruge parken således. 

• Ift kunstgræs i stedet for de eksisterende asfaltbaner synes jeg at det er rigtig godt at den overordnede 
andel af asfalt i området mindskes, men synes man skal overveje om den 5 mands bane man vil placerer 
i stedet skal være en asfaltbane. En kunstgræsbane kan bruge til færre formål når der ikke er boldspillere 
på den end en asfaltbane, hvor man fx. Også kan øve skate, basket eller lignende som det også er 
tilfældet i dag på asfaltbanerne.  
Ift balancen mellem vild og tæmmet natur er det svært at vurdere hvordan det vil blive ud fra en plan 
tegning alene. Man kan ud fra dette ikke se de terræn reguleringer der fortages.  
Overordnet er det rigtig positivt at der er afsat midler til parken ifm klimaprojektet. Jeg vil dog bemærke 
at parken i sin nuværende form har en særdeles god indretning som fælles rum arrangement rum og 
opholdsrum for Danmarks tættest befolkede område og det er meget væsentligt at det fortsat kan være 
det i fremtiden. 

• Jeg kan være bange for der bliver for tæt bevoksning, hvor dealer og andet kan øge salget af stoffer i 
områderne. Desuden kan jeg undrer mig over der ikke er tænkt ind,  at lave en tilgængelig undergrunds 
parkering  til områdets beboere, så der samtidig bliver bedrer plads til de biler der i forvejen parkerer 
ulovligt idet der ikke er p pladser nok i det åbne areal. 

• Det ser rigtig fint ud. Dejligt med lidt mere vild natur. Jeg klatrer selv, og ville derfor blive meget 
taknemmelig for en ambitiøs bouldervæg eller lignende (på sigt, I know).  
 
Go, go, go! 

• Godt med vild natur - tiltag der kan begrænse halv og helkriminel adfærd er også vigtigt. 
• Så lidt kedelig beton som overhovedet muligt! 
• Obs belysning i parken og omkring. Hans Tavsens park er det eneste sted på Nørrebro, hvor jeg føler 

mig utryg efter mørkets frembrud (har boet i bydelen i 16 år). Uden at kende politeits statistikker, så har 
jeg flere bekendte, som er blevet udsat for røveri og vold i parken. Området er dejligt, naturpark ideen 
genial, men det vil være fedt at sikre, at det ikke bliver et nemt sted at skjule kriminelle handlinger 

• Den sti der er langs kirkegården går jeg meget på og sys der er rigtig mørkt og kan være lidt uhyggeligt 
at gå om aften med hunden - Specielt den sidste del ved skolen mod jagtvej er kedelig, uudnyttet og 
meget mørkt samt er lågen meget mystisk ud til jagtvej, tror folk ikke ved om de må gå ind der.  
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Den er meget benyttet af siddende tæppe-mennesker om sommeren, således skal skralde forholde 
virkelig indtænkes samt vores problemer med fugle der smider det hele ud igen. 

• Hvorfor street basket der er en bane lige ved siden af. Hvorfor kunstgræs igen igen og hvorfor skal alle 
helt normale græsplæner fjernes fra Nørrebro. 
Også lyder der som en plan der er et helvede for pollenallergikere men det en helt anden snak ;-) 

• jeg er ikke helt sikker på at det er nok at vejen svinger for at sænke cyklisternes fart, måske kunne nogle 
bomme af en eller anden art få dem til at sænke farten. 

• Jeg er generelt glad for vild natur og synes det er en god idé at skybrudssikre i byen, men jeg kan blive 
bekymret for, hvorvidt det kan blive sværere at bruge parken for de nuværende brugergrupper. Der er 
allerede mange mennesker, der benytter græsplænerne. Hvis de bliver kraftigt indskrænket, frygter jeg, 
at parken i endnu højere grad end nu bliver "først til mølle", og at den i lavere grad vil invitere til ophold.  
 
Nørrebro er i forvejen den bydel med færrest grønne kvadratmeter pr. indbygger, og det vil kunne 
mærkes, hvis en stor del af den opholdsegnede plæne forsvinder. 
 
Så synes jeg, der skal tænkes i, hvordan den vilde græsplæne kan gøre opholdsegnet med 
borde/bænke, siddeskulpturer eller andet. 

• Dejligt med en ny og endnu flottere park, men slap lidt af med aktiviterne - vi vil meget gerne stadig ha 
en stor park med masser af plads til at slappe af på :) 

• Jeg synes det er vigtigt at brugere eller foreninger der laver det som områderne skal bruges til 
inddrages i udformningen. for at forudsige problemer, så man ikke står med fx et barsket bur med 3 
kurve og for lavt til loftet. eller en cirkulær fodboldbane hvis det ikke er en god ide (jeg ved intet om 
fodbold) 
Hvis en bane skal kunne bruges til noget er det godt hvis den kan bookes i bookbyen systemet og ikke 
bare er først til mølle. i al fald i fast satte tidspunkter. 

• Tag lidt mere hensyn til beboerne og ikke kun skolerne 
• Det lyder som et godt projekt! 
• Det er en dejlig park for alle unge og gamle 
• - 
• I har virkelig meget fokus på 'naturgræs' I præsentationen. Det ville være meget bedre med vilde 

blomster! Det ville øge biodiversiteten og give liv til parken med sommerfugle, bier osv. Det er også 
pænere og mere spændende med vilde blomster end bare med græs. 

• Det lyder fantastisk med mere grønt og mindre asfalt. 
• Jeg synes det ser spændende ud. Bor ikke tæt nok på til at blive generet af lyd, men tror st feks 

streetbasket kan møde modstand grundet støjgener, hvilket bør søges imødekommet i videst muligt 
omfang feks i forhold til placering. 

• Der mangler toiletter og skaldespande/flaske beholder 
Hvor mange timer må der larmes om dagen. 

• Gode tiltag. Lyder meget spændene 
• Jeg håber at msn vil bevare så mange og så diverst af de gamle træer som muligt.  

Træer bidrager først til biodiversiteten når de er gamle og vi har behov for deres klimaregulerende 
effekt på Nørrebro. 

• At de ældre skal tilgodeses i større omfang 
• I skriver at de nye tiltag vil tag 7000 M3 vand, men hvad kan det tag nu, hvad er forøgelsen? 
• Bliver der ramper ned til cirklen fra græsset så kørestolsbruger kan komme ind i cirklen? Og er der tænkt 

på hvor mange % stigningen er fra cirklen og ud . 
• Nej. 
• Jeg komer sjældent i parken, men syns ændringerne ser meget spændende ud; gælder mig over alt det 

grønne og, at projektet ser ud til at rumme alle der nu færdes i parken og stykket ml. de to skoler.  
Bliver spændende at se den færdige park - måske vil jeg bruge den mer end jeg gør i dag :o) 

• Vi har masser af boldbaner i byen. Istedet bor de grønne arealer fungere som åndehuller med ro og vild 
natur, hvor der kan laves picnic. 

• Hvor ville det være rart med bare en park uden hunde og cykler. 
• Det ser fantastisk ud! :-) 
• Man skal passe på, at parken ikke bliver utryg i kraft af, at den bliver mindre overskuelig. 

Den vil kunne tiltrække hashhandel, romaer, der overnatter og andre ting. 
I øvrigt skal man sikre, at parken er fremkommelig for ældre medborgere. 

• Jeg kan rigtig godt lide ideen med den vilde natur og biodiversiten skal have plads i byen. Men jeg kan 
også være bange for at der bliver mindre plads til alle de mennesker som dagligt bruger parken. Vi er 
rigtig mange mennesker på Nørrebro og der er så få åndehuller, hvor vi kan sidde/lege. Jeg kan være 
bange for at den vilde natur primært bliver for hundelufterne. Vi har i vores baggård anlagt en vildt 



græsplæne for et par år siden og der er ingen som bruger den heller ikke børnene. 
 
Har skolerne været med ind over projektet? 

• Synes det er ærgerligt at den eksisterende basketball bane med to kurve fjernes. Den bliver brugt 
virkelig meget og er super fed at spille på. 

• i stedet for flere streetbasket, burde man se på faciliteter/ aktiviteter for ældre. Feks pentangque baner 
og lignende. 

• Ifht fodboldbanernes erstatning af kunstgræs synes jeg hellere det skal erstattes af rigtig græs - det er 
både mere miljø- og klimavenligt end asfalt og kunstgræs! 

• Husk der skal være nogen bænke til os der er ældre 
• Det lyder smukt og godt med mere ‘vild’ natur. Kulturen i parken er sådan at hundeejerne har udråbt 

den til løbegård hvor de fleste hunde løber frit (prøv at komme forbi en eftermiddag). Det betyder at 
der allerede nu er mange hundelorte i græsset. Hvis parken skal være for alle inkl børn, vil det derfor 
være vigtigt at få indtænkt en ny hunde-kultur, så børn og andre kan løbe frit i det højere græs uden at få 
hundelorte på sig. 

• Jeg cykler flere gange dagligt gennem Hans T parken da jeg har børn der skal afleveres på hhv Nørrebro 
Park Skole og børnehave på Kapelvej. Jeg forstår tanken om at sænke farten ved skoler, men nu lægger 
den nuværende cykelsti ej heller just op til ræs. Husk i al jeres designdrømme, at vi er børnefamilier der 
skal få en travl morgen til at gå op og gerne vil have en velfungerende infrastruktur mellem 
institutionerne. 
 
Dernæst må det simpelthen snart stoppe med al den kunstgræs!! Nørrebroparken skal snart ødelægges 
endnu mere med det, så os beboere der i øvrigt har allerfærrest grønne områder i hele Kbh, får endnu 
mindre. Og nu vil I simpelthen fortsætte ødelæggelserne i Hans T parken. Har I aktier i kunstgræs siden I 
så enøjet ødelægger Nørrebroborgernes eneste grønne områder mere og mere? Der er MASSERE af 
fodboldbaner rundt om i Kbh, og selvom det er dejligt at nogle børn kan sparke til en bold, er det også 
temmelig rart at vi andre kan sidde på en plet græs i ny og næ. 
 
På papiret lyder det urban-inovativt med naturområder, men jeg håber i dén grad ikke, at de såkaldt 
bakkede landskaber og høje bevoksninger umuliggør at man kan benytte området til at sidde i. Som 
nævnt ovenover mangler vi enormt meget grønt græs på Nørrebro. Og der burde plantes langt mere 
græs end asfalt og plastik! 
 
Derudover håber jeg, at I tager meget hensyn til de skolebørn der skal høre på maskiner gennem den tid 
det tager at lave parken. Hans T Parken er deres skolegård, som benyttes i både skoletiden og klubtiden. 
Det MÅ ganske enkelt ikke blive et projekt, hvor tidsplanen strækker sig gang på gang. Jeg vil evt foreslå 
at arbejde i aften og weekender, for at skolebørnene kan få noget ud af deres skolegang og mindske støj. 
 
Så tænk venligst over at det Nørrebro mangler allermest er grønne områder til ophold. Vi er oprigtigt 
fuldstændig ligeglade med tegninger fra et designbureau, der alligevel aldrig kommer til at se sådan ud 
i virkeligheden. Vi skal kunne transportere os nemt fra A til B, og Hans T parken har en central 
infrastrukturel placering. Og så skal processen med etablering foregå med respekt for de skolebørn der 
er indlagt til at være i skole og klub mange timer om dagen og imens ikke kan bruge parken. 
 
Og så stop nu med al den kunstgræs! Find snart en anden bydel at reducere græsset fra 

• Bevar de fine skulpturer i den nye park. 
• At det med bakket landskab tages højde for tryghed i parken, der formentlig stadig vil bruges af 

hjemløse og kriminalitet. 
• basketball Bane larmer umådeligt meget. Jeg bor lige overfor den nuværende. Og jeg bliver tit holdt 

vågen mellem kl. 11 om aften og 3 om natten af folk der spiller barsket. Det med at man ikke må spille 
efter et eller andet tidsrum virker ikke. 

• Der skal ske rigtig mange ting på et ikke så stort område. Kan frygte området bliver rodet og klumpet. 
• - Det virker til, at projektet har haft vild-natur-idéen som udgangspunkt. Uden at ville virke for 

tilbageskuende, så undrer det mig, at der ikke har været mere fokus på, hvor meget parken egentlig 
bruges i dag - og at den jo faktisk fungerer enormt godt med det, der ikke er vild-natur. 
 
- Boldbanen bør flyttes helt ind mod Assistens-kirkegården. 
 
- Der må kunne findes en løsning hvormed, der ikke bliver behov for at fælde 60 træer. Det dur ganske 
enkelt ikke. 



25 
 

• Opholdsområder lige ud for lejligheder er uheldigt, da det uundgåeligt fører til nattelarm. 
Opholdsområder bør etableres tættere på kirkegården. 

• Boldbanerne nede ved Nørrebro Park skole bliver flittigt brugt så de skal kunne bevares i en eller anden 
form selvom der klimasikres! 

• Vil gerne fortsat have en minigolf bane 
• Gennem survey'en har jeg været i tvivl om den nuværende basketball bane fjernes eller ej. Jeg er meget 

stor tilhænger af at man benytter lejligheden til at enten bibeholde den eksisterende bane eller benytter 
lejligheden til at opføre en af københavns flotteste og fedeste basketball baner. Basketball er 1 ud af kun 
2 sportsgrene som er gået frem i medlemstal under coronoa, og det er primært i klubber i københavn. 
JEg har bl.a. været med til at etableret basketball banen under Bispeengbuen (street under buen) samt 
de 2 x nye baner i fælledparken som alle sammen er blevet en kæmpe succes! Jeg håber vi kan gøre det 
sammen i hans tavsens park 

• Det bør være en 7-mands fodboldbane i stedet for en 5-mands! Det giver både mere plads til at flere 
kan spille samtidigt, og det giver mulighed for at spille en reel 7-mandskamp, som er det mest typiske 
at gøre i kbh området. 

• Det er en god løsning, der skaber et godt grønt byområde. 
• Det er en af byens smukkeste og mest velfungerende parker. En bærende kvalitet er de store solitære 

træer. Det er vigtigt at bevare så mange so muligt og gerne videreføre denne karakteristik i det mere 
vilde og kuperede terræn. 

• En "aktivitetscirkel" med 30 m diameter lyder ret lille.... 
• Jeg har foreslået at man både beholder klatreskulpturerne og laver en bouldervæg. I det areal der er ind 

mod kirkegården bliver der plads til begge dele. Hvis det handler om økonomi er det en skændsel ikke 
at kunne finde pengene, når man tænker på hvad der er gået til områdefornyelse, konkurencer og 
projektering.navn 

• jeg synes det jeg ser på skitsen invitere mere til lyssky virksomhed end til borger venlige aktivitets 
områder - eks. pavilloner, hvor man kunne holde udendørs fødselsdag, mv. 

• En mindre hundegård ville være skønt! 
• Der skal stadig være en fodboldbane den bliver brugt flittigt af børn og unge 
• Det lyder virkelig skønt, jeg glæder mig til at bruge den nye park! Dog vil jeg nævne, at jeg synes det er 

lidt synd at nedlægge basketbanerne. Jeg kommer her flere gange ugentligt, og der er altid, ALTID, folk 
der spiller på banerne. Jeg tror, der er mange, der kommer til st savne dem… er bange for, at “cirklen” 
ikke er nok som erstatning. 

• Det er rigtig hyggeligt at mødes med venner og familie i parken, så det er vigtigt at der er mange 
områder, hvor man kan sidde ned. Har lidt svært ved at vurdere, hvor meget der bliver vild naturpark vs 
lav græs, hvor man kan sidde. 

• Det er helt grotesk at de vil fælde 58 træer. Nye træer har først den samme værdi om 30 år og det er 
absurd dumt at fælde træer for at plante nye. Værdien af parken ligger i de store gamle træer - det skal I 
protestere over!!!! 

• Synes det er rigtig dejligt at høre, at der kommer mere vild natur. Parken og området savner diversitet i 
planter, træer og buske og det ville være dejligt at gøre området endnu mere naturskønt. 

• Parken kan næsten ikke blive for "vild". Bare kom med så meget højt græs og andre planter som muligt. 
• Jeg synes, det ser totalt lækkert ud - som parken er i dag, bliver brugen ikke så mangfoldig.  

Jeg har et stort ønske: støjen fra musikglade brugere af parken er helt vildt generende. Det kunne være 
fedt, hvis man enten naturligt kan undgå musikstøj (det ved jeg ikke, hvordan man gør) eller forbyde 
det.  
En anden tanke: som det er nu, fungerer legepladsen udmærket - men primært for de 2-5 årige. Men 
det er begrænset hvor meget helt små børn eller større børn har glæde af den. Det kunne være dejligt, 
hvis man kunne have børn i flere aldre til at anvende den. Fx passer svævebane (som på legepladsen på 
Wesselsgade) rigtig godt til børn i indskolingsalderen. Man kunne også tænke i aktiviteter/legestativer, 
der indbød til mere leg mellem voksne og børn, så de voksne ikke bliver passive på legepladsen. Der har 
også altid været kø ved gyngen til de mindste børn, da helt små børn kun kan bruge sandkassen og 
gyngen, så hvis man kan tænke flere aldersgrupper ind i designet af legepladsen, ville det være rigtig 
fedt. Så måske et samarbejde mellem pædagogiske eksperter og arkitekter kunne være spændende? 

• Flere skraldespande 
• Husk at gøre området så transparent som muligt, så der ikke opstår 'gemmesteder' for banderne og 

steder, der faciliterer lyssky aktiviteter. Det er særligt vigtigt i området omkring den vilde natur. Parken 
skal være for alle - og ikke på en bestemt gruppes præmisser. 

• Der er ærgerligt, at der kun komme en fodboldbane. Der mangler baner på Nørrebro. 
• Det er vigtigt, at der stadig er plads til fodbold - det er en sport, der virkelig samler folk i alle aldre og på 

tværs af sociale og kulturelle skel. Kan der ikke blive plads til en større bane?  
Betonhullet lyder lidt bekymrende i forhold til, at små børn let kan falde og slå sig der. Kunne man få en 



blødere belægning der, uden at det går ud over hullets funktion som vandopsamler?  
Bortset fra disse to punkter lyder det som et fint projekt, som vi vil få stor glæde af. Forhåbentlig tager 
opførelsen ikke for lang tid! 

• Det skal holdes så grøn som muligt. Betoncirklen i midten er rigtig ærgelig. 
• ... flere aktiviteter skaber mere stress også , så man også skal  have hensyn over borgere som ikke er 

særlig vilde med børn og unge og alt hvad der kommer med dem -  larm , og vil helst have nogle rolige 
områder af byen... så alt med måde ... 

• Det ville være dejligt med flere toiletter, da mange bruger parken, når solen skinner. Og flere 
skraldespande, så vi kan holde parken pæn og ren 

• Snarere OUT-puts. 
Man vil for meget på for lille et område.  
Man modvirker social integration - IKKE tænkt etnisk - ved at opdele parken i adskillige sepetate rum, 
alle med ALDERsrelaterede SÆRhensyn.  
(Politisk hensynsbetændelde!) 
Man tænker kløfter og isolerede funktionsrum allerede inden arbejdets start. Tænk i fællesskab og 
gensidigt hensyn. - Kun cyklister er omtalt fra den vinkel. 
- Det Frie Gym!!!! Møllegade. De kan i undervisningstiden invadere grønne arealer i De Gamles By el 
Nørre Fælled. 

• Kunstgræs dårligt (en masse plastik), men måske bedre end asfalt? 
• hvAD MED DYR? Det er fint at have dyr i byen og tidligere var der kaniner på legepladsen. Kunne man 

forestille sig at der kunne være høns eller kaniner et sted? 
• - Det er godt at have anlæg som f.eks. skatebaner og streetbasketbaner i byen. Men undersøgelser har 

også vist at moderne byfornyelse prioriterer én gruppe, nemlig unge mænd, over alle andre. Jeg er selv 
skater-pige og bruger skatebaner, men det er lige så vigtigt for mig at have steder hvor unge, ældre og 
familier kan sidde stille og roligt! Jeg synes ikke en streetbasketbane er nødvendig, der er allerede 
masser af muligheder for udendørs motion i lokalområdet 
- Jeg synes det virker fjollet at fælde træer, for derefter at plante nye. Jeg er klar over at det er for at gøre 
plads til de nye gode tiltag, men jeg synes ikke det er så bæredygtigt. Det tager jo lang tid for et træ at 
vokse sig stort. Jeg synes at en helt optimal plan for området bruger de ressourcer, inkl. træer, som 
stedet allerede har! 

• Hvor blev bålpladsen af? 
• Jeg håber virkelig, at legepladsen og dens størrelse kan bevares! Eller at der kommer noget lignende i 

samme størrelse og med samme legeredskaber. Hvis det primært skal henvende sig til skolebørn, vil 
det fjerne et kæmpe frirum for småbørnsfamilierne i området. Der er altid fyldt på legepladsen i 
weekenderne og den fungerer rigtig godt, som den er i dag - henvendt til de mindre børn. Det håber 
jeg meget kan forblive. 

• Opstil venligst en hævet stang så man kan lave pullups/chinups og bruge en slyngetræner. 
• Jeg synes parken idag udmærker sig ved ikke at ville for meget og at der er plads til rigtig mange 

mennesker på en sommerdag. Det Sunes jeg skal bibeholdes så vidt muligt. 
• Områdets facader er allerede præget af ekstrem dårlig altanopsætning, der desværre blev tilladt under 

Søren Pind.  Arkitektonisk bør regnvandsbassinet bearbejdes således at bassinet nænsomt integreres i 
området samt med hensynstagen til områdets særlige egenart. Farven på betonet kan fx bearbejdes, 
eller der kan arbejdes med andre materialer and grå beton, der desværre på ingen måde forholder sig 
til de blanke facader i rød tegl. 

• Jeg håber at nogle af de gamle store træer får lov at blive stående. 
• Der skal være plads til solbadning. Lige nu foregår det på Assisents kirkegården i stor målestok på steder 

hvor det ikke er tilladt. 
Huspriser der er masser af biodiversitet på Assisent kirkegården.    
Så skru lidt ned for det i den nye park.  Senest er der lavet en møgkedelig Stengadepark med al for stor 
ensformighed, lav ikke den fejl igen.  
Foksusere på der kan foregå aktiviteter for især områdets børn, unge, en fodboldbane mere - et 
aktivitetsområde mere, etc. Der skulle gerne skrues op for det, i stedet for nedjustering. 

• Jeg synes projektet ser rigtig spændende ud! Jeg og min familie bruger primært den bemandede 
legeplads og streetbasketbanen og glæder mig over at disse funktioner bliver bevaret og forbedret. Jeg 
ser frem til at opleve de nye rum der etableres og tror at det vil få os til at bruge parken endnu mere end 
i dag. 

• Hvordan vil I sikre at cykelhastigheden omkring skolen sænkes. Her tror jeg at der skal gøres noget 
ekstra for at sikre at der ikke kan køres hurtigt og det ikke ender som ved søerne hvor det er blevet en 
racerbane  

• Jeg håber der bliver sørget for at området bliver brugbart og til at opholde sig i og ikke kun noget der er 
flot og naturligt at kigge på på afstand:) 
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• Der skal være stier hvor man gerne må løbe 
• Tænker umiddelbart det I dag bare er en "gennemfartspark" så det kan kun blive bedre. Mere vild natur 

er dejligt, men der kunne godt skrues mere op for det - på bekostning af kunstgræsbaner, streetbasket 
osv. 

• Jeg så hellere ægte græs end kunstgræs. 
• Husk at gøre plads til hundelufterne 
• Jeg synes ikke at det mere kan hedde og forsvares at være et skybruds -og regnopsamlingsprojekt når 

der nu kun skal opsamles Max 7000m3 vand mod 18.000m3 vand ved projekt start.  
Hans Tavsens park er en af de få parker der er tilbage i København med græsplæne og åbne frie arealer 
som bruges til en mangfoldighed af aktiviteter og af mennesker fra alle sociale lag, etniciteter, køn og 
lader. Lad det består til glæde for lokalmiljøet og København og bevarelse af en unik park uden 
determinering af aktiviteter i en bestemt retning. Drop åbning af parken mellem skolen og park. Børn 
har godt at kigge på forskellige niveauer af grønt som det er i dag mellem skole og park og at skulle 
bevæge sig for at komme ind i parken. Ikke alle mennesker holder af åben landskaber og trives beste i 
rolige og hyggelig og intime grønne områder. Kontekstskift er sundt, så det skal være klart hvornår du 
hhv. er på skolen, legepladsen og parken så det hele ikke flyder sammen. 

• Projektet ser spændende ud 
• Det er ærgerligt at alt efterhånden skal se så "vildt" og "naturligt" ud. Det ville være fedt hvis der kunne 

tænke lidt flere blomster ind så det ikke kommer til at ligne området ved Nørrbroparken bagved hvor 
der altid ligger skrald i det høje græs. Generelt er jeg bange for at hvis parken får et mere utæmmet 
look, så vil folk ikke passe lige så godt på den og den vil blive fyldt med skrald ligesom alle de andre 
naturområder rundt om. 

• Synes det ser spændende ud, men håber så mange store træer som muligt kan bevares : ) 
• Når I udarbejder undersøgelser bør økonomien ved de forskellige valg fremgå, så vi borgere er klar over 

hvad vi kommer til at betale for de valg, vi tager. 
• Jeg synes det er lidt gakket at tale om vild natur og biodiversitet i en park midt på Nørrebro, som bruges 

af mange mennesker. Græsplænen fungerer i dag rigtig godt til formålet: at folk sidder i små grupper 
og hygger sig, mens højt græs mv. hurtigt vil blive trådt ned, og små buske mv. vil gøre det svært at 
holde området pænt ift. skrald. Det er fint med en alternativ indretning, boldbaner mv. men det 
vigtigste er at man kan sidde på et tæppe, og at området kan holdes pænt 

• Residents on the eastern end toward Kapelvej very much hope the renovations don’t invite people to 
hang out until all hours. Currently the atmosphere at the church yard is respectful and the many users 
tend to be quiet. We hope that atmosphere is maintained- and as today kept a distance from the 
apartment buildings. We foresee more conflicts with residents if renovations invite people to remain 
late in the night with high music and drinking. Basketball courts are extremely noisy with vibration, and 
there are already courts at the other end of Hans Tavsens park. Thanks for your efforts! 

• Med den cykelkultur vi har i dag, kan man "IKKE" forvente en ændring i cyklismen. Hvis man skal noget, 
bør den fjernes helt fra en park og henvises til de offentlige veje. 

• Lyder fedt alt sammen. Men svært at svare på spørgsmålene uden at have et rigtigt billede af hvordan 
den nye park ser ud. Vægtningen mellem vildt græs og brugsgræs afhænger af, hvor meget plads der 
bliver til at sidde, så man ikke sidder som sild i en tønde på en sommerdag for at undgå at sidde oveni i 
bi. Men godt med vild natur for insekterne!!! 

• Jeg synes formålet er godt og nødvendigt og jeg håber der bliver flest muligt træer og vilde blomster 
og mindst muligt beton og sten. 

• Jeg har svaret "dårligt" vedr. kunstgræsboldbane ud fra den grundholdning, at der er masser af plastik i 
disse baner, som kontinuerligt skyldes ud med regnvandet. Ved ikke, om det også gælder nye 
kunstbaner??? Men tag gerne dette miljømæssige aspekt ind i planlægningen 

• Det er som om at alle byggeprojekter kommunen laver gør det sværere at komme rundt i byen på 
cykel....... 

• et smuk og velbesøgt pusterum i en travl by 
• Parken er i dag velfungerende, og det nuværende forslag synes ikke at være funderet i data om dens 

faktiske brug eller påregnelige konsekvenser af ændringerne. Disse vil utvivlsomt medføre store 
støjgener for beboere i det såkaldte mellemrum, og fældning af eksisterende træer vil gøre uoprettelig 
skade på selve parken. 

• Det er svært når svar mulighederne er så begrænsede, hvad synes jeg om en 5 mands kunstbane? jeg 
synes det er alt for lidt, banerne ser ud til at blive brugt meget, men svarer jeg dårligt, betyder det så at 
jeg slet ikke bryder mig om banerne, svarer jeg godt, går man ud fra at en bane er fint og sådan har jeg 
det med mange af spørgsmålene 

• En højere klatrevæg med mulighed for reb-klatring kunne være fedt ! 
• Der er ofte heftig cykeltrafik på grusstierne i parken. Det kan virke utrygt med børn da folk ofte cykler i 

høj fart. Jeg håber den nye plan vil indbyde til mindre fart og evt ingen cyklen rundt. 



• Generelt et godt projekt - man kan kun ønske sig vildere natur i byen, som samtidig har et 
sikringsformål! 

• Jeg ved der er behov for flere fodboldbaner, og det skal der også være! Men det giver i min optik ikke 
mening med plastikgræs som “fælder”. Det gør det på banerne i Nørrebroparken og det “almindelige” 
græs er fyldt med plastik. Og så er projektet om biodiversitet i min optik egentlig lidt plat. Jeg ved ikke 
om det ligger i andet regi, men der er heller ikke beskrevet hvad dette legeområde ved Nørrebropark 
skole skal indeholde… Men ellers er det da et super fint projekt! 

• Jeg synes det er meget uheldigt at parken omdannes til områder med vild natur. Det fungerer ikke 
andre steder, da det ser rodet og misligholdt ud. Derudover fungerer parken godt i dag, da den er åben, 
hvilket skaber tryghed. Hvis parken bliver bakket og med vild natur giver det mulighed for kriminalitet 
og evt. salg af stoffer i parken, da "sælgere og købere" kan gemme sig i buskads o.l.. 

• Naturpark og biodiversitet klinger godt. Men nu tager man noget af det sidste flade græs for Nørrebro. 
(Også i Nørrebroparken vil man lave boldbane, hvor tusinder af mennesker opholder sig). Der bliver 
altså stadig minde og mindre plads til dem, der vil afholde picnic, lege tagfat eller spille rundbold, trille 
bold, hænge ud, afholde polterabend, lufte hund, spille petanque mv. Fællesområder bliver omdannet 
til funktionsområder, således at al “eksisteren” i byen erstattes med eksempelvis “basketområde” 
“fodbolområde” “klatreområde”. Jeg er ikke rigtigt i tvivl om, at den nye park også kan blive smuk på 
sigt(!) (lige nu anser jeg området som et af Nørrebros smukkeste områder) og at mange mindre børn 
vil synes, at bakker er sjove. Men det er ubrugeligt som opholdsrum, frygter jeg, for alle os andre, der 
gerne vil være ude (som ikke har en altan). Mere fladt græs, tak. 

• det ville være fedt hvis man kunne bevare de gamle træer der er i parken allerede. 
• - 60 træer ryger fordi de er i vejen under arbejdet med at realisere det mere bakkede landskab?! Der bør 

afsættes midler til at finde løsninger der bevarer flere (store/ældre) træer, især hvis de kun ofres fordi 
de er i vejen undervejs.  
- HTØ bevares/flyttes forhåbentlig! HTØ’s (gamle) træer bevares forhåbentlig. HTØ er fed som den er, 
men savner flere babygynger.  
- Kunstgræs? Der skulle findes mere miljøvenlige løsninger uden mikroplast. 

• Fordelen ved at beholde asfaltbanerne er, at de kan bruges af flere end kun fodboldspillere. En 
kunstgræsbane er derfor i mine øjne ikke lige så inkluderende som en asfaltbane. Desuden forestiller jeg 
mig at det er både billigere og mere miljøvenligt at bevare noget af asfalten end at bryde den op for at 
anlægge kunstgræs i stedet. 

• Jeg synes der er for lidt åbent græsareal i planen. Vildtvoksende græs sætter folk sig ikke i, og er 
uhensigtsmæssigt til boldspil mv 

• Jeg er generelt imod den megen styring af byområder, hvor der stræbes efter at mase mange 
muligheder for aktiviteter sammen på et lille areal.  
Hvis man ikke har lyst til at dyrke nogle af de aktiviteter (dvs bruge sin fritid på bestemte måder= være et 
bestemt slags menneske) der lægges op til, føler man sig ikke velkommen, faktisk nærmere skubbet ud 
af området. 

• Fint med streetbasketbanen, men kan der ikke også etableres basketkurve/opmærkning i betoncirklen, 
til erstatning for de nuværende ved skolen? 

• Der er allerede streetbasketball baner på Hans Egedes Gade og på Jagtvej. Ingen grund til at have en i 
parken. Forbedring af cykelsti uden hastighedsnedsættelse ville være godt og kunne aflaste 
Rantzausgade. Parken er brugt meget om sommeren og sommetider er der helt pakket af mennesker. 
Det ville være synd hvis for mange bakker eller skyggende træer vil betyde mindre areal til de gode 
sommerdage. 

• Godt projekt. Jeg er kun bekymret for om det tiltrækker ophold sent om aftenen/natten. Det hælder 
både ift. støj/fester udendørs. Men i høj grad også om det bliver et område, der tiltrækker 
(vedligeholder eller ekskalerer) handel og indtagelse af stoffer. Det har vi vedvarende problemer med i 
lokalområdet 

• Der eksisterer teknologier for at flytte træer. Kan dette evt. bruges for at bevare nogle af de støre træer. 
• Det lyder som et rigtig godt projekt, især at man vil lave mere vild beplantning 
• Cykelparkering: Husk at tænke cykelparkering ind på arealet foran Blågård Skole. 

• Det kunne måske overvejes nogle forskellige frugttræer og buske i parken? 
• Boldbanen bør etableres med rigtigt græs i stedet for kunstgræs, således at den også kan tages i brug til 

andre formål når der ikke spilles bold på banen. 
 
Det ville være rart med en "omfarts" cykelsti der kørte uden om parken, således at man som cyklist nemt 
kan køre forbi parken, uden at genere folk inde i den. 
 
Der bør placeres en hjertestarter i parken. 
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Det bør undersøges om der kan anvendes elektriske køretøjer til anlægsarbejdet, således at beboere og 
skolerne ikke genere unødigt af store, tunge, miljøsvinende køretøjer. 

• Det ville være rart med en hunde gård. 
• Ja, generelt synes jeg, det er problematisk at ændre på en Park, som bruges af så sindssygt mange 

mennesker i godt vejr. Jeg er 100% for mere natur i byen, men synes samtidig det er svært at forestille 
sig, at en "tottet" park kan få ligeså høj brugsværdi for de mange mennesker, som benytter den i dag. 
Jeg kan frygte, at flere vil flytte deres aktiviteter, som kræver "flad plæne", ind i Assistens Kirkegård, som 
så vil lide (endnu mere) under sliddet, affaldet og et hævet støjniveau/et mindre helle for dyr og 
mennesker - også de sørgende. 
Jeg er stærkt bekymret for, hvordan det skal gå med en af kvarterets store cykelårer. Alternativ rute ad 
Struenseegade er utålelig med de fredede (?) og meget ujævne brosten. Flade brosten i et langt bælte 
kunne være ønskeligt for cyklisterne. 
Jeg er også bekymret for området ved kirkehaven (jeg bor lige ud til, Struenseegade 1), hvor mange 
allerede benytter haven til al slags ophold. Om sommeren særligt er det blevet et populært hænge-ud-
sted om aftenen, hvor nogle synes, de ikke kan undvære høj musik (det evindelige "park-problem" pt.), 
og hvor lysten til at rydde op efter sig svinger gevaldigt, så haven ofte ligner lort om morgenen. 
Affald er en anden stor bekymring. Jeg er bange for, at vilde bede desværre tilskynder nogle borgere til 
at dumpe affald, fordi de tror, at det måske ikke kan ses. Området er i forvejen blevet mange 
affaldsbeholdere fattigere gennem årene, og der blev fx ikke opsat affaldskurv/beholder ved den 
Københavnerbænk, som kom ved kirkepladsen.  
Og så får jeg bævende underlæbe ved tanken om, at nogle af "mine" yndlingstræer måske ryger (skån, o 
skån de smukke høje fyrretræer, som lige kan give en mindelser om Roms pinjer!), men det er jo en 
ganske subjektiv betragtning. Jeg synes ikke, at alle nyere træbeplantninger er lige 
logiske/smukke/hensigtsmæssige; fx de meget høje nåletræer i Hørsholmparken. Jeg forstår heller ikke, 
at der ikke er kommet et nyt Lindetræ i rækken foran Hans Tavsens gade 1-3, og jeg synes det, som er 
plantet, har en meget sen udspringning i forhold til Lindetræerne, som yderligere har den fordel, at de 
dufter himmelsk under blomstring.  
Til sidst synes jeg ikke, at projektformuleringen er nem at aflæse på den landskabelige måde. 
Illustrationerne er  få og viser kun dele af planen, fx ingen illustration af kirkehaven, som jeg naturligvis 
er ekstra obs på, da jeg bor ud til den. 

• Jeg synes det er rigtigt vigtigt at ikke fjerne de største og ældste træer i området, især den flotte 
fyrretrædet som står u midten ved basketbanerne, de store gamle træer giver enorm kvalitet, og planen 
burte tegnes så de kan bevares 

• Ælsker jeres arbejde 
• Parken har yderligere potentiale til at blive anvendt så fint at den bliver shinet op. 
• Jeg håber ikke de “vilde” områder ender med at syne som misligholdt park. Min erfaring er at 

definerede mindre zoner/områder i form af eksempelvis kanter og afgrænsning i kombination med 
slået græs og/eller belagte stier rundt o 
 skaber den orden, som får det smukke frem i det vilde på en måde hvor man forstår og kan nyde, at det 
er med overlæg. 

• Boldbure over det hele og kunstgræs? Hvad er der biodiverst ved det? Bæredygtigt? Eller sikrene mod 
skybrud? Eller godt for folkesundheden? Eller 99 % af indbyggerne der ikke spiller fodbold. Der bliver 
fældet mange store træer, små træer erstatter ikke det og det er langt fra alle indtræer der overlever. Det 
er ikke i orden at man præsenterer det her som et projekt som skal fremme mere grønt når det 
tydeligvis også først og fremmest handler om at man vil bygge noget der på ingen måde er! Hvor 
mange flere boldburer? Hans Tavsens Park er en fredet park. Nørrebroparken er en fredet park. Følg 
med tiden og plant træer der er stedse grønne i parkerne som er fredede, dét lever op til 
fredningsformålet og ikke det her. Træer som er grønne om vinteren og indret dem så man kan bruge 
dem om vinteren, så man kan bruge parkerne om vinteren også. Det i har præsenteret er enormt 
forældet. 

• Bevar så mange træer som muligt, og sørg for at projektet ikke trækker i langdrag… 
• Glæder mig mega meget! Håber, det bliver tiltænkt at man kan skate enten i cirklen i midten eller på 

streetbasketbanen. Tak! 
• offentlige toiletter og nok skraldespande er et must :) 
• Bevar nu for h*lvede træerne - det har København og Nørrebro brug for! Nyplantede træer tager mange 

år om at være til gavn, og mange af dem dør inden. Københavns nuværende træpolitik er elendig, der er 
virkelig brug for at tænke bevaring af eksisterende træer ind i alle projekter i hele byen. 

• Synes det er synd for fodboldfolkene, at der kun etableres én kunstgræsbane i stedet for de nuværende 
tre. Der bliver trængsel! 

• Kunstgræs = mikroplast? Sørg for at "byg" miljøvenligt, så det visuelle udtryk & intention modsvarer 
materialer! 



• Egentlig ikke, men det lyder som et godt projekt alt i alt, der er med til at cope med de klimaændringer 
med tilhørende ekstremvejr, som vi vil komme til at opleve mere og mere. 
Rettidig omhu, når man f.eks. husker skybruddet sommeren 2011! 

• Obs på, at man ikke laver buske og lign, som gør det attraktivt at sælge hash mv., som det var tilfældet i 
Nørrebroparken, hvor man så måtte fjerne meget buskads igen. Det var ærgerligt, for det var pænt med 
mange buske osv. Godt med høje træer. 

• Det lader til at der er rigtigt mange beborere der bruger græsplænerne nu til almindelig sammenkomst, 
yoga og til større arrangementer. Der er ikke rigtigt andre områder lige i nærheden med den form for 
græsplæner, så jeg synes det er vigtigt der stadig vil være plads til den slags. 

• Det ser ud til at der er meget få flade arealer. Jeg mener det skal sikres, at der stadig er rigeligt med 
flade områder, hvor man kan spille f.eks. petang, kongespil eller andre hyggespil. Parken bliver i 
forvejen brugt meget til dette formål om sommeren og der er meget få parker på Nørrebro hvor dette 
er muligt. 

• Jeg har fået forståelse af, at en kunstgræsplæne forurener med små plastikpartikler, så derfor synes jeg 
det er en dårlig ide. 

• Med vild natur og højere bevoksning skal man være opmærksom på ikke at få etableret steder, som 
pusherne naturligt vil bruge til at sælge hash osv 

• -At fælde store gamle flotte træer bør/ skal undgåes.  
-Rosenbedene bør bevares/ erstattes, så det ikke kun er vild natur, der opfordre til VILD opførsel/ 
adfærd.  
-kunne blødt faldunderlæg indtænkes, frem for beton? 
-et friløbs område for hunde / børn mangler, da mange pt. Lufter hunde uden snor (ulovligt) 
Hundeejer mangler et frirum/ legeplads til byens hunde.  
-Hvad vil opsamlet regnvand blive brugt til?  
-Kunne den bevaringsværdige gamle runde Palvion genåbnes som kiosk, is, kaffe/the, vand, kage bod? 
Eller blomsterhandel?  M bænke omkring?  
-kunne der gives tilladelse til opsætning af bistader? Fuglekasser? Indsæktboligere? Mm Plads til 
naturens dyreliv.  
-lysende stier, lysende sti-belægning 
-solcelle belysning ved stier og rundt omkring 
-bevar bålpladsen  
- 

• Husk at tænke i gode legepladser til børnefamilier og til skolebørnene 
• Jeg er med på at cirkelform giver et mere organisk og dermed mere charmerende udtryk. Jeg er også 

med på, at det basket, der spilles i parken, det meste af tiden er af få mennesker, men ville det alligevel 
ikke give mening at bevare/skabe et område, hvor andre boldspil som fx basket eller volley kunne dyrkes 
som en konkurrence mellem to hold? Hvis det skal være muligt, så er cirkel vel ikke den mest velegnede 
form? Langs den grønne sti ved Jagtvej har man etableret en cirkelformet bane med fire basketnet, 
men de kan jo kun bruges et ad gangen. Det ser fint ud, men hvis ikke, det tjener sit formål, så bliver det 
vel ikke brugt så meget? 

• Håber der flytter en ugle ind 
• Det lyder som en god plan 
• Jeg ville stærkt genoverveje en kunstgræsbane, og istedet lavet en multifunktionel bane. hvor man både 

kan spille fodbold, hockey og basket. 
• Det er fint at vi tænker på fremtidens større vandmængder. Det er i højeste grad på tide 
• Jeg synes det er ærgerligt at boldbanerne ved Nørrebro Parkskole erstattes af en 5 mands 

kunststofbane. Det er for lidt i forhold til hvad der er nu - og der er mange, der bruger banerne. 
• Håber der bliver taget højde for biodiversitet i beplantningen. 

• Hvor ses tegnet plan for mellemrummet? 
• Det synes fint, at skybrudsproblemet kan afhjælpes, samtidig med en forbedring af opholds og fædrsels 

muligheder for skolen.  
Selve parken, som idag er ret "kedelig" ser ud til at blive betydelgt mere spændende. 
Jeg boede i området i 1970'erne med små børn, hvor vi brugte parken meget som det nærmeste 
rekreative område. 

• På Guldbergs Plads er der også såkaldt vild natur og det fungerer ikke helt fordi fremstår slidt/jordet 
nogle steder og bliver lidt mere et sted for hundelort end for ophold. Det er som man glemmer at der 
færdes flere mennesker i byen end i naturen. Der er brug for vedligeholdelse af denne type natur 
selvom den kaldes vild. 

• Næ. 
• København drukner snart i streetbasket-baner, hvilket giver fin mening ift. skybrudssikring, men andre 

sportsgrene kunne måske også overvejes. 
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• Hockey-banen fungerer godt på Enghave Plads - herunder som opsamlingsplads for regnvand. Kunne 
være en overvejelse værd i stedet for en cirkel, som er uhensigtsmæssig som sportsområde 

• Jeg er virkelig glad for, at man prioriterer at planlægge ud fra et princip med mere bevoksning og 
'kroge', der opfordrer meget mere til ophold i stedet for velholdte åbne græsarealer, som simpelthen er 
så kedeligt. 

• Nej, super godt projekt 
• Jeg synes det er et godt initiativ ift. skybrudsinkring og biodiversitet. Det er en fantastisk park med sol til 

sendt om sommeren. Så jeg håber at det bliver indrettet sådan at det fortsat er en god park til aften sol :-
) 

• Jeg er kæmpe fan af det store fokus på biodiversitet og vild natur. Det handler om at skabe symbiose 
mellem naturen og det vores teknologi/byggeri tillader.  
 
Måske der kan blive plads til at skabe en form for kunst i by-natur-rummet? Ikke bare graffiti, noget 
andet der beriger oplevelsen af at bruge parken. 

• Hvorfor både etablere asfalt cirkel og kunstgræs bane? Og kan man ikke integrere street basket banen i 
cirklen? 

• Det er vigtigt, at man stadig kan cykle på stien ved siden af parken - også når man kommer til skolen.  
 
Der er i forvejen nedsat hastighed for cykellister ved skolen, og der er ikke behov for, at der bliver 
yderligere gener for cykellister.  
 
Hvis det vil blive for besværligt at benytte cykelstien langs med parken og ved siden af skolen, bliver 
cykellister i stedet nødt til at cykle ude på Rentzausgade - og det er ikke behageligt (fordi der ikke er 
cykelsti). 

• Jeg håber man husker at cyklister skal kunne passere uden at der vælter skoleelever rundt på cykelstien, 
jeg synes det ser noget sammenpresset ud for alle parter.  
Men ellers - mange rigtig fine initiativer, det bliver spændende at følge :-) 

• Jeg synes allerede den eksisternde Hans Tavsens Park er et vigtig og fin naturområd med tilslutning til 
Assistens Kirkegård, så min umiddelbare reaktion var: Lad den dog bare være som den er! Men 
beskrivelserne og billederne her på websiden viker overbevisende og hvis det eksisterende kan dels 
bevares og dels forbedres mht. mere vild natur så synes jeg det er værd at gennemføre. 

• Det er meget svært at svare på jeres spørgsmål, fordi de er ret upræcise. F.eks. i spørgsmålet om 
betoncirklen, hvad er det I vil have jeg skal forholde mig til som godt-dårligt i forhold til den? 
Udseende? Dens eksistens? Dens tiltænkte funktion? Det er et generelt problem, når jeg besværer jeres 
spørgeskemaer, at spørgmålene er upræcise eller har et tydeligt bias, og det er ærgerligt, fordi jeg 
mister troen på at det faktisk kommer noget brugbart ud af at svare på spørgsmålene. 

• Jeg synes der skal integreres en plan for belysning, da det i dag er et mørkt, øde og lidt skummelt 
område at færdes i om aftenen. 

• Glæder mig bare til at se det færdige resultat :-) 
• Jeg synes det er meget vigtigt at de to skoler bliver hørt i processen, da de har begrænsede udearealer 

og derfor bruger parken rigtig meget. Der er derfor brug for, at de får deres behov opfyldt. 
• Toiletterne i parken plejer at være pæne, hvorfor det er en god park at sidde i, så det håber jeg bevares i 

en eller anden form. 
• Ser super godt ud  - ser gerne samme/lignende indført i nørrebroparken! 

• Hvorfor kunstigt græs på det asfalterede område. Bryd det op og læg rigtige græsbane ud. 
Kunstigt græs er ikke natur. 

• Projektet vil kraftigt forøge det pres der er på græsplæner til ophold i området. Og en stor beton cirkel i 
midten giver ingen mening. Der findes jo netop et tilsvarende område med asfalt der bliver benyttet 
flittigt... 

• Jeg synes det virker som en fantastisk plan - og glæder mig til at se den udført! 
• Jeg synes det er ufattelig dårlig planlægning og ressourcespild at bruge så mange penge på at lave en 

dejlig harmonisk park om, når der er så mange asfalterede eller beflisede steder man kunne gøre 
grønne og skybrudssikrede i stedet, og på den måde ville man få meget meget mere grønt for pengene.  
Please få lavet planer der bevarer alle store træer og springvand 
 
Utilgiveligt at man vil fælde en masse store eksisterende træer i et projekt, der vil skabe bedre 
klima/skybrudssikre. Det må kunne gøres bedre.  
 
Få nu lavet planer for  Hans Tavsens Park og generelt, der bevarer de store træer vi har- byen har brug 
for dem,  



og som oftest  er eventuelle erstatningstræer små og ikke altid særlig sunde og levedygtige at se på  - 
og kræver mange ressourcer i mange år før de bliver store 

• Når træerne er fældet, hvor meget af den omkringliggende bygningsmasse er så eksponeret? 
 
Det lyder fælt at kalde en kunstig lavet natur "vild" 
 
Hvorfor pålægger Kommunen ikke husejere at have en skybrudsventil forenden af nedløbsrørene, 
således at vandmasserne spredes og ikke ledes i kloakkerne når vi har skybrud? Så slap vi for alle de 
tiltag, hvor vi i årevis skal glo på ombygninger. 

• Fæld færre træ! De tager mange pr inden ny træ vokser til igen 

• Jeg synes, at projektet er fantastisk. Jeg er opvokset og har boet i området i snart 30 år og bruger 
parken mere og mere. Vi brugte den ikke, da jeg var barn pga. at der foregik kriminalitet, især ved 
mærkets frembrud. Jeg håber derfor, at der er tænkt på ordentlig belysning i parken, så den også bliver 
behagelig at være i ved vintertid samt aften/nat.  
Derudover glæder jeg mig bare til mere fornyelse af vores dejlige bydel. 

• Ja tak til klatrebane.  
 
Synes metalbure til basket og fodboldbaner rundt omkring Nørrebro ser meget kedelige og fængsel 
agtig ud. Og det larmer. Især basketkurve i metal. Håber at I kommer med en hyggeligere og bedre 
løsning :)  
 
Og flere skraldespande. 

• Jeg synes, alle de gode ideer med vildt mark er virkelig dårlige. Området kan i dag bruges af mange, 
men man fjerner arealmæssigt et større brugsområde fordi man synes vildmark er "up to date". Jeg 
frygter, at vildmark og lignende vil gøre området noget mere utrygt at bevæge sig igennem i de 
tidsrum hvor parken er tom (aften, nat og tidlig morgen). Normalt synes jeg, at mange af de tanker og 
planer, I kommer med er rigtig gode og inspirerende, men her synes jeg godt nok, der bliver skudt ved 
siden af. Jeg synes, at den del af jeres planer vil skabe en øget utryghed ved at færdes i området og 
større risiko for tiltrækning af personer, der ikke altid har gode hensigter. 

• Det ser ud til, at der bliver flere områder hvor man kan sidde i læ for vinden hvilket jeg har savnet siden 
den gamle park blev "ødelagt". 

• Det er vigtigt at opretholde legepladsen og mulighederne for de mindste i parken 
• Kirkens område skal ikke inkluderes til parkområde da en kirke og tilhørende kirkehave ikke er, eller 

bruges som, park men til mere meditative funktioner. 
• Jeg er bekymret for tryghedsfølelsen i parken, når der kommer flere bakker og vild natur. Det er vigtigt 

at det ikke tiltrækker pusherne. Lys om aftenen og i nattetimerne er essentielt+alt hvad I ellers kan finde 
på ift tryghedsskabende elementer. 

• Jeg synes, at det lyder til, at vores park bliver rigtig dejlig at opholde sig i. Jeg glæder mig.  
 
Jeg vil dog gerne påpege, at det i perioder ikke er sikkert at opholde sig i parken pga. mørket.  
 
Gennem årene har der været overfald mm.  - eks. mindst ét voldtægtsforsøg og skyderi for nogle år 
siden - og jeg opholder mig eks ikke i parken, når mørket falder på om vinteren.  
 
Gøres der noget, der kan øge følelsen af sikkerhed?  
Tænker især, at der med bakker og dale også kan komme flere "blind spots" i parken. 

• Hvorfor kunstgræs ved det lille fodbold-areal? Kan det ikke være bare græs? Kunstgræs betyder 
miniplastik over det hele - og når man nu alligevel skal passe rigtig meget på de grønne arealer mht. til 
de omliggende skoler, så kunne man do vel også passe på et lille fodbold-areal med naturgræs? 

• Børn fra Blågårdskole og folk i lokal området bruger Parken flittigt til f.eks. rundbold og andre 
udendørslege, dette begrænses kraftigt eller helt ved at lave bakker og vildt højt græs rigtig dårlig ide!  
Vigtigt at parken bevare sit særlige fine udtryk og ikke bliver ordnet vildt som andre steder i byen. Man 
må gerne bevare forskelligheden i bydelene. 

• Var det ikke en ide at beton cirklen kunne anvendes til street hockey og rulleskøjte hockey. 
• Det lyder som et godt projekt! 
• Synes det virker som et godt og gennemtænkt forslag. Hvordan sker anlægs fasen? Vil parken blive 

spærret af, når de nye bakker skal anlægges og derefter tilplantes. Er der en tids horisont for dette. Den 
store cirkel der skal virke som vandbassin ved skybrud, hvad sker der med vandet der efter et skybrud. 
Vil der være et afløb? Tænker en mere naturtro løsning ville være at gøre plads til en bæk der udsprang 
fra cirklen, hvis vandet når over et vist niveau. Bækken kunne have afløb mod Åboulevarden, hvor det 
alligevel skal åbnes op for en å igen på sigt. 
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• Jeg kunne godt tænke mig at man i stedet for vildt græs tænkte vilde blomster ind, så vi kan få flere 
farver og insekter. Dette gælder for rigtig mange steder i København og bl.a. også Nørrebroparken hvor 
der er for meget græs og for lidt vilde blomster. Nogle som man også kunne plukke og nyde på sin altan 
eller i sin stue. Og hvad med bærbuske til gavn for beboerne og deres syltning. 

• Det er vigtigt at tænke flere basket-muligheder ind i renoveringen. I orientere i hvert tilfælde ikke om, at 
der kommer kurve op på den nye kunstbane ned mod Nørrebro Park skole 

• jeg nyder de mange fine skulpturer i parken, de grønne plæner og e smukke gamle træer. Jeg bryder 
mig slet ikke om jeres forslag- 

• I takt med at siddeområder mindskes på assistents Kirkegaard synes jeg det er vigtigt at de ikke 
begrænset for meget i Hans Tavsens. Vild natur er godt (og der er masser på assistens) men det skal 
ikke være en undskyldning for at begrænse opholdsområder i Hans Tavsens. Det er svært at se balancen 
mellem ophold og vild natur på den lille tegning, men lokaludvalget må meget gerne viderebringe 
kommentarer. 

• Projektet er en længe ventet  kæmpe god forbedring af parken og glæder mig til det hele bliver færdigt! 
Jeg ville foretrække at street basket blev placeret i  zonen omkring de nuværende boldbaner. De unge 
har det med at spille meget høj musik til næsten alle deres aktiviteter. Jeg synes det er godt at cyklestien 
i Hans Tavsens gade bliver mere mindsket og snoet og farten forhåbentlig sænkes. Jeg frygter dog lidt 
at cyklisterne på grund af fartnedsættelsen muligvis i højere grad vil vælge at køre gennem parken, så 
der bliver endnu flere cyklister som suser via Hans Tavsens park gennem Assistenskirkegårdens syd-
nordgående cykle/gang sti. 

• Ikke alt for mange træer der parkens styrke er at have meget sol hele dagen lang. 
• Alt initiativer der er langtidssikring af miljø og naturomgivelser støtter jeg fuldt ud. Det glæder mig hver 

gang asfalt eller beton bliver til grønt område. 
• Jeg syntes det er en misforståelse at ville lave vild natur i den bydel hvor der er færreste grønne arealer 

pr. Indbygger. Jeg syntes man skal fokuser på at beboerne har et sted de kan inviterer 10 til fødselsdag 
en sommerdag, hvor der kan afholdes madfestival, loppemarkeder mm., så pladsen bliver brugt mest 
muligt af flest mulige. Har svært ved at se et loppemarked i bakker og dalen og food trucks i bakker. 
Målet må være at flest mulige får glæde at det grønne areal. Folk solbader på kirkegården  i mangel af 
grønne arealer. 

• Gør det ikke mere besværligt at bruge parken som en smutvej til kirkegården på cykel, det ser ud som at 
i det nye forslag bliver det en omvej med flere kurver i forhold til i dag. 

• Synes at projektet fremstår meget flot 
• De mange nuværende brugere af parken, også til fx akrobatik, skal også kunne bruge den nye park. Det 

er mangfoldigheden af aktiviteter, der gør parken så fin i dag. 
• Alle foranstaltninger som kan skabe tryghed og mindske larm sent om aften/natten vil der blive sat pris 

på. 
• Rigtig fedt initiativ men er meget bekymret for 'cirklen', som jeg tror vil blive en jack of all trades, but 

master of none- agtig plads som ikke kommer til at blive brugt ordenligt 
• Jeg synes at det er en god ide at lave parken mere naturagtig, den er lidt kedelig som den ser ud i dag. 

Det lyder som om det idrætsmæssige bliver tonet ned til fordel for det mere borgernære, måske vil der 
være nogen som vil savne asfaltområderne til boldspil og skating - men jeg tror overordnet at det vil 
være et sted man har lyst til at komme. 

• Synes det er vildledende og problematisk at kalde et beplantet, urbant parkområde for “vild natur”  
 
Derudover bør cykelforbindelserne på tværs af parken prioriteres yderligere. 

• Jeg synes parken er vidunderlig som den er nu og har ikke behov for at den bliver lavet om. Jeg har 
svært ved at se hvordan vådområder vil fungere 
En cirkel til to store skoler er ikke meget 

• Jeg bruger parken aktivt i dag, og nyder at så mange mennesker bruger den. Jeg elsker alle de 
aktiviteter der foregår på borgernes eget initiativ. 
Jeg er bekymret for, at omfanget af den vilde natur vil indskrænke de områder der kan bruges til at 
hænge ud på tæpper, kaste frisbee, lave akrobatik mm. Jeg håber virkeligt at parken vil blive brugt lige 
så meget fremadrettet som den gør i dag. Jeg havde gerne set flere områder med græsplæne til 
ophold. 

• Ved ik 
• Jeg kommer til at savne minigolf. Jeg kan godt se, at den fylder meget, og der nok ikke er mange, som 

bruger den. 
 
Er det muligt at flytte banerne til et andet sted?  
 
Men vi venter på, hvad der skal laves på den "anden" side af Tagensvej mod testcenteret, så kan man da 



lægge dem der midlertidigt. Eller i parken mod Bispebjerg hospital eller Mimersparken. Der burde være 
muligheder nok. 

• Hvorfor kunstgræsbane i stedet for græs? Nanoplast?! 
• Tror lige jeg vil nævne at erfaringerne med kunstgræs er lidt blandede. Når ungerne kommer hjem er 

der tonsvis af små stykker sort plast over det hele... miljømæssigt er det heller ikke en særlig god ide. 
• Indslag som streetbasket og skateramper er næsten altid med på de unge, hippe arkitekters 

visualiseringer, men det bruges af temmelig få. Der er også basketbaner oppe ved Jagtvej, så det giver 
ikke mening at bygge flere. Boulderområdet er sjovt for mange flere forskellige mennesker, og skal helt 
klart prioriteres. Og flere planter. Altid flere planter, buske, træer, stauder mm. 

• Dejligt med skandinaviske vækster. 
Vilde blomster. At kunne se, dufte og mærke årstiderne. 
Opmærksom på at det bliver en park for børn,voksne og ældre, og ikke kun de unge. 

• Er meget imod at der fældes træer - også selvom der plantes flere. Det er en uskik og burde kunne 
modarbejdes. 

• Jeg håber I kan nøjes med at fælde færre træer og stadig lykkes med planen. Det er vigtigt, at der 
tænkes skygge ind på legepladsen så der er læ for sol og regn. Urtehaven bør også bevares ved den 
bemandede legeplads. Jeg håber også, at der fortsat vil være en sti ind til assistens kirkegård. Hvad med 
minigolfbanen ved Nørrebro park skole? Den er noget slidt, men ideen om en minigolfbane midt i byen 
er så sjov. Vigtigt med gode toiletforhold og især toiletter, der tager højde for os med barnevogne og 
små børn. Rigtig fedt der er taget højde for vild natur - og forhåbentlig også egern, der elsker træerne i 
øst. Gynger er der også stor efterspørgsel på. 

• Jeg synes det lyder som om at fordelene ved parken forsvinder. Da som den er nu, er den den park med 
sol mest af dagene og længst ud på aftenen. Alle græsplæner bliver brugt til leg og derfor er jeg ked af 
at høre en del af parken ikke vil kunne bruges til det mere, med det Høje naturgræs. 

• Jeg håber og ønsker at tiltaget til at cyklister sænker farten kommer til at virke. Det er som om cyklister 
ejer det hele og ikke passer på andre 

• Der er problemer med pushere i den del af nørrebroparken som ligger ved legepladsen. pusherne 
gemmer deres sager i de grønne områder og graver det ned. Det er meget utrygt. Mine børn tør ikke gå 
derned og de er 13 og 15 år. Det er meget problematisk. Jeg synes I skal overveje at studere dette og 
tale med politiet omkring problemet der og hvad man kan gøre for at undgå samme problem. 

• Jeg er lidt skeptisk mht. fjernelsen af de asfalterede områder som erstattes med kunstgræs og en rund 
cirkel med meget mindre plads til boldbane.  
Mange er glade for at bruge boldbanerne til spil og andet, og desuden ved jeg at Røde Kors og 
Flygtningehjælpen har / har haft aktiviteter med cykelkursus for udlændinge på boldbanerne. Jeg 
mener fortsat pladsen bør kunne bruges til disse ting. Mht. cykelkurserne, så ved jeg at man påtænker at 
starte det op igen efter Corona-nedlukningen, og det skal der være mulighed for. 
Ellers: en fornem plan der tilgodeser alle og skaber mere natur og "vildskab" på Nørrebro! 

• Jeg bruger meget den asfalterede boldbane ved NPS til basket. Jeg ville være ked af at denne 
forsvandt. Dog kunne etableringen af streetbasket-banen være et rigtig godt alternativ så den idé synes 
jeg er rigtig god. 

• Det er en ret fed plan. Jeg synes det er fint at der bliver lavet kunstbane (som jeg svarede var en dårlig 
idé i spørgeskemaet), hvis der i stedet etableres en streetbasket bane. Der er mange der spiller basket 
og det vil være svært på en kunstgræsbane. Ellers så godt arbejde! :-) 

• HUSK!  
Det er et beboelsesområde. Støjniveauet, der kommer fra parken er allerede på nuværende tidspunkt 
højt og jeg kan frygte at de forskellige aktivitetsområder, man påtænker at ‘bygge’, vil øge støjniveauet, 
yderligere.  
Der eksisterer allerede basketbaner + andet ved Gymnasiet, så det burde ikke være nødvendigt med en 
ved Blågaardsskolen, også. Som beboer har man ikke lyst til at bo midt i en ‘Idrætspark’ , med den larm 
der medfølger. 
Men ellers skønt med mere naturpark  

• fasthold en minigolfbane 
• Dejligt hvis man kan købe en is eller en kaffe i parken 

• Jeg håber, der kommer bunker af store sten, eller enkelte sten placeret rundt til at skabe noget kaos og 
gemmesteder for dyr. Også gerne nogle gamle træstammer som kan sikre dødt ved - eventuelt 
bøgestammer inficeret med østershat eller andre spiselige svampe, så der er et lokalt svampested. 
Derudover kunne det være skønt med almindelige danske urter/blomster som er typiske for danske 
overdrev. Græs er kedeligt! Og når der nu er mulighed for at lave næringsfattig jordbund, ville det være 
skønt med nogle af de urter der nyder godt af den type jord. 
 
Jeg synes helt klart også, at idéen om bouldervæggen skal arbejdes videre med. Det klatreområde, som 
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står der nu, bliver ikke brugt meget - og det er fordi det ganske enkelt er for ringe. Problemerne/ruterne 
derpå er dårlige og der er for få muligheder til at komme ned og have en 'session'. Som lokal bruger af 
parken med klatresko på hjernen så jeg meget gerne en ny væg blive sat op. 

• Jeg synes, at det er vigtigt at bevare boldbanerne ved HTV. Børnene fra Nørrebro Park Skole bruger 
dem i dagtimerne og andre resten af dagen og i weekenden. 

• Legepladsens areal bør bevares da den altid er helt fyldt og bruges virkelig meget.  
 
Ifht parken generelt: Det er vigtigt og godt med biodiversitet, men Hans Tavsens Park er i dag et sted 
hvor mange mennesker samles året rundt på græsplænerne og det vil være rigtig ærgerligt at miste det 
rum. Jeg synes virkelig I skal arbejde på at bevare eller tænke nye opholdsområder til større grupper - i 
dag findes disse og fungerer virkelig godt i form af græsplæner. Højbede og vildtvoksende beplantning 
er ikke steder hvor mange kan sidde, kravle, sole, hygge. Så at få indtænkt begge dele vil for mig at se 
være virkelig vigtigt, ellers tager projektet noget meget væsentligt væk fra området, som er etableret 
over lang tid - nemlig stemningen, at der er hyggeligt og rart og trygt at være for alle slags mennesker 
på mange tidspunkter af døgnet. Hvis det var mig der bestemte, ville jeg bevare så meget som 
overhovedet muligt af plænerne og så lave vild natur og vandopsamling på andre steder - fx langs 
vejene i området eller på pladser/steder der fungerer mindre godt som grønneområder - fx er der 
meget asfalt omkring Folkets Park der kunne inddrages og på Blågårds plads er der en masse grus 
rundt om boldbanen der til dels kunne omdannes til højbede eller vild natur - for ikke at tale om selve 
kørselsbanen rundt om Blågårds Plads, der kunne gøres meget mindre.... 

• Fartdæmpning: Kunne man finde en løsning, der ikke generer cyklister unødigt uden for skoletiden? 
Det er trods alt kun skoletid 7-8 timer om dagen 200 af årets 365 dage.  
Ok, at cykelstien slynger sig lidt. Men yderligere chikaner (bomme, bump o.l.) bør undgås eller åbnes 
uden for skoletid. 

• Kunstgræs er ikke miljøvenligt. Banerne nu fungerer så fint. Basket mv. 
• Jeg synes der skal være mulighed for at booke cirklen på Ø30 til begivenheder. Jeg ville f.eks. gerne 

kunne booke den til alternativ sport. 
• Der er allerede street basket lige ved siden af på rundboldtbanen. 
• Det virker modstridende både at ville fremme biodiversitet og hjælpe naturen samtidig med, at en 

kunstgræsplæne etableres, da kunstgræs kan være problematisk ift. mikroplast og farlige kemikalier. Så 
for både både naturen og børnenes skyld bør man i stedet etablere etablere en rigtig græsplæne eller 
alternativt en grus boldbane, hvis det er pga. fx vedligeholdelse, at kunstgræs er foreslået. 
 
Ift. til mere natur i parken og ved mellemrummet lyder det som en ide. Det er dog vigtigt med god 
belysning og og god synlighed ift. de omkringliggende veje og bygninger for at sikre, at området ikke 
kommer til at føles utrykt at færdes i efter mørkets frembrud. 

• Generelt synes jeg, at mere vild natur (vilde gæsfelter og træer) er bedre og mere nødvendig end lave 
græsarealer til siddepladser og cement/afalt. 

• Streetbasket er der mange steder på Nørrebro, men jeg ser sjældent mange bruge dem … især ikke de, 
der er tiltænkt at bruge dem (unge mennesker/unge mænd, der keder sig for at være konkret) 
Allerførst: hvorfor altid streetbasket? Hvad med en aktivitet, der også appellerer til unge kvinder? 

• Jeg er ikke sikker på at cirklen vil fungere som I har tænkt jer. Jeg tror ikke, at man vil kunne lave mere 
end én stor aktivtitet af gangen dernede (fx ikke to sportsgrene på samme tid eller både fodbod og 
teater på samme tid). Jeg tror faktisk i det hele taget ikke, at den vil blive brugt til sport, da jeg ikke lige 
kan forestille mig, hvordan den cirkel skal bruges sådan. Dog tror jeg så, at den måske godt kan bruges 
til teater, mv., hvor man "bare" skal bruge plads og ikke en decideret bane. 

• Synd at der skal fældes så mange gamle store træer - forstår ikke at bevarelsen af de gamle træer ikke 
har førsteprioritet og er udgangspunkt for projektet - altså at andre ideer må underordne sig . 

• Der burde indtænkes muligheder for at lave lovlig street-art / graffiti på flader / vægge / plader rundt 
omkring i parken, da Nørrebro har manglet sådan et sted, siden metro hegnet forsvandt i Nørrebro 
Parken, samt pladerne ved Nørrebro Station, som også blev revet ned. Hans Tavsens park havde også 
engang nogle plader man kunne male på, men de er også for længst revet ned. 
 
I Berlin er der mange gode eksempler på parker, som blander grønne områder / park med gadekunst 
og aktiviter, hvilket passer perfekt til en by som Berlin og en bydel som Nørrebro, der ikke bør være 
ligeså kedelig og friseret som Østerbro, Frederiksberg og Hellerup. 
 
Selv Aalborg har en park som på perfekt vis blander gadekunst med park og natur 
(Karolinelundsparken). Den er de dog også i færd med at ødelægge, fordi de også hellere vil have en 
røvsyg friseret park, ligesom alle andre har :( 



• Planlægningen af parken virker umiddelbar meget "maskulint" med mange sportfaciliteter. 
Forhåbentligt er der også udtænkt trygge bænkområder i den vilde natur. 

• Sørg for at nogle af de aktiviteter der pt foregår i Folkets park spreder sig ud til flere områder. Herunder 
HTP. 
Altså at der er mulighed for mindre koncerter m plads til publikum etc. 

• Jeg glæder mig til den nye park :) 
• Billederne giver ikke det rigtige indtryk af projektet 
• Man kunne godt lave en hel vild lege plads i højden. Lidt a la den der er i Valbyparken. Bare uden 

brugerbetaling og så med lukkede gange i højden, så man ikke behøver at være spændt fast før det er 
sikkert. 

• Jeg synes det er totalt uacceptabelt i 2021 at der bliver fældet levende træer på nørrebro. Det tager en 
genration før den vilde natur etableres, og de nye træer vokser til at kunne skygge og deres rodnet 
etableres til at hjælpe med at dræne. 

• Toiletter 
• parken begejstrer som den er nu. Skybrudssikringen er en trist nødvendighed. Eksisterende træer må 

kunne skånes og ikke ofres for en ilusion om en påstået fornyelse som er ren pynt.  
Hvad med at udgrave halvdelen af kørebanen (på langs) som en art kanal? 

• Lav nu ikke det hele om og der ikke er plads til ophold og boldspil med børn og børnebørn 
• Ikke andet end, at det er skønt at se og læse, at ide bliver til virkelighed og at der tilsyneladende er 

meget kompetente aktører på spil, hvis visioner i den grad ressonerer hos mig som Nørrebro beboer og 
som formår at indtænke så mange forskellige aspekter i et projekt. Thumbs way up og tak herfra. Vil 
glæde mig til at bruge parken  

• Rigtig dejlig med vild natur, gerne mere af det! 
• Bare det udover park giver ro og æstetisk oplevelse. Trænger til pusterum i byen til alle. Og det ikke bare 

er fest og larm 
• Aktiviteter vigtigt men også borde og bænke dvs ikke kun bænke! 
• Brug energi på at spørge brugerne af Hans Tavsens parken !!!!! Det lyder som et projekt for udelukkende 

unge mennesker. Prøv at lave et område med bænke og borde hvor pensionister i fred ro kan dele en 
kande kaffe og måske nyde nogle smukke blomster. 

• Det ser spændende ud. 

• I forhold til etablering af bouldering væg synes jeg det er en så god ide, men jeg ser det som en 
nødvendighed at der er en forening eller organisation tilknyttet væggen som kan sikre drift og 
vedligehold. (Tenker det vil kræve løbende offentlig støtte til at køre driften.) 
 
Der er en del eksempler på klatrevægge i offentlige projekter der ikke "passes", når et enkelt klatregreb 
drejes om eller går i stykker så kan man ikke lengere bruge vægen. 

• Ja, se at komme igang 
• Dejligt hvis der fortsat er toiletter og en vandhane. 
• Ønsker flere bænke rundt om. Ikke alle mennesker kan sidde på græsset eller på lave bænke. Der bor 

også ældre mennesker i området om Hans Tavsens Parken 
• Fedt med bakker 
• Bevar parkens liv og JA TAK til mere vild og insektvenlig natur 
• Vi og mange andre bruger græs arialerne rigtigt meget, så vi håber ikke pladsen bliver for træng når vi 

mister en del af det.  
 
Dejligt med den snoede cykelsti, men hvorfor ikke også på resten af Hans Tavsens Gade? Der er rigtig 
mange børn der krydser hver dag, og ofte cykler/kører folk meget stærkt på den del af strækningen.  
 
Jeg håber at parken ikke kommer til at indbyde til fester til den lyse morgen, vi der bor ud til den døjer 
allerede med mange nattestøj problemer.  
 
Det virker meget optimistisk med den lyse kant på den runde boldbane (i stedet for fx hegn) der vil nok 
gå under et døgn før den er fuld af grafitti. 

• Foruden parkfunktionen, som jeg er stor tilhænger af at udbygge og nytænke, så er området også en 
færdselsåre for cyklister, der cykler igennem assistens kirkegård og benytter Åbuen. På tilsvarende vis er 
Hans Tavsensgade et vigtigt bindeled mellem ydre og indre Nørrebro. Cyklister bør prioriteres, og sikre 
og effektive cykelstier, der er afskærmet fra legende børn, bør også prioriteres. 

• Den runde betonplads - kunne det blive en mere klassisk firkantet form? De fleste boldspil foregår jo på 
en firkantet bane. 
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Kan basketbanen evt være en bane med kunstgræs i stedet? Der er så mange basketbaner i byen og de 
kan rigtigt bruges til så mange andre sportsgrene 

• Glæder mig til at der (forhåbentlig) kommer et sted med en klar identitet og brug. 
• Jeg synes projektet ser rigtig godt ud. Min eneste kommentar er, at minigolfbanen bør bevares (og evt 

restaureres) samt at det også ville være brugbart med en petanquebane 
• Lad være med at fælde de gamle træer 
• Cirklen tegnes op med banestriber, men en rund bane virker meningsløs. Siddepladserne omkring 

cirklen, og i parken i øvrigt, bør være bænke med ryglæn, og ikke bare betonklodser.  
Vigtigt med siddepladser/borde i parken, da de nuværende bruges meget. Gerne et par grillsteder. 
Fæld færre træer! 

• Flot med mere vildnatur! 
• nej 
• En stor skaterbane er bedre og kunne også virke som vandsikring. 
• Dejligt at springvandet bevares. Det er hyggeligt at det fungerer som soppebassin for børn om 

sommeren. 
• Nu er jeg ikke selv bruger af banerne i parken men jeg er bekymret for om andre ville komme til at savne 

mængden af fodboldbaner. Det har I sikkert bedre styr på hvad stemningen er omkring.  
 
Fedt med en bouldering-væg. De nuværende klatrevægge er ikke super tilgængelige for tilfældigt 
forbipasserende. Man kan som voksen på eget ansvar begynde at bestige dem men bouldering er mere 
lettilgængeligt.  
 
GODT I bevarer springvandet!  
 
Er lidt nervøs for hvad alle græsplæner bliver “bakkede”. Synes det ville være fint med et fladt 
græsplæneområde hvor folk kan spille spil, holde picnic osv. bliver det for bakket overalt reducerer det 
muligheden for at bruge parken til diverse aktiviteter.  
 
Kombinationen af bakker og et fladt græsplæne område synes jeg vil gøre parken nær perfekt! Elsker 
ideen om at gøre den mere “vild”, naturlig og biodivers.. synes dog godt man kunne beholde et fladt 
plænestykke tæt på springvandet. 

• Så mange træer, blomster og grønne arealer som muligt, tak. Meget fint med sportsfaciliteter, men kan 
vi ikke godt få noget som pigerne vil bruge. Alle de bold og skaterbaner, er er blevet lavet, bruges stort 
set kun af unge mænd. Kan I ikke lave en undersøgelse af hvad unge piger gerne vil have? 

• Jeg synes det er rigtigt og vigtigt at fokusere på en høj biodiversitet, og at få mere af naturen tilbage og 
helst den vilde.  
Derimod mener jeg at kunstgræsbaner og asfalterede basketbaner bør genovervejes, med henblik på 
en mere hensynsfuld placering da der er rift om kvmeterne, og samtidigt er prioteret højt i andre nye 
bebyggelser i lokalområdet. 

• Vil gerne at minigolfbanen bibeholdes eller placeres andet sted evt. en ny 
• Alt godt. Opjuster legepladser. Der kommer flere og flere børnefamilier på nbro og behovet er allerede 

stort. Jeg synes ikke der skal være flere Basketbaner. Der er to lige bag skolen og tror ikke behovet er fint 
dækket. 

• Et vildnatur område bliver desværre nok bare losseplads for affald. Tror det er bedre med et trimmet 
område hvor det er lettere at samle skrald. Synes Nørrebro har en dårlig kultur med at kaste efterlade 
affald. 

• Vigtigt med plads til at sidde på græs og opholde sig - dette må ikke nedprioriteres. Især når 
Nørrebroparken også indskrænkes pga. boldbaner, og Assistensen ikke bør være hjemsted for fester og 
fødselsdage. 

• Spændende projekt. 
• Nogle natur/blomsterbede m blomster, krydderier mm.- 
• Jeg er bekymret over at der skal fældes 60 træer, herunder ikoniske og flagermustræer. 

Jeg er glad for kunstgræsbanen - men nu bruges asfalten både til basket, badminton, tennis, 
cykeltræning, dans mm - kan der være plads til alt dette i cirklen?  
Sidste bekymring er angående støj v cirklen og vedligehold af det hele. 
Består mini-golf? 
Det bliver nemlig også brugt meget! 

• Husk også at lave borde og bænke i den vilde natur, så den også kan 'bruges' af parkens brugere. 
• 1) man kan ikke spille bold på en rund bane. (Se fejlslagene basket bane ved Jagtvej) 

2)Parkens popularitet i dag går på at den kan bruges til at naboer samles i større grupper. Det er vores 
lille “fælled”, hvor fødselsdage, navngivningsfester mv afholdes. Det mister vi, når parken bliver “vild”. 



3) der mangler boldbaner mv. på Nørrebro, med forslaget erstatter man to multi-baner med en 
fodboldbane.  
4) et knæk på cykelbanen ved skolen vil ikke sænke trafik hastigheden. Men mindske sigtbarheden og 
sikkerheden 
5)Derudover er det uhensigtsmæssigt at tvinge udskolingen tættere på cykelstien og tættere på den 
bemandede legeplads - giv de unge et sted, de kan gemme sig lidt fra forældre, forbipasserende og 
babyer. 
6) med forslaget bliver store dele af parken “vådområder”, det er klamt oven på en kirkegård, det giver 
myg og ikke mindst gør det underlaget ubrugeligt til at hænge ud. 

• Det vil være dejligt med flere afskærmede små rum i parken med mulighed for at sidde 
• Ved ikke om I har husket det, men husk toiletter og intelligente skraldespande. Fx som i Gribskov med 

solceller på toppen 
• Det er meget skidt at der fældes så mange træer pga det her. 

Et stort træ bidrager med mange positive ting i byen, og optager også en masse vand. Så det er 
modstridende at man fælder store træer, for at forsinke regnvand. 200 nye træer lyder flot, men hvor 
mange opnår reelt at blive store, fuldkronede træer ?? 
Det er en stor skam at det er teknokrater, som styrer det her. 
I stedet for at fælde træer, skulle man hellere bruge vejarealerne meget mere til regnvandet. Selvom det 
er dyre arealer at lave om på, vil det styrke en grøn by - og ikke som nu, en grå by. Udover husbyggeri, 
vejomlægning, rørarbejder, hærværk, sygdom osv, så går regnvandsanlæggene nu også ud over 
træerne. Det er direkte tåbeligt. 

• Tænk virkelig befæstelser godt igennem for kørestole. Specielt overgange. Hvad er Københavnerfortov?  
Klassisk udeladelse ved “chausestensbelægning” er at man undlader  at efterfylde med sand med jævne 
mellemrum. Det er smertefuldt at køre på. 

• Jeg ønsker generelt mere natur, større biodiversitet og mindre asfalt og fliser. Vild med vilje-konceptet. 
• Jeg håber at man bevarer bede, gamle træer og særligt statuerne, herunder artemis i springvandet og 

moses ved indgangen assistens! 
• Til Nørrebro generelt. Der skal stoppes med at bygges nye boliger konstant. - Byg i stedet flere grønne 

områder. 
• 1) Fint at indrage gaden foran skolen men det kan aldrig blive et ubekymrede lege område da børnene 

altid skal orientere sig i forhold til gennem kørende cykler.  
2) Det bliver et problem hvis alle de mennesker der i dag bruger parken til diverse formål fremover kun 
har en trediedel flad græsplæne af hvad de har i dag. Der må være en anden og mindre indgribende 
måde at skabe plads til 7000m3 vand på. 

• Jeg håber, at I bevarer bænke til de af os, der holder af dem. 
• Det er ærgerligt for naturen og miljøet, at så mange gamle træer fældes, også selvom der plantes nye. 

Det varer jo længe inden de vokser op og giver skygge eksempelvis. Jeg synes der skal gøres alt der er 
muligt for at bevare dem. 

• Det lyder som et godt projekt. Det er vigtigt med mere grønt og flere bypladser i byrummet på 
Nørrebro. 

• Prioritere græsplæner 
• Nej! 
• Chikanerne på cykelstien skal fjernes, så hastigheden kan øges på cykelstien. 
• Ved etablering af udendørs opholdsrum og basketballbane i Mellemrummet bør man overveje mulige 

støjgener for beboerne i nærheden, hvis opholdsrum/boldbane også bliver benyttet i aften- og 
nattetimerne. 
 
Det er svært at vurdere fordelingen af 'vildt græs' og 'parkgræs' ud fra tegningerne. 

• Jeg mener ikke at det er godt at der laves så meget om, at der ikke er plads til at mange kan opholde sig 
på græsplænerne i parken 

• Jeg elsker projektet, men min eneste bekymring er at der ikke tages højde for de gående. Hvad jeg 
elsker ved parken i dag er at man kan gå en 'runde', så man går af nye stier hele tiden. Jeg har også set 
det blive brugt af løbere i mindre befolkede tidspunkter. 

• Plads til basket, Nørrebro har få steder hvor du kan spille ordentligt.  
Så få nogle eksperter med for det er er yndet samlingssted for basketspillere, så bolden f.eks ikke ender 
ude i et ‘naturområde’ eller på en cykelsti i den nye park 

• Det ville være godt, hvis der fortsat er plads til boldspil - også ud over en enkelt 5-mandsbane. 
• Det kunne måske være en god ide med cykelstativer i udkanten af parken, så man undgår alt for mange 

cykler parkeret på græsarealerne. 
• Jeg synes man skal bevare de baner, der er tæt på Nørrebro Park skolen, i stedet for at erstatte dem med 

en lille kunstbane. 
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• Projektet ser umiddelbart fint ud, men hvorfor inddrager man ikke nogle parkeringspladser eller noget 
vej i stedet? Bilejere i København bruger uforholdsmæssigt meget mere plads end alle andre borgere. 
Lad dem betale for det. 
 
Ps: Lad være med at fælde flere træer! Man kan som borger få indtrykket af, at I ikke bryder jer om træer 
på Rådhuset. 

• Fint med en kunstgræsbane, hvis der så ikke etableres en i Nørrebro Parken!  
 
Ifht. dette projekt: Det meste er bedre end asfalt, men det er vigtigt at der også er plads til leg for dem, 
der ikke spiller fodbold, så bedre med almindelig græsplæne. 

• Som slackliner vil jeg anbefale at plante træer på toppen af bakkerne da det giver mulighed for gode 
slacklines ind imellem. Derudover er jeg lidt bekymret for at den 'vilde natur' kommer til at skubbe folk 
sammen på 'brugsgræs' arealerne og der derved er færre folk der kam benytte parken ad gangen. Jeg 
ville foreslå at prioritere 'brugsområder' frem for 'vild natur'. Desuden vil disse 'vilde' områder 
sandsynligvis blive brugt mere som pissoir end som 'natur'. Ellers en fed plan. 

• Det lyder dramatisk med fældning af så mange af træerne, i forhold til: 
- co2 ethvert træ bærer på. Og at der findes modertræer som støtter de øvrige.  
- jorden; den måde jorden holdes af rødderne. Har det ikke betydning for opsamling af vand også?? 
- støjnedsættelse. I Assistensen høres Jagtvej, men det gør den ikke i parken bla pga træerne.  
Når grupper spiller musik fra små højtalere i parken er der så lyt at det høres i hele parken. 
Dertil brager lyd fra parken opad husmurene og ind i lejlighederne.  
På tredje sal kan man høre hvad der tales om på gadeplan. Så lyt er området.  
 
Derfor lyder det virkeligt trist at fælde træer, selvom mange nye små skud bliver sået. For det tager jo 
mange, mange år før det bliver til store træer og de kommer op i højde.  
 
Ønske hvis parken skal være Gold og lavt bevokset i flere år: lav forbud mod højtalere osv, så alle kan 
være i parken og lejlighederne uden at skulle høre på én gruppes musik. 
Gør det til et sted hvor man vitterligt oplever natur, ikke et sted hvor højtalere og menneskelig lyd skal 
overdøve alt natur. 

• Asfalt er godt til rulleskøjter mv - vi har også brugt asfalt fodboldbanen til at lære at cykle. Håber den 
slags aktiviteter kan indtænkes da der ellers er begrænset mulighed for at øve som barn 

• I spørger om min holdning til fordelingen mellem vild bevoksning og klippet græs i parken. Det giver 
ikke mening når i samtidig ikke oplyser om hvad denne fordeling er. I kan nok ikke forvente nogle valide 
input på det spørgsmål. Mit svar er ihvertfald lige så tilfældigt som spørgsmålet er uklart. 

• Jeg glæder mig til den nye park :) 
• Dejligt med grønt byliv og fede arealer der inviterer børn og unge til bevægelse. Også super vigtigt 

med skybruds sikring 
• Bevar masser af plads til ‘fri afbenyttelse’ af parken, for borgere i alle aldersgrupper, og fasthold der skal 

indhentes tillsdelse ved arrangementer med forstærket musik i det offentlige rum! 
• Der skal stadig være plads til at sidde på græsset når der er godt vejr (så kommer der mange) 

Der skal være områder hvor terænet er mere jævnt så man kan lave akroyoga eller spille kævle. 
Jeg ville ønske der kom en graffitimur som alle kunne bruge. Måske nogle bordebænkesæt eller en 
anden opstilling hvor folk kan sidde overfor hinanden 

• Jeg bor selv ved parken og elsker den som den er, og lidt ked af den skal bygges om, dog vil den blive 
bedre på visse måder bla. ved at det bliver svært at cykle igennem, så området bliver mere venligt for 
børn, ældre og hunde. Jeg håber MEGET man vil bevare de histroriske skulpture i parken, som 
skulpture og springvand, desuden håber jeg man vil bevare flest mulige af de træer der allerede er i 
parken. Men synes det er fint med mere vil natur og højtgræs, det bliver hyggeligt. 

• Synes det er en god ide hvis man kan klatre i parken. Om det skal være på en ny væg eller de gamle 
skulpturer ved jeg ikke, derfor har jeg svaret ved ikke til det spørgsmål. 

• Færre fodboldbaner 
Mere plads til at hænge ud i solen 

• Håber at legepladsen bibeholdes som den er nu 
• Godt at der kommer mere natur ind i bybilledet. Der må også meget gerne plantes vilde blomster som 

er gode for bierne. 
• Jeg synes dårligt om ideen med kunstgræsbane. I forvejen prioriteres boldspil, især fodbold, men 

under nedlukningen i vinters er det blevet tydeligt at vi er mange der bruger byens rum. Jeg personligt 
dyrker Tai Chi men der er motionister af alle slags, og nu hvor de åbne pladser i både Hans Tavsens 
Parken og Nørrebroparken indskrænkes, bliver der mindre plads til den slags. Markedshallen i 
Hørsholmsparken bliver brugt utroligt flittigt, så måske man i stedet kunne lave en overdækket plads 



• Det er vigtigt at der ikke bliver tale om en spareøvelse. Natur, også vild natur, som bruges intensivt har 
brug for pleje og der bliver brug for at holde områderne rene. 

• Jeg kan godt være bekymret for, om cykeltrafikken reelt bliver sænket nok til at skulle føre igennem et 
skoleområde, men lad os nu se :-) 

• Jeg synes det er noget lort at fælde 60 gamle træer det sker hver gang der skal laves noget nyt så fælder 
man bare træer der har er gamle og store og flotte det sker faneme hver gang så planter man 120 nye er 
der overhovedet plads til 120 nye træer  trækroner har brug for plads man kan ikke bare smække træer 
op 

• Ja, det ser ud til at Korsgade ikke længere indgår i skybrudsplanen og ikke vil blive renoveret og lavet 
om. Det er rigtig ærgeligt, det er en vigtig skolevej og den er meget usikker. Det bør tænkes med igen 

• Jeg forestiller mig, at en streetbasketbane må være forfærdelig for beboerne, der bor lige op til den... 
• God ide men irriterende at der skal fældes 60 træer. Jeg går ud fra at cirklen er et vandafløb, hvilket er 

praktisk, men den er en grim betonklods. Hvorfor skal der være kunstgræsbaner, det er der jo i nb 
parken, og det ødelægger banen for alle der vil spille andet end fodbold. Synes også det er oplagt at 
tænke bouldering ind i en naturpark. Desuden ser jeg meget tit folk øve balancegang på remme spændt 
mellem to træer i parken, bliver der stadig plads til det? 

• Det nuværende springvand bruges flittigt af børnefamilier om sommeren - som soppebassin. Men 
vandet er beskidt, lugter af klor og efter sigende er springvandet malet med giftig epoxymaling (mine 
børn får ikke lov at soppe). Behovet for et ordentligt soppebassin til børnene er stort! Nørrebro er dejligt 
- men om sommeren er det langt til et dyp. Kan måske evt bruges som skøjtebane om vinteren?! 

• Bevar springvandet 
• Jeg er ikke så vild med kunstgræsbaner - forbi der mig bekendt er nogle små sorte plast kugler i 

græsset. Som sådan synes jeg at det er fint me” 5-mands græs…” hvis blot de sorte plast kugler var væk 
• Jeg synes umiddelbart 30 meter i diameter lyder af meget til “cirklen”. Hand tavsens park er god idag 

fordi der er et stort åbent grønt område, hvor alt boldspil er placeret i enden op mod skolen. Jeg kunne 
godt være bekymret for at den centrale placering af et stort asfalteret område kunne ødelægge lidt af 
den grønne fornemmelse i parken.  
Derudover er der mange der idag bruger grusområdet omkring springvandet til petanque - det ville 
være fedt hvis det kunne bevares eller der kunne tænkes grusbaner til petanque med ind i planen. 

• Hvis der stadig kan grilles i parken ville det være at foretrække 
• Jeg er mere interesseret i, at parken bliver mere "naturlig" og får god tilgængelighed for gåture og 

cykelture, end at der bliver mulighed for sports- og legeaktiviteter. Jeg synes, aktivitetsområderne 
(cirkler oa.) fylder for meget. Men det er jo bare mig og mine interesser:-) 

• Jeg er meget skeptisk over de træer, der skal fældes. 60 : 217 siger jo ingenting om størrelser 
• Kæmp nu for ikke at fælde de træer. Det tager 100 år at få nye store træer, og der er ikke mange træer i 

parken i forvejen. Juster forslaget, så træerne kan bevares, det giver både en bedre park og er bedre for 
biodiversitet. Kan se det modsatte i stengade, som nu er flot men kommer til at virke skaldet for evigt. 
Please kæmp for træerne. 

• Jeg syntes at det er et meget fint projekt og støtter al den by natur vi kan få og parken kan sagtens blive 
meget mere spændende end idag. 

• Har man overvejet, at når et område defineres til unge, så vil det afstedkomme høj musik og betydelig 
larm for områdets beboere, hvis dette er for tæt på hinanden. Der er rigelig høj musik til stor gene i 
forvejen. 

• flere skraldespande  og toiletter  og flere bænke, 
• Det kunne være en god idé, både under opførsel og i den færdige, nye park, at have informationsskilte 

stående, hvor multifunktionaliteten ift. skybrudssikring, biodiversitet, værested mm. beskrives. Det er 
nemlig interessant for os borgere at følge med I, hvordan koblingen mellem klimatilpasning og byliv 
kobles - og særligt når projekterne ikke erstatter hinanden, men kombineres som her. 

• Lyder som et spændende projekt. 
Håber på mest fokus på naturdelen. 

• Jeg håber legepladsen får samme gode kvalitet som den har i dag med plads til fantasifulde lege 
ligesom naturlegepladselementerne nær hegnet til kirkegården. 

• Mega fedt med mere vild 'natur' og med højdeforskelle! Det glæder jeg mig til.  
 
Jeg bruger cykelstien i hverdagen og vil være ked af, hvis den bliver begrænset med for meget nedsat 
fart ved Blågårds Skole. Det er dejligt og vigtigt med grønne cykelstier gennem Nørrebro, hvor man kan 
komme udenom bilerne. 

• Godt initiativ. 
• Jeg synes i skal lave en kombineret streetfloorball/streetbasket bane som i nørrebro parken da vi er en 

stor floorball fælleskab på nørrebro der ofte spiller sammen ude og det kan være svært at finde ledig 
bane med bander. 
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• Det er en katastrofe, at man vil fælde så mange gamle store træer. De har både en herlighedsværdi og 
en værdi for dyrelivet 

• Kunstgræs og street basket bruges primært af drenge. I mangler etablering af elementer der retter sig 
mod piger/unge kvinder uden børn. Læst KK' egne tidligere undersøgelser af den kønnede brug af 
byrummet.  
Der mangler beskrivelser af belysning, hvilket har stor betydning som hundelufter, særligt i 
vinterhalvåret. 

• Vigtigt at det stadig er et opholdsområde med ikke bare græsplæner men også bænke. Mange af de 
daglige brugere kan ikke nødvendigvis sidde på græsset på grund af alderdom og gangbesvær. Det er 
vigtigt at tænke dem ind også, så det hele ikke bare bliver street basket, klatrefigurer og rygeområde for 
de store elever. Parken skal være for alle. 

• Det er meget vigtigt at der tænkes gode og trafiksikre adgangsforhold til skolerne ind fra starten! 
 
Plænerne i parken bliver i dag brugt meget til fester, skovture osv - vigtigt at tænke på hvordan denne 
funktion skal videreføres, hvis der bliver mindre græsareal i den nye park. 

• Jeg synes det hele ser fint ud, og samlet set er det en forbedring.  
Jeg håber at man tilgodeser cyklisterne der bruger den fredelige rute, så fartnedsættelsen ikke bliver for 
stor en gene. Men der skal selvfølgelig være plads til trivsel for eleverne også. 

• Den bemandede legeplads ved Nørrebro Park Skole bruges meget, især af eleverne i skoletiden. Mega 
ærgerligt at den er skåret væk.  
Parken er i forvejen for lille til det brug den benyttes til i dag, hvordan skal der så være plads til mere vild 
natur? Bliver det ikke en lukket og usikker bydel at skulle igennem, når det lukkes til med buske og 
træer? Jeg elsker natur, men ikke på i forvejen mørke og snævre områder, som kan skabe utryghed.  
Kunstgræs? Er det i virkeligheden fedt at spille på og få mere af i naturen? Altså, mere mikroplast!  
Basketbaner ved beboelse er virkelig træls at høre på. De nuværende ved Nørrebro Park Skole generer 
ikke naboer, det kommer de til når de flyttes tæt på beboelse ved Blågårds Skole- konstant lyd af dunk, 
dunk i jorden fra bolden er til at blive bims af.  
Parken er meget brugt til daglig og der ser ud til i forvejen at være for lidt græs til brugerne og nu vil 
man snævre det ind.  
Hvis den runde plads er til boldspil, som det ser ud til på illustrationen, hvor der at tegnet boldstriber 
på, så er den bare ikke fed uden net omkring. Det gør det usikkert i hele omkredsen at opholde sig der, 
da bolde vil komme uhindret flyvende. Og så tvivler jeg på at det er fedt at spille bold på en rund bane, 
hvor smukt det end må se ud.  
Ville være skønt med en bålplads og lidt overdække, så skolerne kan planlægge udeskole og være sikret 
læ. 

• ser så flot ud! mer af alt det her grønne! overalt!!! 
• Jeg er bekymret for om der er for lidt plads til alle på den nye runde bane - der er god gang i det 

asfalterede areal som det er nu, og både plads til børn, unge og voksne, fodbold, basket, tennis og 
meget andet.  
 
Og så vil jeg meget gerne beholde de gamle hvidtjørn ved indgangen til assistens.  
 
Sidste bekymring er græs- og naturarealerne når der er tørre forår og somre - bliver det bare trist?  
 
Ellers super, særligt omkring Blågråds skole. 

• hvis borgere omkring området og brugerne ønsker en klatre mulighed, så håber jeg, at der bliver lyttet 
til dem. 

• Jeg synes at det er problematisk at lave en kunstgræsbane, da gummigranulatet ender i naturen. I så 
fald bør der tages højde for at finde en banetype, det ikke forurener. 

• Nye, mindre træer, erstatter ikke ældre, større træer. Øv. 
• Ros til projektet. svært at gøre alle tilfreds, men det virker gennemarbejdet 
• Det eneste, der bekymrer mig er at det ikke var åbenlyst at der stadig bliver en basketbane. Jeg er sikkert 

farvet, men jeg synes langt oftere jeg ser folk bruge basketbanen end fodboldbanerne. 
Men så sidste spørgsmål spørger om min holdning til at der bliver etableret en streetbasketbane, så 
måske det er tænkt ind? I så fald er det ikke særligt åbenlyst. 

• Kan der blive plads til et sted hvor de mindste kan bade/soppe om sommeren? 
• Jeg bruger hans tavsens park meget flittigt og holder meget af den som den allerede er. Jeg havde 

ingen ide om at dette projekt var undervejs, men jeg kan næsten ikke vente med at se det færdige 
resultat. Hvis parken ender med at se bare lidt ud som koncepkunsten for det så kommer jeg til at elske 
det. Jeg er en kæmpe fan af bynatur og kan næsten ikke vente med at tage min datter med over at tumle 
i det høje græs.  



Jeg er ikke selv interesseret i sport og derfor heller ikke i sportsbanerne men jeg er alligevel glad for at 
de er medtaget af hensyn til dem som bruger dem.  
Jeg er virkelig glad for at springvandet er bevaret for jeg er vild med den bronzestatue med en person 
der rider på en hjort.  
pøjpøj med projektet. 

• Tilføj gerne mulighed for at kunne skate i området samt mulighed for overdækning enkelte steder når 
det regner så man fortsat kan bruge parken i dårligt vejr 

• Synes det er fortænkt og der tages mest hensyn til mode idræt, der mangler også noget til dem der 
skater og forstår slet ikke at man vil lave en forureningsfodboldbane i stedet for noget der ikke sviner i 
byen, der er allerede for meget mikroplast i naturen, så hvorfor bidrage med endnu mere ? 

• Jeg er først og fremmest glad for at man seriøst medtænker klimakrisen i byens planlægning. 
• Bevar de ikoniske træner, og de store græsarealer, vi er rigtigt mange som bruger dem dagligt året 

rundt - det må være muligt at lave en skybrudsløsning der ikke, som denne, i den grad foringer 
brugsværdien af området - vi mangler i den grad grønne opholdsrum på indre Nørrebro. Lys i parken er 
en super dårlig ide - der er brug for åndehuller for både dyr & mennesker uden oplysning 

• Som altid forstemmende at fældning af træer sælges som grøn forbedring :( 
• Dejligt med mere naturligt gront 
• Kortfattet: 

- Bevar de store træer, det tager 100 år at rette op på 
- Drop den golde betoncirkel og lav en grøn løsning 
- Bevar udsyn under træerne - det er sundt for øjenene giver tryghed 
- Sæt de nye tæer i gaderne omkring parken i stedet. 
- Styrk evt. biodiversiteten på Assistens yderligere 
 
Lidt længere: 
Det er en skandale, at man vil fælde 60 store træer for at plante over 200 nye små! Det tager jo mange år, 
før det tab er genvundet. Find en løsning, hvor I bevarer de ikoniske træer og flest muligt store træer, 
hvis ikke dem alle. Det er skandaløst, at det ikke fremgår af materialet, hvilke træer, man vil fælde. 
Spørgeskemaet er uvederhæftigt lavet: Når man blot spørger til bakker og biodiversitet, men ikke 
nævner, at man vil fælde de store træer, så er det jo ren manipulation. 
 
Det er grotesk, at man vil placere en kæmpe betoncirkel midt i det grønne område. Lav i stedet en grøn 
løsning, fx så der er kunstgræs eller endnu bedre rigtigt græs i bunden af det bassin, der skal opsamle 
vand ved skybrud. Vi har brug for flest  og størst mulige grønne arealer på Nørrebro. Bemærk, at det 
store fliseområde i parken i dag ikke bruges ret meget. Folk sidder på kanterne, men hellere på græsset 
og bænke. Der er kun et enkelt bordsæt med bænke i dag, der burde være mindst 10. Det vil gøre det 
nemmere for folk at spise i parken. 
 
Jeg synes I skal lave en langt mindre indgribende løsning og genbruge mest muligt i den eksisterende 
ekstremt populære park og så bruge resten af pengene på at plante flere træer og kasser med grønt i 
gaderne omkring parken - fx så der kommer træer langs hele Jesper Brochmandsgade og i 
Struenseegade og Skyttegade. Løsningen for mellemrummet er rigtig god - og elementer heraf bør 
trækkes ud i tilstødende gader og Rantzausgade. Så vil I have lavet et fantastisk kvarter, som kan blive en 
model for fremtidig kvartersudvikling i København. Pengene til træer bør bruges, hvor der ikke står 
træer i forvejen. 
 
De små felter med kort græs i Hans Tavsens park vil gøre det meget sværere at bruge parken, der på 
sommerdage med godt vejr i dag er fuld af mennesker, der nyder den store græsplæne. De kommer til 
at sidde som sild i en tønde, hvis der kun bliver små pletter med kort græs.  
 
Det er kun 25 år siden man lavede Hans Tavsens park om. Den gang gjorde man parken mere åben, 
fordi der var brug for synlighed for at komme kriminalitet til livs og skabe tryghed. De bakker, I nu 
planlægger, må ikke bringe det problem tilbage. Lad nu være med at genskabe fordums fejl, så I skal 
bruge penge på en ny løsning en tredje gang. Tjek historikken. 
 
Der er klare kvaliteter i, at man kan se langt under trækronerne i parken i dag. Det kan I komme til at 
ødelægge med en masse bakker, som ser flot ud på en tegning. Det er sundt for øjenene at se langt, og 
der er kun få steder i byen og kvarteret, man kan gøre det.  
 
Assistens er tæt bevokset med stor biodiversitet. Det åbne og lange kik i Hans Tavsens park er et super 
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supplement til den lukkede kirkegård, med mange små forløb. I kan fint styrke biodiversiteten 
yderligere på Assistens, men kirkegården har i forvejen en meget stor bredde i arter. 

• Rigtig mange bruger området i dag - især græsplænerne til sociale sammenkomster og næsten hver 
weekend har folk pyntet op forskellige steder for afholde fester) - med mere vild natur (bakker, højt 
græs osv) frygter jeg at det bliver svært at bevare denne funktion hvor mange samtidig kan afholde 
sammenkomster og mødes i det fri med rimelig afstand - noget der er blevet endnu mere brug for pga 
Corona. Der bor mange på Nørrebro og der er hårdt brug for udearealer hvor man også kan markere 
sine mærkedage med familie og venner. 

• Det er en skøn idé med vildere natur og fokus på biodiversiteten, men den store betoncirkel som 
midtpunkt tager lidt glansen af idéen. Kan den blive lidt mindre? Kan der bruges andet materiale? Og 
er det virkelig nødvendigt at fælde hele 60 træer? Det går lidt imod projektet som helhed, synes jeg. 
 
Derudover er det, som nævnt, en skøn idé/plan. 

• Kunstgræs er microplast og noget miljøsvineri. 
• Det kunne være fantastisk med en cykelsti, der gik uden om opholdsstederne, så der ikke var risiko for, at 

børn løb ud på den uden at se sig for. Cykelstien er ret farlig i dag, selv med bommen. 
• Kommer der springvand / sø eller å´er i parken? 

 
Ellers ser det rigtigt godt ud :) 

• Alle byrum på Nørrebro lader for tiden til at blive indrettet til sport og baner for de få i stedet for frie 
arealer og græs for de mange. Bevægelse er vigtigt men med så få grønne områder er det frustrerende 
at alle græsarealer for tiden skal indrettes til ‘organiseret’ sport. Det bliver sværere og sværere at finde et 
sted man bare kan være og slappe af. 

• gør det muligt at stå på skateboard 
• Kan være usikker på om faciliteterne cirkel mv. bliver brugt. Nu bruges plænerne jo meget til picnic. 
• Viderefør gerne udformningen af mellemrummet hele vejen op mod Nørrebro Park skole for å skabe et 

bedre sammenhæng i gadeforløbet og mellom park og hus, hvor husene overtager gaden som den 
stringente kanten mellem by og natur 

• Bevar de gamle smukke træer! De gamle store træer betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker. 
De skal for alt i verden bevares - Tak! 


