Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. intern
høring vedr. projektforslag til Hans Tavsens Park
Tak for det flotte forslag til en ny Hans Tavsens Park. Vi mener at
udgangspunktet er at vi i dag har en park, som fungerer rigtig godt efter
brugernes vurdering og efter vores vurdering. Der er plads til rigtig
mange forskellige aktiviteter: minigolfbane, klatrebjerge, græsplænen
til fest og farver, bænke etc. som gør parken alsidig og meget brugt af
mange forskellige typer af borgere.
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Med baggrund i at parken i dag er velfungerende, kunne det være at
man skulle se på om den nye boldbane kunne fungere som
skydbrudsopsamling, på samme måde som de nye baner i
Nørrebroparken, og etablere en grøft/vandløb langs cykelstien, og
ellers lade så meget som muligt af resten af parken forblive som den er i
dag.
Hvis man ønsker at forsætte med projektet, har vi følgende
kommentarer:
Den bæredygtige vandhåndtering er ikke blevet indfriet. Det opsamlede
vand er tænkt sendt i fælleskloakken og der er ikke forberedt en mere
bæredygtig udnyttelse eller afledning af vandet. Det er ikke
tilfredsstillende og der bør indtænkes en køreplan for bæredygtig
vandhåndtering. Det er positivt at forvaltningen er gået med til at bruge
alternative tømidler, da det gør det muligt at aflede vandet til f.eks.
Ladegårdsåen i fremtiden.
Der er blevet lagt vægt på at parken bliver grøn, og det er folk glade for.
Vi er også glade for at ”mellemrummet” og kirkeforpladsen er inddraget
og at det bliver et samlet grønt rum.
Vi har en også række andre forbehold overfor forslaget, som har været
ude i vores borgerpanel. De er opremset her:



Der er mange kommentarer til balancen mellem græsplæne og
vild natur. Mange er bekymrede for om der forsat vil være plads
til alle de brugere, der i dag bruger græsplænerne til picnic,
fødselsdag, rundbold mm.
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Træerne: Der skal fældes så få træer som muligt. Særligt de
store gamle træer er vigtige at bevare. Der skal pt. fældes 60
træer.
Er der nok bænke i det nye forslag? Og er der tænkt over
tilgængelighed for ældre i det bakkede terræn?
Basketkurven er placeret tæt på naboerne i forhold til støj. De er
også placeret meget tæt på andre basketbaner.
En del er også nervøse for øget hashsalg og utryghed i parken
fremover pga. tæt bevoksning og på grund af højdeforskellen i
parken.
Der er mange der har kommentarer til kunstgræsbanen, både
for og imod. Vi håber der er tænkt i en miljøvenlig belægning.
Flere efterspørger at minigolf-banerne bevares i det nye projekt.
Der efterlyses blomster i indretningen af den nye park.
Mange kommentarer nævner spørgsmålet om køn og
indretning af parken. Vil det være muligt at vægte indretning
der er mere målrettet piger og kvinder også?
Man skal være opmærksom på om en vellykket omlægning af
Rantzausgade vil flytte cyklister over ”mellemrummet”.
Det er vigtigt at sikre at cykelstiforbindelsen fra Assistens
Kirkegård til Hans Tavsens Gade og videre ud fungerer.
Har man tænkt vedligeholdelse af parken tilstrækkeligt ind i
projektet? Ellers er der en chance for ophobning af skrald, at
græs og planter bliver trampet ned osv.

I vores bogerpanelundersøgelse deltog 2.181 borgere fra Nørrebro.
Venlig hilsen
Mogens Petersen
Formand for Nørrebro Lokaludvalg
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