Dialogmøde med Strandesplanaden
Den 29.oktober 2019
I mødet deltog foruden undertegnede, Henrik Hansen fra Gadeplan, Mark
Projektmedarbejder samt 24 nyttehavelejere 
Mark startede mødet med at fortælle baggrund for projektet, problematikker
samt ønske om at få etableret et brugerråd som fremadrettet kan arbejde på
bedre trivsel og orden i nyttehaverne.
Derefter åben dialog og spørgsmål:
Nedenstående er skrevet i vilkårlig rækkefølge og nedskrives i punktform:
Parkeringsforhold:
Som udgangspunkt for lidt parkeringsforhold til Alle:
 Der er ofte parkeret store last biler på parkeringspladsen, ubehageligt, da
der ofte er brugte varer som lastes til udlandet.
 Folk som benytter tennis banerne benytter også Parkeringsplads
 Da Bom ofte står åben, kører nyttehave lejere ind i stedet.

Beplantning:
 Der er for den enkelte nyttehavelejer meget havearbejde i de nyttehaver
som ligger ud mod banelegemet. (Bane Danmark)
 Der er for den enkelte nyttehavelejer meget havearbejde i de nyttehaver
som ligger ud mod banelegemet. (Bane Danmark)
Skrald og svineri:
Grundet afføring og div. Affald er nyttehaverne blevet et dejligt sted for
rotterne.

 Flere mener at det affald som ofte er smidt ved affaldspladserne kunne
være dem som kommer kørende og som IKKE hører til nyttehaverne.
 Misforståelse i forhold til de opsatte containere
 Storskralds perioden starter i begyndelsen af sæsonen, men burde
også kører til længere end slutsæsonen
 Flere meddeler at der i forhold til tømning af tørklosetter har været
meldt ud at man blot kunne tømme dem i kloakken?
Uro og kriminalitet
 Flere har fået brændt deres huse af
 Hvis man overtager en nyttehave med ordentligt hus på er der en
betaling fra forrige lejer – hvis man ikke betaler risikere man at huset er
væk dagen efter.
 Man vil helst være under radaren, for ikke at risikere repressalier for?
 Ingen ved rigtig hvem som husere og udøver kriminalitet (i form af
hærværk, tyveri, brand) men alle mener dog at det IKKE er en
nyttehave lejer.
Hvad kan der gøres:
Følgende forslag kom frem:
 Få kommune og Bane Danmark til at ordne deres andel i forhold til
beplantning.
 Ud over sæson for opsatte affalds containere
 Opsætning af tavle til brug for div. Meddelelser – eks. Vis tlf. nr. til
tømning af storskrald som desværre ikke fungere i dag.
 Opsætning af toiletter, så man kan undgå at hver nytte have har egen
og oftest uhensigtsmæssig løsning.
 Video-overvågning
 Evt. rutinekontrol af Nærpolitiet
 Arrangere en arbejdsdag, hvor alle kan hjælpe med fællesarealerne og
ordne egen have.
 Nogen Forslog at der nedsættes et privat vagtværn (x antal nyttehave
lejere ” som holder tilsyn – Andre uenige da de var bange for
konsekvensen.
 Prøve at få en positiv dialog med de unge mennesker som laver
ballade, i stedet for at skabe konflikter.

 Problemer med vandingssystemet og tryk…. Har et ønske om at dette
udbedres.

Ref. Hanne

