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Referat af borgermøde 2 om Byfornyelse 20/6 2019 kl.19-21.30 på Jungshoved skole 

# Dagsorden Referat Bilag 

1 Velkomst Næstformanden Jørgen Svendsen byder 

velkommen. 

Målsætningen for mødet er en ideliste for 

hver arbejdsgruppe – meget gerne i 

prioriteret rækkefølge. 

 

2 Folkepark Arbejdsgruppen præsenterer sine ideer 

3 Landsbyhave Arbejdsgruppen præsenterer sine ideer 

4 Gavlmaleri Arbejdsgruppen præsenterer sine ideer 

5 Vejflora Arbejdsgruppen præsenterer sine ideer 

6 Rekreative Ruter Arbejdsgruppen præsenterer sine ideer 

Se Præsentationer på 

https://jungshoved.net/proje

kt-natur-og-

landskabsvaerdier-i-

byfornyelsen/  

7 Præsentation af 

rådgiver 

ETN arkitekter er valgt som rådgiver på 

Folkepark. 

ETN har bl.a. erfaring med lignende 

byfornyelsesprojekter i samskabelse med 

borgerne. 

 

8 Runden Rundt Hver arbejdsgruppe tog mod spørgsmål og 

kommentarer fra mødedeltagerne 

Se noter fra de 5 workshops 

på de følgende sider 

9 Afrunding Projektleder Signe Ulfeldt forklarer om 

næste fase, hvor kommunens specialister i 

samråd med arbejdsgrupperne behandler, 

projekterer og budgetterer de mange ideer. 

Næste borgermøde: 

Torsdag 12. september kl 19 

Lokalrådet takker for alle de fantastiske 

ideer, som høstede stort bifald på mødet. 

 

  

Fortsættes ….. 
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Noter til Folkeparken fra diskussion i ”runden rundt”: 

- Identitet: For at skabe opmærksomhed på Jungshoved og Jungshoved folkepark, ville det at skabe en 

særlig identitet være et godt tiltag, både i omtale, til det nysgerrige første besøg, men særdeles også til 

det næste og næste! - Fx som at gøre bl.a. legepladselementer særligt ”huskværdige”.  

- Stort ønske om kælkebakke 

- Petanquebane er ”hellig”: Der er 16 personer, der spiller petanque hver tirsdag året rundt (om vinteren 

indendørs på tæpper i gymnastiksalen i Egnshuset. 

- Der er nogle, der synes godt om idéen om en krolfbane, men der er tvivl om hvor mange, der aktivt ville 

bruge den. Måske idéen kunne komme med i en 5års plan. 

- Flere ønsker sig liggende træstammer i parken. 

- Alle er meget glade for de børnefamilier, der er involverede i projektet. 

- Der findes, efter sigende, 100 børn fra 0-15 år i Jungshoved. 

- Der er stor opbakning om vand som element i Folkeparken. 

- Der ønskes fra alle, at der i Parken kun plantes hjemmehørende planter og blomster. 

- Historie: Engang plantede man frugttræer i skel, sådan at alle fik glæde af både frugt og brænde. 

- ETN: Kan der skabes nye kig til fx Kirken ved at fælde få af de omkransende træer?: Dette forslag fik 

umiddelbar stor opbakning. 

- ETN: Man kunne udforme parken i en slags ”bølger” på langs af parken, der skaber ”lommer” hvori de 

forskellige forslag og planteplaner kunne være beliggende - ”lommerne” kunne tænkes til at blive 

udvidet over tid?: Denne idé fik umiddelbar stor opbakning og interessse. 

- Folkeparken skal på ’jordventelisten’ hos Kommunen og der kunne spørges rundt på Jungshoved om 

nogle ville af med jord og også om nogen havde gravemaskiner etc. som frivillig arbejdskraft. 

- Den lille sti ved siden af skolen fra Jungshovedvej ind til parken skal belyses fx med et portskilt el.lign 

med navnet ”Eventyrlig park”/ ”Eventyrlig natur”/”Eventyrlig idyl”. 

- Ny indgang ved TDC er et stort ønske 

- Der kom forslag til en P-plads hvor nuværende forfalden legeplads ligger og forslaget vandt stor 

opbakning! 

- Alle synes at Amfiscenen er en skøn idé og den kunne bruges af mange, som fx forskellige kunstnere på 

Jungshoved om omegn, af Jungshoved børn, der kunne inviteres teatergrupper og den kunne bruges af 

lejere af Egnshuset. 

- ETN: Alle delprojekter overlapper hinanden i feltet mellem Købmanden og Egnshuset –det kunne, som 

arbejdstitel, betragtes som et slags ”torv”. Dette kunne fx markeres ved bemaling på fladen og 

beplantning. 

- Spørgsmål: Hvor er der tiltag for de unge mennesker? Svar fra arbejdsgruppe: det er tanken, at de unge 

mennesker skal kunne benytte sig af amfiscenen som opholdssted, kælkebakken, bålhytten og en evt. 

svævebane og selvfølgelig fodboldbanen. Spørgsmålet om hvoorvidt sådan noget som parkour- og 

skatebane er blevet diskuteret, men heraf ej forslået. 

- Naturfitness diskuteres som et lavmekanisk element – naturfitness blev gennem processen i 

arbejdsgruppen nedstemt som idé. 

- Parken skal mest være til familier i alle aldre og det er i denne forbindelse vigtigt, at der findes 

siddepladser nær legeelementer, hvor forældre eller bedsteforældre kan opholde sig (også i skyggen) – 

sådan bliver man længere tid på stedet:) 

- Sidste note: Husk på at de små vokser op og bliver store – det skal indtænkes i idéen om parken! 
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Noter til Landsbyhave fra diskussion i ”runden rundt”: 

Man drøftede hvor haven præcist skulle placeres, beplantningen og hvordan man kunne integrere haven med 

transformatortårnet der ligger ca 150 meter fra haven. 

 

Kommunens repræsentant ville lave nogle ændringer ift plantevalg og ville invitere på en havevandring på Møn. 

Hun ville også arbejde på at forhåndsgodkende budgetudkastet og haveplanen hurtigst muligt gerne primo juli 

så vi kunne påbegynde den tunge del af arbejdet med at anlægge stier, pladser og stensætning så det er klar til 

plantedagene. 

Noter til Gavlmaleri fra diskussion i ”runden rundt”: 

Gruppen har kortlagt en stor del af halvøens kvaliteter: Natur, historie, turisme, kunstnere m.m. 

Næste øvelse bliver at finde én samlende idé og at sortere i, hvad der skal indgå i kunstværkerne. Dette vil 

gruppen gerne gøre sammen med den kunstner, der vælges.  

Der blev snakket om at male et kort på den ene gavl og digte eller uddrag af romaner skrevet af lokale forfattere 

på den anden.  

Det er vigtigt, at malerierne kan ses fra lang afstand og at man kan se flere detaljer, når man kommer tættere 

på. Der blev foreslået en frise nederst med forklaringer til malerierne.  

Der blev drøftet muligheder for at søge flere midler til projektet – fx fra Statens Kunstfond. Elsba undersøger 

dette.  Der udpeges en kunstner af styregruppen løbet af efteråret. Vordingborgs kunstråd hjælper med at 

udpege kunstnere, der vil kunne løfte opgaven.  

 Noter til Vejflora fra diskussion i ”runden rundt”: 

Er indarbejdet i præsentation. 

Noter til Rekreativ Ruter fra diskussion i ”runden rundt”: 

Sjællandsleden er en skiltet vandrerute Jungshoved rundt i det omfang, det lader sig gøre - se ønskerute og 

alternativ rute- ingen er besluttet endnu- venter på godkendelse, derfor kun ønsker! 

Ruter fra Jungshoved By er forslag til ture, man kan gå ad offentlig vej eller offentlig tilgængelige steder f.eks. 

skove med grønt skovskilt. Ikke skiltede ruter.  

 


