
D. 3. oktober 2019: Møde med arbejdsgruppen Folkeparken, ETN arkitekter og Vordingborg kommune 

Mødet omhandlede ETN’s fremlæggelse af 1. skitseforslag til udformning af folkeparken, samt en dialog om 

referencer af lignede projekter og parkelementer. 

Alle er meget possitive stemt overfor skitseforslaget. Kommentarer hertil forlyder således: 

1) Placering af shelterplads skal måske lægges fri for de røde parcelhuse. 

2) Vi (arbejdsgruppen) kunne godt tænke os at plante frugtbuske – aflæggere fra egen have. 

3) Evt. ny udgang fra skolehaven – attraktiv forbindelse til parken til brug for skolens 

udlejningsgæster. 

4) ”Klæd dit sted på til fest” – ideen om at placere simple faste elementer, som pæle i en rundkreds, 

der ville kunne bruges til at skabe varierede midlertidige rumligheder. 

5) Stort ønske om en højre bakke og ’amfi’-siddepladser til ca. 150 personer. 

6) Ideen om ”folkepladsen/folkerummet/fællesfælled/’scenen’ –som stedet for møde og festlige 

begivenheder har højere prioritering end fx shelters. 

ETN forslår en prioriteringsrækkefølge af parkelementer. 

Det aftales at alle går hjem og ’summer’ over skitseprojektet, samt laver egen liste over ønskede 

prioritering af parkelementer. Kommentarer og prioriteringsliste sendes direkte til ETN med ca. deadline 

uge 43. 

 

Plan for kommende periode: 

1) ETN modtager kommentarer fra arbejdsgruppen ang. 1. skitseforslag i uge 43 

2) ETN laver planforslag med et prisoverslag. Og udsender til gruppen, Elsba og Signe. (Overordnet 

budget: landskab 400.000kr, elementer 200.000kr). 

3) Arbejdsgruppen tilbagesender kommentarer til planforslaget, samt udarbejder en frivillig lokal 

materiale/arbejdskraft/maskine-oversigt. 

4) ETN udarbejder færdig/endeligt planforslag. 

5) Møde om det endelige planforslag med arbejdsgruppen, ETN arkitekter og Vordingborg 

kommune. 

6) Borgermøde med præsentation af endeligt forslag d. 18. november. 

 

Herudover var der på mødet tale om forskellige arrangementer arbejdsgruppen evt. gerne ville holde for 

bedst mulig etablering af folkeparken: 

1) Arrangere arbejdsdag til etablering af kvashegn og insekthotel. 

2) Afholde store grave-dag 

3) Afholde en plantedag – med henblik for stiklinger/aflæggere fra egne haver 

4) Arrangere arbejdsdag for at bygge shelters 

5) Arrangere arbejdsdag for skabelse af børne-informations/indlærings/aktivitets-elementer. 

 

Der ønskes et kig på søgning af ekstra fondsmidler. – ETN og Vordingborg kommune undersøger dette. 


