SVAR: Projekt for ”De åbne skolegårde”
Vi fik på mødet præsenteret planerne for en forbedring af udearealerne på skolen samt en
multibane – og vi er meget glade for, hvad vi så! Fortællingen bag planerne spiller ind i områdets
historie og styrker skolens identitet og projektet ser godt gennemarbejdet ud.
Det er selvfølgelig ærgerligt at vi ikke kan realisere hele projektet inden for den økonomiske
ramme, der er afsat, så vi håber at der kan findes midler til resten hen ad vejen og at planerne
for "Store Magleby Bakke" i høj grad løbende kan føres ud i livet af medarbejderne i Vej og
Park. Vi ser frem til at kunne holde skolegårdsfest når de nye arealer skal indvies.
Med venlig hilsen,
René Bomholt
Formand
På vegne af Skolebestyrelsen for Store Magleby Skole

Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør
Att.: Mie
Dragør Skole den 3. marts 2017

Høringssvar vedr. den åbne skolegård:
Skolebestyrelsen ved Dragør Skole finder projekterne på både Dragør Skole Syd og Dragør Skole Nord
meget spændende, og ser frem til at få disse projekter sat i gang.
I forbindelse med etableringen af projekterne på både Dragør Skole Syd og Dragør Skole Nord indgår der en
del beplantning. Skolebestyrelsen er bekymret for vedligeholdelse af disse planter. Denne bekymring går
primært ud på, at der i dag ikke er penge til vedligeholdelse af de planter som allerede i dag står på skolens
område. Derfor ønsker Skolebestyrelsen, at der fremadrette bliver sat ekstra penge i drift budgettet til
vedligeholdelse af de nye planter.
På Dragør Skole Nord mener skole bestyrelsen, at der mangler et tilbud til de små børn, fx sansehave. Man
ønsker en ekstra bevillig til at etablere en sansehave for de små elever. Eftersom denne gruppe er dem som
bruger skolegården mest.
Skolebestyrelsen fandt, at projektet omkring boldbanen på Dragør Skole Nord meget spændende. Dog
mener vi ikke, dette bør indgå som en del af Skolegårds budget. Skolebestyrelsen har i flere omgange
efterspurgt en renovering af disse boldbaner. Vi har endda tidligere på skolen modtaget et påbud fra
arbejdstilsynet, som gik ud på at få belægningen repareret.
Man vil på skolen ikke være i stand til at gennemføre undervisningen i Idræt (som loven kræver) hvis ikke
boldbanerne bliver opdateret. Derfor vil Skolebestyrelsen gerne understrege at genetablering af boldbanerne
ikke bør indgå som en del af Skolegårdsprojektet, men at det bør være en del af en naturlig investering på
skolen, set i lyset af den nye skolereform. Vi mener ligeledes her, skal der fremadrettet sætte penge af i
budgettet til vedligeholdelses.

Med venlig hilsen

Steen Elkær-Hansen

Lene Baagøe. Clausen

Formand

Næstfomand

Skolebestyrelsen ved Dragør Skole

Hermed Brugerbestyrelsens høringssvar vedr. Projektet "De åbne skolegårde":
Først og fremmest vil vi gerne takke vores politiker og forvaltningen for at der nu kan realiseres 3
store projekter i og omkring Hollænderhallen: Ny Svømmehal, Renoveringsprojekt i
Hollænderhallen og " De åbne skolegårde". Sidst nævnte har vedrørende St. Maglebyskole rådets
store interesse bl.a fordi hallen er nabo og fordi projektet strækker sig ind over hallens udearealer.
Grundliggende skal vi sige, at vi føler os rigtig godt medinddraget i dette projekt. Vores
halinspektør Steen Jørgensen og vores brugerrådsmedlem Steen Nielsen har begge deltaget i
workshops og i arbejdsgrupper. Videre har Hanna Rehling som projektleder og Line Ditlev Larsen
fra forvaltningen deltaget på vores seneste Brugerråds møde og har deltaljeret gennemgået projektet
for os. Videre har vi noteret os, at vores udviklingsplan fra 2015 har tilgået landskabsarkitekterne til
inspiration.
Vi finder, at projektet er super godt. Vi noterer os at arealerne og udbygningen af forskellige
faciliteter vil komme skolerne til gode, men også at der er mulighed for foreninger og andre til at
bruge faciliteterne. Vi tror at dette vil bidrage til at realisere visionen omkring aktivt knudepunkt St.
Magleby med ikke mindst skolen og hallen i centrum.
Vi finder projekterne med lufthavnen og det højeste punkt, landsbyen og hallen ret geniale og
noterer os med glæde at der er indtænkt forbindende stisystemer, som vi også foreslog i vores
udviklingsplan for Hollænderhallen ved notat af maj 2015.
Konkret har vi nedenstående 3 bemærkninger til projektet
Koordinering af de mange byggeprojekter og information om evt. brugergener
Vi finder at projektet sammen med de to øvrige projekter (ny svømmehal og renovering af
Hollænderhallen) udgør en udfordring. Vi er lidt bekymret for 3 sammenfaldende projekter med
etablering af byggepladser mv. Vi vil gerne informeres om hvorledes disse projekter koordineres og
ikke mindst i god tid modtage oplysninger om hvordan og hvornår vores brugeres anvendelse af
hallen og omgivelserne eventuelt berøres.
Prioriterede arealer
Som sagt er vi super tilfredse med projektet. Men vi kan også konstatere at projektet omhandler
vores "baghave". Vi så rigtig gerne at der kunne blive råd til også at se på forsiden. Her trænger Ppladsen incl. cykelstativer til en ordentlig omgang. Hvis der ikke er råd til det i denne omgang ser vi
gerne at der udarbejdes et forslag til renovering af dette område, så man konkret kan forholde sig til
mulige fremtidige budgetansøgninger.
Drift og vedligehold
Vi har en bekymring omkring finansieringen af drifts- og vedligeholdelse af de faciliteter som
projektet nu stiller til rådighed. Der bør formentlig være et årligt tilsyn i forbindelse med
sikkerheden. Hertil kommer slidtage mv. Så midler hertil skal afsættes. Og ansvaret for eventuelle
udbedringer skal pladseres. Er det forvaltningen?
Vi har med gælde noteret os, at projektet er med til at understøtte og udvikle Aktivt knudepunkt St.
Magleby, og ser at vores udviklingsplan fra 2015 indgår i disse planer.

Dog er ikke alle vores udviklingsforslag hermed håndteret. Vi finder fortsat at der er brug for flere
faciliteter ved og omkring Hollænderhallen. Vi kan henvise til vores udviklingsplan fra 2015, men
vedhæfter et forkortet liste over de behov vi ser.
Rådet vil ved kommende budgetforhandlinger rådgive politikerne til at afsætte midler til at denne
liste kan realiseres.
På Hollænderhallens brugerråds vegne
Formand
Jan Hahn Nørgaard

Udviklingsplan for Hollænderhallen og dens omgivelser

29. Oktober 2016

Baseret på Hollænderhallens Bestyrelses "Udviklingsplan for Hollænderhallen" af maj 2015

Pririoterede brugerønsker til udviklings tiltag:

Konkret og aktiv inddragelse af brugerrådet.
1 Fx at afholde dialog møder med projektlederen evt. på bestyrelsesmøder

Og fx direkte dialog med landskabsarkitekterne, deltagelse i styregruppe eller referencegrupper.
Vi er opmærksomme på, at der netop er indkaldt til brugermøde vedr. svømmehallen,
og at landskabsarkitekterne har modtaget vores udviklingsplan og tegning.
Det er vi meget tilfredse med
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Ny svømmehal
Sammenhængende udearealer
Renovering af P- plads evt. placeret delvis andet sted
Etablering af fælles løbesti med forhindringer, vandposterne og hvile muligheder
Renoverig nyskabelse af indgangsparti ( udvendig og indvendig)
Ny Multibane placeret strategisk ind i det " nye landskab"
Indtænke ny svømmehal i en bygningsmæssige sammenhæng med eksisterende bygninger og omdannelse af udearealerne
Renovering af taget i HH
Forbedrede eller nye vådrum i HH
Klatrevæg udendørs og indendørs i HH
Fælles nyt caferiteria i forbindelse med den nye svømmehal
Nye omklædningsfaciliteter i forbindelse med den nye svømmehal primært til fodbold
Nye klublokaler i forbindelse med den nye svømmehal
Rutchebane i den nye svømmehal
Briksystem og energibesparelser i Hollænderhallen
Den gamle svømmehal ombygges og anvendes som Kulturcenter, som beskrevet i rapporten VIP'en af primo 2014
Ny kunststof bane
Placering af Tennisklubben ved HH incl. Helårsbaner
Atletikbane
Vandpark

