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Notat fra borgermødet om projekt Bypark i Drivsåtskoven tirsdag den 19. februar 2019 

 

 

Projektgruppen, som består af Søren Bøtker Pedersen og Thorkild Wisbech, havde tilrettelagt mødet, 

som styregruppen var ansvarlig for at afholde. 

 

Projektgruppen har indgået samarbejde med  

• Just Human, som er en non-profit organisation etableret af Chris MacDonald i 2015. Just Human 

er en folkebevægelse som inspirerer og påvirker danskerne til at tage vare på sig selv, hinanden og 

vores planet. Læs eventuelt om Just Human her: http://www.justhuman.com/. Just Human var på 

mødet repræsenteret af organisationens direktør Ida Enghave.  

• Kompan, som er en virksomhed, der ønsker at samskabe og forme gladere og sundere samfund, 

ved at tilbyde fremragende lege- og sport- & fitnessløsninger til mennesker i alle aldre uanset ev-

ner. Læse eventuelt om Kompan her: https://www.kompan.dk/. Kompan var på mødet repræsente-

ret af konsulent Nicolai Ahlmann-Ohlsen og arkitekt Alexander Sundberg. 

 

Der deltog knap 40 borgere i mødet. 

 

Søren fortalte kort om projektets baggrund, som bygger på borgerinput fra mødet om Naturaksen/Den 

Grønne Akse i november 2014. Mange ideer fra den gang er indgået i projektgruppens arbejde med 

den del af Naturaksen, som udgøres af Drivsåtskoven. For at fremme arbejdet og få nye impulser har 

gruppen indgået samarbejde med Just Human og Kompan. I forbindelse med udarbejdelsen af handle-

planen for Jyderup blev projektet medtaget under temagruppen byudvikling og blev her omtalt som 

Byparken. Efterfølgende har politikerne bevilget 250.000 kr. til projektet. 

 

Dernæst fortalte Thorkild om arbejdet med oprydning og vedligeholdelse af Drivsåtskoven. Også dette 

har stået på i flere år i samarbejde med kommunen. I forbindelse med handleplanen har politikerne be-

vilget 40.000 til oprydning i skoven, hvorfor der er sket rigtig meget i løbet af det seneste år. Uanset 

projektet vil der også i kommende år været behov for kommunale midler til vedligeholdelse af den 

kommunale skov. 

 

Nikolaj og Alexander fortalte lidt om deres samarbejdet med Just Human og om deres virksomhed 

Kompan som er et verdensomspændende firma med mange års erfaring. Herefter blev Kompan skitser 

præsenteret. Kort fortalt er hovedgrebet etablering af to stiruter rundt i Drivsåtskoven. En rolig Walk 

and Talk sti, som kan forceres af alle – også med rollator eller kørestol - og en mere udfordrende Ad-

venturesti. De to stier krydser hinanden flere gange, og undervejs er der et antal nedslagspunkter, ek-

sempelvis en legeplads til mindre børn og med borde bænke, en legeplads for større børn, udendørs 

fitnessredskaber, parkour baner, kravleredskaber, udkigstårn og svævebaner. Kort og godt et stort om-

råde for alle aldre, for vilde aktiviteter, for hygge, samvær og fællesskab. Redskaberne udføres i vidt 

omfang af træ og udformes, så de bedst muligt passer ind i omgivelserne. Efter præsentationen udbrød 

en spontan klapsalve. 

 

Efter en kort summepause var der mulighed for, at alle tilstedeværende kunne kommentere skitsefor-

slaget. Hovedsynspunkterne kan opsummeres således: 

 

Et spændende projekt, men hvad med hærværk, affald og generel vedligeholdelse? 

Generelt er der mange års garanti på alle redskaberne. Hærværk søges bl.a. undgået ved at ind-

drage de unge i projektet. Projektgruppen er helt opmærksom på, at der skal afsættes penge til 

http://www.justhuman.com/
https://www.kompan.dk/
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vedligehold, men der skal også regnes med frivillige i forbindelse med oprydning og vedligehol-

delse. 

Hele projektet virker alt for stort og voldsomt og vil fjerne præget af bypark og skov. Der skal også 

tages højde for, at der er sølinjer og fredskov, der skal respekteres. 

Projektgruppen finder ikke de forslåede redskaber for voldsomme, i praksis vil de syne betydelig 

mindre end på tegningerne. Projektgruppen vil meget gerne i dialog med Naturfredningsforenin-

gen om de konkrete planer. 

Skal der ske større terrænreguleringer og vil selve den gamle festplads blive bevaret? 

Der forventes ikke terrænreguleringer, dog kan enkelte redskaber eksempelvis tårnet kræve en 

mindre regulering på placeringsstedet. Festpladsen vil blive bevaret, som den ligger nu, med mu-

lighed for at andre kan lave noget på stedet. 

Det er et fantastisk projekt, som vil være til glæde for ikke mindst børnefamilierne, men også mange 

andre. Det vil også kunne trække andre borgere til byen. 

Et flot projekt som passer perfekt til Naturpark Åmosens kommende naturrum ved Campingpladsen. 

 

Der var derudover ikke mange bemærkninger, hvilket dog på klapsalver og mere uformelle tilkendegi-

velser pegede på en udbredt begejstring for skitseprojektet og dermed også opbakning til gruppens vi-

dere arbejde. 

 

Der var naturligvis også spørgsmål til projektets pris og om, hvordan pengene skulle skaffes. Dette 

kom Søren ind på i sit afsluttende indlæg om det videre arbejde. 

 

Det er anslået, at det samlede meget ambitiøse projekt vil koste omkring 6,5 mio. kr. plus moms. Med 

den kommunale bevilling på 250.000 kr. håber projektgruppen på at kunne skaffe penge fra fonde og 

private sponsorer, men der forestår naturligvis et større ansøgningsarbejde. Der skal også gang i en di-

alog med institutioner og foreninger, herunder som omtalt naturfredningsforeningen. Projektet skal 

også konkretiseres i en dialog med planmyndighederne. Der er god brug for flere borgere, der vil tage 

aktiv del i projektarbejdet, i projektgruppen. Interesserede kan henvende sig til Søren. 

 

23/2-19: Preben Gajhede er ansvarlig for notatet. 
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