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Bilag 2: Oversigt over høringssvar vedr. Mellemrummet
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OVERSIGT OVER HØRINGSSVAR

Byrådet har gennem en bevilling ”Pæn Kommune 2018” afsat 300.000 kr. til renovering
af Mellemrummet.
Der har været en workshop og en høringsfase, som fandt sted i perioden 25. maj til 17.
juni 2018. Kommunen har modtaget 15 forslag. Høringsfasen har bidraget med viden
og historik om Mellemrummet samt mange idéer. Forslagene vidner om et stort engagement i det grønne område. En borger har i perioden marts til maj 2018 foretaget
stikprøve kontroller af, hvor mange der bruger Mellemrummet i dagligdagen og fundet
frem til, at området anvendes af ca. 150 mennesker dagligt.
Denne oversigt er en liste over alle de idéer, der er indkommet i høringsfasen. Oversigten er opdelt i temaerne

FORSLAG TIL NATUR OG BEPLANTNING
Der er mange ønsker om en mere attraktiv beplantning, der både forskønner området
og tilgodeser insektlivet. Tidligere blev der optalt 116 forskellige arter på arealet inden
for træer, buske og urter, men de seneste år er artsantallet reduceret væsentligt. Derudover er der ønske om at dække udsynet til hallerne i havnen. Der er ønsker om:
En mere varieret beplantning bestående af især træer
- Beplantning bestående af vindresistente træer og buske, der kan tåle jordbundsforholdene.
- Beplantning med stedsegrønne træer, som dækker udsynet til de blå haller mod
vest.
- Forskønnelse med vilde roser
Forøgelse af biodiversiteten
- Beplantning med planter, der kan bidrage til en forøgelse af biodiversiteten
- Udnyttelse af voldene med vilde engblomster, der tilgodeser bier, sommerfulge og
dermed også fuglene.
- Beskytelse af naturen (insekt- og fugleliv) ved ikke at slå græsset alle steder.
Øget vedligeholdelse
- Et forslag omhandler øget vedligeholdelse og foreslår at de 300.000 kr. anvendes til
græsslåning.
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FORSLAG TIL FRILUFTSFACILITETER - MOTION
Der er mange forskellige ønsker om flere aktiviteter og motionstilbud:
- ”jorden er giftig”, balancebane
- Tarzan sti med lian
- Løbebane
- Udendørs fitness med mave-maskine
- Udvidelse af skaterbane til ikke-øvede og meget øvede brugere
- En legeplads ”Havhingsten” ligeson ”Havtyren” , der skal være så god, at den
kan anvendes som udflugtsmål og tiltrække børnefamilier både i og uden for kommunen
- Beachvolley genetableres
- Beachvolley nedlægges i Mellemrummet og placeres i stedet på Trekanten
- Boldbane
- Basketball
- Nedlæggelse af petanque-bane
- Bibeholdelse af petanque-bane

FORSLAG TIL INVENTAR
Der er mange ønsker om nyt inventar - især borde og bænke er et stort ønske, men der er
mange andre forslag til forbedring af Mellemrummets faciliteter:
- Borde og bænke: Udsigtsbænk på toppen af bakken, bænk ved søen og jævnt fordelt i området, så det inviterer til ophold. Borde evt. med grill. Bord- bænkesæt.
- En enkelt ønsker ikke borde
- Trappe op til udsigtsbænk på toppen af bakken
- Pavillion med bænk på toppen af bakken, så man kan nyde solnedgangen året rundt
- Bålsted, der er sikkert
- Robust grill i hoftehøjde ved bord
- Overdækket madpakkehus
- Miniscene f.eks. til Grundlovsdag
- Springvandet genetableres som det oprindeligt var. Dette vil ilte vandet.
- Opfyldning af sø med jord, da den lugter p.gr.a. manglende iltning
- Flere affaldskurve
- Indhegning til hunde (mange klager over problemer med hundelorte)
- Toiletforhold
Forslag om at toilettes tag forsynes med solcelleanlæg, som kan bidrage til drift af pumpen
til springvandet
- P-pladser på den eksisterende asfalt vej Fjordvej, vest for Mellemrummet
- Andehus i søen
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FORSLAG TIL STISYSTEMET OG ADGANGSFORHOLD
Mange ønsker en opgradering af stisystemet:
- Asfaltering og forlængelse af stien hele vejen rundt, så flere kan anvende stien.
Dette gælder både for motionister og for de brugere, der er dårligt gående. Derudover er det også et ønske fra cyklister.
- Flere snoede stier udover de eksisterende
- Bedre adgangsforhold fra P-plads til Mellemrummet, så man ikke skal over
voldene
- Nedlæggelse af volde, så man nemmere kan komme ind på området
- Bedre vedligeholdelse af den slåede sti
- Etablering af P-pladser på Fjordvej, vest for Mellemrummet
FORSLAG TIL FORMIDLING
Der er forslag om tavler til formidling af forskellige emner:
- Tavle med information om områdets fortid og fremtid
- Sundhedstavle
- Skiltning med ”fordring forbudt” af hensyn til vandkvaliteten
FORSLAG TIL VEDLIGEHOLDELSESPLAN
- Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for Mellemrummet
FORSLAG TIL KUNST
- Udformning af en skulpturpark i Mellemrummet
FORSLAG TIL NEDLÆGGELSE AF MELLEMRUMMET
- Et høringssvar foreslår nedlæggelse af Mellemrummet til brug for rækkehusbebyggelse

