
Her kan jeg li’ at være 

Her kan jeg ikke li’ at være 

I slutningen af sidste år startede processen med 
at få udarbejdet en infrastrukturplan for Skovpar-
ken. Forslaget til planen skal være færdigt inden 
sommerferien og kommer til at indeholde en 
samlet vision og et projektforslag for stier, plad-
ser og uderum i fremtidens Skovparken. 

Det er Landsbyggefonden som har stillet 20 mio. 
kr. i udsigt til gennemførelse af planen, og SAB 
har hyret et lokalt team af arkitekter og byplan-
læggere til at udarbejde forslaget til planen.

En central del af processen er at få beboerne i 
Skovparken på banen, hvilket ikke har været helt 
ligetil pga. Covid 19. Optimalt set ville vi gerne 
have afholdt nogle store møder og workshops, 
hvor beboere kunne møde op og give deres ideer 

og tanker direkte til arkitekterne og hinanden. 

I stedet valgte vi at sikre, at alle kunne komme af 
med deres ideer og tanker via et postkort, som 
blev delt ud til alle afdelingens beboere før vin-
terferien og som vi nu har fået retur. 

Postkortene gav en masse god viden og viser 
bl.a. hvor beboerne i Skovparken kan lide at op-
holde sig, og hvor de ikke kan lide at være. 

På svarene kan vi se at området, der grænser op 
til boldbanen og skolen er særligt upopulært og 
utrygt. Samtidig kan vi se at skoven, legepladsen 
ved Marslevvej og plænerne ved etageblokkene 
ved Ørbækvej er meget populære.

Der er mange forslag, der handler om netop at 
bruge plænerne på en nye måder og skabe gode 
steder at grille eller blot opholde sig, f.eks. vha. 
pavilloner, flere træer, blomster og bede.

Andre højt prioriterede ønsker er bedre stier, 
bedre belysning og belægninger, nye stier i områ-
det samt bedre skolestier og stier, der forbinder 
Skovparken med byen.

Her kan du se alle de forslag er der er kommet 
ind.

Med venlig hilsen

SAB, april 2021

TRYGHEDSKORT
På dette kort har vi lagt alle afkrydsninger sammen! Der kunne 
sættes kryds ved de steder beboerne ikke kunne lide at være, og 
cirkler hvor de godt kunne lide at være. Vi har gjort krydserne 
blå og cirklerne grønne; der hvor der er mest blåt føles det mest 
utrygt, og der hvor det er mest grønt føles det mest trygt.
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