
Kære udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og forvaltninger i hhv. Klima- og 
Plan,  Teknik- og Ejendom samt Kultur- og Idrætsudvalget. 
  
I forbindelse med vedtagelsen af den nye Idræt, Fritid & Kultur-plan (IFK) for Køge Nord d. 
11. januar vil vi, i Kulturfuglen, gerne kvittere og sige tak for det åbne arbejde i processen 
og for at lytte til foreninger som os. Vi kan se mange af vores input i den endelige plan og 
kan især se masser af muligheder for at få skabt fantastiske rammer for et fælles Køge 
Nord.  
  
Vi tillader os her at komme med tanker og besyv på de forskellige tiltag i planen, som I kan 
tage med i den løbende proces. Vi håber også at I, politikere, som forvaltning, fortsat vil 
gøre brug af de lokale foreninger og aktører herude.  
Vi har eksempelvis netop igangsat en arbejdsgruppe på tværs af aktører om kultur i Køge 
Nord, vi holder stormøder med hele områdets institutioner, skoler og kulturtilbud for at 
skabe bedre rammer for hinandens udvikling, og så har vi faktisk også allerede rettet 
henvendelse til ETK ang. etableringen af en kommende skoleskov. Det er vigtigt for os, at 
kommunens og borgernes planer hænger sammen, så vi dels ikke får lavet de samme 
initiativer to gange, men også sikrer at der kommer til at være det vigtigste samspil mellem 
kommunen og borgerne i fremtiden når diverse tiltag er skabt.  
  
Her er vores tanker om de konkrete tiltag: 
  

·  Kvarterhuset er en fantastisk ide, som vi har støttet meget op om siden starten. 
For os kunne navnet godt være bedre og mere samlende (det er jo ikke et hus til 
kvarteret Skovby, men til hele Køge Nord). Og så vil vi gerne pointere en generel 
vigtig pointe: pas på med at sætte etablerede kommunale kulturinstitutioner til at 
skabe indhold herude, eks. KØS, Musikskolen osv. Vi vil meget gerne have dem 
med herude, men hvis kvarterhuset "bare" bliver en afdeling af eksisterende tilbud i 
diverse lokale kulturinstitutioner, så er der ikke noget nyt og lokalt, men blot af 
afdeling af noget "inde fra Køge". Det må og skal være lokale foreninger der bliver 
kernen, og samarbejder med eksperterne fra musikskole, billedskolen etc. Vi skal 
altså sørge for at alle frivillige foreninger får budt ind og kan se sig selv i det hus - 
det skaber liv og rum for kommende aktivitet fra de nye borgere.  
·  Støjvolden. Genialt. Intet mindre. Eneste tilføjelse er, at man skal huske noget 
vild beplantning, så vi også dyrker den vilde natur her. Sporene kan også sagtens 
tænkes sammen med næste tiltag (aktivitets- og oplevelsesstier) og tiltag 10 (aktive 
byrum).  
·  Aktivitets- og oplevelsesstier. Det her er jo Kulturstriben, som vi netop selv har 
foreslået flere gange, som både vil skabe det teksten/tiltaget beskriver, men også 
skaber det sammenhold og tydelig binding mellem fællesskabet på begge sider af 
motorvejen. Vi har selv kontaktet KØS for at snakke videre om projektet og håber at 
kunne gå mere i dialog med dem hen over foråret om dette. Desuden er vores ide 
om Idrætsstriben langs motorvejen og skinnerne ligeledes en perfekt måde at 
skabe de her visioner, bundet sammen med den aktive støjvold på den anden side 
af motorvejen vil det hele gå endnu mere op i en højere enhed. Ved at skabe både 
Kulturstriben og Idrætsstriben skaber man ikke blot to unikke oplevelsesstier 
gennem en by, men man samler den og skaber et geografisk kryds, som gør hele 



Køge Nord til et unikt område. Vi glæder os virkelig meget til at kunne arbejde 
videre med netop dette tiltag.  
·  Madskoven er en perfekt ide som passer godt ind i hele ånden i Køge Nord. Dog 
mener vi at placeringen vil være bedre i sammenhæng med / som en del af ideen 
(fra os) om en skoleskov ned gennem hele det grønne område som løber igennem 
Ølby Lyng /Ølsemagle Strand (den gamle ”jernbanerute”). Den passérer flere 
institutioner og skolen, og vil derfor være endnu mere naturlig at placere her, hvor 
de kan bruge den og hvor skoven generelt vil give mere mening. Så flyt dette gode 
tiltag sammen med vores ide om en skoleskov (Kirstinedalskolen og en investor er 
allerede med i det projekt) så bliver det endnu bedre. Især når tiltag 6 handler om 
fælleshaver i Skovbyen, så får de en del muligheder der for fælles madoplevelser, 
som handler om de borgere i kvarteret. Dog kan man i vores øjne stadig godt skabe 
en ny skov ved Skovbyen, som vil skærme for de store bygninger ved den udvidede 
Transportcenter, men også skabe et grønnere område. De to skove udelukker ikke 
hinanden.  
·  Klimafestival. Ideen er fin og vi støtter gerne op om festivaler i Køge Nord, men 
forslaget handler igen om at trække foreninger og institutioner udenfor Køge Nord 
hertil for at fortælle og skabe noget her. Vi har lokalt i Køge Nord flere aktører som 
har bæredygtighed og vi savner, at fokus bliver på en lokal klimafestival og mindre 
som det der lige nu lugter lidt af en "smart" måde at sælge området på, inden det 
rigtigt er skabt, i stedet for at have en oprigtig klimavenlig lokal Køge Nord hensigt. 
·  Fælleshaver. God ide. Tænk den gerne tæt på kvarterhuset, så borgerne er tæt 
på der hvor der også sker andre ting. Dette tiltag kan støtte op om det planlagte 
plejehjems muligheder for en sanselig gåtur med pårørende, hvis det ligger tæt op 
ad plejehjemmet.  
·  Natur og byggelegepladser. Der mangler store gode legepladser i Køge Nord 
så vi har helt sikkert brug for en eller anden slags stor legeplads når Skovbyen 
kommer til. Vi tror dog på at mange lege-faciliteter lige så godt kan være en del af 
idrætsstriben i første omgang. Start gerne en naturlegeplads med legefaciliteter i 
træ (ala ved Vestre-plantagen i Holstebro) En bemandet legeplads er dyr og derfor 
vil det være optimalt at have en længere proces med de lokale institutioner om 
behov inden man sætter et sådan projekt igang.  
·  Græsningslaug. Det er en god ide med græsningslaug og umiddelbart heller ikke 
en dyr måde at skabe naturlige fællesskaber. Vi vil blot gøre opmærksom på, at der 
jo også går både køer og får ved Revlen i Køge Nord. Måske man kan se nærmere 
på om borgerne også kan blive inddraget i den proces på den side, så borgere og 
dyr i hele Køge Nord passer på hinanden. 
·  Bålplads. Fint med en bålplads. Prioriter de omtalte shelters og amfiteater når 
man kommer så langt i processen (90% af området er udbygget).  
·  Aktive byrum og landskaber. Det her er jo som at se vores ide om en 
idrætsstribe - se noter til tiltag 3. Vi har faktisk allerede indkaldt alle lokale 
foreninger til de første drøftelser af hvilke elementer der bør være på sådan en 
sti/stribe så både fritidsbrugere og foreninger kan bruge dem. I forlængelse heraf vil 
vi endnu engang pointere (som gjort for udvalgsformanden og forvaltningschefenfor 
Kultur og Idræt i efteråret) at Køge Nord Sport Center er og vil blive den største 
lokale aktør for sport og idrætstilbud, og der er ikke plads nok på nuværende 
tidspunkt til 3-5000 nye borgere, som skal kunne bruge det. For os er det derfor 
meget vigtigt, at man sammen med idrætsstriben / aktive byrum og landskaber 



også afsætter midler til at udbygge KNSC, ud fra deres ønsker (vi kender ikke deres 
specifikke ønsker så vi henviser til dem). Placeringen er perfekt til at samle hele 
Køge Nord og de har rig mulighed for udvidelser.  

  
Vi håber at vores tanker har givet jer nye vinkler og forståelse af borgernes virke og vi 
håber at vi både kan mødes med hhv. forvaltninger og udvalgene i løbet af foråret om de 
næste skridt i planerne. Vi har vedhæftet vores eget forslag til en IFK-plan fra juni 2020 til 
denne mail. 
  
 


