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Hvorfor I skal stemme nej til pkt.11.

1. Manglende lokal opbakning til placeringen.

• Nørrebro United er åben for alternativer.

2. Manglende inddragelse af naboer og brugere.

• Over 80.000 Nørrebro borgere er ikke medlem af NU

• Ca. 1/3 NU-medlemmer er ikke fra 2200. 

3. Nørrebroparken er fredet og banerne strider imod fredningens formål.

4. Ikke dokumenteret behov for flere kunstgræsbaner i Nørrebroparken.

5. Flere alternative placeringer og/eller alternativ udnyttelse.



Hvorfor I skal stemme nej til pkt.11.

6. Minimum 3.800 færre grønne m2 på Nørrebro.

• Svarer til at fjerne alle grønne m2 for 633 Nørrebro borgere.

7. Ændrer lokalmiljøet markant- Tab af Stefansgadekvarterets samlingspunkt.

8. Et af de sidste ikke-formålsbestemte områder/frirum.

9. Trafikale udfordringer, lys- og støjforurening.

10.Et nej til kunstgræsbanerne er ikke et nej til skybrudsprojektet.



Forslag til hvad I kan gøre

1. Stemme nej og tilbage til tegnebrættet for at få en bedre løsning for hele 
Nørrebro.

• Hellere en ordentlig løsning end en hurtig.

2. Inddragelse af naborepræsentanter,  brugere og lokalmiljø.

• Dialog, borgermøder, høringer mv.

3. Alternativ brug af eksisterende baner – børn førsteret.



Den sociale pris for lokalmiljøet

 Fodbold for alle

 Frirum

 Møde med naboer og nye bekendtskaber

 Fødselsdage

 Solbadning

 Rundbold

 Picnic og aftensmad

 Yoga

 Crossfit

 Frisbee

 Kongespil

 Spontan koncerter

 Byfest

 Og meget mere…



Alternative placeringer

 Mimersparken

 Nuuks Plads

 Bane Danmark grunden

 Vesterbrogade park-projektet

 Blå Gårds Plads

 Taget af Det Grønne Parkeringshus

 Den Røde Plads

 Den Sorte Plads

 Nørre Allé

 Hans Tavsens Park

 Guldbergsgade

 Sjællandsgade

 Grusplads i Stengade

 Vejene ved Blågårds skole

 Struensegade

 Vævergade

 Stevnsgade

 Hothers Plads

 Med flere…



Kontakt for dialog

 Kia Norsker

• Næstformand for bestyrelsen i Andelsboligforeningen af 1.6.1985 (30 lejligheder)

• Repræsentant for gruppe imod flere kunstgræsbaner i Nørrebroparken

• Email: bestyrelsenandelsforeningen@hotmail.com

• Tlf: 25296773

 Jessica Larsen

• Forperson for Gårdlauget af 2003 (190 lejligheder)

• Repræsentant for gruppe imod flere kunstgræsbaner i Nørrebroparken

• Email: gaardlaugetfarumgade@gmail.com

• Tlf: 93906099

mailto:bestyrelsenandelsforeningen@hotmail.com
mailto:gaardlaugetfarumgade@gmail.com

