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Henvendelse fra Nørrebro Lokaludvalg angående 
placering af kunstgræsbane på Nørrebro  

Vi I Nørrebro Lokaludvalg kan ikke bakke op om at placere en 
kunstgræsbane i Mimersparken, da det vil fjerne grønne m2 i vores 
bydel, der i forvejen har mindst grønt i København og i praksis vil 
betyde, at der vil være meget lidt grønt og rekreativt tilbage i parken. Vi 
har lavet en række principper for placering af kunstgræsbaner på 
Nørrebro, hvor det vigtigste princip er, at nye baner placeres på grå og 
ikke grønne kvadratmeter. De vedlægges. Princippet om ikke at fjerne 
grønne m2 i bydelen er baseret på mange års dialog med 
Nørrebroerne, hvor det grønne altid nævnes som den højeste prioritet. 
Senest spurgte vi vores borgerpanel, hvad der var vigtigst i forhold til 
deres trivsel i bydelen og her svarede 63 procent, at det mest vigtige er, 
at der er grønne rekreative områder i nærheden. 2586 Nørrebroere 
svarede på undersøgelsen som I kan finde 
her: https://noerrebrolokaludvalg.kk.dk/2-586-noerrebroeres-
holdninger-til-bydelens-udvikling/  
 
Vi er ærlig talt lidt undrende over, at I overhovedet skal drøfte det her 
forslag inden man overhovedet er gået i gang med den varslede 
screening og inddragelse af borgerne som forvaltningen har varskoet 
os om. Det virker lidt bagvendt, at I skal beslutte at arbejde med et 
bestemt sted inden der så skal screenes for steder på Nørrebro. Vi var 
forleden indkaldt til at komme med input til KFU, men blev på mødet 
bare præsenteret for, at der allerede var stillet det her medlemsforslag 
og at der i øvrigt var et flertal for det. Det samme kunne vi så læse i 
Lokalavisen senere på dagen, hvor Kultur- og Fritidsborgmesteren 
udtaler, at hun håber banen lander i Mimersparken. Det må siges ikke at 
have karakter af inddragelse, men nærmere orientering. Det her er en 
sag der fylder meget for beboerne på Nørrebro og derfor håber vi, at I 
vil lytte til os og borgerne på Nørrebro og lave en reel screening af 
konkrete placeringer.  
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Vi bakker op om flere kunstgræsbaner, så længe de er på grå m2 og vil 
meget gerne byde konstruktivt ind med, hvor banen er bedst placeret 
fra et lokalt perspektivt. Her vil vi gerne opfordre jer til, at man beslutter 
at afsøge mulighederne for at placere 8-mands kunstgræsbanen på 
asfaltarealet i Hans Tavsens Park. 
 
Det er den placering som vi i lokaludvalget har besluttet ville være den 
mest oplagte at undersøge, hvis der skal træffes en beslutning lige nu, 
da banen her kan placeres på grå M2 og ikke på grønne som I 
Mimersparken. Det er også her, at behovet for en ny bane er størst ifølge 
Nørrebro United selv. Og så giver denne placering god mening ift. at 
der ligger 3 skolen og 2 store KKFO'er lige klods op af banen, hvilket kan 
åbne op for organiseret træning i fritidsordningen for børn i den 
aldersgruppe og dermed tage lidt af trykket på tiderne efter kl. 16. For 
forslaget om Hans Tavsens Park stemte alle partirepræsentanter i 
lokaludvalget på nær Dansk Folkeparti og Liberal Alliance der ikke 
deltog på mødet.   
 
Der ligger besluttede parkprojekter både i Mimersparken og Hans 
Tavsens Park, der ville skulle justeres. Så det gør sig gældende for 
begge placeringer.  
 
 
Venlig hilsen 
Mogens Petersen 
Forperson for Nørrebro Lokaludvalg 
 

 


