
Kære Franciska Rosenkilde, borgmester for Kultur og Fritid i Københavns Kommune 

 

Indledning 

Jeg tager udgangspunkt i din svarskrivelse af 22.6. 2021 til Bent Christensen, formand for Vanløe 

Lokaludvalg.(vedhæftning 1). 

Det ikke lige nu muligt at få en drøftelse og replik på dit svar fra lokaludvalgets side, da det første møde 

efter sommerferien finder sted d. 26.8. 

Jeg henvender mig derfor alene som menigt medlem af Vanløse Lokaludvalg, som politisk valgt af 

Enhedslisten Vanløse, og med synspunkter der er repræsentative for bestyrelsen i Enhedslisten Vanløse (og 

flere andre, jvnf. henvendelser fra lokaludvalget) 

Det er vigtigt, at du og KFF får en tilbagemelding inden alt arbejdet om Vanløse Idrætspark er planlagt i 

detailler og udførelsen er i gang. - og du opfordres til at arbejde for de mest miljøvenlige løsninger. 

Sagen 

Den beskrivelse, du giver i din svarskrivelse af de foranstaltningerne, som du og KF-forvaltningen agter at 

udføre  ved udskiftningen af træningsbanerne i Vanløse Idrætspart er meget tilfredsstillende - og som de 

burde være udført helt fra begyndelsen. 

Men det er ikke tilfredsstillende, hvis du og KFF stadig vil bruge det miljøskadelige granulat-indfill (fra gamle 

forurenede bildæk), som man indtil nu har brugt. 

Det fremgik af KFF-DBU's kunstgræs-seminar d. 20.4. 2021, som du introducerede, at der efter 2016 skulle 

etableres "Fremtidens kunstgræsbaner" i København. Disse baner skulle efter 2016 have miljøvenligt infill, 

som beskrevet på plancher under seminaret. (vedhæftning 2 og 3, samt videoen fra seminaret) 

Dette blev også tydeligt og entusiastisk formuleret af den politiske ordfører for Socialdemokratiet i Kbh. 

Jonas Bjørn Jensen - både på seminaret og på hans facebook-side. Han henviste desuden direkte til dig (Å) 

og Karina (?måske Vestergård Madsen, Ø), og andre politikere som gode samarbejdspartnere og 

meningsfæller i denne sag (vedhæftning 4). 

Forhåbning  

Ud fra ovenstående er forhåbningen/forventningen derfor, at du, KFF og andre BR-politikere samarbejder 

om at skabe "Fremtidens Københavnerbane", med infill af naturprodukter (ikke SBR-granulat) - til glæde for 

alle københavnere, der spiller fodbold eller bruger kunstgræsbanerne til anden sportsudøvelse eller -

aktivitet. 

Erfaringerne fra Norge viser, at det nuværende miljøskadende gummigranulat med fordel og i stort omfang 

kan erstattes med meget mere miljøvenligt infill i kunstgræsbanerne. (jvnf. vedhæftningen  5 og 6. - fra KFF-

DBU-seminaret d. 20.4.-21) 



Med venlige hilsener 

Poul Hviid. Medlem af Vanløse Lokaludvalg og Enhedslisten Vanløse. 

Vanløse d. 30.7. 2021 

 

 


