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1	
  Indledning
Greve Kommune skal udarbejde en samlet lokalplan for hele Strandvejen, da
kommunen ønsker at aflyse de gamle byplansvedtægter, som er blevet utidssvarende
og besværliggørende for kommunens sagsbehandling og dermed også hæmmede for
Strandvejens udvikling.
Greve Kommunes vision er, at lokalplanen skal give gode forhold for erhvervsdrivende
og boligejere, og samtidig skal vejen gøres attraktiv for besøgende og sikre gode
forbindelser til de omkringliggende områder.
Det er i Greve Kommunes interesse, at Strandvejens eksisterende kvaliteter bevares
og styrkes samtidig med, at der gives mulighed for en udvikling af de områder, der
trænger til det.
Det er vigtigt for Greve Kommune at kortlægge interessenters interesser i forbindelse
med den fremtidige udvikling af Strandvejen og på den måde give nogle retningslinjer
og pejlemærker for, hvilke ønsker og ideer borgene i Greve har, inden lokalplanen
skal endeligt udarbejdes. Interessenternes synspunkter vil blandt andet danne
grundlag for, hvad der skal diskuteres på et større borgermøde i kommunen i februar
2015.
Dette dokument præsenterer til en start processen omkring interessentkortlægningen.
Efterfølgende består materialet af 12byers bearbejdning af de temaer og idéer, der er
blevet arbejdet med i processen. 12byer har oplistet en række spørgsmål til Greve
Kommune ud fra de enkelte temaer. Vi anbefaler, at disse spørgsmål er diskuteret og
så vidt muligt afklaret frem mod planlægningen af borgermødet, da de efter vores
opfattelse kan kvalificere arbejdet med lokalplanen.
Spørgsmålene til Greve Kommune kan ses som forslag til, hvad man kan diskutere,
når man sidder med de enkelte tiltag – Hvis de ansatte har nogle bedre og mere
vedkommende spørgsmål, så må disse gerne skrives og besvares. Derudover skal
det nævnes, at interessenterne ikke havde mange synspunkter, når det gjaldt om at
tænke klimasikring ind i udviklingen af Strandvejen. Derfor må Greve Kommune
meget gerne tænke over løsninger og idéer, når temaerne diskuteres.
I bilagsmaterialet vil man kunne læse detaljerne om interessentkortlægningen og
interessentmødet.
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2	
  Interessentkortlægning	
  og	
  interessentmødet
I slutningen af september og i starten af oktober 2014 blev interessenter inviteret til at
diskutere den fremtidige udvikling af Strandvejen i Greve. Interessenterne blev bedt
om at forholde sig til de udfordringer, der relaterer sig til Strandvejen, men også give
udtryk for deres ønsker og ideer til den fremtidige udvikling. Der er blevet foretaget
individuelle interviews med interessenter, og der er blevet afholdt et interessentmøde
d. 9. oktober i Olsbækken i Greve, hvor interessenterne mødtes for sammen at
diskutere Strandvejens udvikling.

PROCES	
  ILLUSTRATION	
  

Kortlæg	
  
ning	
  

Interessent
møde	
  

Evaluering	
  
Borger	
  
møde	
  
Lokalplan	
  

Det primære formål med interessentkortlægningen og mødet var, at kortlægge hvilke
udfordringer, ønsker og idéer, interessenterne har i forbindelse med udviklingen af
Strandvejen. Ligeledes ønskede vi at kortlægge særinteresser og eventuelle
modsatrettede interesser, der eksisterer og muligvis vil opstå, når Strandvejen
udvikles.
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Vi har i processen arbejdet ud fra følgende fem temaer, da de brede temaer kunne
give os en idé om, hvad interessenterne ser som de største udfordringer, og hvilke
kvaliteter Strandvejen har:

Blå	
  og	
  grønne	
  ressourcer 	
  (ophold,	
  adgang,	
  turisme)	
  
Trafik 	
  (bilister,	
  gående,	
  cyklister,	
  ulykker,	
  støj)	
  
Kvaliteter	
  og	
  kulturarv 	
  (værdier,	
  bevaringsmæssige	
  kvaliteter	
  i	
  området)	
  

Klima	
  
Erhvervsliv	
  
	
  
	
  

Hvilke	
  interessenters	
  holdninger	
  bygger	
  analysen	
  på?	
  
Vi har i august, september og oktober 2014 indsamlet viden fra 16 forskellige
interessentgrupper. Interessenterne var:
Erhvervscenteret, Greve Erhverv, My Coffee Shop, Friluftsrådet, Fritidsrådet,
Ældrerådet, Cyklistforbundet, Danmarks Naturfredningsforening, Greve Museum,
Dansk Blindesamfund, Greve Gymnasium, Vejlauget Solbakken, Grundejerforeningen
Birkedalen, Krogårdens Grundejerforening, Hundige Havn, Strandparken I/S .
Der er indsamlet viden fra i alt 16 interessenter. 11 interessenter er blevet interviewet,
5 andre interessenter deltog i mødet, men var ikke blevet interviewet før mødet. I alt
deltog 18 personer, som repræsenterede 12 forskellige interessentgrupper, i
interessentmødet. Ud af de 12 repræsenterede interessenter til mødet var 7
interessentgrupper blevet interviewet forinden mødet.
Interessenternes interesser og idéer danner grundlag for 12byers videre analytiske
bearbejdning af temaer og idéer. 12byer har lavet forslag på tværs af de tidligere
temaer. Samtidig har dette genereret nogle spørgsmål, som Greve Kommune vil
kunne arbejde videre med inden det kommende borgermøde.
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3	
  Evaluering	
  af	
  interessenternes	
  temaer	
  og	
  ideer	
  	
  
Greve Kommune består af mange små lokalsamfund, der alle har kommunen og
stranden tilfælles. Stranden bliver fremhævet som Greves største og vigtigste
attraktion, og stranden anses som et sted til fordybelse. Dog mangler der nogle
samlingssteder, hvor borgerne i alle aldersgrupper kan mødes og hygge sig, og
steder, der kan være med til at samle borgerne, i den store kommune. De nye
samlingssteder kunne ligge på Strandvejen, da den rummer mange muligheder.
Områderne er her allerede: Hundige Parken, Granhaugen og området omkring
Mosede Fort har arealerne til, at der kan udvikles nogle brugbare områder for hele
kommunens borgere. Ligeledes kunne et livligt restaurations- og butiksmiljø på
Strandvejen skabe muligheder for nogle hyggelige og livlige samlingssteder.
Strandvejen skal have et strømlinet og sammenhængende forløb, både når vi taler
samlet visuelt udtryk og i trafikafviklingen, og så skal samlingssteder omkring og på
Strandvejen kunne samle borgerne fra hele kommunen.

A)	
  Strandvejen	
  bør	
  være	
  besøgs-‐	
  og	
  turistvenligt
Mange borgere vil gerne have mere liv på Strandvejen, hvilket også kan gøre, at der
kommer flere turister til kommunen. Strandvejen kunne med dens unikke beliggenhed
være stedet, der kan tiltrække turister. Dog skal der gøres en del, hvis man skal have
lyst til at stoppe op og gå en tur i området. Skilte og oplysning om, hvad strækningen
byder på kunne være noget, der ville gøre besøgende og turister opmærksomme på,
at her er der noget, vi bare MÅ se. Strandvejen skal gøre turister og besøgende
nysgerrige, så de vil gå på opdagelse i og omkring Strandvejen. Oplysning skal også
tænkes som en service til borgerne i Greve, så de også bliver gjort opmærksomme på
attraktionerne.
Forslag til tiltag indenfor dette tema:
•

Flere parkeringspladser, så det er nemt at smide bilen og gå en tur ved
vandet.

•

Oplysning om attraktioner i form af skilte, der fortæller, hvad man kan
opleve på stranden og langs Strandvejen. Hvis historien om eksempelvis
Olsbækken, Strandhusene og de gamle fiskerhuse skal fortælles, så skal der
skiltes med det.

•

Indbydende og åbne kulturtilbud. Hvis det skal være muligt at fortælle
Greves historie og kultur, så kræver det, at stederne bliver offentligt
tilgængelige. For eksempel er Strandhusene en unik attraktion i Greve, men i
dag er disse gamle strandhuse ikke offentligt tilgængelige og omgivet af høje
hegn.
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•

Etablering af spændende butikker og restauranter på Strandvejen og ved
de to havne kan skabe livlige miljøer og samlingssteder.

•

Mulighed for erhverv i private boliger. Det skal være muligt at kunne drive
erhverv i private boliger. Eksempelvis kunne man langs Strandvejen åbne Bed
& Breakfast i private boliger.

Spørgsmål til Greve Kommune
Overordnet må I gerne tage stilling til, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke
kan lade sige gøre – ud fra et lovmæssigt, teknisk og økonomisk grundlag.

	
  

•

Hvilke planer har kommunen for tiltrækning af turister? Er der en
handlingsplan? Hvem kunne man samarbejde med, hvis kommunen skal
tiltrække flere turister? Hvad skal prioriteres i forhold til udviklingen af
Strandvejen, hvis man vil tiltrække turister?

•

Hvor mange parkeringspladser er der langs Strandvejen? Hvor er det muligt at
etablere flere parkeringspladser? Hvilke områder er oplagte til etablering eller
udvikling af flere parkeringsmuligheder?

•

Hvad er Greve Kommunes skiltepolitik? Er der en samlet strategi for, hvordan
man skal oplyse på skilte i Greve Kommune? Skal der være en ensretning i
skiltene?

•

Hvordan er det muligt gøre kulturelle steder offentligt tilgængelige? Hvordan
kunne fx Strandhusene blive åbnet op for offentligheden, og er det
overhovedet muligt iht. lovgivningen? Hvad kunne motivere ejerne til at åbne
området op for offentligheden?

•

Hvordan er reglerne og retningslinjerne for etablering af nye erhverv på
Strandvejen? Hvilke tekniske begrænsninger er der? Hvilke områder på
Strandvejen kunne være oplagte ved placering af nye erhverv?

•

Hvilke muligheder og begrænsninger er der i forhold til at etablere erhverv i
private boliger langs Strandvejen? Hvordan kan ønsket imødekommes?
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B)	
  De	
  unikke	
  naturområder	
  langs	
  Strandvejen	
  bør	
  promoveres
Langs Strandvejen i Greve Kommune er det muligt at få en masse unikke
naturoplevelser: Granhaugen, Hundige Parken, Hedeområdet, Karlslunde Mose,
Okideområdet og selvfølgelig stranden er unikke seværdigheder, især hvis man er
naturinteresseret. Fordi Greve rummer den alsidige natur indenfor et forholdsvist kort
areal, så skal Greve Kommune promovere sig på dette – både som noget, der kan
tiltrække turister, men også noget, der kan give borgerne i Greve et større kendskab til
de naturoplevelser, der er i deres nærmiljø.
Forslag til tiltag indenfor dette tema:
•

Tilgængelighed ift. adgangen til stranden. Det skal være muligt for
handicappede, ældre og børnefamilier at komme til stranden og opholde sig
dernede, selvom man har barnevogn, rollator eller kørestol med. Der skal
etableres passager ned til stranden og ved stranden, hvor der er fast grund at
færdes på. På Strandvejen skal der opstilles skilte, så man ved, at man
sagtens kan have sine hjælpemidler med.

•

Oplysning og information ved de enkelte naturområder skal promoveres.
Dette kan eksempelvis gøres ved opsætning af skilte. Derudover skal der være
oplysning og information ved de enkelte steder, som fortæller om det unikke
ved området.

•

Læringssteder i naturen kan etableres, så skoleelever, både
folkeskoleelever og gymnasieelever, kan få udleveret nogle opgaver, som skal
løses i naturen. Der kan indgås et samarbejde med lærere på de forskellige
uddannelsesinstitutioner, som kan udarbejde et materiale til de forskellige
uddannelsestrin, så niveauet passer til uddannelsestrinnene og som relaterer
sig til de enkelte naturområder.

•

Afmærkede naturruter kan laves ved, at man samler et materiale om den
forskellige natur langs Strandvejen, som borgere og turister kan hente fra
kommunens hjemmeside. Materialet vil byde på et kort med nogle afmærkede
ruter på, og samtidig indeholde information om de forskellige steder, så man
ved, hvad man ser på.
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Spørgsmål til Greve Kommune
Overordnet må I gerne tage stilling til, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke
kan lade sige gøre – ud fra et lovmæssigt, teknisk og økonomisk grundlag.
•

Hvor kunne mere tilgængelighed indføres, når vi taler adgang og ophold på
stranden? Hvor mange steder taler vi om? Hvad kan lade sig gøre? Hvilke
løsninger er realiserbare, hvis der skal etableres fast grund ned til og på
stranden?

•

Hvem kan lave information til skilte ved naturområderne? Hvordan sikrer vi, at
det bliver noget, der bliver stående permanent?

•

Hvordan kan læringssteder etableres? Hvad har I af erfaringer på området?

•

Hvad er muligheden for at etablere naturruter? Er det noget, der kan findes
ressourcer til, eller kunne eventuelle samarbejdspartnere blive hentet indover, i
så fald hvem?

C)	
  Strandvejen	
  bør	
  være	
  grobund	
  for	
  ungdomsliv	
  og	
  aktivt	
  liv
Der mangler nogle steder langs Strandvejen til aktivt liv, som samtidig også kan
benyttes som mødesteder for unge i kommunen. Nogle borgere savner eksempelvis
også ungdomsboliger. Noget, som Strandvejen kunne være stedet for, er, at der kan
blive etableret nogle aktiviteter og områder, der henvender sig til unge – steder der
rummer ungdommen, så de har nogle steder, hvor de kan hænge ud udenfor skolen.
Også steder, hvor unge kan blive inspireret til at bevæge sig, kunne være en
mulighed. Ligeledes kunne Greve Kommune tænke i at samarbejde med kommunens
folkeskoler og ungdomsuddannelser, idet eleverne i højere grad kunne bruge stranden
og naturområderne mere aktivt i undervisningen – for eksempel i forbindelse med
idræt, biologi, naturgeografi.
Forslag til tiltag indenfor dette tema:
•

Byrum til bevægelse kunne motivere borgere – især de unge - til at dyrke
mere motion. Eksempelvis kunne et parkouranlæg eller en skatepark appellere
til bevægelse, men også som et sted, hvor unge kunne mødes og holde fri
sammen.

•

Bar/natklub til unge kunne skabe noget liv på Strandvejen og ville gøre, at
unge ikke altid skal besøge andre byer, når de vil en tur i byen.

9	
  
	
  

•

Vandsport (surfing, kitesurfing, roning). Greves unikke beliggenhed gør, at
mulighederne for at dyrke en form for vandsport er stor. Man kunne
eksempelvis udtænke et område for vandsport ved Hundige Havn.

•

Afmærkede løbe- og cykelruter til løbere og cyklister er allerede langs
stranden, men der mangler afmærkninger af ruterne.

Spørgsmål til Greve Kommune
Overordnet må I gerne tage stilling til, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke
kan lade sige gøre – ud fra et lovmæssigt, teknisk og økonomisk grundlag.
•

Hvor ville det være oplagt at etablere byrum til bevægelse? Hvor det oplagt at
etablere noget nyt? Og hvor er det oplagt at videreudvikle på noget
eksisterende?

•

Hvilke muligheder og begrænsninger er der i forhold til etablering af en
skatepark eller et parkouranlæg, når man skal tage hensyn til sikkerhed og
tilsyn? Hvilke udfordringer skal vi være opmærksomme på? Hvordan kan man
tænke i anlæg og materialevalg, der visuelt passer ind i naturen?

•

Hvordan kan nuværende steder på Strandvejen udvikles, så de kan blive egnet
som natklub? Hvad skal der til for, at de unge vil bruge stedet? Hvilke
begrænsninger er der fra kommunens side i forhold til etablering af natklubber
på Strandvejen? Hvordan sikrer man, at natklubben ikke er til gene for beboere
på Strandvejen? Kan man sætte retningslinjer for åbningstider, så alle er
tilfredse?

•

Hvordan kunne løbe og cykelruter afmærkes? Hvilke ruter er der allerede i
dag, og hvordan kan de tænkes sammen med nye anlæg? Hvordan sikrer
man, at de er sikre at benytte? Hvem skal stå for at vedligeholde dem?

D)	
  En	
  harmonisk	
  og	
  sikker	
  færdsel	
  kan	
  gøre	
  Strandvejen	
  til	
  et	
  dejligt	
  sted	
  for	
  
alle	
  at	
  færdes
Flere beboere i Greve mener, at fartgrænsen på Strandvejen ikke bliver respekteret,
hvilket dagligt skaber farlige situationer, da strækningen er yderst trafikeret af både
bilister og cyklister. Greve ligger på cykelruten mellem København og Berlin, hvilket
gør, at borgerne i Greve oplever større cykeltrafik end tidligere. Cykelstierne på
Strandvejen er for smalle, og de mange cyklister kører ofte på fortovene pga.
pladsmangel. Nogle beboere på Strandvejen sammenligner vejen med en motorvej og
mener, at vejen opildner folk til at køre stærkt.
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Et af de store problemer er det fire-sporede stykke af Strandvejen, de smalle
cykelstier og fortove og det dårlige udsyn fra sidevejene. Strandvejen skal gøres til et
sted, der er sikkert at færdes for både billister, cyklister og gående i alle aldre – også
dem med et handicap.
Forslag til tiltag indenfor dette tema:
•

Bedre cykelforhold – evt. supercykelsti. Cykelforholdene skal være bedre i
Greve. Der er kommet forskellige bud på cykelstier. Flere foreslår, at man skal
etablere en supercykelsti i midten af vejen (midterhellen), en foreslår en god
cykelsti langs stranden (fra Solrød til og med Hundige), og en foreslår en
supercykelsti langs motorvejen til dem, der gerne vil køre stærkt. Nogle siger
også, at man kan fjerne midterhellen og lave de eksisterende cykelstier langs
Strandvejen bredere.
Tilgængelighed for alle gående. Det er ikke trygt for fodgængere at krydse
Strandvejen. Der mangler overgange med lyd- og lyssignal – Dette er især for
at imødekomme børn, ældre og synshandicappede. Ligeledes efterspørges
der bredere fortove, så det ikke er et problem at gå med en barnevogn, rollator
mm.)

•

Etablering af rundkørsler kunne være med til at nedsætte hastigheden for
bilister og give et bedre flow i trafikken. Rundkørslerne kunne pryde
vejforløbet, hvis man udsmykkede dem med blomster eller kunstinstallationer.
Dog skal man være opmærksom på, at eksempelvis blinde fodgængere ikke
kan færdes i noget der er rundt, da de går i lige gangretninger.

•

Strandvejen skal være to-sporet på hele Strandvejen. På et langt stykke af
Strandvejen er vejen fire-sporet. Dette stykke skal laves om, så der kun er et
spor i hver retning.

•

Bump på Strandvejen vil kunne nedsætte billisters hastighed.

Spørgsmål til Greve Kommune
Overordnet må I gerne tage stilling til, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke
kan lade sige gøre – ud fra et lovmæssigt, teknisk og økonomisk grundlag.
•

Hvordan kan man løse problemet med det dårlige udsyn, der er fra sidevejene,
når man kører ud på Strandvejen?

•

Hvis man etablerer en cykelsti i mellem vognbanerne i midten af Strandvejen,
hvilke forholdsregler er så nødvendige at tage? Er det sikkerhedsmæssigt
forsvarligt?
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Hvordan skal cyklisterne frakøre stien uden at krydse vognbanerne?
•

Hvordan kan de nuværende cykelstier på Strandvejen udvikles, så de bliver
bredere?

•

Hvor er det muligt at etablere cykelruter langs stranden? Er det muligt ud fra et
lovmæssigt perspektiv? Hvordan vil man kunne etablere en strandcykelsti, så
det ikke er til gene for beboerne ved stranden?

•

Hvordan kan rundkørsler fremme sikkerheden for både billister, cyklister og
fodgængere? Hvor kan det være oplagt at placere rundkørsler?

•

Hvordan kan evt. flere rundkørsler, bump og flere fodgængerovergange
fremme sikkerheden for både billister, cyklister og fodgængere? Hvor skal og
kan disse placeres? Er der nogle tekniske udfordringer forbundet med dette?

•

Hvordan kan en tosporet frem for en firesporet vej nedsætte farthastigheden?
Har det en effekt? Hvilke erfaringer er der fra andre kommuner? Hvordan kan
man forene den massive trafik med en smallere vej, og tillader den øvrige
trafikafvikling at et spor nedlægges?

E)	
  En	
  forskønnelse	
  af	
  Strandevejen	
  bør	
  indgå	
  i	
  klimatænkningen
Strandvejen har en unik beliggenhed, idet stranden og de mange naturområder
præger forløbet. Dog er der ikke mange naturlige elementer som træer eller blomster
der pryder Strandvejen. Hvis man gjorde Strandvejen mere dekorativ med blomster og
grønne områder, så vil vejen få et mere sammenhængende og smukkere udtryk.
Samtidig vil den naturlige forskønnelse kunne absorbere den megen regnvand, der
præger Danmark. Generelt bør man tænke klimasikring ind, når Strandvejen skal
forskønnes og udvikles.
•

Beplantning langs Strandvejen. Planter, blomster og træer vil kunne pryde
Strandvejen og give et smukt og sammenhængende udtryk på hele
strækningen. Samtidig vil de grønne områder kunne absorbere vand, og
nedsætte risikoen for oversvømmelse af vejen.

•

Grønne parkeringspladser. Hvis man etablerer parkeringspladser kunne
man begrønne dem, så pladserne ikke bliver oversvømmet. I øjeblikket bliver
parkeringspladsen ved Mosede Fort oversvømmet, fordi vandet ikke kan løbe
fra. Denne kan begrønnes, hvilket kan afhjælpe problemet med vand på
pladsen.

•

Kunst i gadebilledet ville gøre, at folk på Strandvejen havde noget kønt at
kigge på. Man kunne etablere kunstinstallationer, varetegn eller skulpturer
langs Strandvejen, hvilket kunne ’brande’ Greve og give Strandvejen et mere
spændende forløb.
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Spørgsmål til Greve Kommune
Overordnet må I gerne tage stilling til, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke
kan lade sige gøre – ud fra et lovmæssigt, teknisk og økonomisk grundlag.
•

Hvordan kan man klimasikre på Strandvejen? Hvad er de mest akutte
problemer i forhold til klimaproblemerne på Strandvejen? Er der nogle konkrete
og effektfulde tiltag på klimaområdet, der kan gøres nu?

•

Hvilke planter og træer er oplagte at plante langs Strandvejen? Hvordan kan
der skabes plads, så de kan overleve? Hvordan sikrer vi, at det bliver
vedligeholdt?

•

Hvordan vil en begrønning af parkeringspladser være muligt og samtidig
mindske oversvømmelser af parkeringspladsen? Har det en effekt, når der
kommer massive regnmængder?

•

Hvordan kan beplantning overleve, når vejene bliver saltet om vinteren? Er der
en teknisk løsning, hvordan beplantning og vejsalt kan forenes? Eller er der
andre tiltag, vi skal gøres opmærksomme på?

•

Er der fra kommunens side interesse i at integrere kunst i gadebilledet?
Hvilken og hvor meget kunst er man interesseret i? Hvem skulle bestemme
hvilken kunst, der skal investeres i? Hvor skulle det placeres?

F:	
  Der	
  bør	
  oplyses	
  om	
  strandadgange,	
  kultur	
  og	
  tilbud	
  på	
  Strandvejen
Borgerne i Greve Kommune skal ikke være i tvivl om, hvordan de kommer til stranden,
og om hvad de kan opleve dernede. Ligeledes skal borgerne blive oplyst om de
kulturelle seværdigheder, som området omkring Strandvejen rummer. Generelt skal
der være en bedre oplysning om tilbud og muligheder, så borgerne kan blive
opmærksomme på alle de ting, som de i dag ikke ved, eksisterer.
Forslag til tiltag indenfor dette tema:
•

Adgang til stranden og havnene (skilte). Der skal være skilte, der viser,
hvordan man kommer ned til vandet og samtidig gøre besøgende
opmærksomme på, at der er havne i Greve. Generelt efterspørges det, at der
skal være klarhed i skiltene, så man ikke er i tvivl om, hvor man kan komme
ned til vandet. Skiltene skal udtrykke åbenhed, så man føler sig velkommen.

•

Kort over adgangsvejene til stranden – også private, så der kommer
oplysning om, hvordan man kommer til stranden, men kortet skal også
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fortælle, hvad der er nede på stranden. Derudover skal beboerne på
strandsiden informeres om regler for, hvad der er deres områder, og hvilke
områder der er offentligt tilgængelige.
•

Kortlægning af kulturelle og historiske steder. Hvis Greve Kommune skal
sætte fokus på kulturelle og historiske bygninger, så er det vigtigt, at der bliver
foretaget en kortlægning (saveregistrering) over bevaringsværdige, kulturelle
og historiske bygninger. Ligeledes skal borgerne blive informeret om stederne,
og om hvordan de kan besøge dem.

•

Etablering af en portal på kommunens hjemmeside skal informere borgere
og besøgende om tilbud og attraktioner ved Strandvejen. Her skal der også
oplyses om de praktiske forhold ved stederne såsom, hvor kan man parkere?
Er der handicaptoilet? Kan man have barnevogn med osv.?

Spørgsmål til Greve Kommune
Overordnet må I gerne tage stilling til, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke
kan lade sige gøre – ud fra et lovmæssigt, teknisk og økonomisk grundlag.
•

Hvad er Greve Kommunes skiltepolitik? Er der en samlet strategi for, hvordan
Greve Kommune oplyser på skilte? Hvordan er reglerne ang. privat-vejskiltene? Kan man ændre disse, så de udtrykker mere åbenhed?

•

Hvordan kan man kortlægge adgangsvejene til stranden? Hvordan kan man
lave et kort over adgangsvejene på Strandvejen? Er de private veje offentligt
tilgængelige? Hvordan skal man informere boligejerne på strandsiden herom?
Hvordan vil man som borger kunne få kortet?

•

Er det muligt at kortlægge de kulturelle og historiske bygninger langs
Strandvejen? Hvem skulle stå for en saveregistrering? Har Greve Kommune
interesse og ressourcer til dette? Hvem skulle udarbejde informationen om
bygningerne?

•

Hvem skal udarbejde og vedligeholde en portal om tilbud på Strandvejen?
Hvem skulle portalen henvende sig til? Hvilke ting og tilbud skulle portalen
indeholde? Hvilken effekt skulle en portal have?
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4	
  Afrunding	
  	
  
De seks temaer og de dertilhørende forslag til tiltag bygger på
interessentkortlægningen og interessentmødet, som er blevet foretaget i efteråret
2014. Detaljerne om kortlægningen og mødet vil kunne findes i den tilhørende
bilagssamling.
Spørgsmålene til de enkelte temaer og tiltag bør diskuteres af medarbejdere i Greve
Kommune. Spørgsmålene kan ses som forslag til, hvad man kan diskutere, når man
sidder med de enkelte tiltag – Hvis de ansatte har nogle bedre og mere
vedkommende spørgsmål, så må disse gerne skrives og besvares. Derudover skal
det nævnes, at interessenterne ikke havde mange synspunkter, når det gjaldt om at
tænke klimasikring ind i udviklingen af Strandvejen. Derfor må Greve Kommune
meget gerne tænke over løsninger og idéer, når temaerne diskuteres.
Herefter kan 12byer arbejde videre med udvalgte temaer og tiltag samt danne nye på
baggrund af kommunens diskussion. Dette har til formål at finde frem til et kvalificeret
format, som borgerne kan arbejde ud fra under borgermødet i februar 2015, hvor det
er borgernes indspark til udviklingen af Strandvejen, der bliver sat i centrum.

15	
  
	
  

