
OPSAMLING PÅ DIALOGPROCES OM KLIMAPARKEN 

Klimapark-gruppens ønsker til klimaparken 

I dialogprocessen har aktørernes og interessenternes ønsker udmøntet sig således: 

Natur, beplantning og biodiversitet 

 Parken skal appellere til alle borgere, ikke kun fx børn eller ældre.  

 Kombinere natur, leg og vand; kuperet terræn, naturlige vandløb – gerne med trædesten. 

 Vigtigt med kuperet terræn, ikke en flad græsplæne – det er for kedeligt.  

 Beplantningen skal passe til det danske klima, med robuste og ikke-giftige arter.  

 Biodiversitet skal tages seriøst, og både anlæg og efterfølgende pleje skal tilrettelægges, så dyr og 

insekter tiltrækkes. 

 Naturlige opholdssteder og ’rum’. 

 Parken som læringssted – både for studerende fra Next og Tec, for børn og alle os andre; et sted hvor 

man kan mærke og sanse naturen. 

 Parken skal være robust – den skal bruges af mange, og alligevel holde sig attraktiv i mange år. 

 Gerne frugttræer og frugtbuske. 

 Evt. en sanse-duftehave som i Fælledparken. 

 

Regnvandshåndtering 

 Regnvandshåndtering skal være en del af terrænet, så arealerne kan bruges til aktivitet, når der ikke står 

vand. Det er ok at dele af parken ikke kan bruges efter skybrud, naturen må gerne sætte grænser for os.  

 Gerne åbent vand til rekreativ fornøjelse, også i tørvejr. 

 Der må gerne opstå en skøjtebane om vinteren, hvis der ligger åbent vand. 

 

Aktiviteter 

 Multifunktionalitet! – de enkelte steder skal kunne bruges til flere forskellige ting.  

 Af hensyn til sameksistens: placering af aktiviteter der, hvor de generer mindst. Tænke i støjzoner og 

stillezoner 

 Scene til (akustisk) optræden; fx teater, kor, rollespil mv.  

 Evt. bistader til borgerdrevet bilaug 

 

Praktiske forhold 

 Hovedsti med god belysning – mange skal færdes der dagligt og på alle tider af døgnet; man skal føle sig 

tryg. Sidestier må gerne have lidt lavere belysning – mulighed for at gå på opdagelse. 

 Bænke skal falde naturligt ind, gerne integreret i terræn, organiske. 

 Tænk over skrald, f.eks. sortering allerede i parken? Flasker, dåser, pizzabakker.. 

 

Klimapark-gruppens bestod af repræsentanter fra: 

Next og TEC – både administration og studerende 

Baltoppen Live 

Grønt Råd 

Naboer (Baldersbo afd. 10) 

Tilgængelighedsgruppen 

  



OPSAMLING PÅ DIALOGPROCES OM KLIMAPARKEN 

Prioritering vedr. parkens indhold / Gruppe 1 
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Prioritering vedr. forbindelser og sameksistens / Gruppe 2 
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