
Intet byggeri i den gamle Idrætspark ved Engvej 
Fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling DN-Amager, omfattende 
Dragør og Tårnby kommuner, protesterer vi imod  byggeri på arealet og at de store 
beplantnings bælter med træer og krat langs de 2 sider af parken udryddes. Disse 
er naturområder med fin biodiversitet i form af levesteder for småfugle, tudser og 
insekter. Et plus hvis vi skal være ”Vild naturkommune”.  Den store grønne plæne i 
midten bør bevares i fuld udstrækning som en del af byens resterende parker og 
anlæg. Tidl. lokalplanlagt som bydelspark og nødvendig som skoleidrætsplads for 
Dragør Skole. 

At begynde med byggeri i den ene ende, er at starte en salami metode.  Vi har set 
hvordan ”Det Gamle Anlæg” først blev beskåret med kirkegårds udvidelse, så med 
kommunal materialegård (nu SFO), den gamle spejderhytte skal udskiftes med en 
større til meget mere brug. I ”Det Nye Anlæg”  ( kaldet, men vist aldrig døbt, 
Wiederparken), er det oprindelige lille syge- og plejehjem udvidet flere gange til 
det store nuværende Omsorgscenter.  

At bygge nogle få almene boliger hjælper ikke meget på de almene bolig-
selskabernes ventelister. Siden Engparkens 262 og Strandparkens første  230 
lejligheder blev bygget, er ventelisterne blevet større og større i takt med 
Strandparkens mange byggerier. Ønsket om at kommunens indbyggertal skal stige 
vil ske, hvis tankerne om byfortætning gennemføres som foreslået i kommende 
kommuneplan. En prisværdig ide med et olle-kolle. Men kunne det ikke ske på den 
store grønne plæne mellem ”Strandengens” SFO og tennis banerne ? Bør nok være 
for de 70+-årige og ikke for de 52+-årige med et par hjemmearbejdspladser i hver 
bolig som tidl. foreslået.   Nogle få ungdomsboliger er også en god og mangeårig 
ide. Synd at kommunen solgte St. Magleby Gård med ungdomsboliger i baghuset 
og nedrev 16 små brugbare boliger ved ”Enggården”.  

At nedrive boldklubbens tidl. hus ved Engvej, vil også være synd. Må kunne bruges 
mange år endnu, bl.a. til omklædning og bad for skolebørn efter idræt på 
området. 
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