
Center for Plan, Teknik og Erhverv – pt@dragoer.dk  

 

Høringssvar ang. arealudvikling af Engvejsarealet  

Skolebestyrelsen på Dragør skole sender hermed et høringssvar omkring bebyggelsen på Engvejsarealet 

som vi har store bekymringer i forhold til. 

Boldbanen:  

Den store boldbane bliver i dag brugt af Dragør Skole dagligt i forhold til idrætsundervisning, udeskole og 

andre ude-aktiviteter. Dragør Skole har ikke andre grønne områder lige i nærheden, som opfylder samme 

behov, og det vil være et katastrofalt tab for skolen, hvis der ikke tænkes en løsning ind i forhold til dette – 

både under byggeriet og i særdeleshed som en del af det færdige resultat.  

Ligeledes er den store boldbane et kæmpe attraktiv i forhold til Strandengens SFO, som spiller bold, laver 

fangelege og spiller rundbold på den store plæne. Dette må ikke gå tabt, da børnene i den frie leg med god 

plads omkring dem, har rigtig gode muligheder for at lære og øve sig i de sociale relationer, som er 

altafgørende for deres fortsatte udvikling.  

Det er også af absolut vigtigste karakter, at den del af boldbanen, som IKKE bliver bebygget i første omgang, 

ikke ender med at være en ”holdeplads” for containere, byggematerialer, skurvogne, parkering m.m. Det er 

uacceptabelt, hvis børnene ender som tabere både i selve byggeprocessen men også i forhold til det 

færdige resultat.  

Vi har fra flere kanter hørt, at ”krattet” vil blive bevaret, og det er et punkt, som vi tænker at holde 

politikerne og andre beslutningstagere op på. Krattet er et gemmested og fristed. Det er vild natur på få 

m2, som giver børnenes fantasi frit løb. Der er smådyr og planter, mirabelletræer og brombærkrat – og det 

må for alt i verden ikke gå tabt.  

Dagplejebygningen:  

I bygningen opbevarer Dragør Skole materialer og rekvisitter til brug i idrætsundervisningen. Med et større 

fokus på udeskole efter Corona pandemien, vil behovet for at opbevare materialer kun vokse. Vi forventer 

at man indtænker denne opbevaring et andet sted i planlægningen, hvis man holder fast i at rive dagplejen 

ned.   

Skoleveje:  

Engvej er en skolevej, der benyttes flittigt af børn fra Sydstranden og Dragør midt på vej til og fra Dragør 

Skole, Dragør Skoles SFO, Strandengen og Dragør Skoles klub, Krudthuset. Det er allerede en farlig 

strækning uden cykelstier med mange parkerede biler og dårligt udsyn! Yderligere boliger på Engvej vil 

resultere i øget trafik. Vi vil hermed gøre det helt tydeligt, at vi i forvejen mener at vejen til tider er yderst 

farlig at færdes på for især de mindste skoleelever, og vi forventer at der tages hensyn til dette i processen 

– både i selve byggefasen, hvor maskiner og materialer skal frem og tilbage men i høj grad også 

efterfølgende. De sikre skoleveje bør prioriteres højt for børnene i hele Dragør kommune – og må under 

ingen omstændigheder blive dårligere/farligere pga. et byggeri.  

Derudover er der tilkørsel til Strandengens SFO fra Engvej, som ikke bør spærres i byggeprocessen.  
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Det færdige resultat:  

Vi ser fine muligheder i det færdige resultat, så længe hensynet til børnene bliver taget meget seriøst. Vi 

forventer at der fortsat vil være adgang til en boldbane, som kan bruges til idræt, rundbold, fodbold og fri 

leg både under og efter byggeprocessen.  

Vi er dog bekymrede for at udviklingen af området bliver realiseret af to omgange og med forskellige 

ansvarlige parter. Selve boligdelen skal udføres af en bygherre, mens resten af parken bliver kommunens 

ansvar.  

Vi savner en helt klar forpligtigelse på udførelsen af den del, som kommunen står for, så man ikke gemmer 

pengene fra salget af grunden på kistebunden, men prioriterer at få etableret resten af parken med de 

tilbud, som kan gøre området attraktivt for alle brugere igen.  

Sidst men ikke mindst kræver vi, at man inddrager skole og SFO i den endelige planlægning af byggefasen 

f.eks. i form af en arbejdsgruppe eller projektudvalg. Det skal skrives ind i kontrakten med 

bygherre/entreprenør, at man skal høre disse parter, da deres fortsatte brug af området er essentielt.  

Dette gælder ligeledes i udviklingen af resten af området, altså parkdelen, hvor vi som Skolebestyrelse 

kræver at både ledelsen på Dragør Skole og Strandengens SFO bliver hørt. Vi ser frem til et godt 

samarbejde med både bygherre og forvaltningen omkring udviklingen af grunden.  

 

Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Dragør Skole   


