
                          STATUSBREV 30.APRIL 2020

AMBASSADØRGRUPPE
for kystbeskyttelsen i Dragør Kommune

Til repræsentanter fra grundejerforeninger, 

som ikke forventes at blive direkte berørte.

Kære ambassadør 

Dette brev giver en kort status over hvad der er sket 
siden første møde med ambassadørgruppen d. 28. 
november 2019, og hvad som kommer til at ske i de 
kommende måneder.

Siden sidst 
– borgersamlinger og opstart af konkurrencen
Som optakt til konkurrence om Dragør som ´Klima-
robust Kystkommune´ blev der gennemført 5 bor-
gersamlinger langs kysten og en digital inddragelse. 
Viden herfra har vi opsamlet og videregivet til de kon-
kurrerende hold. Der var flot opbakning til arrange-
menterne. Tak for hjælpen til Jer ambassadører, som 
har hjulpet med at fortælle om borgersamlingerne.

Konkurrencen om Dragør som ´Klimarobust Kyst-
kommune´ er gået i gang. På grund af Covid-19 blev 
opstarten gennemført som en digital opstartsdag i 
marts 2020. Rådgiverholdene fik dog også mulighed 
for at besigtige kyststrækningen i mindre hold, og er 
blevet godt rustet til arbejdet med konkurrencen. 

Revideret tidsplan for konkurrence 
Tidsplanen for konkurrencen og arrangementer er 
blevet revideret på grund af Covid-19. Således håber 
vi på, at kunne invitere dig i september 2020 til en 
indbudt præsentation af de tre forslag. Du vil mod-
tage særskilt invitation hertil, når tiden nærmer sig. 

Dette vil være et arrangement udelukkende for am-
bassadørgruppen og bedømmelsesudvalg. 

Derudover vil konkurrenceforslagene blive udstillet 
offentligt i september 2020. Der vil også være åbent 
borgermøde og drøftelse i den forbindelse. Beslut-



ningen om, hvilke lokale løsninger, der skal arbej-
des videre med vil foregå i december, og offentlig-
gøres i januar 2021.

Gennemførsel af tidsplanen med ovenståen-
de arrangementer er afhængig af, at vi kan af-
holde de forskellige arrangementer inden for de 
retningslinjer, som vil være gældende til den tid 
jf. Covid-19. Såfremt tidsplanen bliver revideret 
igen, vil du få direkte besked.

Vedlagt er mere information om din rolle som am-
bassadør samt overblik over kommende begiven-
heder som vedrører ambassadørerne. 

Venlig hilsen,

Jesper Horn Larsen, afdelingschef

og 

Hanna Rehling, projektleder 

KOMMENDE BEGIVENHEDER I 2020

Grundet Corona-situationen kan der komme ændringer i tidsplanen. 

PRÆSENTATION AF DE ENDELIGE FORSLAG:
14. SEPTEMBER 2020 - INVITATION FØLGER
De tre rådgiverhold præsenterer deres endelige forslag for hele ambassadørfølgegruppen 
og bedømmelsesudvalget.

ÅBEN UDSTILLING:
SEPTEMBER 2020
Udstilling af konkurrenceforslag, hvor alle borgerne kan afgive holdninger til forslagene.

ÅBENT BORGERMØDE:
SEPTEMBER - DATO IKKE FASTLAGT
Åbent borgermøde om de tre forslag hvor der er mulighed for at afgive holdninger, idéer 
og ønsker til forslagene, med henblik på det videre arbejde med forslagene. 

BEDØMMELSE:
NOVEMBER OG DECEMBER
Bedømmelsesudvalg indstiller en vinder til kommunalbestyrelsen

OFFENTLIGGØRELE AF VINDER: 
JANUAR 2021
Herunder offentliggørese af hvilke løsningsforslag og hvilken overordnet strategi, der skal 
arbejdes videre med på de enkelte strækninger.



DIN ROLLE SOM AMBASSADØR 

Du er inviteret til at følge og deltage i udvikling af projekt for kystbeskyttelse af Dragør Kommune, som repræsentant fra jeres 
forening eller nævn. Du er i gruppen med grundejerforeninger, som på nuværende tidspunkt ikke forventes at blive direkte berørt/
beskyttet af kommende kystbeskyttelsesprojekt. Alligevel vil alle borgere blive indirekte berørt, og kommunalbestyrelsen, har derfor 
valgt at invitere en repræsentant fra alle grundejerforeninger ind i en ambassadørgruppe.

Du vil løbende blive informere og du vil blive inviteret til en indbudt præsentation, hvor fagfolk præsenterer konkurrenceforslagene.

Idet du repræsenterer en grundejerforening eller nævn opfordrer vi til, at du orienterer dig blandt medlemmernes holdninger og 
viden om kysten, således at du kan repræsentere flest mulige stemmer.

Du kan læse mere om parallelkonkurrencen via følgende link: www.dragoer.dk/robustkyst

KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål til projektet kan rettes til projektgruppen og projektleder Hanna Rehling, Dragør Kommune på: diger@dragoer.dk.

UDSENDELSE AF BREVE

Du har fået dette brev, fordi du er registreret som formand i en grundejerforening, boligselskab, andelsforening eller i et nævn i 
Dragør Kommune. Hvis brevet er kommet forkert beklager vi, og du må meget gerne svare, så vi kan rette fejlen på vores lister.



HVEM ER AMBASSADØRER? 
Ambassadørgruppen består af repræsentanter 
fra alle grundejerforeninger, boligselskaber i 
Dragør Kommune, Dragør Bevaringsnævn, 
Beboerforeningen for Dragør Gl. By og 
Dialogforum/Erhvervsforening for havnen.

Ambassadørgruppen vil med mellemrum 
få fremsendt information om projektet 
og vil blive inviteret til arrangementer fx 
præsentation af konkurrenceforslag.

Direkte berørte/beskyttede

De grundejerforeninger og nævn som 
ligger nærmest kysten (de røde) er inviteret 
til at deltage i yderligere to workshops 
sammen med de konkurrende hold og 
bedømmelseskomiteen. Årsagen er, at disse 
grundejerforeninger forventes af blive direkte 
beskyttede af kommende projekt.

Hvad med alle andre borgere?

Dragør Kommune vil afholde en række 
åbne arrangementer undervejs, hvor alle er 
velkomne. 

Senere når kommunalbestyrelsen træffer 
afgørelse om at arbejde et konkret 
projektforslag vil alle berørte borgere også 
blive hørt jf. kystbeskyttelsesloven.

11

KONKURRENCEPROGRAM

2

3

4

5

6

7

8

9

15
16

17

18
19

20

21

27

40
69

70

78

79

80

81

28

29
30
31

32

33

1314

26

34

35

36 37

38

39

41
42

45
5350

54

55
58 60

6867
64 63
66

71

7273

76

77

82

1

1

1

62
59

61

56

74

75

57

65

5251

49
4748

46 44
43

22 23 24 25

10

11

12

DIREKTE BERØRTE
1. Nordstranden
2. Lunden
3. Fristrandens Vejlaug
4. Løkken
5. Beboerf. for Dragør Gamle by
6. Strandjægervej
7. Dragør Andelsboligforening 
    (Engparken)
8. Strandkanten
9. Søndergården
10. Søvang
11. Kongelunden
12. Møllevang
13. Ndr. Engvej
14. I/S af 12/3 1941, Ndr. 
      Engvej 10-23
15. AHF Bachersminde
16. Kålmarken
17. Lærkeengen
18. Gårdhusene Dragør Syd
19. Strandparken

20. Nyttehaver v. 
skolestien
21. Maglevang
22. Maglebyvænge
23. Magleby Eng
24. Sydstrandens Villaby
25. Lundevang
26. Ved Lunden
27. Ved Kæret
28. Grusbakken
29. Stenbakken
30. Rågaards Alle 
31. Strandbakken 

ØVRIGE
32. G/F Poppelrækken
33. Fælledvej 157 A-H 
34. Fasanvang
35. Bobakken
36. Dragørlund
37. Jægervangen
38. G/F Dragør Strandby

39. Jægerengen
40. St. Magleby Villaby
41. Lundevejs
42. Parkly
43. Østerled
44. Vesterleds Vejlaug
45. Kirkeveens Villaby
46. Jægervej
47. Jægergården
48. Lundeager
49. Skippergården
50. P/F Maglebylund
51. Kronager
52. Lodsgården
53. Schoutgården
54. Kronen
55. Aleenlyst
56. Banestien
57. Nordbo
58. Grønnevang
59. Engbo
60. Grænsevænget

61. Støbervænget
62. Stationsvænget
63. De syv små hjem
64. Pileengen
65. Hyldeengen 5-19
66. Hollændervej/vest
67. Hollændervej/Øst
68. Stationsvej 15B
69. Fuglevang  
70. Gærdely
71. Skriverengen
72. Dragør Enge
73. Vita
74. Køjebo
75. Petersminde
76. Nordbo
77. A.P. Møllers Allé
78. Skoleodden 
79.  Industrilodden
80. Marienlyst  
81. Harevænget
82. Godthaab

Afgrænsning af konkurrenceområdet

Vejledende linjeføring af kystbeskyttelse

Delstrækninger

Direkte berørte Have- og Grundejerforeninger

Andre Have- og Grundejerforeninger

Have- og grundejerforeninger


