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VI OPFORDRER ALLE:

KOM TIL AFDELINGSMØDE I DET STORE 
TELT PÅ DEN STORE PLÆNE 
MANDAG 5. OG TIRSDAG 6. OKTOBER
Kære medbeboer

Vi har valgt at afholde afdelingsmøde i Bispeparken, trods at det er svært i denne tid.
Det er et nød-afdelingsmøde, hvor vi har lejet et stort telt for både at kunne være mange mennesker 
og samtidig holde den rigtige afstand. 
Vi har planlagt det til at være to møder, mandag og tirsdag, der er så korte som muligt, og hvor der 
desværre ikke er den spisning og hygge, vi er vant til.

Meningen er, at vi tager de vigtige og nødvendige beslutninger. 
Det gælder for eksempel om budgettet for næste år, så der er løn til alle medarbejdere i Bispeparken.
Samt forslag om en affalds-/genbrugsordning, så vi ikke drukner i skrald og rullecontainere. 
Dertil de beslutninger, som alle eller næsten alle er enige om, vil gøre Bispeparken endnu bedre.
Det er vigtigt, at vi tager beslutningerne i vores lokale beboerdemokrati, i stedet for at overlade det til 
andre.

Af hensyn til at mødet bliver fornuftigt kort, så har vi særlige møder til forskellige emner i den 
kommende tid. Og foreslår og appellerer, at hundespørgsmålet kommer i udvalg.

TRYGHEDSMØDE I SLUT-OKTOBER
Debatter omkring tryghed, larm og så videre opfordrer vi til, at vi tager på det tryghedsmøde, som vi 
afholder sammen med Beboerprojekt Bispebjerg, hvor kommune, politi med flere også er med og er 
klar på en snak om, hvad der gøres, og hvad der kan gøres.

”GØR BISPEPARKEN ENDNU BEDRE” MØDE OM FORANDRINGSPLAN 29. OKTOBER
Mødet giver mulighed for at komme med de store visioner og fortælle kommunen om det.

HUNDEHOLD – VI FORESLÅR ET UDVALG 
Administrationen har begået den fejl at skrive en e-mail til næsten alle beboere og foreslå, at man 
stillede et bestemt forslag, nemlig om at tillade hundehold. Det er en utidig indblanding i vores 
beboerdemokrati. Flere beboere har så stillet forslaget, og det er man til gengæld i sin gode ret til.

Samtidig er det klassisk et stort konfliktspørgsmål i Bispeparken. Der er blevet stemt om det mange 
gange, og hver gang med samme resultat, et nej. 

Det handler meget om den enkeltes udfoldelsesmuligheder versus naboerne og hele boligområdet 
og det handler om støj og en masse andet. Der er mange følelser og mange konkrete oplevelser på 
begge sider af sagen, og der er mange fakta og fornemmelser, der kan fortælles om. 

Det kan tage lang tid og er alligevel ikke noget man kan nå til bunds i på et enkelt afdelingsmøde. 
Hvis vi tog en afstemning her og nu, så ville der, uanset resultatet, være medbeboere, der blev kede 
af det og måske også vrede. Det har vi ikke brug for lige nu. 

Der er samtidig et stort behov for at få en bedre fælles forståelse af, hvad der er op og ned i sagen.
Derfor foreslår vi, at man kan være med i et udvalg, der ser på alt det her, og på hvilke regler, man 
kunne forestille sig. I stedet for at stemme her og nu. 
Vi mener, at det er den bedste løsning og appellerer til alle om at støtte op om dette på mødet.

Bispeparkens Bestyrelse – post@bispeparken.dk – www.bispeparken.dk

mailto:post@bispeparken.dk

