Urafstemning om skybrudssikring og forbedret
grønt område med øget biodiversitet i Bispeparken

Kære beboer
Organisationsbestyrelsen har besluttet, at forslag om skybrudssikring og forbedret grønt område i
Bispeparken skal sendes til urafstemning blandt beboerne, da der fortsat er forsamlingsforbud i
Danmark.
På bagsiden af denne indkaldelse til urafstemning finder du forslaget om skybrudssikring i Bispeparken.
Der er desuden vedlagt 2 stemmesedler til urafstemningen samt folderen ”Merværdiskabende
skybrudssikring – Scenarier for Bispeparken”. Her finder du information og tegninger for projektet. Du
kan også finde informationerne på hjemmesiden bispeparken.dk.

Urafstemning 3. - 14. maj 2021
Stemmesedler er omdelt til alle husstande mandag den 3. maj 2021, hvor urafstemningen starter. Hver
husstand har 2 stemmer.
Du kan aflevere dine stemmesedler i brevindkastet i døren ved Frederiksborgvej 118D. Der er koblet en
aflåst stemmeboks på brevindkastet, så stemmene opbevares forsvarligt.
Sidste frist for aflevering af stemmesedler er fredag den 14. maj 2021 kl. 12.00, hvor valgboksen vil blive
lukket.
Optællingen af stemmerne vil finde sted mandag den 17. maj 2021 kl. 15.00 i beboerhuset, Bispeparken
17 B. Optællingen foretages af Jean Thierry fra Bispeparkens Bestyrelse, Inge Holmstrøm Pedersen,
beboer i Bispeparken samt Bo Juul Kisum og Thomas Nielsen fra ejendomskontoret.
Med venlig hilsen
fsb’s organisationsbestyrelse

om

Etablering af skybrudssikring samt et forbedret grønt område med plads til mere biodiversitet og mulighed for
ophold på den store græsplæne, hvor flagstangen står i dag.

Der etableres et skybrudsanlæg med et forbedret grønt område på den store græsplæne.

Afstemning

Forslag

Forslag til urafstemning i afd. 1-22 Bispeparken den 3. maj til 14. maj 2021

Se vedlagte beskrivelse: ”Merværdiskabende skybrudssikring – Scenarier for Bispeparken”, Scenarie 1+2
I folderen ”Merværdiskabende skybrudssikring – Scenarier for Bispeparken” er der opsat to mulige scenarier.
Bispeparkens Bestyrelse har i samarbejde med fsb’s administration besluttet at stille ét samlet forslag om
scenarie 1+2. Dette giver størst værdi for Bispeparkens beboere, da det indeholder en genopretning af
parken samt nye byrums- og naturtiltag for 3 millioner kroner uden huslejeforhøjelse.
Projektet indeholder 2 dele:
•

Basisdelen omfatter de omlægninger, der er nødvendige for at tilbageholde regnvandet, og som
finansieres af HOFOR

•

Byrumsforbedringerne øger tilgængeligheden og gør det grønne område til et endnu bedre sted at

Begrundelse

færdes. Dette finansieres af Områdefornyelsen Nordvest i Københavns Kommune (3 millioner kroner)
Endelig er der skitseret nogle muligheder, som afdelingen selv kan tilføje senere, når økonomien tillader det.
København rammes stadig oftere af store regnskyl og skybrud. For at aflaste kloaksystemet og forhindre
oversvømmelser i byen skal regnvandet holdes tilbage. Skybrudsanlægget i Bispeparken skal være en del af
løsningen. Det grønne område skal kunne tilbageholde 1.500 m3 regnvand i tilfælde af et skybrud.
I forbindelse med etablering af skybrudssikringen indrettes området, så det bliver et grønt åndehul og
mødested for Bispeparkens beboere.
Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bispeparkens Bestyrelse, Områdefornyelsen Nordvest i
Københavns Kommune og HOFOR – Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.
Etablering af det grønne område og af skybrudsanlægget – både del 1 og 2 – betales af Områdefornyelsen

Dato

Projektet giver derfor ingen huslejeforhøjelse.
fsb’s organisationsbestyrelse stiller forslaget i samarbejde med Bispeparkens Bestyrelse.
stiller

Forslags-

Økonomi

Nordvest i Københavns Kommune og HOFOR.

23. april 2021

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til projektet, kan du ringe til projektleder Birgitte Vest Rasmussen på 33768381 eller sende en mail til
bvr@fsb.dk

Husk at aflevere dine stemmesedler senest fredag den 14. maj 2021 kl. 12.00.

