Natur og Klima 14-06-2022

Beslutning: Valg af navn til den nye bypark ved NØ-stien i Farum
Sagsnr. i ESDH:
21/7887
Beslutningskompetence: Natur og Klima
Beslutningstema
Natur og Klima skal beslutte, hvad den nye bypark ved NØ-stien skal hedde på baggrund af en
navnekonkurrence afholdt i blandt borgerne.
Sagsfremstilling
Den nye bypark blev etableret sidste efterår og står færdig i år. Stedet mangler dog sit eget navn, og
derfor udskrev forvaltningen en navnekonkurrence blandt borgerne. Der er indkommet 20 forslag
via platformen Citizenlab. Alle forslagene kan ses i bilaget Navneforslag til ny bypark.
Forvaltningen vil gerne have, at Natur og Klima vælger et af tre udvalgte navne.
Navnene grupperer sig i to overordnede grupper. Dem, der refererer til natur og biodiversitet, og
dem, som refererer til stednavne. Området er omkranset af fire villakvarterer og to skoler, så der er
ikke et entydigt lokalnavn, men Stavnsholt dækker hele området.
De navne, som forvaltningen forslår, der vælges imellem er:
-

Stavnsholtparken: Stavnsholt som bydel rummer hele området.
Begrundelse fra forslagsgiver er: Navnet er helt naturligt og i tråd med Stavnsholt Gadekær,
Stavnsholt Kirke, Stavnsholtkilen, ja sågar Stavnsholt Renseanlæg. Brugen af Stavnsholt i
navnet gør det nemt for alle at vide, hvor i vor dejlige kommune, vi befinder os, i lighed med
f.eks. Hareskovby, Jonstrup, Bregnerød.

-

Den kjære ene munks hvile: et navn som kombinerer navnene på villakvartererne rundt
om.
Begrundelse fra forslagsgiver er: Parken ligger direkte ud til fire forskellige villakvarterer.
For at bibeholde freden i nabolaget, foreslår jeg at parken kommer til at hedde "Den kjære
ene munks hvile", som netop tilgodeser de fire villakvarterer.
De fire villaveje hedder: Kjærbovænge, Enebovænge, Munkehøjvænge og Hvilebækvænge

-

Naturstriben: Naturstriben rummer områdets identitet med fokus på natur. Naturstriben er
et kort og mundret ord, som også refererer til arealets form, som kan ses som en stribe ned
langs stisystemet. Forslagsgiver har ikke givet en begrundelse for valg af navn.

Parken forventes indviet i august i samarbejde med Stavnsholtskolen, hvis 2. klasser har bidraget
med hjemmelavede insekthoteller, og kommunens gartnere, som har en stor andel af æren for
parkens endelige udtryk.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Mål 5: ”I 2030 samarbejder Furesø med foreninger og civilsamfund om stærke fællesskaber og
borgerdrevne løsninger inden for velfærd, kultur-, idræts- og fritidsområdet.”
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Borgerinddragelse
Navnekonkurrencen er drevet som et borgerprojekt via Citizenlab.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller til Natur og Klima,
 at de vælger et af følgende navne til den nye park:
- Stavnsholtparken
- Den kjære ene munks hvile
- Naturstriben.
Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Natur og Klima drøftede sagen og besluttede at navngive parken Stavnsholtstriben.
Bilag:
1 - 2840411
2 - 2845548

Åben
Åben

Bilag: Navneforslag
placering af bypark

(55564/22)
(57768/22)

(H)
(H)

