BILAG
Navneforslag til ny bypark
Udtræk fra Citizenlab
1

Navn

Begrundelse

Stavnsholtparken

Den ligger i Stavnsholt, så Stavnsholtparken, eller alternativt
Stavnsholt Bypark. Navnet er helt naturligt og i tråd med
Stavnsholt Gadekær, Stavnsholt Kirke, Stavnsholtkilen, ja
sågar Stavnsholt Renseanlæg.
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Den kjære ene munks hvile
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Oasen
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Kastanjehaven
Bylunden
Naturstriben
ForBiparken
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Miljøhaven
Brumbasseparken
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Naturparken
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Hvilebæk Bypark
Blomster insekt parken
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Naturpark Nord Øst
Naturens kreativitetspark
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Lyngholmparken

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.
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
Et smukt åndehul når man færdes langs stien mellem
Lyngholm - og Stavnsholtskolen.
Kastanjetræer er grundlag for den nye park.

For summende bier, for mennesker, der går forbi, en
fredfyldt oase, en grøn sti
Navnet Brumbasseparken er hyggeligt, nemt at huske for
børn og voksne samt nemt at relatere til insekthotellet
Jeg er 7 år. Jeg cykler forbi parken hver dag hjem fra skole.
Jeg synes at Byparken skal hedde Naturparken fordi det er
natur midt i byen. Jeg synes Naturparken er et godt navn til
en park, hvor der er natur.
Blomster insekt parken
Blomster insektparken ,bliver et dejligt sted at besøge, så
fyldt med vilde Blomster og sjove insekter.
Navnet dækker både sted og indhold :-)
Min søn foreslår Naturens Kreativitetspark, fordi naturen er
kreativ
Hvis parken opkaldes efter skolen vil det være lettere at
finde den/lokalisere den i farum. Skolens elever har desuden
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Sommerfugleparken

17

Kastanieparken

18

Kastanielunden

19

Bioparken

20

Kjærboparken

bidraget til parken og vil sikkert bruge den en del.
Jeg synes parken skal opkaldes efter de flotte insekthoteller,
som skoleeleverne har lavet :-)
Dog lyder sommerfugl bedre end insektparken
Årsagen til navnet er at der gennem mange år har været en
større kastanietrægruppe. Nu er der tyndet ud, men der står
fortsat store flotte træer tilbage som en markør for området.
Årsagen til navnet er at der gennem mange år har været en
større kastanietrægruppe. Nu er der tyndet ud, men der står
fortsat store flotte træer tilbage som en markør for området.
Jeg synes at den nye park skal navngives efter dens formål:
øget biodiversitet

