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SKREVET AF
TINE JENSEN

Følgende spørgsmål blev sendt ud:
1. Har du oplevet gener såsom støj, affald (herunder hundeposer og -efterladenskaber), løse hunde udenfor hundeskoven, trafik, parkeringsproblemer mm., som
du ikke oplevede tidligere? Eller er generne tiltaget?
2. Har du oplevet problemer med at færdes i området eller ned til åen som følge af
hundeejernes brug af hundeskoven og faciliteterne i området?
3. Har du oplevet en forbedring af et eller flere forhold, efter at hundeskoven er åbnet?
4. Andet?
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Stevns nord spejderne:
Hej Tine,
Jeg har hørt lederne ad.
1. Vi oplever helt bestemt flere biler på P-pladsen, vi finder dog ikke
hundelorteposer eller lignende.
2. Nej, vii oplever at hundeskoven er et positivt tiltag for området.
3. Nej, der er fortsat en del løse hunde i selve solgårdsparken.
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4. vi tænker at det ville være godt med en vandpost, der er mange
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hundeejere der henter vand hos spejderne når vores udendørshane
er åben.
Venlig hilsen
Rikke Glückstadt Eriksen
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Hej Tine
Svar ved hundeskov forsøgsprojekt

1. Jeg møder rigtigt tit løse hunde, omkring hundeskoven, og har også
måtte smide et par ud af vores have, da jeg ikke havde lukket vores
låge. Der ligget ligeledes tit hundelort på stien ved hundeskoven. hvad
angår parkering er det jo svært at vide om det er pga. hundeskoven,
eller bare generelt større antal besøgende i parken grundet corona.
2. Adgangen til åen er uændret.
3. Ingen forbedring, mange løse hunde, mellem 20-30% har ikke deres
dyr i snor. Der er blevet lagt nogen store sten ud i kanten af vejen,
som gør det svære for folk at parkerer, der resulterer i parkering på
Strandparksvej, og Engvangsvej, bare en konstatering, ikke gener for
os som beboere.
God dag
Med venlig hilsen
Peter B. Bentsen
Lager og logistikchef
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Svar på evaluering af hundeskoven Strandparksvej, Strøby Egede.
Spørgsmål 1:
Jeg har oplevet øget trafik og der er ikke parkeringsforhold til de biler,
der kommer.
Bilerne holder på kryds og tvært, så det kan være svært at komme
igennem og hjem til sin bolig.
Jeg ønsker, at den udvendige sti kunne nedlægges, da den viser over
til min grund og naboens grund. Vi har oplevet øget trafik over til vores
grunde.
Jeg har ikke oplevet andre gener.
Venlig hilsen
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Jesper Hansen
Strandparksvej 10
4600 Køge
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Hermed svar ang. Hundeskov i Strøby Egede.
1. Ja, en del efterladenskaber på stien langs med hundeskoven.
Jeg vil foreslå at der opstilles standere med hundeposer og skraldespand ved hundeskoven. Men ellers er det bare dejligt med en
hundeskov.
2. Nej
3. Nej
4. Skoven er ikke så anvendelig i store perioder pga. vand (efterårforår). Kunne man forestille sig at der kunne fyldes lidt jord på op
mod shelteren?
Mvh.
Niels-Thomas Ackermann
Engvangsvej 6
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Fra formanden for Solgårdsparkens bestyrelse:
Hej Tine !
Vi har ikke noget negativt at sige om hundeskoven.
Mvh Olli.
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Svar fra bruger (ikke nabo)
Som jeg ser det, så går alt godt med hundeskoven. Der er mange
besøg dagligt og jeg møder massere af "kendte" hunde, men der
kommer også nye til. Der er selvfølgelig vådt lige nu med alt den
regn, der har været, men det er vi jo enige om, er vilkåret og jeg tager bare gummistøvler på og andre vælger, at benytte Solgårdsparken istedet. Jeg har talt med naboen, og de er ikke generet af
hundeskoven. De benytter den også selv med deres nye hvalp.
Problemerne ift. biler er mest i relation til spejderhytten og den har
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jo ikke været særlig brugt det seneste år pga. Corona. Hegnet har
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det godt. Og der er ikke affald.
MVH
Anne
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