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Høringssvar - Placering af en ny tennishal ved Hollænderhallen 

 

Vi takker for muligheden for at blive hørt om placeringen af en ny tennishal og de langsigtede planer 

for området omkring Hollænderhallen. 

Holdning til de foreslåede alternativer for placering af en ny tennis-hal og –baner? 

Vi fraråder på det kraftigste placering C ud fra bekymringer omkring trafikafviklingen i området. 

Placering C vil indebære øget trafik omkring SFO’en på Kirkevej, uanset, hvordan tilkørselsforholdene 

er tænkt (hvilket ikke fremgår af forslaget). 

Placeringerne A og E vil begge øge trafikken ad Halvejen, der allerede er usikker at færdes på for de 

bløde trafikanter (og uanset opfordringer er det utopi at tro cyklisterne vil benytte sig udelukkende af 

sti-systemet). Disse placeringer vil kræve en udvidelse af Halvejen. 

Når vi laver en helhedsplan for HH og tænker på et 5-10 årigt perspektiv, hvad er efter jeres 

mening vigtigt ift. udviklingen af HH som helhed?  

Det er vigtigt at udviklingen af området omkring Hollænderhallen ikke begrænser mulighederne for 

Store Magleby Skoles elever, hvad angår fremtidig udvikling af skolen og elevernes adgang til 

udearealer og aktiviteter. 

Tiltag, der øger aktivitetsmulighederne bydes derfor velkomne. 

Vi ser gerne at hele det oprindelige projekt om udearealerne på Store Magleby Skole indarbejdes i 

helhedsplanen, både så det kan blive realiseret og så det ikke bliver umuliggjort af andre initiativer i 

området. Det er os magtpåliggende at det grønne areal (rugbybanerne) mellem Kirkevej og 

Hollænderhallen/multibanen bibeholdes. 

Al udvikling af området skal gøres med trafiksituationen for øje, så presset ikke øges på Halvejen eller 

skolens parkeringsarealer (både for biler og cykler). Dette ligger i tråd med vore ønsker om at 

revurdere Kys og Kør banen langs Kirkevej og øge brugen af parkingspladsen ved rådhuset i 

forbindelse med aflevering og hentning, herunder et fodgængerfelt over Kirkevej. 

Vi ønsker at ændre stien på Hollænderhallens vestlige side (langs keglebanerne), så den løber langs 

hallen og dermed afskaffer det bratte sving på skolens nord-østlige hjørne. 

Hvad synes I området som helhed skal kunne? 

Området skal appellere til aktivt brug af kommunens borgere og binde Hollænderhallen (og andre 

sportsfaciliteter) sammen med Store Magleby Skole - i tråd med de oprindelige tanker i “Aktivt 

knudepunkt i Store Magleby”, hvori skolens udearealer også indgik. 

Det er vigtigt at området planlægges så tilskyndelsen til hærværk minimeres, men så det samtidigt er 

indbydende at bruge. Ved at tiltrække en bred vifte af borgere og invitere dem indenfor i området, har 

vi en chance for at minimere den uheldige opførsel vi desværre har set en stigning i. Vi ønsker ikke at 

gøre skolens nabolag til et samlingssted for ungdomsfester og alkohol- og stof-indtag - men til et aktivt 

område, hvor der også er plads til de unge. 

 

Med venlig hilsen 

René Bomholt 

På vegne af Skolebestyrelsen for Store Magleby Skole 
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