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Formål med projektet:
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af 
kommunens indsatsområder?)

Projektets ide er at skabe en ny type byrum, der forener 
natur, byrum, undervisning og samvær. At skabe en 
bypark, der forener flere af byens funktioner, indkøb, 
skole, institutioner og fritid, og derved understøtter 
bylivet og skaber et nye mødested omkring naturen i 
byen.  
Byrummet skal være Folkeparken, der ligger i Græsted. 
Folkeparken er et åbent grønt område, der har en 
legeplads, en sø og er lettere kuperet. De seneste ti år 
har der imidlertid været en tendens til forfald, 
legepladsen er ikke vedligeholdt, søen gror til etc. 
En borgergruppe under Græsted Borgerforening har taget
initiativ til at forbedre parken og har på frivillig basis 
ryddet tilgroede områder og været med til at gøre parken
mere indbydende. 
Visionen er at Folkeparken kan opnå den funktion, den 



potentielt kan have. 
Bylivet i Græsted er med tiden flyttet fra Græsted 
Hovedgade til butikstovet, der grænser op til 
Folkeparken. Dette giver mulighed for at lade 
Folkeparken være et rekreativt mødested i tilknytning til 
byens primære funktioner der ligger omkring, både for 
byens borgere, men også for besøgende.
Derudover har skolen stor interesse i at kunne bruge 
parken som forlængelse af skolegården og både bruge 
den til motion og fysiske aktiviteter, og også bruge søen i
forbindelse med undervisningen. Dette ligger i tråd med 
skolernes læringsreform. Borgergruppen har været i 
dialog med skolen, der er interesseret i at delfinansiere 
anlæggelse af bro i søen. 

Projekt i Folkeparken er del af Gribskov Kommunes 
projekt om Områdefornyelse i Græsted, der dog kun kan 
dække en del af finansiering af forskønnelse af parken. 
Områdefornyelsen er tænkt at understøtte udviklingen af 
Græsted med særligt fokus på at skabe mødesteder, 
understøtte lokalt engagement og derigennem styrke 
grundlaget for by- og erhvervsudvikling. 

Visionen for Folkeparken er i øvrigt i overensstemmelse 
med kommunens initiativ om Gribskov i bevægelse, med 
vision om at understøtte sundhedsfremmende initiativer, 
blandt andet i forhold til at fremme bevægelse i 
hverdagen, i forbindelse med skolernes undervisning og 
med flere aktiviteter i naturen. 

Endelig er visionen i overensstemmelse med 
retningslinjer i kommuneplan 2013-25 for Gribskov 
Kommune om at øge biodiversiteten i byerne og at 
fremme byens grønne områder. 

Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?)

Tiltag skal ske i Folkeparken og inkluderer følgende 
initiativer:

- en udbygning af legeplads, eventuelt i samarbejde med
Skovskolen, som borgergruppen har været i dialog med.

- oprensning af sø og anlæggelse af bro. Søen kan gøres 
mere præsentabel og adgangen til søen kan fremmes. 
Skolen har givet tilsagn om at bidrage med 75.000kr til 
anlæggelse af bro.

- etablering af overdækket område, der gør det muligt 
for skoler, institutioner og besøgende at have aktiviteter i
tørvejr, og et sted at spise madpakker.

-reetablering af sti og tilskæring af eksisterende 
beplantning. 

- aktivitetsområder til fitnessområde og beachvolley

- bearbejdning af indgangsområder og overgang til 
butikstorv

Folkeparken bliver en nye type byrum i en lille by som 



Græsted. Den samler de aktiviteter, der sker i dag og 
udgør rammer, der er funktionelle for mange former for 
aktiviteter og skaber derved, med udgangspunkt i 
naturen i byen, en helt ny type af samlingssted.

Målgruppe: Målgruppen er borgere i Græsted, turister og besøgende. 
Folkeparken vurderes at være af en størrelse og karakter,
der kan være interessant at køre efter.

Medvirkende:
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?)

Folkeparken er et kommunalt ejet areal og Gribskov 
Kommune vil være primær aktør for udførelse og 
efterfølgende drift af arealer. Borgergruppen har 
udarbejdet visionen og har udvist stort initiativ og 
engagement og har indtil nu etableret nødvendige 
kontakter og samarbejder, ligesom de står for en del af 
den løbende vedligeholdelse af området. 

Der er aftale om samarbejde med Gribskolen i Græsted 
og indledende drøftelser med Skovskolen.

Der arbejdes videre med mulige samarbejde med de 
tilstødende butikker, og også fitnesscenter, der ligger op 
til Folkeparken.

Projektet får under Borgerforeningen egen hjemmeside 
og vil gennem Områdefornyelsesprojektet indgå i et 
netværk for erfaringsudveksling. Med udbredelse af 
kendskab til projektet forventes det at genere øvrig lokal 
frivillig indsats i projektet. 

Derudover er der indsendt ansøgning til Nordeafonden 
om tilskud. Der vil løbende blive ansøgt om supplerende 
finansiering i kraft af fondsmidler.

Tids- og handleplan:
(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?)

Projektet optarter indledningsvist i juni 2014 og 
forventes afsluttet i 2015, hvis den samlede finansiering 
opnås. Første indsats vil være rydning af grønt, 
oprensning af sø og etablering af bro (2014). Derefter vil 
der etableres anlæg i området (2015). Afhængig af 
hvorvidt der etableres yderligere samarbejder, 
eksempelvis med de nærvedliggende butikker kan der 
ske yderligere tiltag, der kan forskyde tidsplanen.

Sted og fysisk placering:
(Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af areal)

Folkeparken ligger midt i Græsted by. Den er på 23.000 
m2 og er derfor et forholdsvis stort areal i forhold til 
byens samlede størrelse. I folkeparken er der en sø på 
1.800 m2, og der er i dag anlagt en mindre legeplads og 
et baneareal og ellers er parken udlagt med græs, 
enkeltstående træer og buske. Samlet set bærer parken 
dog præg af manglende vedligeholdelse og virker 
nedslidt. Overgangen mellem park og by er også 
ubearbejdet.

Budget:
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og oplysning
om andre tilbudsgivere)

Projektet har et estimeret samlet budget på 3.5 mio kr, 
hvoraf der ansøges om 0.5 mio kr. 
Der er udarbejdet et projektoverslag for etablering af 
anlæg på 2.9 mio kr, og derudover kommer udgifter til 



oprensning af sø, etablering af bro, samt at bearbejde 
kanten af parken, så der bliver skabt bedre 
sammenhæng med den omkringliggende by. I forbindelse
med områdefornyelsen er afsat 800.000 kr og skolen har 
givet tilsagn om 75.000kr til anlæggelse af bro. 
Der er indsendt ansøgning til Nordeafonden om 2.6 mio 
kr, men det er ikke sikkert de vil dække det fulde beløb, 
hvis der gives tilsagn. 

Dato: 24.04.2014

Underskrift af 
tilskudsansvarlig:
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler)


