
 

 

 

 

 

 

 

BILAG 1  



Har du lyst til at sætte dit præg på kirkegårdens udvikling i fremtiden, er du velkommen til at svare på spørgsmålene nedenunder: 

3 udvalgte områder 
på kirkegården: 

Hvordan ønsker du 
adgangs- og 
opholdsarealerne 
indrettet? 

Hvilke aktiviteter, 
forestiller du dig, 
kan tillades/ikke 
tillades her? 

Hvad fungerer godt 
her? Klistr et rundt 
mærke på planen på 
de bedste steder. 

Er der noget 
bestemt her, som du 
savner meget/er 
uundværligt? 

Hvilke stemninger 
ønsker du at opleve 
her i dette område 
af kirkegården? 

 
BYRUMMET 
Åbning af 
kirkegården ud til 
Ørstedsgade: 
trapperne og 
opholdsarealerne. 

A1 A2 A3 A4 A5 

 
PARKEN 
Området i og 
omkring Østre 
Kapel: ”parken”, 
alléen og 
kapelbygningen. 

B1 B2 B3 B4 B5 

 
GRAVOMRÅDET 
Begravelsesområdet 
i den nordlige ende 
af kirkegården og de 
fredede gravminder. 

C1 C2 C3 C4 C5 

Spørgsmål og svar til Østre Kirkegårds udviklingsplan: Borgermødet den 8/10 2019 

  



 

Herunder er der en opsamling på borgermødets udfyldte skemaer. Derudover er det personale, der vedligeholder kirkegården til dagligt, ligeledes blevet bedt om at udfylde skemaerne. 

Skemaerne ligger scannet ind i deres oprindelige form efter denne opsamling. 

Under punktet A1 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Trapperne skal være mere brudt af grønne områder for at undgå for meget beton 

- Oplægget er fint – træplanker til at sidde på (på trapperne) 

- Den her skitse er meget fin 

- Rigtig fin ide, det er nytænkning 

- Vil blive rigtig godt 

- Hvorfor går den nye cykelsti her forbi ved beplantning i Ørstedsgade? 

- Bænke vendt mod kirkegård – ikke én lang bænk 

- Bænke, borde, græs til at opholde sig på 

- Meget gerne åbning som på plantegning eller lignende 

 

Under punktet A2 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Der må ikke lægges op til boldspil eller andre støjende aktiviteter 

- Sidde og gå 

- Bænke 

- Ok at ”spise”/opholde sig ved bænke 

- Ingen legende børn 

- Ikke legeplads 

- Det må ikke blive en legeplads og boldspil 

- Ikke legeplads eller skateboard 

- At folk slår sig ned på bænkene for at læse og nyde naturen 

- Ok at slappe af på bænken. Ikke ok at være tilholdssted for hjemløse 

 

Under punktet A3 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Handikapopkørslerne 

 

 



Under punktet A4 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Husk skraldespande 

- Mere grønt, terræn og bænke. Evt. kirsebærtræer.  Husk skraldespande 

- Borde, bænke, skraldespande 

- Er der tilstrækkeligt med parkeringspladser? 

 

Under punktet A5 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Et godt sted at sidde og meditere. Måske en ide med nogle vandelementer 

- Afslappet. Indbyder til at man får lyst til at komme ind på kirkegården 

- Ønsket om at gå ind og se nærmere på de grønne områder 

- Der skal være rum til stilhed 

- Mulighed for samtaler 

 

Under punktet B1 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Det skal være muligt at benytte toiletterne, og lidt varme om vinteren ville være dejligt, specielt hvis arealet skal bruges som park (flere børn) 

- Der skal være toiletter, gerne med lidt varme på 

- Den foreløbige plan ser meget fin ud 

- Hvad med snerydning? 

- Beskyttelse af eksisterende grave 

- Gode tilkørselsforhold til Østre Kapel 

 

Under punktet B2 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Ok med koncerter, kunstudstillinger og foredrag 

- Gå rundt, sidde, evt. solbade 

- Ikke grillplads og ingen boldspil 

- Solbade, fredelige aktiviteter, ingen løse hunde 

- Ingen løse hunde eller støjende adfærd 

- Ikke boldspil. Børnene må ikke gå ind på gravstederne 

- Ikke boldspil. Adgang til gravsteder 

 



Under punktet B3 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Arealet omkring kapellet 

- Benyttelse af kapel som i dag – til koncerter 

 

Under punktet B4 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Bænke og skraldespande (evt. et hjørne til at spise en medbragt madpakke) 

- Der mangler et handikaptoilet, en pavillon i parken, plante blomster, træer i en allé 

- Små vogne lige dem man har på lystbådehavnen 

 

Under punktet B5 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Beplantning, der tiltrækker fugle 

- Afslappet, indbyder til leg, gåtur med hunden 

- Afslapning 

- Ro – det er en kirkegård 

- Nogenlunde fredfyldt 

 

Under punktet C1 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Adgangsarealet skal være således, at gangarealet ligger udenom kistegravstederne og ikke inde i den. Kastanjevejen bør indgå i gangarealet 

- Også ok 

- Der skal være gode adgangsforhold til gravstederne (fast underlag) 

- Hårdt underlag på stier 

- Afskærmet fra resten 

- Gode parkeringsforhold. Området skal afgrænses af hæk/buske mv. 

 

Under punktet C2 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Kun aktiviteter i forbindelse med begravelser 

- Kun de almindelige begravelseshandlinger 

- Kun dæmpede aktiviteter, ingen løse hunde 

- Det skal være meget roligt, tid til fordybning 



- Skovkirkegård, ikke kun græs 

- De gamle gravsteder skal bevares pg slaæ passes, så der ikke er beskidt 

- De gamle gravsten bør beholdes og stilles evt. i yderområderne af stierne 

 

Under punktet C3 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Det skal være sådan, at man kan køre ind for at holde sit gravsted 

- Nu er der god adgang til urnegrave, markering viser, bænke godt 

- Ingen hunde 

- At området er afgrænset af træer og buske til vej og jernbane 

- Arealerne som de er i dag fungerer godt, og det er muligt, at man selv kan passe gravstederne. Jeg kan godt lide hækkene, kastanjeområdet og de gamle gravsten 

 

Under punktet C4 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Afgrænsning til parken med hæk 

- Afgrænsning af hæk/buske ud til parken 

- Toilet, bænke 

- Fast underlag, evt. fliser 

- Bænke, toilet, vandelementer, skraldespande 

- Lov til at lægge buket på gravsted 

- Måske ville det være dejligt, hvis der var en rive og skuffel 

- Når begravelsesområdet skal være her, bør der være flere muligheder for at tage vand og evt. et stativ/rum med redskaber og trillebør. Mulighed for parkering 

- At køre julepynt ud til gravsted 

 

Under punktet C5 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Fredfyldt 

- Roligt område 

- Roligt område 

- Roligt og fredeligt område 

- Fredfyldt/stille område. Evt. en vandskulptur med rislende vand 

- Fred og ro. Rindende vand, rislende sagte – dejlig lyd 

 


