
PRESSEMEDDELELSE  

Bade- og anløbsbro på Kalvebod Fælled - men hvad siger du til også at få sauna og 
omklædningsrum? Invitation til dig om at være med i en ny forening!  

Naturpark Amager vil i løbet af de kommende år kunne tilbyde de besøgende endnu flere 
fantastiske muligheder for at få dejlige oplevelser.  

Uanset om man er til naturoplevelser med fugle, smukke blomster og ro eller om man er til friluftsliv med 
kajak, cykel eller badning vil Naturpark Amager virkelig blive et udflugtsmål af international klasse. Der vil 
blandt andet blive nye hovedindgange som markerer overgangen fra by til natur, Blå Støttepunkter - som 
skal blive omdrejningspunkt for såvel ro som oplevelser og aktiviteter ved vandet, og der vil blive sat en 
masse projekter i værk der understøtter naturparkens inkluderende kvaliteter – altså gør det interessant for 
alle at være med og tage aktivt del i området.  

Et partnerskab bestående af Tårnby, Dragør og Københavns Kommuner, By & Havn og Naturstyrelsen står               
bag Naturpark Amager, og Naturstyrelsen og Tårnby Kommune inviterer til møde om det Sydligste Blå               
Støttepunkt, der ligger i Tårnby Kommune ret tæt på Kongelunden.  

Dette støttepunkt bliver, når de fornødne tilladelser er opnået, etableret som et anlæg, der skal rumme en 
bade- og anløbsbro samt om muligt også omklædningsrum og sauna. Det er dog en forudsætning for 
etablering af saunaen, at driften bliver foreningsbaseret og forankret i lokalsamfundet. Anlægget i sin helhed 
opføres og ejes fremadrettet af Naturstyrelsen.  

Naturstyrelsen vil derfor i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen i Tårnby Kommune undersøge, om 
der er interesse for at danne en sådan forening blandt borgerne i nærområdet.  

Du inviteres derfor til høre mere på et informationsmøde i Friluftshuset Naturcenter Amager, Granatvej 5, 
tirsdag d. 15. september, kl. 16.30-18.30. Programmet for mødet ser sådan ud:  

Naturstyrelsen byder velkommen  
Introduktion til Det Blå Støttepunkt ved Naturstyrelsen. 
Hvad skal vi med en sauna? Ved Lars Ove Jensen, saunaentusiast, fra foreningen Kastrup Søbadere 
Eksempler på foreningsdrevne saunaer og modeller for drift. Ved Naturstyrelsen.  
Foreningsdannelse ved Jens Lauridsen, Kultur- og Fritidsafdelingen i Tårnby Kommune  

Drøftelser af mulig foreningsdannelse Hvad er evt. næste 
skridt? Udveksling af kontaktoplysninger. I forbindelse med 
mødet vil der være et mindre traktement. Vil du med til mødet 
så send en mail til ggw@nst.dk Tilmelding senest den 13. 
september.  

Læs mere om Naturpark Amager: www.naturparkamager.dk  

Bilag medsendes: Illustration af Det Blå Støttepunkt – kort der viser beliggenheden  



Med venlig hilsen  

Naturstyrelsen i samarbejde med Kultur- og 
Fritidsafdelingen i Tårnby Kommune  


