
Nivås motivation for Legeskibets besøg i Nivå Havn og Strandpark 
Vi er rigtigt glade for at det lykkedes Legeskibet at finde plads til at komme forbi Nivå 

lige i år, fordi skibets tilstedeværelse og aktiviteter vil være med til at synliggøre og 

styrke nogle af de initiativer og muligheder som netop nu ligger i støbeskeen for Nivå 

Havn og Strandpark. 

 

Overordnet bliver Fredensborg kommunes nye strategi for kommunens bysamfund og 

landområder vedtaget med udgangen af april, efter en lang proces med 

borgerinddragelse og høring. Målet er at skabe en langsigtet og bæredygtig udvikling på 

grundlag af de særlige kvaliteter og muligheder hvert bysamfund rummer.  

 

For Nivå er en af anbefalingerne at havn og strandpark sættes i spil i forhold til at udvikle 

stedets fleksible arealer til rekreation og aktiviteter som rækker udover de traditionelle 

sejladsaktiviteter, især med tanke på børn, unge og børnefamilier. 

 

I forlængelse af disse visioner er der flere initiativer undervejs der arbejder for at 

omsætte ideer til handling. Partnerskabet Gang i Fredensborg er i færd med at udvikle et 

koncept under overskriften ”Udforsk Nivås blågrønne rum”, som handler om at etablere 

faciliteter og aktivitetstilbud der får flere børn, voksne og skoleklasser til at bevæge sig 

mere og benytte de fantastiske naturområder kommunen har at byde på. Nivå Havn og 

Strandpark er tænkt som en af tre baser i dette koncept. 

 

Ligeledes planlægger kommunens fritidsvejleder i Fritidsbutik.dk, i samarbejde med flere 

af havnens foreninger, at tilbyde sommerferieaktiviteter til kommunens børn i 

Strandparken, hvor udnyttelse af arealerne på nye måder vil bidrage til at øge 

aktivitetsmulighederne.     

   

Der er desuden netop ansat en ny havnefoged og sidst, men ikke mindst, har Byrådet 

ved årsskiftet truffet beslutning om ny organisering af Nivå Havn og Strandpark, hvor 

drift af det samlede område fremadrettet skal varetages af en driftsbestyrelse med 

repræsentanter fra havnens foreninger og bådpladslejere. 

 

Så alt i alt står der lige nu mange gode kræfter på spring som ønsker at give Nivå Havn 

og Strandpark et løft så det bliver et attraktivt udflugtsmål for flere målgrupper end dem 

der benytter området i dag. Denne positive energi ser vi at Legeskibet kan være med til 

at forstærke og give retning.   

 


