Styregruppemøde 31. maj 2012
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra Styregruppemødet den 19. april 2012
2. Status på kortlægningen af industrikulturarvens betydning, v. Jens Brandt, Citybee
3. Oplæg til strategi for information og borgerinddragelse
4. Udvikling af pladsen ved Hedehushallen
5. Eventuelt, herunder planlægning af styregruppemøder i 2012

3. Oplæg til strategi for information og borgerinddragelse

- Hvorfor vi skal inddrage borgere og berørte parter?
- Hvem skal inddrages?
- Hvornår og hvor meget skal borgerne inddrages?
- Skal det være en traditionel tilgang eller en ressourcebaseret tilgang?
- Planlægning af borgerinddragelsen og metoder

Hvorfor skal vi inddrage borgere og
berørte parter?
Borgerne skal have mulighed for at blive hørt
og få indflydelse
Borgerne kan kvalificere planlægningen med
viden og tilføre frivillige ressourcer
Borgerne ved hvor skoen trykker og det
skaber målrettede løsninger
Borgerne kan gennem deltagelse få ejerskab
til projekterne

Hvem skal inddrages?
Brugere eller medborgere, der gerne vil deltage i en
konkret sag som de er optaget af, i afgrænsede
projektforløb
Tordenskjolds soldater, ildsjæle, mødemennesker,
projektmagere, der har stort engagement og
overskud til at lave en masse frivilligt arbejde
Repræsentanter fra lokale foreninger, erhverv og
institutioner, som kan være med til at skabe
synergi mellem forskellige indsatser og initiativer
De der ikke deltager, men hvis synspunkter det er
vigtigt at indfange, f.eks. Unge, etniske minoriteter,
børnefamilier, socialt marginaliserede grupper,
ressourcestærke der vælger deltagelsen fra

Skal det være en traditionel eller en ressourcebaseret tilgang?

Traditionel tilgang

Ressourcebaseret tilgang

Indledende kortlægning og
planlægning. Fokus på fysiske
problemer og forslag

Indledende ressourcekortlægning.
Fokus på aktører, ressourcer og
kultur

Idefase – Borgerne inddrages til at
komme med ideer til konkretisering

Borgernes sættes i spil – områdets
ressourcer, visioner og udviklingsmål
diskuteres

Handleplan udarbejdes med mål og
aktiviteter

Forskellige aktiviteter sættes i gang.
Netværk bygges og styrkes.

Borgerne inddrages evt. i
gennemførelse – mulighed for at
justere.

Der arbejdes med ringe i vandet og
nye aktiviteter.

Projektet gennemføres.

Mål og muligheder diskuteres
løbende.

Det evalueres og afsluttes. Borgerne
inddrages evt. i hvorledes projekterne
skal overdrages, når de går over i et
driftforløb.

Der evalueres og afsluttes. Borgerne
bidrager til en forankring af
projekterne.

Planlægning af borgerinddragelsen
Opstart, kortlægning
af byrummet

Køreplan for
borgerinddragelsen

Udvælgelse af
brugergrupper

Hvilke formelle
forudsætninger (fx
økonomi), planer og mål
er der for projektet eller
byrummet?

Hvilke centrale skridt
kan vi se i processen?
(faser og tidsplan)

Hvilken eller hvilke
brugergrupper og
samarbejdspartnere skal
projektet eller byrummet
rettes mod.

Hvilke potentialer og
barrierer er der for
projektet eller
byrummet?
Hvem er de nuværende
og fremtidige
målgrupper og
samarbejdspartnere?

Hvornår skal borgerne
og andre lokale aktører
deltage og hvorfor?
Skal de fx komme med
visioner og ideer på et
tidligt stade? Skal de
konkretisere ideer i
realiseringsfasen? Skal
der være en
arbejdsgruppe?

Hvad motiverer
deltagerne til at indgå i
en proces om at udvikle
projektet?

Formidling
Hvilke
formidlingskanaler er
mest hensigtsmæssige?
Kan der skabes synergi
mellem andre aktører,
således at der kan
mobiliseres flere
ressourcer til projektet.

Skal der gøres noget for
at inkludere særlige
målgrupper, og hvordan
får vi kontakt til dem?

Metoder

Aktøranalyse
Aktøranalyse
ByrumsByrumsanalyse
analyse

Interviews på
Interviews på
stedet
stedet
Observationer
Observationer

Videndeling og
Videndeling og
netværk
netværk
ABCD metoden
ABCD metoden

Lokale
Lokale
fortællinger
fortællinger
Presse og
Presse og
medier
medier

Planlægning af borgerinddragelsen
Dynamiske møder

Udvikling af projektet

Kontinuitet

Afslutning

Hvordan kvalificeres
møderne, så de bliver
fokuserede og så tiden
overholdes?

Hvilke ønsker og
drømme har forskellige
grupper til projektet
eller byrummet?

Hvorledes skaber vi
opmærksomhed om
projektet i de stille
perioder?

Hvordan forankrer vi
processen?

Hvordan sikrer vi at
møderne bliver sjove, og
at de rykker?

Hvilke mål kan vi opstille
for det konkrete projekt?

Er der andre aktiviteter,
der kan styrke
motivation og netværk
undervejs?

Hvordan sikrer vi gode
rammer for videndeling
og ideudvikling?
Hvordan håndterer vi
stærke
interessemodsætninger
og konflikter?

Hvordan prioriterer vi
mellem de forskellige
ideer?
Hvordan kan vi tiltrække
flere ressourcer i form af
frivillige, økonomi mm?

På hvilke måder kan
hjemmesiden,
nyhedsmails mv.
løbende holde folk
ajour?

Hvem har ansvar for at
køre videre med nogle af
de aktiviteter, der har
været igangsat?
Hvordan dokumenterer
vi projektets og dets
resultat?
Hvordan skal der sluttes
af med de involverede
borgere?

Metoder

Workshops
Workshops
SpørgeSpørgeskemaer
skemaer

Kortlægning
Kortlægning
med brugerne
med brugerne
Kvalificering
Kvalificering
af projekter
af projekter

Visualisering
Visualisering
Aktiviteter og
Aktiviteter og
events on site
events on site

Partnerskaber
Partnerskaber
Åbningsfest
Åbningsfest

4. Udvikling af pladsen ved Hedehushallen

- Baggrund
- Idemøde for interessenter
- Oplæg til borgermøde
- Økonomi
- Tidsplan

Baggrund

Idémøde: P-plads + [X]

Inspiration – hvordan har andre gjort?

Nogle af ideerne…
Udstillingsfrise /
Natur på pladsen

P-fitness /
Træningsfaciliteter

Scene, mur til at
spille bold op af

Bander til flytbar
hockey/fodbold
Klatre, side
Skakbræt

Hængekøjer
Bord, bænke

Trickcykler / Høj
man kan trille ned af
Trafikbane /
Four Squarters
Læring: find et
dyr, tal bogstaver

Videotårn /
Basket

Iskiosk
Nyt indgangsparti

Klatrevæg /
Park-in bio

Oplæg til borgermøde
den 18. juni 2012
Borgermødet afvikles som
en uformel mulighed for at
komme forbi og sige sin
mening – evt. ”en is for din
mening” – hvor arkitekterne
og styregruppemedlemmer
er tilstede til at besvare
spørgsmål og snakke.
Borgermødet afholdes på
pladsen, hvor der stilles
nogle pavilloner op (i
tilfælde af regn + til
ophæng af plancher) med
nogle få stole (til folk med
trætte ben) og med kaffe /
saftevand / snack.
Tidsrum: Er der
skoleelever, som kommer
forbi hallen på vejen efter
skole? Eller aktiviteter i
hallen / FDF? Så kan vi
afpasse ift. dem. Men ift.
voksne er 17-19 vel et godt
tidsrum.

Planche 1:

Planche 3:

Kort beskrivelse af projektets baggrund:
Områdefornyelsens planer for pladsen /
Etablering af et tyrkisk kulturhus i
området, som skaber behov for flere ppladser

Referencefotos på forslag til aktiviteter i
”spillerum” / ”bevægelsesrum” / ”bane”.

Succeskriterier: En smuk plads,
Adgangsforhold, kobling af p-pladser og
aktiviteter for de mange brugere i
området: FDF, Skolen, Hallen,
dagsinstitutioner, Charlottekvarteret mv.
Tidsplan – forventet afsluttet anlæg

Post din idé: Har du forslag til, hvilke
aktiviteter der kunne foregå i ”spillerum”
/ ”bevægelsesrum” / ”bane”
Smiley-ordning: Mulighed for at sætte
knappenåle ved aktiviteter: synes rigtig
godt om / udmærket / ikke så godt om
Knappenåle inddeles i farver ift. alder –
så vi får registrering af, hvem vi har hørt.
Smileys er en god kommunikator mellem
de besøgende af, hvad synes andre + det
er en fornemmelse af at gøre noget

Planche 2:

Planche 4:

Skitseforslag: Disponering af rum med
inddeling i ”spillerum” / ”bevægelsesrum”
/ ”bane”.

Plantegning – mulighed for at sætte
post-its med yderligere kommentarer –
her kan man skrive alt, hvad man kan
komme i tanker om…

Illustration af rumlig opdeling med kant
til at sidde på. Forslag til pladsens
beplantning, belysning, opholdsmøbler.
Illustration af pladsen med aktiviteter.
Angivelse af, hvor man oftest parkerer /
hvor der kan lukkes af. Diagrammer, der
viser forskellige parkeringssituationer:
Byfest; pladsen spærres / Hverdag: få
biler / håndboldstævne: en del biler /
Fredagsbøn: mange biler.

Økonomi

Området ved
Hedehushallen
Skitseprojekt

Udkast til
Budget
120.000 kr.

Aktivitetsplads

3.000.000 kr.

P-pladser (driftsbyen)

1.000.000 kr.

I alt

4.120.000 kr.

Tidsplan

Byrådet
godkender
Lokalplan
4.06.7

Byrådet
godkender
Byfornyelsesprogram

21.05.2012
Idemøde for
interessenter
P-plads + [X]

Grundsalg +
Byrådets
Beslutning om
p-pladser

18.06.2012
Borgermøde
+ eventuelt
illustration af
aktiviteter

31.05.2012
Styregruppemøde om
økonomi og
proces

07.08.2012
Styregruppemøde om
skitseprojekt

25.06.2012
Ansøgning til
fonde

16.08.2012
Projektering
af aktivitetsprojekt og
evt. udbud

15.08.2012
TU og FKU
Godkender
skitseprojekt

XX.XX.2012
Start
anlæggelse
af aktivitetsplads

01.09.2012
Driftsbyens
igangsætter
delprojekt
om p-pladser

01.04.2013
Åbning af
aktivitetsplads

