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2. Dispositionsforslag, nyt byrum ved Hedehushallen
Dispositionsforslaget er udarbejdet på baggrund af input fra områdets interessenter og input fra
borgermødet. Administrationen vurderer, at forslaget vil give et spændende og levende byrum ved
Hedehushallen, som kan bruges af mange forskellige brugergrupper til forskellige former for fysisk
aktivitet i form af leg og bevægelse.
Endvidere kan pladsen være med til at styrke udviklingen af Hedehusene, både i forhold til
området omkring Hedehushallen og på længere sigt i forhold til Gammelsø. Det er godt for byen
at have forskellige aktiviteter og mødesteder, og samtidig kan pladsen være med til at integrere
Charlottekvarteret i byen.
Dispositionsforslaget behandles på udvalgsmøderne i august. Det indstilles, at styregruppen
anbefaler projektet. Mindre ændringer kan evt. indarbejdes i forbindelse med udarbejdelse af
hovedprojekt.
Praktisk orientering
Da det koster ca. 600 kr. pr. stk. at trykke dispositionsforslaget har vi i stedet valgt at:
- Give mulighed for at hente dokumentet elektronisk (se link)
- Give mulighed for at læse et print på Rådhuset
- Gennemgå dispositionsforslaget på mødet

Økonomi
Etablering af den nye plads ved Hedehushallen har et minimumsbudget på 4.120.000 kr. :
3.120.000 fra områdefornyelsen og 1 mio. kr. fra budget til sti og p-pladser.
Herudover ansøges LOA-fonden om 1.236.000 kr. til projektet. Det svarer til fondens
maksimumstøtte på 30 %. Hvis der opnås støtte fra LOA-fonden, gennemføres det fulde
projekt, jf. dispositionsforslaget. Det forventes foreløbig tilbagemelding fra LOA-fonden
efter sommerferien og endeligt svar i oktober 2012.
Såfremt der ikke opnås støtte fra LOA-fonden gennemføres et minimumsprojekt. Det sker
ved at følgende udgår: nyt slidlag på eksisterende p-pladser, gummibelægning på
boldbane, rutsjebane og klatresnore ved FDF. Endvidere reduceres følgende: områder med
faldunderlag ved mure, cykelbane til små børn og antallet af motionsbøjler.
På næste slide er der en oversigt over budget og finansiering for det fulde projekt.
Detaljeret budget for henholdsvis projekt med LOA-fonden og minimumsprojekt vedhæftes
som bilag.

Projekt med LOA

Budget
Rådgiver, skitseprojekt

120.000

kr.

Anlæg, Vej ved Kulturhus

250.000

kr.

Anlæg, Aktivitetsplads
Rådgiver Aktivitetsplads (12%)

4.387.680

kr.

598.320

kr.

5.356.000

kr.

1.000.000

kr.

120.000

kr.

HTK (Aktivitetsplads)

3.000.000

kr.

LOA-Fonden (max 30 %)

1.236.000

kr.

I alt

5.356.000

kr.

I alt

Finansiering
HTK (Vej ved kulturhus + p-pladser)
HTK (Skitseprojekt)

3. Historiske vandreruter
Ruth Trier har foreslået at skabe historiske vandrereruter. Administrationen vurderer at
ideen er i god tråd med områdefornyelsen, og foreslår, at ideen indarbejdes i projektet
om industrikulturarven.
Som en del af projektet om industrikulturarven vil Dansk Bygningsarv arrangere 1-2
workshop efter sommerferien, som vil handle om, hvordan vi kan bruge
industikulturarven i Hedehusene aktivt.
Ideen om historiske vandreruter kan tages med i disse workshops og videreudvikles i
forhold til den kortlægning der blev gennemført i foråret.

4. Nu og her i Hedehusene
Jens Brandt fra CityBee har foreslået, at bygge videre på de ideer, der kom frem på
mødet på Spæncom grunden den 9. juni 2012.
På grund af sommerferien har Administrationen ikke haft mulighed for at læse og
vurdere den konkrete projektbeskrivelse.
Det foreslås, at ideen drøftes på mødet, og at det her vurderes, om der skal arbejdes
videre med ideen i regi af områdefornyelsen.

