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Idræt på
vrangen
Hvornår:

Den 7. maj 2019
Kl. 09.30-15.00

Hvor:
Egedal Byens Hus,
Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal

Tilmelding:
www.vandibyer.dk

Pris:
Gratis

Hvordan får vi idrætten ud i byens rum? Kan klima
tilpasning hjælpe på vej? Og er der noget særligt på
færde i forstæderne?
Kom til seminar i Kokkedal og vær med til at
diskutere, hvordan vi kan løfte liv og aktiviteter
ud af idrætshaller, skoler, foreningslokaler og
indhegnede boldbaner.
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Inde sjovt,
ude trist?
Overalt i de danske byer finder vi haller,
skoler og foreningslokaler, som er fyldt
med liv fra tidlig morgen til sen aften.
Her blomstrer fællesskab, bevægelser og
læring. Udenfor bygningerne er billedet
desværre ofte et andet. Parkerede biler,
henslængte cykler, krakeleret asfalt og
kedelige grønne områder præger det, der
kunne være spændende byrum.

Både idrætten og byen som vindere
Hvordan ændrer vi på det? Kan de klassiske
faciliteter vende vrangen ud på sig selv og
bidrage til det fælles liv på gader og pladser?
Og hvilke potentialer er der for, at de klassiske
foreningsaktiviteter kan udvikles ved at blive
åbnet op? Vil det også give plads til den mere
selvorgansasierede idræt og for andre typer af
møder, end dem, der normalt finder sted i de
enkelte foreningers regi? Måske kan vi udvikle flere
gode mødesteder, hvis vi formår at åbne op?

Klimatilpasning viser vejen
Vi har samlet tre spændende projekter, som på hver
deres måde viser vejen. I Kokkedal og ved Gladsaxe
Idrætscenter har man på inspirerende vis formået
at tænke klimatilpasning og nye faciliteter til idræt
og bevægelse sammen. Og i Ikast har man i det nye
Multihus Hjertet ladet inde og ude flette sig tæt
sammen.

Kom og vær med
Alle er velkomne, men seminaret er særligt
målrettet byplanlæggere, kultur- og idrætsfolk
i kommunerne, aktive i foreninger samt
landskabsarkitekter og andre rådgivere. Seminaret
er gratis, men kræver tilmelding pga. begrænset
deltagerantal.
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Program
09.30 Registrering, kaffe og morgenbrød
10.00
Velkomst
V. udviklingskonsulent OLIVER VANGES, Lokale og Anlægsfonden samt Idrætschef Holger Kortbek, Gladsaxe
Kommune samt IFFD. Gennemgang af program v. ordstyrer
SØREN MØLLER CHRISTENSEN.

10.15
Case 1: Egedalshallen og Kokkedal Skole,
Klimatilpasning Kokkedal
I Kokkedal er der gennemført et stort og komplekst klimatilpasningsprojekt, hvor den lokale hal og skole er blevet åbnet
og forbundet med et nyt stort byrum, som både kan samle
og forsinke regnvand og fungere som et nyt aktivt byrum, der
bruges af skoleelever, foreninger og borgere i Kokkedal. Oplæg
og rundvisning v. ULRIK KUGGAS, arkitekt fra Schønherr og
idrætslærer PATRICK HOWE JØRGENSEN, Kokkedal Skole.

12.00
Forskeroplæg
V. professor emeritus HANS KIIB, Aalborg Universitet og tidligere professor i Urban Design GITTE MARLING. De er begge
partnere i Urban Achitects oghar fulgt projektet i Kokkedal
over 5 år, og fortæller om erfaringerne. Hvilken betydning har
projektet haft for bylivet i Kokkedal? Hvilke erfaringer knytter
sig til området omkring Egedalshallen og Kokkedal Skole? Og
hvilke anbefalinger kan han give til andre projekter?

12.30 Frokost
13.15
Case 2: Gladsaxe
I Gladsaxe er et stort klassisk idrætsområde blevet transformeret gennem nye klimatilpasningsanlæg, der tillige kan bruges
til bevægelse. En legeplads, pannaboldbane, padel-tennis og
et skateanlæg er tre ud af flere eksempler på anlægget, som
trækker liv og bevægelse ind på anlægget og ud af bygningerne.
Idrætschef HOLGER KORTBEK fra Gladsaxe Kommune fortæller
om tilblivelsesprocessen og de efterfølgende erfaringer med
brug og drift.

14.00
Case 3: Multihuset Hjertet i Ikast
I Ikast er Multihuset Hjertet blevet åbnet medio 2018. Hjertet huser socialøkonomiske virksomheder, unge-rådgivning,
foreninger og ikke mindst en masse bevægelse og kultur. Huset
udmærker sig ved et stort fokus på udearealer og ved at aktiviteterne flere steder fletter inde og ude sammen. En repræsentant fra Ikast-Brande Kommune fortæller om tilblivelsesprocessen og de efterfølgende erfaringer med brug og drift.

14.45
Debat: Hvordan kommer vi videre?
Diskussion mellem oplægsholdere og publikum
Ordstyrer: Udviklingskonsulent OLIVER VANGES, Lokale og
Anlægsfonden

15.30 Tak for i dag!

Klimatilpasning Kokkedal
Klimatilpasning Kokkedal er realiseret i et partnerskab
bestående af Fredensborg Kommune, Boligselskabet
Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark,
Boligforeningen 3B, Fredensborg Forsyning A/S,
Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Statens Kunstfond
og Landsbyggefonden.
Projektet har et samlet budget på 145 mio. kr. og dækker et
område på 69 ha, hvor der er mere end 3.000 indbyggere.
Læs mere om Klimatilpasning Kokkedal på
www.klimatilpasningkokkedal.dk

