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Børnefamilier:
1. Tryghed og sikkerhed
 Minimér forekomsten af biler inde i selve området
 Lav parkering i randzonen af bydelen eller i kælderniveau med mulighed for direkte opgang
til boligen
 Skab intime og ugenerede, interne stisystemer med så lidt trafik som muligt; prioritér
fodgængerne og cyklisterne.
 Skab god belysning, så der også kan være udeliv om aftenen
I panelet er der enighed om, at man for at kunne lade sine børn færdes og lege i tryggere
rammer, gerne vil betale højere boligpris/husleje for den ekstra udgift der ligger for
bygherre i at lave parkeringsløsning i kælder.
2. Optimér og forbedre tilbud, aktiviteter og faciliteter i nærområdet
 Bedre tilbud på skole og daginstitutioner
 Bedre indkøbsmuligheder
 Bedre mulighed for at mødes og interagere i en travl, tætpakket hverdag (se ligeledes
nedenstående punkt)
Det ytres i panelet, at området i dag fremstår med en smal vifte af tilbud uden de store
muligheder for særligt skole og indkøbsmuligheder. Området fremstår ’dødt’.
3. Optimér boligen til børnefamilien
 Man forventer ikke den store lejlighed, når man bosætter sig centralt. Man kunne have det
ekstra rum i form af tilbud i fællesskabet, såsom værksted, opbevaring, vaskerum.
o Eksterne faciliteter i fx gårdrum skal være nemt og tilgængeligt, så det ikke
kræver alverdens tid og ressourcer at benytte.
 Tænk fleksibilitet og multianvendelighed ind i planløsning
 Minimér spildplads ved overgangszoner, såsom fordelingsgang
 Gør det muligt at bo i den samme lejlighed gennem et helt børne- og ungdomsliv med en
stærk rumlig disponering, som tilgodeser den samlede families udvikling og behov
4. Fællesskaber – gør det muligt at mødes på tværs af generationer og interesser
 Fælleshus
 Spisning – lav madaftener, hvor man smager på nyt og anderledes mad, og samtaler over
køkkenvasken såvel som tallerken
 Sportsfaciliteter – motionen har oftest lavest prioritet for forældrene i en travl hverdag, gør
sportsmuligheden tilgængelig i lokalområdet med mulighed for at tilmelde sig hold
 Klub til teenagere – styrk fællesskabsånden på stedet for de unge, som er i færd med at
tage de spæde skridt ind i de voksnes rækker
 ”Besøgsbabyer” – skab fundament for at ældre mennesker kan komme ensomheden til livs
samtidig med, at barselsmødre kan få selskab eller endog blive aflastet for en stund
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Ollekolle – bofællesskab for ældre personer
Der blev i forlængelse af ovenstående punkt ytret ønske om fællesskaber, hvor man i højere
grad kan identificere sig med brugerne. Evt. lave klynger i området, så man bor i nærheden
af folk med samme sociale profil, status eller interesser, som én selv. Dog uden at gå på
kompromis med indtrykket af et område præget af mix og diversitet i beboer sammensætning.
Nævnt reference: Børnenes jord

5. Tænk i deleøkonomiske initiativer
 Profilér bydelen gennem stærkt fokus på bæredygtighedshensyn - børnefamilier vil gerne
være med til at vise vejen med særligt fokus på sundhed og naturhensyn
 Lav delebilsordning, herunder el-biler – børnefamilier i byen har ikke altid behovet for
bilen, men den er rar engang i mellem
 Styrkelse af den sociale sammenhængskraft
 Værksted – lav nem adgang til værktøj, så man ikke selv behøver eje alt

6. Grønne områder samt legeopholdsarealer
 Lav nyttehaver og lommeparker
 Lav altaner - så man også i egen bolig kan nyde solrige timer samt via urban gardening kan
få grønne fingre
 Hold de grønne arealer utæmmet, vildt, mindre poleret og anlagt modsat Vester Kirkegård
og Botanisk Have – det er der behov for, ligesom børnenes fantasifulde leg har lettere ved
at blomstre her
 Overvej tilgangen til legepladser – med mindre fokus på design og programmering; børn
mister hurtigt interessen for det planlagte og finder andre veje i udfoldelsen af legen.
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Fraflyttere
Overordnede spørgsmål
Hvad skal der til for at I vil flytte tilbage til byen?
Hvad skal der til, hvis I skulle være blevet?
Hvad skal der findes i boligen, bebyggelse, bydelen og i byen?

Hvad skal der til for at I vil flytte tilbage til byen, og hvorfor kunne i overveje det?
Mere ro og mere tryghed, grønne arealer, man skal være tæt på alt, men stadig væk fra trafikstøj, en
familieegnet bolig, beliggenheden, man er tæt på det kulturelle.

Idéer og betragtninger
Hvad skal der findes i boligen, bebyggelse, bydelen og i byen?
















Et afvekslende område med studerende, børn, lejeboliger og ejerboliger. Dog gerne med stort
fokus på de unge. Der skal også være fokus på at skabe store boliger, så der er plads til
børnefamilierne. Vi skal tænke i at skabe plads til aarhusianerne gennem hele livet
mulighed for køkkenhave
Selv om der skal være fokus på fællesskab, er det afgørende, at der også er plads til privatliv: Man
skal fx have sin egen altan og et sted, hvor man kan trække sig tilbage.
Flere boliger, der er til at betale - vi skal tilbage til fællesskabet, og det forhindrer de mange
ejerlejligheder.
Det skal være et krav, at man skal være med i en ejerforening for at bo der
kunne man lave sundhedsbolig, så man bevarer et momentum fra det gamle.
Lav en cafe og grønne områder med legeplads, et område hvor man kan slippe børnene af syne
placer kulturelle institutioner
gør det let at komme i Botanisk Have ved at placere indgangene i den retning. Det er for øvrigt fint,
at det er en afgrænset bydel.
Fedt at bevare historien, fx kunne vejnavne bevares
sænk parkering, så det er gemt af vejen
lad det grønne få en funktion, fx plukke bær, lav byhaver, så der skabes byliv.
kunne være fedt at bevare størrelsesforholdene i gangarealerne i de bygninger, der skal bevares
genbrug de gamle mursten og brug dem i det nye
kantinen kunne laves til et kæmpe fælleskøkken, hvor man kan komme hinanden ved
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Interessebårne fællesskaber
Kort introduktionsrunde
-

Engageret i idrætsforeninger
Interesse for økologi
Ønske om et grønt område
Ønske om et område uden høje huse a la Aarhus Ø
Engageret i ’fællesavl’, fælleshaver
Interesse for biodiversitet
Engageret i delegård og delebilsordning
Engageret i Dokk 8000-samarbejde
Engageret i Sol og Vind-bofællesskabet i Beder
Interesse for foreningsliv
Ønske om et ’leveområde’, ikke et udstillingsvindue for arkitektur
Ønske om at skabe et fællesskab på tværs af byggefelter
Inspirere til at stille krav til bygherrer om fælleslokaler

Vigtige pointer – ønsker til ’fællesskaber’
-

Mange fællesarealer – jo flere, jo bedre!

-

Grønne områder med mulighed for forskellige aktiviteter, herunder:
- Petanque, krolf eller lignende
- Fælleshaver
- Forskellige dyr
- Sammenligning med Skolemarken, Skansen, Børnenes Jord, en gammeldags fælled
- Udendørs træning
- Ingen private haver
- Flade tage med mulighed for aktiviteter

-

Fælles lokaler med mulighed for forskellige aktiviteter, herunder:
- Kultur
- Værksteder
- Øvelokaler
- Gæsteværelser, som kan benyttes, hvis man får besøg
- Fælleskøkken
- Fleksibilitet! Dobbeltfunktioner, så man kan bruge dem til erhverv om dagen og fællesrum om
aftenen
- Rum, hvor man kan mødes med kunder, hvis man arbejder hjemme

-

Et blandet boligområde med både børnefamilier, unge, ældre m.fl.
- Hele området skal hænge sammen på tværs af karréer og townhouses
- Området skal hænge sammen med resten af kvarteret, så det rækker ud over grunden
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- Tænk over, hvordan man fastholder beboerne, så udskiftningen ikke er så stor som I andre
lejligheder i byen – det er en forudsætning for at skabe fællesskaber, at der er kontinuitet.
- Tænk over, hvordan man integrerer de unge i fællesskaberne – tal med dem!
-

Organisering
- Fællesaktiviteterne skal måske være bundet op på en beboerforening.
- Kan også være en pædagogisk ledet legeplads eller lignende
- Spiseklub, læseklub eller lignende?

-

Konkrete forslag
- Bevar så meget som muligt – historien er vigtig. Kan man fx bevare den gamle svømmehal?
- Skab liv, variation og kreativitet
- Sørg for komfort i indretningen – fx nem adgang til parkering
- Distribuer regnvand til grønne områder og brug det til at skabe rekreative rum
- Skab også fælles løsninger i form af fx affaldssug, centralstøvsuger, delebiler m.m.
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Hjemmearbejdsplads
Overordnede spørgsmål
Hvad skal der til for at skabe optimale forhold for hjemmearbejde?
Hvad skal der findes i boligen, bebyggelse, bydelen og i byen?












Der skal være parkeringspladser til kunderne
Fælleshus, hvor der kan lejes lokaler på dagsbasis til møder mm. Det skal ikke være et
kontorfællesskab, men gerne et hus der bliver brugt af beboerne eller foreninger. Altså
kontorfællesskab med en mere human og hjemlig tilgang
Velfungerende IT
Uderum, hvor man kan arbejde, dvs. der skal være adgang til strøm
Rolige uderum, der kan bruges i pauserne
Café til pauser og kundebesøg
Gerne caféer til særlige grupper f.eks. børnefamilier, ældre ….
Flexible boliger, hvor der kan indrettes kontor, som er nemme at omdanne til andre formål
Planen skal give muligheder, at der etableres boliger med plads til hjemmearbejdspladsen
Kreative værksteder
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Lejere
runde 1:


















Brug ordentlige materialer – vigtigt at sikre sammenhæng til de gamle bygninger
Tænk bæredygtigt – fx solceller og solfangere på tagene. Brug gerne genbrugsmaterialer.
Affaldssortering.
Billige boliger – der skal være plads til alle
Mødesteder i området – fx små cafeer og butikker
Husk fælleslokaler i området – ikke kun for lejeboligerne, men for alle. Og et er ikke nok! Ud over
lokaler hvor man kan mødes og spise sammen, holde fester mv. kunne gæsteværelser også være
relevante. Inspiration fra Sonnegården.
Udnyt det varmtvandsbassin der findes i området allerede
Husk at der skal være forskellige boligtyper – både ungdoms- og familieboliger
Byg ikke så tæt som på Ceres området!
Ønsker højt til loftet i boligerne
Husk parkering af biler og cykler – sørg for at der er nok. Cykelparkering fylder meget. Debat: 1 pplads pr lejlighed?
El-delebilsordninger – tænk dem ind fra starten. Fællesløsninger. Husk også at tænke på
ladestationer og tilstrækkeligt el-net til bilopladning
Parkeringsløsning som også kan bruges af gæster til Den Gamle By?
Eksempler fra Trillegården og Amager Strandpark: Cykel-/gå-/legegade mellem rækkehuse uden
biler – bilerne kører til fra den anden side
Plads til legepladser og udendørsleg – fx skateboards. Inspiration fra Annagades skateboardbane.
OBS på faldunderlag: Ungerne slår sig ikke – og lyden dæmpes.
Husk elevatorbetjening af boligerne
Legepladser ved boligforeninger bruges af institutioner – fælles løsning?

Runde 2:











Der skal være nok elstik i boligerne!
”privat stue” – lejlighedsopdeling i værelsesdel og fællesdel (stue/køkken). Ønske: ikke alle
værelser tilgås fra stuen.
Debat om størrelsen på værelser – nogle ønsker små børneværelser (10 m2) og mere fælles, andre
ønsker at alle værelser er lige store (15-16 m2)
Forskellige størrelser og indretninger af 3-værelseslejligheder – tilgodese fleres ønsker og behov
(store og små 3-værelses, forskellige typer jf. ovenfor)
Spisekøkken frem for fælles køkken/alrum
Højhus i området? Blande forskellige typer mennesker og forskellige ejerforhold. Gerne på samme
etage, så alle bor mikset mellem hinanden.
Gerne mindre lejlighed med adgang til fællesfaciliteter – deleløsninger: Deleværksted, deleværktøj.
Fælles tilbud: Nyttehaver, gæsteværelser
Bofællesskaber for fx singler med børn – egne boliger omkring et fælles rum
Tænk i parkering til Den Gamle By
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Hvis letbanen skal være på Viborgvej kan de øvrige trafikanter ikke være der. Hvordan løses det
uden køer eller uheld. Hvad sker der når der kommer udrykningskøretøjer?
Central parkeringsløsning – behøver ikke være tæt på alle boliger. Men dyre ejerboliger skal nok
have egen parkering.
Husk cykelparkering – gerne indendørs, men ikke i kælder
Mere homogent udtryk end på Aarhus Ø
Bevar så meget som muligt af byggeriet på området og fasthold byggestilen
Udsigt fra så mange boliger som muligt
Opbevaringsrum – kælderrum, udendørs rum, opbevaring ved altaner, kosteskab
Ensrette kørselsretningen og etablere kantstensparkering…
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Seniorer
Første runde

De tre vigtigske emner:



MOBILITET
Inden for området og ud af området – at det nemt at komme rundt i området og at komme ud af
området og videre ud i byen.



FÆLLES AKTIVITETER
Områder og steder til fælles aktiviteter på tværs af generationerne - ude og inde. Der skal skabes
et fælles-sted /beboerhus



GÆSTEBOLIG
Der skal være en gæstebolig, som man kan leje til venner og familie, der kommer på besøg. Samt
fælles lokaler / beboerhus til feste og fællesarrangementer ol. Med køkken samt en daglig åben
café – evt. drevet af unge fra byen.

Samlede stikord fra snakken:


















KULTUR i området
Mulighed for at GÅ til aktiviteter (samt indkøb)
En GRØN by
En VENLIG bydel
Kig på Nordhavnen i København – det er godt planlagt!
Ældreboliger i ét plan – ingen indre trappe. Elevator i opgangen.
Ikke prioritere handel ud over en dagligvarebutik i nærområdet
Inventar i boligen – f.eks. sanitært inventar - skal ikke være for lav
Nedprioriter bilen!
Parkering – kun for dem, der bor i området samt gæster - i konstruktion eller nedgravet
Før supercykelstien igennem området! Cykling er også vigtigt for ældre
Bevar det eksisterende bassin, der findes i kælderen ved Fysioterapien. Man kan mødes til et
morgenbad samt træning i vand
Fælles udendørs motionsredskaber – evt. i forbindelse med legepladser for børn og klatrevægge for
unge
Vil ikke have for meget have
Fælles byhaver – gerne økologiske og evt. med bistader. Egne haver er ikke vigtigt
Ikke fælles vaskeri: MEN stik til opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler i alle boliger
Ikke byhuse tre etager for os! En enkelt er dog ikke afvisende
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Anden runde

De tre vigtigske emner:



GRØN BY
Grønne brugervenlige rum i området. Stedsegrønne beplantninger. Nytteplanter, bærbuske og
frugttræer som alléer og fælles begrønninger



FÆLLESSKABER
Områder og steder til fælles aktiviteter på tværs af generationerne - ude og inde. Der skal være et
fælles-sted /beboerhus for hele området til feste og fællesspisning - samt en café



PARKERING
Bilerne skal væk fra gader og pladser. Parkering skal ske under jorden eller i konstruktion

Samlede stikord fra snakken:


















Bevar stedets historiske stemning!
Vi vil have komfort!
Væk med bilerne!
Fælles fitness i udearealerne.
Tilgængelighed! Belægning på gader og stier skal være gode at gå på og uden kanter, så man som
dårligt gående eller i kørestol kan komme rundt i området.
Snoede/slangeagtige stier, som er gode til at køre på for rullestolsbrugere
Gæstebolig: Direktørboligen vil være en fin gæstebolig
Elevatorer i bygningernes opgange
Stedsegrøn beplantning
Et lille bibliotek – det er for langt til Dokk1
Daginstitutioner tæt på ældreboliger – samarbejde mellem de gamle og pasning af børn, hvor de
ældre f.eks. kan bidrage med at læse historier samt deltage i børnenes dagligdag
Mulighed for ”Låne-babyer”
Mulighed for at passe dyr, der hører til i området
Mulighed for ”Olle-Kolle” – men hver sin lejlighed
For få almene boliger! 50/50 mellem private og almene boliger, så det bliver et blandet område for
alle
Sørge for at der kommer gode ejer- og lejerforeninger
Mulighed for petanque- og krolfbaner
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