Idékatalog
Udarbejdet under workshoppen 26. november 2014
Hvilke aktiviteter kan der igangsætes for at skabe liv i Hvidovre Bymidte?
Sted: Pladsen & Haven (1)
1. Hvilke aktiviteter er der i dag?
Kaffe og kage i haven
1. maj
Historien i haven/gaden
Krolf
Frugthave
Trafik
Gavlmaleri
Legekrat
Bymidtefestival
Parkering
Hundeluftning

→

2. Hvilke muligheder og styrker er der i de aktiviteter?
"Naturoplevelse" → Park, Frirum
Fællesskab
Glæde
Aktivitet/Sport
Kultuelle oplevelse
Historiske oplevelser

→

3. Hvad mangler der i de nuværende aktiviteter?
De er for små → "Spredt fægning"
Skraldespande og toiletter → Det er for svært med praktiske
Aktiv brug ↔ Aktiv vedligehold
Mangler synlighed → Man ved ikke hvad og hvor?
Sammenhæng mellem den øvrige by → F.eks. vej under jorden osv.
"God kaffe" → Sådan et sted mangeler vi virkelig!!

4. De gode eksempler på aktiviteter? - herfra og fra resten af verden
"Superkilen" - Nørrebro
"Musicon" - Roskilde
"Tingstedet" - Valby
"Borgerfrugthave"

→

5. Hvor vil vi gerne hen?
"Socialt fællesskab"
Vi vil gerne have folk taler om det der sker i Hvidovre Bymidte også uden for Hvidovre
"FORTID - NUTID - FREMTID" - Smelter sammen
Meget af det der sker - bare mere af det og for flere
"Vil bare gerne have et sted at få en god kaffe!!"
Kreativitet
Noget for unge!!!

6. Hvorfor vil vi gerne derhen?
Området sover!
Have noget der gør det attraktivt at blive i Hvidovre - eller bare at komme tilbage
Her er kedeligt!!
Noget for unge!!

→

7. Hvad skal der til for, at vi kommer derhed?
Penge
Ildsjæle! - Ejerskab
Borgergruppe? / Forening?
Løst de praktiske problemer (Toilet, skrald…)
Det skal være tydeligt at man kan og må!!
Ændre "Lånemulighederne" / Holdningsændring
Fleksibelt
Det skal være smukt!! / råt / fedt
Branding + Kommunikation + Tydeliggørelse

8. Hvilke aktører skal med? (Mennekser, foreninger, organisationer)
Talentholdet - Christoffer Cold-Ravnkilde / Active Park
Gymnasium
Skole
Zentropa
Cikusmuseet
Musikskolen
Spejderne
Hvidovre Kunstråd
Sportsforeninger
Alle

→

9. Hvilke ressourcer kan vi trække på?
Sponsorater fra erhvervslivet

→

10. Hvilke konkrete idéer er der til midlertidige aktiviteter?
Legeplads / Kunstlegeplads
Klatrevæg
Naturdag - Fårene på besøg
Kaffebar
"Skralde-kunst" - genbrug
Skøjtebane
Erhversdag - "kom og prøv at være…"
Scene
Minigolf / Patanque
Markedsplads
Urtehave / Højbede
Musik-dag
Gymnastikopvisning
Arkitektur-dag
Midlertidig kunst
Graffiti-dag
"Urbane" haver
Spejder-dag
Kultur-uge/nat
Får
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Udarbejdet under workshoppen 26. november 2014
Hvilke aktiviteter kan der igangsætes for at skabe liv i Hvidovre Bymidte?
Sted: Pladsen & Haven (2)
1. Hvilke aktiviteter er der i dag?
Bymidtefestival

→

2. Hvilke muligheder og styrker er der i de aktiviteter?
(Tom)

4. De gode eksempler på aktiviteter? - herfra og fra resten af verden
Tai-Chi
Talent-festival (Gul festival)
Cirkusfestival
7. Hvad skal der til for, at vi kommer derhed?
(Tom)

→

→

5. Hvor vil vi gerne hen?
(Tom)

→

3. Hvad mangler der i de nuværende aktiviteter?
Mad

→

6. Hvorfor vil vi gerne derhen?
(Tom)

8. Hvilke aktører skal med? (Mennekser, foreninger, organisationer)
Folk under uddannelse
Cirkus
Fælles elevråd
Hvidovre USK
Musikskolen
Christopher Cold-Ravnkilde
Hamayan Butt
Lasse Poulsen
Talenthold
Design og Innovation

10. Hvilke konkrete idéer er der til midlertidige aktiviteter?
Hvidovre Madfestival
Trampolin
Udendørs scene / Amfiteater
Koncertscene
Åben scene
Gøgl
Hægekøjer
Vej-skilt: Nordpolen?
Tema-aften: 'Lande', 'Kulturer'?
Bluetooth-højttalere - tilgængelig for alle
Street Art - Væggen
Blokade på vejen (Så der kan afholdes koncerter eller lignende)
Trafiksanering over Hvidovrevej
Wifi-hotspot
Borde+bænke
Børnehaver kommer med skulpturer og sætter op i bymidten + konkurrence
Bymidte-butikken - til org.
Frugt & Grønt-marked
Udendørs Fitness (Fitness-center)
Open Air Biograf
Eksamenshjælp (evt. i form af et overtrukket pagode/terrasse
Lejrbåls-aften med live-optræden m.m.
Sænke niveauet udenfor bygningen

→

9. Hvilke ressourcer kan vi trække på?
(Tom)
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Udarbejdet under workshoppen 26. november 2014
Hvilke aktiviteter kan der igangsætes for at skabe liv i Hvidovre Bymidte?
Sted: Pladsen & Haven (3)
1. Hvilke aktiviteter er der i dag?
P-plads
Hundeluftning
Krofl
Bymidtefestival
Trafikken på Hvidovrevej
Nycirkus

→

2. Hvilke muligheder og styrker er der i de aktiviteter?
Trafikdæmpning

4. De gode eksempler på aktiviteter? - herfra og fra resten af verden
(Tom)

7. Hvad skal der til for, at vi kommer derhed?
Mere lys
Bilerne skal væk
Kontakte…
Prioritering af aktiviteterne!

→

10. Hvilke konkrete idéer er der til midlertidige aktiviteter?
Sansehave
Sæsonaktiviteter
Skøjtebane
"Fællesglæde"
Haver / Højbede
Skaterpark
Scene
Rulleskøjter om sommeren
Meditationshave
Legeplads
Bro over Hvidovrevej
Skulpturpark - gerne klatre på
Dansepavillon
Lysthus - istandsættelse
Vandspejl/Springvand i fliserne
Cafémiljø + undervisning
Hundeluftning i aflukket områder
Sætte storskærm op så man kan se hvad der sker i huset

→

→

3. Hvad mangler der i de nuværende aktiviteter?
Synighed - hvad der foregår
Noget for børn
Åbenhed om aktiviteter
Noget for de unge og voksne

5. Hvor vil vi gerne hen?
Flere involveret
Mere liv - synlighed
Bymidten - et sted folk søger hen
Gøre det attraktivt at komme
Samlingspunkt
Mere lys i området
Et sted for alle

→

8. Hvilke aktører skal med? (Mennekser, foreninger, organisationer)
Skøjteforening
HVIK
Curling
Kunstskøjteforening
Private netværk aktiveres
Dansk billedhuggersamf.
Avedøre Holme
Småvirksomhedder - kontaktes, stiller op med ladvogn…

6. Hvorfor vil vi gerne derhen?
(Tom)

→

9. Hvilke ressourcer kan vi trække på?
Fonde (Statens Kunstfond)
Virksomhedstilskud
Hænder skruet rigtig på
Tin vi har derhjemme
De lokale foreninger
Passe på det der skabes
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Hvilke aktiviteter kan der igangsætes for at skabe liv i Hvidovre Bymidte?
Sted: Risbjerggård (1)
1. Hvilke aktiviteter er der i dag?
Pensionistforeningen
Koncerter
Generelforsamlinger for foreninger
Forsamlingslokale
Øvelokale for musikere
Sangkor

→

2. Hvilke muligheder og styrker er der i de aktiviteter?
At der kommer mange i huset
Det ligger centralt
Det er gratis

4. De gode eksempler på aktiviteter? - herfra og fra resten af verden
Loppemarked
Arrangementer med lokal forankring

7. Hvad skal der til for, at vi kommer derhed?
En vifte af muligheder
Ordentlige fasciliteter

→

10. Hvilke konkrete idéer er der til midlertidige aktiviteter?
Koncerter / Musikarrangementer
Café - Professionelt
Fastelavnsfester
Kortklub
Loppemarked
Åben scene
App med henvisning til hvad der foregår

→

→

3. Hvad mangler der i de nuværende aktiviteter?
Aktiviteterne er forbeholvis lukkede aktiviteter
Aktiviteterne er ikke relateret til byudviklingen
Større åbenhed
Sørre synlighed
Manglende aldersspredning

5. Hvor vil vi gerne hen?
Et åbent hus med café - professionelt
Markedshus - med salg af egne produkter
Kunstudstillinger

8. Hvilke aktører skal med? (Mennekser, foreninger, organisationer)
Lisa Kjær (Kunst)

→

6. Hvorfor vil vi gerne derhen?
For at skabe liv

→

9. Hvilke ressourcer kan vi trække på?
(Tom)
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Hvilke aktiviteter kan der igangsætes for at skabe liv i Hvidovre Bymidte?
Sted: Risbjerggård (2)
1. Hvilke aktiviteter er der i dag?
Jazz-arrangementer
Nu - mere intme koncerter
Hvidovre pensionistforening
Café eftermiddage (Søndag for ældre)
Mødregruppe, unge mødre
Sangeftermiddage i pejsestuen
Udlejning tilprivate selskaber

→

2. Hvilke muligheder og styrker er der i de aktiviteter?

(tom)

4. De gode eksempler på aktiviteter? - herfra og fra resten af verden
(Tom)

7. Hvad skal der til for, at vi kommer derhed?
(Tom)

→

→

5. Hvor vil vi gerne hen?
(Tom)

→

3. Hvad mangler der i de nuværende aktiviteter?
(Tom)

→

6. Hvorfor vil vi gerne derhen?
(Tom)

8. Hvilke aktører skal med? (Mennekser, foreninger, organisationer)
Ungsdomshuset på Køgevej

10. Hvilke konkrete idéer er der til midlertidige aktiviteter?
Voksendans
Børneklatrevæg
Tumlested for børnehavebørn
Musikarrangementer for de unge
Ungdomspolitisk event (Hvidovres greatest speeches) - Alle politiske ungdomsorganisationer i konkurrence om den bedste tale
"NØRD-camp" (opfindelser, robotter, programering, kemi/fysik)
Byttecentral
Børneaktiviteter (fastelavn)
Madklub
Brugere af ungdomsklubben optræder for byens borgere
Frivillige laver mad og serverer for hjemløse - evt. uddeling af gratis tøj
Lov til bare at være her - mad, eftermiddag.

→

9. Hvilke ressourcer kan vi trække på?
Hus for børn og unge
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Hvilke aktiviteter kan der igangsætes for at skabe liv i Hvidovre Bymidte?
Sted: Projekthus
1. Hvilke aktiviteter er der i dag?
(Tom)

→

2. Hvilke muligheder og styrker er der i de aktiviteter?
(Tom)

4. De gode eksempler på aktiviteter? - herfra og fra resten af verden
Øvelokaler / Musik
Kunst
Skolerum
Iværksætermiljø
Film (Open Air)
Byhaver
Møder på tværs

7. Hvad skal der til for, at vi kommer derhed?
Netværk
Åben / Fleksibel ramme
Inkuderende aktiviteter

→

10. Hvilke konkrete idéer er der til midlertidige aktiviteter?
2 - 3 kunstnere laver midlertidig kunst
Lokalt prod. film

→

5. Hvor vil vi gerne hen?
Internationalt
Åbent for alle

→

3. Hvad mangler der i de nuværende aktiviteter?
Foreningsliv

→

6. Hvorfor vil vi gerne derhen?
Nye visioner
Tiltrække og fastholde liv

8. Hvilke aktører skal med? (Mennekser, foreninger, organisationer)
Hvidovre Kunstråd (Penge til kunst)
Fritidskurser
Musikskolen
Flygtninge

→

9. Hvilke ressourcer kan vi trække på?
Risbjerggår og Pladsen

