[Vælg datoen]
Referat

Workshop om udvikling af Byparken
Ørestad City, Sejlhuset, den 28. maj 2013 kl. 19.00 – 21.00

Oplægsholdere:
Referenter:
Facilitator:
Antal deltagere:
Bilag:

Mikala Berg Dueholm, bestyrelsesformand G/F Ørestad City
Ane Kristensen, Grundejerforeningssekretariatet
Christian Andersen, Grundejerforeningssekretariatet
Simon Madsen, Grundejerforeningssekretariatet
17
Billeder af bearbejdede kort med post-its og papirsduge med forslag. Kortene viser
foreslåede placeringer og illustrationer af nogle af idéerne.

Formål
Workshoppen havde til formål at involvere bydelens interessenter og parkens brugere i at
generere idéer til videreudvikling af Byparkens faciliteter, områder og indretning.

Metode
Workshoppen blev afholdt med inspiration fra workshop-metoden ”World Café”, hvor flere
deltagergrupper arbejder omkring borde med hver sit tema. Grupperne roterer mellem
bordene. I de første rotationer brainstormes og udvikles på ideér. I den sidste rotation
prioriteres de forskellige idéer. Hvert bord har en fast referent, som er ansvarlig for at
videregive forslag og emner, når nye grupper ankommer til bordet, samt at føre bordets
samlede produktion til referat.

Materialer
Grupperne arbejdede ved hvert bord omkring store kort over Byparken, hvor eksisterende
faciliteter og inventar var tegnet ind. Hertil kom post-its, tegneredskaber og papirsduge på
hele bordet, hvor forslag og koncepter kunne nedfældes som tekst eller tegning.
Materialerne danner efterfølgende baggrund for referatet sammen med fotografier (bilag)
og tovholderens noter.

Emner
Grupperne roterede mellem tre emneborde. Emnerne var: Opholdssteder og beplantning;
Asfalt, stier og belysning; Konkrete forslag og ønsker.
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Opholdssteder og beplantning
Bordets idéer:



En form for center i parken, som man har lyst til at gå efter. Et punkt, en skulptur,
vandbassin, springvand, en indhegnet temahave eller andet, som bliver et naturligt
tilholdssted for parkens brugere. Det må gerne være et ambitiøst projekt.



Flere frugttræer og bærbuske, som kan tiltrække insekter og fugle og give mere
dyreliv til parken. Ved nye beplantningsinitiativer skal man også tænke det som et
habitat for dyreliv, fremfor alt for pæne og friserede miljøer.



Korrekt opstillede fuglekasser for forskellige arter.



Pindsvinehuler i tæt buskads. Det forslås at tage fat i en interesseforening omkring
pindsvin, som kan rådgive om, hvad en pindsvinebestand kan gøre for et parkmiljø.



Muligheder for læ flere steder i parken, bl.a. ved lav, tæt beplantning omkring
nuværende øer og opholdssteder. Gerne noget tæt krat eller buskads. Kan tænkes
sammen med ønske om mere farverig beplantning, som blomstrer på forskellige
tidspunkter. Kan tænkes sammen med frugttræer og bærbuske.



Tænke vand ind i parken. Fx at centerpunktet indeholdt vand. Et springvand med
lys i, et bassin, hvor man kan soppe eller sejle med små skibe. Evt. med forbindelse
til kanalen. Evt. med inspiration fra den nye museumshave foran Statens Museum
for Kunst, som skal indeholde et multifunktionelt areal: et vandbassin, der også kan
hæves nogle centimeter og blive til en scene.



Udvikle på ”grøften” i den vestlige del af parken. Her er allerede vand, som man
kunne styre på en anden måde. Det er desuden det sted, hvor der er mest læ i
parken, hvis man kommer lidt ned af skråningen. Her kan man sole sig. Det kunne
blive et opholdssted, hvis det blev rengjort og udnyttet bedre: Her er både vand og
sol og læ. Man kunne evt. bygge et læhegn vest for grøften for at skærme endnu
bedre for vinden.
Et ”vindspil” som har en læringspotentiale for børn. En installation, som kan fortælle
noget om vinden, hvor den kommer fra, hvordan den opstår, hvad dens styrke er
osv. for at bruge blæsten positivt, når nu den er et vilkår.





Flagstænger i parken, som kan udnytte blæsten.
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Flytbare liggestole.



Et område med faste pavilloner, overdækning eller en ”temahave”, som kunne
bruges ved arrangementer (grundlovsdag, sommerfester, julefester, koncerter osv.)
og som var hyggelig at sidde i og omkring. Gerne i en anderledes konstruktion eller
udseende.



Læmulighed i hundegården – evt. et skur eller noget hegn med overdækning. Et
sted, som naturligt vil tiltrække brugere.



Lav hæk, hegn eller beplantning omkring fodboldbanen, som kan ”gribe” bolden, så
man ikke skal løbe så langt efter den.



En bedre markering af indgangen til parken fra Ørestads Boulevard. Evt. en port
eller en låge eller en anden konstruktion, som giver signal om, at ”her begynder
Byparken”. Kan samtænkes med kunst i byrummet.



En alternativ læmur i spansk Gaudi-stil med runde former og interessant
udsmykning. Evt. brugernes egen udsmykning. Placeres ved parkens østside bag
kunstgræsbanen, og fungerer både som boldfang, læhegn, kunstværk og
opholdssted. Både som et ”sted at sidde op ad” i solretningen og som markering for
indgangen til parken.



Specifikt ønske om bordtennisbord i lommeparken ud for Byens Bogcafé.



Pergolaer med bænkesæt og faste griller. evt. flytbart.



Konkret ønske om langborde og bænke ud for Horisonten



Mulighed for midlertidige sommer-boder eller stadepladser med siddemuligheder,
som kan give lidt cafémiljø i et bestemt område af parken.



Mulighed for at plante krydderurter o.lign. tæt inde ved bygningerne. Her er
brandveje langs bygningerne, men beplantning i krydderurte-størrelse ville ikke
forhindre eller spærre disse.

Bordets prioriteringer:

1. Et centerpunkt i parken, som naturligt tiltrækker folks opmærksomhed og indbyder
til ophold og oplevelse.
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2. Projekterne skal være bæredygtige rent økonomisk og driftsmæssigt, så man bør i
starten opprioritere projekter, som er nemme at etablere og vedligeholde – såsom
forskellige beplantningsprojekter, fuglekasser o.lign. – mens større,
længerevarende projekter planlægges.
3. De projekter, som igangsættes, må gerne være ambitiøse og anderledes. Man skal
ikke tænke ”for småt”.
4. Der er en generel oplevelse af, at mange nyder kunsten ved Byparkens indgang fra
Ørestads Boulevard. Flere kunstneriske installationer i parkrummet.
5. Beplantningen skal følge årstiderne, så der er farve og liv i parken i så stor en del af
året som muligt.

Stier og belysning
Bordets idéer:



Mere julebelysning i parken. Gerne nede omkring Golfparken, men det er vigtigt at
det ser ud af noget. Så hellere hold det samlet i midten, hvis der ikke er nok til at
dele det ud



Flere stationære grillpladser. Gerne sammen med eks en pergola.



Bålpladser.



Lys i hundegård.



Område for cykelreparation.



Lys ved picnic-øen.



Udtrykkeligt ønske om at der IKKE kommer lys på kunstgræsbanen.



Steder med salg. Café agtigt ligesom man finder i kbh med et lille hus hvor der så
er borde ude foran.

Bordets prioriteringer:

1. Asfalt på tværgående stier. Skal være rødbrun som det eksisterende.
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2. Lys på tværgående stier. Ikke kedelig almindelig parkbelysning. Gerne indkalde
forskellige firmaer til at komme med deres idé til hvordan det kunne se ud. Få det
lavet midlertidigt henover eks. En vinter og så lade beboerne sige hvad de bedst
kunne lide. Det må IKKE blive til at lyshav! Meget gerne arbejde med lyssætning på
konturer i stedet for decideret stibelysning. Ved lys kun på sti kan man ikke se hvad
der foregår udenfor stien, så der er mere tryghed i at kunne se træer, bevoksning,
inventar osv. Måske bare ledelys på stierne. Kunstnerisk præg, funktionelt, tryghed.

Konkrete forslag og idéer
Bordets prioriteringer:
Gruppe 1:

1. Fuglekasser og bærbuske til fuglene, fugleflagstænger (som dem i kanalerne).
Buske kan skabe læ. Vurderes til at være en rimelig udgift.
2. Flere siddepladser (som de grønne bænke/borde sæt) særligt i enden mod Center
Boulevard og bænke langs stierne.
3. Midlertidig aktivitet på den tomme grund ved Ørestads Boulevard, fx
børnekælkebakke.
4. Positivt hvis lommeparkerne bliver mere lokale end Byparken. De skal holdes mere
lavpraktiske med enkle virkemidler, men skal også være andet end blot
gennemgangsrum. Beplantes med fx blomster og en pergola
Gruppe 2:

1. Fuglekasser og bærbuske til fuglene, fugleflagstænger (som dem i kanalerne).
Buske kan skabe læ. Vurderes til at være en rimelig udgift.
2. Tomme lommer, der fungerer som åndehuller og hvile- og pauserum.
3. Udvikle tiltage som er funktionelle og kan blive brugt af alle fremfor mindre tiltag for
små målgrupper. Dyre materialer skaber ikke nødvendigvis gode byrum.
4. Rytmeanalyse af byparken, dyrke og udvikle områder som ikke fungerer optimalt nu
fx vandhullet og videreudvikle Valentinsøen som står meget ubrugt hen med fx
buske og planter, der blomstrer på forskellige tidspunkter. Naturlig adfærd vs. styret
adfærd, den positive skiltning og øernes udformning med temaer er for styret (fx i
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forbindelse med Valentinsøen). Fx skal stierne også skal selv trædes og ikke
planlægges oppefra.
Yderligere idéer:



Godt at tænke i både lille og stor skala, fx beplantning vs. kunstnerisk attraktion.



Andre belægningstyper med et blødere udtryk på fortove og cykelstier.



Kunst i øjenhøjde.



Minus løst legetøj så som plastikspande og -skovle m.m., de vil hurtigt komme til at
rode.



Flere farver i parken, ikke kun hvid, grøn, sort og brun.
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