[Vælg datoen]
Referat

Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde
Ørestad Syd, Robert Jacobsens Kollegiet, den 26. november 2014 kl. 18.30 – 21.30
Velkomst:

Søren Vestermark, bestyrelsesformand G/F Ørestad Syd

Oplægsholdere:

Rikke Faaborg Jarmer og Peter Larsson, By & Havn
Ane Kristensen, Grundejerforeningssekretariatet Ørestad

Facilitator:

Simon Madsen, Grundejerforeningssekretariatet Ørestad

Antal deltagere:

22

Bilag:

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 indsamle idéer og input til bestyrelsens udviklingsarbejde i
Grundejerforeningen Ørestad Syd.
Metode
Workshoppen blev afholdt med inspiration fra workshop-metoden ”World Café”, hvor flere deltagergrupper
arbejder omkring tre identiske arbejdsborde. Grupperne roterer mellem bordene og arbejder i hver rotation
videre på den foregående gruppes idéer og forslag. 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
idégenerering til referat.
Oplæg og byvandring
Inden selve workshoppen gik i gang fortalte Ane Kristensen fra Grundejerforeningssekretariatet Ørestad om
sekretariatets og grundejerforeningens arbejde og organisering.
Rikke Faaborg Jarmer og Peter Larsson fra Byliv i By & Havn gæstede desuden workshoppen og fortalte om
de seneste nyheder for området, herunder Arenakvarteret, konkurrencen om Kalvebodkvarteret Vest samt
arbejdet med Naturpark Amager, som er organiseret omkring et partnerskab på tværs af Naturstyrelsen, By
& Havn, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Københavns Kommune.
Materialer
Grupperne arbejdede ved hvert bord omkring store kort over parken. 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 og tovholderens noter.
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Bord 1 – Bydelens fysiske rammer
Områder
-

Fitness-molen er et godt mødested og kan udvikles yderligere
Udnytte skov- og parkrummene, de opleves mindre end de egentlig er
Hovedindgang til fælleden via Hein Heinsens Plads
Hein Heinsens Plads som samlingssted
Passagen gennem 8-TALLET bruges meget og må gerne udvikles
Bænke langs søen og kanalen og på Richard Mortensens Vej
Molen ved Robert Jacobsens Vej må gerne udvikles yderligere med mere læ. Men der skal
stadig være plads til de større aktiviteter så som Søfesten
Overgangen til fælledes skal styrkes ved Else Alfelts Vej

Sport og leg
-

Gøre de allerede eksisterende tiltag og netværk omkring Plug N Play permanente
De store aktiviteter placeres i samme område centralt i bydelen, mens de mindre kan
placeres decentralt
Urbane haver placeres permanent et nyt sted i bydelen fx i skov- eller parkrummet, da de
kan bidrage til oplevelser i bydelens grønne områder
Vandpolo opleves som et stort aktiv i området, og der er et stort ønske at de kan blive
Små boldbure fx til basketball og panna-fodbold
Plads til nye motionsformer
Naturlegeplads

Mødesteder
-

Større aktiviteter placeres centralt og mindre aktiviteter og lokale mødesteder placeres i
mindre lommer rundt omkring i bydelen
Fælles opholdssteder hvor spontan aktivitet kan opstå som på Plug N Play
Aktive og bylivsorienterede områder ved hjørner og vejkryds
Gøre mulighed for at møde mennesker på sin vej, steder hvor man kan standse op og slå
sig ned
Attraktive mødesteder, hvor det er rart at opholde sig og med noget at kigge på og opleve
Borde og bænke ved de forskellige rum ud mod fælleden

Natur og dyr
-

Gøre op med de lange lige stræk
Mere vild natur som på fælleden, dog gerne på en tæmmet måde
Genplant buske/træer og anden beplantning fra byggegrundene
Invitere den vilde natur ind
Hundegård
Hønsehold og et fælles hønselaug, hvor man som medlem kan hente æg
Geder og heste, fx ved overgangen mellem by og natur omkring byfælleden
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Usolgte grunde
-

Brug usolgte grunde og overskudslandskaber til midlertidige aktiviteter, som er mobile og
kan rykke fra felt til felt afhængig af udviklingen

Asger Jorns Allé
-

Åben og imødekommende og ikke som Fields’ facade
Små opholdsrum og siddegrupper
Forskellige målgrupper tilgodeses, både børn og unge, voksne og ældre
Ikke stor boulevard

Generelt/andet
-

Større fokus på handicaptilgængelighed fx ramper m.m.
Kunst og kultur i det offentlige rum
Digitale plakatsøjler
Udstillingsrum på gadeplan
Forsamlingshus, ønske om at hver bygnings krav om fællesrum lægges sammen i et
fælleshus
Overdækning til loppemarkeder el. lign.
Gode muligheder for cafeer

Bord 2 – Overgangen til fælleden
Byen
-

Grønne lommer fra fælleden ind i byen
Gennemgående stier
Frugttræer
Køkkenhaver/plantekasser
Kanal langs den vestlige del af Ørestad Syd mod fælleden
Fuglekigger hus fx ved 8-TALLET
Picnic og opholdsrum mod vest
Vindorgel
Hønsehus
Andels-køer
Havtorn, bevar det vilde naturudtryk i byen

Fælleden mod syd
-

Flere stier på tværs af markerne
Hundefriløbsområde
Fælles friarealer
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Fælleden mod vest
-

Picnic
Hundeluftning
Løbe- og langrendsrute
Stier på tværs
Naturlegeplads og ’militær’ forhindringsbane (også for teenagere)

Søen
-

Mindre øer med beplantning og dyreliv
Flydende øer til ophold
Naturøer
Vandinstallation
Badestrand
Kajakkanal med forbindelse til havet

Fælles
-

Offentligt tilgængelige mødesteder med naturpræg
Skilte med fugle/dyreliv
Kulturhus
Udendørs scene
Festival
Sankemuligheder
Fælles grovhaver
Udemad
Bålpladser

Bord 3 – Traditioner og årets arrangementer
Fællesskab
-

Kulturhus og beboerlokaler
Sammenhængende aktiviteter på tværs af boligtyperne
Frivillighed om nabohjælp (Syd support)
Børne-by
Fælles internet
Plakatsøjle
Fælles værksteder
Klubber, fx cykel, løb, kajak
Eventudvalg på tværs af byggerierne
De mange nationaliteter er en værdi
Plejehjemmets lokaler
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-

Ørestad Syd sang
Kunstinstallationer, fx interferensbølger i søen, laserkalligraf, elektroniske smutsten

Forslag til arrangementer
-

Sankt Hans fest
Juletræstænding med gløgg og luciaoptog
Markedsdage
Loppemarked
Kreativ uge
Tour de chambre (fra ejendom til ejendom)
Musikarrangementer
Foredrag
Langbordsfællesspisning
Revy
Festival: fx Distortion, Copenhell, Det Kongelige teater
Koslæbning
Unicykelløb
Fotoudstilling
International food night
Sæbekasseløb
Bådbyggeri og konkurrence på søen
Hoftebold
Bridge
Vinsmagning
Fællesspisning
Korsang
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