5. Bydelsplan: aktiviteter (2009-166133)
Oversigt over afholdte og kommende aktiviteter under Bydelsplanen.
INDSTILLING OG Beslutning
Bydelsplangruppen indstiller,
1.

at Lokaludvalget tager orienteringen om afholdte og kommende aktiviteter under
Bydelsplanen til efterretning.

2.

at Lokaludvalget tager orienteringen om proces for udarbejdelse af
Lokaludvalgets udkast til Bydelsplan til efterretning.

Problemstilling
I arbejdet med Bydelsplanen er det Lokaludvalgets ansvar at høre borgerne gennem
borgerinddragelse, og på denne baggrund formulere et udkast til Bydelsplan for Kgs. Enghave.
Derefter er Center for Byudvikling i Økonomiforvaltningen ansvarlig for at skrive Bydelsplanen med
udgangspunkt i det materiale, som Lokaludvalget har indhentet.
Borgerinddragelsesfasen løber fra august 2009 til 15. februar 2010, og den er opdelt i 3 faser:
Idégenerering, idéudvikling og konkretisering.
Idégenereringsfasen er nu formelt afsluttet (17.08-03.11.2009), og arbejdet med at konkretisere
temaer og indsatsområder er derfor påbegyndt (04.11.2009-05.01.2010). I denne fase gennemføres
projekter, der omhandler konkrete emner og lokaliteter, hvor der i prioriteringsfasen (06.0115.02.2010) skal udvælges de vigtigste emner, indsatsområder og tiltag, som til sammen skal udgøre
Bydelsplanen.
Bydelsplangruppen har besluttet, idéudviklingsfasen og konkretiseringsfasen vil foregå sideløbende i
perioden december 2009-februar 2010.
Alle afholdte aktiviteter under Bydelsplanen
TID

PROJEKT

MÅL-GRUPPE

TEMA

Juni
Bod på Bydelsfest
Primo juli- Opbygge hjemmeside og
medio juli igangsætte denne som
aktivt værktøj i
Bydelsplanarbejdet
Primo
Fremlægge liste med
august
aktiviteter, LUmedlemmerne kan melde
sig på.
Ultimo
Bod på Karens Dage
august

Borgerne i byområdet
Borgerne i byområdet

Alle
Alle

LU-medlemmer

Alle

Borgerne i byområdet

Alle

TID

MÅL-GRUPPE

TEMA

PROJEKT

20.
Stjernecykeltur m.
septembe efterfølgende idécafé
r
4. oktober Arrangement på
Baneterrænnet v. Otto
Busses Vej
10.
Forslag til plan for Tippen
oktober
23.
Dit Space
oktober
11.
Interview skolebørn – som
november led i temadag arrangeret af
Miljøpunkt
30. nov.
Kulturforum

Alle borgere.

Alle

Beboere og aktører på Byliv
Vesterbro og i Kgs.
Enghave
Foreninger+
organisationer, der
Det grønne og Blå
beskæftiger sig med
miljø og natur
Børn og unge
Alle
1. klasse fra Ellebjerg
Skole

Det grønne og
blå/Byliv

Kreative i byområdet

Byliv

Aktiviteter afholdt under Bydelsplanen siden sidste Lokaludvalgsmøde
Interview med skolebørn
1. klasse fra Ellebjerg skole plantede buske med Miljøpunkt på Tippen, for derefter at komme til
Karens Minde og tegne deres bud på ”verdens bedste legeplads”. Tegningerne er derefter blevet
stillet til rådighed for social- og kulturudvalget.
Kulturforums stiftende møde 30.11.2009:
Der deltog i alt 17 personer i mødet der forløb i en god stemning. Der blev luftet en del idéer, men
sammenfattende var prioriteten således:
1. Bedre formidling af information om arrangementer i bydelen. Meget af det der sker, når ikke ud til
folk. Man skal forsøge at udvikle nye veje - opslagstavler, en elektronisk portal, nyhedsbreve pr. mail
var på tale. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som mødes torsdag den 14. januar kl. 17 i Rytterstuen
på Karens Minde.
2. Værksteder og et udstillingssted - der er behov for værkstedsfaciliteter for udøvende kunstnere og
et sted hvor man kan afholde udstillinger. Her blev der også nedsat en arbejdsgruppe, og den holder
møde tirsdag den 8. december kl. 17. (Spørg i caféen efter lokale).
3. Kreative aktiviteter for børn blev også foreslået, men kun én meldte sig.
Udover de fremmødte har 4 personer henvendt sig og bedt om at blive inviteret til kommende
arrangementer. Det har været en lovende start som vi forhåbentlig kan udvikle fremover.
Der vil i 2010 blive brug for at dække udgifter til møder, annoncering og andet PR. Derudover kan
der blive tale om ansøgninger om puljemidler til at realisere kommende projekter.
pel
Kommende aktiviteter

TID

PROJEKT

MÅL-GRUPPE

TEMA

Nov.
–dec.
Januar

Forslag til plan for
stisystemer

?

Det grønne og Blå

Januar

Borgere i byområdet
Nordre Bavnehøj,
arrangement om udvikling
af Enghavevej
påstrækningen Bavnehøj
Allé til Enghave Station.

Off. Arrangement på
Sluseholmen
18. januar Nytårskur
26. januar Mozarts Plads

Trafik

Borgere og erhverv på Byliv
holmene
Lokaludvalget og
Alle temaer
udvalgte aktører i
byområdet
Aktører omkring
Byliv og Trafik
Mozarts Plads + andre
aktører i byområdet

Proces for udarbejdelse af Lokaludvalgets udkast til Bydelsplan
Lokaludvalget skal senest 15. februar 2010 aflevere sit udkast til Bydelsplan for Kgs. Enghave. Dette
materiale skal videregives til Center for Byudvikling (ØKF), der udarbejder den endelige Bydelsplan
på baggrund af LU’s udkast. Deres arbejde omfatter tilpasning af materialet til den skabelon for
Bydelsplanen, som alle Bydelsplaner skal tilpasses samt indføjelse af forvaltningernes kommentarer
til LU’s forslag til tiltag i bydelen.
Bydelsplangruppen har besluttet, at arbejdet med at udforme et udkast til LU’s Bydelsplan kommer
til at forløbe som følgende:
10 dec. 2009 Indkomne, konkrete forslag til Bydelsplanen diskuteres i LU.
13. dec:

Deadline for indsendelse af forslag til Bydelsplanen. Alle opfordres til at formulere
forslag og idéer til Bydelsplanen. Det indsamlede materiale fra afholdte
borgerinddragelsesaktiviteter kan rekvireres hos bydelsplanmedarbejder Nanna BayMüller.

14-23. dec: Sekretariatet sorterer forslag efter tema og udsender det første råudkast til
Bydelsplanen til Bydelsplangruppen, samt lægger det klart til indstillingen til LU-mødet
14. januar.
5. januar 2010:Forretningsudvalgsmødet indledes med en times Bydelsplanmøde, hvor råudkastet til
Bydelsplanen diskuteres.
14. januar

Lokaludvalgsmøde: Første udkast til Bydelsplan diskuteres.

23. januar

Seminar om Bydelsplanen. Alle, der har kommet med input til Bydelsplanen inviteres til
at deltage i seminariet, hvor diskussionen af bydelsplanen viderføres på baggrund af
LU’s kommentarer.

Forvaltningerne inviteres til at kvalificere Bydelsplanen.
28. januar

Et revideret udkast af Bydelsplanen sendes ud med dagsordenen for lokaludvalgsmødet
14. februar.

14. februar

Bydelsplanen kommenteres og godkendes endeligt i LU.

Løsning
at Lokaludvalget tager orienteringen om afholdte og kommende aktiviteter under Bydelsplanen til
efterretning.
at Lokaludvalget tager orienteringen om tidsplan for udarbejdelse af Lokaludvalgets udkast til
Bydelsplan til efterretning.
Økonomi
Der blev på lokaludvalgsmødet d. 15. januar afsat 350.000kr. til bydelsplanprocessen i 2009,
herunder ansættelse af en deltids bydelsplanmedarbejder. Bydelsplanarbejdet i resten af 2009
finansieres af disse afsatte midler.
Videre proces
Bydelsplangruppen arbejder videre med at planlægge aktiviteter og at udarbejde et første udkast til
Bydelsplan, som tages op på Lokaludvalgsmødet 14. januar 2010.
Alle lokaludvalgsmedlemmer opfordres til at formulere forslag og idéer til Bydelsplanen og indsende
disse senest 13. december til bydelsplanmedarbejderen. Det indsamlede materiale fra afholdte
borgerinddragelsesaktiviteter kan til samme formål rekvireres hos bydelsplanmedarbejder Nanna BayMüller.

bilag
Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 10.12.2009
Indstilling taget til efterretning

