Kommissorium
Arbejdsgruppe for Scandiagade - Aktivitetspark
Baggrund
AKB København har med støtte fra Realdania udviklet et koncept for omdannelse af Scandiagade.
Projektet foreslår en aktivitetspark med fokus på samvær, motion, ophold, natur og klimasikring.
Aktivitetsparken skal skabe attraktive møde- og opholdssteder for en mangfoldighed af beboere og
besøgende samt mindske barrieren mellem det gamle og det nye Sydhavn.
Formål:
1. Byliv - lokale ønsker og behov
- At få lokal viden og feedback på projektet fra kvarterets borgere for at sikre, at Scandiagade
udformes så den passer bedst muligt ind i de lokale forhold og behov.
-

At give input til, hvilket byliv og opholdsmuligheder Sydhavnen ønsker i byrummet. Som eksempler
på viden og input er hverdagslivets aktiviteter, former for ophold, placeringen af små pladser,
koblinger til det nye Sydhavn og på tværs af Frederiksholmskvarteret

2. Forankring
- At der dannes et lokalt ejerskab for projektet, samt forståelse for processen og at medlemmerne af
gruppen her igennem er ambassadører for projektet overfor naboer og andre interessenter i
kvarteret.
Ramme:
Gruppen har ikke nogen formel beslutningskompetence, den ligger hos Københavns Kommune og i
Styregruppen og herunder i de forskellige myndigheder i forhold til den endelige udformning af
aktivitetsparken.
Gruppen skal diskutere de store rammer for projektet og komme med indstilling til Styregruppen i forhold
til det projekt, som områdefornyelsen skal finansiere.
Gruppen inviteres til en række møder, hvor de kan komme med input og kommentarer til projektet,
ligesom gruppen kan være vært for borgermøder, workshops eller lign.
Gruppens input tages med videre til projekteringen af projektet hos rådgiverne og i projektgruppen i
Københavns Kommune.
Tidsplan:
Gruppen dannes i efteråret 2015, hvor projektet går imod programfasen. Gruppen følger projektet fra
skitseforslag til hovedprojekt, ca. fra efterår 2015 – forår 2016. Områdefornyelsens sekretariat står for
denne proces.

I anlægsfasen ca. sommer 2017 – forår 2018 er gruppen tilknyttet projektet gennem kommunens
anlægsenhed og kommunens rådgiver. Denne fase er mere orientering end dialog.
Når projektet er indviet og afleveret er gruppens opgave løst.

