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Formål:
Hvorfor skal lokaludvalget lave
projektet? Hvordan hænger
projektet sammen med
lokaludvalgets
overordnede målsætninger?

Naturbyen er en af Lokaludvalgets centrale indsatsområder
(Bydelsplanen)
og navnet på en idé om at skabe en ny form for naturcenter på
EnergiCenter Voldparken. Naturbyen skal være et aktivitetscentrum for
samspillet med vores naturområder og vores bynatur. Der eksisterer et
stort behov blandt børn, unge og ældre for at være aktive medskabere af
byen og Naturbyen skal give plads til at en mangfoldighed af værksteder,
dyrkningsfaciliteter, dyrehold og rum for udeliv kan skabes.
Tiden er moden til at komme fra idé til virkelighed. Naturbyen skal
skabes som et konkret sted. Såfremt finansieringen af denne første fase af
Naturbyens tilblivelse falder på plads i løbet 2018, hvilket den meget vel
gør skal den første fase igangsættes.
Helt konkret er planerne at der skal skabes et aktivitetsstrøg fra
Vestvolden til Kobbelvænget bestående af en række midlertidige
faciliteter, der kan rumme viften af aktiviteter. Dette aktivitetsstrøg skal
planlægges i tæt sammenhæng med Husumforbindelsens linjeføring på
delstrækningen mellem Kobbelvænget og Vestvolden.
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For at blive helt skarpe på hvad det er for aktiviteter og tilknyttede
faciliteter, der skal karakterisere denne første fase af Naturbyen er
planen at invitere områdets foreninger, ildsjæle og professionelle til at
byde ind med ideer til aktiviteter. Herefter vil vi invitere til en åben
workshop, der skal omsætte de mange ideer til en konkret skitseforslag
for Naturbyen. Et skitseforslag, der herefter kan danne afsæt for
fondsansøgninger (via ECV), den kommunale budgetproces og den videre
mobilisering af Naturbyens første hold indbyggere.

Målgruppe:
Hvem henvender projektet sig
til? Hvorfor ønsker vi at
henvende os til dem?

Undersøgelse
Der vil blive sendt en åben invitation til områdets foreninger,
ildsjæle og professionelle om at byde ind med ideer til aktiviteter.
Der vil blive arrangeret en række offentligt indkaldte
inspirationsture på arealet.
Workshop
I forbindelse med den efterfølgende workshop vil der ligeledes
være tale om en åben invitation med det formål at tiltrække
projekter og personer der savner et sted som Naturbyen til deres
aktiviteter eller ønsker om fremtidige aktiviteter.

Samarbejdspartnere:
Laves projektet i samarbejde
med nogen?

Hvordan skal det laves:
Hvad skal der til for, at
projektet kan gennemføres?
Hvem er ansvarlig for hvilke
aktiviteter?
Tidsplan for de forskellige
opgaver.

Miljø:
Har projektet en lokal
miljøvinkel? – hvis ja, hvilken?
Budget:
Alle budgetposter i projektet.

EnergiCenter Voldparken er den primære samarbejdspart. Institut
for X har sagt ja til at påtage sig opgaven med at oversætte de
mange ønsker til en egentlig skitseplan. Teknik- og
Miljøforvaltningen kan bistå med at skabe den fornødne
dispensation til at anvende den del af arealet der ligger inden for
fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Den undersøgende del, sættes i gang i maj og materialet præsenteres på

workshoppen, der afholdes medio juni. Undersøgelsen koordineres
af sekretariatet i tæt samarbejde med en ny arbejdsgruppe
bestående af medlemmer af Lokaludvalget samt og det tidligere
Miljøudvalg samt ansatte på EnergiCenter Voldparken.

Et væsentligt formål med at etablere Naturbyen er at skabe øget
opmærksomhed omkring hvordan vi kan skabe en sundere, renere
og mere bæredygtig by på måder der giver mening i borgernes
hverdagsliv.

Annoncering / PR 4.000
Forplejning workshop 1.500
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Facilitering af workshop samt udarbejdelse af skitseforslag 25.000
I alt 30.500 kr.

Hvad er projektets
succeskriterier?
Kriterierne skal kunne
måles/kontrolleres efter
projektet er afholdt, og være
meningsfulde i forhold til
projektets formål.

Hvilke forventninger er der
til sekretariatet?
Hvilke opgaver skal
sekretariatet hjælpe med?

Målsætningen er at få udarbejdet et solidt skitseforslag, baseret på
deltagelse af alle væsentlige lokale aktører samt en række
udefrakommende der ønsker at være med. Skitseforslaget kan
bruges af Lokaludvalget og EnergiCenter Voldparken i det videre
arbejde med at søge fonde og skabe den nødvendige politiske
opbakning fra BR politikerne forud for budgetforhandlingerne
(Budget19) Herudover er det håbet at der med afsæt i denne
proces og det fælles materiale kan etableres en forening/netværk af
Naturbyens Venner.

Sekretariatet er drivende kraft i dette projekt i tæt samarbejde
med interesserede Lokaludvalgsmedlemmer, ECV-ansatte, samt
den styregruppe der er nedsat for Naturbyen

EFTER PROJEKTET ER AFSLUTTET:
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Titel på projekt der evalueres:

Levede projektet op til projektets
formål, hvordan eller hvorfor ikke?

Nåede vi målgruppen, hvis nej,
hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan?

Var der problemer med tidsplanen
m.v., hvis ja, hvilke?
Blev budgettet overholdt – hvis nej,
hvorfor ikke?

Opfyldte projektet
succeskriterierne?

Skal lokaludvalget prioritere, at lave
projektet igen? Hvis nej, hvorfor
ikke? Hvis ja, hvordan kan projektet
så gøres endnu bedre?
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