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BAGGRUND FOR
UNGEKONGRESSEN OG
AALBORG UNGEBYRÅD
Med henblik på at gentænke ungebyrådet og valgforløbet op til ungekongressen har
Ungdomsskolebestyrelsen den 28. juni 2017 efter indstilling fra Ungebyrådet
godkendt en vedtægtsændring med ikrafttrædelse 1. september 2017. De mest
centrale ændringer i vedtægterne er, at Ungebyrådet udvides fra 19 til 31
medlemmer. Samtidig forkortes valgperioden fra 2 til 1 år. Valget til Ungebyrådet
gøres mere demokratisk, og samarbejdet med elevrådene optimeres.

Ny form på Ungekongressen
Aalborg Ungebyråd og demokratiindsatsen er et højt prioriteret område i
UngAalborg. Derfor er formen omkring Ungekongressen også ændret, da
vedtægterne også lægger op til et tættere samarbejde mellem ungebyrådet og
elevrådene i Aalborg Kommunens skoler og ungdomsuddannelser. De delegerede
på Ungekongressen er derfor også unge, som til dagligt repræsenterer elevrådene
på skolerne. Det vil styrke fødekæden til ungebyrådet, der er sammensat med bred
repræsentation og lokal forankring i Aalborg Kommune. Ved at styrke koblingen til
elevrådene og skolerne er målet at styrke unges demokratifølelse og involvering i
den demokratiske proces, både på den enkelte skole/ungdomsuddannelse og i
kommunen som helhed.

Case: Stigsborg Havnefront
Til Ungekongressen havde udvalgte politikere fra byrådet lavet en konkret case, som
de unge skulle arbejde med på kongressen. De unge skulle give deres bud på,
hvordan det nye store byudviklingsprojekt ”Stigsborg Havnefront” kan udformes.
Området, der ligger ude til fjorden i Nørresundby, får efter planen flere tusinde nye
beboere. Under kongressen kunne de unge opleve, at hele kommunen arbejder
sammen på tværs. De blev præsenteret for oplæg fra samtlige kommunens
forvaltninger i forhold til det ca. 55 ha store område ved Limfjorden.
Følgende er sammenfatning af de workshops, som de enkelte forvaltninger stod for i
forbindelse med Ungekongressen d. 27. september 2017.
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SKOLEFORVALTNINGEN
I denne workshop arbejdede de unge med, hvordan man kan skabe
fremtidens sejeste skole. Hvad kendetegner en god skole, og
hvordan skaber vi de bedste forudsætninger for læring og trivsel for
eleverne?
Workshoppen var delt op, således at de unge først skulle svare på en række
spørgsmål gennem en mentimeter-undersøgelse. Svarene på spørgsmålene er
vedhæftet som bilag. Derudover skulle de unge udarbejde små videosekvenser, hvor
de skulle komme med deres synspunkter og holdninger til en ny skole.
Nedenstående er resultatet af videosekvenserne, som er inddelt i forskellige
emneområder:

Forslag til nye fag og undervisningsformer
● Innovation og ideudvikling med erfaringsudveksling med virksomheder og
entreprenører, projektarbejde og produktudvikling
● Supplerende samfundsfag, hvor der er fokus på læring om internationale
konflikter, basale ting som skat og om at være borger i en globaliseret verden
og eget samfund
● Praktiktimer
● Målrettet undervisning i trivsel, da mobning og lavt selvværd er et stigende
problem
● Kreative fag i udskolingen
● Forberedelse til videregående uddannelse
● Større samarbejde med erhvervsskolerne og erhvervslivet
● niveauopdelt undervisning
● større børn, der underviser mindre børn

Forslag til skoledagen
mere bevægelse; både i frikvarterene og timerne
mere indflydelse til eleverne omkring ansættelse lærer
bedre aktivitetsområder og mere aktivitet i timerne
mere motion, hvor fagene evt. bliver kombineret; fx engelsk, matematik og
idræt
● kortere skoledag
● flere lærere i timerne, måske studerende fra UCN og AAU
●
●
●
●
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● bedre og frisk mad i kantinen
● Bedre o
 g engagerede lærere
● varierede mødetidspunkter

Forslag til indretning
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

inspirerende vægge
bedre udluftning og ventilation
zoneopdelt klasseværelser
godt indeklima
ergonomisk korrekt og bedre stole
rummelige klasseværelser med plads til bevægelse
renere og bedre toiletforhold
Lyse lokaler
bedre teknologisk udstyr
loungeområder
elevskabe på gangene

Forslag til udearealer
● større og bedre udearealer med fodboldbane, legeplads, klatrebane,
trampoliner
● ude-klasseværelser
● drivhuse til biologi og udendørs fysiklokale

Generelt
●
●
●
●
●
●
●
●
●

skolerne skal opdateres så de passer til samfundets udvikling
der skal være plad til alle
strengere skolesystem med mere disciplin
teknologisk forbedring af skole, evt. samarbejde med Apple eller Samsung
bedre lejrture
optimering af specialområdet
mere fokus på børn, der har det svært i skolen
venskabsklasser, hvor de store er rollemodeller for de små
større indsats mod mobning
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ÆLDRE- OG
HANDICAPFORVALTNINGEN
Ældre- og Handicapforvaltningens workshop tog udgangspunkt i
planche-arbejde, hvor de deltagerne skal tænke unge med og uden
handicap ind i Stigborg Havnefront. Der er fokus på et aktivitetshus/
ungdomsklub/ samlingssted, der kan rumme alle unge samt på
området generelt.

Aktivitetshus for unge ved Stigsborg Havnefront
De unge ønsker sig generelt et sjovt, attraktivt, moderne aktivitetshus/ ungdomsklub
for alle unge med og uden handicap.

Hus med plads til alle
Huset skal have fokus på mangfoldighed - ”plads og hensyn til alle” – tillid –
afstresning – hygge – aktiviteter. Mulighed for at være social, møde nye mennesker
samt få venner, kontakter, muligheder, netværk, foreninger og opleve
fritidsaktiviteter. Frivillige i klubben, der kan hjælpe med at inkludere unge, der står
lidt uden for fællesskabet. Det kan være den med diagnoser, som kan lære andre at
kende. De unge styrer klubben, men der er voksne tilstede. De frivillige kan coache
og hjælpe/ vejlede. Opsøgende voksne/unge, der skaber trivsel.

Praktisk om huset
De unge understreger, at det godt må koste noget at komme i huset - fra max.
100-200 kr. om mdr. Halv pris hvis man hjælper til i klubben. De unge tager selv
kontakt til dem, som ikke kommer. De unge skal være med til at ansætte personalet i
huset/ husene. Åbningstider for forskellige aldersgrupper.

Hus med teoretisk og praktisk læring
Klubben/ huset har plads til, som en gruppe skriver “teoretisk og praktisk læring”. Der
er puderum, udendørs boldbaner, aktivitetsrum. Heste, dyr, hal, cross- og
skaterbane. Lektiecafé, multibane, café, svømmehal med bar. Biograf. Man kan se
Netflix-serier i behagelige stole – lounge miljø. Paintball-/ hardballbane. e-Sport.
Øvelokaler. Yoga. Hyggerum. Køkken. Krea Værksted. Skrivehold. Bålplads til
socialt møde. Hytte. Udendørs Køkken og –bar. Samlingssted for politik og debat om
6
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klimaforandringer. Bueskydning. Videnskabelig klub. Scene. Kurser/ arrangementer,
hvor alle inkluderes. Arrangementer tilrettelagt unge med særlige behov fx
kørestolsbasket, pool, bordtennis.
God tilgængelighed i huset for handicappede. Ingen trapper, men fliser.
Gangsystemer, der er handicapvenlige, leder til huset.

Bevægelse i øvrigt
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Udendørs Pool
Vandsport
Golf
Dans
Parkour
Strandvolley/-håndbold
Cykling
Udendørs Træningscenter
Friluftsliv
Multibane – fodbold, basketball
Skateramper

I bevægelsesaktiviteterne tænkes handicappede ind:
●
●
●
●
●

Døv: Kajak, kano, udendørs træningscenter, parkour, skaterampe
Blind: Kajak, kano, udendørs træningscenter med guide, gåtur
Arme: Fodbold, gåtur
Ben: Rulletur, kano, basket, armcykling
Autisme: Kajak, kano, udendørs træningscenter, parkour, skaterampe,
holdsport, gåtur

Ideer til handicapvenligt Stigsborg-område generelt
●

●
●
●
●

med cafeer, forskellige udendørs aktiviteter for alle.
Gode fortove, så handicappede kan komme rundt.
App til at hjælpe med at finde rundt i området.
Skovområde
Segway-udlejning
 Park

3 yderligere koncepter til huskoncept i Stigsborg-området
Tre grupper under Ældre- og Handicapforvaltningen arbejdede systematisk med at
udvikle et koncept for Stigsborg-området:
7
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Idé fra Gruppe 1
Ide og indretning
● Et kreativt miljø med højt til loftet, hvor der under samme tag er rum for
henholdsvis lektiecafe, musik, dans/afspænding, E-sport og kunst.
● Huset er formet som en stor blomst, med kernen (Den store Hall) indrettet i en
lounge-lignende stemning. I kernen er der højt til loftet med et stort glasparti
som sætter en masse lys ind.
● Ude foran skal der være mulighed for at sidde ude og arbejde eller hygge,
hvis vejret er til det.
● Dertil er huset indrettet med stier med hver sin farvekodning, som fører en til
hver af de forskellige rum, som dertil også er malet i en matchende farve.
Forslag til navn
Fritidsblomsten, fælleshuset, Huset for fælles udfoldelse, Blomsten, Stedet. Stedet
hvor viden gror.
Hvordan
Huset skal være åbent alle ugens dage, evt. fra ca. 8 - 21, hvor der er åbent for alle,
men den umiddelbare målgruppe er studerende, folkeskole, STU, gymnasium og
universitetsstuderende.
I lektie-cafeén vil der i et fast tidsrum eks. fra 14-18 være frivillige lektiehjælpere som
står til rådighed. I lokalet for E-sport vil der være tilknyttet nogle frivillige trænere i
bestemte tidsrum som ligeledes kan dele ud af sin erfaring. Det vil ligeledes være
frivillige instruktører som et par gange om ugen stiller op i lokalerne for dans, kunst
og musik. Uden for de tidsrum hvor der er instruktører på, er rumme fortsat åbne for
fri afbenyttelse.
Blomstens daglige drift skal føres af kommunen eller som en slags forening, hvor
nogle engagerede personer bestyrer og koordinerer hvad der foregår i huset. Eks.
kunne driften føres i samarbejde med nogle som UngAalborg e. Lign.
Hvordan tænker vi særlige målgruppe ind
Som Andreas nævnte, var åbenhed og oplysning vigtigt. Det skal derfor være meget
tydeligt at stedet er for alle og det skal dertil oplyses på sociale medier,
reklamer/aviser og via personer som går på gaden og informerer om stedet. Dertil er
der en stor info-tavle lige når man kommer ind, hvor der er en tydelig oversigt over
hvad og hvor tingene foregår i huset, herunder instruktionstimer, lektiehjælp, evt.

8
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oplæg o. Lign. Dertil er farvekodningen med til at vise den simpel vej. Derudover er
huset naturligvis handicapvenligt, med store døre og handicapvenlige toiletter.
Billede

Idé fra Gruppe 2
Ide og indretning
Et stort sportsmekka samlet indenfor et forholdsvis lille areal. Et stort idrætshus med
rum til E-sport, Fitness, svømmebane og indendørs skøjtebane som kan bruges året
rundt. Udendørs er der en multibane, en kunstgræsbane og en alm. Græs
fodboldbane. Dertil er der en bmx bane og evt. også MTB-spor.
Forslag til navn
Stigsborgs sociale multicenter, Stigsborg multiforening, Stigsborgs sportsmekka.
Hvordan
Stedet skal organiseres ligesom en idrætsforening, hvor man betaler et fast
månedligt kontingent, ligesom hvis man gik til fodbold e. lign. Under dette kontingent
kan man bruge stedet lige så meget ofte man vil. Kontingentet skal ikke være for
stort, det skal være lidt ligesom hvis man var meldt ind i et fitnesscentre.
Foreningen er en kombination af den klassiske foreningsidræt og den ustrukturerede
idræt. Der vil være faste tidsrum hvor der er eks. fodboldtræning, coaches til E-sport,
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livreddere v. svømmebanerne o. Lign. Men alle faciliteter er samtidig åbne uden for
de faste hold.
Stedet kan samtidig arrangere en række sær-begivenheder engang imellem, bl.a. en
slags mini landsstævne, en lille idrætsfestival hvor der dystes i samtlige idrætter i
foreningen.
Ift. BMX-banen og evt. MTB-sporene, så skal man selv medbringe sin cykel.
Hvordan tænker vi den særlige gruppe ind
Der skal være store og tydelige citater rundt omkring på gulve og vægge, som er
nogle statements der fortæller om det at have en diagnose som eks. autisme.
Derudover skal der være en stor infotavle som skabe oversigt og overblik over de
forskellige aktiviteter i foreningen,
Det kunne være fedt, hvis man havde kørestolsbasket med, det er en sportsgren
som er for alle. Dertil skal der være en eller flere lifte ift. svømmebanerne, således
man som fysisk handicappet også kan tage en svømmetur sammen med sin
ledsager eller lignende. Derudover skal der være kørestolsvenlig adgang til alle
rummene. Dertil skal der for at oplyse om stedet personer ud at rekruttere på bl.a.
specialskoler, foreninger, alm. Skoler og i det offentlige rum.
Billede
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Idé fra Gruppe 3
Ide og design
Et gadeidræts og underground inspireret område med alternative idrætsgrene i
centrum. Det er et kombineret inde og udeareal, hvor det gennemgående udtryk er
street art og rå materialer. Faciliteterne som er samlet indendørs er E-sport, et
kreativt rum med udfoldelse af poetry slam og andre Lyriske og kreative udfoldelser,
herunder også graffiti-maling mm. Dertil er der et stort areal med et trekking gulv
som benyttes til både akrobatik, men også trekking og parkour, derudover er der
også store trampoliner indendørs. Udendørs er der ligeledes parkour faciliteter, der
er dertil også en skaterbane.
Forslag til navn
Stigsborg Street art, Stigborg StreetMekka, Stigsborg Street Area.
Hvordan
Området er et åbent sted med adgang for alle, man skal ikke være medlem. Den
daglige gang er drevet af frivillige som koordinerer og planlægger. Der er et
gennemgående tema, hvor der kommer gæsteinstruktører som har sin relevans til
netop dette område. Det kan bl.a. være coaches ift. E-sport, instruktører i parkour og
trampolin, poetry-slammere, gøglere, trylleri samt eks. øvede graffitimalere. Man skal
kunne booke sig ind som hold, hvor andre samtidig har mulighed for at deltage. Hvis
ikke der er booket nogle hold ind, kan man således stadig bruge de frit. Stedet har
sin egen hjemmeside, hvor man nemt får overblik over hvad der sker i huset, hvor og
hvornår.
Hvordan tænker vi den særlige gruppe ind
Som tidligere nævnt skal der skabes en hjemmeside, som giver et simpelt overblik.
Dertil skal der personer ud og rekruttere på skoler, gader, foreninger o. lign. Stedet
er måske ikke så tiltalende for fysisk handicappede, men der foreslås derfor at sætte
fokus på de udviklingshandicappede. Der skal gøres en stor indsats for at kommer
ud med budskabet om et åbensindet sted. Det skal være meget tydeligt, at stedet er
for alle.
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FAMILIE- OG
BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen lavede en firdelt workshop,
hvor de unge blev informeret om forvaltningens fritidscentre og
bidrog med ideer til, hvad de kunne tænkes sig i en ny bydel som
Stigsborg Havnefront.

Oplyste om fritidscentrene
Familie og Beskæftigelsesforvaltningens workshop startede ud med en præsentation
af fritidscentrene gennem en Kahoot. De unge fandt mobilerne frem og skulle svare
på spørgsmål ang. fritidscentre.

Workshoppen var i 4 dele
●
●
●
●

Krea (tegne og klippeklistre)
Rap
Sofa-gruppen
Minecraft

Tanken var, at de unge fik mulighed for at vælge det, der motiverede dem mest til at
arbejde med idéer.
Alle de unge fik at vide, at det ikke handlede om Stigsborg Havnefront, men at det
handlede om at tænke “Hvad kunne I tænke jer i en ny bydel?” i stedet. Det valg traf
Familie og Beskæftigelsesgruppen, da de forudså, at det ikke ville føles relevant for
de unge, der kom fra byer langt fra Nørresundby, hvis det skulle handle om
Stigsborg Havnefront.

De unges ideer fra workshoppen
Følgende er idéer, og hvad vi kan tage med fra de forskellige dele af workshoppen:
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Krea
I Krea var der mulighed for at klippe-klistre idéerne i papir og pap. Her blev nævnt
idéer som at lave et shoppingcenter ude på vandet, en park med kunst (pelskunst),
en boldbane, cafér (lektiecafé, sangcafé, sportscafé), en trampolinpark, fitnesscenter
og en skole.
Så primært ville de unge have noget interessant i parken, gerne med
bevægelse/sport (og mulighed for at gøre det indenfor, hvis der er regn).

Rap
Gennem rap (som de “seje” gerne ville prøve) forsøgte vi at få dem i gang med nogle
idéer.
Stikordene var:
Shopping, fodboldbaner, skøjtebane, tivoli i parken, butik, bevægelse, fodboldbane,
butikker, bevægelse, sted at “se netflix”, street basket, sted at hænge ud med
homies.

Sofagruppen
I sofagruppen fik man lov til (i fritidscenter stil) at sidde i sofaen og slappe af, imens man
diskuterede idéer. Produktet blev 1 video per workshop, og det man kan uddrage er:

Udeområder, natursne, shopping, grøn skole, lektiecafé. Svømning, fritidscentre/
samlingssted, Grøn energi, indkøbscenter. Park med lys og parkourbane, skov og
grønne områder samt fodboldbane. Park, cirkelbro, motionsløb, træer i byen, park
med borde og bænke. Aktiv undervisning. Sted at spise.

Minecraft
I Minecraft-delen var der stort set ikke nogen, som ikke havde prøvet spillet før. Det
betød, at de unge hurtigt kunne komme i gang med at bygge ud fra deres idéer.
Mange af de unge fik idéer, der handlede om at lave en park, dyrehave og en skole.
Det var ikke alle, der i starten vidste, hvad de ville med det de byggede, men efter at
have spurgt mere ind til deres tanker mod slutningen af workshoppen, var der
pludselig mange, som vidste lige præcis, hvad de kunne tænke sig.
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Eksempel på en dyrehave.

Eksempel på en park med isbil, stier og forskellige træer.
Idéerne, der samlet set går igen er:
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Selve parken
Park, dyrepark, mini dyrepark med biologi, dyrepark, forlystelsespark/bane,
udensdørs multibane, hardballbane, gokartbane, fodboldstadion, dyrehave, hvor
man er fælles om at passe dyrene samt en skydeklub.
Tanken er en større park i området, gerne hvor der er mulighed for at dyrke en eller
anden form for sport/motion. Der er mange, som nævner mulighed for at møde dyr
og passe dyr i fællesskab.

Skolen og det omkringliggende
Skole, splejsning mellem natur og moderne, ny skole med elevator, ny svømmehal.
Pænere havnefront, monument.
Udover at sige at skolen gerne må have elevator og svømmehal, så var det vigtigt
for en elev, at det ikke kom til at ligne en betonklods, men at der skulle være natur
mellem bygningerne. Der var også snak om at gøre havnefronten pæn ud mod
vandet - så når man kigger fra Aalborg, er det et kønt syn. Det kunne også være ved
at lave et monument af en art.

Resten af området
Lab med våben (kemi/fysik workshop), et spisested med sund, hurtig mad. Diskotek.
Fritidscenter, hvor der bare er sofaer.
Der var et par idéer til at lave et sted, hvor de unge bare kunne komme og slappe af
på en sofa. Diskoteker blev nævnt to gange, men kunne måske godt laves i samspil
med en fritidsklub. En kemi/fysik workshop blev nævnt som noget alternativt, der vil
få unge til at komme forbi havnefronten (måske også passende med alt det syre).
Workshoppen alt i alt

Generelt set virkede det som et fint valg at give de unge fire muligheder, så de ikke
følte, at de skulle lave en bestemt ting. Det virkede også som om, at der var mest
“power” på idéerne i workshop nummer 2. I workshop nummer 1 skulle de lige
varmes op, og i nummer 3 var de unge ved at være trætte.
Det, vi kan hente ud af idéerne, er, at mange unge har tænkt, at de gerne vil have en
flot park og et område, hvor der er mulighed for at kunne bevæge sig. Der er også
rigtig mange, der ønsker en butik eller et center, hvor der er mulighed for at lave
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indendørs fitness. Når de så har bevæget sig tilstrækkeligt, kunne en del af dem
også ønske sig et sted (en klub) at hvile og slappe af.
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SUNDHEDS- OG
KULTURFORVALTNINGEN
Workshoppen havde fokus på at udvikle verdens fedeste skaterpark
- i sammenhæng med Stigsborgs grønne område. De unge skulle i
den forbindelse forholde sig til to overordnede spørgsmål.
Der kom rigtig mange gode forslag, som er forsøgt systematiseret herunder.
Spørgsmålene var som følgende:

Spørgsmål 1
Hvilke faciliteter skal der til (udover skateanlæg) for at gøre Stigsborgs grønne
område til verdens fedeste bypark?
● Faciliteter for fysisk udfoldelse udendør; atletik, beachvolley, crossfit,
legepladser, parkour, klatrepark, mountainbikerute, trampoliner, skøjtebane,
segways, militærforhindringsbane, højtaler (så man kan sætte sin mobil til),
geocaching, bycykler
●
● Faciliteter til fysisk udfoldelse indendørs; fitnesscenter, haller til fri
afbenyttelse
●
● Café-zone;loungeområde, drive-in bio, overdækket udendørsscene, rene
toiletter, spillerum (brætspil eller spillemaskiner, læringszoner/oaser (skoler
skal kunne leje lokalerne), isbod, rygeområde, street food
●
● Område til vandaktiviteter; kajak, vandski, strand, vandforhindringsbane,
svævebane over fjorden som alternativ til færgebussen, ”lille venedig” med
kanaler ud til fjorden
●
● Parkområde; byhaver, farmområde med dyr, put and take sø, shelterområde,
grill og bænkesæt, pluk-selv-bær, hundepark, labyrint, udkigstårn over
Limfjorden, fontæner med lys der kører på strøm fra solceller, shelterområde,
Graffiti – kunstområde, Lys ved stierne, forskellig farvede lys der bliver
aktiveret når man går på stierne, man kunne også gøre sådan at lysruten rød
viste hen til mad stederne og grønt lys viste hen til grønne områder osv.,
springvand lidt ala Toldbod Plads
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Spørgsmål 2
Hvilke aktiviteter kan vi sætte i gang nu for at vise, hvad området kan – og hvad det
bliver til?
Der kom mange forskellige bud på, hvad der kunne gøres i området for at få gang i
området og vise, hvad det kunne blive til. Det kunne eksempelvis være:
Koncerter, weekend festivaler, drive-in bio, loppemarked, legeland, parkourbane,
loungeområde, lasergame, boksering, gokart bane, panna bane, fiskested, vandland,
grafittivæg, floorball, internet cafe, skydebane, shelterplads, organiserede aktiviteter,
streetfood vogne, mountainbikebane, grillsted, skøjtebane, hockeybane, paintball ala
Funcentret, stand up, mulighed for campingplads, kælkebakke, skulptur lavet af borgerne,
skibakke, evt med en skilift drevet af grøn energi, rulleskøjte cafe (ligesom amerikanske
film), arkade spil, skole OL, arrangerede fester for unge, turneringer/camp i alle mulige slags
aktiviteter (yoga/skak), mindre tivoli til sommer, vandrehjem, street food
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MILJØ- OG
ENERGIFORVALTNINGEN
I Miljø- og Energiforvaltningens workshop “Jorden er giftig” stiftede
de unge bekendtskab med de dilemmaer, som knytter sig til det
forurenede område ved Stigsborg Havnefront, der skal udlægges til
parkområde.

Dilemmaer for Miljø- og Energiforvaltningen
Morten Ramshev holdt 15 min. oplæg, hvor han præsenterer Miljø- og Energiforvaltningens
bekymringer og visioner for Kemira/park-området for de unge. Han havde fokus på Miljø og
Energiforvaltningens evige dilemma med på den ene side at være miljømyndighed
(politi-kasketten), mens den samtidig vil præge byudviklingen i en bæredygtig retning
(ide-kasketten). Dette dilemma gør sig særligt gældende på det tidligere Kemira-areal, der i
udviklingsplanen udlægges til Stigsborg Parken.

Stigsborgparken
De unge diskuterede efterfølgende i klynger på 8-10 personer, hvordan der kan skabes
rammer om midlertidige, bæredygtige aktiviteter for unge i Stigsborg Parken uden at gå på
kompromis med brugernes sikkerhed. Med skelen til den nuværende planproces var det
mest relevant, at workshoppen fokuserede på de midlertidige aktiviteter, da disse er på
tegnebrættet netop nu. De unge fik på den måde mulighed for at præge en udvikling, som de
potentielt ville kunne se realiseret i en nær fremtid.

De unges anbefalinger
Hver klynge udarbejdede 3 anbefalinger på et A3-print af parken. Anbefalingerne skulle
vægte miljø og sikkerhed med hensynet til områdets børn og unge.
Sport og bevægelse
● Minigolf: Kunstgræs, grus, klinkesten
● Udendørs fitness: betonunderlag
● BMX bane / pumptrack: over 1,5 m. jord – mere jord og beton. En gruppe foreslår
hvid asfalt for at undgå global opvarmning, da de argumenterer med, at sort bliver
varmere end hvid.
● Fodboldbane
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gym – skøjtebane
Træningsmaskiner
Parkourbane: beton, stillads bygges på beton
Multibaner, sandbaner med wc. Højtalere, paintball (hegn kan opdele banerne i store
og små områder), shelters, bålplads og grill, stier til løb/gang
Basketbane på asfalt
El-drevne gokarts på bane
Ridebane – lægges noget ovenpå for at undgå forurenede lag
Atletikbane
Sportshal
Omklædning
Unge områder – graffiti, skatepark, bænke, pavillon, alt sammen dækket af asfalt og
trapper er udsigt.
Bådudlejning: Helt ude i vandet, lang badebro
Havnebad – bygget 50 meter ud fra arsenik-forureningen

Kunst og kultur
● Biograf: Oppustelig, kan leges først-til-mølle
● Kunst – på forurenede steder – skabt af borgerne (det er lig kultur)
● Kulturpavillon – koncerter/optræden
● Lovlig graffiti-mur
● Statuer og skulpturer – skulpturpark (genbrugsmaterialer)
● Scene på en forhøjning
Leg, spisning og forlystelser
● Boder: Fx jul, halloween, loppemarkeder. Man kan leje boder. De er oven på jorden.
● Legeplads – gynger på træer, blomsterpark i naturen. Alt på/ af træ(er)
● Isvogn
● Område for børn og unge med trampoliner, hoppeborge, så man ikke skal ned i
jorden.
● Spiseområde
● Bakker, fx kælkebakke, hvis det er i sikkert område. Svævebaner
● Strandcafé: ude i vandet, badebro
Rekreative områder
● Solceller på tagene i Stigsborg-området
● Vandturbine bruger strøm fra vandet
● Lang sti
● Stor plads med soludsigt
● Gratis wifi i hele Stigsborgparken
● Hundepark - gå tur med hunden
● Alt med hensyn til naturen – grøn energi
● Stilleområde – bord-bænke sæt til snak, spil el. lign.
● Sø
● Alle ting skal hæves over jorden i området
● Kanalrute (forseglet)
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Miljø af genbrugsmaterialer
Arkade (jordforhøjning)
Udsigtstårn på en bakke
Rygezone
Skov med stier og klatrepark af genbrugsmaterialer
Træer hele vejen rundt om Stigsborg Parken
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BY- OG
LANDSKABSFORVALTNINGEN
I denne workshop skulle de unge spille et dialogspil, hvor de skulle
beslutte, hvad der er vigtigt for dem i en ny bydel. Spillet var bygget
op omkring en række spørgsmål, som de unge skulle svare på.
Herefter skulle de unge argumentere for hvilket område, der
betyder mest for dem.
Nedenstående er resultatet af spillet, som deltagerne spillede på de tre afholdte
workshops:

Tryghed og lav kriminalitet
Vi vil gerne have en lav kriminalitet, for at mindske utrygheden, og for at have et
stabilt og trygt område og leve i både for os unge, børnefamilier og de ældre. Det
kan f.eks. ske ved øget politi på Stigsborg Brygge i form af lokalt politi, mobil
politistation, mere lys og video overvågning i gadebilledet så, man ikke skal være
bange når man er ude om aftenen. (indbrud og overfald )

Sortering og genbrug af affald
Det er vigtigt at genbruge, for at passe på miljøet. Hjemmesortering,
genbrugsstationer og pantstationer vil være en god ting og have på Stigsborg
Brygge. Når det bliver en bydel for at sige selv så, skal man heller ikke køre efter det
også for os, der ikke har kørekort.

Leg og Aktiviteter
Aktivitetsområder spredt på hele Stigsborg Brygge såsom, Hyggeområder i
parkerne, motions områder, bålpladser og legepladser. Der er behov for
fritidsaktiviteter da, det bringer folk sammen. Skøjtebane/ vinter og pool/ sommer.
Skater og BMX baner, fodbold- baner, multibaner. Tingene må gerne ligge spredt
men, ikke
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Grøn energi
Vi mener at, det er en god ide når jorden er så påvirket af fx. Global opvarmning af få
noget grøn energi ind i en ny bydel, ved hjælp af solceller på husenes tage,
vandkraft og vindmøller når byen ligger lige ud til fjorden og mere fokus på El-biler i
den del af byen. Sortering af vores affald og genanvende det.

Plads til dyr, træer og grønt
Naturen og dyrene skal have rigtig meget plads. Store områder som ikke skal bruges
til andet end naturoplevelser, der skal ikke bygges huse eller andet.
Der skal være naturområder hvor man kan slå lejr med skolen, klub og vennerne,
gerne med små søer og vandløb. By -haver, frugttræer, bistader og fuglehuse på
træerne vil også være en god ide. Små parker rundt i området fyldt med busker,
træer og forskellige planter/blomster. Hunde park og masser af skraldespande.

Involvering af borgerne
Bred inddragelse, af alle aldersgrupper, forskellige social- klasser og
interesseorganisationer. Åbenhed overfor forskellige metoder til alle målgrupper. At
borgerne har noget på hjertet når, det gælder involvering i byudviklingen og at, de
sociale medier bliver brugt…Borgerne skal selv have indflydelse på det sted, de
laver. Borgerforeninger – borger på tværs af generationer og baggrunde mødes og
taler om forbedringer af bydelen.

Liv og mødesteder i byen
Vigtigt at alle borger mødes på kryds og tværs af alder og kultur. Platforme hvor man
kan mødes og lave fælles aktiviteter. Kulturhus for alle aldersgrupper. Stigsborg
Brygge skal have Faste pavilloner på grønne områder som kan bruges til fælles
arrangementer såsom, markeder, fællesspisning, koncerter osv.

Mulighed for at leve grønt
Byhaver, ja tak! Grønne områder og et rigt dyreliv, genbrug, loppemarkeder, fælles
parker og steder at møde hinanden. Bæredygtighed støtter grønne ideer. Nem og
tilgængelig offentlig transport, perfekte cykelstier, få folk til at være en del af et
fællesskab, affaldssortering. Sikring mod oversvømmelse – godt kloaksystem og
spar på strømmen. Butikker med lokale varer til billige priser så alle kan være med –
grøntsager fra by haverne eller ens egen have som, kan sælges på markedet.
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Veje og parkeringspladser
Bilfri områder – kun cykelstier og fortove.
P- kælder ligesom DOK 1 i Århus (menneske fri p kælder) eller alm. p kælder så det
spare plads på overfladen som, kan bruges letbane eller flere fælles busser.

Cykelstier og gående
Adskille fortov og cykelstier! Fokus på sikkerheden samt cykelstiernes æstetik og
fordelen ved at cykle. Fokus på gode veje og god planlægning af ” diskrete”
bilparkeringspladser. Cykelstierne skal have lys eller refleks i asfalten.

Skoler og institutioner
Skolerne skal ligge tæt på centrum mens, plejehjem og børnehaver gerne må ligge
hvor der ikke er så meget larm fra centrum. Gerne ved vandet og de grønne
områder. Skolerne og institutioner skal have haver/drivhuse så eleverne får lokalt
frugt og grønt i løbet ad dagen.

Handicapvenlighed
Det er vigtigt at der bliver lavet handicapvenlige fortove, stier som, er let tilgængelige
og at, butikkerne har blindskrift på facaden og andre steder så dem med nedsat syn
kan finde rundt.

Kunst og kultur
Bringer mennesker sammen. Skaber liv. Forståelse for hinanden. Engagement evt.
frivillighed. Lære nyt. Evt. en meget rimelig entre men, ikke altid, da mennesker med
forskellige baggrunde kan mødes. Fx . scener i parkerne, graffitivægge og kunst
steder hvor det bliver borgerne som udsmykker.

Spare på vandet
Der skal laves kæmpe regnvandstønder som, kan bruges af alle om sommeren til
deres by haver eller deres egne.
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Link til bilag
Skoleforvaltningen
https://drive.google.com/open?id=0B2wo_rUtehwiLWMtWkNDZUZSTjg

Ældre- og Handicapforvaltningen
https://drive.google.com/open?id=1P35aSvfxGhRrI0u40rNzotZdM_gJhbRE
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
https://drive.google.com/open?id=1FxzPdCIq7ZhVnyk2sg0pjrMr5jIL8f0a
Sundheds- og Kulturforvaltningen
(ingen bilag)
Miljø- og Energiforvaltningen
https://drive.google.com/open?id=1n_eGN8ornjahCWtzMNNXr4wGtyjuB8q3
By- og Landskabsforvaltningen
(ingen bilag)
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