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FORORD
Hvordan ville du udvikle mulighederne for idræt, fritid og kultur i en helt ny bydel?
I Køge Nord Skovby har vi sammen alle muligheder for at gøre drømmene til virkelighed.
Her tæt på den moderne Køge Nord Station og blandt historiske gravhøje vokser byen ud
af den gamle Fredskov. Her er det vigtigt at skabe liv. Idrætten, fritiden og kulturen er det
kit, der bringer os sammen. Her kommer du og din familie til at starte et nyt liv side om side
med andre familier. Her lærer man hinanden at kende. Her er der grobund for at tænke nyt.
Sammen skaber vi de bedste rammer for et aktivt liv i stærke fællesskaber.
Køge Kommunes Idræts-, Fritids-, og Kulturplan for Køge Nord Skovby, er i høj grad resultatet af en omfattende og inddragende arbejdsproces. Vi har spurgt en række aktører om
deres bud på, hvordan vi får skabt en levende bydel. Vi har talt med eksperter, spurgt de
lokale borgere og foreninger. Vi har fundet frem til potentielle tilflyttere. Alle har givet deres
kvalificerede bud på, hvad de mener er vigtigt, når vi planlægger rammerne for, at du og
din familie kan trives i fritiden.
De mange input er blevet til den plan, du har i hånden. Med planen skal vi sikre, at drømmen bliver til virkelighed. I planen finder du for eksempel idéer som et kvarterhus – et sted
for fællesskab. Derudover også idéer om at gøre naturen til dit andet hjem lige udenfor
din hoveddør. Et hjem, hvor man oplever årstidernes skiften, og hvor det er muligt at sanke
urter til brug i madlavningen.
Køge Nord Skovby har bæredygtigheden i højsædet, både i byggeriet og i her i Idræts-,
Fritids- og Kulturplanen. Bæredygtighed handler nemlig også om, at vi får løftet visionerne, så de får deres eget liv i takt med, at skovbyen bliver beboet. I Køge Kommunes Kulturog Idrætsudvalg ser vi frem til at følge udviklingen i takt med, at drømmen bliver en realitet.

Anders Ladegaard Bork
Formand for Kultur- og Idrætsudvalget,
Køge Kommune
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INDLEDNING
VISION: Køge Nord Skovby skal udvikles til en bæredygtig og mangfoldig
bydel med fokus på nærheden til skov, natur og gode forhold for fællesskaber i lokalsamfundet.
En ny levende, bæredygtig og mangfoldig bydel

Skab forbindelsen
til den omkringliggende natur

+ 6m
+ 6m

Køge Nord Skovby skal udvikles som en helt ny bæredygtig og
mangfoldig bydel med en fredsskov centralt placeret blandt fortidsminder og gravhøje. Bydelen har potentiale til at blive en grøn
boligby, hvor nærhed til både byliv og naturen vil danne rammerne
for fællesskaber og motivere beboerne til aktiv udfoldelse og
bevægelse. Køge Nord Skovby skal udvikles med et klart fokus på
bæredygtighed fra planlægningen til udførelsen og den efterfølgende drift.

Skoleskov
Skovhaver
+ 10m

Boliger tæt
på det grønne

Kvarterpark

Fællesskab

+ 16m

Dyrehold
Kvarterpark
Natureng / overdrev

+ 12m

Fredsskov
Fredsskov
Nordisk arkitektur

Kvarterpark

Den nye bydels grønne og blå kvaliteter omfatter bl.a. den lokale
fredskov, et nyetableret bakkedrag, de omkringliggende kulturlandskaber, små søer og adgangen til Køge Bugt indenfor en
afstand af to kilometer.

Kvarterpark

Ølsemagle
Kirke

Køge Nord Skovby er et såkaldt bar-mark-projekt, det giver
optimale muligheder for at indtænke gode rammer for kultur,
idræt og brug af naturen som bærende element for bydelen helt
fra starten. Området er omgivet af gode lokale kræfter, som kan
være med til at skabe stedet-før-stedet – og give stedet liv og
identitet liv allerede før de nye borgere flytter ind. Køge Kommune
har også et veletableret og aktivt foreningsliv, der kan deltage
aktivt med at udvikle og forankre idrætS-, fritids- og kulturlivet i
Køge Nord Skovby.
Udviklingen af Køge Nord blev påbegyndt med masterplanen for
Køge Nord Skovby fra juni 2019, og første deletape i etableringen
af den nye bydel er påbegyndt januar 2020. Med denne plan har
Kultur- og Idrætsudvalget i samarbejde med de lokale aktører
skabt et fælles grundlag for hvordan idræts-, fritids-, og kulturlivet
skal udvikles og forankres blandt interessenter og borgere i og
omkring Køge Nord.

Fredsskov

Institution
og plejehjem

Fremtidssikrede løsninger
Vand

BÆREDYGTIG
BYDEL

Ny station

Kvarterpark

Cykelforbindelse til
Skole mm.

KØGE NORD MASTERPLANREVISION

Fra bar-mark til levende bydel

Kvarterhus
Kvarterhus

Historie

På nuværende tidspunkt er fredskoven på private hænder, men
det påregnes, at en kommende bydelsforening, som etableres,
når 90 % af området er bebygget, med tiden erhverver fredskoven.
20

Kvarterpark

Aktiviteter

+ 6m

Når Køge Nord Skovby står færdig, vil den rumme ca. 1.600 nye
blandende boliger, kontorbyggeri og erhverv i gåafstand fra
Køge bymidte og med kun 25 minutters togtur til København fra
den nye Køge Nord Station.

MANGFOLDIG
BYDEL

+ 12m
+ 12m
+ 18m

Bakkedrag

JUNI 2019

Køge Nord Skovby. Illustration: COBE

1:2000

Visionen for Køge Nord Skovby består af fire
elementer:
Grøn boligby
Livskvalitet gennem fysiske rammer med god kontakt til naturen.

Bæredygtig bydel
Resiliente byggede strukturer som ramme om fællesskaber.

Aktive landskaber
Boligklynger, byrum og landskab sys sammen af aktiviteter og
bevægelse.

Kulturelle byrum
Mangfoldig og levende bydel. Kvarterhus som centralt
samlingssted.
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VISION

1. Prioriter bæredygtige løsninger.

STRATEGISK NIVEAU

UDVIKLINGSPRINCIPPER

Planen tager afsæt i visionen for Køge Nord Skovby.
Visionen underbygges af seks strategiske udviklingsprincipper, der skal være retningsgivende for
udvikling af fremtidige tiltag.

2. Tænk Køge Nord som et samlet
område både fysisk og mentalt.
3. Træk eksisterende forenings- og
kulturaktiviteter ud af bygningerne.
4. Facilitér mødet mellem mennesker og
skab rum for læring og vidensdeling.
5. Udnyt de stedbundne potentialer og ressourcer.
6. Planlæg i tid og fleksibilitet.
KONKRET NIVEAU

TILTAG

Planen bygger videre på masterplanen og visionen for Køge
Nord Skovby og skal bidrage til en operationalisering af Køge
Kommunes idræts-, kultur- og biblioteksstrategier med fokus
på bl.a. mangfoldighed, overraskelser, oplevelser, lokale
fælleskaber, medskabelse og livslang læring.

Vi skaber en plan
Planen er resultatet af en omfattende inddragelsesproces, hvor
politikere, embedsfolk, lokale aktører og borgere i løbet af foråret,
sommeren og efteråret 2020 er blevet hørt og inddraget i udviklingen og kvalificeringen af udviklingsprincipper og fremtidige
tiltag. Processen er godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget og
tilrettelagt af BARK i samarbejde med Køge Kommune med fokus
på en inddragende proces og en prioritering af formater, hvor
deltagerne har udvekslet synspunkter og fået indblik i hinandens
dagsordener og ønsker. På denne måde har processen været
med til at skabe kimen for mulige fremtidige samarbejder, som
skal være med til at forankre planen på sigt.

Den indledende analyse
Idræts-, fritids- og kulturplanen for Køge Nord Skovby skal
bygge videre på eksisterende planer og strategier, og derfor
indledte BARK processen med en screening af udvalgte planer
blandt andet masterplan for Køge Nord Skovby. I samarbejde

med Køge Kommune foretog BARK en kortlægning af eksisterende interessenter på området, som skulle inddrages i den
videre udvikling og BARK foretog en analyse af målgruppen for
den nye bydel.
Der blev nedsat en styregruppe på tværs af forvaltninger og en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra idræts-, fritids- og kulturområdet og medarbejdere på tværs af forvaltninger, som alle
har bidraget ind i processen med viden fra egne områder og har
bistået i kvalificering af udviklingsprincipper og tiltag for at sikre
synergi og sammenhæng til eksisterende planer og en bred forankring af planen. Desuden er der nedsat en åben følgegruppe
med repræsentanter fra foreninger, borgere og kultur-og idrætsaktører, som har bidraget i processen med lokalt kendskab, behov og idéer.

Baggrundsinterview
I løbet af foråret gennemførte BARK en række interview med udvalgte eksperter, lokale aktører, potentielle tilflyttere og aktører fra
lignende nye byområder. Interviewene blev afviklet som en kombination af 1:1 telefoninterviews, gruppeinterviews og walk ’n talks.
Interviewene har bidraget med baggrundsviden om tendenser,
flyttemønstre, og hvilke faciliteter og aktiviteter de potentielle tilflyttere til Køge Nord Skovby efterspørger.
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Interview blev suppleret med behov og ønsker fra de lokale aktører, og hvordan de kunne indgå i den efterfølgende realisering af
kommende tiltag i bydelen. BARK præsenterede hovedpointer fra
den indledende analyse og interviews for Kultur- og Idrætsudvalget i maj 2020, og udvalget kvitterede med deres input og ønsker
til planen.

Idéindsamling og -udvikling
Hen over sommeren 2020 gennemførte Køge Kommune en digital
idéindsamling, hvor borgere og andre kunne
bidrage med idéer og konkrete forslag til faciliteter og aktiviteter
i området. Både foreninger og enkeltpersoner bidrog til den elektroniske ideindsamling, og alle input blev efterfølgende videreformidlet til BARK.

Processen har bestået af følgende
• Screening af eksisterende planer og strategier
(april 2020)
• Kortlægning af eksisterende interessenter og analyse
af målgruppen for bydelen (april 2020)
• Interview med eksperter, følgegruppen, potentielle tilflyttere m.fl. (maj 2020)
• Drøftelse med Kultur- og Idrætsudvalget (25. maj 2020)
• Elektronisk idéindsamling (maj-august 2020)

I september 2020 gennemførte Køge Kommune en fælles gåtur i
området med lokale kultur- og idrætsledere, hvor deltagerne fik
området at se og bidrog med konkret idéer til tiltag. Her opstod
mange tværgående forlag til, hvordan idræt, fritid og kultur med
fordel kan kobles sammen både facilitets- og aktivitetsmæssigt
ud fra et slutbrugerperspektiv, og de mange input blev samlet op
og videregivet til BARK.
Idéindsamlingsfasen blev afsluttet med et bredt inviteret borgermøde 9. september 2020 for foreninger, borgere og andre aktører. På borgermødet faciliterede BARK bistået af Køge Kommune
en workshop med inspirationsoplæg og fælles idéudvikling. På
borgermødet deltog ca. 40 deltagere, herunder en række politikere, som fik lejlighed til at drøfte udviklingen af idræts-, fritid- og
kulturlivet i Køge Nord Skovby med de fremmødte.

• Gåtur i området med idéudviklingsworkshop for kulturog idrætsledere (2. september 2020)
• Borgermøde (9. september 2020)
• Udvikling af udviklingsprincipper, idémapping og forslag til tiltag (september 2020)
• Digitalt følgegruppemøde (8. oktober 2020)
• Arbejdsgruppemøde med kvalificering og prioritering
(15. september 2020)
• Arbejdsgruppemøde med kommentering af udkast til
udviklingsplan (28. oktober 2020)

Prioritering og kvalificering af idéer
På baggrund af de mange input fra interviews, gåture, digital
idéindsamling og borgermødet udviklede BARK i løbet af september 2020 et bud på udviklingsprincipper med afsæt i visionen
samt en idémapping, som er et koncentrat af de mange idéer, der
er indkommet undervejs i processen. Resultaterne af det foreløbige arbejde blev præsenteret for arbejdsgruppen i september
2020, hvor arbejdsgruppen bidrog til kvalificering og prioritering
tiltagene. På baggrund af arbejdsgruppens input udarbejdede
BARK et udkast til Idræt-, fritid- og kulturplan , som arbejdsgruppen drøftede og kommenterede på mødet med BARK i oktober
2020, inden planen blev skrevet færdig og præsenteret for Kulturog Idrætsudvalget januar 2021.

Planens indhold
Planen indeholder et forord og en kort indledning med beskrivelse af planens baggrund, formål og tilblivelse. Herefter følger en
beskrivelse af de seks udviklingsprincipper, som er det værdimæssige filter og bruges til at prioritere indsatser og tiltag. Derpå
følger en idémapping som er koncentratet af den omfattende
ideindsamling, som har fundet sted, efterfulgt af en beskrivelse af
de 10 tiltag med beskrivelse af idéen, målgruppe, aktører og tidsperspektiv. Afsluttende indeholder planen et afsnit om forankring
og implementering.
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UDVIKLINGSPRINCIPPER
De seks udviklingsprincipper skal være retningsgivende for den videre udvikling af
det gode idræts-, fritids- og kulturliv i Køge Nord Skovby. De er det værdimæssige
filter, der bruges til at prioritere indsatser, tiltag og projekter ud fra. Således kan
fremtidige idéer kobles og testes op ad udviklingsprincipperne, der netop bygger
på visionen for Køge Nord Skovby og interviews med potentielle beboere, lokale
aktører, repræsentanter fra andre byudviklingsområder og eksperter indenfor
idræts-, fritids- og kulturområdet. Dermed er udviklingsprincipperne på samme tid
vejledende ud fra best practice på idræts-, fritids- og kulturområdet, men afspejler
også masterplanens vision for Køge Nord Skovby.
Prioriter bæredygtige løsninger. Muligheden for en klimavenlig livsstil er en stærk driver
for udvikling af fællesskaber og for branding af kommunen. Tænk klima og bæredygtighed ind i
udviklingen af bydelen i alle aspekter. I udformningen og indretningen af byens rum og pladser, i
planlægning og etablering af rekreative områder og skab rammerne for at praktiske fællesskaber
kan udfolde sig. Gør det nemt for beboerne at leve et sundt, oplevelsesrigt og bæredygtigt liv.

Tænk Køge Nord som et samlet område både fysisk og mentalt.
Binde det nye område sammen med det ”gamle” Køge Nord og undgå at den nye bydel bliver ”en
ø” i byen. Forbind eksisterende og nye funktioner, og gør det let og trygt for beboerne at bevæge
sig rundt i området. Tilfør nye elementer og oplevelser, som understøtter en grøn livsstil, aktive
fællesskaber, idræts-, fritids- og kulturaktiviteter.

Træk eksisterende forenings- og kulturaktiviteter ud af bygningerne.
Foreningerne skal ud af deres vante lokaler og møde det selvorganiserede fritidsliv, hvor
det er. Åbn op for at eksisterende haller og faciliteter kan anvendes til nye aktiviteter og af
nye brugergrupper. Det skaber liv og oplevelser i byrummet og grobund for nye synergier, så
fællesskaber kan opstå.

Facilitér mødet mellem mennesker og skab rum for læring og vidensdeling.
Flere og flere af os bor alene med eller uden børn. Facilitér mødet mellem mennesker og skab
rum for at nye former for fællesskaber kan blomstre. Skab unikke byrum og mødesteder, der
inkluderer frem for at favorisere og med en mangfoldighed i udbud og muligheder, der taler til
flere målgrupper på tværs af alder og baggrund.

Udnyt de stedbundne potentialer og ressourcer. Brug kulturhistorien og naturen skoven, bakkerne, og vandet - som et aktiv i udviklingen og som en identitetsskabende faktor for
området. Identificer de lokale ressourcer og inviter lokale aktører og ildsjæle med i udviklingen af
området. Lad de nye beboere være medskabere af området og giv dem direkte medindflydelse
på aktiviteter og funktioner i nærmiljøet omkring dem.

Planlæg i tid og fleksibilitet. Byudvikling tager tid! Og byrummene skal kunne forandres
over tid og tilpasses nye behov og tendenser. Brug midlertidige tiltag til at teste mere permanente
funktioner og aktiviteter af. Tænk både langsigtet, fleksibelt og reversibelt, når det gælder indhold
og drift - og brug gerne kvadratmeterne flere gange. Giv plads til eksperimenter og læring.
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IDÉMAPPING
Alle idéer, der er kommet frem i løbet af processen, er blevet
filtreret gennem udviklingsprincipperne. Idémappen er således
BARKs fortætning af de idéer, som vurderes at have størst potentiale til at indfri visionerne for Køge Nord Skovby.
Idéerne sammenholdes med visionens fire elementer: Grøn boligby, Bæredygtig bydel, Aktive landskaber og Kulturelle byrum.
Idémappen er efterfølgende drøftet med arbejdsgruppen, som
med afsæt i udviklingsprincipperne og visionen for Køge Nord
Skovby har udpeget 10 tiltag, som er videreudviklet og foldet ud i
følgende kapitel i en ikke-prioriteret rækkefølge. Et tiltag kan således godt dække over flere idéer.

• Adgang til naturen via sikre stier og oplevelser
• Aktivitets/-oplevelsessti
• Badesø/skøjtesø
• Bikepark (dirt-jump og pumptrack)
• Bistader
• Bogcafé, hvor der er mulighed for at læse, skrive og holde/høre foredrag.
• Byggelegeplads
• Byhaver
• Byttecentraler
• Delebiler
• Discgolf
• En eventyrhave med træstammer, som man kan klatere på
• En fed og motorisk udfordrende legeplads evt. en ”Vestegns Kæmpe”
• Forbindelsessti - m. cykel/gangsti, fitness, bøn, meditation, bålplads m.m.
• Gokartbane
• Grejbank til sportudstyr eller værktøj
• Hundeskov / -park som er indhegnet
• Klatrepark i træerne

GRØN BOLIGBY

BÆREDYGTIG BYDEL

AKTIVE LANDSKABER

KULTURELLE BYRUM
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• Klimafestival der sætter spot på urban fødevareproduktion
• Kulturhus med krea-, keramik- og kunstværksted
• Kunstnerisk udformning af originale byrum, hvor kunstneren involveres over længere tid
• Kvarterhus med krea/maker space/værksted - Både inde og ude
• Kælkebakke
• Køer uden for vinduet
• Køkkenfaciliteter med events, fællesspisning og foredrag
• Legeplads og klimatilpasning kombineret ala. Gunsølille skole
• Lærende fællesskab om havebrug for tilflyttere og herboende haveejere
• Madskov (vild mad)/permakultur-skov med fælles aktiviteter
• Minigolfbane
• Mobilt udekøkken
• MTB-spor der kan binde de to bydele sammen
• Multibane til selvorganiseret idræt
• Natursti med forhindringsbane til løb
• Parkouranlæg
• Shelter med bålplads
• Skater-/rulleskøjte-/løbehjulsbane i stil med den på ”Reffen”
• Skibakke (ala. Copenhill)
• Skøjtehal med ishockey og curling
• Spaghettigudstjenester - sørger for dannelse og et ”nemt fællesskab” for børnefamilier
• Udendørs mødested/opholdssted, amfiscene til ”open air” koncerter og teater
• Udendørs træningsfaciliteter
• Udsigtstårn med bluetooth opkobling til en højtaler
• Udsigtstårne (fugle)
• Yoga i et drivhus

GRØN BOLIGBY

BÆREDYGTIG BYDEL

AKTIVE LANDSKABER

KULTURELLE BYRUM

TILTAG

GRØN BOLIGBY

KULTURELLE BYRUM

KVARTERHUS - BYDELENS MØDESTED
Kvarterhuse i Nærheden. I Nærheden
planlægger man at bygge tre kvarterhuse, som er en slags moderne beboerhuse med f.eks. værksteder, fælleskøkken, gæsteværelser, multirum mv.
Indtil det første beboerhus står klar,
har NærHeden P/S indrettet midlertidige beboerfaciliteter i en eksisterende
bygning. Foto: Martin Håkan

Beskrivelse af idéen
I masterplanen for Køge Nord Skovby indgår forslag om et nyt kvarterhus, som skal
fungere som ramme om fællesskaber for
den nye bydel, med f.eks. fællesspisning,
forenings- og fritidsliv, kulturelle aktiviteter,
events og meget mere. Det nye kvarterhus
foreslås placeret i den eksisterende flerlængede gård mellem Ølsemagle og den
nye bydel. Ved siden af kvarterhuset indtænkes en ny daginstitution og plejehjem
med mulighed for at skabe synergi mellem
de tre funktioner.
Kvarterhusets allervigtigste funktion er at
skabe gode rammer for forskellige former
for fællesskaber. Idéen går således ud på
at skabe et moderne hus med fællesfaciliteter som fælleskøkken, café, bibliotek,
kontorfællesskaber, kreative værksteder
og åbne værkstedsfællesskaber såsom
Makerspace og DIY-værksteder, hvor

unge og ældre mødes, bygger og udveksler håndværkertips. Et kreativt og lærende
univers, hvor beboere mødes på tværs af
de lokale kvarterer for at dyrke en fælles
interesse, være del af et praktisk fællesskab eller bare hænge ud.
Kvarterhuset indgår i masterplanen, som
del af udviklingen af stedet-før-stedet.
Ved at invitere eksisterende aktører ind i
udviklingen af huset kan man skabe liv og
aktivitet i området allerede før de første
beboere er flyttet ind. KøgeBibliotekerne
har i forbindelse med udarbejdelse af
denne plan vist interesse for at have en
faciliterende rolle i udviklingen af huset
og som tovholdere på husets mange

”

aktører og brugere indtil området er udbygget og bydelsforeningen kan tage
over. Som kickstarter på udviklingen kan
KøgeBibliotekerne etablere et midlertidigt
bibliotek med udlån af bøger, lektiehjælp, foredrag, litteraturoplæsninger,
filmfremvisninger, workshops som f.eks.
byg-din-by-aktiviteter, der understøtter
oplevelsen af, at vi skaber en ny bydel
sammen. Det Grønne Hus, KØS Museum
for kunst i det offentlige rum, Køge Billedskole, Køge Musikskole, CAMPUS Køge,
Køge Ungdomsskole m.fl. kan bruge huset til events, udstillinger og workshops.
Det handler om at få skabt et åbent og
levende hus med en bred vifte af aktiviteter, der appellerer til flere brugergrupper

”Det der fylder allermest for os allesammen er at skabe
gode rammer for nye former for fællesskaber, både de
selvorganiserede og de organiserede .” KULTUR OG BYLIVS EKSPERT
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Ølsemagle Kirke
Skovbyens kulturelle samlingssted.
Kvarterhuset er et centralt element
i masterplanens vision om at skabe
kulturelle byrum. Illustration: COBE
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Kvarterhus i Ølsemagle By. Eksisterende gård i Ølsemagle, som eventuelt
kan omdannes til et kvarterhus.
Foto: COBE

– og styrker forbindelsen mellem den nye
bydel og den omkringliggende by.

Målgrupper

Køge Musikskole, Ølsemagle Kirke, Køge
e-sportsforening, lokale ildsjæle m.fl. kan
bidrage i udviklingen af fællesskaber og
aktiviteter på den korte bane.

Eksisterende gård i Ølsemagle, som evt. kan omdannes til
Det er vigtigt, at kvarterhuset får sin
egenterhus. Funktioner der kunne være i kvar terhuset, fx.
Kvar
profil og indhold, der ikke konkurrerer med
en, rum for læring og
køkk
fælle
eksisterende faciliteter og funktioner
i om-s værksted, dansesal, folke
Tidsperspektiv
rådet. Med den rette profil og indhold kan
Kvarterhuset
spiller en vigtig rolle i udvikscene ol.
vidensdeling, kulturelt mødested oglingen
kvarterhuset blive en bylivsgenerator og et
af stedet-før-stedet ved at bringe
Bydelens beboere – gamle som unge –
der kommer for at deltage i fællesspisning
og andre arrangementer eller bruge husets faciliteter. Eksisterende aktører kan
bruge husets faciliteter som ramme om arrangementer såsom foredrag, workshops,
udstillinger eller foreningsaktiviteter.

lokalt samlingspunkt for hele bydelen og
resten af Køge Nord.

Aktører

Sammen med etablering af kvarterhuset
kan der med fordel overvejes en supplerende bygningsmæssig forankring som fx
etablering af idrætshal og bibliotek i Køge
Nord Skovby eller omegn.

De fremtidige beboere har en central rolle
i udviklingen og driften af kvarterhuset. Eksisterende foreninger KøgeBibliotekerne,
KØS Museum for kunst i det offentlige rum,
Det Grønne Hus, Køge Nord Sport Center,
foreningen Kulturfuglen, Køge Billedskole,

aktiviteter og liv til området allerede før
de første beboere er flyttet ind. De første
år skal huset udvikles og drives af eksisterende kræfter i området. På sigt kan
kvarterhusets drives ud fra forskellige
scenarier f.eks. af bydelsforeningen i
samarbejde med idræts-, fritids- og kulturaktører.
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Ska

AKTIVE LANDSKABER

AKTIVER STØJVOLDEN

En god omvej. I Solrød har man med klatrereb, helårs kælkebakke og stisystemer udviklet et
rekreativt område på en støjvold, hvor børn og voksne kan klatre, kravle og træne.
Foto: Solrød Kommune
Kælke- og løbebakke. Bakkedraget kan brugs til idræts- og fritidsaktiviteter hele året rundt. Foto: Lee Simpson

Beskrivelse af idéen
I masterplan for Køge Nord indgår
anlæggelsen af en ny støjvold mod
vest – Bakkedraget, som skal skærme
boligerne mod støj fra det bagvedliggende industriområde og sikre gode
ude-opholdsmuligheder for boligerne.
Bakkedraget skal anlægges, som et
landskabeligt element i form af en lang,
snoende, blødt formet bakkekam med
beplantning og stier, og etableres af
overskudsjord fra tilstødende og lokale
byggerier.
Idéen går således ud på at udvikle et rekreativt område og en aktivitetsrute med
nyskabende bevægelsesmuligheder på
Bakkedraget. Det handler om at udnytte
støjvoldens iboende kvaliteter og poten-

tialer som for eksempel stigninger, den
bugtede form, udsigtspunkter og nicher
til fysisk aktivitet, leg og ophold. Herved
får vi skabt merværdi ud af en planlagt
investering.
Bakkedraget anlægges som et landskabeligt element med bløde bakker, stejle
skråninger, cykel- og løbestier og gryder
med læ- og opholdsmuligheder. Slåede
stier skal gøre det muligt at bevæge sig
på langs af bakkedraget, mens de stejle,
lodrette skråninger egner sig til mere
fysisk krævende aktiviteter som f.eks.
terrænløb. Om vinteren kan bakkerne bruges som kælkebakker og være lokalt udflugtsmål. Små fysiske installationer som
bænke, udsigtspunkter og legeredskaber
kan være med til at understøtte brugen.

Målgrupper
Områdets beboere og kommunens
borgere til leg og fysisk aktivitet. Skoler
og institutioner som udflugtsmål. Lokale
sportsforeninger kan anvende stier og
træningsfaciliteter.

Aktører
Køge Nord Sport Center, bydelsforeningen, Køge Kommune, Friluftsrådet m.fl. bør
inddrages i udformningen af støjvolden,
så spor og bakker får den rigtige udformning, som gør at de kan anvendes til f.eks.
down-hill-track.

Tidsperspektiv
Anlæggelsen af støjvolden forventes påbegyndt i 2022.
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BÆREDYGTIG BYDEL

AKTIVE LANDSKABER

AKTIVITETS- OG OPLEVELSESSTIER

Musiconstien. En over 500 meter lang oplevelsessti forbinder byududviklingsområdet Musicon
med Roskilde Station. Stien har bl.a. en integreret trafiklegeplads, boldbur og pumptrack bane,
der bliver oplyst af et prisvindende interaktivt lysprojekt. Foto: Roskilde Kommune

Beskrivelse af idéen
Det nye byudviklingsområde Køge Nord
Skovby ligger vest for Køge by og motorvejen, som skaber en mental og fysisk
barriere mellem Køge Nord og bymidten.
Området fremstår i dag med dyrkede
arealer, enkelte gravhøje og en fredskov.
Kun få kender og bruger området. Der er
behov for at styrke de fysiske og mentale
forbindelser mellem den nye bydel, Køge
Nord og resten af kommunen – og bringe
stedets identitet og historie til live.
Idéen går ud på at etablere en række aktivitets- og oplevelsestier rundt i området
med forbindelse til den omkringliggende
by. Det kan være en rekreativ idræts- og
sportssti, der forbinder området med
kysten ved fysiske nedslag, der inviterer
til leg og fysisk aktivitet undervejs. Eller
kultur- og kunststier med lys, lyd eller installationer, der byder på overraskelser
undervejs og lokker folk til området.

Vingeportrætter. Vingeportrætter er en fotoudstilling af 10 familier fra den nye bydel i Vinge og de omkringliggende landsbyer.
Portrætterne formidler livshistorier, minder og oplevelser fra området, og er med til at åbne området op, skabe stedet-før-stedet
og debattere byens udvikling. Foto: Ken Hermann

Det kan også være et kulturhistoriske spor,
der formidler områdets historie gennem fortællinger om områdets tidligere beboere og
brugere og udviklingen gennem tiden. Historiske spor som f.eks. de to gravhøje eller særlige steder i landskabet synliggøres og formidles, og bindes sammen med udgravningerne
i et kulturhistorisk spor. Små fysiske nedslag
og markeringer i landskabet skal lede de
besøgende på vej. Idéen kan udbygges med
historier fra nutiden ved f.eks. at lade en del af
det kulturhistoriske spor bevæge sig gennem
landsbyen Ølsemagle, kirken og Køge Nord
station med små fortællinger undervejs. Det
kan være personlige beretninger eller præsentationer af området beboere.
Ved at tænke stier og ruter som mere end
blot en forbindelse fra A til B, får vi skabt
merværdi ud af de investeringer, der alligevel skal foretages i området samtidig
med, at vi gør turen til en oplevelse og
trækker besøgende til området.

Målgrupper
Byens borgere og besøgende, der ønsker at
kombinere gåturen med oplevelser, leg og
læring. Potentielle tilflyttere, f.eks. københavnere, der er på udkig efter et godt sted at bo.

Aktører
Idéen bør videreudvikles i et samarbejde
mellem KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Museum Sydøstdanmark og
KøgeBibliotekerne, Køge Arkiverne og i tæt
dialog med Køge Kommune og områdets
udviklere.

Tidsperspektiv
Etableringen af aktivitets- og oplevelsestier bør være med til at udbrede
kendskabet til stedet, og bringe folk til
området allerede før de første beboere
er flyttet ind. Derfor bør det være et af
planens åbningstræk, og indgå i den
videre planlægning og udviklingen af
området.
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AKTIVE LANDSKABER

MADSKOVEN

Spis Hasle Bakker. I Hasle Bakker i Aarhus er etableret en spændende skovhave med mange nyplantede spiselige ting. Det vilde område
langs med stien er blevet tæmmet lidt, gjort tilgængeligt med nye
stier og plantet til med spiselige planter. Foto: Spis Hasle Bakker

Beskrivelse af idéen
I masterplanen for Køge Nord Skovby
indgår etableringen af en ny skov i forbindelse med den eksisterende fredskov.
Det foreslås, at den nye skov anlægges
som en spiselig madskov med frugttræer,
bærbuske og busketter dyrket efter permakulturelle dyrkningsprincipper, og på
den måde bidrager ind i visionen om en
grøn og bæredygtig bydel, og kan være
grobund for nye fællesskaber.
Madskoven skal give mulighed for at
opleve årstidernes skiften, følge afgrødernes udvikling, gå ture, sanke, og
finde ro på en bænk. Stier og bænke i
madskoven understøtter det uforpligtende møde mellem mennesker, der
deler interessen for den spiselige skov
og naturens ro.
Madskoven taler til en bred målgruppe
af alle aldre, der kan bruge skoven på
egne præmisser. Ved at etablere støtte-

”

Ingstrup Spiselig Skovhave. Ingstrup Spiselig Skovhave - en offentlig have med spiselige
planter til gavn og glæde for byens borgere såvel som besøgende. Foto: Praktisk Økologi

”Jeg kunne godt tænke mig at Køge Nord blev et living lab i
stil med Køge Varigheden, eksperimenter med materialer
i byggeriet, eller med permakultur og urbant landbrug og
fødevareproduktion.” Lokal aktør

funktioner såsom en overdækket pavillon,
kan madskoven fungere som udendørs
klasselokale og læringsrum for Køge Kommunes grønne foreninger, skoler og biblioteket, der ønsker at undervise i og formidle
økosystemets kredsløb, klima, fødevarer,
biodiversitet m.m.

Målgrupper
Unge tilflytterfamilier, der ønsker at flytte
ud af byen for kunne leve et bæredygtigt
og praktisk let hverdagsliv tættere på naturen. Skoler og børnehaver til udflugter og
undervisning. Foreninger og private med
interesse for permakulturprincipper.

Aktører
Det Grønne Hus og Foreningen Køge
Fælles Jord i samarbejde med KøgeBibliotekerne, Københavns Universitet m.fl.

Tidsperspektiv
Det Grønne Hus kan allerede nu begynde at arrangere sanketure til området
med fokus på spiselighed og vild mad,
og på den måde give indhold til fortællingen om Køge Nord Skovby som en
grøn og bæredygtig by med fokus på
grøn livsstil og jord-til-bord- principper.
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KULTURELLE BYRUM

KLIMAFESTIVAL I KØGE NORD

Det Fælles Bedste i Hvalsø 2016. Naturskolen lavede workshop og plantebod, hvor deltagere kunne lære om
spiselige planter og formering af flerårige grøntsager. Foto: Naturplanteskolen

Beskrivelse af idéen
Køge Nord Skovby skal udvikles til en grøn
og mangfoldig bydel med klart fokus på
bæredygtighed fra planlægning til udførelse og i den efterfølgende drift.
Idéen går ud på at afholde en klimafestival
i Køge Nord med fokus på bæredygtighed,
økologi og grøn livsstil. Med emner som lokal urban fødevareproduktion, biodiversitet, genanvendelse af materialer mm., der
taler ind i visionen for Køge Nord Skovby
og til tilflytternes drøm om at leve en mere
grøn og bæredygtig livsstil tæt på naturen.
En folkefest for børn, voksne og klimaentusiaster med events, foredrag, udstillinger
og aktiviteter, der skal gøre os alle klogere
på, hvordan vi kan leve mere bæredygtigt
og klimavenligt i hverdagen.
En klimafestval understøtter idéen om en

tidlig modning af området ved at skabe en
aktivitet, der samler de lokale grønne kræfter fra Køge Kommune, men som også når
langt ud over kommunegrænsen med budskabet om den nye grønne bydel i Køge
Nord. En klimafestval kan således være
med til at starte den grønne fortælling om
Køge Nord Skovby og kan være med til at
tiltrække kommende tilflyttere, investorer
og developere til området.

lingsvindue for grønne byggeproducenter,
delebilsordninger, bæredygtig mad etc.

Aktører
Det Grønne Hus i Køge og andre af kommunens grønne foreninger såsom Køge
delebil, Køge Fælles Jord, Køge Fødevarefællesskab, Det Grønne Køge sammen
med landsdækkende organisationer.
Køge Ungdomsskole og skoler i et undervisningsperspektiv.

Målgrupper
Idéen taler til lokale grønne ildsjæle og
aktivister, men også til kommende developere og investorer, der får øjnene op for
investeringsmuligheden og for områdets
stærke grønne værdier. Til de potentielle
tilflyttere, der ønsker at leve et bæredygtigt hverdagsliv, og som kan se sig selv i
områdets grønne værdier. En klimafestival
kan også være markedsplads og udstil-

Tidsperspektiv
Klimafestivallen kan afholdes allerede i
2022 i telte, skurvogne eller containere.
Det kan overvejes, om der i forlængelse
af festivallen skal etableres et midlertidigt
formidling- og udstillingsvindue, hvor besøgende kan få information om Køge Nord
Skovby.
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BÆREDYGTIG BYDEL

FÆLLESHAVER

Byhaven i Nærheden. I Byhaven i Nærheden er der både store og små havelodder, som beboere og interesserede kan få tildelt for én sæson ad gangen til
dyrkning af grøntsager, urter mm. Foto: Martin Håkan

Beskrivelse af idéen
I fælleshaver kan områdets beboere mødes
i uforpligtende fællesskaber gennem arbejdet med at passe, plukke og høste i haverne.
Fælleshaver er en velafprøvet succes i flere
nye boligområder. Fælleshaver virker tiltrækkende på tilflyttere, der ikke har mulighed
for at have en have selv, og som måske ikke
har erfaring med havebrug og køkkenhaver.
Fælleshaver, som drives i fællesskaber, giver
den travle børnefamilie mulighed for at dyrke
egne afgrøder og føle sig tættere på naturen. Haverne kan organiseres i havelodder
eller ud fra en deleøkonomisk tankegang,
hvor man er fælles om aktiviteter som f.eks.
at så, lue og høste afgrøderne.
Aktiviteterne i fælleshaven kan organiseres omkring tilplantning, såning, lugning,

Bella Byhaver i Ørestad. I Bella Byhaver kan du enten adoptere dit eget højbed
eller være med på udvalgte havelørdage og få vejledning om planter og dyrkning. Foto: Dennis Lehmann

høstfest, frøbyttedag, fællesspisning og
planlægning af forårets tilplantning. Det kan
også være samarbejde med biblioteket eller
det Grønne Hus om foredrag og kurser om
havebrug, økologi og dyrkning af biodynamiske grønsager.
Oplagte tillægsfunktioner til fælleshaverne
kan være kompostanlæg, regnvandsopsamling, et fælles frøbibliotek, en grejbank
med fælles haveredskaber eller et udekøkken, som kan øge aktiviteterne og samværet
omkring fælleshaverne.

Målgrupper
Fælleshaverne kan anvendes af beboere i
det nye Køge Nord Skovby og af skolebørn
som her kan lære om havebrug, fødevareproduktion, kompostering, sædskifte og
næringskredsløbet.

Aktører
Det Grønne Hus har erfaring med at organisere og drive fælleshaverne på Søndre
Havn. Skolerne, CAMPUS Køge, KøgeBibliotekerne og KØS Museum for kunst i det
offentlige rum kan bidrage til læringspotentialet og være med til at arrangere events og
foredrag relateret til havebrug og fødevarer.

Tidsperspektiv
Fælleshaver er nemme og udgiftslette at
anlægge. De kan etableres i højbede med
få enkelte støttefunktioner som vand og
skur til grej og redskaber. Med tiden kan de
udbygges med flere fælles faciliteter som
fælles grejbank, udekøkken og bålplads.
Fælleshaver kan etableres som del af den
mentale byudvikling som midlertidige eller
permanente anlæg, der kan bringe liv og
aktivitet i området, mens bydelen bygges.
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KULTURELLE BYRUM

NATUR- OG BYGGELEGEPLADS

Kolle 37, Berlin. En friluftslegeplads i Berlin der siden 90’erne har givet børn mellem 6-16 år mulighed for at udvikle deres kreativitet på legepladsens forskellige
værksteder. Legepladsen har fire pædagoger og håndværkere ansat, som
guider børnene gennem fælles byggeprojekter og friluftsliv. Foto: Kristen Murray

Beskrivelse af idéen
Borgerne i Køge Kommune efterspørger flere legepladser, ligesom gode legepladser
vægter højt på potentielle tilflytteres ønskeliste. Begge grupper efterspørger legepladser, der er motorisk udfordrende, hvor
børnene kan lege og lære på egen hånd.
Idéen går ud på at skabe en kombineret
natur- og byggelegeplads. Et fristed for
børnene, hvor de kan bygge huler og lege
uden at de voksne blander sig. Det handler om at skabe et sted, hvor det at bygge
og skabe er i centrum, hvor børnene kan
udfolde sig kreativt og lære. Natur- og byggelegepladsen vil spejle de omgivelser
som familierne, under udbygningen af Køge
Nord, lever i, og på den måde delagtiggøre
børnene i udviklingen af den nye bydel. Den
kan udformes som et midlertidigt tiltag, som

Naturlegeplads. Der er stor efterspørgsel på legepladser fra både borgere
i Køge Kommune og potentielle tilflyttere. Idræts-, fritids- og kulturplanens
idéindsamlingsfase bød bl.a. på ønsker om en motorisk udfordrende legeplads i
naturlige omgivelser. Foto: Niclas Jessen

del af den mentale byggemodning, flytte
rundt og afvikles når tiden er inde. Den kan
kombineres med pop-up café og fungere
som samlingspunkt for hele bydelen.
Etableringen af en natur- og byggelegeplads kan udnytte de stedbunde potentialer og trække børnefamilier, institutioner og
andre til området. Af sikkerhedsmæssige
hensyn skal natur- og byggelegepladsen
bemandes.

Målgrupper
Brugerne af natur- og byggelegepladsen
er primært børnefamilier i Køge Nord Skovby, men en ny legeplads vil også tiltrække
børnefamilier fra resten af Køge Kommune.
Institutionerne vil kunne bruge legepladsen som udflugtsmål eller man kan arrangere events og formidling.

Aktører
Det er vigtigt at få tilflyttere med pionérånd
og virkelyst til at bidrage til at skabe aktiviteter i den tidlige fase, inden en rigtig legeplads er anlagt. Lokale aktører kan være
fødselshjælpere ved at facilitere arrangementer og formidling i børnehøjde, og kan
også selv blive faste brugere af natur- og
byggelegepladsen.

Tidsperspektiv
Natur- og byggelegepladsen kan etableres som et midlertidigt tiltag, som efterfølgende afvikles eller videreføres, hvis
ønsket er der. Kommunen kan kickstarte
udviklingen ved at overlade et område til
fri-leg for beboerne, og lokale aktører kan
spille en vigtig rolle i den første fase ved at
facilitere forskellige aktiviteter og tilbud på
stedet.
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GRÆSNINGSLAUG

Dyrehold i Brobækhus Børnehave. Børnehave med dyrehold høns, kaniner og
grise. Børnene hjælper med fodring og rengøring af bure. Foto: Brobækhus
Børnehave

Utterslev græsningslaug. 18 familier er gået sammen om et græsningslaug.
Lauget låner mark og indhegning af Københavns Kommune. Foto: Utterslev
græsningslaug

Beskrivelse af idéen
Bynære græsningslaug oplever lige nu
stigende popularitet – især i de større byer.
Ofte er medlemmerne børnefamilier, som
ønsker at kombinere lysten til at udføre
naturpleje, med muligheden for at give
deres børn indsigt i, hvor det kød vi spiser
kommer fra.
Idéen går ud på at etablere et græsningslaug som forening i Køge Nord Skovby for
bydelens beboere og andre, som ønsker
at indgå i et grønt fællesskab. Medlemmerne af græsningslauget står selv for etablering, drift og tilsyn med dyrene, og opgaver
og arbejdsdage har dermed stort potentiale for at styrke fællesskabet i området.
Det foreslås, at arealet indenfor beskyttelseszonen rundt om den sydlige gravhøj

anvendes til græssende får. Arealet er
beliggende i landzone, og må ikke bebygges. Ved at lade får græsse på arealet,
forhindres det at arealerne gror til og giver
naturen en hjælpende hånd.

trække køgeborgere, der har erfaring med
fritgående dyr, men ikke selv ejer jord hvor
dyrene kan gå. Daginstitutioner kan bruge
græsninglauget til indarbejde naturoplevelser i deres dagtilbudshverdag.

På den måde kan et græsningslaug både
bidrage til en mere værdifuld natur og
samtidigt være med til at formidle madens vej fra-jord-til-bord, på en meget
konkret måde. Og ikke mindst til at skabe
naturoplevelser for beboere i området
og styrke fortællingen om den grønne
skovby.

Aktører

Målgrupper
Områdets beboere og andre i lokalområdet, der søger en mere bæredygtig
madkultur og mere kontakt med naturen.
Derudover kan græsningslauget også til-

Der er behov for nogle private initiativtagere, der kan starte og drive idéen. Køge Museum, Det Grønne Hus og den kommende
bydelsforening kan bidrage med formidling og arrangementer.

Tidsperspektiv
Græsningslauget skal først etableres af
interesserede aktører, og dernæst kan en
dyrefold blive anlagt. Kommunen kan bistå
med at skabe et samarbejde mellem relevante aktører, der kan modne og udvikle
idéen.
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KULTURELLE BYRUM

FÆLLES BÅLPLADS

Bålplads. Bålpladsen kan være mødested for arrangementer som Skt. Hans eller vejfest, men kan også være
et uformelt mødested for mindre spontane arrangementer eller sammenkomster. Foto: Henry Perks

Beskrivelse af idéen
En fælles bålplads for områdets boere indgår i masterplanen for Køge Nord. Skovby.
Tiltaget har til formål at sikre, at der allerede fra starten bliver skabt rammer for
fællesskab i Køge Nord. Ved at etablere
en bålplads i tilknytning til fredskoven, der
står klart, allerede når de første flytter ind,
har tilflytterne et sted at mødes og lære
hinanden at kende.
En fælles bålplads vil give anledning til
selvorganiserede og uformelle møder
mellem naboer, der kan udvikle sig til koordinerede arrangementer og initiativer som
f.eks. fællesspisning, sankthansbål for

bydelens beboere med fællessang eller
udendørs børneteater. På den måde kan
bålpladsen være med til at skabe grundstenene for nye traditioner og fællesskaber, som senere kan bæres med ind i det
kommende kvarterhus.
En bålplads med plads til at samle mange
mennesker er relativ nem og udgiftslet
at etablere. Den kan have en kunstnerisk
udformning og udbygges med amfiscene,
shelter mm.

Aktører
Bydelsforeningen skal etablere bålstedet
og derefter sørge for åben dialog med
tilflytterne. Det Grønne Hus, KØS Museum
for kunst i det offentlige rum og KøgeBibliotekerne kan lave aktiviteter og events
ved bålpladsen. EUC Sjælland kan lave
shelter. Tilflyttere med skabertrang og lyst
til at gøre en forskel for deres lokalmiljø er
afgørende for fælleskabende aktiviteter
og initiativer omkring bålstedet.

Tidsperspektiv
Målgrupper
Den primære målgruppe er bydelens beboere. Lokale institutioner og skoler kan
bruge bålpladsen som udflugtsmål.

Den fælles bålplads etableres af bydelsforeningen, som dannes når min. 90 % af
området er udbygget.
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AKTIVE LANDSKABER

AKTIVE BYRUM OG LANDSKABER
Forhindringsbaner. Idéer til udformning af aktive byrum og landskaber
kan hentes fra forhindringerne i
OCR-løb. Forhindringerne kan bruges
under fysisk træning, men lokker
også til spontan aktivitet for forbipasserende. Foto: Oplev Vejle

Beskrivelse af idéen
Aktive byrum og landskaber, hvor bevægelse, leg og idræt danner rammen for fællesskaber, er en af grundpillerne i visionen
for Køge Nord. Tendensen går i retning af,
at flere og flere træner på egen hånd eller i
mindre selvorganiserede grupper, og derfor indtager fysisk aktivitet i høj grad det
offentlige rum.
Idéen går ud på at skabe byrum og landskaber med integrerede aktiviteter. Mens
det i 00’erne handlede om sundhed og
kost, er fokus i dag skiftet til livskvalitet. Det
handler om det gode liv og mental sundhed. Og om hvordan vi forebygger ensomhed og skaber byrum med plads til alle og
aktiviteter, der skaber fællesskaber.
Det kan være et område, der gennem en
legende og eksperimenterende tilgang,
vækker brugerens nysgerrighed og byder
på overraskende elementer og funktioner,
frem for blot at etablere klassiske udendørs fitnessredskaber. En diskgolfbane
der gør det muligt at kombinere gåturen
med fysisk aktivitet og leg. Eller ved at

anlægge regnvandssystemer, så de
også kan benyttes til leg og rekreation.
Faciliteterne bør tage udgangspunkt i de
kommende brugeres ønsker og behov.
Derfor handler det både om at give plads
til midlertidige aktiviteter f.eks. ved at trække eksisterende idrætsforeninger ud af
bygningerne og bringe deres aktiviteter ud
i byrummet samtidig med, at vi giver plads
til, at de kommende beboere kan medvirke
i udviklingen af området.

Målgrupper
Køgeborgere, der dyrker motion og fysisk
træning på egen hånd eller i selvorganiserede mindre grupper. Det eksisterende
foreningsliv kan bruge faciliteterne til at
trække aktiviteter ud af deres vante rammer og blive mere synlige i bybilledet.

”

Aktører
Køge Nord Sport Center kan være en potentiel igangsætter, for at skabe synergi
mellem idrætshallen og den nye bydel.
Lokale frivillige skal inddrages for inddrage
deres behov og ønsker. EUC Sjælland på
CAMPUS Køge kan være med til at udvikle
og bygge, som en del af deres uddannelsesforløb.

Tidsperspektiv
Etablering af midlertidige installationer
som f.eks. et aktivitetsområde eller en
disk-golfbane er forholdsvise nænsomme indgreb i landskabet, og mulige åbningstræk, der kan aktivere landskabet og
trække nye brugergrupper til området. Det
er vigtigt at inddrage de kommende brugere i designet og placeringen, for at sikre at
aktiviteterne bliver brugt af flest muligt.

”Vi har snakket meget hjemme hos os om at der mangler en
voksen udendørs trænings “legeplads”. Der er mange, der
i forvejen løber i Køge Nord. Og der er langt til nærmeste
fitnesscenter.” BEBOER I KØGE
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FORANKRING OG
IMPLEMENTERING
Med idræts-, fritids- og kulturplanen for Køge Nord Skovby er der
skabt et fælles grundlag for udviklingen af idræts-, fritids- og kulturlivet i Køge Nord.

individer og udvikler nye behov med alderen, ligesom skiftende
samfundsstrukturer også påvirker os. Derfor er det vigtigt at være
opmærksom på, at tiltagene åbner sig og favner dette. Udviklingsprincipperne kan anvendes til løbende kvalitetssikring af nye tiltag.

Et værktøj til prioritering
Idræts-, fritids- og kulturplanen bygger videre på masterplanen
for Køge Nord Skovby og vil bidrage til operationaliseringen af
Køge Kommunes idræts-, kultur- og biblioteksstrategier med fokus
på bl.a. mangfoldighed, overraskelser, oplevelser, lokale fælleskaber, medskabelse og livslang læring.

Et vigtigt redskab i denne proces er en forsat dialog, når der skal
prioriteres i tiltag og ressourcer. I takt med, at Køge Nord Skovby
vokser og udbygges, vil det være vigtigt at holde fast i at inddrage
nye beboere og andre interesserede, så alle er med til at give området identitet.

De seks udviklingsprincipper fungerer som det værdimæssige
filter, der skal bruges som strategisk værktøj til at prioritere indsatser og tiltag. Det skaber kort vej fra strategi til handling og
sikrer en tydelige sammenhæng mellem den overordnede vision
og konkrete tiltag. Vigtigst af alt giver udviklingsprincipperne en
ønsket fleksibilitet overfor fremtiden, og muligheden for løbende
at kunne vurdere, prioritere og igangsætte nye ideer og indsatser
i processen med at udvikle Køge Nord Skovby.

Planen lægger op til at undersøge, eksperimentere, erfare og
lære med hinanden og af hinanden. Derfor er det en god idé at
overveje, hvordan man arbejder med denne læring, og hvordan
man organiserer den videre inddragelsesproces.

Fra idé til virkelighed
Planen indeholder ti forskellige tiltag. Nogle af tiltagene er både
nemme og relativt udgiftslette at realisere, mens andre kræver
yderligere kvalificering og modning samt beslutninger om finansiering, drift og vedligehold inden de kan føres ud i livet. Fælles for
alle idéerne er at de kan danne grundstenene for nye fællesskaber og traditioner.
For størstedelen af idéerne gælder, at de skal realiseres i et samarbejde mellem kommune, lokale aktører og investorer. Kommunen har en særlig rolle som facilitatorer, bygherrer og myndighed,
dels i at få tingene til at ske, og dels i at udnytte den gode energi
og momentum, som processen har skabt.
For at igangsætte realiseringen af planen allerede på den korte
banen udpeger planen en række tiltag og midlertidige aktiviteter,
som kan igangsættes indenfor relativ kort tid, og som kan være
med til at kickstarte den mentale byudvikling, brande området og
bringe nye målgrupper til området. Det drejer sig bl.a. om ’Klimafestival’, ’Madskoven’, ’Fælles byhaver’ og ’Kvarterhus’, sidstnævnte i et midlertidigt format.

Identitet skabes i fællesskab og over tid

Fælles målsætning om bæredygtige fællesskaber
I arbejdet med at udvikle den nye bydel er det vigtigt at forankre
indsatsen ved at engagere og støtte de lokale kræfter og tænke
Køge Nord Skovby og resten af kommunen som en helhed med
en fælles målsætning om at bidrage til bæredygtige fællesskaber. Det lokale engagement er det kit, som binder fællesskaber
sammen. Samtidig muliggør det overordnede fællesskab, at ressourcerne er til stede og giver Køge Nord Skovby mulighed for at
spejle sig i kommunens kvaliteter med skov, strand og handelsby
indenfor rækkevidde.
Med idræts-, fritids- og kulturplanen er der skabt et grundlag, hvor
visionen om at udvikle Køge Nord Skovby til en bæredygtig og
mangfoldig bydel med fokus på natur og fællesskaber, kan folde
sig ud.

Elementer i den videre proces
• Organisering af det videre arbejde
• Proces for udvælgelse, kvalificering og videreudvikling af midlertidige og permanente tiltag
• Finansiering og plan for drift og vedligehold

Rejsen fra bar mark til sprudlende fællesskaber kræver en lydhørhed overfor mange forskellige interesser. Vi ændrer os som
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Foto: KøgeBibliotekerne

