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Projektbeskrivelser
Med udgangspunkt i den godkendte idræts-, fritids- og kulturplan (IFK-plan)
har en række kultur- og idrætsinstitutioner bidraget med konkrete
projektbeskrivelser, der tager udgangspunkt i IFK-planens tiltag.
Tovholderne for de enkelte tiltag vil sikre inddragelse af interesserede
foreninger, selvorganiserede og evt. andre aktører.
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Efter tiltagets overskrift følger en skitsering af projektet, hvad angår:
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Nedenfor følger en indholdsfortegnelse for projektbeskrivelserne, der er
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1. Aktiviteter v. Kvarterhus - bydelens mødested
Titel:

Aktiviteter v. Kvarterhus – bydelens mødested

Målgruppe:

Lokalområdets beboere – inklusiv kommende beboere i alle aldre

Aktivitetsperiode:

2021-2023

Beløb:

5.900.000 kr.

Samlet budget:

Ikke opgjort p.t.
F.eks. afholder biblioteket udgifter til daglig biblioteksdrift af selvbetjent bibliotekstilbud

Institution:

KøgeBibliotekerne

Formål
Kvarterhuset er lokalt samlingssted og omdrejningspunkt for lærende og
kulturelt fællesskab samt deleøkonomi.
Via kvarterhuset mødes og kobles områdets øvrige tiltag og projekter og
omdannes til synergi og borgerinddragende byudvikling.
Kvarterhus udfolder stedet før stedet og livet før byen, som attraktivt
blikfang for potentielle tilflyttere i bydelen med fokus på fællesskabsbaseret
byudvikling.
Kvarterhuset har fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi i sin
udfoldelse af IFK-planen.
På sigt bliver Kvarterhus et aktiv for hele Køge Nord – og et udstillingsvindue
for, hvad Køge Kommune kan på idræts-, fritids- og kulturområdet beriget
med synergi og nye samarbejdsformer.
Beskrivelse af tiltaget
Rammen om lokalsamfundets fællesskab er dynamisk, åben og inkluderende
gennem hele perioden.
Fokus og milepæle i 2021:
 Tilstedeværelse og relationsskabelse mhp. inddragelse og facilitering til
brugerdrevet aktivitet, fællesskabsopbyggelse m.v.
 Løbende café-møder mhp. fællesskab, borgerinddragelse i f.t. indretning
af Kvarterhuset og understøttelse af samskabelse og brugerdreven
aktivitet
 BibBox-minibibliotek med selvbetjent adgang
 Rammer for møder og adhoc aktiviteter og workshops (i container m.v.)
– suppleret af udendørs tiltag
 Pop-up-aktiviteter – som f.eks. babyrytmik/musikalske familieaktiviteter
v. musikskolen, aktiviteter for de 13-18-årige v. ungdomsskolen, kunstog kreativaktiviteter v. billedskolen, workshops og aktiviteter som
læsekredse m.v. v. biblioteket.
 Fokus på at stimulere til kulturel bæredygtighed ved at understøtte
kulturskaberne
 Årshjul som forløber for aktivitetskalender
 Markedsføring – primært på sociale medier
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Synlig og praktisk kobling til andre tiltag i IFK-handleplanen – f.eks. ved
forløber for Kvarterhuset som rum for planlægning af øvrige tiltag og som
mødested før vandringer m.v.

Supplerende fokus i 2022-2023:
 Løbende ibrugtagning af delvist renoveret kvarterhus
 Laboratorium for byudvikling v. KØS Museum for kunst i det offentlige
rum
 Aktivitetskalender
 Dynamisk organisering mhp. inddragelse og fortsat inkludering af
tilflyttere – incl. aktivitetspulje og kriterier herfor
Tidsplan, åbningstider og lokalitet
Fra 1.5.2021 container-aktivitet ved Kvarterhuset
Borgerrettet aktivitetstid i gennemsnit pr. uge: 20 timer ugentlig i
gennemsnit i form af såvel kulturfaglige kerneydelser som tværgående fælles
aktiviteter.
Adgang til selvbetjent bibliotek 70 timer ugentlig
Som supplement hertil forventes fra 1.5.2022 stigende aktivitet og
åbningstid i det delvist renoverede Kvarterhus.
Forventet deltagerantal
Det første år: 10-15.000 – stærkt stigende de efterfølgende år. Fokus er på
at lægge grunden med en meget bred deltagelse.
Deltagerbegrænsning er i 2021 knyttet til fysiske rammer og
coronarestriktioner. Der lægges vægt på aktiviteter i fri luft, som modvirker
deltagerbegrænsningen og bidrager til øget bevægelse.
Samarbejdspartnere
KøgeBibliotekerne, KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Det Grønne
Hus, Køge Nord Sport Center, Køge Billedskole, Køge Ungdomsskole,
Tapperiet og Ungdomsskolen samt Køge Musikskole indgår fra start, mens
Kulturfuglen, Ølsemagle Kirke, Køge e-sportsforening, CAMPUS og lokale
ildsjæle m.fl. tilkobles ad hoc.
Kvarterhuset skal danne ramme for lokalområdets beboere – såvel
organiserede som uorganiserede og såvel nuværende borgere som (især)
kommende tilflyttere og på sigt bydelsforeningen.
Samarbejdsparterne er lokale foreninger samt kultur- og idrætsinstitutioner,
som medvirker til at skabe aktiviteter, liv og fællesskab samt rum for læring
og vidensdeling – og dermed anledning til at mødes og inddrages i den
videre udvikling af Kvarterhuset og bydelen.
Synergien og måden at samarbejde på vil afspejle udviklingsprincipperne for
IFK-planen.
Plan for inddragelse og forankring
De 3 vigtigste principper:
 Åben og kort vej fra idé til handling
 Midlertidighed
 Fokus på bæredygtige løsninger
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Det skal være muligt for kommende tilflyttere at komme til at præge indhold
og udvikling af Kvarterhuset. Der sættes derfor ind med kollektivistisk
inddragelse – med undgåelse af alt for definerende valg fra starten. I første
omgang eksperimenteres og erfaringsopsamles mhp. værdi for nærområdets
eksisterende og især potentielle beboere.
Fra start og gennem hele perioden lægges op til masser af kaffemøder og
visionssnakke.
En pulje til realisering af borgerinitierede tiltag vil sikre motivation og
ejerskab for såvel organiserede som uorganiserede lokale samarbejdsparter.
Der skal arbejdes ud fra langsigtet og teknisk bæredygtig strategi med mest
mulig bevaring af oprindelige materialer m.v.
Når huset indvies, justeres organisering og aktivitetspulje med fokus på
midlertidighed og nye aktører undervejs.
Kommunal tovholderrolle (biblioteket m.v.) er nødvendig også efter 2023,
men trækkes ud på sigt mhp. overdragelse til bydelsforeningen.
Supplerende oplysninger
Projektet er i dette stadie præget af mange – bl.a. anlægsmæssige usikkerheder. Alligevel er det vigtigt for synliggørelsen af IFK-planen at
sætte tidligt i gang mhp. kontinuitet og udfoldelse af ’stedet før stedet’.
Indholds- og rammemæssigt skal projektet være åbent og fleksibelt for at
kunne flytte sig i takt med løbende inddragelse af samarbejdsparter og især
ny-tilflyttere.
Der er fokus på balance mellem midlertidighed og forankring, som kræver en
koordinerende rolle, der rækker langt ud over 2023.
Kvarterhus-projektet har stort overlap med såvel den samlede IFK-plan som
flere af de øvrige delprojekter.

2. Aktiver støjvolden
Titel:

Aktiver støjvolden

Målgruppe:

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

Aktivitetsperiode:

2021-2023

Beløb:

900.000 kr.

Samlet budget:

(afventer kommende fondsansøgninger)

Institution:

Køge Nord Sport Center
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Formål
Aktiver støjvolden skal være til at skabe bevægelse og øge folkesundheden
og skabe forskellige bevægelsesindsatser i et rekreativt område. Motivere
aktive og inaktive borgere i alle aldre til fysisk aktivitet, ved at nærhed,
tilgængelighed og inspiration til aktivitet langs ruten.
Fokus på:
 Mulighed for nyskabende bevægelsesmuligheder.
 Udnytte støjvoldens iboende kvaliteter og potentiale.
Beskrivelse af tiltaget
Målet er at etablere samarbejder mellem forskellige aktører om
bevægelsestilbud for nævnte målgrupper.
Mulige aktiviteter alt efter udformning af støjvold:
 Klatring
 Fitness
 Kælke og skibakke
 Gangstier og bakkeløb
 Etablering af tribunepladser, herunder etablering af en udendørs scene
 Vandrestier, med udsigtspunkter og storytelling undervejs som kan
stimulere sanser og skabe sociale oplevelser for hele familien.
 Etablering af forskellige interaktive aktivitetsredskaber, som støtter op
om tanken om cirkulære økonomi. F.eks. skab selv din strøm som kan
oplade en mobiltelefon.
Tidsplan, åbningstider og lokalitet
Tidsplan for projektet afhænger af, hvornår det mere præcis forventes at
TMF etablerer støjvolden:






Medio 2021 - Ultimo 2021 – Udformning af plan og ansøgning af
fondsmidler
Medio 2022 – Ultimo 2023 – Igangsættelse de første aktiviteter på
støjvolden
Ultimo 2022 - Ultimo 2023 – Markedsføring af muligheder på støjvolden
Ultimo 2022 - Medio 2023 – Faciliteter aktiviteter på støjvolden
Medio 2023 – Ultimo 2023 – Sikre at aktiviteter på støjvolden fortsætter
efter projektperiode

Forventet deltagerantal
Ukendt
Samarbejdspartnere
Lokale idrætsforeninger, ældresagen, skoler, institutioner og øvrige
sundhedsfremmende organisationer.
Plan for inddragelse og forankring
Det skal være muligt for borgerne og samarbejdspartnere at præge indhold
og udviklingen af aktiviteter. Dette sker med bruger inddragelse.
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Skal være en kombination af definerende valg i forhold til layout på
støjvolden og ikke definerende valg, så fremtidens brugere kan være med til
at definere aktiviteterne.
Supplerende oplysninger
Projektet er præget af mange usikkerheder – bl.a. hvornår og layout på
støjvolden.
Aktiviteterne vil ændres i takt med inddragelse af interessenterne.

3. Aktivitets- og oplevelsesstier
Titel:

Aktivitets- og oplevelsesstier

Målgruppe:

Beboere i området og interesserede, alle aldersgrupper

Aktivitetsperiode:

2021-23, herefter vedligehold og almindelig drift.

Beløb:

2.050.000 kr.

Samlet budget:

2.050.000 kr.

Institution:

Museum Sydøstdanmark

Formål
Projektets formål er at etablere en aktivitets- og oplevelsessti i Køge Nord,
der binder området sammen med:
1) fysiske stier med aktiviteter, der giver mulighed for at opleve hele
området på en spændende og inddragende måde og
2) videreformidling af vedkommende fortællinger, der bidrager til at
skabe en fælles historie for ’gamle’ og ’nye’ Køge.
Etableringen af stien er lagt an på en høj grad af inddragelse af borgerne i
planlægning og indsamling af viden, med det formål at skabe lokalt ejerskab
til projektet – og ikke mindst til området selv.
Beskrivelse af tiltaget
Projektet skal indsamle og koordinere viden om området, og efterfølgende
omsætte denne til konkretet aktiviteter og fortællinger på en aktivitets- og
oplevelsessti. Derfor er projektet opdelt i fire delprojekter med individuelle
formål og projektstyring.
Delprojekt 1: Åbne udgravninger.
Dette projekt vil i perioden 2021-2022 formidle museets igangværende
udgravninger, der finder sted i de kommende byggefelter. Centreret omkring
flytbare standere og udgravningsfelter vil museets arkæologer og
skoletjeneste vise besøgende rundt i jernalderens Køge Nord.
Antallet af omvisninger kan planlægges efter behov, men vil som minimum
foregå en gang om måneden, dog ugentligt i forbindelse med skolernes
ferier. Projektet vil også være åbent for skoleklasser. Gennem formidlingen
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og dialogen med deltagerne skabes et solidt grundlag for fortællinger, der
kan bruges i etableringen af de endelige stier (delprojekt 4).
Delprojekt 2: Lad os skabe historien.
I løbet af 2021-23 skal der laves tre borgerinddragende undersøgelser i
området. I undersøgelserne inviteres interesserede borgere til at deltage i
indsamling og registrering af viden om området, samt omsætningen af dette
til formidling på stedet. Projektet skal kortlægge den viden borgerne selv har
om området, så den bliver bevaret for eftertiden. Den indsamlede viden skal
desuden danne baggrund for fortællinger, som videreformidles i de endelige
stier (delprojekt 4).
Delprojekt 3: Oplev Køge Nord – guidede vandringer
Aktiviteten skal foregå som en række af guidede vandringer i området (med
to planlagte vandringer pr år). Ved hver vandring skal to eksperter fra to
institutioner mødes og vise rundt til udvalgte steder i området. De to
eksperter skal spejle hinandens pointer og indgå i dialog undervejs.
Eksperterne kommer fra de lokale institutioner: Museum Sydøstdanmark,
KØS, Køge Bibliotekerne, Det Grønne Hus, Klarforsyning, Køge kommune,
Køge Arkiverne mv. En guidet vandring kan eventuelt gentages, hvis
behovet viser sig. Dialog og erfaringer undervejs skal bruges i etableringen
af de endelige aktivitets- og oplevelsesstier (delprojekt 4).
Delprojekt 4: Aktivitets- og oplevelsesstier
I projektet omsættes den samlede viden, erfaringer og perspektiver fra
delprojekt 1, 2 og 3 til en aktivitets- og oplevelsesrute.
Ruten på den planlagte aktivitets- og oplevelsessti tager udgangspunkt i
allerede anlagte stier, gader og veje, og er defineret af en række
’stoppesteder’, der fører brugerne rundt i området. Der vil være en
overordnet plan for stoppestederne, men der vil ikke være en fastlagt
rækkefølge man skal besøge dem i. Hvert stoppested består af et fysisk
’møbel’ samt et digitalt formidlingsindhold.
Det fysiske ’møbel’, som udgør det konkrete stoppested, skal lægge op til leg
og aktivitet - og udformningen skal spille sammen med det givne digitale
indhold for stedet. Hvert stoppested skal om muligt også rumme et
kunstnerisk element.
Det digitale formidlingsindhold baseres på konkret viden fra delprojekt 1-3
samt erfaringer herfra omkring hvad der opleves som vedkommende
fortællinger. Indholdet skal formidles i form af podcast, video samt tekst og
billeder, der præsenterer de fortællinger og interessenter, der har været med
til at skabe Køge Nord Skovby og som er indsamlet via de foregående
delprojekter. Indholdet kan tilgås på mobile devices, og det vil blive
aktiveret, når brugeren bevæger sig rundt i området og kommer i nærheden
af et stoppested.
Første del af projektet er fokuseret på det lokale, men målet er at skabe et
projekt, der viser en ny vej for brugen af kulturhistorisk viden og
borgerinddragelse, der vækker opmærksomhed ud over Køges grænser.
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Tidsplan, åbningstider og lokalitet
Delprojekt 1 vil finde sted månedligt frem til efteråret 2022, med mulighed
for ad hoc aftaler, fx i forbindelse med undervisning. I højsæsonen vil der
være ugentlige omvisninger i stil med dengang museet i 2017 udgravede et
skib i sønderhavn.
Delprojekt 2 vil løbe fra 2021-2022. Projektet bliver skudt i gang med et
infomøde hvorefter data løbende vil blive registreret.
Delprojekt 3 vil løbe 2021-23, hvor der som minimum to gange om året
(påske-efterårsferie) vil blive afholdt to guidede ture rundt i hele området.
Til selve ruten vil det første indhold blive produceret i 2021. Det vil løbende
blive tilgængeliggjort fra 2022-2023. Ruten planlægges til at åbne officielt i
efterårsferien 2023.
Forventet deltagerantal
Projektet vil ramme en bred vifte af interessenter. De åbne udgravninger vil
forventes at kunne tiltrække potentielt 2000-3000 gæster i højsæsonen.
Indsamlingen af data fra frivillige vil skønsmæssigt involvere 15-20
personer. Hver af vandringerne i Køge Nord vil skønsmæssigt tiltrække 3040 personer.
Samarbejdspartnere
KøgeArkiverne, Køge Nord sportscenter, Køge bibliotekerne, KØS, Det
Grønne hus, Køge Ungdomsskole, Køge kommune og private.
Produktionen af de fysiske møbler til stoppestederne kan fx foregå i
samarbejde med EUD Køge Campus.
Plan for inddragelse og forankring
Projektets mål er at inddrage borgerne i opbygning af en fælles historie
således at den kulturhistoriske fortælling ikke blot er en ting, der leveres af
’udefrakommende eksperter’ men i lige så høj grad bygger på borgernes
egne historier og indberetninger. Målet er derigennem at opnå en
demokratisering af processen med at skabe stedets historie. Da indholdet
desuden skal bruges i planlægningen af den mere permanente formidling på
stedet via aktivitets- og oplevelsestier, vil indholdet forhåbentlig også vække
genklang og give et vist ejerskab til stierne, når de etableres.
Supplerende oplysninger
Aktiviteten overlapper emnemæssigt med dele af projektet ’Tidslinjen’, som
indsendes til Velux’ museumssatsning februar 2021 og vil indgå i synergi
med dette, hvis museet skulle opnå støtte til projektet.

Side 8/20

Dato

Dokumentnummer

26. januar 2021

2021-000792-7

4. Madskoven
1. Basisoplysninger for tiltag
Titel:

Madskoven

Målgruppe:

Lokalområdets beboere, kommende beboere, grønne foreninger, skoler

Aktivitetsperiode:

2021-2023

Beløb:

350.000 kr.

Samlet budget:

Der ansøges om fondsmidler til etablering af madskov

Institution:

Grøn omstilling

Formål
Madskoven skal være et samlingssted, der giver mulighed for at deltage i
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 kan indgå i skolernes Natur- og Teknik undervisning, både hvad
angår biodiversitet og fødevareproduktion. Madskoven etableres efter
permakultur principper og vil sætte Køge på landkortet med spændende
bynær natur og fødevareproduktion drevet af beboere og interessenter.
Beskrivelse af tiltaget
Aktiviteter i 2021:
 Landsskabsanalyse og sanketure i lokalområdet
 Åbne designprocesser med lokale og interesserende borgere fra hele
kommunen
 Design og planlægning af madskoven i samarbejde med Køge Fælles Jord
og Permakultur Danmark
 Efteråret 2021 – de første træer plantes, evt. i samarbejde med lokale
skoler
Aktiviteter 2022-2023:
 Yderligere beplantning
 Organisering af interessegruppe (forening) for at sikre løbende vedligelig,
udbygning og inddragelse
 Inddragelse af tilflyttere
 Events
Tidsplan, åbningstider og lokalitet
År 2021:
 Planlægningsaktiviteter ved Kvarterhuset (1/5 – 30/11-21)
 Design og konkret planlægning ved Kvarterhuset (1/7 – 1/10-21)
 Undervisning, videndeling og kurser ved Kvarterhuset (1/8 – 30/11-21)
 Beplantning og undervisning i Madskoven (1/10 – 30/11-21)
 Madskoven er, efter etableringen, åben 24/7 (fra 1/10)
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År




2022-2023:
4 events om året
Ny- og genplantning
Etablering af forening

Forventet deltagerantal
I alt forventes min. 100-200 deltagere i den inddelende fase, hvoraf 25
deltager aktivt i designprocessen
Events og lignende vil være for mellem 50-100 deltagere
Madskoven vil være åben og må forventes at tiltrække min. 500 unikke
besøgende i starten og flere efterhånden som skoven vokser op.
Samarbejdspartnere
Grøn omstilling, KøgeBibliotekerne, Køge Fælles Jord, Permakultur Danmark,
Køge Økologiske fødevarefællesskab, KØS Museum for kunst i det offentlige
rum, DOF, DN, Skoler, Køge Ungdomsskole og lokale ildsjæle.
Madskoven skal være en konkret og tidlig aktivitet, der understøtter visionen
om en bæredygtig og aktivt Skovby. Det er målet at der etableres en
forening, der på sigt kan forankre indsatsen og skabe aktiviteter, events og
fællesskab og - i samarbejde med Køge Fælles Jord – kurser, læring og
vidensdeling.
Plan for inddragelse og forankring
I opstarten gennemføres workshops med lokale frivillige, borgere, der
sammen med grønne foreninger planlægger og designer madskoven.
Det tilstræbes at der i løbet af perioden 2021-2023 bliver etableret en
forening, der varetager den fremtidige udvikling, drift og vedligeholdelse.
Tilflyttere vil kunne præge udviklingen af madskoven ved at indgå i
foreningen. Events og kurser udbydes til alle interesserede, ligesom der
naturligvis er fri adgang til madskoven.
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5. Klimafestival i Køge Nord
Titel:

Klimafestival Køge Nord Skovby

Målgruppe:

Børn, unge og voksne i Køge Kommune med interesse for
vedkommende formidling og fejring af klimadagsordenen, den grønne
omstilling og varig bæredygtighed.

Aktivitetsperiode:

Opstart, inddragelse og udvikling i 2021
 Inddragelse, ideudvikling og etablering af
arbejdsgrupper/netværksaktiviteter i området og bredt i Køge
Kommune
 Digital opstart (Workshops/ Talks/Webinar) og oplevelse og
naturvandringer i området med klimafokus
 Klar kobling til øvrige aktiviteter i området
Afvikling i årene 2022-2023
 Festivalen forventes afviklet fredag-søndag i uge 42
(Efterårsferien)

Beløb:

1.750.000 kr.

Samlet budget:

1.750.000 kr.

Institution:

Køge Ungdomsskole/Tapperiet

Formål
Klimafestivalen er udstillingsvindue, laboratorium og fejring af lokalt
engagement i grøn produktion, omstilling og udvikling. Festivalen skabes
sammen med grønne ildsjæle, lærende fællesskaber, grønne foreninger og
producenter med henblik på årlige festivaldage i Køge Nord Skovby for de
mange og understøttende, udviklende fællesskaber for de engagerede i de
lange mellemrum.
Hensigten er at skabe en fysisk ramme og et stærkt samarbejde netværk om
den grønne omstilling i Køge Kommune, samt at tiltrække investorer og
potentielle tilflyttere, der ønsker at koble sig på ideen om et bæredygtigt
hverdagsliv i et område med grønne værdier.
Beskrivelse af tiltaget
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.
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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.
Klimafestivalen foreslås inddelt efter tre primære overskrifter, det nære, det
lokale og det globale:
Det nære:
 Hvordan forholder vi os som borgere til klimaspørgsmål i det nære –
klimavenlighed og bæredygtighed handler ikke bare om omfattende
livsændringer, men om små tiltag i hverdagen, som klimafestivalen
inspirerer gæsterne til at prøve af.
Det lokale:
 Stader, events og talks med foreninger, organiseringer og initiativer som
gør en forskel for omstillingen i lokalområdet.
Det globale:
 Fokus på årets landvindinger, nybrud og skelsættende begivenheder
Tidsplan, åbningstider og lokalitet
2021:Inddragelse, organisering og planlægning
2022-2023: Aktivitetsperiode
Åbningstider: Fredag kl. 15:00–20:00 og lørdag-søndag: kl. 10:00 - 20:00
Lokation: Køge Nord Skovby
Forventet deltagerantal
Med forbehold for fortsat pandemiske tilstande: 2.000 borgere fordel på de
tre åbningsdage
Samarbejdspartnere
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. Lærende fællesskaber fra Køge
Ungdomsskole og grundskoler i et undervisningsperspektiv i samarbejde
med kommunens naturskoler.
Andre relevante partnere er Naturrådet i Køge, Friluftsrådet, diverse spejderorganiseringer, MGK, BGK og lokalafdelinger af eks. vis Dansk Cyklist
Forbund, Danmarks Naturfredningsforening. Projektfasen indledes med
afdækning af områdets mange eksisterende interessenter i tæt samarbejde
med Køge Kommunes klimaambassadør.
Herefter etableres relevante arbejdsgrupper baseret på indhold/driftsenheder
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Plan for inddragelse og forankring
Det indledende projektår anvendes bl. a til udarbejdelsen af en bæredygtig
planlægningsproces, arbejdsdeling og plug-n-play-skabeloner, der skal sætte
frivillige i stand til at deltage aktivt, let og produktivt. Erfaringer fra
proceshåndteringen i udviklingen og driften af bl. a. Søndre Havnedag og
Køge festuges inddrages aktivt, således at der fra start tænkes i at udvikle et
format der kan skaleres og gentages.

6. Fælleshaver
Titel:

Fælleshaver

Målgruppe:

Lokalområdets beboere, kommende beboere, grønne foreninger, skoler

Aktivitetsperiode:

2021-2023

Beløb:

200.000 kr.

Budget:

(Afventer)

Institution:

Grøn omstilling

Formål
I fælleshaverne kan områdets beboere mødes i uforpligtende fællesskaber
gennem arbejdet med at passe, plukke og høste i haverne. Aktiviteterne i
fælleshaven kan organiseres omkring tilplantning, såning, lugning, høstfest,
frøbyttedag, fællesspisning og planlægning af forårets tilplantning. Det kan
også være samarbejde med biblioteket, grønne foreninger eller Det Grønne
Hus om foredrag og kurser om permakultur, havebrug, økologi og dyrkning
af biodynamiske grønsager. Oplagte tillægsfunktioner til fælleshaverne kan
være kompostanlæg, regnvandsopsamling,et fælles frøbibliotek, en grejbank
med fælles haveredskaber og et udekøkken, som kan øge aktiviteterne og
samværet omkring fælleshaverne.
Beskrivelse af tiltaget
Aktiviteter i 2021:
 Valg af områder til fælleshaver
 Åbne workshops og designprocesser med lokale og interesserende
borgere fra hele kommunen
 Planlægning af fælleshaverne i samarbejde med grønne foreninger
 De første haver etableres i efteråret 2021, evt. i samarbejde med lokale
skoler
Aktiviteter 2022-2023:
 Flere haver etableres
 Opstart af forening, der kan stå for fremtidig vedligeholdelse
 Inddragelse af interessenter og tilflyttere
 Events og kurser
Tidsplan, åbningstider og lokalitet
År 2021:
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Planlægningsaktiviteter ved Kvarterhuset (1/5 – 30/11-21)
Design og konkret planlægning ved Kvarterhuset (1/7 – 1/10-21)
Undervisning, videndeling og kurser ved Kvarterhuset, på biblioteket og i
Det Grønne Hus (1/8 – 30/11-21)
Beplantning og undervisning i fælleshaverne (1/10 – 30/11-21)
Fælleshaverne er åbne for alle efter etableringen (fra 1/10)

År 2022- 2023:
 4 events om året med åben have, hvor der serveres mad og holdes
foredrag
 Beplantning og undervisning i fælleshaverne
 Ny- og genplantning
 Etablering af forening
Forventet deltagerantal
I alt forventes min. 100 deltagere i den inddelende fase, hvoraf 20 deltager
aktivt i designprocessen.
Events og lignende vil være for mellem 50-100 deltagere.
Fælleshaverne vil være åbne og vil et oplagt området få besøg og gåture i
området.
Samarbejdspartnere
Grøn omstilling, KøgeBibliotekerne, Køge Fælles Jord, Køge Økologiske
fødevarefællesskab, KØS Museum for kunst i det offentlige rum, DOF, DN,
Skoler, Køge Ungdomsskole og lokale ildsjæle.
Fælleshaverne kan være en konkret aktivitet, der kan påbegyndes etableret
allerede i løbet af 2021. Det er målet at der etableres en forening, der på
sigt kan forankre indsatsen og skabe aktiviteter, events og fællesskab og
kurser, læring og vidensdeling.
Plan for inddragelse og forankring
I opstarten arbejdes med workshops med lokale frivillige, borgere, der
sammen med grønne foreninger planlægger og designer fælleshaverne.
Det tilstræbes at der i løbet af perioden 2021-2023 bliver etableret en
forening, der varetager den fremtidige udvikling, drift og vedligeholdelse.
Tilflyttere vil kunne præge udviklingen af fælleshaverne ved at indgå i
foreningen. Events og kurser udbydes til alle interesserede og der vil være fri
adgang til haverne.
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7. Musikaktiviteter v. natur- og byggelegeplads
Titel:

Musiklegeplads med kreative, sansemotoriske og musiske
bevægelsesaktiviteter i forbindelse med evt. natur- og byggelegeplads.

Målgruppe:

Familier på tværs af generationer, børn og unge, institutioner, skoler,
handicappede og ældre borgere, plejehjemsbeboere, kulturinstitutioner,
der vil udfordre deres kærneydelser i nye kreative rum, motionister i en
pause på deres løbetur osv.
Kort sagt; trækplaster for nye borgere såvel som alle borgere i hele
Køge Kommune grundet høj kvalitet og udfoldelsespotentiale.

Aktivitetsperiode:

2021-2023 for udvikling af stedet i samarbejde med relevante aktører,
samt afprøvning via konkrete indkøb af udendørsinstrumenter. Parallelt
kan arbejdet med natur- og byggelegeplads-dimensionen evt. kobles på,
hvis der er planmæssigt og økonomisk grundlag for det, hvilket
kommunen kan undersøge.

Beløb:

650.000 kr. til kreative, sansemotoriske og musiske
bevægelsesaktiviteter, musiklegeplads, jf. ovenfor afgrænsning af
projektet.

Samlet budget:

(Afventer)

Institution:

Køge Musikskole

Formål
Borgernes kreative udfoldelsespotentiale, som passer ind i visionen for Køge
Nord Skovby om at bidrage til mangfoldig, medskabelse og overraskelser. Til
disse begreber tilføjes sanselighed, kreativitet, spontanitet, musisk
udfoldelse og kunstnerisk kropsbevidsthed.
Beskrivelse af tiltaget
Lyd-natur-formgivning-bevægelse-krop-kreativitet-sanser: Etablering af og
indkøb af udendørs musikredskaber med afsæt i klang- og rytmeoplevelser
ved natur- og byggelegepladsen eller i nærheden af den fx ved kvartershuset
eller i forbindelse med en anden aktivitet. Det er vigtigt, at
musikinstrumenterne ikke placeres et sted, hvor det vil blive opfattet som en
uønsket forstyrrelse.
Alternativt kan man koble både musiklegeplads, natursti, løberuter og
Kvartershuset sammen. Det vil give optimal udnyttelse af investeringen til
glæde for borgerne.
Udviklingsperioden op til reel etablering giver indsigt i, hvilke potentialer for
kreativ udfoldelse, aktørerne ønsker stedet skal tilbyde borgerne.
Efter en etablering vil det være muligt for musikskolen at arrangere
udendørs musiske aktiviteter i samarbejde med både idrætsforeninger,
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daginstitutioner, skoler, andre kulturinstitutioner, bofællesskaber, lokale
aktører som Kulturfuglen osv.
Det er også meget relevant at udvikle idéen sammen med Køge Nord
Sportscenter, så stedet bliver så relevant som muligt for hele det nordlige
Køges område, også på den anden side af motorvejen.
Tidsplan, åbningstider og lokalitet
Tidsrammen afhænger af, hvornår natur- og byggelegepladsen kan etableres
eller en alternativ placering for musiklegepladsen udpeges.
Borgerne vil straks herefter kunne indtage musiklegepladsen med kreative,
sansemotoriske og musiske bevægelsesaktiviteter. Musikskolen kan i
samarbejde med andre eller alene, lægge aktiviteter ud på stedet som en del
af sin kerneopgave.
Der kan også etableres særlige sanse-installationer, så pladsen med
kreative, sansemotoriske og musiske bevægelsesaktiviteter også bliver
relevant for handicappede og kørestolsbrugere/ældre.
Forventet deltagerantal
Alt efter omfanget af percussioninstrumenter, vil grupper på op til 50
personer sikkert kunne få glæde af samlet, under vejledning, at deltage i
kreative musiske processer under vejledning. Hertil kunne være ekstra
instrumenter, som opbevares i kvartershuset på sigt fx trommer, måtter,
tørklæder, bolde, som man bruger i undervisningen af de allermindste og
deres familier.
Individuelt kan pladsen med kreative, sansemotoriske og musiske
bevægelsesaktiviteter benyttes døgnet rundt.
Samarbejdspartnere
(se også ’Beskrivelse af tiltaget’ ovenfor)
Udendørs instrumenter appellerer til både motionisten, familier, institutioner,
andre kulturelle fællesskaber. Stedet kan bruges uden styring såvel som
med. Udviklingen skal koordineres med de borgere, som flytter til den nye
bydel.
Vigtigt med løbende tilsyn, vedligehold og gode lysforhold i den mørke
årstid. Vedligeholdsansvar skal afklares, ligesom der skal afsættes midler til
dette udover det ansøgte beløb.
Plan for inddragelse og forankring
Musikskolen vil gerne initiere aktiviteter for hele den brede målgruppe i en
opstartsfase med alle de føromtalte foreninger og institutioner, frivillige
idræts- og kulturaktører, lokale beboere, ungdomsklubber osv., når pladsen
står klar.
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Supplerende oplysninger
Det er vigtigt, at de instrumenter, der indkøbes, er af stor holdbarhed,
robuste, relevante og velklingende. Der skal tages stilling til et konkret setup, og om det også skal indbefatte interaktive og elektroniske instrumenter,
f.eks. et klaviatur man kan hoppe rund på og spille. Det skal være så fedt, at
det tiltrækker folk fra resten af kommunen.
Tjek disse hjemmesider ud:
 Percussionplay.dk
 Cado.dk
 boeldenmark.com
 lilletræ.dk
Musikskolen har estimeret, at der skal afsættes mindst kr. 500.000 alene i
instrumentindkøb, før man har en veludstyret musiklegeplads. Dertil kommer
udgifter til underlag, lys, skraldespande etc.
På percussionplay.dk er der en liste over eksterne fonde, man kan søge
ekstra midler hos, da det er udgiftstungt at etablere en god og relevant
musiklegeplads. Resultatet bliver fantastiske klanguniverser og kreative
bevægelsestiltag, som rigtig mange borgere vil kunne få glæde af i årene
fremover.

8. Græsningslaug
Titel:

Græsningslaug
Grundlaget for realisering af tiltaget skal afklares af kommunen i år
2021 med evt. implementering fra år 2022.

Målgruppe:
Aktivitetsperiode:
Beløb:

0

Samlet budget:
Institution:

(private)
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9. Fælles bålplads
Titel:

Fælles bålplads
Grundlaget for realisering af tiltaget skal afklares af kommunen i år
2021 med evt. implementering fra år 2023.

Målgruppe:
Aktivitetsperiode:
Beløb:

0

Samlet budget:
Institution:

(Bydelsforeningen)

10. Aktive byrum og landskaber
1. Basisoplysninger for tiltag
Titel:

Aktive byrum og landskaber

Målgruppe:

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

Aktivitetsperiode:

2021, 2022 og 2023

Beløb:

950.000 kr.

Samlet budget:

(Afventer)

Institution:

Køge Nord Sport Center

Formål
At aktiviteter skabes som en integreret del af byrum og landskaber. 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.
Faciliteterne og aktiviteterne bør tage udgangspunkt i de kommende brugere
ønsker og behov. Derfor handler det både om at give plads til midlertidige
aktiviteter fx 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.
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Beskrivelse af tiltaget
Målet er at etablere samarbejder mellem eksisterende foreninger i Køge
kommune, selvorganiserede grupper og dem som dyrker motion på egen
hånd. Derudover skal aktiverne også appellere til inaktive borgere, således
at aktiviteterne virker sundhedsfremmende og dermed støtter op om Køge
Kommunes idrætsstrategi og Vision 25-50-75.
Aktiviteterne skal give mulighed for at blive en del af sociale fællesskab, hver
under nye sociale fællesskaber. Gennem aktiviteterne får ny-tilflytter
muligheder for at lære de nuværende Køge borgere at kende.
Aktiviteterne kommer i første omgang til at tage afsæt i de foreninger og
selvorganiserede grupper som ønsker at bidrage. Derudover kan forskellige
undervisere aktiveres således at borgerne bliver præsenteret for et
mangfoldigt tilbud af aktiviteter. På den måde bliver det et miks mellem
traditionelle idrætsformer og mere trendy aktiviteter, samtidig med at
partner bliver opmærksom på potentialet i at benytte byrum og landskaber.
Eksempler på aktiviteter:
 CrossFit /Outdoor fitness
 Holdtræning
 Træning med frie vægte
 Træning på stranden
 Gåture med guides
 Løbehold/Løbeklub
 Cykling
 Yoga
 Powerwalk
 Floorball/Hockey
 Kampsport
 Kroket / Krolf
 Akrobatik i græsset
Som områderne udvikles vil nye elementer kunne etableres og benyttelse til
aktiviteter.
Tidsplan, åbningstider og lokalitet
 Medio 2021 – Foreninger og selvorganiserede og øvrige interessegrupper
aktiveres.
 Medio 2021 - Ultimo 2021 – De første kom og vær med aktiviteter
igangsættes.
 Medio 2022 – Medio 2023 – Løbende udvikling og afvikling af aktiviteter
 Medio 2023 – Ultimo 2023 – Overdragelse af aktiver så de bliver
forenings og borgerdrevet
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Forventet deltagerantal
Det forventes at der minimum afvikle minimum 4 aktivitetstilbud om uge i
perioden fra primo 2022 til ultimo 2023.
Samarbejdspartnere
Lokale idrætsforeninger, Køge kommune og selvorganiserede grupper,
herunder borgergruppen KulturFuglen.
Der holdes løbende øje med nye fællesskaber, som kunne aktiveres og
inddrages i samarbejdet.
Plan for inddragelse og forankring
Det skal være muligt for borgerne og samarbejdspartnere at præge indhold
og udviklingen af aktiviteter.
Planen er at aktiviteterne skal placeres i hele Køge Nord, da dette kan være
med til at bygge en bro mellem det eksisterende og den nye bydel.
Aktiviteterne kan bruge til at flytte borgerne rundt i områderne og
derigennem blive opmærksom på de forskellige muligheder.
Supplerende oplysninger
Aktiviteterne anvender i vid udstrækning eksisterende rammer i byrum og
landskaber i Køge Nord, samt de tiltag der bliver lavet i forbindelse med
støjvolden.
Aktiviteterne vil være en kombination af ’kom-og- vær- med’-aktiviteter og
faste hold. Derudover vil det også kombineres med gratis tilbud og
betalingstilbud.
Der vil være et stort arbejde at få aktiveret foreningerne, selvorganiseret,
mv., samt løbende at få igangsat og afviklet aktiviteter. Samtidig med at det
sikres at udbrede ejerskabet af de forskellige initiativer.
I det nuværende budget er der ikke med regnet økonomi til større
anlæggelse af faciliteter, udover dem som bliver anlagt gennem de øvrige
projekter.
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