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et bakkelandskab til spontan bevægelse og ophold for alle
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OpsummerINg af prOjektets uDfOrDrINger

OmråDet
arealet for placering af ’mellem højdedrag og dal-
strøg’ er en let skrånende øde græsmark, der grænser 
op til to større boligområder. begge områder består af 
almene boliger, dog med hver deres karakteristik og 
beboersammensætning. på den ene side afgrænses 
græsmarken af to større etagebyggerier fra 1970’erne, 
som er en del af en bebyggelse med i alt 561 lejemal. 
Området er meget børnerigt og er kendetegnet ved at 
rumme mange beboere af anden etnisk oprindelse. på 
den anden side ligger østerkobbel og vesterkobbel; 
et område bygget i 1989 med 1 og 11⁄2 plans primært 
familierækkehuse med i alt 222 lejemål, med en bebo-
ersammensætning svarende til den øvrige kommune, 
hvor størstedelen er etniske danskere. 

socialt har beboerne på henholdsvis den ene og den 
anden side af græsmarken ikke noget direkte at gøre 
med hinanden. udearealerne i boligbebyggelsen med 
stisystemer, parkeringspladser og små ensformige 
traditionelle legepladsredskaber tilgodeser kun i 
meget begrænset omfang behovene for udendørs 
ophold og aktivitet. kort sagt, rammerne for fysisk ak-
tivitet og ophold for beboerne i nærområdet mangler.

uDfOrDrINger:
traditioner, økonomi og manglende tid er nogle af de 
faktorer, der spiller ind, nar vi spørger områdets bebo-
ere om manglende tilknytning til idræts- og forenings-
livet. I området er der et stort behov for mere 

fysisk aktivitet i hverdagen. I 2009 er der i forbindelse 
med den boligsociale helhedsplan gennemført en 
’sundheds og trivselsundersøgelse i boligområderne’. 
Den tegnede på mange områder et billede af ’ulighed 
i sundhed’. på spørgsmålet: ’Dyrker du motion’ svarer 
hele 45,5 % ’sjældnere eller stort set aldrig’. Deler vi 
det op i etnicitet svarer hele 56,8 % af beboerne med 
anden etnisk  baggrund ’sjældnere eller stort set 
aldrig’ sammenlignet med etniske danskere, hvor 41, 8 
% svarer i samme kategorier. af besvarelserne frem-
går ligeledes en høj forekomst af ’angst og depres-
sion’ med hele 26 % i målgruppen 18 - 24 år, ligesom 
en stor andel angiver at vare uønsket ensomme.
 

måLgruppe:
projektet skal først og fremmest tilgodese de folk, 
der bor i nærområdet. Derudover vil projektet med et 
positivt løft også kunne tiltrække motionister, børn 
og andre  uden direkte tilknytning til stedet.

jeg synes, der skal være en 
sti på tværs af marken!
Der kunne også være flere 
mindre stisystemer...

Det er vigtigt at det bliver 
et mødested mellem øst 
og vest og alle!

Der kunne være opholds-
muligheder for de ældre og 
legemuligheder for de yngre
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Det ser sjovt ud dernede! skal vi 
lige blive stående og kigge lidt?

OpsummerINg af prOjektets vIsION

med vores projekt ’mellem bakkedrag og dalstrøg’ vil vi skabe et neutralt og 
lokalt forankret mødested i nærområdet, hvor man kan opholde sig på tværs af 
etnicitet, kultur, religion, alder og køn. 

vi vil forme og indrette landskabet, så det kan tiltrække mennesker af mange 
forskellige grunde: besøgende i alle aldre vil komme her for at opleve områdets 
herlighedsværdier, nogle kommer for at lege og motionere. 

andre går en tur eller finder sig et sted at sidde og betragte områdets liv og akti-
viteter. for nogle er området en smutvej, man kan tage på vej til andre steder. 
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OpsummerINg af OmråDet Og DeN bymæssIge sammeNHæNg

marker
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Omfartsvejen

Nørrekobbel

rema 1000

kærvej stadion

ældre etagebyggeri

vandrehjem

mølledammen

sønderborg bymidte

erhvervsområde

bymæssIg sammeNHæNg:
græsmarken ligger ca. 1,5 km fra byens cen-
trum og grænser op til større boligområder i 
øst, syd og vest. Indenfor 1 km ligger kærvej 
stadion, parken mølledam, og legepladsen 
Højvang. fra mølledammen er der via tun-
nel for fodgængere og cyklister adgang til 
byens gågadeområde og den centrale del af 
sønderborg by. Der er således forbindelser 
fra projekt sitet via stier og grønne områder. 
mod nord ligger et erhvervsområde og der er 
udsigt over grønne marker i det fjerne. 

OmråDet
grunden er godt 11.000 m2, og falder mod 
nord med ca. 12 m over en afstand på ca. 200 
m. I lokalplan 85036 er græsmarken udlagt til 
offentligt formål og må således udelukkende 
benyttes til park og andre rekreative formål.
Langs hele vestsiden af grunden løber der en 
belyst cykelsti i nord sydgående retning. fra 
denne sti er der forbindelser ind i de om-
kringliggende boligområder.

østerkobbel mod vest er en lav rækkehusbe-
byggelse fra slut 80’erne. beboersammensæt-
ningen er ’svarende til den øvrige kommune’.

I dag ligger græsarealet stort set ubenyttet 
hen. Den bruges primært til hundeluftning og 
gennem dagligt brug er det opstået 2 trampe-
stier på tværs af marken. 

mOD vest græsmarkeN mOD øst

mod øst ligger søgræsvej m.fl., 4-etagers 
alment boligbyggeri fra 70’erne. beboersam-
mensætningen er særligt kendetegnet ved for-
holdsvis høj andel med anden etnisk baggrund 
end dansk, mange børn og unge under 18 år 
samt beboere på overførselsindkomst. 
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prOces

for at kunne forankre forslaget lokalt blev de lokale 
eksperter, lokalområdets beboere, sat i stævne en 
lørdag i august, så deres ønsker og drømme for den 
grønne mark kunne blive hørt. I starten af sommeren 
udtænkte projektgruppen sammen med spektrum arki-
tekter en plan for det: et stjerneløb på græsmarken for 
alle, fulgt op af future city games for udvalgte ambasa-
dører og øvrige interesserede. 

stjerNeLøb
Områdets beboere blev lørdag morgen den 28. august 
mødt af et usædvanligt syn. græsset på marken ved 
Nørrekobbel var blevet kortklippet i en stor stjerne-

form, og i en af spidserne stod en lille rød campingvogn 
pyntet med blå ‘en god omvej’ flag. spektrum arkitek-
terne havde i anledning af borgerinddragelsesweek-
enden flyttet kontor og hjem til campingvognen, for 
at danne sig et godt billede af området, for at lytte til 
lokalbeboernes ideer og for at fortælle alle de interes-
serede om en god Omvej.

for at fortælle områdets beboere, hvad der er på færde 
blev der afholdt en stor event på stjernen med masser 
af aktiviteter til børn, unge og voksne. Om eftermidda-
gen myldrede græsmarken med 100 meter løb, zumba, 
breakdance, boot camp, fitness, hoppeborg, konditest i 

sundhedsbussen osv. mange ideer, ønsker og drømme 
om hvad området vil kunne bruges til, blev fortalt og 
diskuteret med arkitekterne. Ideerne blev puttet ned i 
postkassen ved arkitektkontoret. Ideer som svømme-
hal, hundepark og tennisbaner kom frem, men langt de 
fleste mente at området skulle udvikles til en grøn park, 
som (natur-)legeplads og som udendørs sted, hvor man 
kunne være sammen. 

godt 200 mennesker lagde vejen forbi græsmarken 
denne solrige sommerdag i august og et par enkelte 
blev så begejstrede at de også meldte sig til heldags-
workshoppen future city game om søndagen.

Outcome:

_et møDesteD

_eN park

_NOget fOr aLLe

_Leg

_grøNt OmråDe

_Også fOr HuNDeLuftere

_OpHOLD, grILL, pIcNIc

_NaturLIgt åNDeHuL

jeg er sådan set glad for 
græsmarken som den er!  
Det er et dejligt åndehul

en motorikbane!
 - fx med træstubbe og 
balanceredskaber

Det er vigtigt at det bliver 
et godt sted både for børn 
og for voksne. 



7

prOces

future cIty game
søndag morgen mødte 14 engage-
rede beboere op til future city game 
i vandrehjemmet, hvor deltagerne 
dagen igennem dystede om den bedste 
idé. som gamemaster guidede brian 
christensen fra sundhedsfremme og 
forebyggelse, sønderborg kommune 
spillerne igennem processen og blev 
deri bistået af Dennis Lykke fra kultur 
og fritid og mia jauernik, leder af sekre-
tariatet ‘sundhed og trivsel i boligom-
råderne’ samt arkitekterne. spillet viste 
sit værd og efter en dags dialog, sam-
arbejde og kreativ udfoldelse lå der to 
forskellige forslag til ‘en god Omvej’ på 
bordet: globeparken og sanseparken.

begge forslag blev taget med i idéud-
viklingen for området og er på hver sin 
vis blevet indarbejdet i det endelige 
forslag.

et ceNtraLt samLINgssteD
Den ene gruppe præsenterede globeparken: 
en park til alle med masser forskellige aktivi-
tetsmuligheder omkring et centralt mødested. 
forslaget lagde særlig vægt på at folk fra alle 
de forskellige kulturer i området skulle føle sig 
hjemme og velkomne og ledte derfor efter må-
der at synliggøre det i deres park. blandt andet 
blev der foreslået at beplantningen og træerne 
skulle stamme fra andre lande og eksotiske dyr 
kunne pynte parkinventaret. 

Naturpark meD saNsestIer
Den anden gruppe præsenterede en naturpark, 
med en række stier. stierne var tænkt som san-
sestimulerende - også sansemotoriske, samtidig 
med at de skulle skabe en mere mere direkte fy-
sisk forbindelse mellem områderne øst og vest for 
græsmarken. således kunne den ene forbindelse 
byde på trædesten, balancebjælke, den næste på 
frugttræer og krydderurter osv. 

future city game er et værktøj 
udviklet af british council, der 
oprindeligt er beregnet til udvik-
ling af idéer for bæredygtige byer 
og bydele og sætter fokus på en 
positiv fremtidsvision for områder 
8-10 år ude i fremtiden. 

spillet har en meget bred tilgang 
til udvikling, og er derfor i denne 
sammenhæng mere tænkt som 
en proces, der kan skabe visioner 
blandt borgerne i området, end 
som noget der skulle munde ud i 
den endelige løsning. 

spillet har været med til at synlig-
gøre udfordringerne og mulighe-
derne i lokalområdet og har vist 
brugernes engagement, og itale-
sat ønsker og drømme. 

Outcome:

_stIer, Der fOrbINDer

_saNserNe

_mOtOrIk

_grøN Naturpark

_rekreatIvt

_årstIDerNe

_bruge ‘Det frI’

Outcome:

_samLINgssteD 

_fOr aLLe etNIcIteter

_aLLe føLer sIg veLkOmNe

_vI er Ikke så fOrskeLLIge

_møDesteD

_Leg

_aktIvIteter

det vigtigste er 
at det bliver et 
samLINgssteD fOr aLLe

De to boligområder skal 
fOrbINDes meD stIer
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arkItektONIske kONcept

ønsker som sansestier og forbindelser er 
udmundet i en grøn sti, der snor sig rundt om 
bakker, op ad skrænter og ned i dale. stien 
er som en ‘grøn tråd’, der løber gennem hele 
området og med sit sammenhængende forløb 
binder området sammen. Den markerer land-
skabets udformning og fører den besøgende 
rundt i bakkelandskabets små og store karak-
terskift. en oplevelse, der kan styrkes ved aktiv 
bevægelse rundt i området, men samtidig kan 
rumme den passive iagtager. slået og ikke slået 
græs samt etablering af to remiser under-
streger landskabets udformning og danner 
mødesteder på plænen.

den grønne løber

med direkte afsæt i ønskerne om et centralt sam-
lingssted og en naturpark med sansestier foreslår vi 
to hovedgreb: en ‘gryde’ og ‘den grønne løber’.

med ønsket om et mødested og et centralt 
samlingssted for alle forslår vi en landskabelig 
ring, der som en magnet vil tiltrække beboerne 
fra lokalområdet. ringen vil blive et centralt 
samlingssted, der danner rum for både bev-
ægelse og ophold. Den vil blive områdets nye 
bankende hjerte, der summer af liv og aktivitet 
både i grydens bund, på skrænterne og på bak-
ketoppene. gryden kan danne ramme for både 
sportslige og kulturelle aktiviteter - både den 
spontane og den arrangerede. skråningerne 
udstyres med redskaber, der inviterer til leg og 
bevægelse op og ned ad bakkerne. 

gryden
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sItuatIONspLaN 1:2000

LaNDskabsbearbejDNINg
vi bearbejder terrænet så der opstår et nyt varieret bakket 
landskab med højdedrag og dalstrøg, der tilfører græsmar-
ken dynamik og nye rekreative værdier. bakkerne bliver 
rumdannende elementer i landskabet, som bugter sig og 
bevæger sig op og ned, som flydende rum uden grænser. 
Dalstrøgene og højdedragene fletter ind i hinanden og 
kobler sig på landskabet mellem boligområderne. selvom 
det felt, hvori vi omfordeler jorden, er begrænset, så vil ef-
fekten mærkes på hele plænen.

Den grønne sti er områdets eneste på forhånd markerede 
sti. stien tager afsæt i cykelstien langs østerkobbel, og 
fører helt over til stien ved de nyetablerede basketbaner i 
det modsatte hjørne af området. I takt med tiden vil tram-
pestier på kryds og tværs tegne et billede af brugernes 
gang igennem landskabet. 

I det nye bakkelandskab kan man variere sin rute fra gang 
til gang. man kan vælge en omvej - eller en genvej - hen-
over en bakketop, rundt om en bakke, ned ad en skrænt 
eller langs en skråning. Det vil være op til den enkelte om 
man vil tage fugleflugt-linjen, der måske krydser et par 
bakketoppe eller om man vil bevæge sig parallelt med bak-
ken - og tage en god omvej.

sItuatIONspLaN 1:2000

n

østerkobbel

søgræsvej

børnegården 
regnbuen

vesterkobbel

koralvej

konkylievej

søstjernevej

Nørrekobbel

kontor syd
a+ bilsyn Nørrekobbel

erhvervs-
containerplads

rema 1000
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pLaN 1:500

kælkebakke

plint

plint

plintblandet remise

blandet remise

uslået græs

eksisterende sti

østerkobbel

søgræsvej m.fl.

uslået græs

slået græs

slået græs

kampesten

pLaN 1:500

n

44

43

42

41

40

45464748495051
52

53
54

55

56
57

58
59

60

‘den grønne løber’
‘gryden’

‘pynten’ solskrænt

trapper

legeskrænt

legeskrænt
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3_Illustration

Vi vil gerne have en bedre legeplads. fx med gynger, et 
tårn med en stor rutsjebane og en klatrevæg.

Det vigtigste er at det bliver et rart sted, hvor man kan 
være sammen!

Emma 11 år og Sara 10 år, Søgræsvej 3

’vi køber nogle kælkemåtter, så man også 
kan nyde kælkebakkerne om sommeren!’ 

Brian Christensen, Sundhedsfremme og Forebyggelse, 
Sønderborg Kommune
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gryDeN

ophold_ gryden danner et ’rum’ på græsmarken og bliver derved 
områdets centrale mødested. Omringet af bakkerne er man beskyttet 
mod vinden, hvilket gør stedet egnet som bålsted eller sted for picnik. 
Den  oprindelige mark er nordvendt, men i ringens indre opstår en 
sydvendt skråning, der inviterer til ophold med ryggen mod skræn-
ten og ansigtet mod solen. Her placeres en lang plint, der kan bruges 
til passivt ophold, men også som balance-plint eller til motionistens 
udstrækningsøvelser. 

planlagte aktiviteter_ Den landskabelig gryde kan bruges som 
udendørs sommerscene eller til mere planlagte aktiviteter med både 
sportslig og kulturel karakter. Her kan dyrkes yoga, zumba eller tai chi. 
Der kan danses, breakdances, køres på bmx, spilles bold. eller der kan 
afholdes koncerter, foredrag eller udendørs undervisning. 
gryde-formen gør at der er gode pladser til eventuelle tilskuere rundt 
på kanten ligesom skålen også bevirker at musik, tilråb og bolde bliver 
holdt tilbage.

spontan leg og bevægelse
skrænter opfordrer til en hel anderledes adfærd og bevægelse end en 
flad mark og samtidig stimuleres motorikken langt mere. ved at ud-
styrre skrænterne med forskellige elementer og redskaber opfordres 
til leg og bevægelse op og ned ad skrænterne igen og igen...

skråningerne udstyres med reb, greb, træstubbe, net og stålrør til 
turen opad og glidestænger, rutsjebaner og en svævebane til turen 
nedad.

gryden er bakkelandskabets hjerte og midtpunkt for 
områdets aktiviteter. Det er i gryden man mødes til det 
planlagte. Det er her områdets liv og aktiviter koncen-
treres. 

‘gryden’

den grønne løber

udsigtspynt

eksisterende sti 535455

56

52

51

50

49

48

klatrenet

reb
glidestænger

trappe

kampesten

solskrænt

plint

dræn

indbygget
rutsjerør

stålrør

rutsjebane

stålrør trappe

trædestubbe

trædestubbe

trædestubbe

reb

trappe
klatremur

svævebane

stålrør

pLaNuDsNIt 1:200

n
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3_ringen_centrum for aktivitet og ophold

’stedet her vil give scenebilledet i 
sønderborg et smukt interkulturelt løft.’

Dennis Lykke, Kultur og Fritid, Sønderborg Kommune
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DeN grøNNe Løber

gryden
Den grønne løber bugter sig ind i gryden og inviterer fodgænge-
ren eller cyklisten indenfor. 

den nordlige reMise_ I den nordlige ende møder den grønne 
løber en remise bestående af hjemhørende skov- og hegnsplan-
ter samt mere eksotiske planter. Det kunne fx være en blanding 
af fuglekirsebær, slåen, røn, grøn elg, mirabeller, skovæbler eller 
mispel og magnolia.  Den blandede remise vil byde på forskel-
lige farver og dufte året igennem og frugter, bær og blomster vil  
tiltrække både mennesker og dyr. remisen danner rum og læ og 
indbyder til ophold på bænken eller på græsset.

plænen_ Den grønne løber danner et ’loop’ midt på græsset i 
den nordlige ende. på den måde markeres en del af græsset, som 
et felt, der måske kan indtages med picnic kurven, soltæppet 
eller som banemarkering til en omgang kongespil eller rundbold. 
kampestenene kan bruges til at sidde på, til giftig jord, ’helle’ i 
fangelegen eller anden leg. 

’Den grønne løber’ markeres i landskabet med 
kampesten og kortklippet græs.  stien passerer 
områder med kortklippet og vildt græs, ’gryden’ 
og remiserne. Den markerede rute bliver en ’god 
omvej’, der fører forbi områdets landskabelige at-
traktioner.

a b C

C

b a
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DeN grøNNe Løber 

den sydlige reMise_ Længst mod syd afgrænses området og 
kælkebakken af endnu en remise. Denne består som den nord-
lige af hjemhørende blandingstræer. 

skråningerne_ Den grønne løber smyger sig rundt om bak-
keskråningerne og lokker måske den besøgende til at tage en 
afstikker opad? reb, stålrør og andet udstyr frister fra bakkens 
skråninger og beder om at blive brugt.

kælkebakken_ I den sydlige ende møder den grønne løber 
kælkebakken. Dette sted er selvsagt en kæmpe attraktor på 
vinterdage med god sne, hvor bakken vil tiltrække både børn og 
voksne og om sommeren, når kommunen lægger kunstige kælke-
måtter på bakkerne.

e

dF

d e F
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sNIt 1:500

remisestejl bakke

udsigtspynteksisterende terræn gryde trappetrappe trappe eksisterende terræn

kælkebakkeaktivitets-grydesolskræntbakke-legepladslet skrånende græsfladeremise

klatre op

nyde
udsigten

tage en 
omvej

kælkesøge ro

danse 
zumba

kigge på tage en 
genvej

glide ned dyrke yoga dufte 
årstiden

flyve med 
drage

holde 
picnic

sNIt gN. trapper mOD Nv 1:500

LæNgDesNIt mOD øst 1:500
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prOjektets succeskrIterIer

vI fOrveNter:

_ at området vil blive brugt samtidig og gerne i fælles-
skab på tværs af beboersammensætning og beboel-
sesområder.

_at området kommer til at bære synlig præg af daglig 
brug.

_at området er kendt som et attraktivt sted for ophold 
og aktivitet. primært for områdets beboer men også 
blandt de øvrige borgere i kommunen. 

_forbedringer i forhold til sidste sundheds- og triv-
selsundersøgelser

_positiv omtale i medierne

_at  beboerne i området er positive overfor stedet

_at området bliver brugt til sportslige  og kulturelle 
arrangementer

HvOrDaN kaN vI vIDe/måLe Det?

_vi vil observere området på forskellige tidspunkter.

_vi kan observere slid, trædestier, cykelspor, osv.

_Dette kunne undersøges ved hjælp af en webbase-
ret spørgeskema undersøgelse i kommunens bor-
gerpanel. borgerpanelet består af ca. 1600 borgere, 
og repræsenterer et bredt udsnit at befolkningen i 
sønderborg kommune.

_Når der ultimo 2011 igen skal laves en sundheds- og 
trivselsundersøgelse i boligområdet øst for området 
og i 4 andre tilsvarende boligområder i sønderborg, er 
det oplagt at undersøge om det pågældende boligom-
råde har forbedret sig mere end de sammenlignelige 
boligområder på parametre som fx: dagligt niveau af 
fysisk aktivitet, beboernes opfattelse af stedet som et 
attraktivt sted at bo, tryghed i lokalområdet mv.

_Det hører vi!

_vi vil spørge afdelingsbestyrelserne og beboerrådgi-
veren om hvad beboerne synes om stedet.

_vi vil opfordre institutioner og foreninger til at af-
holde arrangementer i området.

samtIDIg brug

DagLIg brug

keNDt Og 
attraktIvt

fOrbeDret 
trIvseL

pOsItIv OmtaLe

stemNINg

arraNgemeNter
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fOraNkrINg Og ImpLemeNterINg.
Den umiddelbare opmærksomhed, som en god Omvej 
vil tiltrække sig, er meget værdifuldt i den første imple-
mentering af området som et attraktivt rekreativt om-
råde. Det drejer sig primært om 2 ting: for det første er 
området placeret sådan, at det med den valgte løsning 
kommer til at markedsføre sig selv. Den markante land-
skabsbearbejdning vil tiltrække sig opmærksomhed, 
både blandt de lokale og for trafikanter der kører gennem 
området ad Nørrekobbel. for det andet vil der naturligt 
komme medieomtale af projektet i flere omgange. I første 
omgang i forbindelse med tildeling af puljemidler og igen 
ved afslutningen af projektet. Denne naturlige opmærk-
somhed vil sønderborg kommune søge at understøtte og 
forstærke på følgende måder:

pLaNte-eveNt
Der skal ske noget mellem tildelingen af puljemidler 
og afslutningen af projektet. beboerne skal føle at der 
hele tiden sker noget og at ’gryden holdes i kog’. Derfor 
arrangeres en ’planteevent’ i løbet af anlægsperioden, 
som ellers kan føles lidt lang for beboerne. Institutioner, 
foreninger og andre opfordres til at sponsorere et træ og 
få deres navneplade på. sponsorer samt lokale beboere 
inviteres til at være med til at plante de nye træer. Dette 
vil give opmærksomhed til området og det vil få folk til at 
føle ejerskab og ansvar for anlægget. ved samme arran-
gement kan beboerne eventuelt være med til at fjerne 
hækken mellem Nørager og det nye anlæg. Dette vil der 
også være en stor symbolsk værdi i - et slags overgangsri-
tual! 

INDvIeLse_ vINterfest
ved projektets færdiggørelse vil sønderborg kommune 
arrangere en vinter-indvielse.  Her kan borgmesteren 
holde indvielsestale i ’gryden’, med tilskuerne placeret 
rundt om sig. Der kan serveres varme drikke, afholdes vin-
terkoncert i gryden og endeligt skal kælkebakken(erne) 
indvies!  særligt til lejligheden kan beboerne/gæsterne 
til arrangementet tænde hver deres lys, der placeres på 
kampestenene langs ’den grønne løber’. 

tILbageveNDeDe begIveNHeD_sOmmerfest
til dette arrangement vil det være naturligt at inddrage 
de omkringliggende boligforeninger, Humlehøjskolen 
og relevante foreninger. arrangementet tænkes at hente 
inspiration fra det vellykkede arrangement, der blev 
afholdt i forbindelse med borgerinddragelsesprocessen. 
til dette arrangement vil der blive arrangeret mulighed 
for sommerkælkning på de nyanlagte bakker. I ’gryden’ vil 
der være gode muligheder for arrangementer henvendt 
til forskellige aldersgrupper. fra city fitness sønderborg, 

er der tilsagn om igen at medvirke ved arrangementer i 
området. I kultur- og fritidsforvaltningen er der allerede 
etableret samarbejde med talenter fra lokalområdet, som 
ville være naturlige at engagere til dette arrangement. 
ud fra de reaktioner vi oplevede ved borgerinddragelses-
arrangementet er der basis for at skabe en tradition for 
tilbagevendende sommerarrangementer af denne type.

LøbeNDe aktIvIteter
Ét af de større indsatsområder i den by- og boligsociale 
Helhedsplan er ”aktivt medborgerskab”. Det er derfor 
naturligt at investere ressourcer på borgerinvolvering 
og mobilisering af frivillige netværk til at understøtte og 
gennemføre løbende aktiviteter på området. ”aktivitets-
medarbejderen” under Helhedsplanen vil ligeledes kunne 
benytte puljemidler fra ”børn og unge” og ”sundhed” til 
at skabe opmærksomhed og aktiviteter omkring området 
som kan udbrede kendskabet til området og motivere 
og inspirere til den daglige brug af området. skålen, der 
etableres i området, vil ligeledes indgå som en af byens 
friluftsscener, og vil derfor komme til at danne ramme 
om kulturelle arrangementer målrettet alle kommunens 
borgere og turister.

frIsteDet
Den kommunale ungdomsklub kærvej har etableret en 
satellit i ét af boligområderne der støder op til ”en god 
omvej”. ”fristedet” er et gratis værested for de 10-14 årige 
hvor den daglige leder og medarbejderen ligeledes vil 
kunne fremme brugen af området.

suND søNDerbOrg
sønderborg kommune har gennem de seneste 3 år arbej-
det målrettet og systematisk med det sundhedsmæssige 
aspekt af gode faciliteter i byens rum. Det har blandt an-
det betydet en kortlægning af offentlige legepladser med 
hensyn til vedligeholdelsesbehov, placering, målgruppe 
og størrelse. på den baggrund er der i perioden bevilget 
2,7 mio. kr. fra social- og sundhedsudvalget til renovering 
og nyanlæggelse af legepladser.

sønderborg kommune er også undervejs med planer 
om en lokal fortolkning af en aktivitetsrambla langs 
kyststrækningen i sønderborg by. rambla sønderborg 
er på samme måde som legepladserne udtryk for et tæt 
samarbejde mellem teknik- og miljøforvaltningen og 
social- og sundhedsforvaltningen for at skabe sundheds- 
og aktivitetsfremmende miljøer i kommunen. Området 
vil ligeledes indgå som en naturlig arena for afvikling af 
aktiviteter og events i den sundhedsfremmende og fore-
byggende indsats.

Overordnet kontaktperson i 
sønderborg kommune er: 

brian christensen
sundhedskonsulent
rådhustorvet 10
6400 sønderborg
tlf.: 8872 5549 
mobil: 2790 5549
e-mail: bchn@sonderborg.dk

for gIs oplysninger og randomise-
ret udvælgelse af respondenter kan 
der rettes henvendelse til:

markus christian rösgen
gIs medarbejder
rådhustorvet 10
6400 sønderborg
tlf.: 8872 5871 
mobil: 2790 5871
e-mail: mcrx@sonderborg.dk 

for forhold vedrørende trykning 
og pakning af breve kan der 
rettes henvendelse til:

kim jepsen
servicechef  
rådhustorvet 10
6400 sønderborg
tlf.: 8872 5037  
mobil:: 2633 6435  
e-mail: kjee@sonderborg.dk  

styregruppe

sonja miltersen
Direktør for forvaltningen sundhed og Handicap.

Inge Olsen
Direktør for forvaltningen teknik og miljø.

michael Willemar
Direktør for forvaltningen kultur og udvikling.

susanne gyldenhof
chef for afdelingen sundhedsfremme og forebyggelse

arbejDsgruppe

kommunale embedsmænd:
Dennis Lykke

kulturkoordinator i afdelingen kultur og fritid

Lise-Lotte Lemvig
jordbrugstekniker i afdelingen veje og trafik

mia jauernik
Leder af Netværkssekretariatet for den boligsociale helhedsplan:

 ‘sundhed og trivsel i boligområderne’

brian christensen
sundhedskonsulent i afdelingen sundhedsfremme og forebyggelse

ekstern medlem:
anne-marie Wolf

beboerrådgiver i sønderborg andelsboligforening

udførende entreprenører:
findes gennem offentligt 

udbud

rådgivende arkitekter:
spektrum arkitekter

sofie Willems og joan raun
arkitekter maa og partnere
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aNLægsøkONOmI + fINaNserINgspLaN
midlerne kommer fra sundhedsudvalgets afsatte midler til den by- og boligsociale 
indsats og fra midler til det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Den sam-
lede budgetramme for projektet er 845.000 kr. De fordeler sig på følgende måde:

eksterne rådgivere til udvikling af projektet fra puljen en god Omvej:  100.000,-
afvikling af future city game:          15.000,-
borgerworkshops:            10.000,-

realisering af projektet:        720.000,-

Heraf finansierer sønderborg kommune      180.000,-
puljen en god Omvej:            540.000,-

Ifølge beslutning i sønderborg byråd d. 23. juni 2010, er der i 2011 afsat 180.000 kr. til 
anlæg af en god Omvej. pengene tages af rammen for fysisk aktivitet og øget trivsel 
for børn og unge, gps 13.15.
 
sønderborg kommune har økonomiske og personalemæssige ressourcer til at del-
tage i den forskningsbaserede evaluering af en god Omvej.

1

Forberedende arbejder enhed antal pris per enhed pris
Afhøstning af græsvegetation m2 8000 2 16.000
Muldafrømning m2 5000 10 50.000
Råjordsafrømning m3 2500 30 75.000

141.000

Jordarbejde
Regulering af jord m3 3000 20 60.000
Udlægning af muld m2 5000 8 40.000
Grubning af jord m2 8000 2 16.000
Kultivering og planering af jord m2 8000 5 40.000

156.000

Afvandingsarbejder
Levering og etablering af drænrør i ler lbm 40 200 8.000

8.000

Plantearbejde
Sprøjtesåning af græs sum 8000 2 16.000
Remise sum 2 10.000 20.000

36.000
Befæstelsesarbejder

Levering og etablering af faldunderlag (græsarmering)m2 12 500 6.000
Levering og placering af kampesten m3 20 1.000 20.000

26.000

Udstyr
Levering og etablering af rutsjebane sum 1 30.000 30.000
Levering og etablering klatretove sum 1 10.000 10.000
Levering og etablering af bænke stk 3 15.000 45.000
Levering og etablering af klatregreb sum 1 8.000 8.000
Levreing og etablering af trædestubbe sum 1 12.000 12.000
Levering og udlægning af svævebane stk 1 13.000 13.000
Levering og etablering af klatrenet stk 1 10.000 10.000
Levering og etablering af stålrør sum 1 14.000 14.000
Levering og etablering af rør-rutsjebane stk 1 8.000 8.000
Gøglerstik stk 1 20.000 20.000

170.000

I alt 537.000
Byggeplads 8% 45.000
Uforudselige udgifter 10% 58.200

640.200

B. Omkostninger 
Honorar til tekniske rådgivere 10% 70.000
Trykomkostninger/udbud 10.000
Omkostninger i alt 80.000

720.200OVERSLAG I ALT EKSKL MOMS

Anlægsudgifter i alt

Mellem bakkedrag og dalstrøg
 
Anlægsoverslag
Dato: 16.10.10

A. Anlægsudgifter

Overslag på drift af "Mellem bakkedrag og dalstrøg"

Element enhed antal pris pr. enhed
Fast belægning, stier, scene m² 250 24,00
Faldunderlag m² 200 45,00
Trapper m² 8 35,00
Græsflade m² 4000 4,00
Naturgræs m² 4000 1,00
Busket/krat etableringsfase m² 500 18,00
Udstyr stk. 7 840,00
I alt kr. pr år

Overslag på drift af "Mellem bakkedrag og dalstrøg"

Element enhed antal pris pr. enhed
Faldunderlag m² 30 45,00
Trapper m² 10 35,00
Græsflade m² 6000 4,00
Naturgræs m² 6000 1,00
Busket/krat etableringsfase m² 500 18,00
Udstyr og parkinventar sum 1 10000,00
I alt kr. pr år
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projektforslaget 
tildeles midler!

borgerworkshop:
‘future city game’
28.10.2010

borgerworkshop på sitet
27.08-2010

borgermøde

kontrakt med 
entreprenør

plante-event

Indvielse + vinterfest for borgerne

aug 2010 sep 2010 Okt 2010 Nov 2010 Dec 2010 jan 2011 feb 2011 apr 2011 juni 2011mar 2011 maj 2011 juli 2011 aug 2011 sep 2011 Okt 2011 Nov 2011

Udarbejdelse af projektforslag hovedprojekt off. udbud Jordarbejde græssåning aptering


