UDVIKLING

AF FOLKETS PARK
Du kan præge udviklingen
af Folkets Park!
Med borgernes hjælp skal der skabes et nyt kapitel
i Folkets Parks lange historie – et kapitel, hvor parken lever
op til de drømme, forhåbninger og forventninger,
som folket har til parken.
Målet er at styrke sameksistensen, og understøtte det lokale ejerskab til parken igennem en lokal forankring. Folks
tilhørsforhold til parken skal styrkes, så flere bruger parken i
deres hverdag og gør den til et dynamisk og velbesøgt sted.

Folkets Park udvikles af billedkunstner Kenneth A. Balfelt og Spektrum Arkitekter i samarbejde med de lokale beboere og
interessenter. Københavns Kommune (ved Sikker By, Hotspot, Nørrebro Lokaludvalg, Center for Anlæg) er opdragsholder.
Følg med i projektet på Facebook.com/UdviklingFolketsPark eller send en email til folketspark@kennethbalfelt.org, hvis du
ønsker at modtage nyhedsmails omkring udviklingen af parken.

UDVIKLING

INITIATIVTAGERE

AF FOLKETS PARK

PROJEKTLEDELSE

Parken til folket!
Folkets Park har en lang og fantastisk historie. Som navnet Folkets Park så smukt
beskriver, er det en park grundlagt af og for folket – det skal den blive ved med at
være. Med ‘Tryghedsplan Indre Nørrebro’ er der skabt mulighed for at udvikle Folkets
Park yderligere – og det skal være sammen med lokalområdet, for det er folket som
kan sikre en god og relevant fornyelse af parken! Visionen er, at en bredere vifte af de
lokale beboere vil benytte Folkets Park aktivt.

Hvad skal der ske?
Formålet med udviklingsprocessen af Folkets Park er at skabe muligheder for flere
aktiviteter i parken, at få flere mennesker til at bruge parken og derigennem øge
trygheden. I samarbejde med lokalbefolkningen vil vi finde frem til forslag til mindre
fysiske forandringer, som kan understøtte udviklingen af Folkets Park til et velfungerende grønt og rekreativt område. Processen blev skudt i gang i marts 2013 og slutter
august 2014.

Ingen Plan...endnu
Vi har ikke på forhånd udviklet nogen plan for eller ideer til hvordan parken skal udformes eller hvilke sociale aktiviteter den skal omfavne. Vi mener derimod at det er lokalbefolkningens drømme og visioner, der skal skabe grundlaget for hvilke ændringer, der
kan komme i parken. I startfasen vil vi derfor udelukkende lytte! Vi vil møde områdets
beboere både gennem uformelle kaffe-samtaler, borgermøder, workshops og arrangerede møder. Folks input, bidrag, lokalkendskab, engagement og drømme bliver grundlaget
for udviklingen af Folkets Park. Vi vil med vores faglighed i samarbejde med de lokale
aktører skabe nye kvaliteter. Vi håber på borgernes hjælp og samarbejde, så vi sammen
kan skabe et nyt kapitel i Folkets Parks lange historie – et kapitel, hvor parken lever op til
de drømme, forhåbninger og forventninger, som folket har til parken.
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Spektrum Arkitekter
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FAKTA

Der er afsat 1,6 mil i anlægsudgifter til
den fysiske omformning af parken.

Styrket sameksistens
Vi vil ikke udelukkende omdanne parken fysisk eller bygge en helt ny park. Tværtimod,
vi vil videreudvikle parken fysisk og socialt på baggrund af det, der allerede eksisterer,
og med respekt for Folkets Parks lange historie. Målet er også at styrke sameksistensen, og understøtte det lokale ejerskab til den igennem en lokal forankring. Målet
er at skabe rammer, hvor befolkningsgrupper, der ikke interagerer i hverdagen får
mulighed for at bruge parken side om side. Vi vil derfor arbejde med tiltag – synlige og
ikke synlige - der understøtter sociale processer, oplevelse af fællesskab, respekt for
hinanden og en fælles forståelse for hvordan parken skal fungere. Vi vil gerne styrke
folks tilhørsforhold til parken – så flere bruger parken i deres hverdag og gør det til et
dynamisk og velbesøgt sted.

Lokalkendskab

Københavns Kommune:
Sikker By, Hotspot, Nørrebro
Lokaludvalg, Center for Anlæg

Faglig ekspertise

Projektet er en del af Tryghedsplan
Indre Nørrebro.
Følg med i projektet på Facebook.com/
UdviklingFolketsPark eller send en
email til folketspark@kennethbalfelt.org,
hvis du ønsker at modtage nyhedsmails
omkring udviklingen af parken.

Godt resultat!

OVERORDNET

TIDSPLAN

KICK OFF MARTS-MAJ 2013

		
Projektet skydes igang og rådgivergruppen danner sig
en forståelse for parken via grundig dialog med borgere og interessenter omkring behov og drømme for
Folkets Park.

IDÉOPLÆG MAJ-JUNI 2013
I samarbejde med borgerne udvikles et første udkast
til et idéoplæg for fremtidens Folkets Park. Idéoplægget består af et skitseoplæg, en målformulering samt
en behovs- og funktionsanalyse.

EVENT I PARKEN JUNI 2013
En event i parken samler folk til social aktivitet
og dialog omkring skitseforslaget.

BYGGEWORKSHOP JULI-SEP 2013
Alle interesserede inviteres til at være en del af
’Byggeworkshoppen’, hvor vi sammen realiserer nogle
af de fælles idéer til den fremtidige park.

PROJEKTERING AUG-SEP 2013
I løbende dialog med borgerne bearbejdes og rentegnes skitseforslaget, så det kan sendes i udbud.

UDFØRELSE MARTS-MAJ 2014
		
De fysiske forandringer i parken udføres.

INDVIELSE MAJ-JUNI 2014
Projektet indvies i sommeren 2014. Herefter evalueres
projektet og processen af borgerne og der foretages
evt. tilretninger, hvis nødvendigt.

