19. september 2011

BRUGERGRUPPE BEGEJSTRET FOR LANDSKABSPROJEKT
Onsdag den 7. september preæsenterede landskabsarkitekterne deres forslag for brugergruppen om legepladserne og
udearealerne. Det blevet et rigtig godt møde. Brugergruppen var meget begejstret for landskabsarkitekternes
projektforslag.

Brugergruppen møder "Bjerget og Hulen"
Rasmus L. Andersen, fra Kragh & Berglund Landskabsarkitekter, fremlagde forslaget for brugerne og var meget glad for
både præsentationen og brugernes konstruktive kommentarer: ”Jeg er utrolig glad for den positive modtagelse af
landskabsprojektet. Det har taget tid at komme hertil, men at høre brugernes begejstring for det trappemotiv, som er
legepladsens gennemgående element, og se hvor godt de tog i mod ”Bjerget og Hulen”, som er indeholdt i
trappemotivet, lover godt for det videre arbejde”, siger Rasmus L. Andersen.
”Bjerget og Hulen” dækker over det udvendige – og det indvendige legeareal, der bygges sammen med bygningen i
Bryghusprojektet.
Projektchef Peter Fangel, Realdania Byg, havde også svært ved at skjule sin glæde over den gode modtagelse. ”Vi har
haft en dialogproces i gang med brugerne siden foråret 2008, og dette møde cementerer, at det har været en reel og
meningsfyldt proces. For begge parter”, siger Peter Fangel og fortsætter, ”Vi har arbejdet ud fra de ønsker og behov,
brugergruppen skitserede tilbage i 2008, og de fleste elementer, plus en del mere, er blevet implementeret. Det synes
jeg er godt gået. Jeg glæder mig til det videre arbejder med brugergruppen”, siger Peter Fangel.
Mitzi Krogh Søgaard, leder af børnehaven i Vartov: ”Med dette landskabsforslag viser folkene bag Bryghusprojektet, at
de virkelig har lyttet til os, og det er meget glædeligt. Det er et slaraffenland med ”Bjerget-hulen” motivet. Tænk sig, at vi
får en legeplads, som er anvendelig i al slags vejr året rundt. Det glæder vi os til at se realiseret”.
Fra brugergruppen kom der en del tillægsforslag, som nu vil blive forsøgt indlagt i det nuværende forslag. Det drejer sig
blandt andet om cykel- og hockeybane i Hulen, fleksibel bålplads - i stedet for den stationære, der er forslået, og at finde
plads til store boldlege, som eksempelvis rundbold.
Den videre proces:
Frem til fredag den 16. september har brugergruppen mulighed for at komme med yderligere forslag og justeringer til
projektet. Herefter arbejder landskabsarkitekterne videre frem til onsdag den 5. oktober, hvor brugergruppen mødes til
endnu en præsentation af det justerede projekt.
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Fakta om brugergruppen:
Brugergruppen består af institutionslederne fra de tre institutioner i Vartov: Børnehaven, fritidshjemmet og den
integrerede institution, som alle bruger den nuværende legeplads. Derudover sidder skolelederen fra Den Classenske
Legatskole og en repræsentant fra Friluftsrådet i brugergruppen. Friluftsrådet er kommet med i brugergruppen i 2011.
Brugergruppen har, tilbage i 2008, formuleret 14 specifikke krav og behov til den kommende legeplads, som er en del af
det udviklingsgrundlag, som udearealerne bliver udviklet på.
Brugergruppen vil være involveret frem til realiseringen og ibrugtagningen af Bryghusprojektet

