Bruttoliste - forslag fra projektværksted den 27. april 2017

NOTAT

Forslag til tryghedsskabende aktiviteter i Avedøre Stationsby fremkommet
på projektværksted den 27. april 2017.
HVIDOVRE KOMMUNE

1.
Naturlig
overvågning i
byrummet

2.
Image De gode fortællinger

3.
Socialisering –
vi mødes på
tværs

4.
Indsats for de
unge

Aktivitet:
Øget
tilstedeværelse
og aktivitet i
området:

Aktivitet:
”Guidekorps Avedøre”
Spredning af de gode
fortællinger og stolte
historier i Avedøre
Stationsby igennem
uddannelse af lokale
guider, som bor i
området. Inspireret af
Guidekorps Gjellerup

Aktivitet:
Kulturhus for alle

Aktivitet:
Opsøgende
arbejde ift. til at
integrere de
unge det
eksisterende
foreningsliv er
fortsat vigtigt.
Særligt i
tidsrummet 1622
ift. at opstarte
pilotprojekter
pba. de unges
egen interesser.
Her kan hentes
inspiration fra
’Værkstedet’ i
Ishøj.

Løbeklubber
løber de
utrygge
steder…
Hundeluftere
går de utrygge
steder..
Marchforeninge
n går de
utrygge
steder…
Udvikle de
fysiske rammer
etabler
legepladser i
Centerparken
etabler
bænke langs
Centerstriben,
hvor der ingen
bænke er i dag.
Vi skal åbne
Avedøre
Stationsby
endnu mere op’
opføre små
grønne hække
frem for
lukkede
rækværk ved
beboelserne.
Åbne op for de
lukkede
altaner.
Politiets
tilstedeværelse
er vigtig ift.
hashsalg og

Styrket kommunikation
om
aktiviteter/arrangement
er i Avedøre Stationsby
Loppemarkeder,
Foredrag/musik,
Høstfest o.lign.
Vandringer for nye
beboer og for borgere i
hele Hvidovre
Vandringer ud og ind af
Avedøre Stationsby,
der kan aflive myter og
dermed oplevelsen af
Stationsbyen som et
utrygt sted at være.
Styrket kommunikation
om tilbud i Avedøre
Stationsby på tværs af
boligselskaber og
kommune til nye
beboere
En deltager beskriver
ex. ”Der er
børnefamilier i Store
Hus, der ikke ved, at
der er legepladser i
Syd, så de tager andre
steder hen..”

kreative kræfter
inden for musik,
kunst og
gastronomi fra
hele Hvidovre –
tænkt sammen
med en endnu
bedre udnyttelse af
Enghøjhuset – i
en samtænkning
med Avedøre
Idrætscenter.
Flere/andre
frivillige og
netværk på
tværs af kultur
og etnicitet.
Vi møder ofte de
samme ildsjæle,
så hvordan får vi
andre i tale? Vi
har brug for en
ny relationsskabende
model.
Madudveksling i
Enghøjhuset
Nyttehaver i
Avedøre
Stationsby:
Konceptet kan
udbredes/udvikle
s med inspiration
fra Helsingør
Kommune.
Bydelsmødre:
En forening, der
kan kontaktes
mhp. opstart af
en afdeling i
Avedøre.

Aktiviteter/kurse
r for de unge i
områder, der
kan styrke deres
opfattelse af
myndighedernes
arbejde
(og
konsekvenserne
af deres adfærd
i området)ex;
brandkursus
”En dag med
politiet”
Etc.
Fritidsjobordning/aktivitet
er
Give de unge
muligheden for
at tage del i
handelslivet
eller
boligforeningernes aktiviteter.
Eller som evt.
ansatte i de

Center for Politik og Ledelse
Chefkonsulent:
Malene Theisen Grann
Sagsnr.: 16/41905
Dato: 27-07-2017/mxg

ulovlig
knallertkørsel.

Foren
sportsaktiviteter i
Hvidovre med
sportsaktiviteter i
Avedøre
Stationsby.
Få sportsgrene
til Idrætscenteret
og kald dem
Hvidovre xx.
Udvikle
medarbejdernes
kompetencer ift.
at skabe
aktiviteter, der
rækker på tværs
af borgergrupper
og bydele.

kommunale
idrætscentre ,
evt. i
Enghøjhuset
Udnyttelse af
lokale
ungdomsskole
og -klub
Ungdomsskolen
har mange
elever fra hele
Hvidovre og
aktiviteter, der
er stort
potentiale i at
udnytte.
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