Husum
-

møde mellem Områdefornyelse Husum og DGI

København, den 11. juni 2010

I forbindelse med samarbejdet mellem Områdefornyelse Husum og DGI Storkøbenhavn har
der været afholdt et inspirationsmøde d. 3.juni 2010 hos Områdefornyelse Husum.
Deltagerne i mødet var:
- Jacob Juhl Pedersen, DGI Storkøbenhavn
- Holger Kortbek, DGI Huse og Haller
- Søren Præstholm og Bo Fisker, DGI Projekt- og landskabsværksted
- Tommy Kristoffersen, Områdefornyelse Husum
- Adam Carsten Pedersen, Områdefornyelse Husum
- Julie Rosted, Områdefornyelse Husum
På mødet blev Kvarterplanen og de kommende samarbejdsprojekter diskuteret i relation til,
hvordan disse projekter kunne være med til at fremme samarbejdet mellem det organiserede
foreningsliv og det selvorganiserede fritids- og kulturliv i området. I forbindelse med den
sammenhæng, som vi opfatter der er mellem kultur, aktivitet, facilitet og drift, var gruppen på
en områdevandring, hvor områdefornyelsens hovedprojekter var gruppens samtale emner ikke
mindst mulighederne i og omkring Voldparken Skole.
Voldparken Skole
Voldparken Skole blev opført i perioden 1952 til 1957 med Kay Fisker som arkitekt. Byggeriet
har mange muligheder og tænkt med både ude- og inderum af høj kvalitet. I takt med at
beplantningen omkring skolen har vokset sig stor og tæt, er der nu en labyrint af uderum, som
skolens forbindelseslinjer skaber adgang til.
En af forudsætningerne for at skolen kan indtages af lokalområdets borgere og der kan skabes
en kultur omkring brugen af stedet, er samspillet med de eksisterende faciliteter. Det er derfor
vigtigt at der sker en udvikling og forbedring af de eksisterende faciliteter. Her er de
igangværende projekter omkring Voldparken Skole ikke mindst de ideerne omkring
EnergiCenter Voldparken, væsentlige for hele områdefornyelsen. Voldparken Skole kan blive
det nye multifunktionelle og fleksible aktivitets-, beboer-, sundheds- og bevægelseshus – hvor
mange forskellige funktioner skaber synergi og bevægelse i og for området.
Med så solidt et udgangspunkt som den bestående bygningsmasse rummer, bør der arbejdes
med den åbne og involverende planlægningsproces der giver mulighed for at arbejde med
planer, som skaber muligheder og ser potentialer. Det drejer sig om at udvikle, tænke og
samarbejde på nye og åbne måder.

Det forudsætter at der skabes et fælles værdigrundlag og at mulighederne i
stedet/bygningsmassen blotlægges. Til gengæld vil det give store muligheder for at udvikle
fleksible og multifunktionelle planer, som er robuste og peger ind i fremtiden.
I et stort multifunktionelt projekt, som Voldparken, er det vigtigt at være gode til at tage
udgangspunkt i de ressourcer der allerede findes og være opmærksom på, hvordan allerede
eksisterende rum og rammer kan genbruges og reaktiveres.

Udfordringen i forbindelse med etablering af et multifunktionelt
og åbent EnergiCenter.
Den solide bygningsmasse besidder en lang række kvaliteter der i en tilretning til en fremtidig
anvendelse bør bibeholdes. Bl.a. kan de eksisterende idrætsrum med mindre tilretninger
bringes op til en nutidig standard der i høj grad vil være i overensstemmelse med det, som er
og vil blive efterspurgt til idræt og motion i fremtiden. Samt underbygge de ideer og visioner
som allerede findes beskrevet af Energicenter Voldparken.
Den del af skolen som påtænkes indrettet til Folkesundheds- og bevægelseshus forudsætter og
der sker bygningsmæssige tilretninger, men indgrebene kan begrænses til et relativt lavt
omkostningsniveau pr. m² og samtidig tage hensyn til eventuelle bevaringsmæssige krav og
ikke mindst de nuværende arkitekturmæssige kvaliteter. I den forbindelse ser vi også
mulighederne for en kombination med et evt. kommende aktivitets og medborgerhus, som en
oplagt mulighed. Hvis de afsatte 15.mill.kr til et Sundhedshus, ses i sammenhæng med de
midler der er afsat til etableringen af en kommende udflytterbørnehave, er der et godt
fundament for igangsættelse af processen EnergiCenter Voldparken.
En grundlæggende forudsætning for at skabe et multifunktionelt ”EnergiCenter” med mange
forskellige funktioner under sammen bygningsmasses tag vil kræve en proces, hvor alle
aktører involveres i skabelsen af det fælles værdigrundlag for den fremtidige drift af ”centret”
Det er også væsentligt i den omtalte proces at der tages stilling til hvordan de forskellige
organiseringsformer i fremtidens multifunktionelle ”center” skal samarbejde, hvis de forskellige
kulturer skal kunne skabe synergi under samme tag.
I den forbindelse vil vi pege på de muligheder, som både foreningstanken rummer og ikke
mindst de muligheder der kan udvikles gennem en organiseringsform, hvor den social
økonomisk virksomhedstænkning står centralt. Det er ikke uvæsentligt for området at
organiseringsformen underbygger og fremmer både den lokale beskæftigelse, den lokale
kulturproduktion og skaber gode sundhedsfremmende tilbud.

Venlig hilsen
Idrætschef Jacob Juhl Pedersen
DGI Storkøbenhavn

