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VELKOMMEN  



Dagsorden   

1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med        
  fremtidssikring.
2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet.  
3. Præsentation af området med fokus på muligheder i udearealer  
 og fællesarealer. 
4. Gruppearbejde med prioritering og konkretisering af ønsker   
 til udearealer og fællesarealer. 
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FREMTIDSVÆRKSTEDET
Visioner for fremtidens boliger i afd. 19

• Matcher de boliger vi har i dag fremtidens    
 idealer? 
•       
• Hvem vil blive fremtidens lejere i afd. 19?   
        
• Hvilke muligheder og potentialer kan vi se i    
 afdelingen?
• 
• Krav til køkken og bad har ændret sig     
        
• Familiemønstre har ændret sig        
        
• Den omkringliggende by har ændret sig
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KØKKENET I DAG 
- FLERE AKTIVITETER 

KØKKENET I DAG 
- FLERE AKTIVITETER KØKKENET DEN GANG 
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FAMILIEMØNSTRET DEN GANG FAMILIEMØNSTRET I DAG  
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UNGES PAUSE DEN GANG 

UNGES PAUSE I DAG
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UNG DEN GANG UNG I DAG
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DAGLIGSTUEN DEN GANG

DAGLIGSTUE I DAG
- RUM I ÅBEN FORBINDELSE



HELHEDSPLAN  FÆLLESBO, HERNING - AFD. 019

BADEVÆRELSET DEN GANG BADEVÆRELSET I DAG
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BYEN I DAGBYEN DEN GANG
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FREMTIDSVÆRKSTEDET

• Barndom                       
 
• Teenager                      
 
• Ung - de frie 1                    
 
• Forældre                      
 
• Seniorer                      
 
• Alderdom



HELHEDSPLAN  FÆLLESBO, HERNING - AFD. 019

FREMTIDSVÆRKSTEDET

• Hvad er status for afd. 19?               
 
• Hvilke beboergrupper vil vi gerne tiltrække?
•          
• Hvilke krav stiller det til boligerne og deres indretning?   
 
• Hvilke boligsociale forhold skal vi have fokus på?      
 
• Giv afdelingen point!
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Sidste møde - Muligheder i udearealer og 
fællesarealer for afd. 19. 

1.  Skal der etableres en kobling til mindeparken?
  Ja. Traffikalt er Kaj Munks vej meget befærdet.

2.  Skal der arbejdes med de trafikale årer i området? 
  Ja gerne en lukning af H.C. Ørsteds Vej eller en sivgade m.               
  cykelsti.

3.  Skal der etableres en fysisk kobling afdelingerne imellem?
  Nej. Dog skal de forhold der relaterer sig til etablering af et  
  fællesforhold bearbejdes (Multihus og leg for større børn).

4.  Skal p-pladsareal kunne bruges til andet formål?
  Nej - sikkerhed og opholdsarealer skal adskilles. 
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5.  Skal legepladser kunne anvendes af andre   
  brugere i området, herunder daginstitutioner og  
  skoler? 
  Ja - andre borgere i området må gerne benytte  
  afdelingens legeplads. men de skal først og   
  fremmest henvende sig til afdelingen.
  En deling af legepladser med afd. 16 - kunne   
  være en mulighed for de større børn. 

6.  Skal der etableres bedre og mere trygge 
  forbindelser i området?
  Ja gerne ved H.C. Ørsteds Vej & Kaj Munks vej.
  
7.  Skal der etableres et multihus for de to 
  afdelinger?  Skal det placeres ved afd. 19? 
  Ja - afd. 19 kommer med oplæg til placering. 
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Spilleplade / værdier

1.  Værdibrikker – I skal prioritere 
  hvilke værdier der er vigtigst for 
  jer fra 1 til 10. 

2.   Situationsplan – skal bruges 
  som et arbejdsredskab. 
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Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO®, ©COWI

Baggrundskort
KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det

anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven

at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige

eller kommercielle sammenhænge.

Ortofotos (DDO®land)
COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land),

der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto

som baggundskort, må derfor kun anvendes af

Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende

institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse

med de pågældende institutioners myndighedsbehandling

indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget

personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt

og vil kunne retsforfølges.

Målforhold 1:1000
Dato 30/3-2012

Signaturforklaring

HERNING TORV 

Skala. 
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