Kortlægning af aktiviteter, der understøtter aktivt medborgerskab i Dragør Kommune
Nedenstående liste er udarbejdet på baggrund af interview med kommunens afdelingschefer. Overblikket
er ikke udtømmende, men giver et indtryk af, hvilke berøringsflader administrationen har med frivillige i
dag, og hvor der er en synlig og stærk energi.
Listen supplerer den også vedlagte foreningsoversigt og initiativer mellem enkeltborgere.
Initiativ
Anlæg af hjertesti (motionsti) i samarbejde med
hjerteforeningen.
Lån af arealer.

Indhold
Anlæg af stier for at understøtte motion i
dagligdagen
Foreninger og organisationer kan låne
havnearealer, veje og andre arealer til aktiviteter og
events.

Byttemarked

Borgere kan donere eller hente kasseret indbo på
genbrugspladsen. Dermed sikres direkte genbrug af
ting som ellers ville blive til affald.
Kommunen mødes med foreninger med relation til
miljø og natur om ideudvikling og inddragelse.
En app/platform hvor borgere kan melde skader på
vej, skilte, henkastet affald, manglende vejlys,
vejbrønde som ikke virker, osv. Formålet er at få
ødelagt materiel udbedret hurtigst muligt
Etableret p-pladser til delebiler for at understøtte
borgere, som ønsker at være fælles om bilen.
Virksomheder, turistråd og kommune arrangerer i
fælleskab marked.
Borgersamarbejde for at sikre bevaring af byen.
Borgersamarbejde for at sikre bevaring af byen.
Privat initiativ for at indsamle og opbevare originale
bygningsdele.
Brugergrupper, som på tværs medvirker til at støtte
aktivitetsmulighederne.
Udføres af Dragør Strandjægerforening.
Medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening
holder øje med den lokale natur.
Udvikling af faciliteter.
Videnssamarbejde mellem kommune og
håndværkere for at sikre, at viden om de gamle
bygninger ikke går tabt.
Lokalt borgerinitiativ, der ønsker at bringe Dragør
på UNESCOs verdensarvsliste.
Turistbureauet i Dragør drives primært af frivillige
fra Dragør Turistråd.

Grønt råd
Giv et praj

Delebiler
Julemarked
Dragør Bevaringsnævn
Store Magleby Bevaringsfond
Dragør Bevaringslager
Naturpark Amager
Strandrensning
Naturovervågning
Friluftsliv på Kongelundsfortet
Håndværkersamarbejde
UNESCO-gruppe
Drift af turistbureau

Lektiehjælp
Oplæsning for ældre på Wiedergården

Understøttelse af elever foretaget af frivillige
Samarbejde mellem skoler og plejehjem, fokus på
læseindlæring.

Ungeråd
Museumsforening
Stafet for livet

Venligboerne
Dansk Flygtningehjælp
Voksenvenner
Faldforebyggelse
Kaffe-Kage Cafe
Spisevenner
Cykling uden alder
Aktivitetshuset

Initiativ for at samle Dragørs unge borgere og give
dem en stemme.
Laver arrangementer og bemander museet.
Et døgn med samvær, motion, fokus på kræftramte
og indsamling.
Hjælp og bistand til flygtninge
Integration af nytilkomne.
”Reserve-bedsteforældre”-ordning
Tidlig fokus på at undgå fald hos ældre; leg og
træning.
Samlingssted for alle ældre for at skabe sociale
relationer.
Fælles spisning kom at komme ensomhed til livs.
Frivillige cykler med ældre på ladcykler for at skabe
livsglæde.
Ramme om mangfoldige aktiviteter.

