Samarbejdsnotat d.22.januar 2016

”Aktivt knudepunkt i Store Magleby”
Formål

Baggrund

Formålet med samarbejdet er at koordinere anlægsprojekter og fritidsanalyse i
området ved Hollænderhallen og St. Magleby Skole er todelt:


En fysisk og tidsmæssig koordinering af anlægsprojekterne



Et strategisk blik på sammenhænge skal sikre at de enkelte projekter
bidrager til hinanden og skaber øget sammenhæng/øget liv i området ved
Hollænderhallen.

Der er et potentiale i at arbejde med udviklingen af et ”Aktivt knudepunkt” eller
bevægelsesrum i St. Magleby som kan blive et lokalt centrum for leg og bevægelse i
kommunen.
Ideen er formuleret i udkastet til planstrategi 2015 ”Fremtid med forankring”.

Samarbejdet
omfatter følgende
projekter

Dette samarbejdsnotat skitserer rammen for samarbejdet mellem
forvaltningerne om opgaverne i området.
På nuværende tidspunkt ses følgende tiltag, som delelementer i udviklingen
af Aktivt Knudepunkt Store Magleby.
Ny svømmehal
Der er afsat 65 millioner, til etableringen af en mindre svømmehal, der satser på
kvalitet og indpasning til fritidstilbuddene i Dragør. Der arbejdes ud fra en
detaljeret procesplan for projektet.
Hollænderhallen
Facaderne skal renoveres, idet der trækker vand ind gennem facaden. Der er afsat
midler i budget 2016-2019 til dette samt en mindre renovering af hallens
indvendige vægge og overflader. Der er afsat 13,3 kr. over tre år (2016-18).

Udviklingsplan for et aktivt Dragør
I forbindelse med ovenstående har Børne-, Fritids- og Kulturudvalget ønsket at
drøfte Hollænderhallen og området omkring hallens udvikling i en ny forståelse, på
baggrund af en afdækning af borgernes behov i forhold til forenings- og fritidslivet i
Dragør. Denne fritidsanalyse skal gerne føre til en udviklingsplan for et aktivt
Dragør, som kan være grundlag for den fremtidige udvikling på området.

Skolernes udearealer
Der er afsat 7.000.000 kroner til anlæggelsen af udearealer på Dragør kommunes
skoler over de kommende tre år. (2016-18). Skole- og kulturafdelingen har i
samarbejde med arkitekter, været i dialog med ledelser, medarbejdere og elever
på skolerne om udarbejdelsen af en helhedsplan for dette.
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Der er derudover afsat 450.000 kr. til en multibane, som skal indarbejdes i planen
for skolernes udearealer.
Der arbejdes nu på at konkretisere helhedsplanens skitseforslag – herunder at
prioritere idéer og beslutte en rækkefølge for udførelsen.

Samarbejdets
form

Månedlige møder i koordinationsgruppen, samt løbende opgaveløsning i de
respektive afdelinger – og på tværs efter behov.

Koordinationsgruppe

Den overordnede koordinationsgruppe består af:
Mette Jeppesen, Direktør for Plan og Teknik, Sundhed og Omsorg.
Jesper Tangbæk, Velfærdsdirektør
Jesper Horn, Chef for Teknik og miljø
Karina Møller, Skole- og Kulturchef
Hanna Rehling, projektleder, Plan og Teknik
Nanna F. Kjølholt, udviklingskonsulent, Skole- og Kulturafdelingen
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