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Overordnet beskrivelse af projektet
At få etableret et stort overdækket udendørs aktivitetsareal til borgere, foreninger, institutioner, skole og
kulturformidlere.
Hvordan forholder projektet sig til det overordnede tema fællesskabet?
Denne første del af projektet handler om at etablere et frivilligt samarbejde imellem
de nævnte interessenter med henblik på at skabe et projekt hvor der tages afsæt i
alles ønsker for et fælles udendørs helårligt overdække. Det kan eksempelvis være til
bålaktiviteter for øvrige foreninger eller BFO, eller alternative undervisningsrammer
for skole, anderledes kirkeformer for kirken, eller blot et samlingssted hvor borgere
kan slappe af, grille, eller hygge.
Hvem kan deltage i eller bruge det endelige projekt?
Alle borgere. Men forventeligt med en form for fortrinsret for de foreninger og
institutioner der driver anlægget i praksis. På samme måde som statens
naturovernatningspladser kan have fortrinsret ved bookning mv. Anlægget kan evt.
indgå det årlige halfordelingsmøde hvis nogle foreninger ønsker fortrinsret på et
bestemt tidspunkt i ugen.
Projektets eventuelle geografiske placering
Der er flere muligheder. Som udgangspunkt foreslås græsplænen syd for Måløvhøj
Skole afdeling Måløv's vestligste ende. Altså stik syd for tandlægerne og vejen op til
skolens hovedindgang. Nord for åen.
Men det kunne også have alternative placeringer, som eksempelvis i Måløv Naturpark
eller i Måløv Idrætsanlæg på de "ældste sydlige baner" i nordvestligste hjørne op imod
skolens svømmehal – hvor der i dag ligger lidt skovlignende område i mellem banerne og cykelstien.
Projektets produkt og tidsramme
Projektet er i første omgang et projekt til at få borgere, frivillige, institutioner og skole
i Måløv til at indgå i et tværorganisatorisk samarbejde, på samme måde som
intentionen i den nye skolereform. At få borgere i alle andre og med forskellige behov
til at indgå i denne proces. Projektets deadline er en ansøgning til kommunen og en ansøgning til Bygge og
Anlægsfonden med udgangen af marts 2016.
Outputtet af projektet vil ikke være et egentligt anlæg, men eventuelt ingeniørberegninger, arkitekttegninger,
tilladelser fra kommunen, regler, principper eller lignede for området der kan beskrive brugen og vedligeholdelse
fremover, 3D modeller, mv.
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Beskrivelse af budgettets enkeldele
I bilaget er angivet enkelpunkter i projektet med tidsplan og budget. Her beskrives kort de enkelte områder af
budgettet. Et samlet budget på 188.000,- kr. med en deadline 31. marts 2017.
Organisering og møder:
Start dato: 1. februar 2016
Budget i alt: 10.000,- kr.
Et helt grundlæggende vigtigt element i dette projekt er at facilitere samarbejde og idéudvikling på tværs af
interessenter i Måløv. Fra både uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, foreninger og private. Projektets
første del handler om at få inddraget disse forskellige interessenter i processen både i mindre planlægningsgrupper
og i større dialogmøder.
Funktionalitet, design og placering:
Start dato: 1. april 2016
Budget i alt: 40.000,- kr.
Næste fase i projektet er fokus på aktivitetspladsens primære og sekundære funktioner. Herunder at få drøftet det
færdige produkts brugsværdi og attraktionsværdi. I denne fase drøftes også indstilling til placering for
aktivitetspladsen samt afgørende konstruktioner der skal afprøves.
Rådgivning fra eksterne interessenter:
Start dato: 1. maj 2016
Budget i alt: 55.000,- kr.
Fra maj inddrages eksterne interessenter som kommune, rådgivende ingeniører og entreprenører samt arkitekter,
så det sikres at det projekt der i sidste ende søges om hos kommune og fonde overholder regler og jura, samt alle
tænkelige regulativer og lokalplaner.
Afprøvning hos af interessenter og samarbejdspartnere:
Start dato: 1. august 2016
Budget i alt: 65.000,- kr.
I afprøvningsfasen bygges en midlertidig raftekonstruktion hvor projektet kan afprøves af foreninger, skole og BFO
for at vurdere den reelle praktiske anvendelse og skabe evidens for anvendeligheden.
Drift og vedligeholdelse:
Start dato: 1. oktober 2016
Budget i alt: 10.000,- kr.
Denne fase handler om at det endelige projekt skal driftes (da det jo slet ikke er ansøgt endnu), men om at definere
principper og regler for anlæggets drift efter det er opført. Herunder ejerforhold, brugsret, booking, osv.
Ansøgning til fonde og kommune:
Start dato: 1. februar 2017
Budget i alt: 8.000,- kr.
Projektets endelige produkt er en færdig projektbeskrivelse og ansøgning til Bygge og anlægsfonden samt
kommunens byfornyelsesprojekt.

