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Formål med projektet
Formålet med projektet er at skabe et mere levende, legende, aktivt og inspirerende område i og
omkring Løveparken i Nørrevænget/Nørrevoldgade i Skibhuskvarteret. Med projektet vil parken få
en mere moderne form, som i særlig grad vil indbyde og tilskynde til fælles leg og aktivt samvær
på tværs af alders- og interessegrupper.
Projektet skal endvidere være medvirkende til at understøtte beboerforeningens arbejde med at
iværksætte fællesskabsarrangementer og aktiviteter og dermed sikre forankring og sammenhold i
lokalområdet.
Rent arkitektonisk og historisk har Nørrevænget og Nørrevoldgade – og i særlig grad Løveparken en central betydning for Skibhuskvarteret og for Odense, som det er værdifuldt at værne om.
Kvarteret er helt unikt i odenseansk sammenhæng med sine arkitekttegnede engelsk inspirerede
huse fra starten af nittenhundredetallet – den engelske havehusstil. Alle huse er holdt i samme stil
men med stor indbyrdes arkitektonisk variation. Løveparken bidrager med sine stenløver,
beplantningen med buske og træer og den stringente rektangulære komposition, som opdeler
parken i flere områder/rum, til at synliggøre beboernes og kvarterets identitet. Det er derfor et helt
særligt område, hvor vi finder det væsentligt, at projektet understøtter den særegne
bevaringsværdige karakter.
Vi vil gerne markere de 100 år fra kvarterets oprindelse med denne fornyelse, der rækker frem i
tiden. 100 års jubilæet vil også blive markeret med andre aktiviteter
Projektets målgruppe
Efter projektets gennemførelse vil Løveparken i endnu højere grad blive tilgængeligt og åbent over
for en bredere kreds og vil dermed kunne gavne alle i Skibhuskvarteret på tværs af alder og
interesser. Med de trivselsfremmende initiativer, som planlægges med indeværende projekt, vil
parken derfor blive et fælles omdrejningspunkt for alle i målgruppen og vil således kunne
tilfredsstille flere gruppers behov - børn og børnefamilier som unge og ældre.
Det er hensigten, at kvarterets beboere, parkens brugere – herunder også de nærliggende skoler og
daginstitutioner, ansatte i kvarterets virksomheder og forretninger –, og beboere fra hele
Skibhuskvarteret i stigende grad vil anvende parken som en del af deres aktive hverdag og fritid.
Ligeledes ønsker vi, at parken i endnu større omfang vil blive attraktiv for deltagelse i
Beboerforeningens arrangementer for områdets beboere.
Projektindhold
Projektet omhandler en nytænkning af de forskellige rum i parken med henblik på at skabe nogle
nye, mere indbydende og attraktive rammer for liv, fri leg, motion og sociale aktiviteter for og på
tværs af alle aldre og målgrupper. Det vil dermed sige, at rummene ikke alene vil være aktive
steder for leg og bevægelse men samtidig vil styrke såvel det sociale liv, samvær og sammenhold i
området og i kvarteret som styrke den gensidige accept, respekt og ansvarlighed mellem de
forskellige alders- og interessegrupper.
Det er vigtigt for at få en langtidsholdbar løsning, at projektet gennemføres i samarbejde med
personer og grupper, der har særligt kendskab til de enkelte elementer i projekter og som kan
bidrage til at etablere en samlet helhed. Vi tænker i den sammenhæng på studerende fra
eksempelvis SDU, SDE, UCL m.fl., som kunne bidrage gennem projektarbejder, Odense
Kommunes Park- og Vej og private virksomheder, der leverer udstyr på områderne.
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1. Den eksisterende bunker
Bunkeren – som i dag fylder en del er i dag er hegnet inde og skjult bag krat og buske -, foreslås
skåret halvt op, og rummet anvendes som en slags shelter/overdækket legested/opholdssted/
spillested m.v. med henblik på at anvende pladsen som en integreret del af parken.
2. Lege og spilelementer fra 6+ årige
I de(t) tilgrænsende rum foreslås placeret spil- og legemuligheder for de 6+ årige, som vil være
medvirkende til en større interesse i bevægelsesudfoldelser og appellere til fælles samvær i leg
og spil sammen med andre af områdets og kvarterets børn.
Udendørs bortennisbord – som vil kunne trække både større børn og for den sags skyld
også voksne til
Moderne legende aktivitetsredskaber
Maling af faste felter: f.eks. Kryds og Bolle, Hinkeruder, Ost.
3. Motionslegeplads for unge og voksne
Seks ud af ti voksne foretrækker at træne udenfor, og det antal vil stige markant de kommende
år, siger forskerne. Det er derfor hensigten at skabe en motionslegeplads for voksne og unge, en
udendørs motionslegeplads med moderne metalredskaber, hvor man kan træne og gøre en
ekstra indsats for styrke, kondition, balance, koordination og smidighed. Inspireret af
blandt andet motionsrummet i Munkemose.
4. Rekreativt
Det forslås at parken i fornødent omfang udstyres med udendørsmøbler, som smagfuldt kan
integreres i den nye indretning af de forskellige rum i parken.
5. Belysning
For at styrke anvendeligheden af parkens forskellige rum foreslås opsat tidssvarende og kreativ
(lav) lyssætning, der matcher parkens og områdets unikke karakter
6. Legeplads for de 0 – 6 årige
Denne eksisterende legeplads for de 0 – 6 årige fastholdes
Projektets sammenhæng med lokalområdet
Der er etableret en beboerforening i 2009 for Nørrevænget og Nørrevoldgade. Beboerforeningen
har som erklæret mål at styrke fællesskabet og det sociale sammenhold i kvarteret.
Det sker blandt andet ved at afholde sociale arrangementer såsom Sct. Hans fester, loppemarkeder,
julekomsammen (udendørs) og sommerfest m.m.
Det sker også ved at arbejde for mere sikre trafikforhold især for kvarterets mange legende børn.
Kvarterets Løvepark er et sted for rekreation, liv, leg og social udfoldelse, men rammerne for dette
er for nuværende ikke optimale.
Derfor tager beboerforeningen nu initiativ til at arbejde for at forbedre parkens funktionalitet, så vi
får endnu bedre betingelser for at dyrke fællesskabet, den gode leg på tværs af aldre, og kan nyde
nogle dejlige grønne og spændende omgivelser i vores nærområde.
Beboerforeningen for Nørrevoldgade og Nørrevænget er ansvarlig for projektet og ønsker at
tilknytte rådgivere til udførelse af endeligt projekt. Der er blandt beboerne flere med faglig indsigt
(arkitekt, bygningskonstruktør), som også vil bistå. Formand Kirsten Larsen står som underskriver
af ansøgningen.
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Vi har vedlagt medlemsliste for foreningen – Bilag 1. Der er opbakning bag projektet blandt
medlemmerne.
Tidsplan – Milepælsplan
Under forudsætning af at Forstadspuljen bevilliger penge til projektet:
FASE 1: Forberedelse
Uge 1 – 2: Planlægning af projekt og indhentning af tilbud
Uge 3 – 4: Aftaler med leverandører og entreprenører
FASE 2: Renovering og tilpasning af anlæg
Uge 5 – 10: Renovering af bunker (opskæring og sikkerhed) (pkt.1)
FASE 3: Anlæg
Uge 10 - 12: Lege – og spilelementer fra 6 år og op (pkt.2)
Uge 10 – 12: Motionsredskaber for voksne (pkt.3)
Uge 13 - 14: Rekreative elementer og byrumsmøbler (pkt.4)
Uge 15 -16: Lyssætning
FASE 4: Afslutning af projekt
Uge 17 – 18: Lukning af budget og regnskab
Uge 18– 22: Revisorarbejde og indberetning til Odense Kommune
Drift (anlægsprojekter)
(Redegør for efterfølgende udgifter til drift og vedligehold – hvem og hvordan?)
Odense Kommune varetager i forvejen græsklipning m.m. samt generel vedligeholdelse af park og
eksisterende legeplads.
Beboerforeningen har indtægter fra medlemskontingenter, som kan bruges til løbende
vedligeholdelse af f.eks. bænke mm. Det er planen, at der skal være en årlig arbejdsdag for
beboerforeningen vedr. parken. Beboerforeningen vil således fremover deltage mere aktivt i
anlæggets vedligeholdelse. Vi forventer derfor ikke, at kommunen vil få forøgede
vedligeholdelsesudgifter vil renoveringen. Tværtimod.
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Budget
Renovering/åbning af bunker

50.000,-

Lege og spilelementer fra 6+ årige

75.000,-

Udendørs motionsredskaber

115.000

Rekreative elementer og byrumsmøbler

55.000,-

Lys

75.000

Rådgivere

50.000

Revisor

20.000,-

I alt

440.000,-
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Samarbejdspartnere
(Dokumentation for lokal opbakning og forankring)
Beboerforeningen for Nørrevoldgade og Nørrevænget
Foreningen Sct. Hanserne – Bilag 2
Børnehuset Tolderlunden – Bilag 3
Friskolen City Odense – Bilag 4

Ejerforhold (Ejerforhold på eventuelt areal/bygning.) Såfremt projektet skal opføres på jord ejet af
Odense Kommune, skal der træffes aftale med kommunen om dette før der ansøges og
dokumentation herfor skal vedlægges ansøgningen)

Det er Odense Kommune der ejer arealet. Derfor er By- og Kulturforvaltningen blevet forespurgt,
og de har ikke gjort indsigelser mod ansøgningen. By- og kulturforvaltningen har tidligere
besigtiget parken/området. Vi stiller os naturligvis til rådighed, såfremt der måtte være behov for
yderligere fremvisning eller andet.
Oversigtskort over området vedlægges – Bilag 5
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Bemærkninger
Vi vedlægger vedtægter for Beboerforeningen Nørrevænget og Nørre Voldgade – Bilag 6.
Samtidig vedlægges – som tidligere omtalt - medlemsliste som dokumentation for opbakning til
foreningen. Antallet af medlemmer stiger løbende som beboerne bliver bekendt med foreningens
aktiviteter.

Dato

________________

Underskrift

_______________________________________________

Husk at vedlægge:
Oversigtskort, der viser det eventuelle areal/ den eventuelle bygnings placering
Dokumentation for aftale med Odense Kommune, såfremt projektet opføres på jord ejet af
Odense Kommune
Dokumentation for lokal opbakning og forankring
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