
LEG I GADERNE

Hinkebane?

Ostespil?

Løbebane?

Mirror me?

Melder krig-bane?

Bullseye?

?

Maling på asfalt. 2D tegninger, der byder kvarterets 
børn op til leg og minder billister om at sænke farten 
Males i kvarterets farver
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VISUALISERING AF “MALING PÅ GADER”

Noder fra kvarterets komponister males på vejen 

VISUALISERING AF “MALING PÅ GADER”
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Arbejdsgruppen for Fællesarealerne har set på hvorledes vi 
som forening kan opgradere vores fællesarealer og vores 
indledende ideer vil fremgå at disse tre plancher. Her 
har vi som gruppe prøvet at fortolke nogle af de tanker/
stemninger/værdier vi har opfanget i kvarteret og forsøgt at 
omsætte dem til noget “fysisk", som tager hensyn til alle.

Forslagene omhandler for nuværende tre spor, som kan 
realiseres enkeltvis eller i samspil med hinanden afhængig 
af hvad, der er stemning for i foreningen. 

• LEG I GADERNE
Hvordan kan vi via et simpelt greb som maling på 
asfalt invitere til leg?

• OPHOLD I GADERNE
Hvordan kan vi sammen en rød tråd i kvarterets 
møblement, som muliggør forskellig typer for ophold 
i gaderne?

• FÆLLES ARKITEKTUR
Er der interesse i at skabe nogle rumdefinerende 
installationer til leg og ophold som er en mini-udgave 
af vores huse? F.eks. legehuse, opbevarings kasser 
mv.

De tre forslag skal også ses som inspiration og vi håber på at 
få endnu flere ideer på bordet efter den 29/8.
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F Æ L L E S
Bord og bænke sæt

Trapper med blosterbed

Solbænk

Bord og bænk

?
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Arbejdsgruppen for Fællesarealerne har set på hvorledes vi 
som forening kan opgradere vores fællesarealer og vores 
indledende ideer vil fremgå at disse tre plancher. Her 
har vi som gruppe prøvet at fortolke nogle af de tanker/
stemninger/værdier vi har opfanget i kvarteret og forsøgt at 
omsætte dem til noget “fysisk”, som tager hensyn til alle.

Forslagene omhandler for nuværende tre spor, som kan 
realiseres enkeltvis eller i samspil med hinanden afhængig 
af hvad, der er stemning for i foreningen. 

• LEG I GADERNE
Hvordan kan vi via et simpelt greb som maling på as 
falt invitere til leg?

• OPHOLD I GADERNE
Hvordan kan vi sammen en rød tråd i kvarterets 
møblement, som muliggør forskellig typer for ophold 
i gaderne?

• FÆLLES ARKITEKTUR
Er der interesse i at skabe nogle rumdefinerende 
installationer til leg og ophold, som er en mini-
udgave af vores huse? F.eks. legehuse, opbevarings 
kasser mv.

De tre forslag skal også ses som inspiration og vi håber på at 
få endnu flere ideer på bordet efter den 29/8.

OPHOLD I GADERNE
Ideen går ud på at en sammenhængende møbleræk-
ke vil kunne underbygge den sociale sammen-
hørighed i kvarteret. Møblerne kan have forskellig 
anvendelsesmuligheder, men samtidig være ensartet 
i sit udtryk. De vil kunne flyttes mellem gaderne efter 
behov. Farver kan være i kvarterets farver og være 
vedligeholdelsesfrie.
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Legehuse?

Opbevarings kasser?

Legehus?

Opbevarings kasser?

Arbejdsgruppen for Fællesarealerne har set på hvorledes vi 
som forening kan opgradere vores fællesarealer og vores 
indledende ideer vil fremgå at disse tre plancher. Her 
har vi som gruppe prøvet at fortolke nogle af de tanker/
stemninger/værdier vi har opfanget i kvarteret og forsøgt at 
omsætte dem til noget “fysisk”, som tager hensyn til alle.

Forslagene omhandler for nuværende tre spor, som kan 
realiseres enkeltvis eller i samspil med hinanden afhængig 
af hvad, der er stemning for i foreningen. 

• LEG I GADERNE
Hvordan kan vi via et simpelt greb som maling på as 
falt invitere til leg?

• OPHOLD I GADERNE
Hvordan kan vi sammen en rød tråd i kvarterets 
møblement, som muliggør forskellig typer for ophold 
i gaderne?

• FÆLLES ARKITEKTUR
Er der interesse for at skabe nogle rumdefinerende 
installationer til leg og ophold, som er en mini-
udgave af vores huse? F.eks. legehuse, opbevarings 
kasser mv.

De tre forslag skal også ses som inspiration og vi håber på at 
få endnu flere ideer på bordet efter den 29/8.

MINI KOMPONISTERNE
Mini legehuse som tro kopi af vores egne huse. De 
kunne indeholde forskellige funktioner, f.eks.  lege 
ud-gaver af de butikker, som i sin tid har været en 
del af gadebilledet, klatrenet mv. Det kan også være 
opbevaringskasser til gaderne til f.eks. legetøj
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