
Generelt

Offentlig park åben udadtil

Økonomi: 1.7 mio til projektet samlet, heraf går 0.2 mio. til rådgivning

Parken ønskes som en oplevelseshave / sansehave

Samtænkning med Rudegaard projektet - f.eks. Kunne springvand og legepladser være på 

Rudegaard, der er allerede et springvand i søen ved Rudegaard

Følgegruppe nedsættes for at orienter om fremdrift. Skriv til Louise, hvis man er 

interesseret

Eksisterende terrasse ved plejecenter må gerne bruges som del af parken, og 

plejecenterets eksisterende udearealer skal hænge sammen med resten af parken.

Samvær

Vigtigt at de ældre møder børn

Skabe samvær

Der er basis for at invitere børn fra nærområdet til plejecentret

Vigtigt at parken inviteret til "åbenhed", at man er velkommen

Hvilke institutioner skal anvende det?

Deltagere fra Ny Holte Skole?

"Læse-picnic" arrangementer

Siddepladser

Bænke og borde (og overdækket)

Bænke langs sti

Spilleborde (f.eks. Skak)

afgrænsede område til spisning

Stier

Bedre stier, stien fra Solbakken opdateres

Hårnålesving, oplevelser

Serpentinersti med lavt rækværk til balanceøvelser

Stien skal være en sansesti

Forbinde de nye stier med skovens stier, naturlig overgang

stien skal signalere at det ikke er privat område

belægning på stien skal ogsåopleves, f.eks. Øer med pigsten

Lys

Lys er vigtigt, tryghed, lavt placeret, må ikke blænde

Overdække

Overdækket pavillon

Udsigtspavillon

plateau til forskellige formål: madpakker, sang, oplæsning, dans mv.

Frydenholm Park

Opsamling af ønsker fra brugermøde 18.1.2018 kl.16.00 – 18.00



Beplantning

Duft, form, farve i beplantningen

Blomster

Forårsløg i noget af græsset

Aboretet, se på det ift. Sansehave

Byhave/køkkenhave (højbede) til fælles dyrkning

Sansehave med forskellige "rum": åbne, lukkede, vilde rum, civiliserede rum

Elementer / 

aktiviteter

Træning og træningsredskaber (men ikke de hvide træningspavilloner) ala ved Søengen

balancebomme i stedet for træningsredskaber

Trædesten, træstamme

Hinkerude

Sandkasse (kan også integreres naturligt i plantebedet på terrassen ved Plejecenteret)

Naturlegeplads, men ønsker ikke gængse legeredskaber

Undgå båplads

Rutchebane

Petanque ønskes her

Petanque behøves ikke her, findes allerede på Rudegaard, lav noget andet her

Gynge / gynger

Inspirere til leg og motion

Interaktionskoncept for børn og gamle (nøgle?)

"Læse sti", spørgsmål der kan udskiftes efter årstiden

Amfiteater

Videnskort

skattejagt

Affaldsspande

Hunde/dyr

Hunde er velkomne i parken, men i snor

Flere dyr, får, geder etc.

Fugle ved søen

Kunst

Skulptur som børnene kan kravle rundt på, og de gamle kan se på. Invitere  en kunstner til 

at lave den for fondsmidler

Kunst kunne komme fra Louisiana som et samarbejde



Søen

Søen som naturligt stop eller kultursø

Kig til søen

Lille badebro 

platform eller trædæk, så man kan komme helt tæt på søen

God adgang/tilgængelighed til søen

Hvad kan søen? Karpedam, andre fisk

Skøjtesø

Kig til søen fra Frydenholm

Andeø i søen

Svævebane over søen

Vand- og fiskeaktiviter

strand sand? (søen er sumpet)

Springvand i søen

Springvand kan holdes på Rudegaard

Eksisterende bro skal skires, også gelænderet, den er for glat (børn og ældre)

Skoven

Kunne man lave en sti gennem skoven?

Fredet skov

Hundeskov. Skal de være i snor i hundeskoven?


