Køge Nord Kultur-, Fri1ds&Idrætsplan
Forslag fra Kulturfuglen – baseret på lokale
foreninger og interessenter - 1l Køge Kommunes
Kultur-, Fri1ds- & Idrætsplan for Køge Nord.

Ide og formål med forslaget
Kulturfuglen er en kulturforening i Køge Nord. Vi laver arrangementer, der samler borgere på
kryds og tværs, og vi forsøger at bruge og hylde naturen omkring os mens vi gør det. Vores
bestyrelse og frivillige lyDer hele 1den 1l borgere, når de kommer 1l vores arrangementer eller i
Revlekiosken hen over sommeren. Her samler vi ideer og tanker ind om området fra byens
borgere. Ligeledes deltager vi i netværk som eks. Køge Nord Følgegruppen. Ud fra vores virke de
sidste par år har vi selv skabt nye fællesskaber og senest en badebro, betalt af borgere,
virksomheder og foreninger i Køge Nord.
Baseret på disse input og erfaringer har vi skabt en stor plan og vision for, hvordan kulturen og
idræDen kan udvikle sig fremover i Køge Nord. En vision som tager højde for vores natur (især
skoven i vest og revlen i øst), for vores historie i lokalområdet, men også en vision som prøver at
skabe ﬂere muligheder for at mødes og være sammen på forskellige måder i hele Køge Nord. I
ﬂere af projekterne har vi forsøgt at tænke forskellige borgere, foreninger og ins1tu1oner med
ind i forslaget, ligesom ﬂere af forslagene bygger direkte på eksisterende projekter eller ideer hos
borgere, foreninger og virksomheder.
Vi tror på, at deDe forslag kan understøDe og udbygge Køge Nord som en by der kombinerer
natur og kultur, og som er bygget på lokale ildsjæle og fællesskaber. Vi er nemlig
#sammenomkøgenord

Ide og formål med forslaget
Selve forslaget bygger på at skabe tydelighed og synlighed om de fællesskaber der er i Køge
Nord, men også om at trække byen sammen via tre store ”striber”. Hver stribe har ikoniske
elementer, som tydeligt skaber muligheder og viser vores fælles iden1tet, sam1dig med, at de
tre striber 1lsammen udgør de tre ben, vi ønsker at stå på: natur, kultur og idræt. En sådan
tydelig iden1t vil ikke blot 1ltrække nye borgere og turister 1l området, men også sørge for at
nuværende borgere får et større 1lhørsforhold og dermed rammerne for, at lokale borgere
sammen kan skabe mere kultur og idræt i området.
Forslaget rummer over 12 del-forslag, og kan derfor laves over ﬂere omgange og år. Og alle
forslag er selvfølgelig mulige at 1lpasse iV. andres input og prak1ske muligheder.

Idrætsstriben

Kulturstriben

Køge Nord
Promenade

Intro 1l de tre striber
•

Kulturstriben

– Striben går fra kirken i Ølsemagle Landsby helt ned 1l badebroen på Revlen.
En stribe der handler om at samles og mødes i Køge Nord. Kultur handler om
fællesskaber og på denne stribe mødes vi på kryds og tværs. Fremover skal
striben symbolisere fællesskaberne og skabe ﬂere muligheder for at være
sammen.

•

Idrætsstriben

– Striben går fra Køge Nord sta1on og helt hen 1l Køge Nord FC – en ”udvidelse”
af cykels1en der eksisterer i dag. En stribe der kombinerer foreningsidræDen
med det impulsive idræt og mo1on i hverdagen. Striben skal vise vejen forbi
vores idrætssteder, men også inspirere 1l at dyrke mere idræt når man lige
har 1d 1l det.

•

Køge Nord Promenade

– Striben skal ændre Københavnsvej fra 2spor i hver retning, 1l én, og de
resterende spor skal ændres 1l en gangpromenade. Et nyt symbol på Køge
Nord, som dels ændrer området traﬁkalt, skaber en sammenhæng mellem de
grønne områder i øst og vest, men også skaber rum for lokale og turister 1l at
nyde naturen og historien i Køge Nord.

Konkrete ideer på de forskellige ruter
• Følgende gennemgås forskellige ideer 1l
hvordan striberne kan udføres. Hvert nummer
på kortet viser placering af den givne ide.

Kulturstriben
1. Krea- og kunstværksted i borgerhuset – det nye borgerhus i
Ølsemagle Landsby skal have et rum, som borgere og
foreninger kan bruge 1l krea1v/kunst/håndværk –
”hændernes forsamlingshus” om man vil...
2. Kunst i rundkørslen ved skole, sportscenter mv. - en
skulptur lavet i samarbejde med KØS som skal vise Køge
Nords fællesskaber
3. SPIRALEN – et kunstværk og mødested i ét. Et 100 meter
lang bord-bænke-sæt, som er formet som en spiral. Det kan
bruges 1l skolearbejde, koncerter og mødested for borgere
der vil mødes med venner og familie.

Kulturstriben
4. Skoleskoven – Sammen med Kirs1nedalskolen og naturvejledere skal vi
have plante en skoleskov; hver klasse planter et lille område med hver deres
type træ. Skoven skal have ruter, som man gå rundt i når træerne er blevet
store. Den skal begynde på den gamle cirkusplads, men kan udvises 1l mere
af det grønne område midt i Køge Nord
5. Køge Nords tag – et symbol som skal ses langs hele striben. Små rør, som
skal krydse vejen (lidt ligesom julepynt), og symboliserer røret ved Køge Nord
Sta1on, men også symbolisere sammenholdet på kryds og tværs i køge nord.
Der skal være 40 rør som krydser over vejen løbende langs striben (i højde
med gadelysene).
6. Naturens væg – på revlen langs rensningsanlæggets hegn skal der etableres
en slags væg, som børnene på områdets skoler og børnehaver skal være med
1l at lave. En slags uds1lling, som skal vise børnenes syn på vores natur og
kultur i området. Væggen kan laves i samarbejde med Køge billedkunstskole,
rensningsanlægget, Højelse Skole og Kirs1nedalskolen.

Idrætsstriben
7. Køge Nord FC foreningshus – et igangværende projekt, som
også bygger på ideen om, at skabe mere fællesskab på tværs
af borgere og foreninger.
8. MTB spor – langs jernbaneskinnerne er der mulighed for at
lave mountainbikespor, alterna1vt trail/løbe-spor, som alle
borgere kan bruge
9. Udendørs træning - Langs hele cykels1en fra Køge Nord
Sta1on 1l Egedesvej/stadion skal der være træningsfaciliteter
og små lege på vejen, som mo1verer 1l bevægelse. Alt fra
hinkeﬂiser 1l svævebaner langs cykels1en og udendørs/naturﬁDnes-redskaber

Køge Nord Promenade
10 – bold i bur. Langs promenaden kan man have små bure 1l boldspil,
så bolden ikke kan ryge ud på vejen. Det kan også være små ramper 1l
skateboard, løbehjul mv. Inspireret af Sønder Boulevard på Vesterbro
11 – Udsigten. Midt på promenaden har man en fantas1sk udsigt over
det fredet naturområde på Revlen. Her kan man lave siddepladser,
udsigtsposter og informa1onstavler om fugle, køer, får og natur på
revlen.
12 – Historie/mindeplader. Langs promenaden og generelt i hele Køge
Nord skal der være mindeplader i jorden, med tekst om historiske
begivenheder mm. Eks. historien om ”Onde aVens bro” på
Københavnsvej, eller bus- og telefonterminalen ved krydset på
Ølsemaglevej og Københavnsvej. Og historien om Sportscenteret, som
er bygget/skabt af lokale borgere.

Links og billeder
Her følger en række links og billeder, som kan
give bedre ide om hvad forslagene går ud på
• Skoleskoven i Vejen
• Køge Nord FC foreningshus

SPIRALEN - 100 meter lang
bord-bænke-sæt, som formes
i en stor spiral... Ide lidt
ligesom ”Den uendelige bro”

Udendørs træning – langs
idrætsstriben/cykelsIen skal
der være faciliteter Il al slags
bevægelse og træning

Køge Nord Promenade – en smuk tur langs
revlen og de smukke huse, som ændrer
Københavnsvej fra meget traﬁk 1l leg, kultur og
naturoplevelser. Inspira1on fra Kbh, Nice og
San1ago

Køge Nords tag – med udgangspunkt i røret over
Køge Nord Sta1on skal der være 40 små ”rør”,
som krydser kulturstriben på tværs. De kan
bruges 1l op-pyntning, men skal i sig selv også
være ﬂoDe. Inspira1on:

