Olsbækkilen (Olsbækken Friluftsland)
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Hvad er Olsbækken Friluftsland?
• KFU godkendte 29. nov. 2016 processen og en bevilling på
150.000 kr. til udarbejdelse af prospektet
• ”Målet for processen var at udarbejde et prospekt, der får karakter af en

helhedsplan for området, og som aktivt forholder sig til udviklingen af hele
området i samspil med de behov og ønsker, interessenterne har til idræts-,
fritids-, og kulturaktiviteter og fysiske anlæg i hele området. Det vil kunne
skabe grundlag for en udvikling, der kan skabe endnu større
tilgængelighed, øge kendskabet til kommunes rekreative muligheder og
skabe endnu bedre forhold for udendørs aktiviteter tæt på borgernes bopæl
i Hundige og Greve Midt.”
• ”Prospektet vil samtidig, på længere sigt, kunne danne grundlag for
ansøgninger til fonde om finansiering af de ønskede anlæg. Ansøgningerne
skal primært komme fra foreningslivet i området, der kan bruge
helhedsplanen til at vise, hvordan deres initiativer spiller sammen med en
større plan.”

Udviklingsplanen for Olsbækken
Friluftsland - processen
• 2016: Ønsker om udvikling af dele af
området
• 2017: Udvikling af prospektet i
samarbejde med Møller & Grønborg
samt Urban Goods
Fra overordnede idéer og ønsker til
prioritering af indhold. Dette via
brugerinddragelse med to
workshopdage
• 2018: Fra efteråret starter udvikling
af konkrete delprojekter

Udviklingsplanen for Olsbækken
Friluftsland – Indhold
Prospektet for Olsbækkilen præsenterer fire hovedgreb:
1. STYRKET NATUR - KARAKTERFULDE LANDSKABSRUM
Den vilde nærnatur og de grønne oplevelser styrkes ved at værne om karakteren af
de stærke landskabsrum og lade nye stærke landskabsrum gro frem.
2. OPLEVELSESRIGE SAMLINGSSTEDER - OPLEVELSES- OG AKTIVITETSTATIONER
Alle interessenternes aktivitetsønsker syntetiseres i syv oplevelsesstationer, som
knytter sig til landskabets rum og skaber spændende oplevelser og danner ramme
om frilufts-, idræts- og læringsaktiviteter i naturen.
3. BEVÆGELSESSTIEN - EN SAMLENDE BEVÆGELSESSTI
De eksisterende stier sammenbindes, gøres aktive og skaber en række
oplevelsesloops og sjove genveje mellem Greve og Hundige.
4. INVITERENDE INDGANGE - MARKANTE INDGANGSPORTALER
Adgangen til området synliggøres via 'portaler' til området som også bliver
'starthuller' for at komme afsted ud og bruge naturen.

Hvor er vi i dag?
• Prospektet blev godkendt på KFU 21/3-18. Dette med beslutning om,
at der skal udarbejdes en nærmere analyse af følgende to potentialer:
2. Oplevelsesrige samlingssteder – Oplevelses- og aktivitetsstationer,
3. Bevægelsesstien – En samlende bevægelsessti.
• Borgmesteren og IFS har modtaget henvendelser fra en række
borgere med idéer til og interesse i det videre arbejde.
Mulige finansieringskilder og udvikling af projekter:
• Muligt samarbejde med lokale virksomheder
• Udvikling i samarbejde med LOA og Realdania ifm. ”Fælles Rum”

Den videre proces
…med Natur- & Miljørådet

Næste skridt er inddragelse af f.eks. naboer, nuværende og potentielle brugere
samt Natur- & Miljørådet i udviklingen af områdets temaer og specifikke
faciliteter.
Det kan med fordel ske både for at:
- Sikre fortsat ejerskab og opbakning til projektet
- Oplyse om stedets udvikling og muligheder
- Mobilisere en potentiel medfinansiering af delprojekterne
- Etablere et samarbejde i forhold til vedligehold eller drift.

