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>> INDLEDNING

INDLEDNING

INDLEDNING

I en intensiv projektperiode på 100 dage har borgere,
politikere og kommunale medarbejdere arbejdet
tæt sammen om planerne for fremtidens Knabstrup.
Samarbejdsprojektet er døbt Knabstrup sætter kurs, og det
blev søsat i første del af år 2019. I denne rapport kan du
læse om baggrunden for samarbejdet, se uddrag af mål,
der er nået, og få indblik i initiativer, der sætter fremtidens
kurs for Knabstrup.
Sammen satte vi kurs - og nu skal Knabstrup sætte spor.
God læselyst!
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INDLEDNING <<

”

Med Knabstrup sætter kurs er det blevet klart, at
lokalområdet har en stærk tro på fremtiden, tør
tænke fremad og rummer mange menneskelige
ressourcer. Samtidig har Holbæk Kommune vist, at
visionen om ’Holbæk i fællesskab’ er mere end ord.
Det bliver spændende at følge, hvordan resultatet af
den fælles indsats vil folde sig ud den kommende tid.
- Lars Qvist, formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

”

Jeg har ikke før været med til at samarbejde på denne
måde, men det har været vildt givende. Vi har alle
fået en masse viden om Knabstrup, og der er skabt et
fantastisk netværk, hvor vi lettere kan hjælpe hinanden
og få projekter op at stå i fællesskab.
- Susanne Lindkvist, leder af Kirsebærhaven (dagtilbud i Knabstrup)

”

Knabstrup sætter kurs har styrket følelsen af
sammenhold og initiativ i byen. Der er skabt
relationer, som er guld værd, og som aldrig
kommer skidt igen. Nu er det op til os at få
ideerne og initiativerne koblet sammen med
frivilliges liv i byen.
- Grethe Timmermann, aktiv borger i Knabstrup
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HVORFOR KNABSTRUP

>> HVORFOR KNABSTRUP

HVORFOR KNABSTRUP?
Knabstrup er et dejligt sted at bo. Her er gode fællesskaber, engagerede mennesker og skøn natur. Prognoser
og undersøgelse viser dog fremtidige udfordringer med
befolkningsudviklingen. Der bliver færre børn og voksne,
mens andelen af ældre borgere stiger. Det påvirker blandt
andet børnehus, skole, hal og boligbehov.
Politikerne i Holbæk Kommune har et stort ønske om at
fremtidssikre Knabstrup og valgte derfor i efteråret 2018
Knabstrup til en særlig indsats. Indsatsen har stået på i
første del af 2019, og fokus har været et tæt samarbejde
om udvikling.
hVAd eR en SæRlig indSATS?
En særlig indsats er et koncept igangsat af Projektudvalget
for Udvikling af Lokalområderne og er et længerevarende
og forpligtende samarbejde mellem Holbæk Kommune
og frivillige borgere i et udvalgt lokalområde. Samarbejdet
sker om konkrete projekter, der styrker udvikling,
fællesskab og tryghed. Et lokalområde bliver udvalgt ud fra
hvilke komplekse problemstillinger i lokalområdet har.
Du kan læse mere om Projektudvalget for Udvikling af
Lokalområderne på www.holbaek.dk/pulo.
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HVORFOR KNABSTRUP <<

EN SÆRLIG INDSATS ER ET
L ÆNGERE VARENDE OG FORPLIGTENDE
SAMARBE JDE MELLEM HOLBÆK KOMMUNE
OG FRIVILLIGE BORGERE I ET UDVALGT
LOK ALOMRÅDE .
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>> SÅDAN BLEV KURSEN SAT

HÅRDT ARBEJDE
I 100 DAGE
I et 100 dages forløb har Knabstrups indbyggere sat kursen for byens
udvikling. Der er undersøgt idéer og arbejdet med projekter, der kan styrke
lokalsamfundet. Alt sammen i samarbejde med politikere og kommunale
medarbejdere.
Søndag den 27. januar 2019 lød startskuddet for hele samarbejdet om
Knabstrups fremtid ved en workshop i Knabstrup Hallen. Startskuddet var
fuld af visioner, og siden da har arbejdsgrupper udvalgt idéer og søsat
konkrete projekter, der tilsammen sætter kursen for byens fremtid. Første
milepæl for Knabstrups udvikling blev sat ved en 100 dages fest 24. maj
2019. Her fremviste arbejdsgrupper produkter, erfaringer og planer.
Desuden var der madboder, god sommerstemning og kåring af vinderen
af byens fotokonkurrence. Indenfor seks temaer er der dannet seks
arbejdsgrupper.
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SÅDAN BLEV KURSEN SAT <<
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ARBEJDSGRUPPER

>> ARBEJDSGRUPPER

DE SEKS
ARBEJDSGRUPPER
AKTIVT BØRNELIV:

Gruppen arbejder for at gøre Knabstrup til
et trygt, grønt og aktivt sted for børn. Større
forældreengagement og fælleshaver har været
fokuspunkter. Medlemmer: Mia Andersen, Per
Holm, Rikke Kristensen, Susi Bahn og Gitte H.
Hansen (kommunal sparringspartner).
Tag fat i Mia på mia_andersen@get2net.dk, hvis du
ønsker at høre mere og deltage i gruppens arbejde.

BOSÆTNING OG BOFÆLLESSKAB:

Gruppen arbejder med bosætning i form af et
helt nyt kvarter i Knabstrup. Tanken er at lave et
bæredygtigt bofællesskab.
Medlemmer: Jan Fjordbak, Karen Schmidt,
Kaspar Kjærgaard, Lars Qvist og Malene Pedersen
(kommunal sparringspartner).
Tag fat i Kaspar på kaspark@gmail.com, hvis du
ønsker at høre mere og deltage i gruppens arbejde.

KNABSTRUP HALLEN:

Gruppen arbejder på at gøre hallen til et
samlingspunkt for borgere og specielle sportsgrene.
Medlemmer: Teddi Vang, Peter Rabbitts, Mette
Bundgaard, Allan Riemer, Martin Kramer Frandsen,
Brigitte Kjeldstrøm, Søren Harboe Rasmussen, Peter
Vang, Jacob Trøst, Ole Hansen og Jens Albagaard
(kommunal sparringspartner).
Tag fat i Jacob på mail@akke.dk, hvis du ønsker at
høre mere eller deltage i gruppens arbejde.
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ARBEJDSGRUPPER <<

FÆLLESSKABER:

Gruppen har fokus på at vedligeholde og skabe godt naboskab. Det
har involveret planer om fællesspisning, kaffemik og QR-koder, der på
postkasser synliggør de aktive naboer.
Medlemmer: Caja, Claus, Carsten Opfermann, Ditte Hasen, Grethe
Timmermann, Kaspar Ingvordsen, Marianne Thuesen og Søren
Ludvigsen.
Tag fat i Grethe på gt@skolevej46.dk, hvis du ønsker at høre mere og
deltage i gruppens arbejde.

BYBRANDING:

Gruppen arbejder med kommunikation, hvilket har indebåret nye
medier, en samlet kernefortælling og puljemidler. Medlemmer: Laila
Madsen, Mette Bundgaard, Stine Hitz Madsen, Tilde Vang og Maya
Camilla von Bluhme (kommunal sparringspartner).
Tag fat i Laila på lailarosengaardmadsen@gmail.com, hvis du ønsker
at høre mere og deltage i gruppens arbejde.

TRAFIK:

Gruppen tager udgangspunkt i at gøre Knabstrup til en sikker
by at færdes i for alle byens indbyggere. Der arbejdes med
oplysningskampagner og etablering af vejbump. Medlemmer:
Flemming Wallin, Jan Fjordbak, Jørgen Oberlin, Kristian Elholm,
Lisbeth Sølvhøj, Mai-Britt Vaqué og Ida Andersen (kommunal
sparringspartner).
Tag fat i Jan på janfjordbak@gmail.com, hvis du ønsker at høre mere
og deltage i gruppens arbejde.
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FOTO AF 100 dAgeS FeST På KnABSTRUP SKOle
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>> SAMSKABELSE

SAMSKABELSE

SAMSKABELSE OG
PROJEKTORGANISERING
SAmSKABelSe På TVæRS
Knabstrups udfordringer er komplekse. Derfor blev Knabstrup sætter Kurs søsat, og derfor er projektet gået på
tværs af mange parter. Samarbejdet bestod af både borgere, politikere og administrative medarbejdere og er
samtidigt forankret på tværs af tre politiske fagudvalg og
kerneområder i Kommunen. Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid samt Projektudvalget for
Udvikling af Lokalområderne har været involveret i samarbejdet.
På tværs af disse mennesker med forskellige kasketter, fagog politikområder er der blevet skabt en udviklingsplan for
Knabstrup. Du kan læse mere om samarbejdet på www.
holbaek.dk/knabstrup.
Både borgere, politikere og kommunalt ansatte blev sat
sammen i projektets styregruppe. Styregruppen har undervejs hjulpet, vejledt og taget beslutninger, som sikrede
en fælles fremgang i projektet. Nu, hvor første milepæl er
sat, sender styregruppen en række gode råd med videre.
De kan findes sidst i rapporten.

SAMSK ABELSE ER IKKE MÅLET I SIG
SELV, MEN ET MIDDEL TIL AT OPNÅ BEDRE
L Ø SNINGER TIL UDFORDRINGER, DER
IKKE K AN L Ø SES PÅ KL ASSISK VIS ELLER
L Ø F TES AF ÉN AK TØ R ALENE .

14

SAMSKABELSE <<

”

Det fedeste ved projektet har været, at vi har været
bragt sammen i de tre forskellige roller: som borger,
kommunalt ansat og politiker. Jeg troede sådan set på
metoden i forvejen. Men nu har jeg også oplevet, at
det virker. Det er både mere effektivt og giver bedre
løsninger, når alle tre parter sidder om det samme bord
og i fællesskab arbejder hele processen igennem.
- Jan Fjordbak, formand for Knabstrup Lokalforum

UndeRViSning i SAmSKABelSe Og lOKAl UdViKling
Sideløbende med samarbejdet har der været et læringsforløb, hvor både
interesserede borgere, politikere og kommunalt ansatte kunne få hjælpende værktøjer til lokal udvikling og samskabelse. Rundt regnet 25 personer
er blevet klædt bedre på til det fremtidige arbejde i Knabstrup, men også
kommende særlige indsatser i andre lokalområder i Holbæk Kommune. Stor
tak til Konsulenthuset Resonans for kyndig undervisning!
Læs mere om læringsforløbet på kommunens hjemmeside på
www.holbaek.dk/aktionslæring.

Vi læReR, menS Vi gØR deT
Rom blev ikke bygget på én dag, og det har været en vigtig reminder gennem projektet. Al ting tager nemlig tid, og derfor er der blevet tænkt stort,
men startet småt. Ved første workshop blev der sat ord på drømme og
udfordringer med sætningerne “Hvad nu hvis?” og “Jeg drømmer om …”.
Derfra blev der skabt et testmiljø, hvor idéer og projekter er blevet afprøvet. Det har ikke været let hele vejen igennem, og det er ikke alt, der er
lykkedes, hvilket er naturligt og samtidig lærerigt. Det, der har fungeret, er
blevet forstørret og forsøgt udbredt og er der samlet mere energi til. På den
måde er der arbejdet styrkebaseret hele vejen igennem projektet.
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lUFTFOTO AF KnABSTRUP
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>> AKTiVT BØRNELIV

AKTIVT BØRNELIV

AKTIVT BØRNELIV

UdgAngSPUnKT
Hvordan kan vi motivere forældre til at deltage i arrangementer på skolen og i børnehuset? Sådan spurgte gruppen hinanden, da de fandt sammen tidligere på året. Alle
ønsker de at skabe et aktivt og grønt børneliv, og dette er
udgangspunktet i gruppens projekter. Sideløbende med
gruppens arbejde har et byggeudvalg skitseret funktioner
og fysiske rammer til byens nye børnehus.

AmBASSAdØReR FOR eT AKTiVT BØRneliV
En badge og en flyer er gået fra at være idéer til at
være konkrete produkter, der kan kaste lys over byens
arrangementer, vigtigheden af et aktivt børneliv og
motivation til deltagelse. Allerede nu har gruppen testet
sine værktøjer, da medlemmerne har arbejdet for at
motivere byens indbyggere til at deltage i 100 dages festen
i slutningen af maj 2019, det skete netop med badges.

”
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Hvad nu hvis...
... Knabstrup var det mest trygge, grønne
og aktive sted, børn kunne vokse op?”
- Fra introworkshoppen

Aktivt BØRNELIV <<

NYT BØRNEHUS I KNABSTRUP
Skoler og børnehuse spiller en afgørende rolle i børn og familiers hverdag
og er samtidig også vigtige velfærdsinstitutioner i lokalområderne.
I november 2018 traf Holbæk Kommune en beslutning om, at der i
Knabstrup skal arbejdes med, hvordan der kan etableres et nyt tidssvarende
børnehus med særligt fokus på synergier mellem daginstitution og
Knabstrup Skole. En samling af skole og dagtilbud kan styrke samarbejdet og
gøre overgangen mellem dagtilbud og skole både lettere og mere tryg for
børn og forældre. De nye fysiske rammer vil i endnu højere grad end i dag
kunne bidrage til at understøtte aktiviteter i lokalsamfundet.
I foråret 2019 begyndte et byggeudvalg at skitsere funktioner og fysiske
rammer til det nye børnehus. Det nye børnehus forventes at stå klar
sommeren 2021.
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hAVeR, deR SPiReR AF læRing Og lYST
Madens vej fra jord til bord er en vigtig læringsproces, og på den baggrund
har en nabo til Knabstrup Skole fået en idé om fælleshaver til børn i skole og
dagtilbud. Naboen har tilbudt et stykke af sin jord, og skolen samt dagtilbud
støtter op om idéen om fælleshaver.
Hvis projektet får fødder at stå på, er planen, at haverne skaber et
læringsrum. Her kan børn og unge styrke deres fortrolighed med og
forståelse for råvarers rejse, økologi, madkvalitet og sund levevis. Første
skridt er at etablere en have for Knabstrups børn, men der arbejdes også
på, at projektet kan skaleres op, så børn og unge i hele Holbæk Kommune
kan bruge det grønne frirum i Knabstrup. Konceptet ’Haver til Maver’ er en
inspiration til, hvordan mulige fælleshaver i Knabstrup kan organiseres.

KNABSTRUP K AN DANNE RAMME
FOR ET UNIK T, GENNEMARBE JDET
OG VELETABLERET
L ÆRINGSFORL Ø B, SOM SÆT TER
FOKUS PÅ DE GR Ø NNE VÆRDIER.
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FOTO: KASPeR leegAARd, hAVeR Til hAVeR

”

Arbejdsgruppen har vist sig at være et vigtigt i
processen med at etablere skolehaver i Knabstrup. Som
ikke-tidligere aktiv på skole- og daginstitutionsområdet
har jeg fået relationer, jeg håber at kunne bruge
fremover. Og gruppens arbejde med at puste fornyet liv
i engagementet hos skolens forældre vil kunne bruges
meget bredere - i byen, i Kirsebærhaven, på skolen og i
de kommende haver!
- Mia Andersen, nabo til skolen.

KURSEN FREMOVER
DER SKAL FORTSAT OPFORDRES TIL , AT FORÆLDRE
OG ANDRE I BØRNENES OMGANGSKREDS DELTAGER
I ARRANGEMENTER, SOM FINDER STED I BYEN, PÅ
SKOLEN OG I BØRNEHUSET.
NÅR DET NYE BØRNEHUS ÅBNER, VIL DER PÅNY VÆRE
GROBUND FOR AT STØTTE FORÆLDREDELTAGELSE OG
ET AKTIVT BØRNELIV.
ET AMBASSADØRKORPS KAN ETABLERES OG
FORANKRES ENDNU T YDELIGERE. HVORDAN DET KAN
GØRES, OG OM DER ER ET BEHOV, KAN DER ARBEJDES
PÅ FREMOVER.
DER SKAL SKE EN AFKL ARING AF FÆLLESHAVERNES
ORGANISERING, HERUNDER DRIFT OG LØNNINGER.
FONDE OG PULJER KAN VÆRE EN HJÆLP TIL OPSTART
AF PROJEKTET MED FÆLLESHAVER, OG DERFOR KAN
DISSE SØGES.
DET SKAL UNDERSØGES, OM HOLBÆK KOMMUNE HAR
MULIGHEDER FOR AT INDGÅ PROJEKTET.
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>> bosætning og bofællesskab

BOSÆTNING OG
BOFÆLLESSKAB
UdgAngSPUnKT
Gruppen har blandt andet arbejdet ud fra spørgsmålene
om, hvordan indbyggere fastholdes og tiltrækkes. For
hvordan får folk øjnene op for alt det gode, der allerede
findes i Knabstrup? Udover bosætning på et overordnet
niveau har gruppen arbejdet med en initiativgruppe, der
ønsker at etablere et alment bofællesskab i Knabstrup.

BOSÆTNING

”

Det har været fuldstændig genialt at
blive lukket ind i processen. Vi bor slet
ikke i Knabstrup, men vi har sådan fået
forstærket vores lyst til at bo her.
- Karen Schmidt, initiativgruppen bag et alment bofællesskab

TIL ET ALMENT BOLIGBYGGERI
KRÆ VES DET, AT KOMMUNEN
STILLER MED EN PROCENTDEL
AF BYGGESUMMEN SOM
GRUNDK APITAL FOR PROJEK TET.
DET ER EN POLITISK BESLUTNING,
HVORVIDT MAN Ø NSKER AT
STILLE GRUNDK APITAL .
FOR AT PL ACERE 40 BOLIGER PÅ
ARE ALET VED SKOLE VE J VIL DET
VÆRE EN FORUDSÆTNING, AT DER
UDARBE JDES EN NY LOK ALPL AN.
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bOsætning og bofællesskab <<

Kan ønsket om et bofællesskab spire?
I Knabstrup har der i 10 år været udbudt grunde nord for Skolevej, men der
har ikke været gang i salget.
En initiativgruppe har arbejdet med at undersøge, om der er opbakning til
et bofællesskab med cirka 40 boliger på arealet, og de har følt sig velkomne
i lokalområdet. Det er intentionen, at bofællesskabet vil bidrage til byens liv
med nye initiativer og desuden indgå i de mange aktiviteter, der allerede er
i gang.
Gruppen har dykket ned i nogle af de økonomiske aspekter i projektet, hvor
der stadig er nogle udfordringer, som skal løses, og de afventer stadig en
del politisk stillingtagen.
Uanset hvordan det går, så er der skabt opmærksomhed og nysgerrighed
om muligheden for at lave bofællesskab i Knabstrup.
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>> bosætning og bofællesskab

SAmTAleRneS emneR
I gruppen har der været mange samtaler med mange emner. Et af de store omdrejningspunkter har været spørgsmålet om, hvilke boligformer der
er brug for i byens fremtid. Indtrykket har været, at der ikke er stor efterspørgsel på parcelhuse og klassiske enfamiliehuse. Derimod peger undersøgelser på, at der er et voksende behov for alternativer til parcelhuse, man
kan flytte til, når alderen stiger. Derfor er der brug for mindre boliger, hvis
indbyggere skal kunne blive i Knabstrup hele livet, og her er blandt andet
rækkehuse og bofællesskaber øverst på listen. Boformer med fokus på fællesskab kan også være med til at modvirke ensomhed og dermed skabe liv
og diversitet i lokalområder.
Et andet samtaleemne har været alternativer som store parceller med jord
og mulighed for hobbylandbrug. Gruppen har også skitseret indholdet i en
mulig velkomstpakke til tilflyttere og undersøgt interessen hos ejendomsmæglere, der har huse til salg i byen. Fremover forsøges en form, hvor der i
ejendomsmægleres annoncer linkes til Knabstrups hjemmeside.

MED BYENS PL ACERING VED DEN KOMMENDE
MOTORVE J OG TOGFORBINDELSE MELLEM K ALUNDBORG
OG K Ø BENHAVN, SAMT SKOLE OG FORENINGSLIV, SÅ
HAR KNABSTRUP RIGTIG MANGE AF DE K VALITETER,
SOM DER ER EF TERSPURGTE , NÅR BOFÆLLESSK ABER
SK AL FINDE EN PL ACERING.

BOFÆLLESSKAB

SKOLEVEJ

STATIONSVEJ
S
TIONSVEJ
TIONSV
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bOsætning og bofællesskab <<

”

Et nyt bofællesskab er en fremragende ide. Bofællesskaber
vil tiltrække ressourcestærke borgere, som kan styrke vores
lokalsamfund. Nye børnefamilier kan sikre tilgangen til
børnehus og skole. Det giver også byens seniorer et sted at
flytte hen, når villaen og haven bliver for svær at holde.
- Jan Fjordbak, formand for Knabstrup Lokalforum

KURSEN FREMOVER
FORTSAT DIALOG MELLEM BOFÆLLESSKABSGRUPPEN OG
KNABSTRUP LOKALFORUM. DET ER VIGTIGT AT HOLDE
REL ATIONERNE, DER ER SKABT, VEDLIGE.
FORTSAT DIALOG MELLEM LOKALOMRÅDE OG KOMMUNE.
DER ER DESUDEN OGSÅ EN BOLIGSTRATEGI UNDERVEJS.
DER KAN ARBEJDES MED AT GIVE EJENDOMSMÆGLERNE
EN BEDRE BESKRIVELSE AF LOKALOMRÅDET, SÅ DET ER
INFORMATIONER OM KNABSTRUP, OG IKKE HOLBÆK BY,
DER DUKKER OP I ANNONCER.
DER AF VENTES POLITISK BESLUTNING OM
GRUNDKAPITAL TIL ET ALMENT BOFÆLLESSKAB.
DER AF VENTES POLITISK BESLUTNING OM UDARBEJDELSE
AF EN NY LOKALPL AN.
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>> hallen

HALLEN
UdgAngSPUnKT

HALLEN

Allerede inden Knabstrup sætter kurs blev søsat, var der
spirende kræfter i Knabstrup, som havde store idéer til,
hvordan hallen kan bruges meget mere. Derudfra blev der
dannet en arbejdsgruppe, som har taget udgangspunkt
i, hvordan hallen kan blive til et samlingspunkt for byens
borgere og for specielle sportsgrene.
Arbejdet drejer sig om at finde værktøjer, som kan tiltrække flere brugere af hallen både nu, om et år og om 5 år. I
de 100 dage har der været fokus på at udvikle tiltag, der
kan få flere brugere til hallen, så faciliteterne kan udnyttes
optimalt. Grafiske materialer og videoer er en del af markedsføringen for Knabstrup Hallen.
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hallen <<

”

Vi drømmer om ...
... at gøre Knabstrup Hallen til samlingspunkt for
byens borgere og for specielle sportsgrene både
nu og i fremtiden”
- Halgruppen

en hAl FOR niCheSPORTSgRene
Gruppen har været på ekskursion, og turen gav inspiration til, hvordan
fremtidige aktiviteter i hallen kan skabes, og hvordan der kan sættes
fokus på de eksisterende.
I Knabstrup Hallen er der aktiviteter for mange målgrupper. Der er
blandt andet en skydeklub, en krolfbane og faciliteter til modelflyvning.
Der arbejdes på at skabe aktiviteter, som i særlig grad henvender sig
til borgere med autisme. Ønsket er, at budskabet om de mange aktiviteter spredes til lokale, men også til borgere i omkringliggende byer.
På den måde kan så mange som muligt nyde godt af aktiviteterne og
hallens foreningsliv.
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>> hallen

mARKedSFØRing
Som led i udvidelsen af værktøjskassen for markedsføring er der blevet afholdt et kursus i videoredigering for alle interesserede i Knabstrup. Det var
en succes og noget, som ildsjæle og foreninger har stor glæde af. Nu produceres der videoer om blandt andet holdaktiviteter, projektet om et stort
skyttecenter og fjernstyrede biler. Ligeledes laves der promovering af hallen
i form af visitkort og pjecer. Disse visuelle virkemidler understøtter markedsføringen af hallen på en levende måde.
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hallen <<

KURSEN FREMOVER
VEDLIGEHOLDE OG SKABE DIALOG, SAMARBEJDE OG
UDVEKSLING AF ERFARINGER MED DE NØDVENDIGE PARTER.
UNDERSTØTTE ILDSJÆLE OG FASTHOLDE INTERESSEN I
NUVÆRENDE AKTIVITETER.
ENGAGEMENT OG FOKUS PÅ SOMMER CAMP OG AKTIVITETER
FOR AUTISTER FORTSÆTTES.
PROMOVERING AF BØRNEHOLD, HERUNDER “BAL ANCE
BØLLER” KØRER VIDERE.
FLERE FILM PRODUCERES, NÅR DET ER RELEVANT.
PROJEKTET MED SKYTTE- OG RC-CENTERPROJEKT
FORTSÆTTER.
DER ARBEJDES MED POLITISK INVOLVERING I FORM AF
BEHOV FOR LOKALPL AN OG FINANSIERING.
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>> FÆLLESSKABER

FÆLLESSKABER
UdgAngSPUnKT

FÆLLESKABER

Når mennesker mødes om noget fælles, skabes der
relationer og sammenhold. Gruppens tema er derfor
fællesskab og naboskab. Temaet udsprang af, hvad
gruppen har hørt fra mange borgere. De har nemlig hørt,
at det kan være svært at lære naboer og byens andre
beboere at kende, og at informationer om aktiviteter i
byen ikke altid er tilstrækkelige. Gruppen arbejder derfor
med at understøtte og skabe sammenhæng mellem
nogle af de mange initiativer og aktiviteter, der allerede
eksisterer, eller som fremtidigt etableres i byen.
Knabstrup Skole har gennem foråret arbejdet med at
kortlægge byens historie gennem gamle billeder af huse.
Projektet er blevet kombineret med gruppens arbejde.
De har nemlig kortlagt de mange huse med beboere, der
bidrager eller gerne vil bidrage til naboskab og fællesskab.

”

Hvad nu hvis ...
... vi vælger hinanden til?
- Fra introworkshoppen

GRUPPEN VIL UNDERSTØ T TE AK TIVITETER,
DER ØGER FÆLLESSK ABET:

FOR EKSEMPEL:
FÆLLESSPISNING, BY VANDRING, K AFFEMIK ,
INDK Ø BSHJÆLP ELLER VEDLIGEHOLDELSE .

DER ER AK TIVITIVER, DER ALLE SIGTER PÅ AT
SK ABE MULIGHED FOR, AT FOLK HAR LYST TIL
REL ATIONER OG AT BLIVE I BYEN.
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FÆLLESSKABER <<

Her bor aktive naboer

”

Hvad nu hvis ...
...vi bidrager til, at
fællesskaber lykkes på
flere planer?
- Fra introworkshoppen

Fortællinger er skabt og QR-koder er uddelt. De opsættes i byen, og med en
mobiltelefon kan byens borgere scanne koden, som gemmer på en historie.
Det kan være en faktuel historie om en bygnings fortid eller information om
en særlig aktiv nabo, der hjælper til i hallen, er vejambassadør eller gerne
vil arrangere samkørsel. På den måde synliggøres de mange fællesskaber,
som Knabstrup har.
I forbindelse med 100 dages festen har gruppen også stået for organisering
i fællesskab med andre indbyggere. Desuden arbejdes der på at mødes
til fælles arrangementer i både hallen og på skolen. Tanken er at skabe
tilbagevendende, relationsopbyggende begivenheder.

KURSEN FREMOVER
Fællesskabsgruppen fortsætter og har kobling til
lokalforum.
Opgaven er at understøtte og medvirke til aktiviteter, der
øger fællessk aber.
Vi starter med en ”vi mødes i hallen-dag i august 2019”, og
vi foresl år en ”vi mødes ved skolen og daginstitutionen i
foråret 2020”.
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>> BYBRANDING

BYBRANDING
UdgAngSPUnKT

BYBRANDING

Med spørgsmålet om hvordan Knabstrup kan brandes for
både nuværende og potentielle tilflyttere, har gruppen
på de 100 dage sat en del af kursen for byen. Arbejdet
foregår sideløbende ad to spor. Det ene går ud på, hvad
der skal fortælles om Knabstrup, mens det andet spor
handler om, på hvilke platforme det skal fortælles.
Fra begyndelsen har gruppen brainstormet idéer, der
siden er blevet til planer og projekter. Nogle er etableret,
andre bliver det, og samtidig justeres delmål løbende, så
planer er realistiske. Ikke alle ønsker om digitale platforme
føres ud i den nærmeste fremtid, men de er en del af
idékataloget.

DER ER BLEVET DESIGNET ET NYT LOGO
FOR BYEN, OG DET BRUGES BL ANDT
ANDET PÅ DEN NYE FACEBOOKSIDE.
DET EKSISTERENDE LOGO MED DEN
VELKENDTE KNABSTRUPPER BRUGES
STADIG I ANDRE SAMMENHÆNGE.
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”

Hvad nu hvis ...
… at Knabstrup bliver attraktiv for
nye borgere - også på internettet.
- Fra introworkshoppen

BYBRANDING <<

På TVæRS AF PlATFORme
Gruppen har fra start haft et mål om at lave en ny hjemmeside, der både
rummer byens historie, men samtidig linker til aktuelle aktiviteter. Det
koster penge at lave, og derfor søgte gruppen med hjælp fra Lokalforum
puljemidler hos Holbæk Kommune. Pengene er i hus, og derfor bliver
hjemmesiden skabt over det næste stykke tid. På siden kan der eksempelvis
linkes til Facebook, som er et effektivt værktøj, når en stor målgruppe
skal nås på en dynamisk måde. Gruppen har desuden oprettet en side
på Facebook, der modsat en facebookgruppe ikke er til diverse debatter,
men snarere en digital opslagstavle for aktuelle arrangementer. Foreninger
i byen vil blive tilbudt at få adgang til siden, hvor de kan lave relevante
opslag.
Andre platforme kan i fremtiden blive en del af gruppens arbejde. Der
er eksempelvis oprettet en profil på Instagram, som kan være et digitalt
samlingspunkt og fuld af billeder og videoer.

”

Til 100 dages festen kunne vi præsentere en
skal. Den danner rammerne for branding og
udfyldes over det næste stykke tid. På den
måde har vi nået en af mange milepæle, og
processen fortsætter i dynamisk stil.
Laila Madsen, brandinggruppen
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>> BYBRANDING

hiSTORie Og KeRneFORTælling
Historien om Knabstrup er vigtig for gruppen at få med i brandingen.
Knabstrup rummer nemlig en masse forhistorie, såsom butikker, mennesker
og bygninger. Historien kan skrives ud fra en eksisterende hjemmeside,
indbyggernes oplevelser og arkivmapper, som gruppen fik øjnene op for i
Knabstrup Hallen.
Der er også blevet arbejdet med at skabe en kernefortælling om Knabstrup.
Borgere er blevet spurgt, hvad de mener, der kendetegner byen. Svarene
kredsede om foreninger, aktiviteter, naboskab, fællesskab, frivillighed
og butikker som slagteren og kagekassen - den lokale bager med lækre
delikatesser. Essensen er blevet til en fortælling, som kan bruges i trykte
materialer, på digitale medier og til hussalg.
Gennem projektet blev der etableret en fotokonkurrence med hashtagget
#knabstrupsætterkurs på instagram. Dommerne valgte et vinderfoto, der
indkapsler noget helt særligt ved Knabstrup. Fotoet viser den fantastiske
natur gennem et landskab i varme farver og let dis. Fotoet er taget i
boligområdet Hermansvænge og kan ses herunder.
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FOTO: ClAUS FReBeRT, VindeRFOTO #KnABSTRUPSæTTeRKURS

BYBRANDING <<

KURSEN FREMOVER
En Ny hjemmeside skal de næste 2 år udf yldes med indhold.
Der skal l aves en pl an for driften af hjemmesiden.
Foreninger sk al tilbydes adgang til facebooksiden, hvor de
kan l ægge informationer om aktiviteter op.
Kernefortællingen skal sendes til ejendomsmæglere
i lokalområdet, der kan bruge uddrag af teksten ved
boligsalg.
Andre digitale pl atforme kan tages mere i brug - herunder
Instagram og Lokal infoskærm.
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>> TRAFIK

TRAFIK
UdgAngSPUnKT
Trafikgruppen tager udgangspunkt i at gøre Knabstrup til
en sikker by at færdes i. Byen bør være sikker for både
børn, unge, voksne og ældre. Gruppen arbejder derfor på
at sænke hastigheden for trafikanter, der kører gennem
byen. Især Holbækvej og Skolevej er fokuspunkter.

VejBUmP På Vej

TRAFIK

Der ønskes fysiske forandringer, så hastigheden på vejene
nedsættes. Derfor har gruppen sammen med Lokalforum
søgt penge til vejbump. Projektudvalget for Udvikling
af Lokalområderne har med puljen Rum til fællesskab
godkendt ansøgningen, og dermed får gruppen 350.000
kroner til etablering af vejbump og lignende. Henover
foråret har gruppen undersøgt vejene blandt andet med
besigtigelse sammen med trafikkonsulenter. Konsulenterne kommer med anbefalinger til, hvordan der skabes mest
trafiksikkerhed for pengene.
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”

Jeg drømmer om ...
... at der var hensyntagende trafik?

- Fra introworkshoppen
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>> Trafik

KØR KlOgT
“Kør klogt i Knabstrup” er titlen på en kampagne, trafikgruppen har lavet.
Det er en oplysningskampagnen, der i sidste ende gerne må føre til ændring
af adfærd. Gruppen har produceret postkort, spørgeskemaer og breve til
forældre. Nogle af materialerne er allerede blevet uddelt. Det skete til en
succesfuld kampagnedag, hvor gruppen uddelte ‘trafikboller’, der var sponsoreret af den lokale bager, og postkort til biler, der ankom til skolen og børnehuset. Det gav pote i form af positiv respons og dialog om sikker trafik.
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TRAFIK <<

nYe Og STYRKede RelATiOneR
Nye relationer er skabt, og gamle er blevet styrket. Det er både internt i gruppen, i relation til administrationen og på tværs af de andre arbejdsgrupper,
skolen og børnehuset. Relationerne skal fremover fastholdes og udbygges, og
det kan eksempelvis være gennem fælles afvikling af kampagner.
Når vi hjælpes ad, udvikler vi mere kvalificerede løsninger, fortæller gruppen.
Det betyder, at alle skriftlige og visuelle produkter kommer gennem flere
runder med inputs og feedback fra flere gruppemedlemmer. Dertil kommer
medlemmernes forskellige kompetencer i spil til det fælles bedste, og det højner tilsammen kvaliteten. Gruppen er lykkedes med at synliggøre aktiviteter
blandt andet på sociale medier og den lokale infoskærm via slides og videoer.
Eksempelvis er en video om kampagnedagen med trafikboller og postkort blevet delt på Facebook.

”

Når vi hjælpes ad, udvikler vi mere
kvalificerede løsninger.
- Trafikgruppen

KURSEN FREMOVER
SAMARBEJDET MED SKOLEN SKAL FORTSAT
ST YRKES MED TILBAGEVENDENDE
KAMPAGNEAKTIVITETER – GERNE MED SKIFTENDE
FOKUS BÅDE VED SKOLESTART, VINTERMØRKET
OG FORÅRET.
DE ANBEFALEDE
TRAFIKSIKKERHEDSFORANSTALTNINGER SKAL
ETABLERES.
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>> MODEL OG GODE RÅD

MODEL OG RÅ
RÅDD

FREMTIDIGE SÆRLIGE
INDSATSER
mOdel FOR lignende PROjeKTeR
Knabstrup sætter kurs danner grobund for udviklingen
af en model. Det bliver en model for fremtidige særlige
indsatser i Holbæk Kommune. Modellen kommer til at
rumme et overordnet drejebogskoncept, hvor faser og
aktiviteter er beskrevet. Samtidig vil der i modellen indgå
en værktøjskasse, som fremtidige arbejdsgrupper kan
bruge. Modellen skal ikke læses som en opskrift, der skal
følges trin for trin. For alle lokalområder er forskellige
og borgerne har forskellige måde at arbejde på. Det skal
indtænkes i det konkrete samarbejde. Modellen sikrer, at
de gode erfaringer bringes videre og sætter en klar ramme
at arbejde ud fra i næste samarbejde om en særlig indsats.
gOde Råd
Samskabelse er ikke let, men derimod en kompliceret
samarbejdsform. Styregruppen bag Knabstrup sætter
kurs har mange erfaringer med samskabelse fra projektet.
Erfaringerne er omdannet til en række gode råd. Det er
råd til, hvilke perspektiver der med fordel kan organiseres
anderledes. Blandt andet kan en indledende projektfase
med fordel vare i længere tid. Derved vil der være mere
tid til rammesætning og til at få mobiliseret endnu flere
borgere til at deltage.
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Samtidig er det vigtigt at definere små konkrete opgaver, som frivillige kan
byde ind på og hjælpe til med. Når opgaver dermed bliver mere appetitlige,
er der større sandsynlighed for at få flere borgere med ind i samskabelsen.
I hver arbejdsgruppe har der været en lokal tovholder - en borger, der
har været kontaktperson og repræsentant for gruppen. En erfaring
fra Knabstrup sætter kurs er, at det vigtigt at definere, hvad en
tovholderfunktion mere præcist handler om og indebærer. Dertil vil det i
forhold til projektorganiseringen i et samskabende projekt være en fordel
at have en tovholder fra alle arbejdsgrupper siddende i en styregruppe, der
fungerer som en overordnet koordinerende gruppe for alle led i projektet.
På den måde kan mere, tydelig koordinering, kommunikation og viden på
tværs af grupperne opstå. Det er vigtigt for et samskabende forløb, og det
har til tider været savnet i Knabstrup sætter kurs.
Styregruppen anbefaler afslutningsvis, at der skal være opfølgning på,
hvordan arbejdet med de forskellige initiativer, projekter og idéer skrider
frem. Opfølgningen kan ske både gennem afholdelse af forskellige former
for møder, men også ved at skabe en systematik for dialog mellem
administration, lokalsamfund og politikere. Holbæk Kommunes dialogmodel
med Fællesskabere kan spille en afgørende rolle i den forbindelse.
Læs mere om Holbæk Kommunes dialog model på Holbæk Kommunes
hjemmeside www.holbaek.dk/fælles-skaberne

EN SÆRLIG INDSATS ER ET
L ÆNGERE VARENDE OG FORPLIGTENDE
SAMARBE JDE MELLEM HOLBÆK KOMMUNE
OG FRIVILLIGE BORGERE I ET UDVALGT
LOK ALOMRÅDE .
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