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WulffMorgenthaler.dkKreative hvalfangere har fundet 
en art, der kan jagtes uden 
kvote
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Fra politik til handling

Byens Grønne perler

Formål: at sikre borgerne et 
aktivt hverdagsliv gennem en 
koordineret og langsigtet indsats 
med fysiske rammer, der skal 
fremme mulighederne for fysisk 
aktivitet i byens rum og de 
bolignære områder
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Byens Grønne Perler –
Vi manglede viden!!!

Rapporten skulle give os viden til at kvalificere kommende 
tiltag inden for: 

•Indsatser rettet mod at fremme borgernes muligheder for 
fysisk aktivitet i forhold til selvtransport, uorganiseret og 
organiseret fysisk aktivitet

•Udviklingen af anlæg, rum og faciliteter til fremme af fysisk 
aktivitet

•Udvikling af kommuneplan så byens infrastruktur i højere grad 
er fremmende for fysisk aktivitet
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Byens Grønne Perler 
- organisering 

Projektgruppen:
• to fra Teknisk forvaltning - en arkitekt fra Planafdelingen og 

en arkitekt fra Vej og Park. 
• en Fritidskonsulent fra Kultur- og fritidsforvaltningen 
• Sundhedskoordinator fra Sundhedsområdet. 

Projektgruppen skal realisere målene i første fase. 

Projektgruppen skal sikre et koordineret og systematisk 
samarbejde imellem den fysiske planlægning for trafik, 
boliger samt miljø og planlægningen på sundheds-, fritids-, 
og socialområdet.
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Byens Grønne Perler - Rapporten 
”Bevægelsesmuligheder i 

Kolding By 2008”

Styrker og anvendelsesmuligheder:
Bidraget med viden!!!

Borgerinddragelse

• Fagligt værktøj

• Dialogredskab

• Debat- og 
prioriteringsredskab
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kilometers

Samlet antal dage
med fysisk aktivitet

Flest aktive dage

Færrest aktive dageMedindflydelse -
hundredvis af ønsker og 
ideer

Anvendes som baggrund 
og argumentation for 
indsatser og 
projektansøgninger

Både på det politiske 
niveau og på 
embedsmandsniveau  

Led i at fremme det 
tværfaglige samarbejde 
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Udpluk fra Områdeplan
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Anden fase i De Grønne Perler

Gruppen skal:
• udarbejde principper og konkrete retningslinjer i forhold til, 
hvordan vi fremover vil planlægge vores byrum og bolignære 
områder, så vi i højere grad tilgodeser fysisk aktivitet og sundhed

•Implementere sundhedskonsekvensvurderinger i tilknytning til 
miljøvurderinger på kommune- og lokalplaner.

• kortlægge, udvikle og koordinere eksisterende og kommende ideer 
og konkrete planer i forhold til bl.a. stisystemer, lege- og 
aktivitetspladser, cykelstier, udviklingen af grønne områder, 
organiserede idrætsfaciliteter osv.
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