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MULIGHEDMULIGHED



fase 1 :  Ny vision til Bordingfase 1 :  Ny vision til Bording

• Samarbejde mellem IBK (655.000) og  

Realdania (655.000)

• Mønsterby i Realdania kampagnen: y p g

Stationsbyer i Danmark

• Ni eksterne eksperter• Ni eksterne eksperter

• 30 Lokale ”portnere”  unge og gamle

• Tre måneder og tre visioner



H d b d i k  ?Hvad bad vi eksperterne om?

1. Hvad skal Bording være for en by?
Hvilken byprofil og identitet skal Ikast-Brande Kommune og Bordings borgere 
satse på for at gøre byen attraktiv lokalt såvel som regionalt? p g y g

2. Hvad skal Bording bygge videre på?
Hvilke stedbundne kvaliteter kan der bygges videre på – og hvor er der behov for 

 k b   ilf  ?at skabe og tilføre nyt?

3. Hvad skal Bording være kendt for i regionen?
H ilk  i l  t k d d  k i li d  b  k b  d  b filHvilke regionale netværk med de omkringliggende byer skaber denne byprofil
mulighed for?

4  Hvilke fysiske forandringer skal der ske i Bording?4. Hvilke fysiske forandringer skal der ske i Bording?
Hvilke fysiske ændringer og tiltag skal ske for at igangsætte og gennemføre den 
nødvendige transformationsproces



oplæg til vision 1: kunst & kulturoplæg til vision 1: kunst & kultur
Arkitekt: Rune Back kunstner : Kenneth Balfelt Kulturdebatør: Kristoffer Lindhardt 

- Hvordan kan kunst og kultur bruges som - Hvordan kan kunst og kultur bruges som 
afsæt for udviklingen af en ny fremtid for 
B di ? Bording? 

-Hvordan skabes flere kulturelle platforme p

og uformelle mødesteder,  som kan supplere 
byens stærke idrætsprofil?byens stærke idrætsprofil?





oplægge til vision 2 : Erhvervp gg
Culture Designer Christian Pagh - UIWe, Politolog Jacob Øster,  Professor Tom Nielsen, AAA

• Hvordan kan erhverv og detailhandel 
bruges som afsæt for udviklingen af en ny bruges som afsæt for udviklingen af en ny 
vision og fremtid for Bording? 

       • Er der stadig potentiale for erhverv i byen?

• Kan de funktionstomme butikker og Kan de funktionstomme butikker og 
tidligere Invita-bygninger udgøre rammen 
om fremtidige erhverv eller skal de have om fremtidige erhverv, eller skal de have 
nye funktioner? 



Vision 2 – Sammen om LandskabetVision 2 Sammen om Landskabet



oplæg til vision 3: Forenings og fritidslivoplæg til vision 3: Forenings- og fritidsliv
Arkitekt Anne Mette Boye,  Fremtidsforsker Marianne Levinsen,  Sociolog Pia Heike Johansen

‐ Hvordan kan foreningslivet som en eksisterende 
ressource være afsæt for udviklingen af en ny vision og 
fremtid for Bording? 
‐ Kan foreningslivet gentænkes, så det bliver mere 
attraktivt at være frivillig? 
‐ Er der behov for nye fællesskabsstrukturer, som kan 
rumme mere uformelle møder og andre typer af ø g yp
fællesskaber?



Vision 3 : Bording Unite[d] Vision 3 : Bording Unite[d] 



”Ser man på tværs af de tre Ser man på tværs af de tre 
visionsforslag vurderes særligt fire g g
kvaliteter at være afgørende for, at 
B di  k  bli   tt kti  Bording kan blive en attraktiv 
familievenlig pendler og familievenlig pendler og 
bosætningsby…”bosæt gsby



1. Frivillighedskulturen og de mange muligheder 
f  f itid kti it tfor fritidsaktiviteter

2. Landskabet i og omkring Bordingg g g
3. En god offentlig service med attraktiv 

børnepasning, en ambitiøs folkeskole og børnepasning, en ambitiøs folkeskole og 
velfungerende ældrepleje

4 En infrastruktur og byplan  som understøtter 4. En infrastruktur og byplan, som understøtter 
visionen om at skabe bedre forbindelser 
mellem det sociale liv og foreningslivet mellem det sociale liv og foreningslivet 



Hvilke fysiske forandringer skal y g
ske i Bording? 

”Eksperterne foreslår, at der igangsættes 
 kk  f i k  il   ll   en række fysiske tiltag.  Alle tre 

visionsforslag lægger op til at styrke 
bosætningsbyen med udgangspunkt i 
fysiske forandringer følgende steder:…”fysiske forandringer følgende steder:…



fysiske forandringer : fysiske forandringer : 

B d d  t ti  h ll t• Bredgade – stationen – smørhullet

• Skolen – svømmebadet –
forsamlingshuset

• Hallen og fritidsområdet• Hallen og fritidsområdet

• Landskabet omkring Bording



Borgernes idekatalog : Bording Unite[d]

• Bording visionsgruppe – 30 medlemmer
• Fra september til marts 2012 – 2013Fra september til marts 2012  2013
• Byrådet godkender kataloget som 
arbejdsgrundlag juni 2013





HovedgrebHovedgreb





B åd t  b f liByrådets anbefaling



Fase 2 : ArkitektkonkurrenceFase 2 : Arkitektkonkurrence
Nyt Centrum i Bording

Januar 2014 - Prækvalifikation 

Februar 2014 – konkurrence med 5 
teamsteams

Maj 2014 - vinder team: 



Frederick Law Olmsted • Ideen om det demokratiske rum i Central 
Park, var på baseret på principper:
P k  k ll   t Anerkendelse af de andres • Parken skulle være et 
identifikationspunkt i byen, som 
borgerene kunne være stolte af. Den 
skulle bringe storbyboeren i kontakt med 

Anerkendelse af de andres 
tilstedevær er 
fundamentet for følelsen 
af fællesskab skulle bringe storbyboeren i kontakt med 

naturen og organisk materiale. 
• Parken som et æstetisk attraktivt rum 

med lige adgang for alle, der ved at virke 
     

af fællesskab

g g g
tiltrækkende samtidig kunne skabe en 
fysisk tilstedeværelse mellem folk med 
vidt forskellig social og økonomisk status. 
P k   dl  f   h lt b l • Parken som grundlag for en helt basal 
anerkendelse af de andres 
tilstedeværelse. 

• Denne anerkendelse er et grundlæggende • Denne anerkendelse er et grundlæggende 
element i et demokrati, og den er 
fundamentet for en følelse af fællesskab 
selv i samfund og i byer med store forskelle.



FOKUS PUNKTER

• Stationsbyens dagsrytme• Stationsbyens dagsrytme
• Gentænkning af hovedgaden
• Bevægelse
• Fællesskab og adgang for alleg g g
• Begrønning og belysning
• Trafik• Trafik



Konkurrenceområde



BrandtomtenBrandtomten
& Bredgade



Jens Christensens plads



ådStationsområdet



Sk l ti /h l tiSkolestien/halstien



BrandtomtenBrandtomten



Jens Christensens pladsJens Christensens plads



BredgadeBredgade



Smøgen Kr O  SkovSmøgen Kr. O. Skov



SkolestienSkolestien









S i  j 2014Symposium maj 2014

Hovedspørgsmål: p g

Kan borgere  fageksperter og kommune Kan borgere, fageksperter og kommune 
samarbejde for 

påvirke en fysisk  kulturel og organisatorisk påvirke en fysisk, kulturel og organisatorisk 
udvikling i en frugtbar

retning?retning?



KONFERENCE august 2014g







SPOR 1 - Kulturel transformation

Fra fortidsfokuseret til forandringsfokuseret

Vekselvirkningen mellem:

Inspiration, provokation og udveksling medp , p g g

fageksperter.

Eget arbejde med at forene foreningslivet og Eget arbejde med at forene foreningslivet og 
kortlægge ressourcer til fælles glæde og 
opbakningopbakning.



k fSPOR 2 - Organisatorisk transformation 

F  kl i k Fra klassisk 
foreningsstruktur til foreningsstruktur til 

B di U i [d]Bording Unite[d]g [ ]



SPOR 3 - Fysisk transformation

Bording +g



   Kommunalreform og ændringer i

detailhandelstrukturendetailhandelstrukturen

I forhold til disse store kræfter er der tre 
grundlæggende og forskellige strategier: g gg g g g



1: Byen kan forsøge at gå mod strømmen og søge at fortsætte 
som autonom by med selvstændigt handelsliv, sådan som som autonom by med selvstændigt handelsliv, sådan som 
stationsbyen oprindeligt er defineret. Det er en strategi, der har 
meget ringe muligheder for at lykkes. 

2: Byen kan lægge sig i læ og holde sig kørende så godt som 
muligt, indtil den teknologiske udvikling måske igen giver nye 
muligheder  som vi i dag ikke kender til  Det er en defensiv og muligheder, som vi i dag ikke kender til. Det er en defensiv og 
konservativ strategi, der vil passe godt til en bypolitisk 
virkelighed mange steder. 

3: Byen kan kaste sig ud i strømmen, der så vil føre de et andet 
sted hen. Det er på mange måder den mest interessante 
strategi at beskæftige sig medstrategi at beskæftige sig med.



Morfisk resonansMorfisk resonans

Langsom modning
Det ligger i luften, man 
fortsætter hvor de andre slap
netværk på tværs af byerne



Det stedsforbundne fællesskabDet stedsforbundne fællesskab

Genkendelse

A k d lAnerkendelse

Venlighed

Holde øje



Kaste sig ud i strømmen


