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Første skridt
Jonas Pedersen undersøger priser for folie i vinduer.
Anna Maria Elisabeth Jakobsen kontakter lokalarkivet.
Søren Madsen og Johnny Hansen kontakter Bodil Købben fra Kino.
Finn Lauridsen undersøger priser for stemningsbelysning af træer i Anlæget.
Det foreslås, at ejendomsejere inviteres med til et bymidteforum – der er
interesse i at vide, hvad der får dem til at vælge Grindsted til, og til at investere
penge i byen.

Prioriterede projekter på den korte bane








Folie på vinduerne i de tomme butikslokaler
’Street Food/folkekøkken på Torvet’ – med deltagelse af de lokale
caféer, udendørs møbler.
Konkurrence om det bedste arrangement på Torvet evt. både blandt
unge og ældre.
Organisering af lokale foreninger/ erhverv/ skoler/ ildsjæle til aktivering
af x antal tomme lokaler.
Få fat i ejendomsejere – ift. facader (og aktivering)
Visuelt miljø – mellem husene (folie på vinduer)
Lys i/på træerne ved Anlæget.

Reservelisten
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Markering/etablering af ruter rundt i byen evt. gå/ løb
Fjern vind fra gågaderne
Brætspilcafé/bobcafé
Musik
Synliggøre åbningen af Apotekerhaven

CVR 37576964
www.cfbo.dk

v




Undersøgelse af kulturlivet i byen
Fokus på den gode fortælling
Opmærksomhed på Engen og de unge

De kortsigtede projekter
Folie på vinduerne i de tomme butikslokaler
Idéen:

Folie på vinduerne i de tomme butikker med formidling af lokale
historier. De besøgende bliver guidet igennem bymidten, hvor
man kan følge fortællingerne fra ét vindue til det næste.
Vinduerne bliver nummererede (fortsættelse følger i Vestergade
nr…) Byens historie kan fortælles på forskellige måder (fx af
børnene, de unge, historiske fotos, tema om forurening). Evt.
også med en kalender over aktiviteter i byen. Folien i vinduerne
kan løbende udskiftes, så der kommer nye historier i bymidten.
Der kan også indarbejdes interaktion, hvor borgere, selv kan
skrive afslutningen på historien.

Målgruppe:

En bred målgruppe, både besøgende og Grindsteds borgere.
Det blev diskuteret, om tekst skulle være på dansk, eller også på
tysk og engelsk. Folie-udstillingen kan kombineres med viden/
undervisning på campus (kemi, historie, samfundsfag, geologi,
osv.) Et tomt lokale kunne evt. bruges til eksperimenter.

Tidsplan:

Projektet kan opstartes med det samme. Den først udstilling
kan være historiske fotos i samarbejde med lokalarkivet. Imens
denne udstilling bliver vist, kan forureningsudstilling udvikles.

Økonomi:

Handelsstandsforeningen har erfaring med at sætte folie i
butiksvinduer – og vurderer at det er meget billigt.

Organisering: Jonas Pedersen undersøger priser for folie og Anna Maria
Elisabeth Jakobsen kontakter lokalarkivet og undersøger, om
det har interesse i at deltage.
Folkekøkken på torvet
Idéen:
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Sætte grill op på det store torv samt bord og bænke (langbordprincip), hvor man kan komme og grille sin aftensmad, købe
noget at drikke i caféerne eller købe sin mad i en af caféerne
(samarbejde med caféerne) og spise på torvet. Dette kan
kombineres med en konkurrence for de unge (campusområdet),
hvor de kan vinde en præmie ved at lave det bedste
arrangement i bymidten – for også at have en bedre involvering
af de unge. Måske samme princip for virksomheder – en
konkurrence om, hvem der kan lave det største

v
personalearrangement på torvet. Mere trafik, fællesskab. Hvem
kan skabe mest liv?
Målgruppe:

Alle byens borgere

Tidsplan:

Hen over sommeren. Måske 5 gange (én gang om ugen, fx om
torsdagen). Kombineret med andre arrangementer i byen

Økonomi:

Opmærksomhed, udstyr, frivillige/ løn til koordinator

Organisering: Evt. kulturhuset, kommunen/’citychef’
Søren Madsen og Johnny Hansen tager kontakt til Bodil Købben
fra Kino for at undersøge om hendes frivillige netværk har
interesse i at deltage i projektet.
Lys i Anlæget
Idéen:

Stemningsbelysning af træer i Anlæget med lysbrønde. Et
lysspor/en belyst sti skal være med til at binde Bymidten og
Campus bedre sammen. Det kan også være et vartegn for byen.
De unge bruger Engen meget om sommeren.

Målgruppe:

Byens borgere.

Tidsplan:

Projektet kan opstartes med det samme, og det kan løbe over
hele året.

Økonomi:

Finn Lauridsen har allerede undersøgt belysning af Anlæget, han
vurderer at det kan laves til en overkommelig pris. Det afhænger
dog af muligheden for at få strøm.

Organisering: Finn Lauridsen undersøger priser for belysning af træer i
Anlæget.

Projekter på den (halv)lange bane






Positive historie omkring forurening (forureningsmuseum). Det kunne
evt. være et satellitmuseum til Karens Minde, der fortæller om den
moderne historie.
Belysning på træer/ Eng + belysning – evt. multi eng
Forbindelse campus -> bymidte + lys på træer
Eltavler med info / Retningslinjer – principper
Afgrænsning af bymidten – hvordan koncentrerer vi?

Sammensætning af arbejdsgrupper
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I arbejdsgrupperne skal der være minimum én repræsentant fra
bymidteforum

v
Præsentation fra rådgiverne
Hvorfor er Grindsteds identitet så vigtig?






Sammenhæng mellem historien, identiteten og byen.
Finde de gode historier og genfortælle dem – skabe et fornyet og
forstærket sammenhold.
Den rette brug af gode historier kan medvirke til at samle borgere.
Grindsted skal forholde sig til sin identitet, de gode historier (fortiden,
nutiden, fremtiden)
Grindsted er en lille god kulturlevende by (ildsjæle, mødesteder,
fællesskaber)

Spørgsmål: kan man tage en dårlig case og lave en god historie ud af den?
Svar: kernefortællinger, de gode historier (spænding) opstår der hvor man
møder byens mennesker. Detroit som eksempel, der har man ansat en
storyteller, der både fortæller og formidler de gode og de knap så gode historier.
Hvad er det for en fortælling der skal være bærende for Grindsted?
Kendetegnet: en by med stærke mødesteder og et stærkt handelsliv,
ungdomsliv (som befinder sig uden for bymidten).
Hvad gør man i andre byer?
Andre byer lykkedes fordi: De har en fælles vision og en fælles referenceramme.
Spørgsmål: hvad med stationen og dens funktion? Kobling til byen.
Kommentar fra deltager: hvem skal vi have fokus på i forhold til styrkelse af
handelslivet? Det er ikke de 15-25-årige. Det er måske derimod de 25+. Hvem er
det vi vil ramme og hvem henvender vi os til?
Svar: hvad er det der styrer vores valg af bosætning? Noget af det stærkeste
som man kan gøre for at få bosætning, det er at sørge for at mens de unge er
her, at de får gode oplevelser, noget at give sig til og gode fællesskaber.
Hvordan får vi dem til at være i bymidten?

Projektidéer
(bruttoliste inkl. idéerne fra det første møde og idéer indsamlet mellem de to
møder)

Byrum/ udsmykning
Skulpturer i affaldstræ
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Kunstner (Thomas Dambo) som laver skulpturer i affaldstræ (især trolde),
placering på strategiske steder i Grindsted, for at tiltrække ”turister” og
interesserede borgere. Kunne evt. spores via en app med en lille historie.
Her og nu Torvet
I midtbyen klodsen og springvand fjernes og belægning lægges i samme niveau,
da det vil give mulighed for opsætning evt. hytter til jul samt siddepladser med
læskærme udført i materialer som på legepladsen. Midt på torvet en stor
stander med udtræksdug når vi har event på torvet evt. modul kassetter som er
mobile til opbygning af scene.
Butikscenter Tingparken
Opkøb af butikscenter Tingparken udlægges til parkering, da rådhuset i dag
tager alle parkeringsmuligheder fra butikkerne. De nuværende butikker tilbydes
lejemål i bymidten.
Drøm Engpark
Eksperimentere med lyd, akustik osv. – experimenterium
Petanquebane
I det grønne område om sommeren
Storcenter-tankegang
Svært at finde butikker – når man ikke er kendt i byen. Brug storcentertankegang.
Visuelle forbindelser
Arbejde med visuelle forbindelser til at binde byens forskellige områder bedre
sammen.
Lys i Anlæget
Anlæget: Lys i Anlæget. Konkret idé med brønde med lys
Sammenhængende stiforløb
Et forslag om at skabe et sammenhængende stiforløb gennem byen – der skal
skabes bedre sammenhæng mellem de eksisterende stier (gå- og løbestier). Et
sammenhængende stiforløb vil også give folk mulighed for at få et bedre
kendskab til byen (også dem der kun kommer for at arbejde i byen). Et forslag er
også at der i forbindelse med bedre stiforbindelser etableres lys på træerne
langs åen i Engstrøget.
Overdækning
Muligheder: lygtepæle som kan bruges til overdækning. Et fleksibel sejl, som
kan sættes op til events.
Jydepotter
Jydepotter rundt i byen – arbejde med traditioner og markedsføring.
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Gadegennembrud
Gadegennembrud for at skabe gennemgang gennem ’baggårde’
Skøjtebane
Torvehandel med lokale råvarer
Offentlige toiletter
Ændret hastighed på Engvej/Vesterbrogade
Arbejde med at skabe et miljø
Sanering af Engedalgård
Indfaldsvej fra Billund siden Engedalgård burde saneres her og nu det giver en
meget dårligt signal om Grindsted som by og handelsby. Vi kan ikke være det
bekendt over for turister og borger i byen.

Organisering
Netværk/forening af frivillige kaldet ’Vores by’
Netværket stiller arbejdskraft, know-how og netværk til rådighed for afholdelse
af events i bymidten. Et aktivt medlemskab, hvor man eksempelvis betaler halv
pris for at deltage i en event, da man er frivillig.




skal etableres som en forening
skaber ejerskab, stolthed og energi
det handler ikke om hvad der inviteres til, men det at der etableres
forskellige events.

Donering af byrumsmøbler
For foreninger til at donere byrumsmøbler osv. Måske ’denne bænk er doneret
af…’
Nedsæt en bylivsgruppe
Fællesspisning
Samarbejde med landbrugsskolen
Samarbejde med landbrugsskolen og lave eksempelvis et event med dem
(landbrugsproduktion)
Samarbejde mellem butikkerne
Det er vigtigt at have fokus på samarbejdet mellem butikkerne. De er hinandens
forudsætning – ikke konkurrenter. Der skal skabes et socialt fællesskab mellem
butikkerne.

Facader/ butikker
Aktivering af tomme vinduer
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Ved tomme lokaler i byen primær Borgergade, opsættes mobile infotavler eller
forskellige trin-sidde-kassetter, måske blomsterkummer med bænke der
dækker for de fleste tomme lokaler, de vil umiddelbart give et pænere udtryk og
involverer ikke udlejer, da det nemt kan fjernes igen.
Sanering af bygninger
Hjørnet ved Nørretorv Mægler og Garnbutikken bygninger saneres udlægges
som grønt område til gavn for Nørretorvs beboer. Lejer genhuset i lejemål
midtbyen evt.Det gamle HR.P og Borgergade ved siden af Guldsmeden.
Cafe Ligeglad og tidligere boghandel saneres, kan evt. udlægges som lille park i
byen eller parkering til sygehuset. Optimalt var at give oplægget til Per
Therkelsen så kan han bygge de fem etager der, frem for i Vestergade, evt. med
flexsible leje mål i gadeplan fra 150 -600 kvm.
Pop-ups
Mange tomme lokaler: periodevis udleje (kræver en ildsjæl) fx udstille børns
kunst – pop-ups. Kunsterne i de tomme lokaler
Amazonbutik
Inviter Amazon til at åbne butik i Grindsted?
Ungehus
Et ungehuse der kan skabe liv nede på torvet

Ejendomme
Dialog med ejendomsejere
Gå i dialog med ejendomsejere af de tomme ejendomme i midtbyen. Sætte folie
op på de slidte facader.
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