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Pilotprojekter
Bymidteforum godkendte alle tre projekter og deres tilhørende økonomi. De tre
arbejdsgrupper kan nu arbejde på udførelsen af projekterne.
Generelle kommentarer fra rådgivere
Det er vigtigt at pilotprojekterne har et strategisk lag, hvorved de på kort sigt kan
sikre, at der sker en synlig og reel forandring i byen og skabe opmærksomhed om
det, mens de også skal pege i retning af blivende eller tilbagevendende
projekter, som kan skabe positiv forandring på den lange bane. Vi vil anbefale, at
pilotprojekterne kobles tæt op på udviklingsplanens tre strategispor.

Lys i Anlæget






Træerne langs stien ved engen belyses nedefra af lysbrønde. Denne
placering vurderes at skabe størst mulig synlig sammenhæng mellem
bymidten og campus.
Cecilie (Billund Kommune) har igangsat en test af belysningen til
sommer.
Stemningsbelysningen kan være klar til efteråret
Det vurderes at koste 75.000-100.000 + drift

Kommentarer fra bymidteforum



Finn skal kontakte borgmesteren ang. ledningerne, da han har viden om
strømforsyningen i Anlæget
Det foreslås at inddrage Anlægets venner, da de kan have en mening
om hvilke træer, der skal belyses

Refleksion fra rådgiverne
Pilotprojektet tester muligheden for at skabe en øget sammenhæng mellem
bymidten og campus ved at arbejde med en visuel stemningsbelysning. På et
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strategisk niveau kan denne test gøre opmærksom på sammenhængen mellem
de to vigtige centre i Grindsted. På den længere bane kan projektet udgøre en
permanent funktions- og stemningsbelysning og en opgradering af stierne
gennem Anlæget. Udover at være koblet på det fysiske strategispor, kan
pilotprojektet også kobles på fortællingsstrategisporet. Ved at belyse Anlæget
kan der sættes spot på Grindsted Å, som bærer forureningshistorien i sig. Dette
kan bruges til at tydeliggøre Grindsteds forankring i landskabet omkring engen
og åen men også, at Grindsted står ved fortællingen om forureningen og bruger
den aktivt og ærligt i arbejdet med byens identitet; Grindsted viser en ny vej.

Folkekøkken










Bymidtens caféer er allerede i gang med at ansøge om udeservering
Foreslår følgende datoer er eventet; fredag d. 16. august og fredag d. 9.
september, så det er på samme tid som eventet Global Goals, der bl.a.
omhandler sundhed og fødevarer.
Det udføres i samarbejde med biografen, som viser film senere på
aftenen.
I tilfælde af regn kan arrangementet afholdes i biografen eller under
Midtpunktets overdække.
Arrangementet har til formål at forlænge livet i bymidten til efter
lukketid.
Hvis de to testarrangementer viser sig at være en succes, skal der laves
en forening, der står for at afholde og planlægge folkekøkkenet.
Byens foreninger kan mod betaling står for det praktiske som salg af
fadøl osv. Grindsted Oldboys har meldt sig til første arrangement
Budgettet er 20.000 – 25.000 kr. + markedsføring for de to
arrangementer med betaling af foreningen, leje af bord/stole samt
underholdning.
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Det foreslås at kontakte gymnasiets musiklinje ifm. musikalsk
underholdning. Det vil kunne tiltrække andre målgrupper, unge,
forældre, osv.
Kunne man komme ud til virksomhederne også? For at så mange som
muligt deltager i arrangementet?
Kunne man lave en app over Grindsted by, hvor relevante informationer
kan findes?

Refleksion fra rådgiverne
Folkekøkkenet er bygget på en stærk organisering på tværs af lokale
erhvervsdrivende, foreninger og uddannelsesinstitutionerne. Det har potentiale
for at synliggøre byens mange fællesskaber og skabe nye. Projektet har
potentiale til at skabe liv i bymidten – også når butikkerne har lukket, og styrke
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bymidten som byens mødested. Rammerne for byens fællesskaber – hvor
naboer (Grindsted-borgere) mødes. På den lange bane kan folkekøkkenprojektet være med til at styrke organiseringen i byen, som er en af grundstenen
fra andre succesfulde bymidteprojekter.

Folie i vinduerne





Arbejdsgruppen foreslår i første omgang to udstillinger. En i efteråret,
som viser byens historie med billeder fra Grindsted Arkivet. Og en i
foråret, der udstiller værker fra byens kulturskole.
En tredje udstilling målrettet unge bliver også foreslået. Dette kunne fx
være billeder af rockstjerner.
Budgettet for folie i 9 butikker er ca. 50.000 + opsætning pr. udstilling
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Wall of Fame – brug platformen til at vise de ting, som vi er stolte af i
Grindsted.
Reservér nogle af butiksvinduerne til at synliggøre aktuelle tiltag. Her
skal der være en hurtigere udskiftning – evt. en storskærm
Det blev påpeget, at man skulle være påpasselig med at fylde alle
vinduerne med gamle arkivbilleder, da det kunne blive lidt for gammelt
– og derved have en meget snæver målgruppe.

Refleksion fra rådgiverne
Dette pilotprojekt er umiddelbart det nemmeste at udføre, da det kun kræver
aftaler med ejerne, layout af folierne og efterfølgende tryk. Det strategiske lag er
dog en smule svagt i dette projekt, og der er en risiko for, at udstillingen bliver
oplevet som en række løsrevne billeder uden en større sammenhæng.
Vi vil anbefale, at folie på vinduerne bliver brugt til at undersøge og styrke
Grindsteds fortællingen gennem teser. Arkivbillederne skal ikke stå alene, som
bagudskuende dokumentation af fortidens storhed, men som en undersøgelse af
byens identitet ved at sidestille arkivbilleder og tekst med nutidige billeder – fx
den tekniske skole med campus for at tydeliggøre, at Grindsted er og har
udviklet sig som en uddannelsesby. Udstillingen kan med afsæt i byens historie
skabe fortællingen om Grindsteds fremtid. I denne kontekst vil det også være
relevant at have historien om Grindstedværket med.
Idéen om at lade kulturskoleeleverne lave værker til foliet har potentialet til at
sætte byens identitet til diskussion, da de gennem den kunstneriske
bearbejdning kan undersøge og udtrykke hvad Grindsted er for dem og hvad
Grindsted kan blive. Dette vil skabe ejerskab og invitere en bred målgruppe til
bymidten, da elevernes forældre, venner og bekendte har interesse i at se
værkerne.
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Vores vurdering er, at energien skal lægges i kulturskoleelevernes udstilling. Da
der går lidt tid inden de er klar, kan man henover efteråret med færre kræfter
installere billeder fra før og nu i vinduerne. Denne installation kan være
inspireret af ’Wall of Fame’-tankegangen.

Andre projekter
Fotoreportage – Klimaforandringer







Handelsstandsforeningen er blevet tilbudt en fotoudstilling af Daniel
Ryge
Den skal placeres i det offentlige rum i september
Det er billeder med QR-skilte med info.
Daniel Ryge vil gerne lave en åbningsseance
Økonomien er endnu ukendt
Johnny og Søren er i kontakt

Bymidteforum godkender et fortsat arbejde for at bringe fotoudstilling til
Grindsted.

Baggårde


Vi har tidligere snakket om aktivering af baggårdene: Er det et
potentiale for de unge?

Overdækning – sejl/paraplyer eller lign.



Det vil være en drøm for byen at kunne overdække torvet især ved
store arrangementer (også i forhold til vejret)
Prisen for at kunne overdække torvet er omkring 150.000 – 200.000 kr.

Pointer fra Henning Filbert
Henning Filbert fortalte om sine tanker om og motivation for at eje og udvikle
ejendomme i det centrale Grindsted. Nogle af hans pointer:
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Kvaliteten af bolig og butikslokaler er afgørende for at sikre udlejning
Fastholdelse af folk handler om den gode bolig, jobmulighederne,
uddannelse og fritidsaktiviteter, hvor man har mulighed for sociale
relationer.
Det er vigtigt at have en vindermentalitet og prale af sin by – alt kan
lade sig gøre.
Tænke i hele bygningen, derfor skal der også være knivskarpe
stueetager i den centrale midtby.
Filbert roser et samarbejdsvilligt kommunalt system
Trafikken gennem midtbyen. Man skal kunne komme let til butikkerne.
Kunne man etablere parkeringsbåse i den ene side af torvet? For at
skabe mere aktivitet og liv i midtbyen, kunne man lede trafikken
igennem centrum (torvet). Det skal være muligt at køre i begge
retninger - i dag er der ensrettet.

v


Butikslejemål. De små butikslejemål, kunne man slå dem sammen?
Åben overfor denne mulighed, hvis det er det der skal til! Åben overfor
at arbejde med fleksible lejevilkår, så nye butikker har mulighed for at
starte op. Fokus på at der kommer en butik og at den kan komme i
gang.

Næste møde
Næste møde afholdes d. 2. september.
Den foreløbige dagsorden er:
-
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Status på pilotprojekterne
De længerevarende indsatser og oplæg til organisering
Byggeri i bymidten
Vision og strategispor

