


Borgerne Bestemmer 2020 

Titel på projektet Landsby-fælled – for alle generationer  

Projektbeskrivelse Vi vil forvandle sportspladsen i Davinde, så den inviterer til endnu 

mere leg, ophold og aktivitet på tværs af generationer. 

Vi vil i første omgang skabe en naturhave med bakker, vilde blomster 

og frugttræer i den ene ende af sportspladsen ud mod 

Sanderumgårdsvej. Haven skal invitere til ophold og leg: at rulle ned af 

bakken, gå balance på træstammer, lege gemmeleg og meget andet. 

Haven skal invitere til ophold med små stier gennem det høje græs og 

de vilde blomster og under vejs er der et par gode træstubbe at sidde 

på. Endelig så skal haven invitere til fællesskab, når vi i det kommende 

år udvikler den i fællesskab: når vi graver den ud, planter den til, 

passer den, samler frugt og laver most om efteråret og mødes til leg 

og hygge. 

Vores mere langsigtede drøm for forvandlingen af sportspladsen 

indeholder også et nyt ”opholdsrum”, der både kan fungere som 

bålhytte, madpakkehus og scene til kultur Hytten er omkranset af 

jordvolde, der ved arrangementer fungerer som siddepladser. Denne 

del af projektet, skal der rejses en del fondsmidler til, så det kan der 

arbejdes på i et længere perspektiv.  

 

Hvorfor er projektet 

en god idé? 

Kort beskrivelse af, 

hvordan projektet 

styrker fællesskabet, 

eller hvordan projektet 

styrker frivillighed.  

Store dele af sportspladsen står i dag ubenyttet hen en stor del af året. 

Da vi opførte multibanen gav det nye muligheder for leg og 

anvendelse af sportspladsen, men der er stadig masser af potentialer i 

stedet, hvis vi arbejder os væk fra den klassiske fodboldplæne og hen i 

mod at skabe nogle mere indbydende opholdssteder.   

Selve tilblivelsen af haven er et projekt, der skaber fællesskab i sig 



selv. Vi skal som by definere, hvad haven skal indeholde, og den skal 

etableres og vedligeholdes med frivillige kræfter. De mange gode 

tanker fra ’Borgerne bestemmer’ processen kan tænkes med ind i 

projektet – både flere legemuligheder, fællesskaber for 

hjemmegående/hjemmearbejdende i hverdagene mv. 

Projektet støtter samtidig op om en styrkelse af den vilde natur i 

Danmark. Haven giver plads til mere biodiversitet og inviterer til dialog 

om naturens vilkår. 

Hvem kan du 

arbejde sammen 

med for at realisere 

din idé? 

Projektet er i første omgang udviklet af en lille gruppe børnefamilier 

og unge i Davinde. Hvis projektet vinder vil vi invitere alle til at være 

med til at forme haven i dialog med en landskabsarkitekt med viden 

om biodiversitet. Og når vi er så langt i projektet skal vi have så mange 

som muligt til at være med, når der skal graves og plantes. 

Vi har været i dialog med entreprenør Frank Jensen vedr. de større 

graveopgaver i projektet. 

Tidsplan for 

projektet  

(hvornår kan du 

starte—hvornår er du 

færdig) 

Projektet gennemføres i 2021. 

• Udviklingsarbejdet gennemføres i foråret 2021

• Gravearbejdet kan gennemføres i sensommeren/start efterår

• Beplantningen af området foretages i okt 2021

Haven er klar til at blive indtaget i foråret 2022 – hvor vi forhåbentlig 

har rejst penge til fase 2: Bålhyttearenaen  

Hvad er budgettet? 

(Hvad koster 

projektet?) 

Ved anlægsprojekter: 

husk at aflevere budget, 

der også indeholder 

informationer om, 

• Naturhave-/kreativ konsulent: 31.250
• Gravearbejde og jord: 60.000

• Træstammer: 20.000

• Beplantning 20.000

I alt:  131.250kr. 

Arbejdsgruppen bliver tovholdere på vedligeholdelsen. Vi forventer, at 



Skemaet skal afleveres til_________  senest d. __7.12___  Du får svar d. __________________ 

hvordan I vil 

vedligeholde projektet. 

der skal laves aftale med Odense Kommune vedrørende overtagelse af 

driften af området.   

Hvilke udfordringer 

kan du se, der kan 

være i at realisere 

projektet 

Projektet kræver stor lokal opbakning og mange hænder – særligt i 

etableringen. Med den store interesse der har været for Borgerne 

Bestemmer processen er det vores håb, at rigtig mange har fået øje på 

mulighederne og vil give et nap med.  

Området vil blive planlagt, så der er mindst muligt 

vedligeholdelsesarbejde i det daglige 

Idéstillers 

kontaktoplysninger 

Julie og Andy 

Martin og Martha 

Pernille og Anders 

Andreas og Janne 

Mette og Jesper 

Pernilleholmskov@gmail.com 
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