INVITATION

Skovrejsning Vaarstvej

Under 300 m fra Lundby Krat etablerer Kommunen i samarbejde med Skovstrup Borgerforening, Gistrup
Samråd og Lundby Landsby, et 20 ha stort skov, natur og rekreationsområde.
Men hvad skal området kunne? Hvad skal det indeholde? Hvordan skal det se ud?
Vi har allerede en masse idéer og ambitioner – og selvfølgelig nogle rammevilkår, men vi vil gerne inspireres
yderligere og sikre os vi bruger energien på det rigtige, - måske vil du også gerne være med i den videre proces og tage ansvar for delaktiviteter?

Program:
•
•
•
•
•

Velkomst v. rådmand Hans Henrik Henriksen
Rammesætning v. planlægger Lars Delfs Mortensen
Workshop
Opsamling og det videre arbejde
Tak for i dag

Vores workshop tager udgangspunkt i følgende emner:
•

Friluftsaktiviteter – O-løb, rollespil, ridning, hundeskov, MTB, overnatning osv.- hvad kan der være?
Hvad kan der ikke være? Hvor meget kan der være?

•

Oplevelser – åbent/lukket, udsigt/indkig, ro og stilhed/fart og tempo, græssende dyr osv. - hvad vil 		
man gerne opleve? Hvad vil man ikke opleve? Kan der blive for meget/hhv. for lidt variation.
Friluftsfaciliteter – specialstier, borde-bænke, p-plads, bålplads, tingsted, udsigtstårn osv. - hvad kan der
være? Hvad kan der ikke være? Hvor meget kan der være?
Natur – vildt, insekter, blomster, træer, eng, mose mv. - hvilken natur skal der gøres plads til og noget
særligt for? Hvordan udvikler og hjælper vi naturen på vej?

•
•

Workshoppen kommer til at forløbe i to omgange, så man kan nå at give sine bud og reflektere over andres
idéer og meninger på to emner.
Arrangementet forholder sig til det konkrete areal, men idéer og inspiration vil også bliver brugt fremover i
forbindelse med Aalborg Kommunens fortsatte skovrejsningsaktiviteter.

Tid og sted: tirsdag 14. juni 2016 kl. 19-21 i Spar Es, Lyngtoften 6, Gistrup.
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