
Projekt ”sted for de unge”
Lokation 
- Det grønne område foran Grønløkke skolen (Liv fra Aarhus Kommune undersøger)

Hvilken målgruppe vil vi gå efter at lave et sted til?
- Unge fra 12-18 år. Dog med mulighed for at 

skolen/klubben kan bruge området til daglig.

Hvordan får vi de unges in-put med i betragtningerne? 
- Deltage i workshop arrangeret i samarbejde med skolen/klubben. (Afhængigt af Corona).
- Egne erfaringer med hvad de unge efterspørger.
- In put fra Michel fra Gadeplan ifht hvad har andre gjort i kommunen.
- In put fra Klubben, Skolen og det pædagogiske personale.

Finansiering -
- Borgerbudget Samskab Aarhus, Fællesrådet, Bedre Byrum, Genlyd, Tranbjerg Børnenes Venner.

Praktisk hjælpe/hænder
- Projekt gruppen, Tranbjerg Børnenes venner, De unge, Klubben, Teknisk personale/Topkapper

Vedligehold
- Projekt gruppen og evt aftale med Topkapper. -





RYDDES/TYNDES

RYDDES/TYNDES

Eksisterende Halvtag repareres og der 
sættes sider på. Bordtennisbord,
boksepude, og borde/bænke sæt. TBC

Nedgravet hytte fjernes, 
da taget er råddent- done

Hængekøjer etableres

Forhindringsbane lavet af træ, 
som ikke kræver meget vedligeholdelse.

Bålsted med bord/bænke etableres

Graffitivægge på pæle rundt om pladsen

Værested for Tranbjergs unge
Ved Grønløkke afd.

Etablering af højbede bygget ind i 
skråningen til krydderier, bærbuske etc..



Initial ide om etablering/indhold
Det grønne område foran Grønløkke skolen Ryddes/tynde ud, så man kan se ind til området hvor vi vil etablere/restaurere.
Hytte, som er nedgravet fjernes, og hullet dækkes til. 

Der etableres lys i området, strøm findes allerede, og vi har indhentet tilbud på at sætte belysning med sensor op.

Der sættes ”sider” på eksisterende halvtag, så vi beskytter mod vinden. Topkapper erstatter den midterste søjle, som 
er brændt af og pt blot understøttet af brædder. 

Hængekøjer etableres på stolpe, så de er frithængende.

Graffiti vægge på stolper sættes op rundt om pladsen, så de både kan fungere til underholdning og afskærmning. 

Højbede bygges ind i skråningen, beplantes med fx bærbuske/krydderier.

Udendørs bordtennisbord og evt boksepude indkøbes og sættes ind under halvtaget, ligesom borde/bænke sæt i slidstærkt, 
Ikke-brandbart materiale.

Affaldsløsning, som er nem at ramme ( i stil med billede på næste sider) etableres deroppe. Tømning aftales evt med 
teknisk personale, alternativt findes en anden løsning i projektgruppen.

Vedligeholdelsesplan for området aftales med Skolen, Klubben og Projekt gruppen (evt serviceløsning med Topkapper.)



Hvis pengene fra Borgerbudgettet ikke går til dette projekt, må vi spare på Bordtennisbordet, hængekøjer som så må 
tilføjes på et senere tidspunkt. Alternativt kan Tranbjerg Børnenes Venner muligvis bidrage med ekstra penge. 

Budget Unge projekt Udgifter Indtægter

Rydning af området for træer/bevoksning/nedgravet hytte, samt bortkørsel. 40.000

Etablering af strøm/lys 15.000

Sider/vægge til halvtag 4.000

Graffiti vægge 3.000

Vedligeholdelsesaftale med Topkapper 10.000

Boksebold/ophæng 1.000

Bordtennisbord/bat etc 15.000

Borde/bænke/skraldestativer 7.000

Hængekøjer 10.000

Skilte/reklame for stedet+ SoMe 3.000

Højbede og planter 2.000

Tranbjerg Fællesråd 20.000

Bedre byrum 40.000

Borgerbudgettet 40.000

Genlyds puljen 5.000

Tranbjerg Børnenes Venner 5.000

Total 110.000    110.000    



Værested for Tranbjergs unge


