
    Inspiration til udviklingen af kultur, idræt og fritid

Brøndby Kommune skal for første gang have en Kultur-, Idræts- og Fritidsstrategi. Som 

afsæt for arbejdet holdt byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling i oktober 2011 oplæg om stra-

tegisk byudvikling og arrangerede workshop for Kulturudvalget og Idræts- og Fritidsudval-

get samt en håndfuld embedsmænd. Formålet var at give input til, hvordan kultur, idræt og 

fritid kan indgå som drivere i udviklingen af Brøndby Kommune, herunder til realiseringen af 

planstrategiens temaer: bosætning, erhvervsudvikling, klima og unge. 

    Strategisk byudvikling og eksempelsamling fra europæiske cases 

I det indledende oplæg præsenterede vi, hvad strategisk byudvikling er, og hvordan andre 

kommuner har haft fordele af at tænke byudvikling strategisk. Oplægget sluttede vi af med 

at vise ca. 20 eksempler på inspirerende kultur- idræts og fritidsprojekter fra Tyskland, 

Spanien og Danmark. Projekterne var udvalgt efter grundig dialog med kommunen, bl.a. på 

et møde, hvor vi talte både den strategiske udvikling af kommunen og de enkelte delom-

råder igennem.

    Workshop

I workshopdelen satte deltagerne ord på, hvad de mente skulle være pejlemærkerne for ud-

viklingen af kommunen i de kommende år. Selv om planstrategien var i høring og retningen 

dermed fastlagt, var øvelsen med til at frisætte den kreative energi og forberede deltagerne 

på næste opgave.

Derefter arbejdede deltagerne med, hvordan kultur, fritid og idræt kunne bidrage til virke-

liggørelsen af tre af planstrategiens temaer: bosætning, erhvervsudvikling og unge. Del-

tagerne formulerede herefter de temaer og indsatser, der skal arbejdes videre med. Resul-

tatet blev en række konkrete forslag, der kan indgå i de kommende strategier.

Kultur- og Fritidschef Gert Fabrin siger om oplægget og workshoppen:

“Samarbejdet med byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling var inspirerende og målrettet. 

De to politiske udvalg udtrykte tilfredshed med forløbet, og det gav et godt afsæt til det 

videre arbejde med en kultur-, idræts- og fritidsstrategi for Brøndby Kommune. Torsten Bo 

Jørgensens oplæg var velvalgt med gode eksempler, der kunne relateres til Brøndby Kom-

mune, og den efterfølgende workshop blev afviklet professionelt og med god kontakt til og 

mellem deltagerne.”
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