Kom til borgermøde
- og præg Nordvest
Vil du deltage i debatten om, hvordan vi laver en god områdefornyelse i Nordvest, så kom til borgermøde
i marts og april. Der er afsat 60 millioner kroner til en ny områdefornyelse i Nordvest. Områdefornyelsen
starter til efteråret 2016. Inden områdefornyelsen går i gang, skal vi lave en kvarterplan, der beskriver
hvilke fysiske, sociale og kulturelle indsatser områdefornyelsen skal gennemføre.
Vi inviterer derfor til tre borgermøder:
17. marts: Hvad er de største behov og vigtigste indsatser?
30. marts: Hvilke projekttemaer skal vi arbejde med?
14. april: Konkretisering af forslag til projekter.
Tid og sted
Møderne holdes klokken 17 – 20
BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 2400 NV.
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Kvarterplan
Kvarterplanen beskriver visioner, behov og mål for områdefornyelsen, og skitserer konkrete projekter.
Kvarterplanen trækker både på inputs fra borgermøderne og på planer, som tidligere er lavet for
Nordvest blandt andet Strategiplan Bispebjerg - Byens Grønne Bakke. Når kvarterplanen er blevet politisk
godkendt i efteråret 2016, frigives pengene til områdefornyelsen, og vi etablerer et lokalt sekretariat.
Styregruppe
På mødet den 14. april nedsættes en styregruppe for områdefornyelsen bestående af lokale borgere,
foreningsrepræsentanter og repræsentanter for de kommunale forvaltninger. Vi sender særskilt
information om styregruppen på et senere tidspunkt.
Tilmelding og kontakt
Du bedes tilmelde dig ved at sende en mail med dit navn til: f94y@tmf.kk.dk.
Du kan også kontakte projektchef Anne Steen Hansen på 21 55 52 82.
Vel mødt!

Målene for områdefornyelsen er blandt andet:
• Flere grønne og attraktive byrum
•
• Støjreduktion fra trafikerede veje
•
• Skybruds- og klimatilpasning
•
• Øget tryghed på gader og i byrum
•

Mere energivenlige boliger og flere grønne gårdhaver
Flere unge i beskæftigelse og uddannelse
Udvikling og synliggørelse af den kreative zone på Rentemestervej
Etablering af nyt lokalt samlingspunkt for vækst og medborgerskab.

