Midlertidige byrumsforsøg i
Ølstykke Stationsby
1. Find naturen

Afmærkning af ruter til Skenkelsø Sø og Storesø-Lyngen og formidling af de bynære reakreative naturområder.
Baggrund:
En af Ølstykke Stationsbys helt store kvaliteter er nærheden til de store
naturområder Storesø-Lyngen og Skenkelsø Sø, men det er blevet
påpeget at det er svært at finde derud. Der er således et stort potentiale i at sætte mere fokus på de unikke og smukke naturoplevelser lige
udenfor byen.
Formål:
Opfordre til bevægelse og aktivitet, ved at skabe opmærksomhed på de
bynære naturområder der ligger omkring Ølstykke Stationsby.
Tiltag:
Der markeres en rute fra bymidten (torvet) til Skenkelsø Sø og Storesø-Lyngen.
Ved start af ”ruten” opsættes skilte med beskrivelse af naturen i Storesø-Lyngen og Skenkelsø Sø.
Ruterne kan markeres med ”logoer” der spraymales på fortovet.

2. Skoven i byen

Lukning af Ørnebjergvej og etablering af et nyt grønt byrum på
torvet og vejbanen
Baggrund:
Torvet har en fantastisk strategisk placering midt på Rådhus Allé, men
udformningen og indretningen af torvet begrænser mulighederne for
ophold og aktivitet. Samtidig har flere givet udtryk for at de mener
krydset ved Rådhus Alle/Ørnebjergvej er farligt, da oversigtsforholdene
er dårlige.
Bymidten er ikke særlig grøn og Rådhus Alle er kendetegnet af mange
hårde belægningsflader og få muligheder for ophold.
Formål:
At etablere et nyt mødested centralt i byen og samtidig at promovere
den bynære natur, ved at bringe et lille stykke af ”naturen” ind i byen,
som et udstillingsvindue for hvad der venter lige udenfor byen.
At afprøve, om et nyt grønt byrum med mulighed for ophold og leg vil
opfordre til en anden benyttelse af byens rum og om der således vil
blive skabt et nyt centralt samlingssted.
Tiltag:
Lukning af Ørnebjergvej og etablering af ”skov” i et nyt byrum på torvet
og vejbanen. Vejen lukkes med plantekasser, der opsættes bænke,
sættes store baljer med pil som illuderer en skov.

3. Lys på byen

Tre lyskunstinstalationer oplyser byen og skaber identitet og sammenhæng
Baggrund:
Stationsområdet er et knudepunkt i byen, hvor mange
passerer igennem i løbet af dagen. Det er samtidig ankomsten til byen
når man transporterer sig med bus og tog. Området har en øde, usammenhængende, identitetsløs karakter og det opleves utrygt, særligt når
det er mørkt.
Formål:
At skabe identitet, synlighed og sammenhæng i området samtidig med
at der skabes større tryghed med belysning og lyskunst.
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Tiltag:
Tre lyskunstinstallationer på strategisk placeringer:
1. Lyskunstværket Dicroic Sphere placeres på torvet, for at skabe en
bedre sammenhæng mellem Stationen og bymidten (Rådhus Alle)
2. Farvede filtre i de eksisterende lamper på gangbroen over banen
3. Lysstofrør under den runde bænk for enden af Rådhus Alle
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4. Leg på vej

Midlertidig lukning af et mindre stykke af Gammel Roskildevej og
etablering af lege- og aktivitetsområde på vejbanen
Baggrund:
Byparken er et stort grønt reakreativt område i byen, men der mangler
en bedre forbindelse og kobling til bymidten. Byen mangler samtidig
mødesteder med mulighed for leg og aktivitet for særligt børn og unge.
Mellem Byparken og Toftehøjskolen løber Gammel Roskildevej. Der
er ikke mange indkørsler fra vejen og vejen har ikke betydning for den
overordnet trafikafvikling i byen. Krydset ved Gammel Roskildevej og Ny
Toftegårdsvej har været meget debatteret i forbindelse med lukning af
Toftehøjskolen og cykelforbindelse til Hampelandskolen.
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Formål:
At lave et midlertidigt lege- og aktivitetsområde i byen og samtidig
skabe en bedre forbindelse mellem Byparken, Toftehøjskolegrunden og
bymidten.
At skærpe opmærksomheden og sænke hastigheden på vejen og teste
hvordan lukning af vejen vil påvirke trafikmønsteret i byen.
Tiltag:
Gammel Roskildevej lukkes på et mindre stykke og arealet omdannes
til lege og aktivitetsområde med lege og spille baner på asfalten, der
opsættes løbehjulsramper samt mulighed for ophold.
Der males et kunstværk på vejbanen og stilles kridt ud så børn og barnlige sjæle kan male videre på vejen og skabe deres eget kunstværk.
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5. Biblioteket ud i byen

Abne biblioteket op, skabe forbindelse til bymidten og aktivere
udearealerne omkring biblioteket
Baggrund:
Ølstykke bibliotek er et kulturelt samlingspunkt i byen og et sted mange mennesker kommer både for at låne bøger, men også for at mødes
og deltage i forskellige kulturelle og sociale arrangementer.
Biblioteket ligger i udkanten af bymidten og på grund af terrænforskel
og en massiv hæk langs Rådhus Allé mangler der både fysisk og visuel
forbindelse og sammenhæng mellem bymidten og biblioteket og det
betyder at afstanden føles lang og kedelig, selv om der kun er godt 200
meter.
Biblioteket ligger i dag isoleret i en stor åben plæne, der ikke opfordrer
til hverken ophold, leg eller bevægelse. De funktioner og aktiviteter der
foregår inde i biblioteket kommer ikke ud i byen, og bidrager derfor ikke
til livet og aktivitet i byrummet
Formål:
At skabe mere synlighed og tilgængelighed til biblioteket og biblioteks
”haven” samtidig med at der laves et nyt lege, bevægelses- og aktivitetsområde med afsæt i en litterærfigur.
Tiltag:
Forsøg med forskellige frøblandninger på græsarealer i parken, hvor der
laves test felter med ”vild bynatur” .
Fjerne dele af beplantningen mod Rådhus Allé for at skabe en bedre
visuel og fysisk forbindelse til Rådhus Allé.
Udtynde beplantning på ”Hængehøj” så udsigtspunktet bliver mere
markant i byen og der bliver et større udsyn over byen fra højen.
Kvashegns labyrint med læselommer
Etablerermidlertidig legeredskab inspireret af en litterærfigur fx Jungledyret Hugo) foran biblioteket, som giver mulighed for leg og aktivitet og
får biblioteket ud i byen.
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Signaturforklaring
Legeredskab
Udsigtspunkt
Fjerning af hæk
Udtynding i beplantning
Vild eng med slået stier

