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Baggrunden for borgerinddragelse 

Denne	rapport	bygger	på	en	borgerinddragelsesproces	for	
AquaGlobe	under	Folkefesten	aWoldt	den	24.	august	for	
og	med	borgere	i	Skanderborg	og	omegn.	Processen	blev	
udført	af	connec>o,	et	antropologisk	konsulenZirma,	som	
med	udgangspunkt	i	designantropologiske	metoder	som	
prototyping,	samskabelsesprocesser,	kvalita>ve	interviews	
og	deltagerobserva>on	fokuserede	på	borgernes	ideer	og	
forslag	>l	frem>digt	design	af	AquaGlobes	udeområde.	
Processen	havde	>l	formål	at	styrke	borgernes	rolle	som	
ak>ve	medspillere	for	AquaGlobes	frem>dige	udvikling.			

Endvidere	undersøgte	borgerinddragelsesprocessen,	
hvordan	borgerne	tænker	om	og	forholder	sig	>l	deres	
lokale	vandværk	og	renseanlæg	samt	deres	syn	på	
AquaGlobes	nuværende	og	frem>dige	rolle	i	
lokalsamfundet	som	videnscenter	for	vandteknologiske	
løsninger.		
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Fokuspunkter for borgerinddragelsen

At	få	indsigt	i,	hvordan	
borgere	gerne	ser	det	
frem8dige	AquaGlobe	i	

lokalsamfundet.		
	

At	få	indsigt	i,	hvordan	
lokale	borgere	forholder	

sig	>l	og	opfa]er	
AquaGlobe,	som	det	ser	

ud	nu.		

Via	prototyping	og	
designworkshop	at	få	

borgerindsigter	i,	hvordan	
AquaGlobes	udeområde		

kan	anvendes.	
	

Indsigter	fra	borgerne	i	Skanderborg	og	omegn	i	forhold	>l	udvikling	og	forankring	af	
AquaGlobes	anvendelsesmuligheder	og	rolle	i	lokalsamfundet.		
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Metodisk 8lgang – at inddrage og fokusere på borgeren

Med	udgangspunkt	i	designtænkningens	
samskabelsesprocesser	og	antropologiens	kvalita>ve	
metoder	var	formå̊let	at	skabe	en	stærk	
oplevelsesorienteret	åbningsfest,	hvor	borgerne	blev	ak8ve	
medspillere	i	AquaGlobes	udvikling.		

Det	er	en	bo]om-up	>lgang,	hvor	borgerne	netop	inddrages	
i	deres	egenskab	af	at	være	borger.	De	har	førstehåndsviden	
om	deres	egen	daglige	brug	af	AquaGlobes	udeområde,	
herunder	de	elementer,	de	enten	synes,	der	skal	være	mere	
eller	mindre	af	–	eller	om	der	skal	tænkes	i	helt	nye	og	andre	
baner.	Når	denne	viden	anvendes,	kan	det	resultere	i	bedre	
og	mere	>lpassede	løsninger.	Borgerinddragelse	er	derfor	et	
middel	nærmere	end	et	mål	i	sig	selv.		

At	inddrage	og	fokusere	på	borgeren	skaber	rum	for	nye	
ideer	og	løsninger.	Det	er	med	>l	at	sikre,	at	beslutninger	
tages	på	et	grundlag,	hvor	der	allerede	er	opbakning	blandt	
borgerne,	hvorfor	resultatet	bliver	mere	bæredyg>gt.					
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Borgerinddragelsesprocessen 
Essensen	af	borgerinddragelsesprocessen	var	at	få	indblik	i	
borgernes	ønsker,	tanker	og	ideer.	Det	handler	om	både	at	
lade	borgerne	tage	styringen	i	processen	og	folde	sig	ud	
krea>vt	–	det	være	sig	mundtligt,	skri_lig	eller	prak>sk.		

Sam>dig	er	det	essen>elt,	at	det	foregår	inde	for	nogle	
prædefinerede	rammer.	Dermed	ikke	forstået,	at	disse	er	
faste	og	rigide,	men	at	borgerne	er	klare	over,	hvilket	rum	de	
nu	træder	ind	i	og	er	med	>l	at	skabe.	Herved	sikres	det,	at	
processen	foregår	klart	og	entydigt,	hvilket	vil	smi]e	af	på	
borgerinddragelsens	resultater.		

De	forskellige	elementer	i	borgerinddragelsen	refererer	alle	
>l	hinanden	og	skaber	dermed	synergi	og	sammenhæng	på	
trods	af	deres	forskelligartede	karakter.	Omdrejningspunktet	
er	det	samme:	Borgeren	selv	og	vedkommendes	ideer	og	
holdninger	>l	udeområdet	samt	AquaGlobes	rolle	her	og	nu	
og	i	frem>den.		

De	forskellige	former	for	data,	der	blev	indsamlet	indgår	i	og	
bidrager	derfor	alle	>l	et	samlet	hele.	
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Borgerinddragelsens forskellige elementer 

Frem8dsworkshoppen	tog	afsæt	i	borgernes	og	deres	syn	på	
og	ønsker	>l	udeområdets	anvendelsesmuligheder.	Her	fik	vi	
borgernes	tanker,	ideer	og	indfald	formidlet	i	et	fysisk	
produkt	bestående	af	en	pladeskitsetegning	af	udeområdet,	
hvor>l	borgerne	havde	et	hav	af	forskellige	materialer	>l	at	
udforme	deres	ideer.	Processen	fra	tanke	og	ide	>l	et	fysisk	
produkt	gav	borgerne	rum	for	fordybelse	og	videreudvikling	
af	deres	oprindelige	idé	samt	mulighed	for	at	hente	
inspira>on	fra	de	forskellige	materialers	tekstur,	form	og	
farve.	Intet	var	for	stort	eller	for	småt.			

BrainBoards	gav	borgerne	mulighed	for	skri_ligt	at	dele	deres	
tanker,	ideer	og	forslag	>l	udeområdets	
anvendelsesmuligheder.		

På	den	måde	sikrede	vi,	at	borgere	der	ikke	nødvendigvis	
kunne	eller	havde	lyst	>l	at	formidle	deres	idé	i	noget	krea>vt	
eller	prak>sk	kunne	udfolde	sig	skri_ligt	her.			
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Borgerinddragelsens forskellige elementer 

Spørgekassen	foregik	løbende	på	hele	pladsen.	Her	kunne	
borgerne	trække	et	spørgsmål	om	alt	fra:	Hvordan	ønsker	du	at	
anvende	udeområdet,	hvor	kommer	vandet	fra,	hvilke	tanker	gør	
du	dig	om	dit	lokale	renseanlæg	–	for	blot	at	nævne	nogle	få	
spørgsmål.	Disse	spørgsmål	åbner	op	for	uformelle	interviewes,	
hvor	der	ikke	kun	er	fokus	på	udeområdet,	men	hvor	vi	også	gik	i	
dybden	med	borgernes	forhold	>l	og	syn	på	rensning	og	forsyning	
af	vand.	De]e	bidrager	med	en	mere	generel	forståelse	og	viden	
om	borgernes	rela>on	>l	deres	lokale	vandforsynings-	og	
renseanlæg	-	herunder	hvor	meget	det	fylder	i	deres	bevidsthed.		

Fortællerstolen	havde	>l	hensigt	at	give	borgerne	mulighed	for	at	
indtale	deres	ideer,	forslag	og	holdninger	>l	både	udeområdet,	
AquaGlobe	og	Skanderborg	Vandforsyning.	At	formidlingen	af	
ideer	sker	mundtligt	og	uden	en	fysisk	modtager	kan	give	et	
større	frirum	og	umiddelbarhed	hos	afsenderen.	Desværre	var	
der	under	Folkefesten	ikkehelt	den	fornødne	ro	>l	at	skabe	de]e	
frirummet,	og	desuden	udtrykte	flere	borgere,	at	de	havde	ytret	
deres	tanker	og	ideer	under	enten	Frem>dsworkshoppen,	på	
BrainBoardet	eller	via	Spørgekassen.				
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Målgruppen 
Folkefesten	i	AquaGlobe	var	målre]et	børn,	forældre	og	
voksne	samt	pensionister.	De	forskellige	segmenter	inden	for	
den	brede	målgruppe	bidrog	hver	med	deres	islæt	i	henhold	
>l	ideer	og	forslag	>l	udeområdets	anvendelse.	Det	er	tydeligt	
i	de	indsamlede	data,	at	børnene	har	fokus	på	vand	som	et	
legende	element,	hvorimod	voksne	også	har	fokus	på	vand	
som	et	lærende	element.	Eventuelt	som	en	del	af	en	
legeplads.			

	

Forskellen	på	–	men	også	samspillet	mellem	–	børn	og	
voksnes	idegenerering	og	forslag	betyder,	at	det	samlede	
resultat	for	borgerinddragelsen	spænder	vidt,	men	deraf	også	
er	mere	helhedsorienteret.		
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Bag om borgeren ”Ninna Nysgerrig” 

Ninna	Nysgerrig	

Ninna	Nysgerrig	bor	i	Skanderborg	og	er	mor	>l	
to.	Hun	bor	tæt	på	Skanderborg	Forsyning	og	
lu_er	>t	familiens	hund	i	hundeskoven	samt	løber	
et	par	gange	om	ugen	i	området.		
	
Ninna	ved	egentlig	ikke	særlig	meget	om,	hvad	
der	foregår	på	et	renseanlæg	eller	vandværk.	Og	
ærlig	talt	tænker	hun	heller	ikke	særlig	>t	på	det.	
Hun	regner	sådan	set	bare	med,	at	der	kommer	
rent	drikke-	og	badevand	ud,	når	hun	tænder	for	
vandet.		
	
Det	er	kun,	når	vandforsyningen	ikke	fungerer,	at	
Ninna	tænker	på	sit	lokale	vandværk	og	forsyning.	
Ligeledes	har	den	tørre	sommer	sat	tanker	i	gang	
hos	hende	omkring	vand	som	en	ressource,	der	
ikke	bare	er	uendelige	mængder	af,	men	som	bør	
spares	på.		
	

Inviter	mig	ind,	for	jeg	
vil	gerne	vide	mere!	

”Jeg	deltager	i	Folkefesten,		
fordi	min	dreng	uds>ller	en	tegning,	han	har	

lavet.	Men	nu	jeg	er	her,	synes	jeg	fak>sk,	det	er	
rig>g	spændende.	Jeg	vidste	slet	ikke,	at	

Skanderborg	Forsyning	–	og	AquaGlobe	–	har	så	
meget	fokus	på	og	arbejder	for	at	finde	løsninger	
på	udfordringer	inden	for	vand,	klima	og	miljø.		
Jeg	har	aldrig	selv	opsøgt	info	om	et	vandværk	

eller	renseanlæg,	men	nu	når	jeg	får	invita>onen,	
bliver	jeg	meget	nysgerrig	på	de	emner	og	felter,	

Skanderborg	Forsyning	og	AquaGlobe	
	fak>sk	berører”.	
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Bag om borgeren ”Poul Posi8v” 
Poul	Posi>v	og	hans	hustru	har	været	nabo	>l	
Skanderborg	Forsyning	i	mange	år.	Det	er	første	gang,	de	
er	inde	at	se	selve	anlægget	og	området.		
	
Ægteparret	er	flihge	brugere	af	skoven	og	har	derfor	
også	fulgt	med	i	det	seneste	års	byggeri	af	AquaGlobe	-	
dog	på	afstand	af	byggepladsens	hegn.	Både	Poul	og	hans	
hustru	er	meget	begejstrede	for	at	komme	”ind	bag	
hegnet”.	I	løbet	af	dagen	deltager	de	begejstret	i	
rundvisningen	samt	er	henne	at	kigge	på	flere	af	de	
spændende	stande.	Her	indgår	de	i	flere	posi>ve	dialoger	
omkring	Skanderborg	Forsyning	og	det	arbejde,	de	
udfører.		
	
Poul	Posi>v	og	hans	hustru	er	meget	posi>vt	overrasket	
over,	at	de	overhovedet	bliver	spurgt	ind	>l	deres	tanker	
og	ideer	>l	udeområdet.	De	synes	begge	to,	at	der	skal	
være	en	legeplads,	men	med	et	klart	læringsaspekt	
inspireret	af	de	processer,	vand	gennemgår	ved	for	
eksempel	rensning.		
	

Vi	synes,	det	er	meget	
posi8vt,	at	”hegnet	er	

væltet.”			

”Min	hustru	og	jeg	synes	Skanderborg	
Forsyning	–	og	deres	nye	videncenter	
AquaGlobe	–	med	fordel	kan	være	en	

samarbejdspartner	i	forhold	>l	at	udvikle	
skolemateriale	om	bæredyg>ghed,	vand	og	
ressourcer.	Vi	synes,	det	er	vig>gt,	at	vores	
børnebørn	lærer	mere	om	det,	da	det	jo	er	

deres	genera>ons	store	udfordring.	Desværre	
ved	vi	ikke	selv	nok	om	det	–	der	må	nogle	

mere	erfarne	og	vidende	spillere	>l”.		
Poul	Posi8v	
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Ninna Nysgerrig, Poul Posi8v – og alle de andre 
•  Både	Ninna	og	Poul	er	to	karaktereksempler	på	de	borgere,	der	

gæstede	AquaGlobe	i	løbet	af	Folkefesten.		

•  Flere	borgere	spurgte	videbegærligt	ind	>l	problema>kkerne	og	
udfordringerne	inden	for	klima	og	miljø	samt	bæredyg>ghed,	
herunder	hvad	der	bliver	gjort	–	og	kan	gøres	–	i	forhold	>l	vand	
som	svindende	ressource.		

•  Som	for	Ninna	og	Poul	gælder	det	ligeledes	for	størstedelen	af	de	
fremmødte	borgere,	at	der	er	en	stor	nysgerrighed,	interesse	og	
velvilje	for	at	lære	mere	om	Skanderborg	Forsynings	arbejde,	
herunder	de	mere	tekniske	processer	i	et	renseanlæg	og	vandværk	
samt	om	AquaGlobe.		

•  Poul	er	ikke	den	eneste,	der	er	posi>v.	Flere	borgere	udtrykker	
posi>v	respons	og	opbakning	>l	det	arbejde,	som	Skanderborg	
Forsyning	udfører	–	og	>l	AquaGlobes	mål	og	visioner.		

•  Som	både	Ninna	Nysgerrig	og	Poul	Posi>v	illustrerer,	er	der	behov	
for,	at	det	er	AquaGlobe	og	Skanderborg	Forsyning,	som	vælter	
hegnet	og	inviterer	indenfor.	Ninna,	Poul	og	alle	de	andre	borgere	
er	interesserede	og	vil	gerne	vide	mere,	men	de	har	brug	for	en	
indbydelse	i	postkassen.		

	



16 mandag den 10. september 
18 

Titel 

Bag	om	
borgeren	

				Ideer	8l			udeområdet			

Borgernes	syn	
på	nu8dens	og	
frem8dens	
AquaGlobe	
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Anbefalinger			
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Tema8seringer af borgernes ideer 8l udeområdet
Tilsammen	genererede	Frem>dsworkshoppen,	de	to	BrainBoards	og	Spørgekassen	hundredevis	af	
ideer	>l	udeområdet,	der	e_er	analyse	er	inddelt	i	syv	overordnede	temaer:	

 
 
 
 
 
 

Sansehaven	Træningsområdet	 Picnicparken	

Adrenalinlandet	Legepladsen	
 
 

Lærepladsen	
	

Vandværket	
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Træningsområdet 
Flere	af	borgerne	>l	Frem>dsworkshoppen	
kreerede	prototyper	og	udfyldte	post-its	på	de	to	
BrainBoards,	der	omhandler	ideer	>l	et	udendørs	
træningsområde	med	vægte,	træningsredskaber	
og	mo>onscykler.	

Mange	lokale	borgere	løber	ture	og	cykler	>l	og	
fra	arbejde	gennem	udeområdet.	Derfor	
opfordrer	de	>l,	at	området	kan	bruges	i	
forlængelse	af	en	løbetur	eller	anden	mo>on.			

Under	uformelle	interviews	foreslår	borgerne,	at	
træningsområdet	eventuelt	skal	kunne	anvendes	
>l	genoptræning.	Flere	tænker	vand	ind	som	
ak>vt	element	–	for	eksempel	ved	at	lø_e	
”vandvægte”	eller	bruge	vand	som	modstand	på	
en	mo>onscykel.	
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”Man	kunne	bruge	
vandet	som	element	i	

træningen	–	for	
eksempel	som	vægt,	
modtand	eller	>l	at	

generere	energi,	mens	
man	træner”	

”Hvad	med	at	lave	nogle	
faciliteter,	der	kan	bruges	i	
forlængelse	af	løbeturen?	
For	eksempel	et	udendørs	
brusebad	eller	en	frisk	
vandpost”	

Udendørs	
brusebad		

Udendørs	fitness-område	

Træningsvægte	

Træningsområde	–	også		
8l	fysisk	handikappede	
/genoptræning	
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Sansehaven 
Af	flere	post-it’s	på	de	to	BrainBoards	og	gennem	
interviews	med	borgerne	fremgår	det,	at	flere	i	
lokalområdet	ønsker	sig	et	rekrea>vt	og	sanseligt	
udeområde	med	vildblomst-bede	og	planter,	
du_ende	urtehaver,	flo]e	springvand	og	bassiner	
med	fisk.			
	
En	borger	fortæller,	hvordan	vands	forskellige	
former	og	funk>oner	med	fordel	kan	indgå	som	
beroligende	faktor;	”…	at	høre	rislende	vand	i	et	lille	
vandløb	eller	at	kigge	på	et	flot	springvand”.	
	
En	anden	borger	foreslår,	at	den	rekrea>ve	
sansehave	for	eksempel	kan	beny]es	af	pa>enter	
fra	psykiatrien.		
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”Jeg	arrangerer	frivilligt	gåture	for	folk,	
som	har	været	ramt	af	sygdom,	og	som	
skal	genoptræne.	Derfor	synes	jeg,	at	
stedet	her	er	oplagt	>l	rekrea>on	–	
både	for	dem	med	fysisk	og	med	

psykisk	handikap”	

Sansehave	8l	brug	for	
psykiatrien		

En	”duVe-høre-
smage-føle-syns”	
-have	

Rekrea8vt	område	med	sansbare	
elementer	som	planter	og	springvand	

Rør	med	fisk	via	dam		
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Picnicparken 
Mange	af	Frem>dsworkshoppens	prototyper	
viser	og	beskriver,	hvordan	borgerne	gerne	ser	
udeområdet	som	et	hyggeligt	og	fredeligt	
naturområde,	hvor	de	som	familie	kan	spise	
sin	medbragte	frokost,	nyde	solen	på	rus>kke	
træstamme-bænke	eller	lave	pandekager	over	
bål.	

En	borger	fortæller,	hvor	fint	han	synes	det	er,	
når	man	kan	tage	sin	familie	med	på	picnic	i	
naturen,	hvor	det	sam>dig	er	muligt	for	
børnene	at	lege.	Han	fortæller,	at	man	for	
eksempel	kan	skabe	en	labyrint	af	hække.	Den	
er	flot	i	sig	selv,	men	kan	også	bruges	>l	leg.		

Picnicparken	kan	også	indeholde	shelters,	som	
borgerne	kan	overna]e	i.	
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Bænke	af	
træstammer		

Bålplads			

Vandløb		
med	bro		

Pavillon	

Træer		

Udkigstårn		

”Det	ville	være	virkelig	fedt	at	kunne	overna]e		
i	shelters	med	græs	på	taget	-	og	at	kunne	lave	
mad	over	bål”		
	

”Pavillonen	er	fak>sk	også	
et	paddeha]espringvand,	
man	kan	sidde	og	spise	
frokost	under	i	tørvejr”	

”Faciliteterne	i	parken	skal	
laves	i	rå,	rus>kke	
naturmaterialer,	så	de	
passer	ind	i	skovområdet.	
Det	må	ikke	blive	for	
velfriseret!”	

”Der	må	gerne	være	pænt,		
men	der	skal	også	være	
plads	>l	leg”	
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Legepladsen
Legepladsen,	som	man	kender	den	med	gynger,	
vipper,	rutsjebaner,	sandkasser	og	balancebomme	er	
en	populær	idé	>l	udeområdet	–	både	blandt	børn	og	
voksne.		
	

Særligt	forældre	er	interesserede	i,	at	legepladsen	
bliver	udfordrende	for	børns	motorik	og	fantasi.	Flere	
forældre	–	og	bedsteforældre	–	fortæller,	at	de	synes,	
det	kunne	være	fint	at	lave	legeelementer,	der	har	
forskellige	anvendelsesmuligheder	om	sommeren	og	
om	vinteren	–	for	eksempel	en	sø,	der	kan	bades	i	om	
sommeren	og	bruges	som	skøjtebane	om	vinteren,	er	
en	populær	idé.	
	

Flere	Frem>dsworkshop-deltagere	nævner	dog	
ligeledes,	at	legepladsen	–	udover	at	skulle	invitere	>l	
leg	–	også	gerne	må	være	pæn	at	se	på,	og	at	naturens	
elementer	gerne	skal	inkorporeres	i	legeredskaberne	
på	pladsen.	

	



26 mandag den 10. september 
18 

Titel 

Rutsjebaner		

Gynge		

Balancebomme	

Vippe	

Vippe	

”Jeg	kunne	godt	
tænke	mig	et	
vandland,	som	
om	vinteren	blev	
forvandlet	>l	en	
skøjtebane”	

Sandkasse		

”Det	kunne	være	fint	at	
lave	en	forhindringsbane	
>l	udvikling	af	børns	
motorik”	

”Hvis	der	var	en	vandlegeplads,	
ville	jeg	elske	at	komme	her	med	
mine	børnebørn”	
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Lærepladsen
Til	workshoppen	”Mal	din	egen	båd”	blev	det	
tydeligt,	at	børn	besidder	en	krea>v	skabertrang.	
Inspireret	af	en	Storm	P.-tankegang	underholdte	de	
sig	selv	og	hinanden	ved	at	fly]e	elementer	fra	A	>l	
B,	hvor	de	sa]e	gang	i	processer,	der	starter	nye	lege.	
Og	hvor	fokus	er	på	leg,	selvom	børnene	indirekte	
bliver	udfordret	på	både	kunnen	og	fantasi.	
	
Ideerne	>l	Lærepladsen	udspringer	af	den	
tradi>onelle	legeplads,	men	med	fokus	på	
læringsaspektet	i	leg	–	særligt	med	vand	som	
omdrejningspunkt.	
		
Flere	borgere	udtrykker,	at	det	er	oplagt	at	inddrage	
AquaGlobes	viden	om	vand	og	Skanderborg	
Forsynings	vandprocesser	i	en	engagerende,	sjov	og	
lærerig	legeplads	>l	børn.			
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”Det	ville	være	fedt	at	lave	en	
bevidsthedsskabede	legeplads,	
hvor	man	gennem	leg	kunne	
vise,	hvad	der	sker	med	vandet	
på	et	renseanlæg	–	altså	vise	
processerne	vand	går	igennem,	
når	det	renses	og	sendes	retur”	

Vandlegeplads	med	mulighed	
for	forhindringer,	broer	og	
omdirigering	af	vand		

”Læringsbæk”	

Sejlbane	med	vandsluser		
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Adrenalinlandet 
Som	med	alle	ideerne	>l	udeområdets	nye	
legeplads,	opstår	der	på	Frem>dsworkshoppen	
alverdens	ideer	>l	leg	af	mere	vild	karakter.		
	
På	Frem>dsworkshoppen	tegnede,	beskrev,	
limede,	klippede	og	kreerede	børn	og	barnlige	
sjæle	ideer	>l	vilde	zip-lines,	træklatring,	
vandskibaner,	højdeskrækfremkaldende	
svævebaner	og	svajende	hængebroer.		
	
Alle	ideerne	udsprang	af	en	lyst	>l	at	skabe	
elementer,	der	fremkalder	adrenalin,	og	som	en	
borger	siger,	”at	skabe	noget,	som	ikke	er	set	før	
andre	steder”.	Netop	denne	tankegang	kan	med	
fordel	overføres	>l	mere	”nedtonede”	eller	kendte	
legeelementer	–	eller	åbne	for	at	inddrage	den	
omkringliggende	skov	på	en	ny	og	anderledes	
måde.	
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Skate-rampe		

Pool	

Vandski-
bane	/	
kabelbane	

Rutsjebane		

Vandrutsjebane		

”Det	her	er	
en	sej	skate-
rampe.	Det	er	
nemlig	også	
en	
rutsjebane”		

”……………”	
”Det	kunne	

være	vildt	fedt	
at	have	en	zip-

line,	en	
svævebane	og	

en	vandskibane	
som	den	i	Hvide	

Sande”	

Svævebane	
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Vandværket 
Flere	borgere	udtrykker,	at	kunsten	og	det	æste>ske	
element	er	vig>gt	for	dem.	Derfor	går	flere	af	
ideerne	>l	udeområdet	på	inviterende,	æste>sk	og	
interak>v	kunst	–	eksempelvis	som	kunstneriske	
eventyrfortællinger	i	landskabet,	springvand	og	
fontæner	med	lys	og	lyde	samt	fine	vandsprøjt	i	
buer,	man	kan	gå	under	uden	at	blive	våd.			
	
Nogle	af	borgerideerne	indeholder	også,	at	der	
inviteres	kunstnere	indenfor	>l	at	kreere	interak>ve	
kunstværker	>l	området.	En	borger	foreslår	at	
aWolde	en	konkurrence	om	at	skabe	et	kunstværk	>l	
udeområdet.	Som	borgeren	selv	giver	et	eksempel	
på,	kunne	kunstværket	inkludere	lyden	af	vand	samt	
vand	i	sin	fysiske	form.			
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Vandlabyrint	med	
censorstyring	–	skøjtebane	
om	vinteren	

Interak8vt	
springvand		

Lys	og	lyd	-	og	vand	
i	bevægelse		

Invitér	kunstnere	8l	at	skabe	
interak8ve	vandkunstværker		

”Jeg	kunne	
godt	tænke	

mig	et	
springvand	
som	det	af	
Jeppe	Hein	
på	Aarhus	

havn”	
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På tværs af temaerne 
På	tværs	af	de	syv	ovenstående	temaer	italesæ]er	flere	
borgere	betydningen	af,	at	det,	der	bliver	bygget	på	pladsen	
skal	hænge	sammen	med	det	omkringliggende	område.		
	
Borgerne	foreslår	følgende:		
•  Forlængelse	af	sumps>en	>l	AquaGlobe.	
•  Et	udkigstårn	på	pladsen,	så	man	kan	se	ud	over	sø	og	

skov.	
•  Fælde	træer	ned	mod	Svanesøen,	så	man	har	udsigt	fra	

selve	udeområdet.	
•  Lave	en	zip-line	ned	>l	Svanesøen.		
	
Ligeledes	er	det	vig>gt,	at	udviklingen	af	udeområdet	sker	
med	omtanke	for	borgernes	nuværende	brug.	Flere	borgere	
fortæller,	at	de	bruger	området	dagligt,	når	de	cykler	>l	og	
fra	arbejde	samt	løber,	går	ture	og	lu_er	hund	i	området.	De	
synes	derfor,	det	er	ærgerligt,	hvis	der	bygges	noget,	som	
umulig-	eller	besværliggør	deres	nuværende	ak>viteter.		
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Bag	om	
borgeren	

				Ideer	8l			udeområdet			

Borgernes	syn	
på	nu8dens	og	
frem8dens	
AquaGlobe	

Tre	indsigter	fra	borgerinddragelsen	

Anbefalinger			
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Borgernes syn på nu,dens AquaGlobe

Som	både	Poul	Posi>v	og	Ninna	Nysgerrig	
illustrerer,	ved	borgerne	i	Skanderborg	og	omegn	
ikke	særlig	meget	om	AquaGlobe	og	det	arbejde,	
der	bliver	udført.	Samtaler	genereret	ud	fra	
Spørgekassen	samt	uformelle	samtaler	i	løbet	af	
Frem>dsworkshoppen	viser,	at	borgerne	ikke	er	
helt	sikre	på,	hvad	AquaGlobes	funk>on	og	rolle	
egentlig	er.	De	taler	i	højere	grad	om	Skanderborg	
Forsyning	i	forhold	>l	renseanlæg	og	vandværk.		

Flere	udtrykker	tvivl	omkring	rela>onen	mellem	
Skanderborg	Forsyning	og	AquaGlobe.		

”Hvordan	hænger	de	sammen?	Og	hænger	de	
overhovedet	sammen?”	

	
Alt	andet	lige	er	det	evident,	at	når	der	forklares	
om	AquaGlobes	rolle	og	funk>on,	møder	det	både	
anerkendelse	og	interesse	fra	borgerne.	
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Borgernes syn på frem,dens AquaGlobe

I	forlængelse	af	AquaGlobes	mål	og	vision	om	at	være	
et	center	for	samarbejde	og	viden	tydeliggør	
borgerinddragelsen,	at	der	er	en	reel	e_erspørgsel	for	
lokale	skoler	og	ins>tu>oner	i	forhold	>l	at	indgå	i	
samarbejder	med	AquaGlobe.		

En	skoleleder	fra	en	lokal	folkeskole	kom	udelukkende	
>l	Folkeåbningsfesten	for	at	høre	om	muligheden	for	et	
frem>digt	samarbejde	med	AquaGlobe	i	forbindelse	
med	for	eksempel	emne-	og	temauger	på	hans	skole.		

	
Ligeledes	giver	borgerne	udtryk	for,	at	de	ser	det	
frem>dige	AquaGlobe	som	en	væsentlig	spiller	i	
udarbejdelsen	af	for	eksempel	skolemateriale	i	forhold	
>l	det	s>gende	fokus	på	bæredyg>ghed,	miljø	og	klima	
samt	vand	som	en	svindende	ressource.	De]e	behøver	
ikke	kun	begrænse	sig	>l	lokalsamfundet,	men	kan	
ligeledes	være	på	regionalt	som	na>onalt	plan.	
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Bag	om	
borgeren	

				Ideer	8l			udeområdet			

Borgernes	syn	
på	nu8dens	og	
frem8dens	
AquaGlobe	

3	indsigter	fra	borgerinddragelsen	

Anbefalinger			
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Anbefalinger 

« Skab	et	udeområde	med	flere	anvendelsesmuligheder		
De	forskellige	prototyper,	der	bliver	produceret	i	Frem>dsworkshoppen	illustrerer	de]e.	
Her	har	stort	set	alle	borgere	zoneopdelt	udearealet,	således	der	både	er	plads	>l	en	
sansehave,	et	picnicområde,	en	legeplads	og	et	træningsområde.	Det	er	derfor	væsentligt,	
at	ideerne	>l	udeområdet	ses	i	sammenhæng	-	og	ikke	som	enten/eller-ideer.		
	
« Styrk	jeres	profil	og	fokusér	på	fortsat	borgerinddragelse	
Som	både	Ninna	Nysgerrig	og	Poul	Posi>v	er	et	udtryk	for,	er	der	stor	begejstring	og	lyst	>l	
fra	borgernes	side	at	indgå	i	og	få	medbestemmelse	for	frem>dig	udvikling	af	AquaGlobe	og	
udeområdet.	Det	vil	derfor	være	giv>gt	at	gribe	denne	velvilje	og	interesse	i	forhold	>l	at	
arbejde	borgerinddragende.	De]e	vil	yderligere	styrke	AquaGlobes	eget	ønsket	om	at	
”vælte	hegnet”.			
	
« Samarbejd	med	skoler	og	ins8tu8oner	
Det	er	tydeligt,	at	der	er	stor	interesse	fra	lokale	skoler	og	ins>tu>oner	om	at	samarbejde	
med	AquaGlobe	i	forbindelse	med	udarbejdelse	af	skolemateriale	samt	fag-/
temasamarbejde	over	længere	>d.	Der	kan	med	fordel	tænkes	i	skoleudflugter	og	-
rundvisning	på	vandforsyningen	og	i	AquaGlobe,	temadage	og	-uger	for	skoleklasser	samt	
workshops.		
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« Kommunikér	tydeligt	og	målreZet		
Kommunikér	jeres	projekter	tydeligt	og	målre]et.	Del	jeres	holdning	>l	klima,	miljø	og	
bæredyg>ghed	og	fokusér	på	synliggørelsen	af	sammenhængen	mellem	AquaGlobe	og	
Skanderborg	Forsyning.	Brug	metaforen	om	at	vælte	hegnet	og	åben	endnu	mere	op	og	invitér	
det	brede	publikum	ind.	Når	først	borgeren	er	kommet	indenfor,	vokser	nysgerrigheden	og	
interessen	–	og	deraf	også	lysten	>l	at	bidrage	og	bakke	op.		
	
« S8l	skarpt	på	jeres	interessenter	og	de	reZe	partnere	
At	realisere	borgernes	ideer	og	ønsker	kræver	inddragelse	af	re]e	interessenter	og	etablering	
af	de	partnerskaber/følgegrupper,	som	skal	få	det	>l	at	ske.	Med	det	fundament	kombineret	
med	borgernes	ideer	og	input,	står	I	stærkere	>l	at	søge	fonde.		
	
« Udarbejd	en	skarp	fondsstrategi	
En	stærk	strategi	bygger	på	indsigter	fra	borgerinddragelsesprocessen	samt	jeres	
interessenters/partneres	ønsker.	I	kan	med	fordel	opdele	arbejdet	med	udeområdet	i	
delprojekter,	som	der	kan	ansøges	>l	ved	forskellige	puljer	og	fonde.	Hver	projektansøgning	
skal	naturligvis	vinkles	ud	fra	den	enkelte	fonds	fokusområder.		
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