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Løb – hvad er din tid? Side 4-6

Find os på App Store - side 4-6

Alt i én, én i alt - side 4-6

Er der plads til dig? - side 4-6

App dig social
Der var engang hvor gaderne var
fyldte med børn og unge i fulde
gang med at lege, grine og bare
være sociale. Der kunne høres
latter og hinkesten på hver en
sidevej, og gik du udenfor, var du
garanteret, at der altid stod en flok
klar til at lege. Den generation er
for længst blevet voksne og har nu
selv børn, der enten er i alderen til
leg eller derover. Hvis disse børn
og unge går ud på gaden i dag, vil

de ikke møde meget andet end
larmen fra trafikken eller vinden i
træerne. Én ting er i hvert fald
sikkert; de vil ikke møde en flok
børn i leg med farvekridt på
asfalten.
For at få denne og de kommende
generationer til at være aktive og
synlige for hinanden på gaden, må
der nye midler til. Apps er et
allerede udbredt fænomen, men
hvorfor ikke bruge det til at ramme

I Aabenraa app’er vi
problemerne væk
Problemet med børn og unge, der
ikke er at se i bybilledet, bliver
mere og mere opsigtsvækkende,
men i Aabenraa er der nu blevet
gjort en indsats i form af noget så
alternativt som en app.
Denne app kan bl.a. fortælle dig,
hvor og hvor mange frie
parkeringspladser der er i
nærheden. Derudover samles der
data om, hvad der sker og hvor
mange personer, der er på de
forskellige spots og arenaer rundt i
byen, samt hvor tætte de er på
dig. Vi har skabt én app, som
indeholder flere elementer, der
kobler byen sammen.
Derfor er der forskellige steder i
byen en port eller lignende, som

man går igennem, og på denne
måde tælles, hvor mange der er på
stedet. Via app'en kan man også
se, om der er arrangeret et
uformelt arrangement, såsom
rundbold, fodbold eller blot en
gåtur. Alle disse samlede data
vises på interaktive tavler på skoler
og andre institutioner i byen for at
opfordre flere til at deltage. Det er
derudover også muligt at leje fx.
mountainbikes eller andet udstyr
og betale for reservationen via
mobilen/mobilepay gennem
app’en.
App'en opfordrer børn og unge til
at være aktive i og omkring
Campus Aabenraa.

byens unge, der i forvejen er så
ivrige brugere af mediet? En app
som samler alt, hvad der er værd
at vide om din by, ét sted kan give
de unge et skub ud.
Du ville med stor sandsynlighed
aldrig gå alene hen til et sted, hvor
du ikke vidste, om der var nogen i
forvejen eller ej, og netop her har
vi et problem, der skal løses.
App’en kan fortælle dig, hvad der
sker i nærheden og informere om

hvor mange der befinder sig netop
det sted eller deltager i netop den
aktivitet, du egentlig ønsker at
være en del af. På den måde kan
du undgå den usikkerhed, der kan
være ved at gå alene ud på gaden i
håbet om at ende et sjovt og
socialt sted. Du vil altid vide hvor
”flokken af børn i leg med
farvekridt” befinder sig, og dermed
er det muligt for dig at opsøge
dem og deltage aktivt i det sociale.

