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Hyggesteder i hjertet af Campus   
De unge mangler et sted at hænge 

ud med deres venner og veninder.  

Et sted hvor man kan ligge og hyg-

ge sig, og hvor der rig mulighed 

for at gøre som man vil. En park 

kunne være en fantastisk mulighed, 

da der her vil være mulighed for at 

hænge ud og hyggesludre eller 

løbe en tur - alt efter hvad man har 

lyst til.   
 

 Mange unge ender med at gå hjem 

efter skole og sidde foran computer 

eller TV til langt ud på nattetimer-

ne. De mangler et sted at kunne gå 

hen efter skole, hvor de kan være 

sammen med deres kammerater – 

uden for den digitale verden. En 

park er en oplagt mulighed for at få 

de unge til at mødes. Her kan de 

fitnessinteresserede få lov til at 

udfolde deres evner ved de ”statio-

ner” med udendørs fitness og 

crossfit, som der vil være placeret 

rundt omkring i parken. Derudover 

vil der selvfølgelig også være rig 

mulighed for en løbetur gennem 

parken flotte omgivelser. I sam-

menhæng med, at det er et stigende 

problem, at unge ikke rører sig nok 

og ikke kommer nok ud, mener vi, 

at park i hjertet af Campus vil være 

essentielt. Parken skal forbinde de 

forskellige dele af Campus, dvs. 

skolerne og idrætsanlægget. Her 

skal skabes en harmonisk forbin-

delse, så de unge har lyst til at være 

her og tilbringe deres eftermiddage 

her, udover gåturen fra A til B.  

Til trods for det stigende problem, 

så har der det seneste stykke tid 

været en stigende interesse for fit-

ness. Dette vil vi trække med uden-

for i den friske luft, så de unge 

stadig kan udfordre sig selv og 

blive endnu bedre, men samtidig 

også agere socialt med deres kam-

merater. Derfor skal der rundt om-

kring i parken være mulighed for 

udendørs fitness og crossfit. De 

unge trænger til et friskt pust. 

 

P-hus fyldt med aktiviteter
Mange elever klager over mangel 

på parkeringspladser omkring ud-

dannelsesintuitionerne.  Dette vil vi 

imødekomme med et nyt fantastisk 

multifunktionelt parkeringshus, 

som vil være til gavn for mange 

andre end skoleeleverne.  
 

Skoleeleverne på uddannelsesinsti-

tutionerne har igennem lang tid 

brokket sig over manglende parke-

ringspladser omkring skolerne, og 

flere har endda været så heldige at 

få parkeringsbøder grundet parke-

ring på uautoriserede steder. På 

trods af talrige klager, er der ikke 

sket noget nyt i sagen. Derfor me-

ner vi, at byen trænger til et nyt og 

anderledes P-hus i hjertet af Cam-

pus. Parkeringshuset skal være til 

gavn for mange, derfor skal der 

være mulighed for at være sammen 

socialt på toppen af huset. Derud-

over skal der 

også være rig 

mulighed for 

fysisk udfoldel-

se i form af 

udendørs fitness 

og at kunne rap-

pelle ned ad 

parkeringshusets 

side.  

 

Parkeringshuset 

skal være attrak-

tivt at se på, i 

modsætning til 

mange andre 

kedelige og fir-

kantede parke-

ringshuse. Vi vil lave parkerings-

huset i en alternativ form og med 

finurlige konturer og farver. Det 

skal være spændende at se på, men 

stadig være naturligt og roligt af 

udseende. Dette vil vi imødekom-

me med farvespil og spændende 

overflader, som kan udfordre san-

serne – både for de små, men også 

for de store.    

 

Billede: En forestilling af parke-

ringshusets udformning. 
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