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DERFOR FORNYS BOLBRO
Bolbro er et typisk arbejderkvarter, hvor mange
bygninger ser ud, som da de blev bygget.
Den stringente og harmoniske boligmasse har
stor værdi, men byrum og pladser omkring boligerne trænger til et løft.
Bolbro er også en mangfoldig bydel, hvor mennesker med forskellige levevilkår deler rammer og
hverdag.
Mange ønsker at styrke den identitet igennem
bedre rammer til socialt udsatte, øget fællesskab
og sundhed og flere kulturelle arrangementer.
Byrådet har derfor udpeget Bolbro til områdefornyelse, så bydelen bliver mere attraktiv, grøn,
mangfoldig og levende for alle.
Programmet for områdefornyelsen i Bolbro, som
du sidder med i hånden, er lavet sammen med
mere end 200 beboere fra Bolbro og er en plan
for, hvad der konkret skal ske.

OM PROJEKTET
Programmet for områdefornyelsen
i Bolbro indeholder 13 projekter for i alt
30 millioner kroner, hvoraf 20 millioner
finansieres af Odense Kommune, og 10 millioner er tildelt af Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet. Dit Bolbro – områdefornyelse forløber fra 2017 til 2021.
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TRE PARKER,
TRE BYRUM,
EN PARKERINGSPLADS
OG ET VEJKRYDS
Vent du nu bare og se, Bent...
Det skal nok blive godt!
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Otte af de 13 projekter i områdefornyelsen er
steder i Bolbro, der skal fornyes, fordi de har et
uudnyttet potentiale.

På de næste sider kan du læse om de overordnede
tanker og planer for hvert af de otte steder.

De otte steder fornyes i løbet af de næste fire år,
så kvalitet, funktionalitet og sikkerhed øges.
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1. CIRKUSPLADSEN
– FRA PARKERING TIL PARK
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Cirkuspladsen har igennem tiden været ramme
for dyrskue, cirkus, Eventyrløb og parkering for
Odense Idrætspark.
Pladsen har mange kvaliteter; den har en historie
som cirkusplads, ligger tilbagetrukket fra larm og
trafik, den store plæne opildner til leg, og mange
træer indrammer pladsen.
Fornyelsen af pladsen udvikler kvaliteterne, så
beboere fra det gamle Bolbro og den nye Gartnerby tiltrækkes af cirkusstemning og frodig beplantning, der stimulerer sanserne.
De besøgende agerer selv cirkusartister – akrobatik og linedans udøves i manegen, popcorn og pølser laves på de nye picnic-arealer, og fantasien får
frit spil i hængekøjerne i en lund af platantræer.

Budget:

Igennem et år har beboere i Bolbro kunne komme
med idéer og involvere sig i planlægningen.
Det kulminerede i foråret 2018, hvor 15 beboere
og interessenter sammen med en landskabsarkitekt og Odense Kommune lavede planen for
Cirkuspladsen.
Der skal være mere liv og større tryghed i parken.
Fx belyses og renoveres parkeringspladsen ved
Snapindvej. Den grønne del af pladsen lukkes for
parkering, men kan stadig bruges i forbindelse
med Eventyrløb og lignende.

Pladsen indvies lørdag den 25. maj 2019
med fest og cirkusgøgl.

2.700.000 kr.

2017

2019

2018
Efterår

Forår

Ideer & Indflydelse

Planlægning

Efterår

Fornyelse

Forår

Indvielse
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2. MØDESTED FOR UNGE
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Syd for Middelfartvej mellem Stadionvej og Roesskovsvej, bag Bolbro Kirke og de tre børnehuse,
ligger en stikvej og et trekantet grønt område med
fodboldmål og legeplads til mindre børn.
Pladsen udvikles, så store skolebørn får lyst til
at mødes her og hænge ud efter skole. Området
gøres mere lyst og inviterende, og der skabes
rammer, som fremmer fællesskab og aktiviteter i
mindre grupper.

Budget:

Elever fra 7.- 8. klasse involveres i, hvad der skal
være på pladsen, så den bliver et fedt sted at være.
Det kan være en kombineret klatre- og selfie-væg,
beachvolley, grillplads, liggemøbler, spændende
beplantning og meget andet.
Der ryddes op i parkeringsforholdene ved området og tyndes ud i beplantningen, så der kommer mere lys og luft. Området udvikles i samspil
med de omkringliggende boliger, daginstitutioner, letbanestationen på Middelfartvej og Bolbro
Kirke, så der skabes et levende mødested.

2.250.000 kr.

2018

2020

2019
Efterår

Forår

Ideer & Indflydelse

Planlægning

Efterår

Fornyelse

Forår

Indvielse
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3. PARKERINGSPLADSEN
– BAG FØTEX, REMA OG FAKTA
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Den store parkeringsplads bag Føtex, Rema og
Fakta er nedslidt, usikker at færdes på og opleves
af mange som utryg uden for butikkernes åbningstid.

Om muligt indrettes pladsen til flere formål, fx
markedsdag, leg, amfiscene, rulleskøjteløb, skatere, sæbekassebiler, mødested for motionister eller
andet.

Pladsen udvikles i samarbejde med ejerne og
forskønnes med beplantning, så den bidrager til
det grønne i Bolbro.

Fornyelsen af pladsen omhandler også passagerne, som forbinder området til Middelfartvej, så de
bliver trygge at færdes i.

Pladsen gøres mere sikker og farbar med intuitive
stier og renovering af belægningen.

Budget:

1.500.000 kr.

2018

2020

2019
Efterår

Ideer & Indflydelse

Forår

Efterår

Planlægning

Forår

Fornyelse

Sommer

Indvielse
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4. TRÆØEN

– SIKKERHED FOR ALLE
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Træøen er et vejkryds med et stort træ på en lille
grøn plads i midten af krydset. Krydset ligger,
hvor Rømersvej, Bystævnevej og Godfredsvej
mødes.

Kryds og oversigtsforhold ændres, så sikkerheden
forbedres både for gående, cyklister og bilister,
fx ved at omlægge krydset, rydde bevoksning,
afmærke cykelbaner og forbedre belysning.

Oversigtsforholdene i krydset er meget dårlige,
fordi Bystævnevej slår et knæk netop her. Det er
utrygt og uoverskueligt at færdes i krydset, særligt
for cyklister og gående, og der har været mange
nærved-ulykker.

Krydset ligger på en skolevej, så der skal skabes
en mere sikker overgang og tydelighed i krydset.

Budget:

Fornyelsen koordineres med øvrige forandringer på Bystævnevej i forhold til trafikafvikling og
vandhåndtering.

1.600.000 kr.

2018

2020

2019
Efterår

Ideer & Indflydelse

Forår

Efterår

Planlægning

Forår

Fornyelse

Sommer

Indvielse
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5. HAUGES PLADS
– ET BYRUM I BOLBRO
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Hauges Plads ligger på hjørnet af Middelfartvej og
Stadionvej og er Bolbros mest markante plads.

Letbanestationen tæt på pladsen skaber grundlag
for mere liv.

Pladsen er et af de få steder i Bolbro, der har
potentiale til at blive et egentligt byrum, og den
opfattes af mange som Bolbros centrum.

Biblioteket og butikkerne kan integreres mere i
pladsen, fx med plads til udeservering, læsning
og arrangementer. Ved biblioteket etableres fx
en informationstavle om Bolbro; hvad sker der i
bydelen, hvad ligger hvor og fortællinger om det
historiske Bolbro.

Pladsen er delt i to af Middelfartvej, og inden længe forstærkes opdelingen yderligere af letbanen.
Hauges Plads udvikles til et orienteringspunkt og
et levende byrum i Bolbro.
Pladsen indrettes, så den bidrager til et samlet
bystrøg langs Middelfartvej og bliver et attraktivt
mødested.

Budget:

Der kan arbejdes med guidede ture og med ambassadører for Bolbro, der hjælper tilflyttere med
at finde rundt i de mange aktiviteter i bydelen.

2.250.000 kr.
2021

2020
Forår

Ideer & Indflydelse

Sommer

Efterår

Planlægning

Forår

Fornyelse

Sommer

Indvielse
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6. MIDDELFARTVEJ

– EN GRØN OG LEVENDE INDGANG TIL ODENSE
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Middelfartvej løber tværs gennem Bolbro og er en
vigtig indfaldsvej til Odense. Vejstrækningen er
bred og præget af tæt og hurtig trafik.
Den østlige del af vejen, fra Hauges Plads og ind
mod bymidten, omdannes i kraft af letbanen med
et grønt spor i midten af vejen, og de gamle platantræer på begge sider danner en allé.
Det grønne udtryk udvides til strækningen fra
Hauges Plads til Bystævnevej, så Bolbro bliver en
grøn og levende indgang til Odense.
Den naturlige fartdæmpning, som følger med
letbanen, skal om muligt videreføres, så der bliver
bedre rammer for ophold, og det bliver mere sikkert at passere Middelfartvej.

Budget:

Det grønne udtryk, markeringen af bydelen og
indgangen til Odense, kan laves på mange måder; beplantning, vejtræer, skulpturel markering,
lyskunst, flere opmærksomhedspunkter og meget
andet.
Strækningen udvikles, i samarbejde med eventuelle ejere af forretninger m.fl., til et bystrøg med
bedre muligheder for ophold og mere varieret liv.
Særligt fortovet foran dagligvarebutikkerne har
potentiale til at blive et nyt byrum med plads til
at mødes, hvilket kan give hele bydelen et løft og
præsentere Bolbro som inviterende og levende.
Der integreres et kunstnerisk element i anlægget,
som definerer bystrøgets identitet.

6.600.000 kr.
2021

2020
Forår

Ideer & Indflydelse

Sommer

Efterår

Planlægning

Forår

Fornyelse

Sommer

Indvielse
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7. FORTÆLLEPLADSEN
– ET BYRUM MED PLADS TIL ALLE
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Fortællepladsen er den lille grønne plads ud mod
Middelfartvej foran Bolbro Apotek.
Stedet har stor synlighed og ligger centralt, men
virker uskønt, tilfældigt og ikke som et indbydende byrum for alle.
Fortællepladsen har sit navn, fordi stedet primært
bruges til fortællinger over en øl på bænken.

Budget:

Fortællepladsen integreres med det samlede
bystrøg langs Middelfartvej og udvikles i samarbejde med eventuelle ejere af forretningerne m.fl.
Ny og spændende indretning og beplantning skal
imødekomme mangfoldigheden i Bolbro og skabe
plads til alle – både øldrikkeren på bænken, den
ældre, der tager sig en pause efter et besøg på
apoteket, og familien, der har købt en is i supermarkedet.

966.000 kr.
2021

2020
Forår

Ideer & Indflydelse

Sommer

Efterår

Planlægning

Forår

Fornyelse

Sommer

Indvielse
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8. HØJ PULS

– VED ROESSKOVSVEJ

20

Inde bag en række høje bebyggelser der, hvor
ringvejen møder Roesskovsvej, og ned mod
jernbanen ligger et stort græsareal på mere end
10.000 m2.
Området er uudnyttet med undtagelse af hundeluftning og parkering ved events på Dyrskuepladsen.
Området udvikles til en aktivitetsplads med god
plads til, at unge og voksne kan få pulsen op.

Budget: 2.700.000

Pladsen skal supplere de øvrige grønne områder i
Bolbro og invitere til aktivitet i mere upolerede og
dynamiske rammer.
De unge i Bolbro har fx peget på området som
BMX-bane, cykelcross eller anden krævende,
fysisk aktivitet.
Området anvendes midlertidigt til materialer
o.l. ifm. anlæggelsen af letbanen, og udviklingen
koordineres i forhold til dette.

kr.
2021

2020
Forår

Ideer & Indflydelse

Sommer

Planlægning

Efterår

Fornyelse

Forår

Indvielse
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DE FEM INDSATSOMRÅDER

Dit Bolbro - områdefornyelse handler om mere end at forny nogle geografiske steder. Der er også afsat godt
5 millioner kroner til kulturelle, sociale og sundhedsfremmende aktiviteter i Bolbro. På de næste sider kan du
læse om indsatsområderne, og på de sidste sider kan du se, hvordan du kan få indflydelse på alle aktiviteter
i områdefornyelsen.

9. FÆLLESSKAB OG SUNDHED
Bolbro er rig på foreninger, men ikke alle tiltrækkes af det traditionelle foreningsliv. Nogle af foreningernes rammer og krav kan være svære at
leve op til, selvom man har interesse i fællesskabet.
Der er afsat penge til aktiviteter, der skaber andre
muligheder for at mødes, indgå i fællesskaber og
fremme sundheden i Bolbro. Fællesskaber i sig
selv fremmer sundhed, fordi det forebygger ensomhed, så aktiviteter, der fremmer sundhed, skal
forstås ret bredt.
Der er mange muligheder for aktiviteter; opsøgende aktiviteter, aktiviteter med fokus på sund
mad og madlavning, fysiske aktiviteter for motionsuvante, turneringer, Bolbro-løb, folkekøkken,
familieaktiviteter og meget andet.
Læs mere om fællesskabspuljen på
www.odense.dk/ditbolbro
22

OM PROJEKTET
Områdefornyelsen har indtil videre
arrangeret fællesspisninger, etableret
en fællesskabspulje og afholdt sundhedspop-up og andre aktiviteter – alt sammen i
samarbejde med lokale aktører.

Budget: 900.000

kr.

10. KULTURELLE
AKTIVITETER
Bolbro har en stærk idrætskultur, som til tider
overdøver det øvrige kulturelle liv. Derudover
ligger bydelen meget tæt på Odense bymidte med
et stort udbud af kulturelle aktiviteter.
Bolbro skal ikke konkurrere med kulturen i bymidten, men der skal udvikles lokale tilbud, som
er tilgængelige for alle uanset økonomisk og social
baggrund.
Der er derfor afsat penge til kulturelle aktiviteter
og traditioner, der styrker den lokale identitet og
imødekommer mangfoldigheden i Bolbro.
Kulturelle oplevelser skaber dialog og giver mennesker noget at mødes om, uanset baggrund og
levevilkår. De kulturelle aktiviteter skal således
være for alle og bringe tilflyttere og etablerede
beboere i Bolbro sammen.

DET HAR VI
ALLEREDE GJORT
Indtil videre støttes den årlige Bolbrodag, men mulighederne er mange;
aktiviteter, der bringer kulturen til Bolbro
og Bolbro til bymidten, værkstedsdage,
udstillinger, musikarrangementer, udendørs juletræsfest, gøglerfest på Cirkuspladsen, events, multikulturel aktivitetsdag, historiske aktiviteter og meget andet.

Budget: 1.100.000

kr.
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11. REN BOLBRO
Bolbro har ca. 10.000 beboere og endnu flere brugere i kraft af store sportsarrangementer.
Det betyder, at der skal håndteres en del affald i
gaderne og på pladserne i Bolbro.
Der bliver også smidt større mængder affald forskellige steder i Bolbro, fx ved Genbrugspladsen
på Snapindvej uden for åbningstiden.
Beboerne i Bolbro ønsker sig en renere bydel.
At holde Bolbro ren kræver, at både foreninger,
idrætsinstitutioner, erhverv, besøgende og beboere tager ansvar for at håndtere affaldet.
Der er afsat penge til aktiviteter og en kampagne.

DET HAR VI
ALLEREDE GJORT
Interessegruppen for Ren Bolbro har
oprettet Facebook-siden ”Hold Bolbro
Ren”, hvor der arrangeres affaldsindsamlinger, og de har etableret samarbejde med
Odense-initiativet Flash Your Trash. Der er
også købt affaldstænger m.m. til indsamlingerne.
Der er stadig mange muligheder for aktiviteter, der medvirker til at holde Bolbro
ren; en kampagne, skraldekunstværksted,
upcycling- og genbrugscafé, affaldskonkurrencer og meget andet.
Aktiviteter, der involverer beboere i at tage
vare om bydelen, øger ansvarlighed og ejerskab og baner vejen for et renere Bolbro.

Budget: 280.000
24

kr.

12. VÆRE- OG
HELLESTEDER
Bolbro har en bred beboersammensætning, og der
er en del socialt udsatte, som har brug for fristeder, i ly for vejret og i helle for de, der er efter
dem.
En del af de tidligere benyttede byrum og bagsider
i Bolbro er forsvundet i forbindelse med anlæggelse af letbanen og den øvrige byudvikling. Mangfoldigheden er et af Bolbros aktiver, og der er
enighed om, at der skal være plads til alle uanset
levevilkår.
Der er afsat penge til at forbedre byrum og væresteder for socialt udsatte.

Der skal også være
plads til Kurt, vi gik i
skole sammen.

PÅ TEGNEBRÆTTET
I starten af 2019 sættes det første
hellested op centralt i Bolbro med
pissoir til mænd og kvinder, og derefter
vurderes, om der er behov for flere.
Mange af de udsatte beboere gør brug af
væresteder og behandlingstilbud i Odense
bymidte, og det skal undersøges, om der er
brug for at supplere de lokale tilbud både i
forhold til værested, behandling og sundhedsfremme.
Vi trækker på erfaringerne fra områdefornyelsen på Østerbro, og aktiviteterne
koordineres og udvikles i samarbejde med
de eksisterende lokale tilbud, fx værestedet
Mælkevejen, sociale myndigheder, boligforeninger, frivillige initiativer m.fl.

Budget:

3.000.000 kr.
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13. BYGNINGSFORNYELSE
Størstedelen af boligerne i Bolbro er bygget i
årene 1930-1959, og nogle kvarterer er bygget af
genbrugsmaterialer i efterkrigstiden. Flere huse
er blevet renoveret, men der er stadig udfordringer i forhold til energiforbruget.
På baggrund af oplysninger om energiforbrug
mm. udpeges de aktuelle boliger til bygningsfornyelse og boligejerne inviteres direkte til en dialog
om deres muligheder.

Der er afsat penge til at formidle muligheder og
rammer for bygningsfornyelse til udvalgte områder i Bolbro med henblik på at fremme processen
for boligejerne.

Budget: 180.000

kr.

IDEER & INDFLYDELSE
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Fornyelsen af Bolbro fortsætter i tæt samarbejde
med beboerne i Bolbro. Bolbro er kendt for mange
engagerede beboere og stolthed over bydelen.
Derfor har mange allerede meldt sig til arbejdet,
men der er plads til endnu flere.

Vi har brug for din mening og dine idéer, og at du
tager Bolbro i brug. Arbejdsgrupper med beboere
og fagfolk beslutter de endelige planer for pladser
og indsatsområder. Alt det forberedende arbejde
udføres af Odense Kommune.

Bolbro er dit. Så kom og vær med til at bestemme,
hvordan Bolbro fornyes i de kommende år.

Arbejdsgruppernes arbejde omkring udvikling
af pladserne i Bolbro er typisk afgrænset til to
workshops af maksimalt to timer.

AMBASSADØRNETVÆRK
Lige nu er der over 60 ambassadører for Dit Bolbro. Ambassadørerne for Dit Bolbro er et frivilligt
og lokalt netværk af beboere, forretningsdrivende,
foreninger m.fl., der har interesse i udviklingen af
Bolbro.
Ambassadørerne holder sig orienteret om områdefornyelsen og udbreder kendskabet i deres
netværk og lokalområde. De er sparringspartnere
for projektlederen, formidler inspiration og viden
fra Bolbro, skaber kontakt til lokale og deltager i
aktiviteter og arbejdsgrupper. Som ambassadør
byder du ind med det, du kan, afhængigt af tid og
hverdagsliv, så længe du har lyst.

via mail og Facebook. Ambassadørerne inviteres
til at deltage i aktiviteter, hvor de kan få en status
på projektet og blive inspirerede.
Vil du sætte dit aftryk et eller flere steder i Bolbro,
eller har du spørgsmål til arbejdet, så gå ind på
www.odense.dk/ditbolbro

Netværket organiseres af projektlederen, som løbende orienterer om, hvad der sker i projekterne
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FØLG MED

KONTAKT

www.odense.dk/ditbolbro
odenserundt.dk/ditbolbro
facebook.com/ditbolbro
Lokalavisen Nordvest

Rikke Falgreen
Projektleder
rifmo@odense.dk

FemToDobbeltO

Følg os på

