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Notat vedr. Algade 31
Procesbeskrivelse samt borgernes forslag til anden anvendelse af Algade 31

Biblioteker og borgerservice
Dronning Margrethes Vej 14
4000 Roskilde
Tlf.: +45 4631 5000
Fax: +45 4631 5013
adm@roskildebib.dk
www.roskilde.dk

På mødet den 5. april 2017, pkt. 51 besluttede Kultur- og Idrætsudvalget, ”at
forvaltningen skal udarbejde et oplæg, der belyser mulige anvendelser af Algade 31 som
et åbent børnekultursted tilknyttet biblioteket og Kulturstrøget.
Oplægget skal danne grundlag for en åben drøftelse af anvendelsen af huset til
børnekultur eller anden anvendelse i en workshop med borgere og aktører.
På den baggrund kan der træffes beslutning om den fremtidige anvendelse”.
Nedenstående er en kort redegørelse for processen samt en oplistning af de forslag til
anden anvendelse, der er fremkommet på et dialogmøde med borgere og aktører.
På baggrund af beslutningen i Kultur- og Idrætsudvalget var det med det korte forløb in
mente nødvendigt at engagere ekstern bistand. Det blev Rune Fjord Studio, der har stor
erfaring inden for området.
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Processen fulgte to spor. Dels en indsamling og bearbejdning af viden omkring
børnekultur og børnekulturhuse og dels en involveringsproces, hvor både den
børnekulturelle del og mulighederne for anden anvendelse kunne belyses og beriges.
Bygningen og udearealerne blev besigtiget den 27. april. Økonomi og Ejendomme har
vurderet priser for istandsættelse af bygningen samt prisen for evt. forbedringsforslag.
Der er blevet afholdt to workshops, dels en intern og dels et borgerdialogmøde.
Udgangspunktet for bidrag fra borgere, aktører og ansatte i forhold til børnekulturtanken
har været: Dine bedste oplevelser som barn, Inspirerende steder samt Forslag til
aktiviteter og funktioner indendørs og udendørs.
Den interne workshop fandt sted den 4. maj 2017 på Roskilde Bibliotek med deltagelse af Åbningstider
Åbningstider
10-19
biblioteksansatte og repræsentanter fra ROMU og Gentofte bibliotek.
10-19
Mellem den interne workshop og borgerdialogmødet er der i børneområdet på Roskilde
Bibliotek løbende indsamlet ideer og tanker.
Den næste workshop var et offentligt dialogmøde den 18. maj 2017. Programmet er
gengivet nedenfor. Der blev inviteret bredt via både den trykte presse, de sociale medier
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og opslag på bibliotekerne.
Straks efter vedtagelsen i Kultur- og Idrætsudvalget kom der henvendelser fra aktører
med ideer til anvendelse af bygningen. Disse aktører blev inviteret sammen med en
række andre, relevante som f.eks. Roskilde Handel, Gimle for Børn og Teater Håndholdt,
inviteret direkte på mail.
På dialogmødet blev både mulighederne for at anvende Algade 31 som børnekulturhus
beriget samtidig med, at der blev indsamlet og drøftet muligheder for anden anvendelse
af stedet.
27 lokale aktører, hovedsageligt fra kultur- og børnemiljøet i Roskilde, deltog herefter
sammen med personalet fra biblioteket i åbne drøftelser om Algade 31 som
børnekulturhus og muligheden for andre anvendelsesmuligheder. Udover anvendelsen
som børnekulturhus fremkom følgende forslag til anden anvendelse. Forslagene er
gengivet sådan som borgerne selv nedfældede dem:

Speakers Corner
Folkekøkken
Tænkepause – ”sidderum” og stemningsbelysning
Et værested for voksne
Uderum – legeplads for børn i centrum
Port til Nationalparken
Algade 31 er et ideelt sted for BGK (1. salen, ca. 200m2) og BGKs relationer til andre
kulturaktører vil kunne udnyttes i forhold til ”børnekultur”. Talentskolen BGK er et
”ressourcecenter”, som samarbejder med utroligt mange kulturelle aktører, det vil have
stor værdi for resten af huset.
Netværkscenter for aktører inden for det børnekulturelle felt + ”PR-central” /
børnekulturelt turistbureau
Et hus til dukketeater

Venlig hilsen

Mogens Vestergaard
Biblioteks- og borgerservicechef

Bilag: Invitation til dialogmøde:

Dialogmøde om Algade 31
Torsdag den 18. maj kl. 18 er Roskilde Kommune vært for et dialogmøde vedr. Algade
31.
Det er politisk besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg, der belyser mulige anvendelser
af Algade 31 som et åbent børnekultursted tilknyttet biblioteket og Kulturstrøget.
Oplægget skal danne grundlag for en åben drøftelse af anvendelsen af huset til
børnekultur eller anden anvendelse i en workshop med borgere og aktører.
Mødet finder sted i Cafeen på Roskilde Bibliotek, Dr. Margrethes vej 14.
Særligt for børnefamilier:
Forældre kan deltage i dialogmødet, mens der er krea-workshop for børn i Boxen fra kl.
17.30. Der er lidt mad til børnene, og der er børnebibliotekarer sammen med børnene
under hele dialogmødet.
Tilmelding til workshop: mail til boern@roskilde.dk med angivelse af antal børn og
forældre senest mandag den 15.maj kl. 12

Programmet:
18.00 Roskilde Kommune byder på en let anretning
18.30

Velkomst ved formand for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen

18.35

Landskabsarkitekt og projektleder for Kulturstrøget, Birgitte Løkke præsenterer
det område af Kulturstrøget, der ligger i forbindelse med Algade 31

18.45

Anne Line Svelle, formand for Foreningen af Børne- og Ungekulturkonsulenter i
Danmark (FABUK) og medlem af Slots- og Kulturstyrelsens Kompetencecenter
for Børn, Unge og Billedkunst giver en status på børnekulturens huse, nationalt
og internationalt.

19.00

Rune Fjord, designer mm., giver et bud på faktorer, der er væsentlige i forhold til
at anvende Algade 31 som børnekulturhus

19.15

Åbne drøftelser på forskellige stande, både Algade 31 som børnekulturhus og
andre anvendelsesmuligheder
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Her er det muligt at drøfte og berige tankerne og ideerne om børnekulturhus
sammen med projektgruppen, men også komme med forslag til andre
anvendelsesmuligheder.
20.30

Afrunding og tak for i aften

Du kan i øvrigt læse mere om Algade 31 her:
http://roskildesudvikling.dk/FORSIDE/Gader%20og%20str%C3%A6der/Algade/algade%
2031.html
Af hensyn til forplejning vil jeg bede om jeres tilmeldinger senest den 15. maj 2017 inden
kl. 15 til Else-Marie Pedersen på mail: adm@roskildebib.dk
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage, og vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
Birgit Pedersen
Formand for Kultur- og Idrætsudvalget
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Foruden annonceringen bredt, blev følgende inviteret direkte:
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Muserum*
Erindringsfabrikken
Teater Håndholdt*
RDFC, Roskilde dukke- og figurteater*
Børnecosmos
Cool Kids*
Gimle for børn
Line Sahl: interesseret borger, der har tilkendegivet interesse*
Helle Hove: artist og designer
Åben Dans*
De forskellige kulturinstitutioner på Kulturstrøget (Klostreret, Domkirken, Roskilde
Museum(RoMU)*, Museet for samtidskunst*, Kunsthuset Palæfløjen, Biblioteket*, Byens
hus)
Visit Roskilde
Roskilde Handel
Forvaltningen (Kultur og Idræt*, Skole og Klub, Børn og Unge*)
På mødet deltog ud over de *mærkede:
Folkeoplysningsudvalget, Roskilde Kommune
Anette Salvad, Kulturskolen, Roskilde
Samt en række borgere

