Opsamling på workshop 2. april 2019
Haller
Udendørs







Lukning af P-plads foran hallen (der er livsfarligt). Området kan i stedet bruges til en
multibane
Udendørs træningsmiljø på parkeringspladsen, så parkering ikke er det første man ser.
Crossfitbane bag ved hallerne
Stien mod skaterparken kunne bruges til noget for mindre børn – eks. Parkour
Bedre skiltning så man kan se der er et fritidscenter
Udendørs træningsmaskiner eks. Ved siden af skaterparken

Indgang
 Når man kommer ind ved man ikke hvor man skal gå hen. Gerne en åben reception
eks. Udnytte at kontorpersonalet kan bruges
 Receptionist (gerne frivillige som på sygehuset) ved indgangen. En vi kan spørge om
vej.
 Der mangler bedre information og skiltning til brugerne. Ville være fint med en
reception hvor man kan få hjælp. Vi skal være bedre til i fællesskab også at oplyse om
andres aktiviteter.
 Interaktive tavler gerne med oversigt over alle de foreninger/aktiviteter der hører til i
TSFC. Der skal være kontaktoplysninger på de enkelte foreninger.
 Savner en infoskærm om hvad der er hvor (flere nævnte dette)
 Bedre skiltning
 Indgangsparti som i Skjern. Stor foyer med masser af lys. Vigtig med fine
møbler/indretning
 Bedre skiltning til skydebanen
Omklædning/toiletter





Café








For langt til toiletter fra hallerne. Der er låst til toiletter i omklædningsrummene
Der er for få toiletter
Der er for små og for få omklædningsfaciliteter. De bør placeres centralt. Den gamle
gang bør have en overhaling.
Mulighed for at klæde om individuelt.
Større omklædningsrum – gerne med flere udgange

Mere åbent i caféen (Flere sagde dette)
Der skal være øget mulighed for at købe forplejning – mere åbent i caféen suppleret
med eks en kaffe automat, hvor man kan købe kaffe udenfor åbningstiden.
Mangler et samlingssted hvor vi kan mødes. Savner hyggen i cafeteriaet ”på gangen” (
det gamle cafeteria var meget bedre).
For lille madudbud i caféen. Eks afprøvning af fællesspisning.
Caféen bør placeres nede ved hallerne – nuværende placering er dårlig med for meget
gennemgang.
Der mangler flere udskænkningssteder – det er for bøvlet at komme til eks. I pausen af
en håndboldkamp. Siddepladser i hallen så man kan sidde og nye sine drikkevarer uden
risiko for at de bliver væltet.
Dagens ret i caféen
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Forslag til nye aktiviteter























Tilbud om e-sport
Tænke mere på at få ældre til at bruge hallen. Eks. Ved at få bibliotek og biograf ned til
hallen. Ældre skal kunne samles og mødes i hallen
Kan ungdomsskolen og ungdomsklubben tænkes ind i hallerne aktiviteter?
Læsesal med blade/bøger – hyggeligt for de ældre at komme
Tilbud til motionister – ikke elite
Åbning af hallerne så de kan lejes af private til eks. Fodbold, badminton mv.
App med ledige hal tider
Flere trampoliner/springgrave mv. Åbnes for alle sportsgrene. Åbnes for alle i eks.
Weekender/ferier
Bedre gymnastik miljø: Trampoliner/springgrave. Hytter til overnatning. Bruges til
åbent legeland i weekender og ferier
Mulighed for kultur, trækker andre målgrupper
Plads til de utraditionelle idrætter/interaktivt
Vigtig med aktiviteter for alle aldersgrupper
Frie åbne aktiviteter/værested for dem der ikke går til sport eks. Når børn, søskende
eller forældre er til sport. Aktiviteter for både børn og voksne.
Et sted hvor man bare kan komme uden tilmelding
Gratis Wi-Fi
Fortsætte med åbent hus arrangementer. Gerne med flere foreninger, kultur og festival.
Mere fokus på de unge der ikke er til holdsport
Aktiviteter for forældre mens børn er til svømning eller andre aktiviteter
Abonnement til centret for at kunne benytte flere faciliteter
Lav en gangbro hen over åen – evt. en svævebane
Legeplads
Aktivitet for forældre/børn mens de er til aktiviteter – evt. også et sted der ikke er alt
for åbent.

Ombygning/tilbygning
 Der skal åbnes op så man kan se hvad der foregår inde i hallerne
 God idé at lukke hallerne op med glaspartier – der skal være mulighed for at lukke af
med gardiner el.
 Der mangler legefaciliteter i hallen
 Hal2 skal laves om, så der kommer lys ind udefra
 Hal2 mangler tilskuer faciliteter med 1500 siddende pladser. 750 på hver side. Med
godt udsyn fra alle pladser (nævnt flere gange).
 Legerum til børn/søskende
 Udbygning af 50m skydebane så der også er en 25 m bane
 Mere udendørsfaciliteter til skytteforeningen (kan også bruge til bueskydning) – og
generelt bedre faciliteter
 Der skal skabes et mødested for skytteforeningen – skal placeres ved hallerne, da de
gerne vil være en del af fællesskabet.
 Bedre opholdslokaler ved udendørsarealer (skydning)
 Kampsport ønsker mere plads – gerne en af squash banerne med glasvæg (nævnt flere
gange)
 En opvisningshal til gymnastik, koncert mv. med tilskuer faciliteter
 Ombygning af hal med en etage til kampsport
 Opbevaringsrum hvor brugere og klubber kan låse deres ting inde.
 Overvej hvad skal være synligt? Er det aktiviteterne? Hvorfor er det første man møder
mødelokale og kontor.
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Lokaler
 Squash skal have bedre forhold/lokaler. Gør det mere synligt. Evt. glasvæg så andre
kan blive inspireret af, at se hvad de laver.
 Nye squash baner, da de ikke ved at de er her
 Nye skydebaner. Det er for småt. Skyde arrangement der kan skubbes væk. Mere plads
også til bueskydning
 Større lokale til fitness
 Større omklædning (til budo-kai, fitness, squash)
 Større lokale til budo-kai
 Flyt fitness hen til squash
 Ryk fitness, flyt squash ud til udeareal der ikke bliver brugt, lej de tomme lokaler ud til
kiropraktor eller andet.
Synlighed
 Kampsport bane er gemt væk. Der mangler mere synlighed om hvor de forskellige
baner ligger (kommentar fra forening der endnu ikke bruger centret)
 Et overblik over TSFC faciliteter samlet et sted online i stedet for på hver deres
hjemmeside.
 Få en reception – føle sig velkommen, ”vejvisning” til de forskellige haller. Hvor bliver
arrangementet afholde i dag?
 Bedre information om aktiviteter i hallen. Eks. En skærm man selv kan klikke sig videre
på. Se sidste nye up dates.
 Mere skiltning, mere synlighed på hvad hallen rummer, flere synlige skilte til toiletter
(hal generelt)
 Skilte om at du er velkommen til at kigge ind i haller for at se aktiviteter

Andet







Det skal være mere synligt at man som borger kan booke en bane
Kan vi lave noget interaktivt eks. Konkurrencer til mobilen?
Nedbryde siloer foreninger i mellem
Fast kontingent så alle aktiviteter kan bruges – lukke op!
Ved synliggørelse af centret skal vi også synliggøre tilbuddene i kulturskolen sammenhæng via sparekassebroen
Mere fokus på kampsport hvad kan vi tilbyde – hvordan gør vi tilbuddene mere synlige?
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Svømmehal
 Mere åben indgang til svømmehallen. Der er for lukket ingen ”velkommen” nogen
steder. Ingen reception. Hvor skal jeg spørge om hjælp?
 At faciliteten (sauna) virker – flere har oplevet det ikke virker
 Overgang fra svømmehal til udendørs – det trækker på børn i børnebassinet
 Generel udvidelse af svømmehalsafdelingen
 En familieomklædning
 Der mangler noget til alderen der endnu ikke kan klatre eller bruge rutsjebanen
 Arrangementer med svømning og spise sammen – for at skabe fælleskab
 Ønske om helt nye omklædningsrum – for gammeldags, ønsker mere moderne
 Wellness-koncept i svømmehallen. Gør det lækkert, ikke blot med stearinlys. Flyt lækre
oplevelser ind i svømmehallen. Evt. vinterbadning
 Aktiv bane med forskellige stationer i svømmehallen
 Det skal være en oplevelse at tage i svømmehallen (wellness, vinterbadning mv.)
Betaling
 Regler for klippekort kunne godt nedskæres lidt. Kunne ikke få lov til at bruge kortet,
da det var over et år gammelt. Men var i det år kommet 2 gange til en lukket
svømmehal
 Betaling til svømmehal fungerer ikke godt. Behov for bedre velkomst og indgang. Der
er ikke en naturlig vej fra betaling til indgang til omklædning.
 For dyrt – eks. Blev nævnt at babysvømning havde mistet deltager pga. prisen.
 Fleksibilitet i 10-turskort åbningstider
Åbningstider
 Udvide åbningstiderne – velvidende at det på nogle tidspunkter kun er eks.
svømmebanerne der er ledige.
 Andre svømmetidspunkter for pensionister end morgensvømning
 Bedre åbningstider generelt
 Åbningstider er ikke optimale i hverdagen. Lukker for tidlig. Aften kun for voksne.
 Svømmehallens åbningstider skal være mere fleksible 6-22 – komme ind fra gaden
 Svømmehallens åbningstider er dårlige (morgen, middag, aften) foretrukken
 Udfordring i forhold til skolereform og åbningstider – eks. Ændre åbningstider

Petersgård
 Upraktisk overgang fra svømmehal til Petersgård. Der er vådt når man skal i fitness
 Koldtvandsbad ude i Petersgård til vinterbadning
 Mere/bedre reklame for welness i svømmeområde
 Forbedre overgangen fra svømmehal til Petersgård – ikke optimalt at gå i badetøj
igennem gangen med folk med tøj på.
 Ikke optimalt at man ikke må bruge boblebad uden livredder
 Mangler et koldtvandskar – eks. Et der også kan bruges til vinterbadning
 Belysning i Petersgård.
 Flytte Petersgård om ved siden at rutsjebanen for at skabe bedre sammenhæng mellem
svømmehal og udendørs arealer
 Kombiner fitness og petersgård evt. med en lille ekstra beløb til fitness
 Flere oplevelser evt. koldvandsbad udendørs i forbindelse med sauna.
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Nye udendørs svømmefaciliteter
 At kunne ligge og sole sig i forbindelse med ude bassin
 Udendørs svømning – drømmen at kunne svømme fra indendørs til udendørs
(referencer til dengang der var udendørs svømmebad) – kunne tiltrække flere unge
 Ønsker et mindre friluftbad (som der har været tidligere) eks, ved campister. Eks.
Sammenlignet med Ladelund
 Adgang fra fitness til udendørs svømmearealer
 Et sted at kunne sole sig kunne tiltrække flere unge
 Kan vidåen bringes i spil til vinderbadning?
Cafeteria
 Bedre café – sammenlignet med Skærbæk Fritidscenter
 Restaurant og reception fungerer som ét – som en god velkomst i indgangen
 Take away til efter aktiviteter i hallen
 Bedre åbningstider for café – havde to børn til aktiviteter om eftermiddagen, men der
var ikke muligt at købe mad i løbet af de 3 timer.
 Bedre restaurant, eks. Dagens ret, få flere ældre og enlige hertil.
Synlighed (Svømmehal)
 Savner skiltning til svømmehallen ved indgangen (savner også skiltning til andre
aktiviteter).
 Mere reklame for forbi passerende så de bliver mindet om, at de kan tage en tur i
svømmehallen
 Digital rundgang (rundvisning?) også til at kunne se aktiviteter samt haller (en
oversigt)
 Nemmere at finde svømmehal online
 Mere reklame for aktiviteter, synlig for borgere om tidspunkt, synligt at lokalet ligger
hvor det gør.
 Større indgang, flot åben, synlig svømmehal. Lad turister der går forbi se aktiviteter i
svømmehallen – så de selv får lysten
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Grønne arealer
Emne
Affald
Atletikbanen
Bagsiden af hallen

Bankparken
BMX
Fodbold

Mountainbike
Legeplads/børn

Autocampere
Omklædning

Opholdsmiljøer

P-plads/Parkering -

Skaterbanen
Skaterbanen

Idéer
Bedre affaldshåndtering
Atletikbanen – Området skal forskønnes
Atletikbanen skal opdateres
Bag hallen – anden indgang til området bag hallen – køb
autoværkstedet
Bagsiden af hallen mangler opfriskning – fjerne krattet ved
boldhuset – køb autoværkstedet og riv det ned
Bankparken – familiehaven – Open Air
Bankparken – Mangler omklædningsfaciliteter
BMX – Bør flyttes til en anden beliggenhed – et tørt område
BMX – mangler et klubhus
Boldbanerne – Opdatering af klubhuset – måske kan løbeklubben
også bruge det – udbygge basket
Fodbold – Adgang til fodboldbanerne
Fodbold – Færre baner, hvis de udnyttes bedre
Fodbold – Klubhuset ligger isoleret – måske ekstra faciliteter –
måske skal folk i stedet op i centret
Fodboldbanerne – Adgangsforholdene til banerne skal forbedres
Crossløb og mountainbikebane ud til Vidåen – ny bro over Vidåen
Lave mountainbike, der bringer tingene sammen
Legeplads – Børnepakour – der opfordrer til aktiviteter
Kæmpestor legeplads/aktivitetsplads med central beliggenhed –
stor sandkasse, bordbænkesæt, grill
Der mangler aktiviteter for børn, der ikke dyrker idræt. Faciliteter til
den uorganiserede
Mere plads til autocampere – der vil blive større efterspørgsel
Omklædning – Der mangler omklædningsfaciliteter/toiletter centralt
v. BMX og Bankparken.
Omklædningsfaciliteter mellem stadion og kunstgræsbanen
Opholdsareal ved Barrax
Mere grønt - flere opholdsmiljøer
Opkøb af ”trekanten mellem Vandrehjem og hallen
Vandmiljø – Lave et vandmiljø med sø, springvand mv.
Skulpturpark og barfodspark
Uorganiserede aktiviteter udendørs
Parkering – bedre parkering efterlyses
Flere P-pladser efterlyses fx ved Bankparken, Vandrehjemmet,
fjerne træerne mellem Hallen og Vandrehjemmet og ændre
området til P-plads
Ny indgang til hallen – P-plads på den anden side af vejen –
Viadukt
Åben front foran centret – alternativ indgang – bedre cykelstativer
– Café latte ruten
P-pladsen foran centret flyttes – i stedet udendørs
træningsfaciliteter – møde LIV
Skaterbanen – Lys på skaterbanen – ingen grus på skaterbanen –
ny belægning omkring banen
Skaterbanen – Udbygning af skaterbanen langs Vidåen kombineret
med vand
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Skiltning

Skydebane

Det gamle stadion

Stier

Træer
Udebassin/Vinterbad

Vedligehold

Nye aktiviteter/idéer

Skiltning – Farvede baner – nudging
Skiltning – Mere skiltning/oplysning bl.a. til legepladser
Skiltning – Udendørs
Bueskydning ønskes
Indendørs skydebane skal renoveres + udvides
Udendørs skydebane bl.a. til store våben - Forslag fra
Skytteforeningen
Stadion – op mod hallen Crossfit
Fra den ”Røde gang” indendørs skal man kunne se ned til Det
gamle stadion.
Stadion ”Det gamle” skal opgraderes med ny belægning også gerne
mere lys på
Stadion er ubrugelig – atletikbanen mangler ny belægning og
opstregning – gerne udnyttelse af græsset
Sti fra skolen og op til hallen mangler renovering
Der skal være ordentlige veje/stier
Stier – flere i området
Flere løbe- og gangstier, der udspringer fra centret
Gå+cykel+løbesti rundt i yderkransen af hele området + langs
ridestien.
Kunstfarvede stier, en måde at forbinde tingene på - aktiviteter
undervejs – alle stier kunne starte foran hallen
Lave aktiviteter langs stierne fx forhindringsbaner
Nye stiforbindelser efterspørges
Stien langs Vidåen – mere synlighed til centret
Udnytte stisystemet – evt. skattejagt
Bedre sammenhæng mellem de forskellige aktiviteter
Synlighed om hvad der sker – Stor INFO-stander inde+ude
aktiviteter
Lys – Der mangler lys, da der er mange mørke områder
Fælde træerne over mod Vidåen
Klatrepark i træerne bag åen.
Udebassin åbnes op
Udendørs svømmebad efterlyses
Badebro ved Vidåen + sauna
Vinterbad udendørs
Vedligehold – Lav en overordnet plan for vedligehold og hvem der
har ansvaret
Vedligehold - Udendørsarealerne mangler et løft – hvem gør hvad –
efterlyser klare aftaler
Klatremiljøer udendørs mangler
Spejderaktiviteter + ridning i området
Fitness-redskaber – Tønder Løbeklub vil gerne vedligeholde
Planlagte aktivitetsbånd v. Kongevej flyttes til arealer ved hallen
Tønder Krolfklub vil gerne være en del af området
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Overnaning
Vandrehjem:
• Opkøbe naboarealer og bygge ferielejligheder
• Opføre 12 etagers bygning med lejligheder på den gamle opvisningsbane
• Bygge oven på vandrehjemmet
• Udbygge vandrehjemmet
• Lave sportel
• Vandrehjemmet skal opdateres
• Fritidshotel i vandrehjemmet
• Opdaterer vandrehjemmet så det kan bruges som forsamlingshus og bruges til sportshotel,
E-games og arrangementer
Camping:
• Bedre campingfaciliteter
• Supplere med store telte som eks. Telte fra Mongoliet
• Flytte campingpladsen ud mod rundkørslen ca. 200 m. (nævnt et par gange)
• Opdatere campingpladsen
• Flytte hele campingpladsen ned på festivalpladsen (Nævnt af flere)
• Campingpladsen skal moderniseres hvis ikke flyttes
• Boiler Works fabrikshaller kunne også omdannes til camping/aktivitets/overnatning – synergi
med TSCF/Tønder festival/ turisme overnatning
• Der mangler shelters i området
Hytter:
• Træhytter (Hytter i træerne)
• Flere med selvstændige toilet og badefaciliteter
• Hytter på campingpladsen og andre steder i området
• Hytte by på pæle eller op i højden mod åen på den gamle atletikbane
• Dobbelt så meget overnatning, gerne i form at hytte by
• Erstatte vandrehjem med hytter eller lejligheder som i Ribe Byferie
• Hytter på campingpladsen og i det grønne bælte bag vandrehjemmet
• Husbåde på Vidåen
• Skabe et lille Venedig på den gamle opvisningsbane
• Erstatte nuværende hytter med nye eller lejlighed
• Hytter i forskellige kvaliteter/klasser
• Byferie langs Vidåen
Autocamper:
• Opdatere og vedligeholde autocamperpladsen
• Mere plads til Autocampere
Faciliteter:
• Skal opgraderes generelt (nævnt af mange - for dårlig standard)
Cafe/kantine:
• Skabe mulighed for at benytte cafe for overnattende gæster
Adgangsforhold:
• Ingen sammenhæng i området
• Skabe sammenhæng med parkering og aktiviteter
• Opkøbe areal med bilværksteder (nævnt ca. 5 gange)
• Sammenhæng/adgang mellem vandrehjem og hal mangler/skal forbedres
• Omlægge vejen til bag om parkeringspladsen
• Binde Østergadekvarteret sammen med fritidscenteret
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• Skabe mulighed for at komme tørskoet fra haller til overnatning(vandrehjemmet)
Toilet/bad:
• Skal opgraderes
• Skal bygges helt nyt
Vaskerum:
Opholdsrum:

Andet:
• Ejerskab/styrerform på camping, vandrehjem og hytter
• Skabe sammenhæng mellem overnatningsfaciliteterne og centrets faciliteter (legerum,
spisested, svømmehal osv.)
• Mange forskellige overnatningsmuligheder
• Meget brede på overnatningsmuligheder så alle kan komme til
• Der mangler overnatningsfaciliteter
• Markedsføring af tønder og faciliteter i området samlet
Af eksempler nævnes:
• Skærbæk Hytte by
• Ribe Byferie
• Vejen idrætscenter
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Sammenhæng til byen m.m.
TEMA
Sammenhænge

INPUT
En bro mere som forbindelse til byen – synlighed.
Den blå og grønne linje i midtbyen (vand og stier).
Sammenhæng til byen, blå og grøn, grænser op til centeret.
Skaterbanen tiltrækker opmærksomhed – nogle der gerne vil kigge
på – siddepladser og flere synlige aktiviteter.
Vej ned til Nørresøen med marskhytter bl.a. til brug ved festivalen,
opleve fuglelivet.
Der mangler en bro hvor man kan gå direkte ind i byen – akse.
Husbåde man kan leje vi skal have noget som andre ikke har.
Lille Venedig Kanal ved overgang til by.
En bro mere.
Akser skal være belyst.
Adgang via Søndergade skal være atter aktiv, forbindelse fra
parken til byen mangler.
Ekstra bro
Sammenhæng med åen, vand og havn.
Gøre noget ved anlægget.
Imødekommende – det ser slidt ud også i anlægget.
Udnytte grænsehandlen til at tiltrække – samarbejde i stedet for at
modarbejde.
Skabe sammenhæng til medborgerhuset.
Måske en bro mere.
Hallen ligger under vandspejlet –det skal udnyttes.
500 m fra byens torv – det skal udnyttes.
Skibbrolægerne kunne flytte ned i centeret.
TSFC er byens centrum – vi skal have pausefaciliteter.
Fra camping kan man ikke fornemme byen.
Før vejen syd om – fjerne trafik fra center.

Stier

Farvet sti fra torvet til centeret, farvede stier kan lede til aktiviteter,
gå på kunstværker.
Forbinde med stier fx fra rutebilstationen.
Åbne attraktive stier og akse som forbinder.
Stisystem rundt om hele området.
Sti/vej let fremkommelig.

Synlighed

Bør åbnes mere op så man kan se ind.
Skaterbanen er meget brugt og meget synlig.
Der mangler skiltning til byen
Aktiviteter i hallerne er ikke synlige.
Der mangler skiltning fra torvet til hallerne og omvendt.
Aktivitet foran centeret.
Bilerne holder der hvor der skal være blikfang.
Fra omfartsvejen skal man være velkommen.
Campister bliver ikke budt velkommen – nye adgangsforhold.
Turister/gæster skal også føle sig velkommen.
Man tænker ikke på hallen når man skal ned i byen.
Skiltning, guidning og info.
Ikke nemt at finde op i byen.
Skiltning, man skal ikke være i tvivl om hvor man skal gå hen til
gågaden.
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Mere synlighed, åbenhed, vinduer i centeret.
Man skal kunne se aktiviteter i centeret.
Adgang til centeret

Når man kommer ind af hovedindgangen mangler en
modtage/reception, I Vejen er der fuld aktivitet også om dagen.
Billig adgang. Cafeområde foran.
Der skal være noget at kigge på.
Mere indbydende skulptur fx delfin.
Gøre centeret brugbart, kan man komme i hallen med sine børn.
Ekstra indgang fra campingsiden.
Aktivitet så snart du ankommer.
Det ser dødt ud ved indgang. Aktivitet foran.

Parkering

Farligt at køre ind og ud af p-pladsen, Biler holder der hvor der skal
være blikfang.
Bruge og udvide P-plads på den anden side af kongevej.
Fjern P-plads foran – aktivitet, multibane i stedet.
Børnemiljø i stedet for parkering.
P-plads på den anden side.
Parkeringsplads skal være væk fra indgangen.
Gangbro – viadukt over kongevej.
P-plads skal lede naturligt mod byen.
Få biler om bagved.
Turister mangler p-pladser på den anden side af kongevej.

Bevægelse/sundhed

Udendørs fitness, meditation og mindfulness, udendørs bad, ride og
mountainbike er på vej ud, Vinterbadning er i Vejen en succes,
udendørs svømning

Gående/cykler/biler
Andet

Kultur, overnatning

Vandrehjemmet mangler et løft, Det gamle stadion skal sættes
istand, Fjern træer, brug for lys, mere gang i kantinen. Brug for et
lækkert sted med is og drikkevarer.
Tage udgangspunkt i målgruppen, hvem vil komme her.
Nytilflytter – hyggelig by dog ikke handicapvenlig by, manglende
gode adgangsforhold til fx apotek. Ingen toiletter – ikke
turistvenligt.
Kommunen skal købe areal med auto.
Fjern bilforhandler.
Ny indkørselsvej til camping.
Udendørs teater, Festivalhøjskole ovenpå vandrehjem, Messecenter
Retro, antik, Outlet,Marked, Dog velfungerende kultur andre steder
i byen skal ikke ødelægges-vigtigt at skabe sammenhæng.
Træls her kun er sport der mangler kultur: seniorcenter, teatersal,
køre stolerække ind i væggen.
Hytteby
Alternativ overnatning.
Kulturstadion som ikke skal være permanente – tiltrække flere end
45% idrætsaktive.
Hallerne er ikke egnede til koncerter.
Koncerter/udstillinger.
Folkedanserstævne
Tankegangen med at være i en forening er på vej ud.
Byferie a la Ribe, lejligheder, bruge byens tilbud.
Flyt bibliotek til hallerne.
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Ikke tage aktiviteter fra kulturhuset.
Musik i centeret, der skal være noget for ikke-idrætsfolk.
Bibliotek.
Musikarrangementer så det ikke kun er på torvet – både inde og
ude.
Friluftsscene færdiggøres.
Også et sted for ældre, der skal ikke kun være skolebørn om
dagen.
Ungdomsklub kan ligge her og ungdomsskolen
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Diverse (fra idéboksen)
Forslag til nye aktiviteter inde i eksisterende bygninger
















Mødested for inklusionsbørn, indvandere, tilflyttere
Børnepasning/aktivitet mens forældre træner og omvendt
SFO (2 forslag)
Halballer
Ungdomsklub
Debatmøder m/brugerinddragelse
Familievenlige aktiviteter/miljøer
Biograf
Udstillinger
Bibliotek (2 forslag)
Mindfulness
Seniormiljø
Et sted til lystfiskerklubben hvor de kan mødes og prale om de store fisk
Fitness lokale til crossfit – god plads over depotet, hvor der bare er rod (på bagsiden af
kortet stod der: Interessenter: Haller, Tønder gymnasium, Tønder håndbold).
Kulturen skal ind i området – de forskellige aldersgrupper skal inddrages.

Forslag til nye bygninger/tilbygninger









Indendørsbaner til vintertræning for BMX. Gerne en hal med fast sand bane eller
power-track baner, der kan flyttes til/fra. Her vil resten af Syddanmarks BMX-klubber
også kunne træne, da eneste indendørs bane ligger nord for Herning i Feldborg!
Nyt eller forbedret klubhus til BMX. Kunne evt. også være klubhus for MTB, løbeklub
mv. Dog vigtigt det er i nærheden. Ønsker værksted tilknyttet.
Ny bane til BMX. Vi tænker det gamle stadion eller en forbedring af den bane vi har
(ligger i sump område)
Ønsker en indendørshal til BMX evt. også til powertrack eller striderbane til de helt små
kørere.
Nye omklædning + materialerum + rum til opkridter. Mellem stadion og kunstgræs.
Rive det nuværende boldrum ned.
Ny festsal/spillested med scene, køkken mm.
Bedre depotfaciliteter – lige nu skal nogle materialer hentes på første sal.
Hytter i højden – lidt lækre med udsigt over vidåen

Café’en




Fællesspisninger
Madsted/spisested
Café/restaurant

Udendørsarealer
 Hvis drift og vedligeholdelse af boldbanerne blev optimeret ville det gamle stadion,
kunstgræsbanen og de 2 lys baner være nok
 Kunstgræsareal nord for den nuværende kunstgræsbane
 Vi mangler noget til børnefamilierne sandkasse + legeplads
 Velkomst: Info tavle helt ude ved vejen
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Andet



Inspiration: SG-Huset, samskabelse mellem foreninger, udnytte hinandens
kompetencer
Gøre det tydeligt med gratis wifi -> uden koder
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