Facilitetsudviklingsplanen
Spørgeguide til beskrivelse af anlægsønsker
Når man i forbindelse med Facilitetsudviklingsplanen gerne vil fremsætte et anlægsønske, som man ønsker
behandlet, er det vigtigt at projektbeskrivelsen er formuleret bedst muligt jf. de kriterier forslaget senere
vil blive kvalificeret og vurderet ud fra.
For at kunne gøre det er det relevant at have kendskab til processen. Uddybende information om
processen mv. findes på www.gladsaxe.dk/facilitetsudvikling.
Derudover er det også vigtigt, at forslag fra starten er belyst bedst muligt, da det vil styrke projekterne, når
de senere i processen behandles og kvalificeres og på sigt danner grundlag for potentielle prioriteringer og
beslutninger – eksempelvis via udmøntning af Puljen til ændrede brugerbehov eller budgetforhandlinger.
Anlægsønsker kan være vidt forskellige og være på forskellige stadier. Derfor er det ikke sikkert, at alle
følgende spørgsmål har relevans for netop dit/jeres projekt. Spørgeguiden skal derfor ikke betragtes som
en tjekliste, men tjene som inspiration til at komme omkring flest mulige aspekter af projektet med
relevans for det videre arbejde.
Er der spørgsmål vedr. formulering af et anlægsønske, kan Idrætsanlæggene kontaktes på
idraet@gladsaxe.dk, hvor også den endelige projektbeskrivelse sendes til.
Vi ser frem til at modtage nogle gode projektforslag.
God fornøjelse!
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A: PROJEKTES POTENTIALE OG BRUGERGRUPPER
A1:
Hvad er projektets funktion og indhold?
A2:
Hvem har været involveret i at skabe og beskrive projektet (medlemmer, forældre, mv.)?
A3:
Hvem får gavn af projektet? Hvem er de primære brugere (målgruppe og hvor mange) og er der tænkt
sekundære brugergrupper ind?
A4:
Vil faciliteten blive brugt af få udøvere i mange timer, eller mange udøvere i få timer? Hvordan kan dette
forhold beskrives?

B: MANGFOLDIGT IDRÆTSLIV
B1:
Er der lignende faciliteter andre steder i kommunen eller i de omkringliggende kommuner?
B2:
Kan projektet – og hvordan – være med til, at flere borgere bliver idrætsaktive?

B3:
Hvilket lokalt engagement/ejerskab bygger projektet på? – og vil projektet evt. være med til at skabe et nyt
lokalt engagement?

C: ØKONOMI
C1:
Hvad er størrelsen på projektet:
- Er der f.eks. brug for depot, opholdsarealer, omklædningsfaciliteter, tilskuerfaciliteter mv.
C2:
Hvad er jeres bud på hvad det vil koste at bygge det nye anlæg/facilitet - har man bygget noget tilsvarende
andre steder, hvor der kan hentes erfaringspriser fra?
- Er der givet konkrete tilbud på projektet?
- Kender I til lign. projekter som er prissat?
C3:
Er der gjort overvejelser omkring finansieringen?
- Kommunal finansiering
- Ekstern finansiering – fonde, sponsorer mv.
- Egen finansiering
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C4:
Er der behov for bemanding af faciliteten?
- I hvilket omfang vil der være brug for f.eks. rengøring og vedligeholdelse?

C5:
Vil faciliteten kunne generere indtægter til ejer/lejer? – Hvordan og i hvilket omfang?
C6:
Er der gjort overvejelser om, hvem der skal eje og/eller drive faciliteten?

D: UDVIKLINGSTENDENSER OG HELHEDSTÆNKNING
D1:
Er I bekendte med undersøgelser der påviser en udvikling eller tendenser i samfundet der understøtter
projektet – f.eks. at aktiviteten er særlig populær eller der er lokale eller regionale traditioner eller historie
der understøtter behovet?

D2:
Har I kendskab til andre lokale og/eller regionale interessenter som kunne have interesse i projektet?
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