Denne gang et ret kort nyhedsbrev - primært med 2 meddelelser fra Furesø Kommune.


Invitation til møde med temaet ”Hvordan skal vores by se ud”



Opfordring til frivillige pensionister om at melde sig til oprettelse af træ– og maskinværksted i de nye dejlige lokaler i STIEN, som er en del af den gamle Bybæk skole.


Husk også at bruge den nye App MIT FURESØ - kan
bl.a. downloades via QR-koden nederst på denne side.
For I-Pad sker download efterfølgende via ITunes - for
andre tablets via Google.



Fik du læst sidste nummer af Nyhedsbrev med alle de
politiske partiers kulturpolitik - hvis ikke så mail efter
nyhedsbrevet på info@furesoekultur.dk.
Der er ikke lang tid til kommunevalget.
Vi ønsker alle et godt valg

Redaktion: Tom Høst

Invitation
Hvordan skal vores by se ud?
Furesø Kommune skal have en arkitektur- og byrumsstrategi. Strategien skal udarbejdes i 2013 og 2014 –
og vi vil gerne invitere jer til at deltage.
Hvorfor er arkitektur og byrum interessant?
Arkitektur og byrum er de fysiske omgivelser, som vi færdes i og bruger hver dag. Det er det offentlige
uderum i kommunen, som bygninger og deres udformning, men også meget andet. Det er naboens carport,
stien langs søen, boldbanerne ved idrætshallen, lyset på cykelstien og meget mere. Det er byens rum, samt
de små detaljer som gesimser og kælderskakte.
God arkitektur er med til at få byen til at fungere og borgerne til at trives.
Dit bidrag udgør et væsentligt grundlag
Arkitektur- og byrumstrategien bliver til på grundlag af de input, som kommer fra jer og andre borgere. I
første omgang afholder vi workshops i november 2013, gennemfører interview og inviterer til bidrag via
hjemmesiden.
Vi håber, I vil deltage.
Workshop
Vi holder to workshops, der indledes med et oplæg om byrum, før vi diskuterer, hvordan vi gennem
arkitektur kan gøre Furesø til et endnu bedre sted at bo.



Tirsdag den 26. november kl. 19-21.30 i Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2, Værløse
Torsdag den 28. november kl. 19-21.30 i Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3

Hjemmeside
I kan også sende jeres tanker, ideer og fotos på furesoe.dk/arkitektur
Vi glæder os til at se og høre fra jer
Furesø Kommune
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Frivillige pensionister til oprettelse
af træ- og maskinværksted
Har du forstand på snedker- og maskinarbejde,
eller er dine hænder bare skruet godt på? Og
kunne du tænke dig at være med til at oprette
et træ- og maskinværksted for kommunens pensionister og lære dit håndværk fra dig til unge i
kommunen?
Så står der lokaler klar på Stien - lige til at indrette
værksted i! Stien er et midlertidigt kultur- og aktivitetscenter på Bybækskolen. Og der er allerede
mange aktiviteter i gang, som værkstedet kan
samarbejde med.
Som frivillig er du med fra starten til at indrette
lokale og udvikle projektet, som er tænkt som
et værksted, hvor kommunens pensionister kan
komme og arbejde med træ og metal, og hvor
unge kan komme og få glæde af at lære af de erfarne. Det kan være alt fra at reparere et møbel
eller svejse en lampe til at bygge dukkehus eller
lave kunsthåndværk.

Værkstedet kunne også bidrage til udstillinger
med egne træ- og metalproduktioner, tilbyde
mindre reparationer af Stiens inventar og løse
opgaver for husets øvrige brugere. Det kunne
f.eks. være blændrammer til billedkunstnere,
hjælp til kulisser til teaterfolket og andre små
opgaver.
Interesseret?
Så tilmeld dig på kultur@furesoe.dk. Du vil så
blive indkaldt til møde torsdag den 28. november 2013 kl. 16.30 på Stien, Paltholmterrasserne 1
i Farum. Du vil samtidig få en rundvisning i Stien
og værkstedslokalet.
Spørgsmål?
Kontakt kulturkonsulent Annemette AndersenHoppe på tlf. 7235 4568 eller centerchef Peter
Rosgaard på tlf. 7235 4732.

www.furesoe.dk

