Idé
polet

Grønne områder og biblioteket
Alle ideer tæller og alle husstande har en stemme
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Få indflydelse på de grønne områder og biblioteket i Harlev
Nu har du direkte indflydelse på, hvad pengene skal bruges til i Harlev.
Der er afsat 125.000 kr. til initiativer på Harlevs grønne områder og 25.000 til initiativer
på lokalbiblioteket.
Borgerbudget i Harlev giver dig direkte mulighed for at føre dine gode ideer ud i livet.
Kom med konkrete ideer til, hvordan biblioteket og byens grønne områder, kan bruges på nye
måder!
Alle kan få indflydelse:
Er du god til at få ideer, giver du andre lyst til at være med, går du op i design og omgivelser,
har du det forkromede overblik og organisator-gen eller kan du give en hånd med, når ideen
skal gøres til virkelighed?
Der er brug for alle i Harlev. Alle ideer tæller og alle husstande har en stemme!
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Klip ud og hæng op
på dit køleskab

Det kommer der til at ske
Torsdag d. 4. juni kl. 18.30 – 21
Torsdag d. 21. maj kl. 17-20
Harlev Bibliotek

Her kan du kickstarte de gode ideer – Opstartsworkshop
Initiativet om ’Borgerbudget i Harlev’ præsenteres.
Vi serverer suppe, mens du arbejder med dine ideer.

Torsdag d. 21. maj kl. 17
– søndag d. 31. maj kl. 24
Idéboxen foran Harlev Bibliotek

Her kan du komme med dine ideer
Du kan bruge din idé-polet helt frem til og med søndag den 31.
maj. Indtal din besked – du har 2 minutter til at beskrive din idé.
Husk poletten.

Torsdag d. 4. juni kl. 9-16
Ridehuset i Aarhus

Her kan du se, når vi behandler ideerne åbent
Alle ideerne, som er indtalt i ideboxen, behandles åbent i
Ridehuset. Det sker til arrangementet Internet Week 2015.
Besøg vores stand! Kom og kig med hvordan ideerne fra Harlev
omsættes til konkrete projekter.
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Harlev Bibliotek

Her kan du samtænke din idé med andre - Konceptworkshop
Få konkret indflydelse på hvordan de afgivne ideer kan omsættes til konkrete projekter. Kombinér selv de indkomne ideer og
formulér dit eget projekt.

Mandag d. 8.–14. juni
Idéboxen foran Harlev bibliotek

Her kan du stemme!
Ideboxen er åben for afstemning. Du kan bruge din afstemnings-polet helt frem til og med søndag den 14. juni, stem på dit
favoritprojekt! Hunsk din stemmepolet.

Tirsdag d. 16. juni kl. 17
Ideboksen foran Harlev Bibliotek

Her annonceres og fejres vinderideen
Se de ideer som har vundet afstemningen.

Tirsdag d. 16. - d. 23 juni
Ideboksen foran Harlev Bibliotek og Sct. Hans arrangementet i byparken

Her kan du melde dig til at realisere ideerne
Opsamling ved sct. Hans arrangementet i byparken
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22.-31. maj kan du indtale din idé
8.-14. juni kan du stemme på den
Du kan komme med én idé til grønne områder og én ide til biblioteket.
Alle ideer er velkomne så længe ideen er lovlig og mulig at gennemføre.

Grønne områder og biblioteket

Kom hen til Idéboksen
Du finder den foran biblioteket
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Idé
polet

Brug din idépolet og indtal din idé
Du har to minutter til hver ide, så tænk igennem hvad
du vil sige før du putter poletten i. Din idé får et unikt
nummer som du kan følge helt frem til afstemningen
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Idepolet

Idépolet

Denne polet skal bruges
når du indtaler din idé.
Har du flere ideer, kan du
hente flere idépoletter
ved idéboksen og på
Biblioteket

Stemmepolet

Hver husstand har én stemmepolet.
Med den kan man stemme på én ide
til biblioteket og én idé til grønne
områder - så tal med hinanden
og aftal jeres valg før I går op og
stemmer.

Stemmepolet

me
Steomlet
p

Se alle idéerne på din computer, telefon
eller tablet eller i idéboxen
Du kan følge din egen idé ved at kigge efter
det unikke idénummer.

brochure3.indd 5

Brug din stemmepolet i idéboxen
Stem på din favorit idé. Følg vejledningen i
idéboxen.

11/05/1520 17.24

Vejen fra idé til virkelighed – proces og principper: (det med småt!)
De grønne områder:
· Der stilles 125.000 kr. til rådighed til udvikling af en række af Harlevs grønne arealer.
· Tiltagene skal være offentligt tilgængelige og give lyst til at være udenfor.
· På dette link: www.digitalbydel.dk/harlev/groenneomraader og på bibliotekets opslagstavle kan du se alle de
grønne arealer, der er i spil. (Blandt andet Byparken, Næshøjen, Skt. Thomas hellig kilde, rastepladsen og en
række vejrabatter.)
Harlev Bibliotek:
· Der stilles 25.000 kr. til rådighed til udvikling af lokalbiblioteket i Harlev.
Fælles:
· Beløbene er inkl. evt. sikkerhedsgodkendelser, driftsudgifter m.m.
· Kun ideer, som er indtalt via idéboxen ved brug af en polet, tages i betragtning.
· Alle ideer får et unikt nummer. (du modtager en kvittering med nummeret på, efter indtalt besked)
· Ideer, som ikke er lovlige eller mulige at realisere, frasorteres, men vil fremgå i idéoversigten på linket www.
digitalbydel.dk/harlev.
· Projektteamet bag initiativet ’Borgerbudget i Harlev’ behandler ideerne med henblik på at formulere samlede
projektpræsentationer til afstemning. En idé kan godt optræde som en del af flere projekter.
· Behandlingen gøres åbent tilgængelig via åbne data (på hjemmeside www.digitalbydel.dk/harlev), åben behandling af idéerne på Internet Week og ved konceptworkshoppen den 4. maj klokken 18.30-21 i Harlev, hvor alle
borgere inviteres til at lave kombinationer og samlede projektforslag af de indkomne idéer. · Alle ideer kan følges
vha. identifikationsnummeret via linketwww.digitalbydel.dk/harlev.
· Alle koncepterne præsenteres ligeværdigt. Der anvendes samme skabelon herfor og samme illustrationsramme.
· Det projekt som modtager flest stemmer, kåres som vinder.
· Den efterfølgende realisering aftales med de borgere, som har meldt sig til at virkeliggøre vinderforslaget.
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Læs mere om projektet her:
www.digitalbydel.dk/harlev
facebook.com/borgerbudgetharlev
#borgerbudgetharlev

Bag om projektet:
Borgerbudget i Harlev er en del af Aarhus Kommunes arbejde omkring Medborgerskab. I Harlev deltager Lokalbibliotekerne (Kultur og Borgerservice) og Center for
Byens Anvendelse (Teknik og Miljø), som samarbejder med projekt Digitale Bydele
(Borgerservice).
#medaarhus
– skaber en sammenhæng mellem alle opdateringer om aktivt medborgerskab i Aarhus

#smartaarhus
– digital teknologi og bæredygtig by-innovation i Aarhus

brochure3.indd 7

Digitale Bydele er et innovationsprojekt, som skal finde nye metoder til meningsfuld
digital involvering af borgerne.
Borgerbudget i Harlev er således en afprøvning af en metode – en slags demokratieksperiment under udvikling– hvorfor ikke alt er fuldstændig tilrettelagt på forhånd.
Der kan derfor forekomme mærkelige eller ufærdige elementer, som vi håber, at I vil
bære over med.
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