
Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KU-A-04 Redesign af forplads, Nicolai Kultur 

Politikområde:................. Kulturpolitik 

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 20 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Mette Strømgaard Dalby  

Tlf. nr.: .......................... 20331250  

E-mail: ........................... Medal@kolding.dk  

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 1.000  0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Nicolai Kultur ser sig som en del af bymidten og deltager aktivt i bymidtens events, fx Majmar-

ked/Repair & Remake Festival, Kulturnat og Kolding Light Festival. Nicolai ønsker at være med 

i løftet af bymidten og har et væsentlig behov for at få foretaget ændringer af forpladsen v. 

Skolegade/Katrinegade.  

Midler søges til et redesign af en dårligt fungerende plads, og anlæg af en ny, der løser rigtig 

mange af de nuværende udfordringer med en uheldig placeret redningsvej og som følge heraf 

gentagne ulovlige parkeringer. Samtidigt ønsker vi en mere grøn plads med rum til ophold. I 

forslaget er der inkorporeret ønsker fra de unge skatere, der bruger Nicolai og bygning 5, så 

pladsen også kan bruges til street sport. Sikkerhedsmæssigt har vi inkorporeret en ’stopmur’ 

mod Skolegade, så besøgende børn skærmes mere. Pladsen bliver dermed attraktiv for ophold 

og aktivitet i centrum og danner en tydeligere overgang til resten af city og en mere sammen-

hængende midtby med masser af aktivitetsmuligheder, som den nye bylivsstrategi lægger op 

til. Forslag til redesign af forplads er udarbejdet af Landplus på vegne af Nicolai Kultur. Land-

plus har ligeledes udarbejdet de nye forslag til wayfinding i city. Med 137.000 besøg årligt er 

der rift om Nicolai og faciliteterne, senest med en henvendelse fra de grønne torvedage, som 

gerne vil inddrage Nicolai Gård fremadrettet med en bæredygtig aktivitetsvinkel. Nicolai Kultur 

har de sidste år arbejdet bevidst med at åbne en linje fra forpladsen over Sct. Nicolai Plads til 

Akseltorv og den nye plads vil være med til at understrege denne bylivsakse. 

En mulighed for et samlet projekt for Nicolai (sceneoverdækning og forplads) og fondsstøtte 

hertil vil naturligvis blive undersøgt.  

 


