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Nede i kælderen:

29-årig si
for narko

Creatown i gang på
Biblioteket Kilden

FAKtA

Proces. Camp 1 blev afsluttet i fredags med
masser af idéer til indretning af Creatown, ’ungerummet’ under Biblioteket Kilden.

Rosan Bosch til den udsendte.
Også to spildesignere fra
Copenhagen Game Collective
skal understøtte processen.

»Giv jer selv et klap på skulderen«.
Opfordringen kom fra projektleder Mia Nadia Lippert
og var rettet til de 55 unge fra
Kildegårdskolen Vest og Ballerup Herlev Produktionsskole, som under Camp 1 havde
brugt ugens arbejsdage på at
komme med forslag til indretningen af det nyistandsatte kælderlokale under Biblioteket Kilden. Kælderlokalet,
som oprindelig var det gamle
dramarum, skal være en del
af det kombinerede skole- og
folkebiblioteks område.

Bygge på næste camp
Fredag kunne man se en
udstilling med alle idéerne
til Creatown. Det er stadig
muligt at byde ind med idéer,
men når vi kommer frem til
uge 45 i starten af november,
handler det om at bygge nogle af de ting, som skal udgøre
Creatown i fremtiden. Og det
vender vi tilbage til.

Skal kunne to ting
Det hvidmalede kælderlokale
med særlige trappetrin og et
kig til førstesalen via monte-

ret glas, skal kunne to ting.
Det skal bruges som undervisningslokale på Kildegårdskolen Vest. Og det skal bruges i fritiden i forbindelse
med bibliotekets Crealab,
hvor der er rum til, at de unge
selv skal skabe aktiviteter.
Idéer til Creatown
Både deltagende unge og ’de
voksne’ havde formentlig en
arbejdsom uge. Til at hjælpe
med at indrette kælderen
var en arkitektstue koblet på,
nemlig Rosan Bosch Studio. I
den forbindelse var det nogle gange nødvendigt at tale
engelsk.
»En af mine kolleger kommer fra Australien, hun taler
kun engelsk, bemærkede

Af Jørgen Nielsen

Borgere skal deltage i
hospitalets udvikling
Fremover er der ikke kun
fagfolk ansat på Herlev
Hospital, der står for at forbedre patientforløb, udvikle
behandlingsmetoder og indrette hospitaler.

mødefora:
Kvalitetsrådet,
Kostkomitéen og Netværk for
koordinerende patientsikkerhedskoordinatorer.
Krav om tilknytning

’De unges rum’
Et sted for alle mellem 14
og 24 år. I kælderen under
Biblioteket Kilden kan de
komme og udfolde sig kreativt og fagligt på forskellige
måder.
Få ting til at ske.
Crealab hver tirsdag, hvor
der er rum til, at de unge selv
skaber aktiviteter.
Generelt designet og udviklet af tre teams, interaktion,
design og media.

Indflydelse på din sundhed

Invitation. Patienter og pårørende inviteres med
i tre arbejdsgrupper på Herlev Hospital, som
blandt andet omfatter patientsikkerhed og kost.

CrEatowN

der fire til seks møder hvert
år, og et medlemskab kræver
en ansøgning.
Dog
skal
man
være
opmærksom på, at der er krav
om, at man skal have været
i kontakt med sygehusvæsnet i Region Hovedstaden
inden for de sidste to år, som
patient eller pårørende. Frist
for at melde sig er 19. september klokken 12. Læs mere på

MASSER AF IDEER. Forslagene til Creatown kom på ’bordet’ i sidste uge. Den egentlige arbejdsproces i kælderen under Biblioteket Kilden fortsætter så i starten af november, hvor det
handler om at bygge nogle af idéerne. Eller rettere gør dem til virkelighed. Foto: H. Lüthcke.

Søger vidner til
voldeligt overfald
Efterlysning. Politiet
beder om henvendelser i forbindelse med
vold mod kvinde.

der stod i tunnelen. Gruppen bestod af omkring 15 til
20 personer, både piger og
drenge, der var i alderen 13 til
17 år.

Københavns Vestegns Politi
har beder nu offentligheden
om at henvende sig i forbindelse med et usædvanligt
groft overfald på en 51-årig
kvinde, som fandt sted i tunnelen under Herlev Hovedgade fredag den 2. september.
Der er nemlig stadig ikke
kommet nye spor i sagen.

Genstand i hovedet
Da kvinden havde passeret
dem, blev hun opmærksom
på, at flere personer nærmede sig bagfra. Hun blev ramt
af en genstand i hovedet,
faldt og kom til skade. Sådan
lyder forklaringen fra Københavns Vestegns Politi.
Der var mange mennesker
i byen den aften. Har man set

NARKO. Lørdag
ber klokken 01.0
Københavns Vest
personbil på Klau
Herlev. Efter en n
det sig, at førere
mand, var påvirk
serende stoffer,
blev sigtet og an
køre bil. Straffen
sel første gang er
beregnes ud fra
oplyser Københa
Politi.
kjæp

Vi vil gern
alt, hvad d
i byen...
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