Kunstværk på Grønt Strøg
Da vi i sin tid indsnævrede Vallensbæk Torvevej var visionen også
at få lavet et Grønt Strøg der forbandt Stationstorvet med
Vallensbæk Strand. Torvevejen er for længst indsnævret og når
man i dag går en tur på vejen, så fornemmer man tydeligt at det
grønne strøg er ved at tage form. Blomster er skudt op, ligesom
skraldespande og bænke er blevet placeret så man kan få et hvil på
vejen eller bare har lyst til at sidde og nyde de forbipasserende.
I budgettet for 2018 blev der afsat penge til det Grønne Strøg, så vi
kan skabe nye attraktive byrum, der understøtter mangfoldighed og
fællesskaber og skaber oplevelser og variation, herunder mulighed
for bevægelse og læring.
For at skabe et ejerskab til området og sikre at området også bliver
brugt og ikke bare står hen, blev interessenter involveret i
udviklingen af Det Grønne Strøg.
I Børne- og Kulturudvalget godkendte vi på mødet den 1.
November 2017 en række aktiviteter til Grønt Strøg. Det er til dette
oplæg der nu ønskes en lille justering, i det vi allerede har flere
parkour anlæg i kommunen. Da vi jo ikke er en større kommune
end at man kan tage f.eks. Cyklen hen til en af de andre, giver det
god mening at skifte denne del ud med noget andet. Forlaget om at
vi i stedet bruger det til et kunstrum er rigtig fint, omend
“Kunstrum” nok ikke er den helt rigtige betegnelse, da det kan give
associationer der ikke er rammende for området. Det giver rigtig
god mening at vi nu får et område, hvor vores skolebørn kan
udstille deres kreativitet. Det kunne være at de maler på et kæmpe
lærred der hænges op på skolens mur og som har brug for at blive
lyst op i de mørke timer, det kunne være en lokal kunstner der
ønsker at udstille keramik eller andet - kun fantasien sætter
grænser. Jeg synes ikke vi skal sidde her og begrænse os, men
tværtimod være proaktive og gøre klar til ved at lægge rør ud til
arealet mens området endnu er under anlæggelse, så der på et
senere tidspunkt vil være mulighed for at trække netværk og strøm
ud.

Tanken er allerede nu, at Veronica Hodges, der er årets kunstner
tilknyttet Vestegnens Kulturuge, vil bruge området til at bygge sit
kunstværk “Livets Redder”, der er en kæmpe fuglerede, hvor det vil
være muligt at gå ind i og sætte sig. Tænk hvis dette kunstværk
bliver ligeså populært som Tilde - trolden vi fik bygget for 2 år
siden, så vil der være folkevandring nærmest uafbrudt på det
grønne strøg.

