
Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KU-A-05 Optimering af ydre facade og forgang i Kolding Stadsarkiv 

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

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

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

Navn:  ........................... Lene Wul 

Tlf. nr.:  ......................... 7979 1020 / 30 94 09 57  

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 100 0 0 0 

I alt kassefinansieret 100 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Kolding Stadsarkiv arbejder løbende med at optimere vores kommunikation med borgerne, så 

der skabes øget opmærksomhed og kendskab til os som arkiv og de tilbud, vil stiller til rådig-

hed. Det ønsker vi, at de fysiske rammer også understøtter.  

I 2019 arbejdede arkivet med en kommunikationsstrategi sammen med kommunikationsfir-

maet ”Liden Tue Aps”, der stillede skarpt på bestemte målgrupper og de største styrker og ud-

fordringer, arkivet har. Det resulterede i en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger, 

som arkivet fik overdraget i december 2019. 

Et særligt opmærksomhedspunkt rettede sig mod vores fysiske ”modtagelse”/velkomst i admi-

nistrationsbygningen (Borgerskolen) i Nicolai, hvor det blev anbefalet, at undersøge grænserne 

for i højere grad at udnytte husets facade (der er fredet) til at invitere borgerne/brugerne in-

denfor. Det blev påpeget, at det var afgørende, at husets ydre facade og forgang blev mere 

indbydende og inviterende for at yde de faciliteter og muligheder, der er inde i huset, retfær-

dighed.  

Samtidig vil en ny indgang være med til at løfte oplevelsen af det samlede Nicolai-kompleks. 

Ligesom det også bidrager til at løfte bestræbelser på mere liv i midtbyen. En ny indgang til 

arkivet vil tillige indgå i en gentænkning af, hvordan stueetagen kan åbnes endnu mere op for 

offentligheden med ny indretning af lokaler og aktivitetstilbud. 

 

Da der er tale om at skulle arbejde med en fredet bygning er det nødvendigt med en professi-

onel foranalyse, der kan give et bud på, hvordan der kan arbejdes med både modtagelse 

udenfor og ankomsten i forgangen. Det endelige koncept skal hænge naturligt sammen med 

det resterende Nicolai.   

Der afsættes 50.000 kr. til en foranalyse og 50.000 kr. der kan indgå som en egenfinansiering 

til en fondsansøgning til selve gennemførelsen af anlægsarbejdet.  


