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LIFA har bl.a. medvirket til udarbejdelse af følgende projekter omkring børn i plan-
lægningen. 

 

 Børn i Kvarteret, processer og workshops med børn omkring deres 
drømme by. 
LIFA har i samarbejde med Billund Kommune og andre aktører inddraget børn i 
forskellige processer, for at få dem til at komme med gode ideer til, hvordan 
kommunen skal planlægge deres nærmiljøer, primært boligkvarterene. Børnene 
har fået mulighed for at udtrykke sig via tegning, modellering, kortlægning, tale 
og meget andet. Alle de tanker og ideer er omsat til et idekatalog som man i 
Kommunen kan bruge som et arbejdsredskab i det daglige arbejde med plan-
lægning af byen, anlæggelse, drift og vedligeholdelse. 

 

 Disponeringsplan for Børnenes Kvarter i Billund 

Disponeringsplanen er en plan udarbejdet efter børns tegninger, modeller og 
ideer fra forskellige workshops. Planen er et udtryk for en fragmenteret by, hvor 
nærområderne er meget identitetsskabende og karakterfyldte. Skovbyen, byen 
på landet, den tætte by og villabyen, som alle ligger rundt om Børnenes Kvarter. 
Børnenes Kvarter er en oase der er startet for og med børn. Det er intentionen 
at Børnenes Kvarter løbende skal udvikle sig og forme sig over tid, og være et 
frirum for børns udfoldelser. 

 

 Lokalplan nr. 273, By i børnehøjde – boligområde ved Ankelbovej i Billund 
Syd 

Lokalplan nr. 273, er den første lokalplan for en del at et helt nyt byområde i Bil 
lund Syd. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at børnenes ideer og 
drømme kan realiseres. Der har været fokus på at man kan færdes trygt i områ-
det, at der findes et varieret udbud af boligtyper, at grønne arealer og veje kan 
indtages til leg og ophold og Børnenes Kvarter friholdes til udfoldelse for børns 
fantasi. 


