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Den planlagte multipark på Sild skal i hvert fald have et tag, den skal være 
åben for alle og bestå af flest mulige forskellige elementer, som man kan 
skate på. Det kom frem ved en workshop torsdag, da de danske designere 
Glifberg og Lykke bad de kommende brugere om at komme med deres ideer 
og ønsker.
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Vesterland. Arrangørerne blev nødt 
til at hente nogle ekstra stole, umid-
delbart inden workshoppen omkring 
den planlagte multipark i Vesterland 
på Sild gik i gang torsdag eftermid-
dag. Der var nemlig kommet mange 
flere, der ville dele deres ideer og øn-
sker med designerne af parken, Rune 
Glifberg og Ebbe Lykke fra Danmark, 
end arrangørerne havde regnet med.

Omkring 100 mennesker sad såle-
des i en tætpakket sal i Vesterlands 
centrum, da Silds borgmester Ni-
kolas Häckel skød arrangementet i 
gang.

- Jeg er begejstret over, at der er 
kommet så mange. Det er en flot op-
takt til vores multipark-projekt, sag-
de han indledningsvis.

To en halv time senere kunne de 

danske designere tage hjem med et 
hav af input til, hvordan skateparken 
kunne se ud. Den skal have et tag, 
den skal være åben for alle, og den 
skal råde over så mange forskellige 
skateelementer som muligt - det var 
de ønsker, der blev nævnt flest gange 
af parkens fremtidige brugere.

Endelig afgørelse til sommer
Lige nu er Sild Kommune i gang 
med planlægningsfasen, og det er 
ikke 100 procent sikkert, om multi-
parken, der nok vil koste mellem en 
og 1,5 millioner euro, virkelig bliver 
realitet. Men lykkes det at samle til-
strækkeligt mange penge, ser alle in-
volverede parter optimistisk på mu-
ligheden for, at planerne bliver ført 

ud i livet, og multiparken kan stå 
færdigt i 2021.

- Vi skal gribe chancen nu. Det er et 
signal, at vi kunne vinde Glifberg og 
Lykke til at planlægge parken, så der 
kan opstå noget stort, fastslog Ger-
not Westendorf, lokal SSW-politiker 
og en af idemændene bag projektet.

Den endegyldige beslutning om, 
om multiparken bliver bygget, bliver 
sandsynligvis truffet sidst på somme-
ren.

Æstetik og funktionalitet
I starten af arrangementet præsente-
rede den professionelle skater Rune 
Glifberg og arkitekt Ebbe Lykke sig 
selv og deres visioner.

- Vi vil skabe et sted, hvor alle kan 

mødes, og et sted, der passer ind 
i omgivelserne. Vi lægger vægt på 
æstetik og funktionalitet, og vi går 
altid efter at lave noget usædvanligt 
og overraskende, forklarede Rune 
Glifberg.

Han kom dog bevidst ikke så me-
get ind på deres overvejelser vedrø-
rende multiparken på Sild, for de var 
jo netop kommet til øen for at høre 
om de kommende brugeres ønsker.

- Alle skal inddrages i projektet, for 
det bliver jo jeres park, fastslog den 
verdensberømte danske skater, in-
den han opfordrede de fremmødte 
til at gå sammen i grupper for drøfte 
den kommende skateparks udform-
ning.

På tide
En af grupperne blev dannet af Dila-
ra Pape, Pia Adler og Damla Caliskan 
fra elevrådet fra Schulzentrum Sylt. 

Pigerne var kommet for at bidrage 
med deres ideer og havde i forvejen 
gjort sig nogle tanker.

- Der skal i hvert fald være plads til 
nybegyndere, og parken skal have et 
tag, for ellers blæser der alt for me-
get sand ind over banerne, sagde pi-
gerne.

Uanset hvad er de dog glade for, at 
kommunen har sat gang i projektet.

- Det er på tide, at der bliver etable-
ret et sted, hvor de unge kan mødes, 
understregede Dilara, Pia og Damla.

Efter at de forskellige grupper hav-
de præsenteret deres ideer, takkede 
Rune Glifberg og Ebbe Lykke for de 
fremmødtes energi og lovede, at de 
vil gøre alt for at designe en attraktiv 
multipark.

I løbet af foråret vil de vende tilba-
ge til øen med mere konkrete planer 
for, hvordan skateparken på Sild kan 
komme til at se ud.

- På tide, at der bliver 
etableret et sted for 
de unge
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Multipark soll offen für alle sein
Der geplante Multipark auf Sylt sollte in jedem Fall ein Dach haben, er 
sollte offen für alle sein und aus so vielen verschiedenen Skate-Elemen-
ten wie möglich zusammengesetzt sein. Das waren die Wünsche, die die 
künftigen Nutzer bei einem Workshop im Westerland am Donnerstag 
am häufigsten äußerten.

Die dänischen Planer Rune Glifberg und Ebbe Lykke waren auf die In-
sel gekommen, um die Sylter mit in die Planungen einzubeziehen und 
um von ihnen zu hören, wie sie sich ihren Multipark vorstellen.

Rund 100 Personen waren der Einladung gefolgt - weit mehr als er-
wartet. Noch steht nicht sicher fest, ob der Multipark wirklich Realität 
wird, doch die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass genug Geld 
zusammen gesammelt werden kann, damit der Bau im Frühjahr 2021 
beginnen kann.

De omkring 100 fremmødte blev delt 
op i mindre grupper og drøftede de-
res ideer med hinanden. De blev ef-
terfølgende sat på papir. 
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Ebbe Lykke (t.v.) og Rune Glifberg var torsdag kommet til Sild for at høre de 
kommende brugere af den planlagte multipark om deres ideer og ønsker. Det 
er vigtigt, at alle bliver inddraget i planlægningen, sagde de to.

Det er på dette areal, at multiparken skal bygges. Bygningen til højre skal  
rives ned.

Vi vil skabe et sted, hvor 
alle kan mødes, og et 
sted, der passer ind i 
omgivelserne.

Rune Glifberg,
professionel skater

Rune Glifberg er professionel skater 
og har været med til at designe flere 
skateparks i hele Europa.


