
Liv i boLigområderne 

vollsmose kulturhus 22.november 2010
Se alle dagens oplæg her
Få et overblik over de 14 områder her her

indtryk fra socialministeriet afslutningskonference for den 
særlige byfornyelsesindsats

erFaringer Fra odenSe

Anker Boye fortalte om Odense kommunes 
indsats i de almene områder. Man har et 
tæt og forpligtende samarbejde mellem 
boligorganisationerne og Odense kommune. 
Her arbejder man med 4 temaer, nemlig energi 
og klima, tidssvarende boliger, boligsociale 
indsatser og fælles områdetilgang. I Odense 
kommune har man været glade for at få midler 
fra den særlige byfornyelsespulje til at styrke 
det lokale bibliotek som læringscenter, men 
man er ikke så glad for Ghettoretorikken. Det 
er svært at få folk til at bosætte sig i Vollsmose, 
når bydelen bliver stemplet. 

Anker Boye kunne fortælle, at hans kone en dag tog veninderne 
med på picnic til Vollsmose. De kom cyklende og vidste ikke rigtig 
hvor de var og de blev positivt overraskede, da de fandt ud af det. 
Vollsmose har mange kvaliteter – blandt andet de skønne grønne 
områder. Dem skal vi fortælle omverdenen om.

borgmester anker boye

http://www.byplanlab.dk/?q=node/18
http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=507


Socialminister Benedikte Kiær roste initiativet og de mange ildsjæle. Hun lagde vægt på, at de udsatte 
byområder bliver en del af den omliggende by og at de lokale ressourcer mobiliseres. Indsatserne 
kunne slet ikke gennemføres uden lokale kræfter. Men der er stadig problemer, der skal løses. 
Ministeren gennemgik hovedpunkterne i boligforliget. Det giver mange flere ressourcer 
til fornyelse af de almene områder. 

1) Indsatsen rettes primært mod de almene 
områder. Hvordan kan vi bruge erfaringerne fra 
områdefornyelsen til at bygge bro mellem de 
almene områder og omgivelserne?
Det er et meget væsentligt spørgsmål og de 
midler, der er afsat til infrastruktur, skal matches 
af kommunale midler, så der bygges fysisk bro 
mellem almene områder og den resterende 
by.
.

Målet er, at antallet af ghettoområder 
halveres. I boligaftalen er der afsat: 
- Godt 15 mia.kr. til renovering over de
   næste 6 år udover de godt 5 mia. kr. der 
   i forvejen var afsat i 2011 og 2012.
- Næsten 2 mia.kr. til en boligsocial indsats.
- 900 mio. kr. til investeringer i 
   infrastruktur samt
- 500 mio. kr. til nedrivning

2) Ghettolisten har været meget diskuteret fordi 
den har en tendens til at stemple områderne. 
Specielt nu hvor etnicitet medtages som 
kriterium. Hvor skal de svageste i øvrigt bo, 
når kommunerne ikke må anvise dem til 
Ghettoområderne?
Vi smider ingen beboere ud af de almene 
områder. Kommunerne skal anvise til de 
velfungerende afdelinger. Det har man f.eks. 
gjort i Københavns kommune med held. Den 
tidligere Ghettodefinition byggede udelukkende 
på tilknytning til arbejdsmarkedet. Det var ikke 
retvisende. Den nuværende definition, hvor 
etnicitet og kriminalitet også indtages indkredser 
meget godt de områder, som vi kender i 
forvejen

FremtidenS aLmene boLigområder
Socialminister benedikte Kiær

Spørgsmål fra salen

3) Hvordan sørger vi for at bruge de lokale 
ressourcer i stedet for at fokusere på at holde 
folk ude fra områderne?
Det er meget vigtigt, at man bygger på de 
lokale ressourcer – og især på de unge, der 
jo er fremtiden. Den særlige byfornyelsespulje 
har blandt andet vist at det kan lade sig gøre. 
Som noget nyt indfører vi f.eks. et fritidspas, 
der giver udsatte børn og unge mulighed for at 
deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med deres 
jævnaldrende. 

boligaftales hovedpunkter:

3 spørgsmål til ministeren



De 14 projekter er blevet evalueret undervejs. De centrale resultater er forskønnelse af nedslidte og monotone 
udearealer, kvartershuse som samlingssteder, øget trivsel og ansvarlighed og etablering af tværsektorielle 
netværk. Det er væsentlige resultater, 
de kan bruges fremadrettet. 
Det har også vist sig, at 
byfornyelsesindsatsen har trukket 
andre projekter til.

Hvad Siger evaLueringen? 
Chefkonsulent Hanne nielsen & Chefkonsulent aske graulund, niras.

Vil du vide mere om forsøgsprojekternes 
erfaringer og resultater:
Se niras evalueringrapport her 

bibLioteKet Som LægingSCenter  
besøg på vollsmose bibliotek

 Rundvisning i Vollsmose bibliotek - biblioteket som læringscenter. Et af de 14 særlige byfornyelsesprojekter

Se mere om vollsmose bibliotek her

http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=508
https://www.odensebib.dk/vollsmose


”Byen i Balance” satte bl.a. fokus på, at unge kan være rigtig gode 
rollemodeller for andre unge. 
Det handler om at stille spørgsmål frem for at give svar, og det han-
dler om at møde folk med udgangspunkt i deres ressourcer.
Oplæg ved Saliha Arikan, Helhedsplanen, Finlandsparken, Vejle

Vær opmærksom på, at tidshorisonten fra ord til handling skal være 
kortest muligt og at de professionelle rådgivere skal være i stand 
til at lægge deres faglighed på hylden for en kort stund og i stedet 
være aktivt lyttende, således at beboerne kan genkende de ideer 
de er fremkommet med.Oplæg ved Bente Kjær, Beboerkonsulent, 
Svendborg & Søren Hvass, chefkonsulent. Kuben

abCd metoden
Workshop 

Tag udgangspunkt i de lokale organisationer og de naturlige lederskikkelser. For at sikre de ressourcebaserede 
projekters forankring skal metoder, traditioner og indsatser videregives og forankres i god tid. Den kommunale 
opbakning har også stor betydning for projekternes succes. Workshoppen blev faciliteret med aktivt brug af 
ABCD-metoden. Oplæg ved Steen Søgård, Vejle Kommune

unge viSer vej
Workshop Læs mere om erfaringer fra arbejdet med inddragelse af unge s.72-76 i evalueringen

Læs mere om empowerment s.86-91 i evalueringen

Nogle af de ting, som deltagerne kom frem til på workshoppen var, at unge er i stand til rigtig meget, 
hvis bare de får lidt voksenstøtte. Inddragelse handler i høj grad om at have tillid, have tid, have 
tålmodighed og have opmærksomhed. Workshoppen blev faciliteret med aktivt brug af inddragelses
 - og innovationsmetoden Teori U og to energiskabende øvelser. Oplæg ved konsulent Julie Abitz 

De to oplæg gav et indblik i 2 forskellige måder at 
inddrage unge. I Mulighedernes Park i Aalborg kom 
de ikke kun med ideer til børne- og ungeparken, men 
fungerede også som bygherrer. Oplæg ved Karen Louise 
W. Høgsbro, landskabsarkitekt, Aalborg

I Ambassaden i Kolding handlede det om at bygge 
et ungehus til kvarterets unge. Kommunens rolle 
var derefter, på sidelinjen, at hjælpe de unge med 
at køre huset ud fra demokratiske principper. Oplæg 
ved Kim Hansen, Udviklingschef, Kolding Kommune

•	 tænk den ressourcebaserede tilgang ind i alt i projektet 
•	 Inddrag	ikke	kun	borgerne,	men	også	områdets	foreninger,	organisationer	og	institutioner
•	 Sats	på	uddannelse	til	de	involverede
•	 Vær	bevidst	og	synlig	omkring	tidsperspektivet.	Ting	tager	tid!
•	 Husk	at	vi	har	to	ører	og	én	mund!	Lyt	til	området

•  de unge skal have lækre faciliteter. Ungeprojekter er ofte plaseret i en kold, mørk kælder. 
•  gør de unge selvstyrende. Kommunen eller andre bør give slip og lære de unge at være selvstyrende. 
•  afprøv nye måder at bedrive demokrati på. Det klassiske repræsentative demokrati ekskluderer mange unge 
•  brug folkeskolerne mere. Skolerne skal have en central rolle i projekterne
•  Kommuniker projektets tidsplan klart. Tænk på hvad der kan gøres for de unge indtil det fysiske anlæg står færdig. 

5 gode råd fra workshoppens deltagere:

5 gode råd fra workshoppens deltagere:

http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=508
http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=508
http://www.byenshelte.dk/wp-content/uploads/2010/11/U-teori.pdf
http://www.byenshelte.dk/wp-content/uploads/2010/11/Icebreakers1.pdf


Læs mere om erfaringer fra arbejdet med inddragelse af unge s.72-76 i evalueringen

Læs mere om empowerment s.86-91 i evalueringenLæs mere om erfaringer fra arbejdet ABCD metoden s.72-76 i evalueringenLæs mere om erfaringer fra arbejdet ABCD metoden s.72-76 i evalueringen
Fra SponSorater tiL SoCiaLe partnerSKaber 
Workshop 
De 14 projekter viser, at det har været svært at 
inddrage de private aktører i projekterne. Måske 
skyldes det, at man har været for ambitiøse og har 
ønsket meget forpligtende økonomiske partnerskaber. 
Oplæg ved chefkonsulent Hanne Nielsen, Niras

En ny rapport, der kommer på gaden i december viser 
at flere virksomheder vælger at tage et socialt ansvar. 
Denne tendens kan man benytte i byfornyelsen. F.eks. 
har Lego adopteret nogle skoleklasser og Falck i Vejle 
har gennemført praktikordninger for unge. 
Oplæg ved Seniorkonsulent Lise Heiner Schmidt, COWI A/S

Måske skal man satse på strategiske partnerskaber? Samarbejdets indhold kunne f.eks. være 
fysiske omdannelser, jobs til unge, virksomhedsbesøg eller udlån af lokalefaciliteter.
Workshoppen blev faciliteret af Jacob Nordvig fra SBI. 

5 gode råd fra workshopdeltagerne
- Start i det små og skaler op
- Start med projekter for børn og unge, for 
   det interesserer virksomhederne
- Gå først til de lokale og de direkte berørte 
  virksomheder
- Opsøg de virksomheder, hvor de ansatte 
  tildeles et par timer om måneden til at 
  arbejde frivilligt i arbejdstiden – også 
  selvom virksomhederne ikke ligger lokalt.
- Hold ikke for mange møder. Der skal 
  resultater på bordet

re-branding 
Workshop 
Workshoppens omdrejningspunkt var hvordan der kunne arbejdes med branding af boligområder, 
på sammen måde som hvis Vollsmose var en virksomhed. Vollsmose er Odenses tredje største 
brand efter H.C. Andersen og Odense boldklub, rangordnet efter hvad Odenseanerne forbinder med 
Odense. 

eksempler på funktionelle og emotionelle fordele i vollsmose
Infrastruktur
Pionerånd  
Forbrugere  
Bygningsmasse  

inspiration: 
Kort gåtur 
i Vollsmose

afprøvning:
I tre grupper diskuterede deltagerne, hvilke funktionelle og emotionelle 
værdier i Vollsmose, der kunne tiltrække henholdsvis virksomheder, 
uddannelseinstitutioner og grønne investeringer 

præsentation
Grupperne præsenterede hver især bydelens funktionelle og 
emotionelle fordele for de andre grupper. 

Bygningsmasse 
Fællesskab
Multikulturel beboersammensætning
Nyt håb

Se publikation om branding her

Læs mere om etablering af partnerskaber s.76-81 i evalueringen

http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=508
http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=503
http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=508


Hvad Har vi Lært
paneldebat

Panelet bestod af Jakob Risbo(ordstyrer), Hanne Nielsen, Birgitte Mazanti, Kim Hansen, Rune Fløe Bæklund & Søren Jensen

paneldebat

afsluttende debat

6 gode råd fra paneldeltagerne
1) Find driftsmidler inden de fysiske projekter står færdige. 
2) Undgå at drive projektet som en gammeldags forening med medlemskab. Sats i stedet på netværk og 
    ad-hoc grupper.
3) Overvej hvordan projekterne og de aktive kan holdes i gang – både når de venter på tilladelser og i 
    selve byggeperioden. Det kan f.eks. gøres gennem løbende kulturelle arrangementer.
4) Dan strategiske partnerskaber med personer fra forskellige institutioner, byrådspolitikere, 
    boligforeninger, virksomheder/erhvervsliv og grundejere. Det er vigtigt, at politikerne tager del i  
    partnerskaberne, da det letter godkendelsen i byrådene.
5) Differencer borgerinddragelsen. Målet om, at nå ud til forskellige målgrupper, kræver forskellige metoder.
6) Lad børn og unge tage ansvar i projekterne. Børn og unge ved bedst selv, hvad de vil have, og der 
    ligger en demokratisering i processen.

projekter i eller uden for boligområderne
- De fleste projekter under den særlige byfornyelsesindsats skal ses i sammenhæng med andre indsatser 
  (områdefornyelse, kvarterløft, helhedsplaner mv.) De kan ikke stå alene.
- En del af projekterne bruges til integration. Hvorfor bliver projekterne placeret i de udsatte boligområderne og 
  ikke i det omkringliggende samfund?
- Det er vigtigt, at projekter i de almene områder samarbejder med f.eks. områdefornyelsen. På den måde kan 
  der bygges bro mellem boligområderne og resten af byen.

Kulturen som fælles platform?
- Er kultur inkluderende eller ekskluderende?
- Uden for boligområderne tilvælger vi kun den 
  kultur, der interesserer os.
- Kulturinstitutioner skal som udgangspunkt se 
  sig selv som ekskluderende og spørge sig selv 
  hvordan de bliver inkluderende.
- Brug energien fra kulturen. Tænk 
  kulturinstitutionerne på en ny måde. Det kræver 
  ændringer for kulturinstitutionerne. Et godt 
  eksempel er biblioteket som læringscenter. 

Langsigtet indsats eller nålestik?
- Den måde, som pengene fra bl.a. ministeriet uddeles på 
   betyder, at det ene projekt afløser det andet. Der savnes 
   ofte en langsigtet plan.
- Konsekvensen er, at mange beboere følere at deres 
  boligområder er et testlaboratorium. Risikoen ved flere 
  mindre projekter er, at beboerne bliver projektramte. . 
- Det er vigtigt, at sikre, at projekterne er på beboernes 
  præmisser og at beboerne bliver inddraget. 
- Fordelen ved mange små projekter er, at variationen giver
  god mulighed for at nå ud til flere forskellige slags beboere. 
-  Mange bor i områderne fordi de ikke har andre valg, andre 
   er glade for at bo der


