
Udfordringer og perspektiver i forankringen 
af områdebaserede indsatser  
 
  
 
 

WORKSHOP 3 



• Fokus på positiv erfaringsudveksling  
 

•  Fokus på fremadrettet aktiviteter 
 

•  Fokus på hvad vi kan gøre (ikke på begrænsninger)  
 

• Jesper Ole Jensen, Seniorforsker, SBI, Aalborg Universitet    
 Ditte Bertolt Døssing, Områdefornyelse Gl. Valby 
 Magnus Olsen, Områdefornyelse Gl. Valby  
 Julie Rosted, Områdefornyelse Husum 
 Per Andreasen, Områdefornyelse Husum  

INDHOLD 



PROGRAM - FORMIDDAG 

• Velkomst v. Jesper Ole Jensen 
 
• Præsentationsrunde ved bordene 
  
• Introduktion af Jesper Ole Jensens forskning og erfaringer 
 

• Introduktion af områdefornyelserne i Gl. Valby og Husum 
 

• Brainstorm ved bordene 
 

• Opsamling 
 



PROGRAM - EFTERMIDDAG 

• Præsentation af formiddagens problemstillinger 
  
• Introduktion til SOAR-modellen 
  
• Arbejde ved bordene med fokus på løsningsforslag 
 

• Opsamling og refleksion 
 



FORANKRING AF OMRÅDEFORNYELSEN 

JESPER OLE JENSEN,  SBI-AAU 
SAMDRIFT GIR LOKAL FREMDRIFT,  29.4.2015 

 



• Fortsættelse af aktiviteter fra 
områdefornyelsen 

• Styrkelse af eksisterende netværk og 
foreninger 

• Ny aktivitet i netværk og foreninger 
• Forbedrede lokale relationer 
• Nye foreninger 
• Etablering af fysiske rammer for møder 

og samvær 
• Hul igennem til kommunen! 
• Større kommunal bevågenhed 
• Bedre koordinering mellem kommune 

og lokalområde 
• Kommunal læring 
• ……. 
• ……. 
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Hvad er forankring? Eksempler: 

Ambassaden i Kolding 

Grøn oase, Sjællandsgade, 
København 

Lygten station, København NV 

Rosenhøj, Århus 

Vollsmose, Odense 

Borgerdrevet byfornyelse 
Selde, Skive 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fortsættelse af aktiviteter: forskelige aktiviteter under områdefornyelsen fortsætter i regi af lokale aktører, eller mere permanent af kommunen selvStyrkelse af eksisterende netværk og foreninger, fx gennem flere medlemmer, større deltagelse, bedre forhold og faciliteter etc.Ny aktivitet i netværk og foreninger: Der er skabt permanente forandringer, fx i form af sociale netværk, mere foreningsdeltagelseForbedrede lokale relationer: Der er skabt bedre lokale relationer mellem forskellige aktører, foreninger, borgere, virksomheder, boligselskaber m.m.Nye foreninger: Der er i forlængelse af områdefornyelsen dannet nye foreninger eller netværk, der medvirker til at løse de problematikker som lå til grund for områdefornyelsenFysiske rammer: Der er med områdefornyelsen skabet nye fysiske rammer, der fremme lokal deltagelse, nye netværk – fx forsamlingshus, mødesteder, aktivitetsrum. Lokale borgere, virksomheder og foreninger deltager i driften af de nye faciliteter Hul igennem: Der er skabt nye relationer mellem lokalområde og kommune, mellem lokale foreninger og i udvalgte forvaltninger – eller på tværs af kommuner. Medfører områdefornyelsen en bedre dialog mellem kommune og lokalområde, skabes der ”linking social capital”?Større kommunal bevågenhed: Kommunen er som følge af områdefornyelsen blevet mere opmærksomme på området, politisk og administrativt, og har fået en bedre forståelse af områdets behov, hvilket indarbejdes i kommende planlægning for områdetBedre koordinering: Der er med områdefornyelsen skabt en større grad af oversigt og koordinering mellem lokale initiativer og kommunale Kommunal læring: Er der samlet op på den læring der er opnået med områdefornyelsen, og hvordan integreres den fremadrettet af kommunen?



København Mindre byer 
Vilkår; udvælgelse 
af områder 

• Top-down: Faldskærms-
model, hvor sekretariatet 
kastes ud over området, 
og skal etablere sig 

• Lokalsamfundene ofte 
selv initiativtagere 
 
 

Styrker • Lokalt sekretariat 
• Ressourcer i kommunen 

• Indsatser meget synlige 
• Større foreningsliv 
• Kendskab til 

områdefornyelse fra 
nabobyer 
 

Udfordringer • Begrænset kendskab til 
lokalområder 

• Svært at skabe synlighed 
om områdefornyelsen  

• Samarbejde på tværs af 
forvaltninger 
 

• Strukturelle udfordringer 
med fraflytning, mangel 
på arbejdspladser m.m. 

• Begrænsede ressourcer 
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Store forskelle i vilkårene for planlægning og forankring 
mellem København og byer i andre kommuner 



Spørgsmål 

• Kan områdefornyelsen i København lære noget 
om forankring fra områdefornyelse i mindre 
byer i provinsen? 
 

• Kan de mindre byer lære noget om 
områdefornyelse fra København? 
 

• Hvor er udfordringerne, og hvor er succes-
historierne?  
 

• Hvordan dokumenterer og synliggør vi dem?  
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Fælles for Husum og Gl. Valby 
områdefornyelser 

• Små sekretariater i kommunens yderområder 
• Små budgetter 
• Start 2009 – 2015 
• Fokus på fysiske, sociale og kulturelle 

udfordringer 
• Præget af ”Metropol for mennesker”  



OMRÅDEFORNYELSE 

GL. VALBY 



 







OMRÅDEFORNYELSE 

HUSUM 



UDFORDRINGER 

• Husum var præget af utidssvarende offentlige arealer og 
manglende på mødesteder  
 

• Husums foreningsliv, kultur- og idrætsliv var døende, og der 
manglede tidssvarende faciliteter 

 
• Husums nordlige og sydlige kvarterer hang ikke sammen – 

hverken med hinanden eller med resten af København  

 



PROCESSEN FREMAD 

• Flere forskellige processer skabt i samarbejde med beboere, 
institutioner og det etablerede forenings- og klubliv (Husum 
for Alle, foreningsguider, Lokaludvalget, DGI, DBU) 

 
o Midlertidige byrum (strøggadeløftet + De Lysende Sten) 
 
o Hu-summen – en bydelspulje til aktiviteter og opstart af 

foreninger 
 
o Trafikplan sammen med Sikker Skolevej og Byrum og Trafik 

 



FORANKRING AF INDSATS 

• Støtte til oprettelse af den social-økonomiske virksomhed ECV, 
frivilligcenter og Livsbanen for at sikre aktivitetshuset et 
økonomisk grundlag, støtte til frivillige og foreninger og 
målrettet aktiviteter for Husums unge  

 
• Midlertidighed og events som trækplaster til arbejdsgrupper, 

netværk og foreninger  
 
• Målrettet indsats for at styrke og fastholde netværk og 

kontakten mellem kommune, private aktører og beboere, så 
disse lever videre efter områdefornyelsen 
 



Hvilke problemstillinger er 
der forbundet med forankring 
af områdebaserede indsatser? 
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