
Kobling mellem planlægning  
og den boligsociale indsats 

 

Hvordan skaber vi sammenhængende og velfungerende byer?  



De almene områder i Svendborg Kommune 
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Befolkningsudvikling Svendborg by      2003 - 2013 



• Fortsat boligforsyning 

• Tab af sammenhængskraft og fællesskab 

• Sikring af adgang til rekreative, grønne områder 

• Fremtidig brug af overflødiggjorte erhvervsbygninger               
og butikker 

Udfordringer for de større byer 

Kilde: SBI 



 

De almene områder i Svendborg by 



Der er 1.2.15 102 ledige boliger svarende til 2,12% (2,58-3,02-3,17-3,46%)! 
 
Ledigheden i Skovparken er faldet til 58 boliger (69-77-83-91)! 
 
Vi er nu hoppet op fra niende til tiende største ledighedsprocent i DK, og har 
overhalet Sønderborg (2,18%). 
 
Der er stadig pænt store problemer med ungdomsboligerne. Mange har imidlertid 
stået tomme for at vente på at få lov at sælge dem. Nogle af dem vil nu 
midlertidigt blive lejet ud til flygtninge 

Ledighed 

Boligselskab Antal boliger Antal ledige boliger pr dato 

01-02-15 01-01-15 01-11-14 01-10-14 01-09-14 

Svendborg Boligselskab af 16.1.1945 46 0 0 0 0 0 

Svendborg Andels-Boligforening 2.172 62 73 83 92 100 

Fyns almennyttige Boligselskab 173 0 3 4 6 5 

De Vanføres Boligorganisation 21 0 0 0 0 0 

Andelsboligforeningen i Bregninge 20 0 0 0 0 0 

Boligselskabet BSB Egebjerg 185 0 0 0 0 0 

Boligselskabet BSB Svendborg 1.373 2 4 9 11 13 

DAB Fyns SportsCollege 60 7 12 8 8 10 

Cama-Kollegierne Svendborg 460 27 28 37 33 36 

Boligselskabet BSB Gudme 233 0 0 1 2 2 

Brimer-Kollegierne 58 4 4 3 0 0 

I alt 4801 102 124 145 152 166 



                        Fornyelse 
 
 
 

• Omdannelse i boligområderne 
 for hvem? 
 overvejelser om lejlighedstyper? 

 
• Nye almene boliger i lokalområdet? 
 
• Områdernes sammenhæng og tilgængelighed? 



Tankefuld 



Den boligsociale helhedsplan 

Indsatsområder og aktiviteter 
I den kommende boligsociale helhedsplan for Skovparken og 

Jægermarken er det valgt at prioritere følgende indsats-
områder: 

• Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 
• Børn, unge og familie 
• Beboernetværk, demokrati og inddragelse 
• Image og kommunikation 
 
De øvrige indsatsområder – Sundhed, Udsatte, og Kultur og 

Fritidsliv – vil implicit indgå i de valgte indsatsområder. 



Jægermarken og Skovparken 
 

Skovparken Jægermarken Svendborg 

Antal beboere 1049 470 

Andel indvandrere 52,5 % 32,8 % 6,9 % 

Andel af beboere over 
15 år, kun med 
grunduddannelse 

67,6 % 53,3 % 34,5 % 

Arbejdstyrkens andel 36,9 % 37 % 56,1 % 

Andel arbejdsløse 21,7% 19,2 % 5,9 % 

Offentlig forsørgelse 61,3 % 52,7 % 26,2 % 

Andel af børn m. enlig 
forælder 

32,7 % 47,7 % 19,6 % 



Indikatorer på børne og unge området 
 
• Elevfravær 

• Anbringelser 

• Karakter ved afgangsprøve 

• Elever i specialundervisning 

• Forebyggende foranstaltninger 

• Karies 



         Til overvejelse om indikatorer 
 

 Kommer vi tæt nok på i forhold til en ”handlingsorienteret 
vurdering” 

  – Kan man fx forestille sig en aldersinddelt indikatorsamling? 
 
 Fra problemer til ressourcer: Er inddragelse af mere kvalitative data/ 

indikatorer i forhold til social kapital muligt (fx overskud i hverdagen, 
netværk , graden af tryghed mv.)? 
 

 Inddragelse af data vedrørende fritidsjob, ikke kommunale 
fritidstilbud, frivilligt arbejde, og uvisiterede/åbne kommunale 
tilbud? 



Jægermarken/Toftemarken 



Skovparken 





05. Skab mere liv på tværs af boligområder 
Det er et problem, når boligområder 
lukker sig om sig selv. Der er ifølge 
tænketanken behov for at understøtte 
boligorganisationernes arbejde 
med at udvikle nogle boligområder 
og åbne dem for naboområdet. Derfor 
anbefaler tænketanken: 
 
• at der udarbejdes et idékatalog, 
der dels kan give inspiration til, 
hvordan boligområder i en bydel 
knyttes fysisk og socialt sammen, 
så der skabes bedre rammer for 
fællesskab på tværs af bydelen, 
dels kan hjælpe boligorganisationer 
og afdelinger med at åbne 
deres fællesfaciliteter for naboområders 
beboere og få nye funktioner 
ind i boligområderne. 

Tænketankens forslag 
til forandringer: 

FRA LUKKEDE BOLIGOMRÅDER TIL ÅBNE FÆLLESSKABER 
OMKRING BOLIGEN 



Mulighedernes park 



Mulighedernes park 





Skoleringstien 



Skoleringstien 



? 



Tak for nu ! 


