
Kurset henvender 
sig til projektledere i 
boligorganisationerne, 
kommunale planlæggere og 
private rådgivere.
 
Formålet er at udbrede 
viden om de forhold, der har 
betydning for trygheden i 
de almene boligområder. 
Vi vil se på de faktorer, der 
påvirker beboernes færden og 
ophold i forskellige bydele og 
i boligområder. Det handler 

Program

blandt andet om øjne på 
gaden, ejerskab og imageløft. 
Men hvordan opnår man 
større tryghed? Det er en 
viden, der kan bruges både 
ved mindre ombygninger 
og større helheds- eller 
masterplaner. 

Kurset, der veksler mellem 
oplæg og øvelser, tager afsæt 
i AlmenNets vejledning: Bo 
Trygt. Se evt. almennet.dk

09.30
Ankomst, introduktion og for-
ventninger.
Ved Direktør Ellen Højgaard Jensen, 
Dansk Byplanlaboratorium

09.45 
Bystruktur, planlægning og 
tryghed
Hvad betyder bevægelsesveje og 
flow for den oplevede tryghed i 
boligområderne? Og hvad skal 
byplanlæggerne være særligt op-
mærksomme på, når de renoverer og 
omdanner de eksisterende boligom-
råder?
Ved Arkitekt lektor emeritus Bo Grön-
lund

10.30  Pause

10.45
Bo Trygt
Hvordan kommer man i gang? Almen 
Net har udgivet en vejledning om 
større tryghed i almene boligområ-
der. Her præsenteres hovedtemaer, 
tjekliste og værktøjer 
Ved Landskabschef Mogens Bundgaard 

og landskabsarkitekt Marianne Alsing, 
DAB

11.30 
Se det med egne øjne
Tryghedsvandring i Hedeboparken 
og Dommervænget
    
12.15 Frokost 

13.00 
Hedeboparkens helhedsplan
Hedeboparken har gennemgået 
en fysisk og en social helhedsplan. 
Hør om problemstillingerne, 
hovedgrebene og succeserne.
Ved projektleder Flemming Østergaard 
og boligsocial udviklingschef Francisco 
Ortega. Boligselskabet Sjælland

13.45  
Forslag til tryghedsskabende 
tiltag. Øvelse 
Deltagerne arbejder i tværgående 
grupper med hvert 
sit fokusområde. Værktøj fra 
vejledningen benyttes.

Bo trygt
Større tryghed i almene boligområder

Kursus i Roskilde 15. september

Praktiske oplysninger

Hedeboparken 6
4000 Roskilde

Deltagerafgift:

For tilskudsgivere til
Dansk Byplanlaboratorium eller 
medlemmer af Almen Net:
kr. 1.500. 
For andre: kr. 2.000
I prisen er inkluderet for-
plejning og deltagermateriale.

Elektronisk tilmelding

Via www.byplanlab.dk.
Senest 25. august
Efter denne dato er tilmeldin-
gen bindende.  

Tilrettelæggelse

Direktør Elleh Højgaard Jensen, 
Dansk Byplanlaboratorium i 
samarbejde med AlmenNet og 
DAB.

Dansk Byplanlaboratorium
Tlf. 33 13 72 81
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

14.30 
Tiltagene præsenteres, drøftes og 
vurderes
Hver gruppe har 5 min
Ved deltagerne, Landskabsarkitekt 
Marianne Alsing og Landskabschef 
Mogens Bundgaard, DAB

15.00 Pause

15.15
Sæt spot på 
Lys betyder meget mere for den 
oplevede tryghed, end vi tror. Lad 
dig overraske med inspirerende 
eksempler fra ind- og udland. 
Ved Morten Reinmann, Sales Manager, 
Outdoor Philips Lightning Denmark 
A/S

16.00 
Tak for i dag 
Ved Ellen Højgaard Jensen,  
Dansk Byplanlaboratorium 

Formål og målgruppe


