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Nyttehaver og 
grønne ørkener  
i Voldparken 
I 2014 indviede FSB Voldparken nyttehaver 
for beboerne. Nyttehaverne ligger på en  
af områdets store, åbne græsplæner, som 
kun sjældent benyttes og derfor omtales 
som en ”grøn ørken”. 

Nyttehaverne skaber en oase af liv og 
farver i den grønne ørken. Beboerne nyder 
at plante og høste, og haverne giver denne 
del af Voldparken et mere hjemligt præg.

Voldparken har store grønne arealer. 
Driftslederen Peter er engageret i at 
udvikle dem.
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Der er mange store, grønne arealer  
i Voldparken.  ↘

Nogle af beboerne kan se 
nyttehaverne fra deres altaner.  ↗

Ny udvikling 
Voldparken er bygget i 1940’erne, og de sidste 
mange år har udearealerne i store træk set 
ud, som de gør i dag. Men der er mange 
idéer til udvikling, og almene bebyggelser og 
andelsforeninger i området arbejder sammen 
og sparrer med hinanden. Sammen med 
andre lokale aktører og eksperter på området 
arbejder de med “Visioner for Voldparken”.  
I arbejdsgruppen for dette projekt opstod 
idéen om nyttehaverne.
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Mange af de store, åbne arealer bliver næsten 
ikke brugt — og slet ikke af voksne.

Plads til at  
udfolde sig
Der er plads til udfoldelse på udearealerne  
i Voldparken. Alligevel bruger de allerfleste 
voksne kun de store græsplæner som 
gennemgangsareal. Det store, åbne rum er 
velplejet, men tomt.

Men i den del af græsplænerne, hvor der er 
anlagt nyttehaver, er der bedre rammer for 
liv. Beboere opholder sig dér jævnligt. De 
dyrker grøntsager og blomster, slapper af  
og møder deres naboer på en naturlig måde. 

“Som det er nu, er 
naturen mere en kulisse 

for bygningerne. Det vil vi 
gerne ændre på, blandt 
andet med nyttehaverne” 
Peter, driftsleder
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Nogle beboere sætter sig i birkelunden om 
sommeren. Her sidder de i skygge og har mere 
privathed end midt på græsplænen.  ↓

↗  Driftslederen Peter ønsker, at beboerne vil 
bruge udearealerne mere i fremtiden.
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Med tiden skal der plantes buske rundt om 
haverne, så det i højere grad bliver et 
afgrænset ’rum i rummet’. Der skal også 
anlægges en lille lund med en blomstereng.

Hvad er “et godt 
udeareal”? 
Beboerne har forskellige meninger om, hvad 
et godt udeareal er; for eksempel adskiller 
nogle gamle beboeres meninger sig fra nogle 
nye beboeres. Voldparken huser en stor 
gruppe mennesker, som har boet dér i flere 
årtier. Mange har gode minder fra området 
og føler en stærk tilknytning til det. De har 
været vant til, at afdelingen så ud på en 
bestemt måde og føler sig hjemme i det. 

Men i de sidste år har afdelingen også fået 
mange nye beboere og ønsker at tiltrække 
flere. For nye beboere kan de store, åbne 
græsplæner se tomme og forladte ud. Som 
ny har man ofte et særligt behov for at se 
tegn på, at andre beboere er engagerede  
i området og gør sig umage for at passe  
på det. Det gør det lettere at få en følelse 
af at høre til. For dem er de nye nyttehaver  
en velkommen fornyelse, fordi de virker 
inviterende og sender signaler om liv og 
fællesskab. 

De forskellige perspektiver betyder, at det 
har været nødvendigt med megen dialog om, 
hvordan udearealerne skal udvikles. Nogle 
beboere har også været på inspirationstur, 
for bedre at kunne se på mulighederne i 
området med friske øjne. 
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 Drift af haverne

De lokale driftsfolk har været meget 
engageret i projektet, særligt i opstartsfasen 
da bedene skulle anlægges. På sigt er det 
dog væsentligt, at haveområdet ikke 
kræver mange ekstra driftstimer. Derfor 
har afdelingen udviklet en ny driftsplan for 
denne del af udearealet; det beboerdrevne 
havelaug, som er under etablering, skal 
overtage vedligeholdelsen af haveområdet. 

Det har været essentielt, at den lokale drift 
kan se potentialerne i nyttehaverne.

“Mange steder ser man 
helhedsplaner og  

visioner som værende ejen-
dommene. Her i Voldparken 
har vi rigtig store muligheder 
for at lave en ændring i 
forhold til livet mellem husene 
også. Og jeg er helt overbevist 
om, at når vi på sigt arbejder 
med det, så får vi et meget 
bedre sammenhold mellem 
beboerne og et mere attrak-
tivt område”  
Peter, driftsleder
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 Se video fra 

Voldparken  
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Peter Knudsen fortæller om arbejdet med at udvikle 
Voldparkens grønne ørkener, set fra et driftsperspektiv.

https://vimeo.com/120341055
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Anbefalinger fra  
Voldparken

✓ Skab gerne ”rum i rummet”, hvis I 
har store, grønne ørkener i jeres 

område. Både pilelunden og nyttehav-
erne skaber afveksling i det store, åbne 
rum, og det er disse steder, beboerne 
mødes og slapper af. 

✓ Haverne er anlagt i jorden, fremfor 
i højbede. Det betyder, at planterne 

kan hente det meste af det vand, de 
behøver, gennem deres rodnet. Det 
sparer megen vanding og kan anbefales, 
hvis man har store grønne arealer.  
Hvis haverne på et tidspunkt må 
nedlægges, kan de omdannes til blom-
sterbede eller lignende.

✓ Nyttehaverne bruges og organiseres 
af beboere fra et alment boligom-

råde og en andelsforening. Samarbejdet 
fungerer godt og har skabt ny dialog 
mellem naboafdelingerne, som ellers 
ikke havde megen kontakt med hinanden. 
På den måde har haverne været med  
til at binde området sammen. Denne 
inddragelse af nye samarbejdspartnere  
i lokalområdet kan anbefales; sørg dog 
for, at organiseringen af samarbejdet 
hurtigt kommer på plads.
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