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Nabohave på 
Amager 
I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. 
Buske og træer voksede vildt, og store 
grupper af unge var de eneste, som brugte 
stedet. Det skabte utryghed. Samtidig  
var der brug for et grønt åndehul for 
beboerne i det tætbebyggede område. 

Det blev startskuddet til “Nabohaven”, som 
beboere fik lov at anlægge på grunden mod 
at vedligeholde den, indtil ejeren skal bygge 
dér. Haven blev etableret i 2011, og børn  
og voksne fra kvarteret var med i arbejdet.

Nabohaven er for alle, der bor og  
færdes i området. 
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Skiltene er skrevet på forskellige sprog, som 
dette på plantekassen (i midten).
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Åben og hjemlig 
have
Haven bruges af mennesker i alle aldre, og der 
er en hjemlig og imødekommende stemning. 
Den bærer præg af, at beboere er med til  
at vedligeholde den, og reglerne er skrevet 
på hjemmelavede, håndskrevne skilte. De 
opfordrer besøgende til at passe på haven 
og til at smage på de grøntsager, som børn 
dyrker i haven.  
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Haven bruges af beboere fra flere afdelinger 
i det tætbebyggede kvarter. 
↙

←  Nogle af børnene var med til at anlægge 
nabohaven og fortæller om deres erfaringer 
med det.

“Det er sjovt at være med til at 
indrette, hvordan ens eget  

område skal se ud, fordi så er vi med  
til at bestemme. Hvis det nu kun var  
de der på ejendomskontoret, som 
gjorde det hele og indrettede det selv, 
ville der nok være mange regler og 
sådan noget. Men nu var vi med til at 
bestemme reglerne, i stedet for vi bare 
fik at vide ’jamen, det skal du bare‘. 
Det er rigtig godt.” Sura, 12 år
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 “Gå-til-have” 
for børn
Mange børn fra området “går til have” en 
gang om ugen fra forår til efterår. Børnene 
dyrker grøntsager, frugt, blomster og bær 
og får undervisning i, hvordan de kan få dem 
til at gro. De er med til at holde nabohaven 
ren, og de lærer om bæredygtighed og den 
vilde natur, man kan finde på Amager. 

“Gå-til-have” arrangeres af to ansatte, Inge 
og Jan, i samarbejde med en voksen beboer. 
Børnene fremhæver, at de voksne ved meget 
om naturen og er gode til at undervise i det. 
Det gør det ekstra interessant for børnene 
at møde op. 

Roukaia (th.) på 11 år har gået til have i  
flere sæsoner. 

“Jeg synes, det bedste 
ved haven er, at alle 

arbejder sammen og hygger 
sig sammen. Nogle gange 
laver vi også bål — det kan 
jeg godt lide”.  Roukaia, 11 år
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Børnene er med til at plante. 
↙  

Inge (i midten) og Jann (t.h.)  
er ansat i hhv. Amagerbro 
Helhedsplan og 
Sundholmskvarterets 
Områdeløft. De organiserer 
“gå til have” sammen med  
en voksen beboer.   
↓

↑  Salli og Tasmia på 11 år er tit med til at 
plante og rydde op i haven. 

“Nogle gange er der tung luft 
derhjemme, og man kan ikke  

rigtig trække vejret. Men her i haven  
er der mange forskellige træer, så kan  
man bedre få ilt.”  Tasmia, 11 år
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↗  Mange af børnene bor i de røde huse, og 
deres forældre kan følge med i, hvad der 
foregår i “gå-til-have”.

Børnene spiser grøntsagerne fra haven. De 
er også med til at finde spiselige, vilde urter, 
som brændenælder og katost.  ↓
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Børnene laver snobrød og popcorn. 

Mødested
Nabohaven er et mødested, hvor børn, unge 
og voksne slapper af. Nogle mødes til en  
kop kaffe, andre spiser en medbragt frokost, 
laver mad på grillen, ryger vandpibe eller 
bruger bålstedet. Der er god stemning, og 
alle respekteres. 

Den største udfordring for livet i haven 
opstod, da nogle narkomaner begyndte at 
fixe dér. Nogle beboere opsøgte dem og 
forklarede, at de var velkomne i haven, men 
at de ikke måtte fixe, da haven blev brugt af 
mange børn. Det respekterede narkomanerne, 
og problemet er ikke opstået igen.

“Nogle gange er der 
kvinder, der laver mad  

i haven og deler ud af det. 
Der var for eksempel én, der 
havde syltet grønne tomater 
fra haven. De smagte faktisk 
godt. Hun hentede dem 
derhjemme, og så spiste vi 
dem sammen med grillede 
pølser.” Salli, 11 år
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↗  Hailey (i midten) låner solbriller, så hun 
kan bage snobrød uden at få røgen fra bålet 
i øjnene. 

Laura og Adina ejer en lille virksomhed i 
området. De besøger nabohaven i deres 
frokostpause. ↘
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 Hundegård

Mange beboere i området har hund, og nogle 
luftes i nabohaven. Det kan skabe problemer 
for de andre brugere af haven; nogle er bange 
for hunde, og de fleste bliver også irriterede 
over efterladte hundelorte. Derfor er der 
indrettet en hundegård bagerst i nabohaven, 
hvor hundene kan løbe frit. På den måde kan 
hundeejerne også bruge haven, uden at andre 
bliver generet. 

↗  Hundegården er stor nok til, at hundene kan 
få lidt motion.

Hundene kan løbe frit i hundegården, uden at 
genere andre brugere af haven. ↘ 
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 Se flere billeder 

fra Nabohave  

Se flere billeder fra ”gå-til-have”
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https://vimeo.com/122081195
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Anbefalinger fra  
Nabohave

✓ Invitér børn og unge til at være 
med til at etablere haven og 

bestemme reglerne. Det skaber bedre 
muligheder for, at de overholder reglerne 
og behandler haven med respekt.

✓ Etablér en hundegård. Det er 
afgørende i forhold til at skabe  

en god have for alle.

✓ Brug gerne hjemmelavede skilte. 
Det signalerer til brugere, at det er 

deres naboer, som lægger tid og kræfter 
i at vedligeholde haven. Det motiverer 
mange til at passe bedre på den.

✓ Insistér på en respektfuld dialog 
med alle, også dem som bruger 

haven på en anden måde, end I ønsker.  
I kan komme langt ved at fastholde,  
at alle er velkomne, men at man skal 
overholde enkle regler.

✓ Hvis I etablerer et “gå-til-have-
projekt” er det en god idé at sikre, 

at børnene lærer noget nyt hver gang. 
Koordinatorerne skal have praktisk viden 
om havebrug og være i stand til at 
formidle deres viden. Børnene i Nabo-
haven anbefaler, at involverede voksne  
er glade for børn og ikke for hidsige.  

✓ Børnene anbefaler også at skaffe 
let adgang til vand, gerne en lang 

haveslange. Det kan være meget besvær-
ligt for dem at bære fyldte vandkander.
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