Frivillighed, engagement
og udvikling af gode
fællesarealer

Oplev syv cases fra fællesskabets
Danmark. Se videointerviews
med børn og voksne, som fortæller
om at skabe inspirerende og
hjemlige fællesarealer dér, hvor
de bor.
Hør om deres erfaringer og læs
historien om deres arbejde.
Se deres anbefalinger til, hvordan
man arbejder med udearealer.
Og få redskaber til at strukturere
dit eget arbejde.

Case 1 /

Case 2 /

“Det, børn de vælger på en
legeplads, er modsat det
de voksne vælger. De voksne
vælger det sikre, det
konservative, og det der
altid har været der. Børnene
vælger det udfordrende,
det spændende, det nye og
det lidt farlige” Søren Lillevang,

”Vi er herovre en hel del
nationaliteter og aldrig har
jeg følt, at der er forskel
på, om du er grøn eller gul
eller hvad fanden du er.
Herovre (i haven) er vi bare
fælles, samlet” Arvid Jensen,

Legeplads i Rødovre

ejendomsleder i AKB

I Kærene har afdelingsbestyrelse
og driftsmedarbejdere samarbejdet
med børn om nye legepladser.
Børn i området har haft indflydelse
på, hvordan legepladserne skal
se ud, og hvilke legeredskaber der
skal være. Børnene har været
nemme at samarbejde med, og
medbestemmelsen giver børnene
lyst til at passe på tingene. Og så
er de nytænkende, så der er
kommet mere unikke legepladser.
Se videointerviews med børn og
voksne og læs historien om samarbejdet med børnene.

Daghaver i Randers

beboer

Beboere har drevet køkkenhaver i
Jennumparken siden 1990.
Randrusianere i forskellige aldre
og med forskellig etnisk baggrund
dyrker grøntsager og blomster
og mødes med deres naboer.
”Daghaverne” er en grøn perle i
et område, som før i tiden kaldtes
”Randers’ Chicago” på grund af
sociale problemer.
Se videointerviews med nogle,
der har været med fra starten
og én, som er kommet med
undervejs, og læs om, hvordan
de organiserer livet i haverne.

Case 3 /

Case 4 /

”Det kan godt være, vi har
det hyggeligt og rart
indendørs, men det at vi er
en del af et fællesskab med
forskellige idéer gør jo, at
der bliver et større fællesskab, hvor man tager ansvar
for hinanden i boligområdet,
og man tager ansvar for
udearealerne”

”Mange steder ser man
helhedsplaner og visioner som
værende ejendommene. 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 attraktivt område”

Skulpturer i
Hyldespjældet

Gitte Krogsgaard, beboer

Beboere har opbygget en ‘skulpturbank’ i Hyldespjældet. De vil bringe
kunsten ud til folket og give deres
naboer kunstopleve lser i hverdagen. I dag huser afdelingen 60
skiftende skulpturer af anerkendte
kunstnere fra hele Europa, og
skulpturerne er med til at skabe
unikke udearealer for beboere og
besøgende.
Se videointerview og læs historien
om, hvordan skulpturbanken blev til.

Nyttehaver og grønne
ørkener i Voldparken

Peter Knudsen, driftsleder i FSB

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 2014
anlagde FSB nyttehaver på én af
de store græsplæner. Det skaber
en oase af liv og farver, hvor
beboere jævnligt opholder sig og
nyder at plante og høste.
Se videointerview og læs om arbejdet
med at nytænke udearealerne.

Case 5 /

Case 6 /

”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.”

”Gårdmiljøerne er en del af
sammenhængskraften i at
bo alment, her i hvert fald.
Dem der har beboelse ud til
firkanten her har lov til at
skabe et gårdmiljø, så de har
et fællesskab. Og i alle de
kvarterer, vi har, er der
forskellige udgaver af et
gårdmiljø.” Erik Hansen, beboer

Nabohave på Amager

Sura, 12 år og beboer

På Amager har børn og voksne i
fællesskab omdannet en utryg
plads til en hyggelig nabohave med
plads til alle. De har indrettet
haven og samarbejdet om reglerne.
Nogle af børnene går også ”til
have” og lærer om planter, bæredygtighed og natur.
Læs om hvordan beboerne skaber
plads til alle, og om det udbytte de
har af nabohaven.

Gårdmiljøer i
Albertslund

Alle passer bedre på det område, de
bor i, når de har medbestemmelse
over det. Den enkle tese arbejder
de ud fra i den almene boligafdeling
“seks-vest” i Albertslund. Beboerne
er bl.a. med til at anlægge og
vedligeholde deres gårdmiljøer, og
det skaber fællesskab.
Se videointerview med formanden
for afdelingsbestyrelsen og læs om,
hvordan de arbejder.

Case 7 /

Grøn afdeling i
Odense

Arbejd videre

”Grundtanken er, at selvom
man bor i socialt boligbyggeri,
skal man have ret til at få
adgang til grønne områder
— til at komme ud og arbejde i
en have. Så man har valgt i
boligforeningen at flytte
det grønne ind i afdelingen”

Denne del af publikationen
henvender sig til jer, som vil arbejde
videre med udearealerne i jeres
lokalområde. I kan finde hjælp til at
tilrettelægge arbejdet på en måde,
så det passer til præmisserne og
ambitionerne i jeres afdeling.
Den er således både til jer, som vil i
gang med en større udvikling af
udearealerne, og jer der for første
gang skal starte et mindre initiativ.

Kim Bondtofte, beboer

Blommehaven har køkkenhaver,
hønsehold og en vild blomstereng.
Mange børn og voksne bruger
udearealerne blandt andet til at
dyrke grøntsager, passe høns, gå
ture eller kælke. To gange om året
mødes de også til fælles arbejdsdage, hvor de plejer udearealerne
og sætter nye initiativer i gang.

I får input til at arbejde med
organiseringen af arbejdet, de fysiske
rammer og deltagernes samarbejde.
Og der er spørgsmål og anbefalinger,
I kan arbejde videre med.

Se videointerviews og læs om,
hvordan afdelingen arbejder med
udearealer.

Se hele publikationen og download den på:
www.almennet.dk og www.praxis21.dk
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