
Bystrategiske indsatser, der binder 
byen sammen

Tirsdag den 9. marts 2021



Brugerdrevet 
udviklingsforening for 
den almene boligsektor

Inspiration, udvikling og 
netværk for almene 
boligorganisationer

55 boligorganisationer

Repræsenterer over 
460.000 boliger (80%)



Vi samler erfaringer og best practice og gør det tilgængeligt for alle



Dagsorden

1. Områdebaseret udvikling
• Proces og organisering

2. Konkrete eksempler
• Attraktive fællesarealer

• Forbindelser til nærområdet



Gode indsatser er helhedsorienterede

Det organisatoriske Det sociale

Det fysiske





Områdebaseret udvikling - proces

1. Området i dag: Kvaliteter og barrierer

2. Mål

3. Kvalitetsprincipper og greb

4. Konkrete indsatser og projekter

5. Effekter



Folehavekvarteret 
i Valby

• Kendetegnet ved en stor ensartethed i udtrykket

• Flotte grønne fællesarealer

• Aldrende boligmasse

• Ligger i et område, der ellers udvikler sig meget hurtigt

• Afkoblet fra det omkringliggende område

• Områdets image er dårligt

• Uheldige flyttemønstre: socioøkonomiske parametre går 
nedad 

• Ungdomskriminalitet

• Utryghed

• Ensomhed

• Manglende fællesskab på tværs af beboergrupper





Folehavekvarteret i dag
Organisatorisk Økonomisk Socialt Fysisk

Kvaliteter Kvaliteter Kvaliteter Kvaliteter

Engagement hos mange 
parter

Mange investeringer 
(kommune, almene og 
private)

Aktive borgere og 
organisationer

Høj kvalitet i 
bebyggelsens materialer 
og arkitektur 

Aktørernes erfaringer 
spænder bredt

Kulturbærende 
institutioner i området

Grønt (rummelige 
friarealer og træer)

Udfordringer og risici Udfordringer og risici Udfordringer og risici Udfordringer og risici

Mange parter = høj 
kompleksitet

Alt er ikke fuldt 
finansieret

Dårligt image og 
uheldige flyttemønstre

Mange barrierer internt 
og udadtil

Matrikelgrænser udgør 
skarpe skel – økonomisk, 
organisatorisk og 
lovgivningsmæssigt

Risiko for at man ikke 
kan tiltrække nødvendige 
private investeringer til

Utryghed, ensomhed og 
manglende fællesskab 
på tværs af 
beboergrupper

Manglende ejerskab og 
tryghed ved udearealer.

Funktioner vender indad 
og snævert boligudbud



Organisering

• Boligorganisationerne

• Københavns Kommune

• Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

• Børne- og Ungdomsforvaltningen

• Kultur- og Fritidsforvaltningen

• Socialforvaltningen

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

• Økonomiforvaltningen

• Teknik- og Miljøforvaltningen

• Beboerne

• Lokalt aktører (kirken, lokaludvalg, 
foreninger mv.)



Mål
Folehavekvarteret skal være på niveau med resten af København, både når det gælder:

De hårde socioøkonomiske faktorer som:

• Uddannelsesniveau

• Arbejdsmarkedstilknytning

• Indkomst

• Kriminalitet

De blødere livskvalitetsparametre som:

• Tryghed

• Tillid

• Sundhed

• Ensomhed

• Oplevelser af tilknytning og fællesskab



Kvalitetsprincipper og greb
• En koordineret udvikling

1. Koordinering og styring sker i en styregruppe bestående af kommunen, boligorganisationen og andre 
relevante aktører

• Et grønt kvarter
1. Aktiv i det grønne
2. Styrk eksisterende landskabskvaliteter
3. Brug naturen som klimasikring

• Samlende byrum
1. Høj kvalitet i byrum
2. Et stærkt centrum
3. Trygge mellemrum og kantzoner

• Et godt forbundet kvarter
1. Synlige indgange viser vej
2. Udadvendte funktioner langs bydelsforbindelsen
3. Høj kvalitet i bydelsforbindelsen

• Et blandet kvarter
1. Varierede boligtilbud
2. Stærke velfærdsinstitutioner
3. Kvalitet i nybyggeriet



Konkrete indsatser og projekter
19 projekter i alt (projektejerskab: 14 kommunale, 5 almene)

Ud over de fysiske projekter er der 
organisatoriske, sociale og kommunikative 
indsatser, som også skal understøtte den 
samlede vision.



Effekter

Eksempler på  effekter af indsatserne:

• Flere passerer igennem kvarteret ved Folehaven.

• Det bliver lettere at orientere sig i området og dermed mere attraktivt og trygt.

• Øget bokvalitet for beboerne i hverdagen.

• Nybyggeri og renovering giver mangfoldighed i boligudbudet

• Ændrede flyttemønstre i form af fastholdelse og tiltrækning af middelklassen.

• Mere byliv på kvarterets og beboernes præmisser, hvilket øger fællesskab og tryghed.

• Offentlige tilbud bliver mere synlige og let tilgængelige.

• Attraktioner i Folehaven benyttes af både beboere og besøgende udefra.

• Bedre image - Folehavens identitet som grønt og bæredygtigt kvarter styrkes – både i bevidstheden hos områdets beboere og i 
omverdenen.

• Det bliver sjovere og lettere at bevæge sig i hverdagen.

• Kirsebærhavens skole får lettere ved at tiltrække og fastholde børn, så det faglige og sociale miljø på skolen bliver stærkere.

• Synergier og samarbejder på tværs af institutioner styrker sammenhold og attraktivitet.

• Faciliteterne udnyttes bedre, så ressourcerne i højere grad kan bruges på aktiviteter.

• Samarbejde med nye aktører kan skabe andre muligheder i kvarteret.



Tidsperspektiv
Man skal sætte det lange lys på, hvis man vil arbejde med strukturelle forandringer



Konkrete fysiske indsatser



Hvad er gode fællesarealer?

Fællesarealer kan være med til at understøtte en levende afdeling, hvor beboerne kan 
mødes uformelt, og hvor et liv i udearealerne skaber tryghed og livsglæde - både for de 
beboerne, der benytter udearealerne, og for de beboere, der ser til fra sidelinjen. 

• Udearealer, der giver plads til varierede aktiviteter, bliver brugt oftere og af flere

• Aktive fællesarealer understøtter en levende afdeling og skaber derfor tryghed

• Gode fælleslokaler understøtter en fælles identitet i afdelingen

• Praktiske fællesfunktioner skaber flere sociale netværk på kryds og tværs af 
beboergrupper



Fællesarealer der understøtter 
fællesskabet



• Fokus på varierede funktioner til 
forskellige målgrupper, som er 
aktive på forskellige tidspunkter 
af døgnet.

Forskellige funktioner til 
forskellige brugergrupper



Skelagergårdene i Aalborg





Konkrete fysiske indsatser



Forbindelser til lokalområdet

• Passager: færdsel i og igennem 
området.

• Attraktioner/institutioner der trækker 
folk ind i området.

• Samarbejder: Samarbejde mellem 
afdeling og lokalområdet, der løfter 
sammenhængskraften og sociale 
indsatser.



Vestervænget
i Skive

Fra nedslidt 
kransporsbyggeri til:

Tydelige gennemgange

Attraktive udearealer

Boliger i høj kvalitet



Proces, organisering, målgrupper og tiltag

Det organisatoriske Det sociale

Det fysiske



Referencer:

https://socialerenoveringer.almennet.dk/

https://almennet.dk/publikationer/almenvejl
edninger/imageskabende-udearealer/

http://inspirationskatalog.dk/

https://socialerenoveringer.almennet.dk/
https://almennet.dk/publikationer/almenvejledninger/imageskabende-udearealer/
http://inspirationskatalog.dk/
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