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forord

Baggrund
I Danmark er der hen ved 550.000 almene boliger fordelt på omkring 790
boligorganisationer. Det svarer til 20 % af den danske boligmasse. En stor del
af de almene boliger står for at skulle renoveres. Samlet set er dette ikke blot et
stort økonomisk og omfangsmæssigt projekt, det er også en situation, der kan
bruges til at udvikle ny viden og erfaringsdeling til gavn for fremtiden.
AlmenVejledning (C3): Beboerdemokratisk proces 02 - fra skema A til skema
C er tænkt som et arbejdsredskab. Vejledningen er fokuseret på processen
efter godkendt skema A og frem til aflevering og brug. Den er efterfølger til AlmenVejledning (A3): Beboerdemokratisk proces - fra idé til godkendt skema A,
og det kan anbefales at læse begge vejledninger, da der er inspiration at hente
fra den ene til den anden. Vejledningen giver et overblik over processen og en
række værktøjer til at få en værdifuld beboerinddragelsesproces.
AlmenNet
Vejledningen er produceret af AlmenNet, der er et initiativ taget af Realdania
og Landsbyggefonden. AlmenNet er et fælles netværk, som består af deltagere
i demonstrationsbyggerier, ildsjæle fra den almene boligsektor og andre, der
skal understøtte parterne i at finde fælles svar på holdbare og bæredygtige
fremtidssikringer af den almene boligsektor. AlmenNet har til formål at fremme
en fælles udvikling af idéer og løsninger i de almene boligafdelinger, der står
over for den udfordring at gøre de ældre og ofte utidssvarende bebyggelser
attraktive og konkurrencedygtige.

Hjemmeside
AlmenNets hjemmeside (www.almennet.dk) fungerer som vidensdatabase, og
her kan man følge AlmenNets arbejde og resultater. Hjemmesiden er henvendt
til de almene boligorganisationer, deres medarbejdere, aktive i beboerdemokratiet, rådgivere og byggeprofessionelle og andre med interesse for fremtidens
almene boligsektor. Denne vejledning er også tilgængelig via hjemmesiden,
hvorfra man bl.a. kan downloade værktøjer til afvikling af aktiviteterne i forbindelse med den beboerdemokratiske proces.
Andre projekter under AlmenNet
Udover denne vejledning tilbyder AlmenNet en række andre vejledninger til
brug ved fremtidssikring af almene boligafdelinger. Målet med AlmenVejledningerne er, at de skal give støtte til det praktiske arbejde med fremtidssikring og
sætte rammerne for normal god praksis i den almene sektor.
En mere overordnet introduktion og inspiration til fremtidssikringen gives i AlmenHæfterne, der behandler de samme emner som AlmenVejledningerne. Se
oversigten over udgivelserne bagerst i dette hæfte.
AlmenNet har til formål at fremme en fælles udvikling af idéer og løsninger i de
almene boligafdelinger der står over for den udfordring at gøre de ældre og
ofte utidssvarende bebyggelser attraktive og konkurrencedygtige.
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Formålet med vejledningen
AlmenVejledning (C3): Beboerdemokratisk proces 02 - fra skema A til skema
C, er et arbejdsredskab til aktører involveret i planlægning og gennemførelse af
beboerinddragelsen i renoveringsprojekter og fremtidssikring i alment boligbyggeri.
Målet med den beboerdemokratiske proces er at få vedtaget og gennemført
et renoveringsprojekt i boligafdelingen, dels fordi et renoveringsprojekt kræver
beboernes godkendelse, dels fordi et projekt med en stærk forankring i beboerdemokratiet er en del af fremtidssikringen af den almene boligafdeling.
Målgruppe
AlmenVejledning (C3): Beboerdemokratisk proces 02 - fra skema A til skema
C er skrevet til hjælp for de boligorganisationer, projektledere og konsulenter,
der skal til at gennemføre et inddragelsesforløb i forbindelse med fremtidssikringsprojekter, og som har indsendt skema A. Vejledningen er skrevet, så
de, der ikke tidligere har været igennem et inddragelsesforløb, kan bruge den
som rettesnor. De, som har været igennem et inddragelsesforløb tidligere, kan
bruge den og AlmenVejledning A3 som inspiration til processen.
Vejledningens indhold
Vejledningen beskriver, hvordan man gennemfører et renoveringsprojekt i samarbejde med og under hensyntagen til styregruppe/byggeudvalg, afdelingsbe-

s. 

styrelse, øvrige beboere, rådgivere og andre samarbejdspartnere. Da omstændighederne omkring planlægningen af et renoveringsprojekt er forskellige fra
boligafdeling til boligafdeling, er det vigtigt, at vejledningens forslag og aktiviteter tilpasses den givne situation. Økonomi, tidsrammer, ambitioner og tidligere
projektforløb (fx arbejde med helhedsplaner) vil påvirke planlægningen af den
beboerdemokratiske proces. Derfor kan den enkelte styregruppe/byggeudvalg
udvælge de dele af vejledningen, der er relevante for boligafdelingens situation.
I forhold til faserne beskrevet i den første vejledning til den beboerdemokratiske proces: AlmenVejledning (A3): Beboerdemokratisk proces - fra idé til
godkendt skema A, er inddragelsen af beboerne i projekterings- og udførelsesfaserne en anden.
I denne periode forholder man sig til et projekt, der allerede er besluttet (skema
A). Alligevel er det et vigtigt element for projektet, at der fortsat er en åbenhed
for nye retninger, udvidelser, indhold og projektjusteringer. Vejledningen indeholder værktøjer til at håndtere denne åbenhed i form af udviklingsværktøjer og
værdiværktøjer. Herudover er kommunikation og samarbejde stadig centrale
emner for processen, hvorfor AlmenVejledningen indeholder værktøjer til at
håndtere dette. Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at gejsten holdes oppe
– det er vigtigt for beboernes oplevelse af hele byggesagen, at de løbende
mindes om, at der venter et fornyet og forbedret boligområde i den anden ende
af processen, og at alt besværet og byggerodet tjener et formål.
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Læsevejledning
AlmenVejledningen er opbygget således:
I kapitel 2 beskrives nogle af de mål og særlige udfordringer, der findes i forbindelse med inddragelse af beboere i renoveringssager. Kapitlet giver indsigt i
nogle generelle betragtninger og forsøger at give et overblik over forløb, udfordringer, muligheder og oplevelser i forbindelse med beboerinddragelse.

Læs mere på:
www.almennet.dk

I kapitel 3 gennemgås inddragelsen overordnet i de faser, der ligger under
projektering og udførelse. Kapitlet giver en forståelse af de faser og milepæle,
man typisk gennemgår i et renoveringsprojekt, og det forklarer, hvilke særlige
ting der skal tages hensyn til i forhold til beboerinddragelsen.
I kapitel 4 gives 18 eksempler på konkrete værktøjer, der kan bruges i beboerinddragelsen. Værktøjerne kan enten anvendes i den form, de præsenteres
i her, eller i en form der er tilpasset det konkrete projekt. Værktøjer er ikke
beskrevet som skabeloner men ved hjælp af eksempler, hvorfor de tjener mere
som inspiration end som færdige manualer. Eksemplerne er primært hentet i de
omfattende fremtidssikringsprojekter i Urbanplanen og Tingbjerg.
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Roller
I den første vejledning om den beboerdemokratiske proces (A3) er der et afsnit
om styregruppens roller og opgaver. Dette kan suppleres med to ting:
1. Det er vigtigt at gøre alle involverede opmærksom på deres roller i proces-    
    sen. Hvem beslutter, hvem inspirerer, og hvem deltager med ekspertviden.
2. Styregruppen ændrer typisk karakter i faserne, der beskrives i denne vejled    ning. Fra at være mere overordnet og måske gå på tværs af flere afdelinger,
    bliver styregruppens fokus mere specifikt og projektorienteret. I mange bo    ligafdelinger kaldes styregruppen i daglig tale ”byggeudvalget”.

Arbejdsformer
I den første vejledning om den beboerdemokratiske proces (A3) er der i kapitlet om planlægningsværktøjer beskrevet en række forskellige arbejdsformer.
Denne vejledning arbejder vi videre med, at man ved brug af de forskellige
værktøjer vi har beskrevet, kan anvende forskellige arbejdsformer.
De vigtigste typer af arbejdsformer er:
1. Arbejdsgrupper:
Her indkaldes der åbent blandt beboerne om at deltage i en arbejdsgruppe
om et specifikt emne. Der kan i denne arbejdsform tilkaldes eksperter med
viden om det specifikke emne. Det er som oftest et inspirationsforum, som kan
idéudvikle på særlige fokusområder.
s. 
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2. Workshops:
Dette er en arbejdsform, som kan bruges både i arbejdsgrupper, til projekteringsmøder, i byggeudvalget etc. Forskellen på denne arbejdsform frem for et
traditionelt møde er, at de deltagende er sat til at arbejde og ikke blot er passive.

3. Orienteringer:
Denne arbejdsform er den, der normalt bruges når man forventer, at der kommer mange mennesker. Her er fokus, at der skal information ud til mange mennesker om ganske konkrete sager. Det er altså emner, der er til ren orientering
for den enkelte.
4. Afstemninger:
Afstemninger kan finde sted på mange niveauer. Fra det store afdelingsmøde
ned til at emner skal prioriteres på et arbejdsgruppemøde.
5. Møder:
Dette er typisk betegnelsen for tilbagevendende begivenheder med en fast
systematik. For en fast møderække gælder det, at arbejdsformen som sådan
kan variere og indeholde elementer fra de øvrige samarbejdsformer.
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Mål for og produkt af beboerprocessen
Hvis den enkelte afdeling har haft en inddragelsesproces inden skema A, vil
der allerede i denne fase, altså inden der er indsendt skema A, i fællesskab
være formuleret en række mål. Det drejer sig om mål for produktet – dvs. hvilke
kvaliteter der bliver lagt vægt på, at projektet skal tilføre bebyggelsen. Det kan
være arkitektoniske og tekniske kvaliteter som smukkere facader, bedre indeklima og længere levetid på bygningerne. Det kan være økonomiske værdier
som besparelser på driften eller boligsociale værdier som mindre kriminalitet,
bedre trivsel eller anderledes beboersammensætning.
Ud over disse mål, som beskæftiger sig med produktet, er det også vigtigt, at
man i fællesskab opstiller mål for beboerprocessen og samarbejdet. Hvis det
ikke er gjort inden skema A, er det en god ide at gøre det nu, mens der stadig
tegnes og regnes på projekterne. Sådanne mål kan i denne periode være:
•
•
•
•

Afdækning af nye muligheder og nye delprojekter i forlængelse af
projektet. Der er som oftest tale om huslejefinansierede projektudvi-delser.
Høj beboerdeltagelse på orienteringsmøder, afdelingsmøder og i
arbejdsgrupper.
Minimum af klager under udførelsen.
Minimum af sygedage under udførelse blandt driftspersonale og håndværkere.

•
•
•
•

Tilfredse beboere ved aflevering.
Engagerede beboere, der ved, hvad der foregår hele tiden, eller ved,
hvor de kan finde ud af det.
Beboerprocesserne skal bidrage til positiv omtale af boligområdet.
Forbedret forhold mellem driftspersonalet og beboerne.

Udfordringer i forbindelse med inddragelse
Der er en lang række udfordringer ved at inddrage beboerne i arbejdet med at
udvikle og gennemføre fremtidssikring. En stor del af udfordringerne er beskrevet i AlmenVejledning (A3): Beboerdemokratisk proces - fra idé til godkendt
skema A. I beboerprocessen under projektering og udførelse genfinder man
mange af de samme udfordringer, men der kommer også nogle nye til, i takt
med at projektet skrider fremad.
Det er vigtigt at slå fast, at udfordringerne ved at inddrage beboerne ofte afhænger af de lokale forhold og derfor kan være forskellig fra projekt til projekt.
Alligevel vil udfordringerne under projektering og udførelse typisk komme til
udtryk i situationer, som kan sammenfattes i følgende overskrifter:
•
•
•
•
•

Manglende beboerengagement, der deltager kun 2 ud af 1000 mulige.
Svært at komme i kontakt/dialog med beboerne.
Teknikere der ikke forstår beboerne.
Den lange og komplekse proces, der ligger forude.
Projektet og beboerne følges ikke ad.
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•
•
•
•

Informationsunderskud hos beboerne.
Med mere indsigt følger flere spørgsmål og større forventninger.
Det er svært at holde gejsten oppe hos beboerne i et langstrakt forløb.
Byggeudvalg, afdelingsbestyrelser etc. er politikere, som skal genvælges af de øvrige beboere.

Lavt beboerengagement
Et lavt beboerengagement kan til dels skyldes manglende forståelse af, hvor
stor indflydelse den almindelige beboer egentlig har. Det betyder, at mange
slet ikke møder op - hverken til inspirerende og visionære arbejdsgruppemøder
eller til besluttende afdelingsmøder. Det er således oftest en lille gruppe af
Tordenskjolds soldater, som må drive processen. Forholdene omkring processerne og organiseringen i den almene sektor er komplicerede og kan virke
uoverskuelige for den almindelige beboer, som ikke nødvendigvis har forudsætningerne for at forholde sig til kompleksiteten. Det betyder, at der let kan opstå
en fremmedgørelse i forhold til processen.
Svært at rekruttere beboere
En anden årsag til, at det kan være svært at rekruttere beboere i procesarbejdet, er, at beboerne primært ser deres bolig, som det sted de bor. Derfor er det
vanskeligt at forholde sig til de overordnede forandringsprocesser i boligområdet og nemmere i forhold til den enkelte bolig. Erfaringerne viser, at det kræver
mange ressourcer og stor opfindsomhed at fange beboernes interesse.
s. 10

Formidling af svært stof
Det kræver også af ’teknikerne’, at de er rustet til at formidle svært tilgængeligt
stof for ’almindelige mennesker’ og lærer at gå ind i en respektfuld og konstruktiv dialog med beboerne - der hvor de er. Hvis det ikke allerede er opbygget i
perioden frem til godkendt skema A, er det vigtigt, at man får etableret et godt
tillidsforhold. De erfaringer, man har fået i de første faser, skal under alle omstændigheder samles op og udnyttes, så samarbejdet bliver frugtbart.
Langstrakt proces
Beboerprocessen er langstrakt og ressourcekrævende. Det gør det svært at
få overblik og se en afslutning på forløbet, hvilket virker frustrerende på den
enkelte beboer. Samtidig sker der indimellem det, at fremtidssikringsprojektet
og beboerne ikke følges ad i processen. Projektet vil således tage nogle spring
fremad, som beboerne har svært ved at forstå, hvilket igen kan lede til konflikter
mellem det professionelle projektteam og beboerne. Dette forhold afspejler
også det informationsunderskud, som ofte findes i beboergruppen.
Svært at holde gejsten oppe
I en proces, der kan strække sig over adskillige år, kan det være en udfordring
at holde gejsten oppe, hvis man ikke vedvarende mindes om, at arbejdet bærer
frugt – ikke bare i slutningen når byggeriet står færdigt, men også i løbet af
processen i form af styrket fællesskab, gode oplevelser og nye kompetencer.
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Det nære perspektiv dominerer
De valgte beboerrepræsentanter i byggeudvalg, afdelingsbestyrelser etc. er
politikere og skal dels vælges, dels genvælges. Det er en ekstra udfordring at
skulle mestre det lange perspektiv, når de fleste beboere helst vil forholde sig
til de nære aspekter som huslejens størrelse, deres egen boligs indretning, eller om der må være husdyr i bebyggelsen.

Det er vigtigt at
holde gejsten
oppe!

indsigten giver større forventninger
Sidst men ikke mindst giver beboerinddragelsen udfordringer, når beboerne får
indsigt i fremtidssikringsprojektet. For med indsigt følger spørgsmål, ønsker og
større forventninger, som man risikerer at skuffe.   
      
Der findes ingen på forhånd given facitliste til at overkomme disse (og andre)
udfordringer. Det er noget, man kun kan løse i den konkrete situation. Men det
er nødvendigt, at man fra starten af overvejer og planlægger, hvordan sådanne
udfordringer kan håndteres.         
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introduktion til faser og milepæle
BYGGEPROGRAM

PROJEKTERING

UDFØRELSE

DRIFT OG
ERFARINGER

AlmenNets generelle procespil

Faser og milepæle
På den store procespil kan man se, at de to hovedfaser, som vi beskæftiger os
med i denne AlmenVejledning C3, er projektering (fase B) og udførelse (fase
C). Starten af driftfasen (fase D) indgår også i vejledningen. Hver fase afsluttes
af en milepæl.
Der er ikke indlagt noget fast tidspunkt for udbud og kontrakt med rådgivere
og udførende. Det kan variere meget alt efter hvilken samarbejdsform, der er
valgt til det enkelte projekt.
De tre faser og milepæle for denne vejledning er:

TEGNE OG REGNE

1. fase ’tegne og regne’: milepælen ’byggeprojekt’.
2. fase ’bygge’: milepælen ’overdragelse’.
3. fase ’bruge’: milepælen ’1- års gennemgang’.

s. 12
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inddragelsen i tegne og regne-fasen

1. fase: tegne og regne
I 1. fase tegner og regner man på projektet. Fasen kaldes i AlmenNets terminologi for fase B. Byggebranchen benytter almindeligvis begrebet ’projekteringsfase’, og i fagsproget indgår en række delfaser og milepæle: dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt og udbud. Det varierer
fra projekt til projekt, i hvilken af disse delfaser man afleverer skema A og B.
Derfor benyttes byggebranchens almindelige faseopdeling ikke i denne AlmenVejledning, men skema A, B og C bruges som vigtige pejlemærker.
I ’tegne og regne’-fasen arbejdes der videre på det forslag og den økonomi,
som myndigheder, Landsbyggefond og afdelingens beboere godkendte ved
skema A-projektet. Hvis der endnu ikke er udarbejdet et dispositionsforslag,
skal det gøres for at få program og idékatalog omsat til tegninger og omfang
inden for den givne økonomiske ramme. Hvis der er tegnet et dispositionsforslag inden skema A, vil det handle om at bearbejde projektet til et niveau, hvor
der kan søges om byggetilladelse hos kommunen. Herefter skal løsninger, teknik, materialer og økonomi lægges endeligt fast, inden byggeriet kan begynde.
For at komme videre fra skema A-projektet skal man i samarbejde med rådgiverne udarbejde en procesplan, der tager højde for eventuelle forundersøgelser; skal der laves yderligere tilstandsvurderinger, beboerundersøgelser,
geotekniske rapporter, miljøvurderinger etc. Procesplanen skal endvidere inde-
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holde en idé om, hvem der skal inddrages på hvilke tidspunkter – og hvordan.
Fx kan det være nyttigt at inddrage eventuelle arbejdsgrupper i prioriteringerne,
ligesom en bred orientering til beboere, lokale aktører og øvrige interessenter
fortsat er vigtig.
Dette forarbejde kan lede til projektjusteringer, som skal indarbejdes i projektet, inden det sendes til myndighederne for en byggetilladelse. Det kan være
prioriteringer, der er hensigtsmæssige på lang sigt, fx etablering af nye vinduer
i forbindelse med facaderenovering eller tiltag, der kan tilføre projektet yderligere værdi.
Det er også i denne fase, at man kan tage en dialog om afdelingens identitet
og image, hvis det ikke er gjort tidligere i forløbet. Det er vigtigt at få kortlagt i
procesplanen, hvilke andre initiativer der er i afdelingen - både boligsociale og
fysiske, igangværende og fremtidige. Der kan være muligheder i de overlap, der
er fra det ene projekt til det andet. Muligheder, det er ærgerligt ikke at udnytte.
Projektet kan sagtens videreudvikles, mens det ligger i kommunen til sagsbehandling (hvilket ofte kan tage tid). Der skal udarbejdes tegninger, som entreprenører og håndværkere kan bygge efter, med mål, beskrivelse af materialer
og kvalitetskrav. De aktive beboere i fx arbejdsgrupper og byggeudvalg inddrages i arbejdet med at tage stilling til materialer, kvaliteter, besparelser, drift
og vedligehold, bæredygtighed etc.
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Hvis ikke det er gjort tidligere i forløbet, skal der indgås kontrakt med en eller
flere entreprenører senest med udgangen af denne fase. Beboerdemokraterne
kan evt. inddrages i valget af entreprenør, hvis fx procesværdier vægtes højt
som udvælgelseskriterium.
Samarbejdet i tegne og regne-fasen
Samarbejdet i denne fase antager en ny karakter. Der kommer typisk mange
nye aktører (nye aktive beboere, rådgivere, myndigheder og eventuelt udførende) på banen, og man skal være meget opmærksom på at skabe gode vilkår
for samarbejdet og den fælles ansvarsfølelse for projektet. Det kræver, at alle
har et overblik over den proces, der ligger forude, og at de nye aktører sættes
grundigt ind i den proces, der er foregået.
Man risikerer altså let, at de aktive beboere bliver – eller føler sig – misforstået,
ligesom de intentioner og værdier, der har ligget i projektet fra starten, bliver
glemt. Dette kan bl.a. imødegås af værktøjerne ’samarbejdsaftale’ og ’fælles
mødested’.
Derudover vil arbejdet ændre karakter – fra at handle om at formulere visioner
for boligområdet til at handle om teknik og økonomiske prioriteringer. Dette
kræver, at de aktive beboere rustes til at deltage på lige fod med de professionelle. Dette kan fx ske ved hjælp af værktøjerne ’miniseminar’ og ’økonomi for
beboere’.

Værktøjet ’evaluering/måling’ kan hjælpe til med at afdække eventuelle frustrationer eller barrierer i samarbejdet, så man kan bringe processen på rette spor.
Kommunikationen i tegne og regne-fasen
Kommunikation er fortsat et vigtigt emne i den beboerdemokratiske proces.
Ud over at det stadig er et mål at engagere beboerne, er det også vigtigt helt
grundlæggende at holde beboerne informeret om, hvordan projektet udvikler
sig. Her kan værktøjer som ’nyhedsbreve’ og ’udstillinger’ være nyttige. ’Orienteringsskrivelser til byggeudvalg’ er med til at sikre, at der er en fælles forståelse af, hvilke forhold der ligger til grund for de mange prioriteringer, der sker i
denne fase, i forhold til produktet og procesplanlægningen.
Projektudviklingen i tegne og regne-fasen
Selvom de overordnede beslutninger om projektet er truffet, er der stadig elementer der kan - og skal - udvikles i denne fase. Der er forskellige fora, dette
kan foregå i, et oplagt forum er åbne workshops, hvor man kan være med til
at udforme fx områder i friarealerne som beskrevet i værktøjet ’hvide felter’. Et
andet forum er arbejdsgrupper, der kan være med til at videreudvikle delelementer i renoveringen, fx altaner eller legepladser. Her kan ’1:1 modeller’ være
et vigtigt værktøj til at afprøve og synliggøre de valg, man træffer.
Ekstra værdi i tegne og regne-fasen
Værdiskabelsen ligger i denne fase primært i selve projektudviklingen, som
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beskrevet i forrige afsnit. Hvis der arrangeres en børneworkshop i forbindelse med videreudviklingen af en legeplads, er det oplagt at arrangere det i
samarbejde med den boligsociale indsats, der i øvrigt er i området. En anden
mulighed er at ansætte en lokal beboer (som beskrevet i værktøjet ’den lokale
arbejder’) til fx rengøring af det fælles mødested.
Der er til gengæld rig mulighed for at arrangere særlige begivenheder, der er
en del af kommunikationen af projektet, som beskrevet i værktøjet ’events’. Da
denne fase som regel strækker sig over lang tid, vil det give værdi på mange
niveauer. ’Events’ kan være at starte en ny tradition, fx afholdelse af en årlig
fest, markedsdag eller anden mærkedag, som kan knytte de fysiske projekter
og de boligsociale initiativer sammen.
1. milepæl: byggeprojekt
Byggeprojektet er det projekt, som håndværkerne skal bygge efter. Det er i
fagsprog i omfang det, der svarer til et hovedprojekt. Hovedprojektet kan enten
sendes i udbud med licitation og en eventuel besparelsesrunde. Den kan også
være en del af et partneringprojekt, hvor der er regnet på økonomien undervejs. Byggeprojektet indeholder altså ud over tegninger og beskrivelser også
en revideret økonomi, som er styrende.
Hvis der er ændringer af økonomien, der har huslejekonsekvenser, skal de i
princippet godkendes på et afdelingsmøde.
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2. fase: bygge
2. fase er der, hvor projektet udføres, og er det, der i AlmenNets terminologi
kaldes fase C.
Det er nu bygge- og anlægsarbejdet går i gang i bebyggelsen. I denne fase
vågner de beboere, der endnu ikke for alvor har opdaget, at der er en forandringsproces i gang. Entreprenører og håndværkere bliver synlige i området,
og beboerne vil ofte bemærke byggesagen for de negative sider: støv, rod og
larm, manglende parkeringspladser, håndværkere der kommer og går ud af ens
lejlighed osv. osv. Derfor er det vigtigt, at der i denne fase er begivenheder,
der kompenserer for de gener, der er ved at bo på en byggeplads. Det er en
god ide at inddrage beboerrepræsentanter, når byggepladsen og arbejdet skal
tilrettelægges – fordi de kender området og dets beboere godt.
I denne fase vil der fortsat være møder med byggeudvalg og drift, mens møder
med beboerne som oftest er blevet færre. Nu afholdes der mest orienteringsmøder om praktiske emner i forbindelse med byggeplads etc. Det kan dog
være en fordel stadig at have en form for involveringsprojekter, hvor der kan
udvikles på enkelte, konkrete ting. Dels fordi det er nu, der er etableret kontakt
til mange flere beboere, der kan få ejerskab og præge projekterne. Dels fordi
der er kommet megen ny viden, som kan gavne projekterne.

Samarbejdet i byggefasen
Samarbejdet har igen fået nye aktører, nemlig en masse håndværkere og
producenter som vil være synlige i området i ret stor udstrækning. Det er alle
aktører, som ikke kender til hele den indledende fase og derfor er uvidende
om, hvorfor projektet ser ud, som det gør. Det kan være en god ide at styrke
samarbejdet med et ’fælles mødested’ og at udarbejde en ny eller revidere en
eksisterende ’samarbejdsaftale’. Hvis der har været arbejdet med disse værktøjer tidligere, kan der tages afsæt i dette.
Det er også nu at ’BO & BYG-kassen’ kan være til stor hjælp for samarbejdet
mellem dem, der bor og dem, der bygger. ’Evalueringer/målinger’ kan hjælpe til
med at afdække eventuelle frustrationer eller barrierer i samarbejdet undervejs.
Kommunikationen i bygge-fasen
Det er helt grundlæggende i denne fase at holde beboerne informeret om,
hvornår der bygges hvor, og hvornår den enkelte skal involveres. Til dette er
der inspiration at hente i ’BO & BYG-kassen’. Det er på den anden side også
vigtigt at holde beboernes fokus på det store billede: målet med renoveringen,
med de nye tiltag, med processen og med den forandring, det giver for området. Her kan værktøjer som ’nyhedsbreve’, ’bannere og byggepladsskilte’ samt
’udstillinger’ være nyttige.
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’Orienteringsskrivelser til byggeudvalg’ er stadig med til at sikre, at der er en
fælles forståelse af, hvilke forhold der ligger til grund for de justeringer, der kan
ske i denne fase i forhold til udførelsen.
Ekstra værdi i byggefasen
Indtil nu har værdiskabelsen mest været i forhold til projektudviklingen.
Der er nu tid til at fokusere på, hvilken ekstra værdi der kan komme som konsekvens af, at projektet nu er ved at blive udført.
Det kan have ekstra værdi for den enkelte beboer at genbruge de ting, der
bliver revet ned og alligevel skal smides væk som beskrevet i værktøjet ’gratisbutik’. Det, at beboerne selv er med til at bygge som beskrevet i værktøjet
’selvbyggeren’, kan give en ekstra oplevelse af værdi og ejerskab for dem, som
har deltaget. Der ligger også en oplevelse af ekstra værdi med ’byggeplads
+’, der kompenserer for de irritationsmomenter, der typisk er ved at bo på en
byggeplads.

2. milepæl: overdragelse
Aflevering er en juridisk procedure, hvor byggeriet overdrages til bygherre og
beboere. Det er her bygherren fastslår, hvilke mangler der er i projektet, og det
aftales, hvornår og hvordan entreprenørerne vil udbedre manglerne.
Man kan med fordel involvere beboerne i forbindelse med afleveringen. Dels
kan den enkelte beboer deltage i gennemgangen af arbejder, der er foretaget
inde i boligen, dels kan byggeudvalg, arbejdsgrupper og andre involverede
interessenter bidrage med kommentarer.

Der er specielt i denne fase brug for lokal arbejdskraft, hvis det bliver planlagt
fra starten som et element, der kan skabe ekstra værdi for boligområdet.
’Events’ er et særlig godt værktøj, nu hvor der er noget synligt at mødes om. Fx
kan der bygges videre på gamle traditioner med rejsegilder og indvielser. Det
kan bidrage til at skabe stolthed for området som helhed og for alle dem, som
har været involveret undervejs.
s. 18
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3. fase: bruge
3. fase er den fase, hvor projektet bliver taget i brug og kan sammenlignes med
starten af det, der i AlmenNets terminologi hedder fase D.
Denne vejledning gælder ikke hele fasen men blot den første del frem til 1-års
gennemgang. I denne fase tages bygninger eller friarealer i brug, og der skal
følges op på forbedringerne og forandringerne internt i afdelingen. Driftspersonalet skal lære at vedligeholde nye materialer, belægninger eller beplantninger.
Som en del af afleveringen modtager afdelingen en drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Hvis man tidligt i forløbet har haft en god dialog med driftspersonalet, er de allerede i stort omfang forberedt på, hvad de nye forhold kræver af
dem.
Det er en mulighed at lave aftaler med entreprenørerne om vedligehold, fx aftaler om 1 års vedligehold på friarealforbedringer eller særskilte aftaler om 15-30
års vedligehold på bygningsarbejder.
Byggeregnskabet skal gøres færdigt, så der kan afleveres skema C med godkendelse af den endelige byggesum. Skema C afleveres normalt inden 1-års
gennemgangen af byggeriet, som er denne fases milepæl.

Samarbejdet i brugs-fasen
De mange håndværkere forlader nu området. Samarbejdet består nu mest i at
få implementeret forandringen i området. Det kan være en god ide at udarbejde
en samarbejdsaftale mellem drift, boligorganisation og beboere. Forandringen
af bygninger og friarealer vil altid smitte af på brugen efterfølgende. Det gælder
både for dem, der arbejder i området, og dem, der bor der.
Værktøjet ’miniseminarer’ er meget relevant i denne sammenhæng, da det kan
være en platform for samarbejdet mellem drift og beboere efterfølgende. Det er
en mulighed for at få fælles fokus på en kriminalpræventiv strategi, på tilgængelighed, på vedligeholdelse etc.
Det er et godt tidspunkt for en evaluering af projekterne blandt beboere og
drift. Måske har der tidligere været en evaluering, som kan følges op i forhold til
resultatet fra sidst. Ofte vil det vise sig, at mange negative elementer er blevet
positive, og de negative elementer er ting, der ikke var tydelige sidst.
Hvis der ikke tidligere har været evalueret, er det et rigtig godt tidspunkt til at få
kigget på resultatet af det projekt, der nu er slut.
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Kommunikationen i brugs-fasen
Mængden af informationer er faldet drastisk. Det er alligevel en god ide at
fortsætte nogle af de gode vaner og erfaringer, der har været en del af projektet, til at fortsætte en ordentlig kommunikation til beboere. Hvis der er udviklet
værktøjer som nyhedsbreve, rammer for udstillinger og bannere, hjemmeside
etc. er det en god idé at fortsætte med disse måske i et mindre omfang.
Det er alle værktøjer, der kan være med til at støtte et fællesskab i området og
fortælle de gode historier, som forandringen har været omdrejningspunkt for.
Ekstra værdi i brugs-fasen
Det er nu, at alle beboere gerne skulle kunne mærke den værdi, som forandringen har medført.
Den ekstra værdi, der kan fokuseres på i denne fase i forhold til den beboerdemokratiske proces, vil være selvbyggerværktøjet og eventværktøjet. Der kan
være elementer, der stadigvæk skal vedligeholdes, og nye ting der skal passes
på fra starten. Det kan afføde arbejdsweekender eller plantedage, hvor drift og
beboere sammen får skabt noget ekstra sammen.

3. milepæl: 1-års gennemgang
Umiddelbart før udløbet af 1-års perioden fra afleveringen, skal bygherren
foretage et eftersyn. 1-års eftersynet kan foretages af bygherren selv, men normalt foretages det af bygherrens tilsyn fra udførelsesfasen. Det er dermed den
sidste kontakt, projektets rådgivere har med projektet. Bygherren skal indkalde
entreprenøren til at deltage i eftersynet, og afhjælpning af konstaterede mangler skal foretages umiddelbart derefter.
Her kan driftspersonale og beboerdemokrater inddrages i et forløb inden eftersynet, så de erfaringer og konstaterede mangler fra dagligdagen i området kan
blive en del af milepælen: 1-års gennemgang.

Herudover kan der peges på, at hvis der undervejs har været et fælles mødested, kan dette evt. omdannes til anden brug nu og på den måde indgå i det
videre boligsociale arbejde i området eller frigives til foreninger eller lignende.
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Introduktion til værktøjer
I forhold til arbejdet i faserne frem til godkendt skema A er projektering og
udførelse præget af meget teknik og byggesnak. Som oftest er der tale om et
længere forløb end den foregående fase. Det betyder dog ikke, at beboerdemokratiet er på stand by. I denne periode vil der være informationer, der skal
gives, beslutninger der skal træffes, ejerskabsfølelser som skal bevares, nye
muligheder som skal sandsynliggøres – og så skal optimismen holdes oppe, så
byggesagen kommer til at føles så gnidningsfri for beboerne som muligt. Vejledningen beskriver i det følgende 18 værktøjer til at nå disse mål. Værktøjerne
er eksempler og skal suppleres eller tilpasses den konkrete sag. Vi har inddelt
værktøjerne i fire hovedgrupper:

Eksemplerne er hovedsageligt taget fra Tingbjerg og Urbanplanen, hvor der har
været en udstrakt beboerinddragelse, og hvor holdet bag vejledningen har en
del erfaringer at trække på.

1. samarbejdsværktøjer
2. kommunikationsværktøjer
3. udviklingsværktøjer
4. værdiværktøjer
Der vil være overlap mellem værktøjerne, ligesom det vil være naturligt at
benytte nogle af værktøjerne sammen, fx nyhedsbreve, udstillinger og bannere
som led i en samlet kampagne. Hvert værktøj er beskrevet med en kort indledning og beskrivelse af muligheder og begrænsninger. Hvordan og hvornår
værktøjet tages i anvendelse beskrives kort og illustreres med et eksempel.
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Samarbejdsværktøjer
I så lange processer som gennemførelse af helhedsplaner og store renoveringer er der løbende – helt frem til aflevering – beslutninger, der skal træffes.
Desuden kan der let opstå konflikter og alliancer, der skal bearbejdes, ligesom
der naturligt vil forekomme personudskiftninger inden for den eksisterende
organisation. Derfor er det vigtigt at have samarbejdsværktøjer, der kan ’holde
samarbejdet på sporet’ gennem hele processen – og til at samle det op, hvis
det af den ene eller anden grund smutter. Målet for samarbejdet er, at det skal
være konstruktivt og frugtbart – og gerne rart og sjovt – hele vejen gennem
processen.
Herunder er beskrevet en række værktøjer, der kan danne en sådan ramme
for samarbejdet. Det drejer sig dels om at skabe fysiske rammer for at mødes.
Derudover skal de involverede aktører have et fælles begrebsapparat samt et
godt kendskab til, hvordan processen forløber – og hvad den kræver af dem.
Desuden skal aktørerne have værktøjer, der sætter dem i stand til at overskue
konsekvenser af projektændringer – og til, på kvalificeret vis, at foretage prioriteringer under hensyn til andres værdimål.

s. 24

Vejledning - Beboerdemokratisk Proces 02

Vejledning - Beboerdemokratisk Proces 02

s. 25

indholdsfortegnelse > forord > introduktion > beboerdemokratisk proces > inddragelse > værktøjer > litteratur og andre henvisninger

fælles mødested

Værktøj: Fælles mødested
Intentionen er at skabe et fælles sted, hvor beboere, driftspersonale, byggeledelse samt de tilknyttede rådgivere kan mødes på ‘neutral grund’ og i fællesskab udvikle det fælles projekt. Mødestedet skal være den fælles platform for
projektudviklingen og kan både fungere som base for registrering af de fysiske
og sociale forhold i bebyggelsen og som et eksperimentarium, hvor materialer
og muligheder afprøves.  
En af udfordringerne med dette værktøj er, at det kan være svært at lokke folk
ud af deres vante rammer, ud på ’neutral grund’. Der kan være tekniske udfordringer, udfordringer med at finde fælles tidspunkter at sidde og arbejde på, så
det ikke kun bliver et sted, hvor der afholdes møder, men også et sted for den
uformelle dialog, et sted hvor de involverede arbejder. Der er altså en opgave i
at sikre, at mødestedet bliver opfattet som ’vores’ sted i bebyggelsen.
Mødestedet bør etableres så tidligt som muligt. Det skal helst placeres synligt
i området, hvor renoveringen skal gennemføres, for samtidig at kunne fungere
som et ’ansigt udadtil’, der giver projektet og bebyggelsen opmærksomhed via
udstillinger og det liv, der kan opstå omkring stedet. Mødestedet kan i mindre
projekter placeres i et eksisterende projektrum eller en tom lejlighed. Alternativt
kan der bygges et midlertidigt sted, som kan fungere som byggepladskontor i
udførelsesfasen.
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Eksempel:
I Urbanplanen er der etableret et fælles projektkontor: U2 basen.
Med projektkontoret er der skabt en ramme med fælles mødelokaler for alle
typer af møder, arbejdsplads for de tilknyttede rådgivere og entreprenører samt
mulighed for udadtil at signalere, at der sker noget i bebyggelsen.
Til projektkontoret er tilknyttet en udendørs plads med udstilling, opholdsrum,
grill og mulighed for sportsaktiviteter. Samtidig har basen fungeret som udstilling for 1:1 modeller og materialeprøver. Basen består af seks containermoduler: et stort møderum, et kontor for en jobkonsulent (tidligere udstillingslokale/
modtagelse), et storrumskontor med plads til 12 arbejdspladser, køkken og to
toiletter.
U2 basen har været brugt gennem 1½ år, mens der er blevet tegnet og regnet.
Basen har fungeret som fælles mødested for beboere, entreprenører, rådgivere, proceskonsulenter, drift, jobkonsulent, kommune og øvrige involverede.
Den gule farve er blevet identitet for projektet. Der har næsten ingen hærværk
været i de 1½ år, den har stået. I byggefasen er to af de seks containere flyttet
over til byggepladskontoret i en anden afdeling. Dermed er den gule farve blevet genskabt som beboernes sted under byggefasen som en del af den øvrige
byggepladsindretning.
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samarbejdsaftale

Værktøj: Samarbejdsaftale
Samarbejdsaftalen er et redskab til indledningsvis at få defineret ansvar og roller, organisation, mødeform, aktiviteter osv., som vil lette arbejdet i hele perioden.
Målet med samarbejdsaftalen er at få fokus på, hvilke ønsker og mål for samarbejdet der er til stede i gruppen af aktører. Det kan gøres ved at beskrive de
enkelte aktørers roller og kompetencer, byggesagens opbygning, milepæle i
processen samt ’regler’ for hvordan man taler til hinanden og løser konflikter i
et forløb.
Aftalen kan revideres undervejs og hives frem på møder, hvis der kommer nye
aktører til processen, eller hvis der bliver usikkerhed om formen.
Samarbejdsaftalen er ikke blot en vejledning, men et ’regelsæt’ for samarbejdet. Derfor er det naturligvis vigtigt, at projektledelsen bruger aftalen aktivt og
selv kan leve op til dens ambitioner og retningslinjer.
Samarbejdsaftalen skal helst udformes tidligt og som indledning til, at en ny
fase starter op. Der udpeges en tovholder, der har ansvaret for at samarbejdsaftalen udmøntes og bruges. Som optakt til aftalen afholdes minimum én
workshop med fokus på samarbejdet. Denne kan følges op af flere i løbet af
processen, hvor man kan evaluere samarbejdet og evt. justere aftalen. Dét at
udarbejde samarbejdsaftalen kan være et særskilt konsulentarbejde, hvis der
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ikke er nogen i teamet, der automatisk kan påtage sig det job.
Samarbejdsaftalen kan være alt fra et A4-dokument til en grafisk håndbog,
som eksemplet viser. Det vigtige er, at der bruges tid til at fokusere isoleret på
samarbejdet - løsrevet fra projektet i øvrigt.
Samarbejdsaftalen kan være fælles for alle interessenter i projektet; beboere,
styregruppe/byggeudvalg, boligorganisation, drift, entreprenører, boligsociale
medarbejdere og rådgivere. Der kan også være tale om samarbejdsaftaler
mellem nogle få interessenter. Man skal altså lægge ambitionsniveauet efter
sagens størrelse og forudsætninger.
Eksempel:
Som eksempel er vist en samarbejdsaftale beskrevet som en håndbog for den
aktive beboer. Håndbogen er anvendt i Urbanplanen. Den beskriver kort forhistorien, processen med roller, ansvar, organisering, byggeudtryk, god møderutine, fælles mål for processen, og hvordan man får den gode dialog. Håndbogens indhold og form blev diskuteret med de tre involverede byggeudvalg over
en række møder og sidenhen delt ud på arbejdsgruppemøder etc.
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mini-seminar

Værktøj: Mini-seminarer
Mini-seminarer om processens form og indhold kan være en hjælp for aktive
beboere og driftspersonale til at få et fælles grundlag at drive og udvikle et projekt på. Det er seminarernes formål at give de ’ikke-professionelle’ en indsigt,
der gør dem til kompetente dialogpartnere i de forskellige forløb og beslutningsprocesser.
Seminarerne kan ses i sammenhæng med, at der bliver lavet en samarbejdsaftale eller håndbog. Jo mere indsigt parterne har, jo mere kvalificerede bliver
de til at foretage prioriteringer undervejs. Mini-seminarer eller fokusmøder er et
værktøj, som ofte gør, at den enkelte synes, det er sjovere at være med, fordi
de får en ny viden, som de kan bruge aktivt i projektet og i deres liv i øvrigt. De
får pludselig øje på arkitektoniske kvaliteter, udfordringer på byggepladsen og
tekniske problematikker, som de ikke tidligere har været bekendt med.
Udfordringer i forbindelse med dette værktøj er, at de aktive beboere kan blive
mere ’besværlige’ at arbejde sammen med, fordi de pludselig er i stand til at
gennemskue konsekvenser af forskellige beslutninger, der træffes i processen.
Det kan være en udfordring for projektledelsen at respektere den kompetence,
dette er et udtryk for.
De aktive, ’professionaliserede’ beboerrepræsentanter kan også risikere at tabe
opbakning blandt andre beboere – fordi deres nye indsigt kan få dem til at
træffe valg, de ellers ikke ville have truffet.
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Seminarerne kan afholdes på alt fra 1 til 8 timer og kan fokusere på et byggesagsforløb, de milepæle der er undervejs, afhængigheder undervejs i processen, byggesagsbehandling, fagudtryk etc. Det kan også være om forskellige
emner som kriminalpræventive forhold, ’branding’ af boligområder eller nabofællesskab. Det kan i mange tilfælde kobles sammen med nogle af de kurser,
de enkelte boligorganisationer i forvejen har. Det er dog vigtigt, at det er målrettet den konkrete opgave, så deltagerne kan bruge det i de udfordringer, der
er i det konkrete projekt.
Eksempel:
I Urbanplanen er der eksempelvis afholdt møde med lokalpoliti, Det Kriminalpræventive Råd, beboere, drift og rådgivere i forbindelse med etableringen
af et nyt stisystem gennem området. Miniseminaret handlede om tryghed i
Urbanplanen.
Ligeledes har der været afholdt et miniseminar som et fyraftensmøde, hvor et
kommunikationsbureau holdt oplæg med titlen Kommunikation og Samarbejde.
Seminaret fandt sted i starten af en ny fase med nye ansigter. Mødet var for
rådgivere, entreprenører, beboere, drift og boligorganisationen. Efter oplægget var der lagt op til rollespil mellem de forskellige involverede og drøftelse
om hvordan man kan undgå konflikter i dialogen mellem flere parter. Et sådant
seminar giver, ud over den konkrete viden, de deltagende en fælles oplevelse
man efterfølgende kan referere til, hvis der opstår problemer.
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BO & BYG-kassen

Værktøj: BO & BYG-kassen
Når en byggeplads flytter ind i en eksisterende bebyggelse, er det en god idé
at forberede, hvordan man vil tage imod sine ’gæster’, så man får taget noget
af luften ud af de potentielle konflikter, der ligger indbygget i, at dagligdagen vil
ændres i den periode, hvor byggepladsen er på besøg. Dette gælder både for
beboerne, men også for de mennesker der har deres arbejdsplads i bebyggelsen.  

•

En måde at tage hul på det kommende samarbejde på kan være at invitere til en
fælles workshop, hvor man i fællesskab får fortalt, hvad det er for en dagligdag,
der venter, når byggeriet går i gang. Det kan i den forbindelse være en idé at lave
en forventningsafstemning, så de vigtigste elementer, som beboere/drift lægger
vægt på, bliver udpeget. Resultatet kan være regler på byggepladsen, kodeks for
god opførsel, samarbejdsaftale, nøglestrategi etc.

Eksempel/illustrationer:
I Urbanplanen har der været afholdt en workshop med beboere og drift, hvor
mindre grupper hver skulle komme med 12 ideer til, hvordan man kunne gøre
byggefasen til en mere positiv oplevelse. Workshoppen startede med et fælles
oplæg som inspiration til grupperne. Hver gruppe fik undervejs tre indspark til
dialogen. De tre indspark handlede henholdsvis om bekymringer, om kommunikation og om den gode ånd. Til sidst skulle hver gruppe prioritere, hvilke emner
de synes var mest relevante ved brug af en prioriteringspil. En pil hvor det mest
vigtige placeres øverst, og det mindst vigtige placeres nederst. Pilen ender med
at være et fælles billede for alle deltagere, hvorfor prioriteringsrækkefølgen kan
ændre sig en del gange.

Andre elementer i BO & BYG-kassen kan være:
•
Fælles velkomstskrivelse til alle håndværkere fra bebyggelsen.
•
En koordineringsperson (ansat eller beboer) mellem beboere/drift og
entreprenørerne.
•
En fælles varslingsstrategi/kommunikationsstrategi.
•
Navneskilte med billeder til håndværkere og drift.
•
BO & BYG sportsturneringer.
•
Kåring og præsentation af månedens håndværker/beboer/driftsansatte.
•
Tydelig markering af tilkørselsforhold for materialer/håndværkere og
hvornår.
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•

Uformelle møder hvor driften inviterer håndværkerne til at se, hvor de
bor, og hvem de er.
Orienteringsmøder for dele af afdelingen eller hele afdelingen, hvor
der bliver informeret om, hvad der skal ske; hvor, hvornår, hvorfor og
hvordan beboerne kan få mulighed for at møde nogle af de ansvarlige
håndværkere.

Et andet eksempel er en velkomstskrivelse i Tingbjerg. En velkomst til alle de
mange nye håndværkere og leverandører, som bliver en del af byggefasen. Velkomstskrivelsen blev udarbejdet som en fælles skrivelse fra alle dem, der havde
været involveret tidligere til alle de nye. Den blev udarbejdet efter en fælles ’takt
og tone-workshop’ for håndværkere, rådgivere og drift.
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til alle håndværkere og leverandører

delprojekt 1b - Arkaderne
TEKNISKE RÅDGIVERE
Totalrådgiver
WITRAZ arkitekter
www.witraz.dk
Telefon:
Telefax:

Primær kontaktperson:
Byggeleder: Ole Willert
Mobil:
2444 9270
Træffetid i byggelederskuret:
Onsdage mellem 11 og 12
Fagtilsyn: Stine Jacobi
Sagsansvarlig: Flemming Buchwald
Ingeniør - vvs og konstruktion
Wissenberg A/S
www.wissenberg.com
Telefon:
Telefax:

3386 3486
3325 2355

Fagtilsyn konstruktioner: Helle Ben Amotz
Fagtilsyn vvs: Niels Marker
Ingeniør - el
Hansen og Henneberg A/S
www.hansen-henneberg.dk
Telefon:
Telefax:

3816 5000
3816 5050

Fagtilsyn: Jakob Sprogøe Køster
HOVEDENTREPRENØR
EEK A/S
www.einarkornerup.dk
Telefon:
Telefax:

VELKOMMEN TIL TINGBJERG!

3391 3319
3391 1640

4326 5600
4326 5545

Projektleder: Svend Eichstedt

PROJEKTSEKRETARIAT
Projektsekretariatet
Ruten 12A, 2700 Brønshøj
www.tingbjerg.com
Åbningstider:
Mandag-fredag
Telefon:

9.00 - 16.00

3881 5700

Sekretariatsleder: Bente Larsen
Projektkoordinator: Hugo Thuge
EJENDOMSKONTORER
FSB Ejendomskontor (blok 22 og 24)
Ruten 22, 2700 Brønshøj
Åbningstider:
Mandag-fredag
09.00 - 11.00
Onsdag tillige 17.00 - 18.00
Telefon:
Telefax:

3860 9362
3860 9323

HVAD SKER DER I TINGBJERG?
Visionen for Tingbjerg - Utterslevhuse på
vej er udviklingen af en alsidig, tryg og selvbærende bydel gennem fysiske, sociale og
kulturelle projekter.

Inspektør: Viggo S. Børsting
Viceinspektør: Robert Vork
SAB Ejendomskontor (blok 19, 20 og 21)
Ruten 14, 2700 Brønshøj

Folderen her giver information om, hvordan
du som håndværker eller leverandør orienterer dig i bebyggelsen, hvor du kan parkere og
lidt om takt & tone i Tingbjerg.

Åbningstider:
Mandag-fredag

9.00 - 10.00 +
12.00 - 13.00
Tirsdag tillige 17.00 - 18.00
Telefon:
Telefax:

Vi glæder os til et godt samarbejde!

3860 0620
3860 7464

Mange hilsener
Byggeudvalg
Administration
Rådgivere

Driftleder: Johny Priess
Ejendomsmester: Jack Hjartfeldt

Velkomstskrivelse fraTingbjerg

DE 12 EMNER

DE 12 EMNER

- per formand

DE 12 EMNER

- charlotte

1 At ting gøres færdigt
2 Fælles aftaler som regelsæt
3 Information/plancher på stilladser
4 Lystavle ved knudepunkter
5 Containerudstilling - model
6 Respekt for dem der bor der
7 Respekt for klagerne - kordinator
8 Information på vaskeri
9 Træls at se at gode ting går til spilde
10 Beboer TV
11 Det skal være sjovt at være med!
12 Byggerum til børn evt. undervisning

PRIORITET

PRIORITET

PRIORITET

1 Byggemand/kvinde = BOB
2 Ingen radio på stilladser
3 Ingen rygning i bygninger
4 Oprydning på byggepladsen
5 Ingen brug af toilet og køkken i lejlighederne
6 Børnesikring af stillads
7 Mini TV til alle
8 Venlige og positive beboere
9 Brug af socialcentrets personale
10 En blød håndværker til beboerkontakt
på hver sjak
11 Bruge af lokal TV
12 Åben hus - info rundvisning på byggepladser

- berit bro

1
2
3
4
5
6
7
8

Mulighed for åbent hus
Det skal gå hurtigt når det er i gang
Rene bygggepladser
Varslinger skal ud til alle, ikke opgange
Der bliver opmærksomhed på Urbanplanen
Lokal TV til info
Tidsfrister skal overholdes
Bruge projektet som samlingspunkt
- fyraftensmøder
9 Informtion før tingene sker
10 Information må ikke ligne reklamer
11 Information med fokus på det særlig vigtige

12 sms - nyhedsbrev

Prioriteringspile fra BO & BYG-workshop
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måling / evaluering

Værktøj: Måling/evaluering
Måling/evaluering kan bruges til at justere på samarbejdet og projektet undervejs. Der kan måles på kvaliteten af proces og produkt – og det kan være både
bløde og hårde værdier, der måles på. Det er vigtigt at gøre sig bevidst, at hvis
man først har sagt ja til at måle på proces og produkt, skal man også være klar
til at tage de konflikter og udfordringer, resultaterne kan give undervejs.
Evalueringer/målinger af processen kan afsløre, om noget i samarbejdet foregår på en uhensigtsmæssig måde, og det kan give interessenterne mulighed
for at få luft for eventuelle frustrationer undervejs. Frustrationerne kan blive
barrierer, som betyder, at projektet går i stå. Sådanne evalueringer kan handle
om det overordnede forløb eller om enkeltstående aktiviteter som workshops
eller møder.
Evalueringer af produktet kan også vise, om produktet lever op til de forventninger, som brugerne og bygherren har til kvaliteten. Derudover kan de vise,
om udførelsen foregår på en hensigtsmæssig måde (produktivitet, sikkerhed,
læring). Det kan være fx kommentering af prøvefelter (1:1 modeller) eller evaluering i forbindelse med aflevering.
Evalueringer kan foretages både undervejs i processen og i forbindelse med
aflevering. I første tilfælde kan evalueringerne bidrage til at forbedre produkt
eller proces. I sidste tilfælde kan det bruges til at undersøge, om målene for
produktkvalitet og social forandring er nået. Social forandring kan fx være mindre kriminalitet, større engagement i beboerdemokrati/bestyrelsesarbejde og
fælles aktiviteter i bebyggelsen.
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Der er mange forskellige tilgængelige måleredskaber, som kan bruges. Evalueringen kan foretages som kvalitative interviews med enkeltpersoner eller
fokusgrupper (aktive eller ikke aktive beboere). Den kan også gennemføres
som en større, kvantitativ spørgeskemaundersøgelse eller telefoninterviews.
Det er vigtigt indledningsvis at gøre sig klart, hvorfor man vil måle på projektet,
og hvad det er, man kan bruge det til efterfølgende. Hvis man har formuleret
klare ambitioner og målsætninger for arbejdet, bliver det lettere at tilrettelægge
undersøgelserne ordentligt og formulere en god spørgeramme. Det er godt at
inddrage en kommunikationsuddannet eller lignende i det arbejde.
Eksempel:
I Urbanplanen er der gennemført en række forskellige målinger. Bl.a.
•
PPI-målinger. Det er et redskab udviklet af DTU, hvor alle interessenter evaluerer samarbejdet på nettet i forbindelse med
partneringsager. I denne sag er det kun for de byggende,
men man kunne sagtens forestille sig, at målinger blev udvidet til også
at være for de aktive beboere/byggeudvalg.
•
Rød/gul/grøn-evaluering. Her besvarer man et spørgsmål om
processen eller den målsætning/værdi, som der bliver fulgt op
på. I Urbanplanen er der evalueret på en række mål udarbejdet
i samarbejde med tre byggeudvalg og indskrevet i en fælles
samarbejdsaftale.
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Evaluering af prøvefelt

Rød/gul/grøn-evaluering
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økonomi for beboere

Værktøj: Økonomi for beboere
Projektjusteringer og økonomi er to elementer, der oftest er uadskillelige. Man
står således altid over for at skulle kunne redegøre for, hvad et givet stykke arbejde koster, og hvad det vil få af huslejekonsekvenser for den enkelte beboer.
Oftest træffer beboerne beslutninger om at igangsætte et arbejde meget tidligt
i forløbet, hvor man måske endnu ikke helt har fået afdækket omfanget eller behovet, altså på et tidspunkt hvor man ikke har viden nok. Den helt store udfordring er, hvordan man træffer de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter.

Eksempel:
I Urbanplanen er beslutningsgrundlaget til afdelingsmøder i de forskellige faser
gjort op som huslejekroner om måneden og illustreret med konkrete eksempler
for lejlighedstyper.
På et tidligt stadie blev beboernes ønsker eksemplificeret med forskellige priskategorier, som blev præsenteret på arbejdsgruppemøder. På den måde blev
der sat fokus på, hvad drømmene koster, når de skal omsættes til virkelighed.

Udfordringen er på den ene side at tage åbne beslutninger, der godkender en
ramme og som giver mulighed for, at der kan arbejdes videre efterfølgende, og
på den anden side at gøre beslutningerne og den konsekvens, de har økonomisk, så gennemskuelige og pædagogiske som muligt.
En metode er at simplificere og illustrere økonomien som et spørgsmål om
huslejekroner – hvor meget ekstra kvalitet kan man fx få for 10 kroner om måneden?
En anden metode er at illustrere langsigtede, totaløkonomiske betragtninger
- fx at opstille et regnestykke, der viser, hvad man kan spare på varmeregningen ved at vælge vinduer, der er ekstra isolerende, eller hvad man kan spare på
vedligeholdelsen ved at investere noget ekstra i robuste materialer.
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BEBOERORIENTERING

ØKONOMI
AFSTEMNING A

Altaninddækninger, renovering af højhusenes nordfacader samt udskiftning af de vinduer der er berørt
af facaderenoveringen vil betyde en huslejestigning på 71 kroner pr. m². Det svarer til en stigning på:

Lejemål 91 m² Lejemål 72 m² Lejemål 52,4 m² Lejemål 41,8 m² Lejemål 40,6 m² Nye stuelejemål
541 kr./måned 428 kr./måned 311 kr./måned

248 kr./måned

241 kr./måned

72 kr./måned

Forslag til helhedsplan for facader
3-i-1: HELHEDSPLAN FOR FACADER

I januar 2007 afholdte afdelingen ekstra ordinært afdelingsmødeREMISEVÆNGET
om udskiftning af vinduer. Forslagene blev nedstemt i den udformning de var stillet. Afdelingsbestyrelsen blev bedt om at afholde et nyt
møde hvor afstemningerne i højere grad fokuserede på en helhedsbetragtning for afdelingen. Altså at
altaninddækninger, vinduesudskiftning og højhusenes nordfacader blev set under ét.

NORD

Det er et fantastisk mandat som vi er stolte af at I som beboere har givet os. I denne folder kan du
læse mere om hvad de nye forslag indeholder.

2. VINDUER

AFDELINGSBESTYRELSENS INDSTILLING

1

RENOVERING
AF HØJHUSENES
NORDFACADER

+

2

UDSKIFTNING AF DE VINDUER,
DER ER BERØRT AF FACADERENOVERINGEN + parterre

+

3

INDDÆKNING AF
ALLE ALTANER

På baggrund af de mange fordele, der er ved at udføre en vinduesudskiftning nu og samtidig få muligheden for at kunne renovere alle facader så også højhusene bliver tilgodeset under en fælles afstemning, indstiller afdelingsbestyrelsen at vi renovere 3-i-1, altså at vi både renovere højhusenes nordfacader, inddækker alle altane rog udskifter de vinduer der er berørt af facaderenoveringen
- AFSTEMNING A.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

AFSTEMNING B

Inddækning af eksisterende altaner samt udskiftning af vinduer, der er berørt af facaderenoveringen vil
betyde en huslejestigning på 32 kroner pr. m². Det svarer til en stigning på:

MØD OP MANDAG DEN
21. MAJ 2007 KL. 19.00

Lejemål 91 m² Lejemål 72 m² Lejemål 52,4 m² Lejemål 41,8 m² Lejemål 40,6 m² Nye stuelejemål

I BEBOERHUSET Røde Mellemvej 7

242 kr./måned 191 kr./måned 139 kr./måned

111 kr./måned

108 kr./måned

0 kr./måned

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF FACADERENOVERINGEN

BESPARELSER PÅ DRIFTEN OG PÅ VARMEN

Afstemningstema:
Udvidelse af omfinansieringen. Hvis afstemning A vedtages, bortfalder B

Det er realistisk at forvente stærkt stigende vedligeholdelsesudgifter over

2

UDSKIFTNING AF DE VINDUER, DER ER BERØRT AF
FACADERENOVERINGEN

AFSTEMNING A - 3-i-1:
de nærmeste år, hvis vinduerne bevares. Med nye vinduer vil energiforbruUdvidelse af omfinansieringen med: altaninddækninger, renovering af højhudesuden
falde.
Det
besparelse på varmeregningen på cirka
senes nordfacader samt get
udskiftning
af de
vinduer
dervil
er betyde
berørt af en
facadereno600 kroner om året for en normal lejlighed. Og så er det godt for miljøet...
veringen og i parterreetagen.
AFSTEMNING B:
Udvidelse af omfinansieringen med: altaninddækninger samt udskiftning af de
vinduer der er berørt af facaderenoveringen.

Udsnit af beboerorientering

Varmebesparelse i forbindelse med udskiftning af vinduer

MØD OP & SÆT DIT PRÆG PÅ
DIT OG FREMTIDENS BOLIGKVARTER
KONTAKT:
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med afdelingsmødet, er du velkommen til at kontakte
Steen Ejsing, projektleder i 3B, på telefon 3318 6271
FB - Fagforeningernes Boligforening / Kronprinsessegade 14 / 1306 Kbh. K / Tlf. 70 20 76 00 / E-mail 3b@3b.dk / www.3b.dk

Remisevænget Nord
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Kommunikationsværktøjer
Igennem alle faserne skal der holdes et rimeligt informationsniveau (uden at der
opstår overload) blandt alle beboerne. Der er tre overordnede mål med kommunikationen i projekterings- og udførelsesfaserne:

Som supplement til de fem kommunikationsværktøjer er der selvfølgelig brug
af hjemmeside, lokal-tv, varslinger, orienteringsskrivelser, opslag i opgange
og vaskerier, personlige invitationer, ekstern omtale i aviser/tv, udpegning af
ambassadører etc.

1. Dels skal alle beboere holdes informeret om, hvad projektet overordnet går
ud på. De skal have praktiske oplysninger om byggeperioder, særlige foranstaltninger i forbindelse med byggepladsen osv. Desuden skal de indbydes,
hvis der er særlige arrangementer i form af afdelingsmøder (hvor der fx skal
stemmes om projektudvidelser), informationsmøder o. lign.
2. Derudover skal gejsten holdes oppe – det er vigtigt for oplevelsen af hele
byggesagen, at beboerne løbende mindes om, at der venter et fornyet og
forbedret boligområde i den anden ende af processen, og at alt besværet og
byggerodet tjener et formål. Dét at fortælle historien til omverdenen kan være
en ekstra hjælp for beboerne til at bevare glæden og stoltheden ved projektet.
3. Sluttelig er det fortsat en ambition med kommunikationen at engagere og
involvere beboere i det beboerdemokratiske arbejde – ikke blot i arbejdet med
selve byggesagen, men i det generelle liv i afdelingen. En byggesag kan på
den måde blive springbræt for et sundt og aktivt beboerdemokrati i afdelingen
fremover (det kræver succesoplevelser, og at beboerne ikke udmattes!).
I det følgende beskrives fem af de almindeligste informationsværktøjer.
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Værktøj: Nyhedsbreve
Informationsniveauet er et emne, der altid bliver drøftet i byggesager og med
god grund. Det er så godt som umuligt at sikre, at alle til hver en tid har den
nødvendige og relevante information, så der ikke opstår misforståelser.
Med et fast nyhedsbrev, der beskriver byggesagens fremdrift og beslutninger,
skabes der en mulighed for, at alle får et fælles udgangspunkt at forholde sig til
gennem hele sagen. Der skabes en fælles platform for viden og information, og
på den måde kan rygter og sladder minimeres.
Erfaringen viser også, at kommer nyhedsbreve rimeligt tit bliver det nærmest en
lille føljeton, som folk følger med i.

En skabelon vil ligeledes være med til, gennem hele byggesagen, at der er en
genkendelighed.  
Eksempel:
I Urbanplanen er Byggeinfo en fast del (og det mest læste indlæg) af beboerbladet ’Opslagstavlen’, der omdeles otte gange om året. Layoutet er genkendeligt og overskueligt, og indholdet er en kombination af konkrete informationer
om byggesagens indhold og fremdrift og en introduktion til de muligheder, den
enkelte beboer har for at få indflydelse på arbejdet og beslutningerne. Byggeinfo indeholder fx invitationer til møder og workshops, information om individuelle tilvalg og interviews med beboere, der har bidraget til arbejdet på den ene
eller anden måde.

Nyhedsbrevet kan bruges til også at informere om andre boligsociale projekter,
indsætte kalender for arrangementer, interviewe månedens beboere etc.
Ofte har afdelingerne et nyhedsbrev, som byggesagen kan indgå i, og på den
måde blive en slags byggeinformation – et opslag – i en eksisterende ramme.
Det er dog vigtigt at huske, at der stadig er mange, som ikke læser nyhedsbreve etc. De beboergrupper skal nås på en anden måde.
Det vil være godt at starte med at udarbejde en skabelon for, hvordan nyhedsbrevet skal se ud, hvad indholdet skal være, og hvem der skal levere teksten til
det.
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BYGGEINFO

Indvielse af det nye projektkontor. I forbindelse med indvielsen blev der afholdt en børne- og en voksenkonkurrence, hvor det gjaldt om at svare rigtigt på en række spørgsmål om renoveringen. Vinderne af de i alt 12 biografbilletter blev Lizzie Smith, Jens Wolff, Nicolai Glarvig og Christine Bonde.

Arbejdet med facadene er godt i gang
Vi zoomer ud på facaderne
Onsdag den 3. maj var beboere i Remisevænget Øst, Nord og Hørgården
inviteret til facademøde i arbejdsgrupperne.
Mødets formål var at zoome ud og se
på hele bebyggelsen som helhed.
Det er første gang at der er vist tegninger af, hvordan gavle og stueeta (  ) 

gerne kan komme til at se ud. Med
dette første arbejdsgruppemøde i år
er arbejdet i arbejdsgrupperne i gang
igen. Der vil være endnu et møde før
sommerfeirien og to møder i hver af
de tre afdelinger efter ferien.
Hvis du har nogle meninger om,
hvordan bygningerne skal se ud, er

Renoveringen har som målsætning
at skabe indsigt for dig som beboer,
at give taletid til alle, at vise at der
er mange muligheder og plads til
mangfoldighed. Så kom og bidrag
med din viden om dit boligområde.

FOKUS: økologi, grønne facader, naturlig ventilationsskorstene

   (                   
 $ !

arbejdsgrupperne altid åbne for nye
deltagere.

Vi zoomer ind på facaderne
- møde i arbejdsgrupperne om facader

FACADEMØDER

Vi vil tale om materialer, krav, evaluering
af de fire prøvefelter. Hvordan hænger facaderne sammen med friarealerne? Hvordan ser det ud, når to eller tyve beboere
vælger at forny deres bolig med en altan
eller en fransk altan?

HVORNÅR:
Remisevænget Nord
den 1. juni kl. 18-20
Hørgården
den 8. juni kl. 19-21
Remisevænget Øst
den 12. juni kl. 19-21

Kom og få indflydelse!

U2 HÅNDBOG
"'%

 " ! #    $ !

U2 håndbogen for den aktive beboer er udgivet for, at du som
beboer hurtigt og nemt kan få
et overblik over, hvordan du kan
involvere dig i udviklingen af de
mange projekter i Urbanplanen.

U2 håndbog

- en vejledning for dig som aktiv beboer
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FOKUS: det urbane/byen, Byens lys, indramme vinduer, bevægelse i stueetagerne
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Du kan få håndbogen ved at henvende dig i projektkontoret på
hjørnet af Peder Lykkesvej og Brydes Allé eller i Partnerskabssekretariatet, Solvang Centret.

!'%#

      (      

    

FOKUS: Mangfoldighed og variation, kunst på facaderne,
farver, forskellighed i blokke

ORIENTERING OM
ALTANINDDÆKNING
HVORNÅR:
Onsdag den 28. juni
kl. 19-20

Inddækning af altaner
Remisevænget Øst og Nord vedtog
på afdelingsmøder sidste vinter, at
det fremover skal være muligt at
FORNY SIN BOLIG med en altaninddækning og betale det over huslejen. Efterfølgende er der opsat en
prøve på Peder Lykkes vej 87 2. tv.

HVOR:
Alle møderne afholdes i
det gule
projektkontor på Brydes
Allé.

frem til september. Håndværkerne vil
gå i gang sidst på året.
Det skal dog nævnes, at ovenstående tidsplan forudsætter, at der ikke
opstår problemer mht. til diverse
myndighedsgodkendelser.

Tirsdag den 29. juni
kl. 19-20
HVOR:
Begge møder afholdes i
det gule
projektkontor på Brydes
Allé.

Næste skridt er at indhente priser på
altaner hos tre forskellige leverandører.
På et orienteringsmøde onsdag den
28. juni 2006 kan du høre, hvad det
endeligt vil koste, hvornår du kan få
det, og hvordan du tilmelder dig.
Du har mulighed for at tilmelde dig

  ' ((  

 

                      

Byggeinfo fra Opslagstavlen
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Værktøj: Orienteringsskrivelser til byggeudvalg
Det er tit et problem, at de mange interessenter: beboere, drift, samarbejdspartnere etc. ikke ved, hvad der sker mellem de planlagte styregruppemøder.
Rådgivere og bygherre har en række andre møder, hvor der træffes beslutninger, som beboere ikke nødvendigvis skal ind over. Det kan dog godt give
anledning til frustration hos byggeudvalg og afdelingsbestyrelser, når de ikke
ved, hvad der foregår. Denne frustration kan nemt ende i mistillid, specielt for
beboerne, som føler, at de bliver holdt ude med vilje.

Eksempel:
I Urbanplanen har der været afholdt byggeudvalgsmøder en gang om måneden. På disse møder blev der dels informeret om ’siden sidst’, og dels blev der
diskuteret projektmæssige elementer. Dette ’siden sidst’-element, hvor der blev
informeret fra drift, fra kommune, fra arbejdsgrupper og fra partnerskabssekretariatet, viste sig at have stor værdi, fordi folk følte sig underrettet. Og det var
denne ’siden sidst’, vi byggede videre på i orienteringsskrivelserne. Informationer, som beboerne ikke skulle træffe beslutninger om, men som gjorde, at de
fik meget viden.

Løsningen er ikke nødvendigvis at afholde flere møder; orienteringsskrivelser
er et værktøj, som giver mulighed for kort at holde alle informeret om, hvad
der sker i byggesagen undervejs. Den tryghed, det giver, betyder, at de aktive
beboere møder positive op til møderne, fordi de oplever det som god service
og en tillidserklæring. Tilliden smitter desuden af på de øvrige beboere.
Det er en god ide at udarbejde en skabelon for orienteringsskrivelserne, så
de er hurtige at sende afsted, evt. som en vedhæftet mail. Der skal aftales helt
almindelige procedurer om hvem, der kan udsende orienteringsskrivelser, hvad
der forventes af den, der læser dem, og den der afsender dem.

s. 42

Vejledning - Beboerdemokratisk Proces 02

Den 12. juni 2006

Den 2. marts 2007

Urban U2 – byudvikling i Urbanplanen

Urban U2 – byudvikling i Urbanplanen

Store byggeudvalg

Store byggeudvalg

Orientering 06:
Registrering af facader - hultagning

Orientering 14:
Bustur til boldbaner

Team 100 % vil i forbindelse med projektering af projektet foretage en
registrering af forskellige situationer omkring facadeopbygningen.

Plan for busturen følger denne orientering.
• Torsdag den 8. marts 2007, klokken 15-17:30
Vi skal se 4-5 boldbaner

Der vil blive sat stilladser op tirsdag den 13. juni.
Håndværkerne vil således fra torsdag den 15. juni og ca. 14 dage frem arbejde på

Vi mødes ved U2 basen klokken 15.

stilladset. Arbejderne omfatter nedtagning af facadebeklædning for blotlæggelse af
de bagvedliggende betonkonstruktioner. Facaden vil efterfølgende blive retableret

Tilmeldingsfrist er onsdag den 7. marts 2007, klokken 16.
Der vil deltage børn og unge fra de tre afdelinger.
Hvis du har kendskab til andre børn og unge end dem vi har fat i så er du velkommen til at tilmelde dem også.

middeltidlig frem til den rigtige facaderenovering vil finde sted.
De vil foretage registreringer et sted i hver afdeling på følgende adresser:
Hørgården Brydes alle 100, 2 th. mod P-plads
Nord PLV 95 2 mf.
Øst Stolemagerstien 3, 1. th. - mod P-plads

Med venlig hilsen
Steen Ejsing og Tina Saaby

De involverede beboere er informeret. Se vedhæftede information

Med venlig hilsen
Steen Ejsing og Tina Saaby

Sønder Boulevard

WITRAZ arkitekter, Store Kongensgade 75B, 1264 København K, tlf. 3391 3319

side 1 af 1

P:\04\0432 Remisevænget Nord - omfinansiering\Sagsarkiv\06_Referater\storebyggeudvalg\orienteringer\2006.06.12_orientering 06.doc 12-06-2006 TS

Halmtorvet

WITRAZ arkitekter, Store Kongensgade 75B, 1264 København K, tlf. 3391 3319

Praghs Boulevard

side 1 af 2

P:\04\0432 Remisevænget Nord - omfinansiering\Sagsarkiv\06_Referater\storebyggeudvalg\orienteringer\2007.03.02_orientering 14.doc 04-03-2007 TS

Eksempel på orienteringsskrivelser
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Værktøj: Bannere og byggepladsskilte
Store bannere og byggepladsskilte er et værktøj til at signalere fælles budskaber, dels til omverdenen, dels til de mennesker der bor i området. De kan
give praktiske oplysninger om, hvad projektet indeholder, hvem der arbejder på
sagen, og hvornår arbejdet påbegyndes og afsluttes. Derudover kan fx inddækning af stilladser udnyttes til at sende særlige budskaber ud, fx i form af
slogans i forbindelse med kampagner eller visualiseringer af, hvordan bygninger og friarealer kommer til at se ud efter renoveringen.
Store bannere og skilte kan ikke trykkes på et almindeligt trykkeri men bestilles
ca. 14 dage i forvejen. Placeringen skal overvejes – det skal være synligt både
for beboerne og for forbipasserende.
Eksempel
I Tingbjerg og i Urbanplanen er der begge steder blevet hængt bannere op i
forskellige sammenhænge. Dels som alternative byggepladsskilte og dels som
reklame for en event eller et arrangement.
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FÅ SOL & DAGSLYS SOM NABO

FORNY DIN BOLIG

• Betonrenovering
MED
• ALTANER
• FRANSKE
ALTANERaltaner
• Nye
lukkede

MULIGHEDER:
1. Fransk altan i soveværelset i de store lejligheder

Det får du:
For ca. 100 kr. om måneden
får du en fransk altan, hvor

Lys og luft skal der til

du kan lufte dine dyner og
nyde solen. En fransk altan
giver masser af lys, der får
rummet til at virke større.

2. Fransk altan i køkkenet

Det får du:
For ca. 75 kr. om måneden
i Remisevænget Øst og for

Madlavning i solstrejf

ca. 315 kr. om måneden i
Hørgården I & II samt
Remisevænget Nord får
du en fransk altan hvor du
kan lufte ud og nyde solen.

3. Fransk altan i gavlen

Det får du:
For ca. 150 kr. om måne-

En gavl med udsyn

den får du i Remisevænget
Øst og Nord en fransk altan
i gavlen, hvor du kan nyde
solen.
I Hørgården koster det
215 kr. om måneden.

4. Altan til midtfor-lejligheder

Kig til stjernerne

Det får du:
For cirka 330 kr. om måneden får din midtfor
lejlighed en altan, hvor du
kan nyde eftermiddagssolen. Din dagligstue bliver
lysere og virker større.

5. Altan ved køkkenet

Det får du:
For ca. 400 kr. om måneden i Remisevænget Øst

Et hjem der passer til os

og ca. 625 kr. om måneden i Hørgården og Remisevænget Nord får du en altan ved køkkenenet, hvor
du kan sidde og nyde solen.

Urban U2 - Byudvikling i Urbanplanen
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udstillinger

Værktøj: Udstillinger
Igennem hele processen er udstillinger et rigtig godt værktøj til at informere
om, hvilken proces man er i gang med, hvor langt man er, og hvilke konkrete
renoveringstiltag, der skal gennemføres. Med udstillinger kan man nå et bredt
udsnit af beboerne, og man kan fortælle om både processen og det færdige
resultat. Udstillinger kan skiftes ud og ændres undervejs.
Det er vigtigt, når man laver udstillinger, at man er opmærksom på, hvem der
er målgruppen for det, man udstiller. Det er altid en god ide at undgå alt for
kompliceret sprog med mange svære fagudtryk. På samme måde har de fleste
lettere ved at aflæse og forstå en rumlig illustration end en plantegning. I nogle
områder, hvor der er mange tosprogede, kan det være en idé at skrive hovedoverskrifterne på de sprog, der er mest udbredt i området.

Eksempel:
Her er fx vist et billede fra Tingbjerg Festival. Til festivalen blev der opstillet
standere med plancher, der viste indholdet af de mange delprojekter i bebyggelsen.
Ligeledes har der i Urbanplanen været en række forskellige udendørsudstillinger: ved 1:1 modellerne, ved vaskerierne om projekterne i de enkelte afdelinger, til åbent hus arrangementer, til reklame for ’forny din bolig’ med en altan
etc.

Udstillinger kan holdes i beboerhuse eller fælleslokaler – eller de kan holdes i
det fri.
Hvis der er tale om et større boligområde, kan der laves udstillingsmontrer flere
steder i bebyggelsen, så man når ud til flere beboere.
Det er oplagt at benytte anledninger, hvor mange beboere og evt. naboer fra
lokalområdet er samlet, til at udstille plancher eller modeller, der viser, hvad
der skal ske i renoveringen. På den måde kan renoveringsprojektet lettere ses i
sammenhæng med de andre ting, der foregår i området – fx boligsociale aktiviteter eller imagekampagner.
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Udviklingsværktøjer
Selv om projektet i hovedtræk er på plads i starten af projekteringsperioden,
kan der stadig være afgørelser, der skal træffes vedrørende materialevalg
o.lign. Til det formål er der brug for redskaber til at afprøve og illustrere forskellige løsninger.
Desuden er der potentiale i at bevare åbenhed i projektet, så der er plads til, at
de aktive beboere kan udfolde sig kreativt (fx med at designe ’de hvide felter’).
På den måde bevares gejsten og ejerskabet til projektet, ligesom erfaringer,
man har gjort sig, og idéer, man har fået undervejs, kan komme i spil.
Den individuelle råderet anvendes i forskelligt omfang fra boligselskab til
boligselskab. Den kan, ligesom de hvide felter, være med til at give beboerne
ejerskab til renoveringen, ligesom tilknytningen – og ansvarsfølelsen – bliver
stærkere.
Målet med ’udviklingsværktøjer’ er at give beboerne bevidstheden om, at de
fortsat har indflydelse på, hvordan deres hjem og boligområde skal se ud og
fungere. Det er ikke en indflydelse, der stopper, efter at projektforslaget er vedtaget. Den bevidsthed kan bidrage til at styrke beboerdemokratiet – også efter
at renoveringssagen er afsluttet.

s. 48
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hvide felter

Værktøj: Hvide felter
’De Hvide Felter’ er enkelte elementer i projekterne fx i forbindelse med renovering af friarealer. Det er felter, der endnu ikke er færdigprojekterede, men
hvor der er afsat midler i budgettet. Projekter for områderne kan udvikles på
arbejdsgruppemøder/workshops og projekteres helt op til udførelsen.
De hvide felter kan være en god måde at holde entusiasmen oppe hos de
aktive beboere (i en fase hvor der ellers ikke er megen kreativ udfoldelse) og
tilbyde indflydelse og ejerskab til ’nye’ aktive beboere. Desuden kan arbejdet
bruges til at sætte fokus på de forandringer, der allerede er sat i gang, og give
mulighed for, at man gør brug af de ting, man har lært hidtil i processen.
Det er vigtigt at tydeliggøre for alle interessenter, hvornår beslutningerne om
indholdet af de hvide felter skal træffes, så alle har et fælles billede af, hvilke
beslutningsprocesser og inddragelsesforløb, det kræver.
Eksempel:
I Urbanplanen er der afsat en række hvide felter, som blandt andet indeholder
legearealer og små opholdsarealer. I den ene afdeling blev der kort før udførelse afholdt en workshop med en klasse fra den lokale skole. Eleverne skulle
være med til at komme med ideer til en legeplads med temaet ‘byen’. I en
anden afdeling er det meningen, at to–tre blokke sammen skal indrette deres
lokale opholdsareal.
s. 50
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Værktøj: Individuel boligforbedring
Individuel boligforbedring er en måde at udnytte råderetten på. Råderetten giver
den enkelte beboer lov til at lave forandringer i egen bolig. Forandringerne betales af beboeren selv – og finansieres enten som et lån, der afdrages via huslejen,
eller ved kontant betaling. Omfanget kan defineres forskelligt fra boligselskab til
boligselskab

Det skal fastlægges, hvornår i sagen det er hensigtsmæssigt at lukke for tilmeldinger til individuelle boligforbedringer.
Der udpeges en person, typisk i boligselskabet, der tager imod tilkendegivelser
fra interesserede beboere (fx i form af fortrykte postkort som man skal udfylde
med navn, adresse og ønsker), udarbejder tilmeldingslister og sender informationer ud til de interesserede.

Det er ofte en oplagt mulighed at tilbyde individuelle tilvalg i forbindelse med en
fælles renoveringssag. Det kan fx være nye køkkener eller badeværelser i forbindelse med udskiftning af faldstammer, eller det kan være altaner eller franske
altaner i forbindelse med facaderenoveringer. Ved at lave den slags forbedringer
i forbindelse med større renoveringsprojekter kan man dels opnå besparelser på
udførelsen, og dels give beboerne en fornemmelse af, at have fået noget særligt
ud af byggesagen.

Eksempel:
Urbanplanen – Forny din bolig
I Urbanplanen kan den enkelte beboer forny sin bolig med:
1. altaninddækning
2. fransk altan
3. altan
4. køkken
5. bad.

Mange forskellige ønsker kan være svære at opfylde - og svære at administrere
rent logistisk. Derfor må en vis begrænsning af mulighederne typisk finde sted,
fx i et tilvalgskatalog. Hvis der er sen tilmelding, hvor volumen kan være ukendt
helt frem til byggestart, kan det være svært at opnå gode mængderabatter og
dermed at bestemme prisen. Dette kan blive en barriere, da prisen typisk er
afgørende for beboeren.
Der udarbejdes et katalog over tilvalgsmuligheder. Omfanget og karakteren af tilvalgsmulighederne besluttes i samarbejde med arbejdsgrupper og byggeudvalg.
s. 52

For at fortælle om mulighederne blev der udarbejdet en egentlig kampagne.
Kampagnen indeholdt fælles åbent hus-arrangementer, hvor beboere kunne
besøge beboere, som har fået tilvalg, prøvefelter 1:1, udstillinger der beskriver
indholdet og orienteringsmøder. Der er udarbejdet fakta-ark, som kort beskriver
indhold, pris, hvad man skal gøre, materialer etc.
Tilvalgsmuligheder om individuel boligforbedring blev defineret af arbejdsgrupper og byggeudvalg tidligt i forløbet i samarbejde med rådgiverne.
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Inddækning af eksisterende altaner

FORNY DIN BOLIG
- på flere sprog

Individuel
boligforbedring
Individuel boligforbedring
er en anden måde at få
foretaget boligforbedringer
på. I forhold til råderetten
er forskellen, at du ikke
selv lægger ud til forbed-

Altan hele året
Her fortæller Birgit om den inddækkede altan, der er etableret til
hendes lejlighed i Remisevænget Nord. På et ekstraordinært afdelingsmøde har beboerne i Remisevænget Nord besluttet, at alle
lejligheder med altan bliver fornyet med en inddækning af eksisterende altan i forbindelse med facaderenoveringen.
I Remisevænget Øst er der mulighed for at få inddækket sin
eksisterende altan via individuel boligforbedring.

ringerne, men betaler det
over en forhøjet husleje.
Dette betyder, at afdelingen lægger pengene ud og
du betaler det tilbage over
en årrække.

Det får du:
For ca. 185 kr. om måneden
får du inddækket din altan,
hvor du kan nyde forårssolen, den første varme
solstråle og dine blomsters
velvære.

"Min inddækkede altan er god hele
året. Om sommeren fungerer den
stadig som en almindelig altan.
Forår og efterår er den et supplement til min stue, og jeg kan
sidde bag de store vinduer og nyde
solens stråler. I de kolde måneder
kan mine mange blomster overvintre på altanen, selvom det er frost
udenfor.
I det hele taget er den praktisk
i al slags vejr. Jeg kan sidde her,
selvom det regner. Om sommeren
hjælper vinduerne med til at lukke
vinden ind og skabe det gennemtræk, jeg ønsker, mens de om vinteren hjælper med at kunne holde

kulden ude. Jeg regner derfor med,
den kan give mig en besparelse på
varmeregningen.
Den er også flot at se på med en
matteret lys glasplade nederst i
stedet for træværk."
Glasset sikrer at der kommer lys
ind på altanen. Den virker derfor
meget større end før. Vinduerne er
i et smart og funktionelt design og
giver mange valgmuligheder. De
kan skubbes helt til siden og fæstnes på væggen, eller de kan åbnes
delvis, enten ved at man laver
afstand mellem dem eller hægter
dem på en krog.

Kom og hør, hvad det koster at forny din bolig!
Tirsdag d. 17. januar kl. 17-19
i beboerhuset i Remisevænget Øst, Lygtemagerstien 2A
Hele familien er velkommen. Der er børnepasning og tolk.

Gelin ve evinizi yenilemenin ne kadar tuttu�unu ö�renin!
17 Ocak tarihi Salõ günü saat 17-19 arasõ
Remisevænget Østdeki toplantõ salonunda
bütün ailenizi birlikte getirebilirsiniz. Çocuk bakõmõ ve tercüman mevcuttur.
Kaalay oo dhegeyso, wuxuu kharashku noqonayo
haddaad gurigaaga cusboonaysiinayso!
Salaasada17ka janaayo saacadda 17-19
ee guriga xaafadda Remisevænget øst, Lygtemagerstien 2A
Qoyska oo dhan wuu imaan karaa.
Carruurta waa la haynayaa (ilaalinayaa) turjumaanna wuu joogaa.
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1:1 modeller

Værktøj: 1:1 modeller
I et samarbejde, hvor sammensætningen af personer og interessenter indeholder en stor gruppe af frivillige eller folkevalgte, der måske ikke har et stort
kendskab til byggesager, kan det være en fordel af få konkretiseret problemstillingerne. Dette kan fx gøres ved at udføre 1:1 modeller af udvalgte elementer.
Alle kender den følelse af, at vi helst gerne vil røre ved de ting, vi taler om. Det
forbedrer kommunikationen og misforståelser mindskes. Det kan f.eks. være
prøvefelter til køkkener og badeværelser, udsnit af facadeområder eller legepladser m.m.  
En af udfordringerne med 1:1 modeller er at beslutte, hvornår de tilfører projektet mest værdi. En model vil næsten altid skabe nye idéer og ønsker. Man kan
således risikere, at man med modellen kommer til at skulle gå et skridt tilbage i
forhold til de beslutninger, der er taget.   

Eksempel:
I Tingbjerg blev der etableret en 1:1 model af altaninddækning med ny brystning som en del af projekteringen. Modellen blev, ud over at være en skitse
for rådgiver og erfaring for de professionelle, også brugt som et redskab til
dialogen med byggeudvalgene. Det blev synligt, hvor beboernes brugsmæssige fokus var, og de tekniske begreber blev afdramatiseret og forstået af de
ikke professionelle.
I Urbanplanen blev der ud over 1:1 modeller af facaderne også bygget modeller i forbindelse med renovering af friarealerne. Disse modeller skulle i modsætning til facademodellerne blive en del af den endelig renovering. Prøvefelterne
var med til at sætte fokus på værdien af at placere legearealer for de små børn
på 0-2 år ved siden af opholdsarealerne. Herudover blev der på et tidligt tidspunkt skabt nye lege- og opholdsmuligheder. Modellerne blev ligeledes brugt
til en dialog om materialer, beplantninger og inventar.

Rent praktisk skal der tages stilling til, hvad prøvefeltet må koste, om det kan
genbruges, hvem der skal evaluere det, hvad der kan ændres, hvor flotte og
præcise detaljer og samlinger der skal være etc.

s. 54
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værdiværktøjer

Værdiværktøjer
Målet med ’værdiværktøjer’ er at give oplevelsen af, at man som beboer kan få
noget ekstra ud af renoveringen. Den bonus kan have form af gaver, besparelser, nye sociale muligheder eller gode oplevelser.
Det er vigtigt, at beboerne oplever både processen før, under og efter renoveringen som berigende – ikke bare for den enkeltes boligkvalitet, men også
for det sociale liv og fællesskabsfølelsen i bebyggelsen. Derfor er det en del af
inddragelsesprocessen at sørge for, at byggesagen bliver knyttet sammen med
gode oplevelser og de begivenheder og traditioner, der i øvrigt findes i afdelingen. Det kan fx være afholdelse af særlige mærkedage og fester, rejsegilder,
indvielser mv.

s. 56
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gratisbutik og den lokale arbejder

Værktøj: Gratisbutik
Gratisbutikken er et værktøj, der signalerer en klar holdning til genbrug og bæredygtighed. Princippet er, at ting, der skal kasseres i forbindelse med byggesagen, bliver foræret til beboerne.
Man kan bruge ‘butikken’ til at informere om en række øvrige elementer i forbindelse med byggesagen eller andre initiativer i afdelingen. Muligheder for ting til
gratisbutikken kan være: planter der skal graves bort, fliser der skal erstattes af
andre. Det kan være vinduer, der skal udskiftes, armaturer fra badeværelsesombygninger, møbler fra driftslokaler etc.
Det kræver noget logistik at koordinere, hvornår det kan gives væk, hvor man skal
hente det, og hvem det er, der er giveren. Det er et godt signal for driften at lade
dem koordinere det og være den glade giver, da det er dem, der efterfølgende
skal være bebyggelsens dialogpartnere og frontløbere for den forandringsproces, der er sat i gang.
Eksempel:
I Remisevænget Nord, som er en del af Urbanplanen, har der i forbindelse med
nedrivningen af friarealerne været afholdt gratisbutik, hvor beboerne kunne få de
eksisterende planter, som ikke indgik i de nye friarealer.

s. 58

Værktøj: Den lokale arbejder
Dette værktøj kræver, at der er en række boligsociale projekter i gang i øvrigt.
’Den lokale arbejder’ er et redskab til at få beboere i arbejde i forbindelse med
byggesagen. Der skal som oftest knyttes en kontakt mellem entreprenør og den
lokale jobkonsulent eller boligsociale medarbejder som sidder med job-kontakten. Der ligger en række muligheder i, at ‘den lokale arbejder’ kan være en
arbejdsløs beboer fra området, som får et job i forbindelse med byggesagen.
Der ligger naturligvis en boligsocial gevinst ved at få ansat lokale i forbindelse
med byggesagen. Værdien af dette værktøj kan desuden være, at den lokale
arbejder har en stor viden om området og de mennesker, der bor der. En indsigt,
der kan være rigtig værdifuld fx for de håndværkere, der er nye på stedet. På den
måde opstår der en større direkte kontaktflade og forståelse mellem beboerne
og de udførende.
Eksempel:
I Urbanplanen har der været en række erfaringer med, at jobkonsulenten har
fået tilknyttet en lokal arbejder - dels til pasning af byggepladskontoret, dels til
arbejde på selve byggepladsen.
Som et andet eksempel kan nævnes, at der i området er ansat tre ’forny din bolig’-ambassadører til at stemme dørklokker og informere de beboere, der ikke har
svaret på tilbuddet om at forny boligen. Disse ambassadører er projektansatte til
at varetage denne kontakt.
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byggeplads +

Værktøj: Byggeplads +
Værktøjet ’Byggeplads +’ handler om, at der ud over byggepladsen kommer
noget mere, at få vendt byggepladsen fra at blive opfattet som noget negativt
til noget positivt. Det handler om at fokusere på, at der følger noget ekstra,
noget mere, en god historie med det at få renoveret sin afdeling og sit bosted.

Ideen med mobile friarealer er at skabe et eller flere initiativer, som flytter med
byggepladserne som et særligt attraktivt element. Det kan være en række midlertidige byrum som, ud over at skabe aktiviteter, også vil styrke fællesskabsfølelsen og kan bruges til at orientere om, hvad der sker lige nu, i forbindelse
med renoveringen.

Inspiration til hvad sådanne +-elementer kunne være:
En mobil legeplads, fri film på byggepladslærred, en rundvisning på byggeplads, en Byggemand Bob-bog til børnene, en midlertidig basket-bane, en
tegnet legespiral etc.

En anderledes byggepladslogistik er en ide om at bryde den klassiske opdeling med først at starte renoveringen med bygningerne og derefter friarealerne.
Tanken er at starte på dele af friarealerne, evt. i form af ’kirurgiske indgreb’, hvor
man indretter fx en legeplads eller en solterrasse, inden arbejdet på bygningerne er afsluttet. De forandringer, der sker i friarealerne, er som regel meget
synlige og er med til at skabe en fælles oplevelse af, at der bliver tilført noget
nyt og værdifuldt til området.

Eksempel:
I Urbanplanen var det en del af udbuddet, at entreprenørerne skulle tage det
med i deres tilbud at overveje, hvad sådanne +elementer kunne være.
I programmet til udbud for valg af rådgiver og entreprenør blev der om logistik i
udførelsesfasen skrevet:
”De tre afdelinger i Urbanplanen har besluttet at sætte særligt fokus på udførelsesfasen set med beboernes øjne. Det, der tit bliver en negativ oplevelse med
byggeplads, rod og larm, skal vendes til at blive en positiv oplevelse.
Der er taget to initiativer til at vende logistikken og udførelsen på hovedet.
1. En byggeplads med oplevelser - mobile friarealer
2. En anderledes byggeplads logistik - kirurgisk indgreb”
s. 60
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events

Værktøj: Events
Dette værktøj går lidt på tværs af de øvrige, da man kan bruge det som redskab
for både kommunikation, samarbejde og udvikling.
At det alligevel bliver taget med under værdiværktøjet er fordi værktøjet i sig
selv har så mange kvaliteter. Det skaber synlighed og er en god måde at at
støtte og udvikle fællesskab og traditioner i et lokalområde. Det er en måde at
skabe positive oplevelser i forbindelse med en byggesag og give mulighed for,
at andre end de folkevalgte kan følge med i, hvad der foregår.
Event-værktøjet kan være alt fra det traditionelle rejsegilde over udstillinger,
indvielser, happenings, gåture, optegninger på parkeringsarealet, festivaler,
konkurrencer på torvet, uddelinger af blomster som invitation til et møde om
friarealer, fælles juleklip eller 10 minutters foredrag om byggesagen under den
ugentlige squaredance-undervisning.

Eksempel:
I Urbanplanen har events været brugt som et gennemgående værktøj fra allerførste tanke til aflevering på de enkelte delprojekter.
Meget tidligt i forløbet blev der arrangeret et fakkeltog gennem bebyggelsen.
Formålet var at finde den ”den usynlige sti” i området. Det var en smuk slange
der bevægede sig gennem bebyggelsen en mørk aften i november. Fakkeltoget
sendte dels et budskab om, at området mangler fælles stisystemer, dels om at
processen gik i gang, og at alle beboere var inviteret til at deltage.
En event, der blev afholdt senere i forløbet, var en stand på bydelens årlige ’Urban–festival’. Her blev der gjort reklame for ’Forny din bolig’, hvor den enkelte
beboer kan købe en altan i forbindelse med renoveringen. Ud over en udendørs
udstilling med plancher og tryksager bestod eventen i, at der midt på pladsen
var optegnet omridset af en altan i fuld størrelse, som var indrettet med stole,
bord og blomster.

Det kan altså give værdi til projektet på en meget enkel måde enten som en
oplevelse, som reklame for et arrangement eller en idé i projektet eller det
kan være en alternativ måde at involvere beboere på og få en dialog ’uden for
møderummet’.

s. 62
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litteratur og henvisninger

Litteraturliste
Følgende materialer er enten blevet brugt direkte i AlmenVejledningen eller
som inspiration og baggrundsmateriale:

Øvrige henvisninger
Almennet har udgivet følgende hæfter og vejledninger, som gratis kan hentes
fra www.almennet.dk:

Bertelsen og Gottlieb: Prisdatabase og informative datablade for bygherren.
SBI 2005:05.

AlmenHæfter
Almenhæfter er skrevet til forretningsførere, inspektører, afdelings- og organisationsbestyrelser samt andre med interesse i fornyelse. AlmenHæfter giver
inspiration, overblik og grundlag for de overordnede beslutninger i fremtidssikring.

McKnight: Building Communities From the Inside Out: A Path Towards Finding
and Mobilizing a Community’s Assets, 1993.
Statskontoret: Att konsultera medborgarna, 1999:51.
CINARK sætter fokus: WITRAZ arkitekter om Brugerinddragelse side 53–59,
2006.
Anne Beim og Natalie Mossin, SBI: Designproces og brugerkrav, Forskningsrapport, 2004.

AlmenHæfte A:
Introduktion til fremtidssikringen
- hvordan man kommer i gang med analyser og planlægning.
AlmenHæfte A1:
Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger
- din vej til fremtiden.
AlmenHæfte A2:
Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde.
AlmenHæfte A3:
Beboerdemokratisk proces
- fra idé til godkendt skema A.

s. 64
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litteratur og henvisninger

AlmenVejledninger
Almenvejledninger er skrevet til boligorganisationer, projektledere og konsulenter, der er involveret i at styre og gennemføre fremtidssikringen. AlmenVejledninger giver støtte til det praktiske arbejde og sætter rammerne for normal god
praksis i den almene sektor.
AlmenVejledning A1:
AlmenVejlening A1:
Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger – din vej til fremtiden.
AlmenVejledning A2:
Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde.
AlmenVejledning A3:
Beboerdemokratisk proces - fra idé til godkendt skema A.
AlmenVejledning C3:
Beboerdemokratisk proces - fra skema A til skema C.
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At renovere og modernisere almene boligbebyggelser er en langstrakt affære, som kan strække sig over adskillige år.
Selv når det gennem et engageret og involverende beboerarbejde er
lykkedes at vinde beboernes tilslutning til planerne venter en lige
så langvarig og resursekrævende proces med at få projekteret, prissat og udbudt de ønskede forbedringer – efterfulgt af entreprenørernes fysiske byggearbejder med alt hvad det indebærer af gener,
genhusninger og beboerreaktioner, positive og negative.
AlmenVejledning C3 – Den beboerdemokratiske proces 2 – er et støtteredskab til byggeudvalget og de projektmedarbejdere i boligorganisationens byggefunktion, der skal sørge for at styre processen
sikkert i mål på en måde, som fastholder beboernes engagement og
ejerskab i fornyelsen. Fase for fase anviser vejledningen veje til at
held kan anvendes i denne proces. Vejledningen bygger bl.a. på erfaringer for det store fornyelsesprojekt af Urbanplanen på Amager
i København, U2.
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inddrage beboerne – og introducerer en række værktøjer, der med

