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2. kreds



Fra kl. 7.30  Morgenmad

Kl. 9.00 – 9.30  Det Gode Boligliv
De almene boligorganisationer har altid været pionerer, 
når det handler om at skabe grønne rekreative arealer 
og gode fælles faciliteter. Men behov og forventninger 
ændrer sig, som tiden går.
 
De store grønne arealer, fælleslokalerne og boligområ-
dets lokalcenter er i dag ikke altid det bedste udgangs-
punkt for fællesskab, egne aktiviteter og uformelle  
møder med naboerne. 

Det Gode Boligliv er en Realdania-kampagne, som 
støtter projekter, der kan ændre rammerne omkring 
 livet i de almene boligområder. Det sker ved at støtte 
idéer og projekter fra dem, der kender områderne 
bedst - nemlig beboerne - og hjælpe dem med at gøre 
idéerne til virkelighed og til inspiration for andre.
Olav Kirchhoff, Det Gode Boliglivs kampagne sekretariat 

Lørdag 
25. januar 2014

Kl. 16.00  Ankomst

Kaffe / te og kage

Kl. 17.00  Velkomst 

Birte Flæng Møller, kredsformand, og Helge Hansen, 
kredsnæstformand

Kl. 17.10 – 18.30  Byer for mennesker

Gehl Architects har gennem mange år studeret, 
 hvilke elementer i byen der skal være til stede, for at 
vi som mennesker trives i dem. Hvad skal skalaen på 
bygninger, torve og pladser være, for at folk føler sig 
trygge og benytter byrummene? Hvordan skal vore 
store boligbebyggelser være, for at vi benytter ude-
rummene, fællesfaciliteterne og føler os trygge?  
En repræsentant for Gehl Architects fortæller om 
 erfaringerne.
Kristian Skovbakke Villadsen, arkitekt og partner, 
Gehl Architects

Kl. 19.30  Middag

Kl. 21.00 – 01.00  Socialt samvær

Mød deltagere og PS2DUO til musik i Mødestedet, 
Salonerne og i Dagligstuerne 

Fredag 
24. januar 2014



Kl. 9.45 – 12.05  Fem projekter  
– eksempler til inspiration

Alle deltagere er på forhånd opdelt i 5 storgrupper, 
som i fællesskab bevæger sig mellem alle projekter. 
Tidsplan udleveres på konferencen.

 

Kl. 12.30 – 13.30  Frokost

Kl. 13.30 – 15.15  Vejen til ghettoen er 
brolagt med dårlige beslutninger

Dilemmaspil v/Regnar Nielsen
Ideen bag opførelsen af mange boligområder, der i 
dag kaldes udsatte, var visionære ambitioner om at 
skabe gode tidssvarende boliger til mellemklassen.  

De fleste afdelinger startede med en beboersammen-
sætning, der bestod af en passende blanding af  
akademikere, faglærte og ufaglærte arbejdere. Men 
noget gik galt.
Formentlig var det flere forhold, som udløste, at  
politikerne i dag formelt har givet 34 boligområder 
prædikatet ghettoer.
I et dilemmaspil placeres centrale aktører i den varme 
stol, hvor de præsenteres for en lang række dilemmaer 
– og du kan være med til at finde de gode løsninger.

Kl. 15.15  Afrunding af konferencen

samt orientering om kredsvalg og andre aktiviteter i 
BL's 2. kreds.
Birte Flæng Møller, kredsformand, og Helge Hansen, 
kredsnæstformand

Kl. 15.30  Afsluttende kaffe / te og 
kage

Lørdag 
25. januar 2014

Se grupperne
på bagsiden... 



 

4. Over sø og land 
Lerbakken, Helsingør
Sø/mose omdannes fra et  
lukket område til et attraktivt 
opholdssted og den foretrukne 
forbindelse igennem området. 
Tine Djurhuus

2. Fællesskab og bevægelse 
i det danske vejr
Magrethevænget, Maribo 
Støtte til aktiviteter som fiskeri, billard, 
gang, svømning, madlavning og fod-
bold i et multiområde for familier og 
naboer. En overdækket terrasse giver 
plads til ophold, leg og bevægelse, 
udendørs madlavning mv. 
Gitte Porsmose

5. Det åbne fællesskab 
Skotlandsplads, Amager 
Et opsagt institutionslejemål, som ikke er 
til at udleje, skal omdannes til et lyst og 
åbent fællesskab som samlingspunkt for 
beboere og beboerdemokratiske møder 
og som integrationsdynamo.
Per Svensen

1. UrbanPlanten 
Remiseparken, Amager 
På Byggelegepladsen/Bonde-
gården bygges højbede og ude-
køkken. Der plantes frugttræer 
og buske, etableres grønne tage 
og et insekthabitat / biosfære-
tag til et visuelt, socialt lærings-
sted for urbant landbrug.
Pernille Mahon Hansen

3. De talende bænke 
Bispeparken og Gravervænget/ 
Møllerloden, København NV
En styrkelse af fælles tilhørs-
forhold og viden om bolig- 
afdelingerne ved at sætte  
fokus på den lokale identitet, 
kærlighed til “stedet” og de 
gode historier, der eksisterer 
blandt boligafdelingernes  
beboere.
Maren Grosen

Grupperne


