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Indledning  

Den	2.	Juni	2014	flyttede	55	beboere	ind	i	20	nybyggede	huse	i	træ,	der	rummer	i	alt	40	boliger.	To	boliger	i	

hvert	hus.	Sammen	med	et	fælleshus	og	nogle	grønne	fællesarealer	danner	disse	huse	rammen	om	Storby-

landsbyen,	et	alternativt	alment	boligområde	lidt	uden	for	Aarhus.		

Storbylandsbyen	bygger	på	en	unik	 tanke	om	at	bringe	 forskellige	mennesker	med	 forskellige	 ressourcer	

sammen	og	 derved	 skabe	 et	 socialt	 bæredygtigt	miljø,	 der	 fremmer	inklusion	 og	 godt	 naboskab.	 Storby-

landsbyen	er	et	alment	boligområde	med	fokus	på	fællesskab,	deltagelse	og	godt	naboskab.	Beboerne	er	

en	sammensætning	af	folk	med	mange	forskellige	talenter	og	udfordringer.	Nogle	visiteres	til	boligerne	fra	

Aarhus	Kommune,	andre	 får	 tildelt	boligen	via	det	almene	boligselskab	Østjysk	Bolig.	Nogle	 får	 individuel	

social	støtte	fra	Aarhus	kommune,	andre	gør	 ikke.	Fælles	for	beboerne	er,	at	de	alle	har	sagt	 ja	til	at	bo	i	

Storbylandsbyen.	Beboerne	skal	sammen	med	en	social	vicevært	og	tre	bostøtter1	bygge	et	fællesskab	op	

og	gøre	Storbylandsbyen	til	et	rart	sted	at	bo.		

Storbylandsbyen	er	en	anderledes	måde	at	tænke	inklusion	og	samarbejde	mellem	kommune,	boligselskab	

og	beboere.	Det	er	første	gang	i	Danmark,	at	der	etableres	et	sådant	boligområde.	Det	kræver	noget	andet	

og	ekstra	af	både	beboerne,	kommunen	og	boligselskabet.		

Socialt	 Udviklingscenter	 SUS	 har	 i	 forbindelse	med	 beboernes	 indflytning	 i	 Storbylandsbyen	 i	 sommeren	

2014	gennemført	denne	erfaringsopsamling.		

Formål og indhold 
Formålet	 med	 erfaringsopsamlingen	 er	 1)	 at	 lade	 beboernes	 værdier	 og	 ønsker	 til	 fællesskabet	 danne	

grundlaget	for	beboernes	såvel	som	de	involverede	medarbejderes	videre	arbejde	med	at	skabe	et	velfun-

gerende	boligmiljø,	og	2)	at	samle	erfaringer	og	opmærksomhedspunkter,	som	der	kan	drages	nytte	af	ved	

senere	spredning	og	udvikling	af	konceptet.		

																																																													

1	Den	sociale	vicevært	er	ansat	ved	Østjysk	Boligselskab	og	Bostøtterne	i	Aarhus	kommune.	De	er	 ikke	ansat	fuld	tid.	Viceværten	
har	haft	tæt	på	fuld	tid	i	opstartsfasen,	men	har	også	haft	opgaver	i	andre	afdelinger.	Han	går	i	2015	ned	i	tid	til	17%	af	et	årsværk.	
Bostøtterne	har	hver	4	timer	om	ugen	i	Storbylandsbyen.	Desuden	har	nogle	beboere	en	individuel	bostøtte	tilknyttet.	Den	indivi-
duelle	støtte	som	gives	svarer		i	alt	til	omkring	10-12	timer	om	ugen.	

	
”Det	der	er	dejligt	ved	at	bo	herude,	det	er	fællesskabet	og	de	mennesker,	jeg	har	fundet	sammen	med	
indtil	videre.	Og	så	omgivelserne	og	naturen”		

(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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Rapporten	indeholder	denne	indledning	med	et	resumé	af	erfaringsopsamlingen	og	et	kort	historisk	rids	af	

Storbylandsbyen	som	projekt.	Herefter	kommer	et	metodeafsnit,	hvor	erfaringsopsamlingens	faser	og	del-

tagerne	i	erfaringsopsamlingen	beskrives.	Herefter	følger	et	afsnit	om	beboernes	værdier,	deres	foreløbige	

erfaringer	samt	vurdering	af	status	på	værdierne,	efterfulgt	af	et	afsnit	som	opsummerer	medarbejdernes	

og	 styregruppens	 erfaringer	med	 Storbylandsbyen	 som	projekt.	 Til	 sidst	 et	 kort	 afsnit	 som	 samler	 op	 på	

erfaringerne	 på	 tværs	 af	materialet.	 Her	 kommer	 Socialt	 udviklingscenter	 SUS,	med	 udgangspunkt	 i	 det	

samlede	materiale,	med	 et	 bud	 på	 tre	 fokusområder,	 som	den	 kommende	 udviklingsworkshop	 kan	 tage	

afsæt	i.		
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Resumé 
Erfaringsopsamlingen	viser,	at	der	er	et	stort	potentiale	i	Storbylandsbyen.	De	sociale	relationer	beboerne	

imellem	er	allerede	begyndt	at	spire,	og	der	er	hos	både	beboere	og	medarbejdere	et	stort	engagement	og	

lyst	til	at	realisere	ideen	om	et	socialt	bæredygtig	boligområde	med	fællesskab	og	godt	naboskab	som	nøg-

leord.	Erfaringsopsamlingen	viser	også,	at	det	kræver	hårdt	arbejde,	og	at	der	i	praksis	er	et	stykke	vej	fra	

idé	og	vision	til	realiseringen	af	et	sådan	fællesskab.	

I	afsnittet	om	beboernes	erfaringer	gennemgås	beboernes	værdier	og	deres	vurdering	af	status	på	udfol-

delsen	af	disse	værdier.	Det	beskrives	her	hvordan	uventede	faktorer	kan	komme	til	at	spille	en	stor	rolle	i	

forhold	til	realiseringen	af	de	værdier,	de	har	sat	op	for	et	godt	fællesskab.	Det	kan	fx	være	timingen	i	for-

hold	til	indflytningen,	manglende	indretning	af	fysiske	rammer	eller	uventede	praktiske	problemer2.	Derfor	

er	en	god	kontakt	til	både	boligselskab	og	kommune	samt	mulighed	for	hurtig	afklaring	og	løsning	af	pro-

blemer	og	udfordringer	vigtigt.	Erfaringerne	viser	også,	at	etableringen	af	fællesskabet	og	det	gode	nabo-

skab	kræver	engagement	og	hårdt	arbejde	fra	beboernes	side.	Vejen	derhen	kan	være	både	konfliktfyldt	og	

følelsesmæssigt	udfordrende.	Det	kræver	tid	og	tålmodighed	at	finde	balancen	i	de	sociale	relationer.	Det	

er	vigtigt	at	skabe	et	rum	for	løbende	forventningsafstemning	og	anledning	til	at	lære	hinanden	at	kende.	

Samtidig	har	de	tætte	relationer	og	det,	at	beboerne	bor	tæt	og	oplever	sig	som	et	fællesskab,	den	betyd-

ning,	at	de	kan	blive	påvirket	af	de	andres	problemer	eller	konflikter.	Derfor	har	beboerne	i	Storbylandsby-

en	og	udviklingen	af	fællesskabet	brug	for	opbakning,	opmærksomhed	og	sparring	fra	kommune	og	bolig-

selskab	eller	andre	relevante	aktører.	Særligt	har	der	været	behov	for	støtte	og	konflikthåndtering	i	perio-

den	omkring	indflytningen,	som	var	en	stor	omvæltning	for	mange.		

Erfaringerne	peger	også	på,	at	når	først	beboerne	er	flyttet	ind,	er	det	ikke	vigtigt	for	dem	hvem	der	er	visi-

teret	fra	kommunen,	og	hvem	der	har	fået	tildelt	boligen	via	boligselskabet.	Det	er	ikke	noget	beboerne	går	

op	I,	og	den	omsorg	og	støtte,	som	beboerne	giver	hinanden,	går	på	tværs	af	de	to	beboergrupper.	De	har	

altså	ikke	en	oplevelse	af,	at	der	er	én	ressourcestærk	gruppe	og	én	med	manglende	ressourcer	–	det	varie-

rer	fra	situation	til	situation.	Beboerne	oplever	desuden,	at	det	kan	være	svært	at	involvere	alle	beboerne	i	

fællesskabet,	men	at	det	er	vigtigt	for	realiseringen	af	værdierne	og	det	gode	naboskab	i	Storbylandsbyen,	

at	 alle	beboere	 involveres	 i	 en	 forventningsafstemning	om	værdierne	og	 fællesskabet	 i	 Storbylandsbyen.	

Involveringen	af	alle	beboerne	kræver	særlig	opmærksomhed.	

I	afsnittet	om	Storbylandsbyen	som	projekt	beskrives	styregruppens	og	medarbejdernes	erfaringer	fra	de-

res	arbejde	med	etableringen	af	Storbylandsbyen.	Her	beskrives	vigtigheden	af	og	udfordringerne	med	at	

etablere	et	 fælles	ejerskab	mellem	boligselskab,	kommune	og	andre	aktører,	når	der	 samarbejdes	om	et	

projekt	som	Storbylandsbyen.	Erfaringen	er,	at	der	er	behov	for	at	etablere	et	partnerskab	og	et	tæt	sam-

																																																													

2	Det	skal	her	nævnes,	at	entreprenøren	gik	konkurs	under	opførslen	af	byggeriet.	Det	har	medførte	en	del	praktiske	og	tidsmæssi-
ge	problemer	ift.	byggeriet,	som	boligselskabet	ikke	har	kunnet	forudse.	Det	har	betydet,	at	byggeriet	ikke	var	færdigt	på	det	plan-
lagte	tidspunkt	og	har	været	anledning	til	flere	af	de	praktiske	problemer	omkring	byggeriet	som	nævnes	i	erfaringsopsamlingen.		
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arbejde	med	klar	rollefordeling	tidligt	i	projektperioden.	Det	har	desuden	vist	sig,	at	beboerne	havde	brug	

for	mere	støtte	og	opbakning	 i	 forbindelse	med	 indflytningen,	end	der	var	kalkuleret	med.	En	erfaring	er	

også,	at	nogle	helt	konkrete	problemer	og	forsinkelser	med	byggeriet	har	haft	stor	betydning	for	miljøet	i	

Storbylandsbyen,	hvilket	har	givet	anledning	til	uventede	konflikter	og	udfordringer.	Her	er	erfaringen,	at	

det	er	vigtigt,	allerede	før	beboerne	flytter	ind,	at	forholde	sig	til,	hvordan	hverdagen	kommer	til	at	se	ud,	

og	hvad	der	kan	være	behov	for,	når	de	er	flyttet	ind.	

Både	styregruppen	og		medarbejderne	i	Storbylandsbyen	(viceværten	og	de	tre	bostøtter)	har	gjort	sig	den	

erfaring,	at	det	kan	være	vanskeligt	at	finde	formen	på	viceværtens	og	bostøtternes	funktion.	Det	er	en	ny	

måde	at	være	bostøtte	og	vicevært	på,	og	det	kræver	en	særlig	indsats	at	opsøge	og	skabe	en	god	relation	

til	beboerne.	I	dette	tilfælde	har	viceværten,	men	ikke	bostøtterne,	været	involveret	fra	starten.	Erfaringen	

er,	 at	 det	 er	 vigtigt	 at	 tænke	 i	 inddragelse	 af	 både	 bostøtterne	 og	 viceværten	 allerede	 inden	 beboernes	

indflytning	 i	 Storbylandsbyen,	 så	 der	 kan	 ske	 en	 forventningsafstemning	mellem	beboerne	og	medarbej-

derne	lige	såvel	som	mellem	beboerne,	i	perioden	op	til	og	efter	indflytningen.	Det	gode	samarbejde	mel-

lem	beboerne	og	bostøtterne	og	viceværten	er	ikke	nødvendigvis	noget,	der	kommer	af	sig	selv.	Det	kræver	

opmærksomhed	og	udvikling	

Det	sidste	afsnit	om	udviklings-	og	 fokusområder	 rummer	en	kort	opsamling	på	 fremtidige	udviklings-	og	

fokusområder	på	tværs	af	materialet.	Her	peges	på	tre	overordnede	fokusområder,	som	der	kan	tages	ud-

gangspunkt	i	i	den	videre	udvikling	af	Storbylandsbyen.	Det	er	1)	beboernes	relation	internt	i	Storbylands-

byen,	herunder	inkludering	af	flere	beboere	i	fællesskabet	samt	håndtering	af	konflikter,	2)	relationen	mel-

lem	beboerne	og	medarbejderne	i	Storbylandsbyen,	herunder	udvikling	af	bostøtte	og	viceværtfunktionen,	

og	3)	 Relationen	mellem	beboerne	og	boligselskabet	og	 kommunen,	 herunder	 afklaring	 af	 kommunikati-

onsvejen	samt	samarbejdet	mellem	afdelingsbestyrelse	og	styregruppe.		

	”Det	første	stykke	tid	herude	synes	jeg	har	været	meget	lærerigt,	for	jeg	har	ikke	prøvet	noget,	der	min-
der	om	det	før	overhovedet.	Jeg	synes,	at	folk	er	super	flinke	her,	men	jeg	kommer	til	at	lægge	mig	selv	
rigtig	meget	i	alt,	hvad	jeg	hører,	og	alt	hvad	der	foregår	herude.	Så	derfor	skal	jeg	ligesom	lære	ikke	at	
stresse	mig	selv	for	meget	med,	hvad	andre	går	og	bøvler	med.	Så	jeg	får	lært	en	masse	ting	–	også	om	
hvordan	jeg	selv	reagerer”	(Beboer,	Storbylandsbyen)	

	

”Det	er	en	ny	måde	for	os	at	tænke	bostøtte	på”		
(Afdelingsleder	i	Center	for	Bostøtte,	Aarhus	

Kommune)	
	

”Lige	såvel	er	det	en	ny	måde	for	os	at	tænke	
varmemester	og	vicevært	på”		

(Udviklingschef,	Østjysk	Bolig)	
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Historien bag Storbylandsbyen 
Storbylandsbyen	er	i	sin	håndgribelige	form	et	eksempel	på,	at	social	bevidsthed	og	fantasi	kan	føre	til	en	

social	opfindelse	–	som	i	sidste	ende	forhåbentlig	fører	til	social	forandring.	Sådan	skrev	Carsten	Andersen,	

konsulent	og	medstifter	af	Socialt	Udviklingscenter	SUS,	da	han	sammen	med	en	række	andre	 idémagere	

havde	fået	idéen	om	Storbylandsbyen.	De	første	tanker	om	Storbylandsbyen	er	således	dateret	helt	tilbage	

til	1992.	

Storbylandsbyen	udspringer	af	en	vision	om	at	skabe	et	nutidigt	boligtilbud	til	socialt	sårbare	og	andre,	som	

ønsker	at	bo	under	frie	boformer	med	godt	naboskab.	Ideen	til	Storbylandsbyen	kommer	fra	andre	bolig-

områder,	hvor	mennesker	med	vidt	forskellig	baggrund	bor	sammen	og	har	et	socialt	fællesskab.	Refleksio-

nerne	omkring	Storbylandsbyen	skete	således	ud	fra	en	nysgerrighed	på	de	særlige	vilkår,	som	findes	i	de	

frie	boformer	i	havehusmiljøerne	og	andre	selvgroede	boligmiljøer	med,	legal	eller	illegal,	helårsbebyggel-

se.	Disse	miljøer	rummer	en	høj	grad	af	socialt	 forpligtende	netværk	og	frihed.	Oprindeligt	var	tanken,	at	

der	ved	opførelsen	af	Storbylandsbyen	skulle	bruges	nye	byggemetoder	og	nye	muligheder	 i	 lovgivningen	

for	almene	boliger.	Storbylandsbyen	skulle	dermed	 tilføre	boligmarkedet	et	nyt	boligtilbud	 til	mennesker	

med	en	anderledes	livsform.	Det	er	visionen	om	et	sådant	boligtilbud	med	en	høj	grad	af	socialt	forpligten-

de	netværk	og	frihed,	der	nu	arbejdes	på	at	indfri.	

Fra	den	 første	vision	om	en	Storbylandsby	 til	 den	Storbylandsby,	der	nu	 ligger	på	Marienlystvej	nord	 for	

Aarhus	by,	ligger	et	arbejde	båret	oppe	dels	af	socialt	engagement	og	virkelyst,	dels	af	en	projektorganise-

ring	og	et	 samarbejde	mellem	Østjysk	Bolig,	Aarhus	Kommune	og	Socialt	Udviklingscenter	SUS.	Projektet	

var	i	mange	år	drevet	af	et	samarbejde	mellem	Højbjerg	Andelsboligforening	(senere	Alboa),	Aarhus	kom-

mune	og	Socialt	Udviklingscenter	SUS.	I	selve	realiseringen	af	Storbylandsbyen	blev	i	stedet	Østjysk	Bolig	en	

afgørende	medspiller.	Østjysk	Bolig	har	nu	 i	 et	 tæt	 samspil	med	Aarhus	Kommune	og	 SUS	etableret	den	

Storbylandsby,	vi	ser	i	dag,	også	kendt	som	Marienlystvangen,	afdeling	20.		

Mange	aktører	har	været	involveret.	Og	mange	interessenter	er	i	spil.	Østjysk	Bolig	har	biddraget	med	boli-

gerne,	en	social	vicevært	og	lysten	til	at	prøve	noget	nyt,	Aarhus	Kommune	med	3	bostøttemedarbejdere	

og	viden	om	inklusion	og	udsathed.	Socialt	Udviklingscenter	SUS	har	været	idémager	og	medudvikler,	bid-

draget	med	viden	om	brugerindflydelse	og	beboerinvolvering	 samt	gennemført	 værdiworkshops	og	erfa-

ringsopsamlingen.	Og	 så	 er	 der	 beboerne,	 som	enten	 tildeles	 boligen	 via	 boligselskabet	 eller	 visiteres	 til	

boligen	via	kommunen	–	hver	især	med	deres	egne	drømme	og	ønsker	for	livet	i	Storbylandsbyen.		

STYREGRUPPE	

Der	blev,	da	samarbejdet	omkring	Storbylandsbyen	tog	form,	etableret	en	styregruppe	omkring	projektet.	I	

styregruppen	 sidder	 repræsentanter	 fra	Østjysk	Bolig,	Aarhus	Kommune	og	 Socialt	Udviklingscenter	 SUS.	

Styregruppens	repræsentanter	fra	henholdsvis	boligselskab,	Kommune	og	Socialt	Udviklingscenter	SUS	har	

undervejs	i	projektforløbet	været	forskellige	personer,	alt	afhængigt	af	hvilket	stadie	projektet	befandt	sig	i.	
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Styregruppens	opgave	har	været	at	danne	rammen	om	projektet	Storbylandsbyen	fra	ide	til	virkeliggørelse.	

Udviklingschefen	 fra	 Østjysk	 Bolig	 og	 den	 eksterne	 konsulent	 fra	 Socialt	 Udviklingscenter	 SUS	 har	 været	

gennemgående	deltagere	i	styregruppen.	Udviklingschefen	fra	Østjysk	Bolig	har	fungeret	som	tovholder	for	

projektet.	Det	er	tovholderens	ansvar	at	sikre	processen	og	aktiviteterne,	at	indkalde	til	og	følge	op	på	de	

interne	møder	 samt	at	 stå	 for	kontakten	 til	 eksterne	 samarbejdspartnere.	Tovholderen	har	desuden	haft	

kontakt	 til,	og	udarbejdet	ansøgninger	 til,	 fonde	mv.	som	har	støttet	Storbylandsbyen	med	bevillinger	og	

lignende.	Fx	har	BRF	kredit	bevilget	penge	til	små	projekter,	som	beboerne	selv	har	ønsket	og	selv	kan	sæt-

te	i	gang	(at	afholde	en	indflytterfest	og	bygge	udendørsmøbler,	og	der	er	planer	om	at	bygge	en	udendørs	

pizzaovn).	Og	fælleshuset	er	bygget	i	samarbejde	med	elever	fra	Produktionsskolen	og	Aarhus	Tech.	

Styregruppen	har	ændret	sammensætning	i	takt	med,	at	Storbylandbyen	er	gået	fra	at	være	en	projektidé	

til	 i	dag	at	være	en	del	af	Aarhus	Kommunes	og	boligselskabets	drift.	Tidligt	 i	 forløbet	var	det	mere	over-

ordnede	 ledelsesniveau	 fra	både	boligselskab,	kommune	og	Socialt	udviklingscenter	SUS	repræsenteret.	 I	

ideudviklingsfasen	har	der	desuden	været	tilknyttet	en	udviklingsmedarbejder	fra	Aarhus	kommunes	Cen-

ter	for	Bostøtte	i	eget	hjem.	Boligselskabets	vicevært	har	været	tilknyttet	projektet	tidligt,	hvorimod	afde-

lingslederne	 og	 bostøtterne	 fra	 kommunen	 er	 først	 senere	 i	 projektfasen	 blevet	 tilknyttet	 styregruppen.	

Det	er	sket	efterhånden,	som	deres	funktioner	er	blevet	defineret,	og	de	er	blevet	udvalgt	til	opgaven.	Af-

delingslederne	 blev	 tilknyttet	 da	 visitationen	 af	 beboere	 fra	 kommune	 skulle	 påbegyndes,	 omkring	 seks	

måneder	inden	indflytningen.	Og	bostøtterne	blev	tilknyttet	lige	inden	og	omkring	indflytningen.	

Styregruppens	 sammensætning	 på	 tidpunktet	 for	 erfaringsopsamlingen	 var	 fra	 Østjysk	 Bolig:	 Udviklings-

chef,	udlejningschef	og	den	sociale	vicevært,	der	er	 tilknyttet	Storbylandsbyen.	Fra	Aarhus	Kommune:	To	

afdelingschefer	 fra	Center	 for	Bostøtte	 i	 eget	hjem	 (CBH),	 samt	 tre	bostøttemedarbejdere,	 som	 fungerer	

som	bostøtter	i	Storbylandsbyen3,	samt	en	udviklingskonsulent	fra	Socialt	Udviklingscenter	SUS.		

Det	skal	kort	nævnes,	at	entreprenøren	gik	konkurs	under	opførslen	af	byggeriet.	Det	har	medførte	en	del	

praktiske	 og	 tidsmæssige	 problemer	 ift.	 byggeriet,	 som	 boligselskabet	 og	 styregruppen	 ikke	 har	 kunnet	

forudse.	Det	har	betydet,	at	byggeriet	ikke	var	færdigt	på	det	planlagte	tidspunkt	og	har	været	anledning	til	

flere	af	de	praktiske	problemer	omkring	byggeriet	som	nævnes	i	erfaringsopsamlingen.	

AFDELINGSBESTYRELSE	

Umiddelbart	efter,	at	beboerne	flyttede	ind	i	Storbylandsbyen,	er	der	desuden	etableret	en	afdelingsbesty-

relse,	som	mødes	en	gang	om	måneden.	Afdelingsbestyrelsen	består	af	6	beboerrepræsentanter,	og	er	en	

naturlig	samarbejdspartner	for	styregruppen.	

																																																													

3	Da	Storbylandsbyen	geografisk	set	hører	under	både	CBH	Nord	og	CBH	Vests	områder,	deltager	medarbejdere	og	ledere	fra	begge	
lokalafdelinger.	



10	/	44	
	

Metode  
Erfaringsopsamlingen	tager	udgangspunkt	i	beboernes	egne	perspektiver	på	og	ideer	til,	hvad	der	skal	gøre	

Storbylandsbyen	til	et	godt	sted	at	bo.	Metodisk	er	inspirationskilden	evalueringsmodellen	KUBI	(Kvalitets-

Udvikling	gennem	Brugerindflydelse),	 som	har	brugerperspektivet	og	 -deltagelse	 som	centrale	elementer.	

Med	udgangspunkt	i	KUBI-modellen	har	et	vigtigt	element	i	erfaringsopsamlingen	været	at	afdække	bebo-

ernes	egne	værdier	og	ønsker	omkring	Storbylandsbyen	og	anvende	dem	som	succeskriterier	for	et	velfun-

gerende	fællesskab	i	Storbylandsbyen.		

Erfaringsopsamlingen	er	fremadskuende	og	udviklingsorienteret	i	den	forstand,	at	beboerne	og	medarbej-

derne	i	Storbylandsbyen	forventes	at	anvende	de	indsamlede	erfaringer	som	grundlag	for	videreudvikling	af	

miljøet	i	Storbylandsbyen.	Erfaringsopsamlingen	har	således	været	en	integreret	del	af	processen	omkring	

beboernes	indflytning	i	Storbylandsbyen.	

Det	har	været	et	ønske	fra	styregruppens	side,	at	erfaringsopsamlingen	tager	udgangspunkt	i	Storbylands-

byen	som	et	fællesskab	af	beboere.	Erfaringsopsamlingen	skelner	derfor	ikke	mellem	de	to	beboergrupper	

og	fokuserer	ikke	på	de	enkelte	beboeres	individuelle	udvikling	og	oplevelse	i	forbindelsen	med	indflytnin-

gen.		

Erfaringsopsamling i tre faser 
Erfaringsopsamlingen	består	af	flere	dele.	En	forberedende	del,	hvor	beboernes	værdier	og	succeskriterier	

blev	identificeret.	En	status-	og	erfaringsdel	med	opsamling	på	foreløbige	erfaringer	og	status	på	beboernes	

værdier	tre	måneder	efter	 indflytning.	Og	en	udviklingsdel,	hvor	beboerne	og	medarbejderne	har	beskre-

vet,	hvad	de	oplever	som	vigtige	udviklingsmål	for	Storbylandsbyen,	samt	hvad	der	skal	til	 for	at	opnå	de	

ønskede	forandringer.	

Fase	1:	På	et	informationsmøde	inden	indflytningen	og	en	efterfølgende	værdiworkshop	umiddelbart	efter	

drøftede	 og	 definerede	 beboerne	 i	 Storbylandsbyen,	 hvilke	 værdier	 de	 anser	 som	 vigtige	 for,	 at	 Storby-

landsbyen	bliver	et	godt	sted	at	bo.	Efterfølgende	har	Socialt	Udviklingscenter	SUS	tematiseret	og	sammen-

skrevet	værdierne	i	otte	værdier.	Disse	otte	værdier	er	efterfølgende	blevet	drøftet	og	godkendt	af	Storby-

landsbyens	afdelingsbestyrelse.		

Fase	2:	Tre	måneder	efter	 indflytning	 i	Storbylandsbyen	gennemførtes	 to	semistrukturerede	gruppeinter-

views	med	beboere	 i	Storbylandsbyen	med	udgangspunkt	 i	de	otte	værdier.	 I	 interviewene	er	der	spurgt	

ind	 til	beboernes	vurdering	af	 status	på	de	otte	værdier	 samt	deres	 refleksioner	og	 foreløbige	erfaringer	

omkring	værdierne	og	indflytningen	i	Storbylandsbyen.		

Til	at	supplere	beboernes	erfaringer	er	der	i	fase	2	gennemført	to	gruppeinterviews	med	medarbejderne	i	

Storbylandsbyen	(vicevært	og	bostøtter)	samt	styregruppens	ledelsesniveau	fra	kommune	og	Boligselskab.	
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Formålet	med	disse	interviews	var	at	indsamle	styregruppens	og	medarbejdernes	erfaringer	fra	samarbej-

det	omkring	etableringen	af	Storbylandsbyen.		

Fase	3:	På	baggrund	af	den	viden,	der	er	opnået	ved	de	ovenstående	interviews,	er	der	beskrevet	en	række	

udviklingspunkter	og	gennemført	en	workshop	med	beboerne	og	medarbejderne	 i	 Storbylandsbyen.	For-

målet	med	workshoppen	var	 at	drøfte	de	 foreløbige	erfaringer,	definere	udviklingsmål	og	 lægge	en	plan	

for,	hvordan	der	kan	arbejdes	videre	med	at	gøre	Storbylandsbyen	til	et	godt	sted	at	bo.				

Forløbet	i	erfaringsopsamlingen	er	skitseret	i	figuren	nedenfor.	

	

	

Figur	1:	Forløb	og	aktiviteter	i	forbindelse	med	erfaringsopsamlingen	

	

Undersøgelsesdesignet	lægger	op	til	muligheden	for	at	gentage	rækken	af	interviews	med	beboerne	et	år	

efter,	at	denne	erfaringsopsamling	er	gennemført,	for	at	se	hvilken	udvikling	der	har	været	i	perioden,	og	

hvad	status	på	beboernes	værdier	er	på	det	tidspunkt.	Både	beboerne	og	de	 involverede	medarbejdere	 i	

boligselskab	og	kommune	har	givet	udtryk	for	et	ønske	om,	at	dette	sker	som	en	opfølgning	på	det	udvik-

lingsarbejde,	der	nu	er	sat	i	gang.		

Deltagere i erfaringsopsamlingen  
Deltagerne	 i	 erfaringsopsamlingen	 er	 beboerne	 i	 Storbylandsbyen,	medarbejdere	 og	 repræsentanter	 for	

Aarhus	Kommune	og	Østjysk	Bolig.	Med	undtagelse	 af	 beboerne	har	 de	 andre	på	 forskellige	 tidspunkter	

været	repræsenteret	i	den	styregruppe,	der	har	været	nedsat	i	forbindelse	med	projektet	Storbylandsbyen.		

Erfaringsopsamlingens	kildemateriale	er	

• To	fokusgruppeinterviews	med	beboerne	–	fem	i	hver	gruppe.		

• 	Informahonsmøde	inden	
indflytning	
• 	Fællesmøde	om	værdier	i	
Storbylandsbyen	lige	ejer	
indflytning	

Maj/Juni	2014	
Idenhficering	af	beboernes	
værdier	og	succeskriterier	

• 	Gruppeinterviews	med	
beboerne	3	mdr.	ejer	
indflytning	
• 	Interviews	med	
styregruppemedlemmerne	
• 	(Udarbejdelse	af	rapport)	

September	2014	
Status	på	værdier	og	
foreløbige	erfaringer	 • 	Udviklingsworkshop	med	

beboere	og	medarbejdere,	
herunder	idenhficering	af	
vighge	udviklingsområder	
og	udarbejdelse	af	plan	for	
at	nå	ønskede	mål	

Januar	2015	
Idenhficering	af	

udviklingspotenhale	
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• Et	fokusgruppeinterview	med	de	tre	bostøtter	og	viceværten	i	Storbylandsbyen.		

• Et	fokusgruppeinterview	med	de	to	kommunale	afdelingsledere	fra	Center	for	Bostøtte	samt	udlej-

ningschef	og	udviklingschef	i	Østjysk	Bolig.		

Som	det	fremgår,	er	medlemmer	af	styregruppen	blevet	interviewet	i	to	grupper.	Det	skyldes,	at	styregrup-

pemedlemmerne	har	forskellige	funktioner	og	dermed	forskellige	erfaringer	at	dele	ud	af	i	forhold	til	pro-

jektet	 Storbylandsbyen.	 Nogle	 har	 overordnede	 ledelsesfunktioner,	 og	 nogle	 udfylder	 en	 funktion	 som	

medarbejdere	i	Storbylandsbyen.	Viceværten	og	bostøtterne	er	først	senere	i	projektperioden	blevet	en	del	

af	 styregruppen,	 hvorfor	 interviewet	med	 dem	hovedsageligt	 drejede	 sig	 om	deres	 foreløbige	 erfaringer	

med	at	arbejde	i	Storbylandsbyen.	

	

	

	



13	/	44	
	

Beboernes værdier og erfaringer med at bo i 
Storbylandsbyen  
Dette	afsnit	samler	beboernes	erfaringer	med	at	bo	i	Storbylandsbyen.	Afsættet	er	taget	i,	hvad	de	oplever	

som	værdier	 og	 succeskriterier	 for	 denne	unikke	boform.	 I	 første	del	 af	 afsnittet	 beskrives	otte	 værdier,	

som	erfaringsopsamlingen	viser	er	vigtige	for	beboerne.	Disse	værdier	er	indkredset	 inden	indflytningen.	 I	

anden	del	af	afsnittet	laves	status	på	disse	værdier	tre	måneder	efter,	at	beboerne	er	flyttet	ind	i	Storby-

landsbyen.	Der	bliver	dels	lavet	status	på	den	enkelte	værdi	efter,	beboerne	har	prøvet	at	bo	i	Storbylands-

byen,	dels	ekspliciteres	nogle	af	de	erfaringer/erkendelser,	som	beboerne	indtil	videre	har	gjort	sig	i	forhold	

til	 værdierne.	 For	 hver	 værdi	 er	 opsummeret	 en	 række	 udviklingsforslag,	 som	 er	 beboernes	 egne.	 Erfa-

ringsopsamlingen	viser,	at	nogle	værdier	optager	beboerne	mere	end	andre.	Det	betyder,	at	nogle	værdier	i	

denne	erfaringsopsamling	er	beskrevet	mere	fyldigt	end	andre.	Erfaringsopsamlingen	viser	desuden,	at	der	

på	nogle	områder	er	behov	for	udbredt	udvikling,	hvilket	resulterer	i	en	lang	række	udviklingsforslag,	mens	

der	på	andre	områder	er	behov	for	mindre	udvikling.	Det	resulterer	 igen	 i	 færre	udviklingsforslag.	Da	der	

gøres	status	på	værdierne	én	efter	én,	vil	nogle	af	erfaringerne	gå	 igen	under	de	 forskellige	værdier.	Det	

kan	være	vigtige	faktorer,	som	fx	fælleskabet	og	kendskabet	til	hinanden,	der	viser	sig,	at	have	en	betyd-

ning	i	forhold	til	opnåelse	af	flere	af	værdierne.		
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Beboernes værdier og succeskriterier for Storbylandsbyen 
I	 det	 følgende	præsenteres	 otte	 værdier,	 som	beboerne	 lige	 inden	 indflytning	 identificerede	 som	vigtige	

for,	at	Storbylandsbyen	skal	være	et	godt	sted	at	bo.	Herefter	følger	beboernes	vurdering	af	status	på	vær-

dierne	tre	måneder	efter	indflytningen	samt	beboernes	foreløbige	erfaringer	med	at	opnå	værdien,	herun-

der	vigtige	faktorer	som	har	spillet	en	rolle	og	ideer	til	forbedringer.		

På	baggrund	af	beboernes	drøftelser	 til	 informationsmøde	 inden	 indflytning	og	en	værdiworkshop	umid-

delbart	efter	indflytningen	i	Storbylandsbyen	er	de	otte	nedenstående	værdier	stillet	op.	Det	er	kendeteg-

nende	for	de	otte	værdier,	at	de	både	drejer	sig	om	de	formelle	strukturer,	der	skal	sætte	rammen	for	en	

velfungerende	Storbylandsby,		som	fx	de	fysiske	rammer	og	organisatoriske	strukturer,	og	kulturen	i	storby-

landsbyen,	altså	det	mere	uformelle,	som	fx	omgangsformen	og	relationerne.	

Derudover	er	det	kendetegnende,	at	der	er	stort	fokus	på,	at	der	skal	være	nogle	gode	rammer	for	fælles-

skabet,	og	at	beboerne	viser	interesse	og	omsorg	for	hinanden,	men	at	det	samtidig	opleves	som	vigtigt	at	

vise	hensyn	og	respektere	private	grænser	og	den	enkeltes	ret	og	behov	for	at	kunne	trække	sig	fra	fælles-

skabet	i	perioder.	

Værdierne	er	stillet	op	nedenfor	 i	overskrifter	med	korte	opsamlinger	på	beboernes	udsagn	omkring	den	

enkelte	værdi.	Beboernes	udsagn	er	forsøgt	holdt	så	tæt	som	muligt	på	de	konkrete	udtalelser	under	drøf-

telserne.		
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Beboernes værdier 

1.	Beboerne	skal	være	sociale	i	hverdagen		
For	beboerne	handler	denne	værdi	om,	at	man	mødes	
og	kommer	hinanden	ved	på	en	spontant	og	uorganise-
ret	måde.	At	man	hilser	på	hinanden,	hjælper	hinanden	
med	 småting	 og	 drikker	 kaffe	 sammen.	 At	 beboerne	
selv	tager	initiativ	til	at	støtte	op	om	fællesskabet	ved	at	
bidrage	og	byde	ind,	hvor	de	kan,	og	at	det	værdsættes	
og	anerkendes	af	de	andre	beboere,	når	man	”gør	no-
get	ekstra”.	Det	handler	også	om	at	have	en	omgangs-
form,	som	er	 imødekommende	over	 for	gæster	og	nye	
beboere.	

2.	 Der	 skal	 være	 et	 organiseret	 fællesskab,	 som	man	
kan	deltage	i		
For	 beboerne	 handler	 denne	 værdi	 om,	 at	 der	 er	 en	
struktur	 og	 fast	 organisering,	 som	 understøtter	 fælle-
skab	 og	 deltagelse.	 At	 der,	 ud	 over	 det	 uformelle	 og	
spontane	 fællesskab	 mellem	 beboerne,	 skal	 være	 en	
organisering	af	 fællesskabet,	 som	gør	det	nemt	at	del-
tage.	At	der	fx	er	 faste	fælles	arrangementer,	at	det	er	
tydeligt	 for	 alle,	 hvordan	man	kan	 tage	 initiativ	 til	 fæl-
lesarrangementer,	 og	 at	 der	 er	 tydelig	 kommunikation	
til	 alle	 i	 Storbylandsbyen	om,	hvad	der	 sker	hvornår	 fx	
både	 på	 opslagstavle,	 via	 facebook	 og	 på	 flere	 sprog.	
Herunder	 også	 at	 der	 er	 en	 struktur,	 som	 gør,	 at	man	
ikke	”glemmer”	dem,	som	ikke	så	ofte	deltager,	når	der	
inviteres	til	fællesaktiviteter.	

3.	Der	skal	være	gode	fysiske	rammer	
For	beboerne	handler	denne	værdi	om,	at	både	fælles-
arealerne	og	de	private	lejligheder	allerede	ved	indflyt-
ning	kan	tages	i	brug.	At	man	kan	føle	sigt	tryg	og	godt	
tilpas,	og	at	fællesarealerne	både	ude	og	inde	indbyder	
til	at	blive	anvendt	og	til	at	blive	beboernes	fælles	rum.	
At	der	er,	hvad	der	skal	til	for,	at	både	lejlighederne	og	
fællesarealerne	 er	 indbydende	og	 kan	 anvendes,	 og	 at	
det	samtidig	er	muligt	for	beboerne	at	sætte	deres	eget	
præg	på	 dem.	 Fx	 at	 fælleshuset	 indbyder	 til	 ”søndags-
hygge”	og	fællesspisning,	og	at	de	udendørs	arealer	kan	
anvendes	til	fælles	projekter	som	fx	urtehave	og	hønse-
hold.	

4.	Beboerne	skal	tage	ansvar	for,	at	fællesarealerne	er	
rare	at	være	på	
For	 beboerne	 handler	 denne	 værdi	 om,	 at	 fællesarea-
lerne	 anvendes	 hensynsfuldt	 af	 beboerne,	 så	 alle	 har	
lyst	til	at	bruge	dem.	Fx	at	beboerne	rydder	op	efter	sig	

selv,	 når	 de	 er	 på	 fællesarealerne,	 og	 at	 der	 løbende	
afholdes	 vedligeholdelsesdage.	 Herunder	 også	 at	 fæl-
lesarealerne	 er	 for	 beboerne	 og	 ikke	 for	 alle	 mulige	
andre,	 og	 at	 der	 altid	 er	 en	 ”vært”	 tilstede,	 når	 andre	
end	beboerne	i	Storbylandsbyen	inviteres	ind	og	bruger	
fællesarealerne.	

5.	 Beboerne	 skal	 vide,	 hvordan	 de	 tager	 kontakt	 til	
kommune	og	boligforening	
For	beboerne	handler	denne	værdi	om,	at	det	er	 tyde-
ligt,	hvem	de	kan	henvende	sig	til,	når	de	har	behov	for	
hjælp,	 støtte	 og	 opbakning	 fra	 boligselskabet	 og/eller	
kommunen.	Det	skal	være	tydeligt,	hvem	der	har	ansvar	
for	 hvad,	 og	 hvem	beboerne	 kan	 henvende	 sig	 til,	 når	
der	 er	 spørgsmål	 eller	 behov,	 som	 de	 ikke	 kan	 klare	
internt.	 Eller	 når	 der	 opstår	 situationer,	 som	 de	 ikke	
synes,	de	selv	kan	håndtere.		

6.	Der	skal	være	åbenhed	mellem	beboerne	
For	 beboerne	 handler	 denne	 værdi	 om,	 at	 det	 ikke	 er	
forbundet	med	tabu	og	konfliktskyhed	at	tale	om	svære	
ting.	 At	man	 fx	 kan	 sige	 til	 sin	 nabo,	 hvis	 der	 er	 gene-
rende	 støj.	 At	 det	 ikke	 skal	 være	 tabubelagt,	 at	 nogle	
beboere	 er	 visiteret	 af	 kommunen	 og	 nogle	 får	 tildelt	
boligen	af	boligselskabet,	og	at	beboerne	er	gode	til	at	
gøre	hinanden	opmærksom	på,	hvad	de	har	brug	for,	og	
om	de	har	særlige	behov,	så	andre	har	mulighed	for	at	
tage	hensyn.		

7.	Beboerne	skal	respektere	privatlivets	fred	
For	beboerne	handler	denne	værdi	om,	at	der	 i	 fælles-
skabet	også	er	plads	 til	 at	 respektere	hinandens	græn-
ser	 og	private	 sfærer.	 Fx	 at	man	banker	 på	hos	hinan-
den,	 når	 man	 kommer	 på	 besøg,	 og	 at	 man	 ikke	 går	
henover	 andres	 havearealer	 uden	 at	 være	 inviteret.	
Herunder	 også	 at	 det	 respekteres,	 hvis	 der	 er	 nogle,	
som	 ikke	har	 lyst	 til	 at	deltage	så	meget	eller	har	brug	
for	at	trække	sig	fra	det	fælles	i	perioder.	

8.	Beboerne	skal	passe	på	hinanden	
For	beboerne	handler	denne	værdi	om,	at	beboerne	er	
opmærksomme,	omsorgsfulde	og	hensynsfulde	overfor	
hinanden.	 Fx	 at	 der	 ikke	 sladres	 beboerne	 imellem,	 at	
man	bliver	ved	med	at	hilse	på	og	invitere	de,	som	ikke	
så	 ofte	 møder	 op	 til	 fællearrangementer.	 Og	 at	 man	
hjælper	hinanden	til	at	føle	sig	tryg	og	velkommen.	
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Status på værdierne tre måneder efter indflytning 
I	det	følgende	gennemgås	beboernes	vurdering	af	status	på	de	otte	værdier	tre	måneder	efter	indflytnin-

gen.	Det	vil	sige	deres	vurdering	af,	hvor	de	synes,	de	er	i	forhold	til	den	konkrete	værdi,	og	hvor	de	gerne	

vil	hen,	samt	refleksioner	og	foreløbige	erfaringer	som	knytter	sig	til	de	otte	værdier.	For	hver	værdi	præ-

senteres	desuden	en	række	udviklingsforslag	baseret	på	beboernes	egne	ønsker	og	erfaringer.		

VÆRDI	1:	BEBOERNE	SKAL	VÆRE	SOCIALE	I	HVERDAGEN	

Udviklingsforslag	

• At	flere	i	Storbylandsbyen	kommer	hinanden	ved	–	også	dem	som,	indtil	videre,	ikke	har	været	så	

meget	med	

• Bedre	 formidling	af	 ideen	bag	Storbylandsbyen	til	nye	beboere	–	 fx	på	anden	vis	end	på	skrift	og	

også	på	andre	sprog	end	dansk.	

• At	forventningsafstemme	med	nye	beboere,	inden	de	flytter	ind	–	fx	at	beboerrepræsentanter	eller	

afdelingsbestyrelsen	mødes	med	potentielle	kommende	beboere	og	fortæller	om	stedet.	

Status	

De	spontane	sociale	relationer	er	begyndt	at	spire	
Beboerne	fortæller,	at	de	spontane	sociale	relationer	er	begyndt	at	spire.	De	oplever,	at	det	er	naturligt	at	

hilse	på	hinanden,	og	at	det	 langt	hen	ad	vejen	også	er	blevet	naturligt	at	hjælpe	hinanden	med	småting	

eller	drikke	en	kop	kaffe	sammen.	En	beboer	fortæller	om	det	at	være	social	i	hverdagen	og	komme	hinan-

den	ved,	at	det	virker	til,	at	det	kommer	helt	automatisk,	efterhånden	som	man	møder	de	andre	og	lærer	

dem	at	kende.		

Der	er	indtil	videre	gode	oplevelser	med	at	lære	hinanden	at	kende,	hjælpe	hinanden	og	komme	hinanden	

ved.	Mange	af	beboerne	ønsker	det	sociale	og	sætter	pris	på	det,	og	flere	interviewpersoner	fortæller,	at	

de	er	rigtig	glade	for	det	fællesskab,	som	indtil	videre	er	opstået.	Beboerne	fortæller,	at	de	har	rigtig	meget	

glæde	af	hinanden,	og	italesætter	fællesskabet	og	den	måde	de	kommer	hinanden	ved	på	som	noget	af	det	

vigtigste	ved	Storbylandsbyen,	og	som	noget	der	gør,	at	de	føler	sig	godt	tilpas.	

Ikke	alle	er	blevet	en	del	af	det	sociale	liv	i	hverdagen	
Samtidigt	 er	 der	 en	 opmærksomhed	 om-

kring,	 at	 det	 endnu	 ikke	 er	 hele	 beboer-

gruppen,	 som	 er	 en	 del	 af	 dette	 uformelle	

fællesskab.	Beboerne,	 som	deltager	 i	 inter-

viewet,	 fortæller,	 at	 omkring	 halvdelen	 af	

beboerne	holder	sig	 lidt	 for	sig	selv	og	 ikke	

er	så	meget	på	fællesarealerne.	På	den	ene	

”Det	er	blevet	standarden	herude,	at	man	hilser	på	hinan-
den	og	er	flinke	ved	hinanden,	så	det	er	som	om,	at	det	
kommer	lidt	automatisk	–	i	hvert	fald	med	dem	man	lige	
møder.	For	der	er	jo	nogle	herude,	som	jeg	ikke	aner	hvem	
er,	og	det	er	jo	lidt	ærgerligt.	Men	det	kommer	nok”	

(Beboer	Storbylandsbyen)	
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side	tænker	de	interviewede	beboere,	at	det	sociale	fællesskab	er	noget,	der	skal	udvikle	sig	 langsomt	og	

det	handler	om	at	give	folk	lidt	tid	til	at	åbne	op	og	få	lyst	til	at	deltage.	På	den	anden	side	kan	de	også	væ-

re	bange	for,	at	nogle	af	dem,	som	de	ikke	ser	så	tit,	ikke	har	lyst	til	at	være	en	del	af	fællesskabet	i	Storby-

landsbyen.	Fx	synes	de,	at	det	er	ærgerligt,	når	nogle	beboere	 ikke	hilser.	Nogle	 fortæller	desuden,	at	så	

holder	de	også	selv	op	med	at	hilse	på	dem,	fordi	de	tænker,	at	de	ikke	har	lyst	til	kontakten.	Andre	synes,	

at	det	er	en	ærgerlig	mekanisme	og	at	det	gælder	om	at	blive	ved	med	at	være	åbne	og	blive	ved	med	at	

hilse	uanset,		eller	bare	spørge	folk	direkte	hvordan	de	gerne	vil	hilses	på.		

Vigtige	erfaringer	

Det	kræver	tid	at	finde	balancen	i	de	uformelle	sociale	relationer	
Beboerne	 fortæller,	 at	 det,	med	hvor	meget	man	 kommer	

hinanden	 ved,	 er	 en	 balance,	 der	 skal	 findes	 efterhånden,	

som	man	lærer	hinanden	at	kende,	da	det	jo	kan	være	for-

skelligt	 fra	 person	 til	 person,	 hvordan	 og	 hvor	meget	man	

ønsker	at	interagere	med	de	andre.	Derfor	kræver	det	tid	til	

at	 føle	 sig	 lidt	 frem.	Det	 er	heller	 ikke	 alle,	 som	er	 vant	 til	

den	meget	sociale	omgangsform,	og	de	skal	lige	finde	ud	af	med	sig	selv,	hvordan	de	har	det	bedst	med	at	

henvende	sig	 til	de	andre.	Her	 tre	måneder	efter	 indflytningen	er	beboerne	stadig	er	 i	gang	med	at	 lære	

hinanden	at	kende	og	finde	balancen	i	hverdagens	sociale	liv,	fortæller	de.	En	fortæller,	at	hun	synes,	at	det	

kan	være	lidt	grænseoverskridende	at	ringe	på	hos	andre	for	at	spørge	om	hjælp	til	noget	eller	bare	høre,	

hvordan	det	går	og	at	det	kræver	en	del	overvindelse.		

Fælles	forventningsafstemning	har	givet	godt	fælles	afsæt	
Det	har	været	godt	at	mødes	med	de	andre	beboe-

re	og	tale	om	forventninger.	Beboerne	mener	gene-

relt,	 at	 det	 er	 godt,	 at	 der	 har	 været	 fokus	 på	 det	

sociale	 aspekt	 i	 Storbylandsbyen	 fra	 starten,	 og	 at	

der	 på	 informationsmødet	 og	 på	 værdiworkshop-

pen	blev	skabt	plads	til,	at	beboerne	kunne	tale	om,	

hvad	de	forventede	sig	af	hinanden	og	på	den	måde	

forventningsafstemme.	 Beboerne	 fortæller	 desu-

den,	at	det,	at	de	blev	sat	sammen	for	at	tale	sammen	om	disse	ting,	også	har	været	en	god	måde	at	tage	

det	første	skridt	til	at	lære	hinanden	at	kende	på.	Det	er	typisk	også	dem,	som	har	været	til	de	to	arrange-

menter,	som	deltager	i	fællesskabet	og	kommer	hinanden	ved	nu	efter	indflytningen,	fortæller	beboerne.	

De	har	et	ønske	om,	at	dette	 fokus	på	at	 få	 talt	om,	hvad	beboerne	ønsker	 sig	af	Storbylandsbyen	og	af	

hinanden	skal	fortsætte,	også	efter	indflytningen.	Fx	med	en	ordning,	hvor	beboerne	selv	viser	potentielle	

kommende	beboere	rundt	og	fortæller	om	stedet.		

	

”Nogle	gange	tænker	jeg,	at	det	kunne	
være	hyggeligt	at	ringe	på	hos	en	nabo,	
men	hvad	nu	hvis	de	ikke	har	lyst?	Jeg	er	
ikke	vant	til	at	ringe	på	hos	naboen”	

(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”For	nogle	kommer	det	måske	naturligt,	men	jeg	
tror,	at	det	har	været	vigtigt,	at	der	er	blevet	sat	
fokus	på	det	på	de	der	møder	vi	har	haft,	inden	
vi	flyttede	ind.	Jeg	er	ret	sikker	på,	at	det	har	
været	med	til	at	præge	stemningen.	Så	ved	man	
ligesom,	hvad	kutymen	er	fra	start”	

(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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Det	er	ikke	alle,	der	har	kendt	til	ideen	bag	Storbylandsbyen	fra	starten	
Beboerne	fortæller,	at	det	virker	som	om,	at	det	 ikke	er	alle,	der	har	haft	kendskab	til	 ideen	med	Storby-

landsbyen,	og	at	det	måske	kan	være	en	af	grundene	til,	at	det	ikke	er	alle,	som	går	så	meget	op	i	fælles-

skabet	og	relationen	til	de	andre	beboere.	Nogle	af	

dem,	som	har	fået	tildelt	boligen	via	boligselskabet,	

fortæller,	at	ideen	med	Storbylandsbyen,	heller	ikke	

for	 dem,	har	 været	 tydelig,	 før	 de	mødte	op	 til	 in-

formationsaftenen	 og	 værdiworkshoppen.	 De	 sy-

nes,	 at	 det	 er	 vigtigt,	 at	 beboerne	 vælger	 Storby-

landsbyen	til	på	grund	af	fællesskabstanken	og	ikke	

bare,	fordi	det	er	et	billigt	sted	at	bo.		

Beboerne	 er	 bekymrede	 over,	 om	der	 tydeligt	 nok	

bliver	gjort	opmærksom	på,	hvad	det	er,	man	går	ind	til,	når	man	flytter	ind.	En	beboer	fortæller	fx,	at	hun	

måtte	google	Storbylandsbyen,	da	hun	ud	fra	den	information	hun	fik	ikke	helt	forstod,	hvad	ideen	gik	ud	

på.	En	anden	fortæller,	at	hun	havde	forventet,	at	hun	for	at	få	boligen	igennem	boligselskabet	skulle	skrive	

en	ansøgning,	hvor	hun	argumenterede	 for,	hvorfor	hun	gerne	ville	være	en	del	af	 fællesskabet	 i	Storby-

landsbyen.	Hun	tænker,	at	det	vil	være	en	god	ide	at	stille	krav	om	en	refleksion	over	dette	hos	de	nye	be-

boere.	Der	er	også	flere,	der	pointerer,	at	det	virker	som	om,	at	de	beboere,	som	ikke	taler	dansk,	ikke	har	

så	god	en	fornemmelse	af,	hvad	Storbylandsbyen	er	for	et	sted,	og	måske	derfor	har	svært	ved	at	leve	op	til	

forventningerne.	

Praktiske	udfordringer	og	konflikter	kan	tage	energi	fra	de	spontane	sociale	relationer	
Beboerne	 fortæller,	 at	 der	 har	 været	 mange	

praktiske	udfordringer	med	byggeriet	samt	kon-

flikter	hos	nogle	af	beboerne	 i	 forbindelse	med	

indflytningen.	 Det	 har	 fyldt	 meget	 og	 det	 har	

gjort,	at	det	sociale	er	kommet	lidt	i	anden	ræk-

ke.	Nogle	 beboere	 fortæller,	 at	 udfordringerne	

har	fyldt	så	meget,		at	de	ikke	har	haft	overskud	

til	det	fællesskab,	de	gerne	ville	indgå	i.	En	beboer	fortæller	om	de	konflikter	og	praktiske	problemer,	der	

har	været,	at	hun	føler,	at	hun	er	blevet	slået	lidt	tilbage	af	det,	og	at	hun	hellere	ville	have	brugt	sin	energi	

på	at	arrangere	nogle	fælles	oplevelser	end	på	at	løse	konflikter	og	praktiske	problemer.		

”Dengang	jeg	fik	tilbuddet	om	en	bolig,	var	der	en	
lap	papir,	hvor	der	stod	”Storbylandsbyen”	og	
noget	med	at	man	forventede	lidt	mere	fællesskab	
og	sådan.	Jeg	synes	ikke,	at	det	var	meget,	jeg	
synes	godt,	at	det	må	blive	penslet	lidt	mere	ud,	
for	det	er	jo	rart	at	have	flere	herude,	som	har	lyst	
til	det	–	som	ikke	bare	skal	have	en	bolig”	

(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”Det	som	det	har	gjort	ved	mig,	at	der	har	været	alle	
de	her	ting,	det	har	været,	at	jeg	synes	ikke,	at	jeg	har	
kunnet	alt	det,	jeg	selv	havde	troet...	jeg	blev	lidt	blæst	
omkuld	af	det	i	starten.	Der	ville	jeg	hellere	have	brugt	
mit	krudt	på	at	lave	en	fællespisning	eller	noget”		

	(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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VÆRDI	2:	DER	SKAL	VÆRE	ET	ORGANISERET	FÆLLESSKAB,	SOM	MAN	KAN	DELTAGE	I	

Udviklingsforslag	

• Der	skal	iværksættes	faste	fællesaktiviteter,	som	gør	det	nemmere	at	mødes	i	fælleshuset	

• Det	skal	gøres	nemt	at	holde	fællesarrangementer.	

• Der	skal	hverves	flere	engagerede	beboere,	så	det	 ikke	er	de	samme,	der	skal	bruge	energi	på	at	

”holde	gryden	i	kog”.		

• Der	skal	findes	en	god	måde	at	signalere/kommunikere	til	alle,	når	der	er	fællesaktiviteter,	så	alle	

har	mulighed	for	at	deltage	–	fx	en	flagstang	

Status	

Der	er	indtil	videre	ikke	et	organiseret	fællesskab	
Beboerne	fortæller,	at	der	ikke	er	noget	rigtigt	organiseret	

fællesskab	endnu,	men	at	der	er	nogle	fællesaktiviteter	på	

vej.	 Der	 er	 fx	 arrangeret	 en	 line-dance	 aften,	 og	 der	 har	

for	nyligt	være	tale	om	at	starte	en	madklub	op.	Beboerne	

fortæller,	at	de	 tror	at	en	af	grundende	 til,	at	der	endnu	

ikke	 er	 kommet	 gang	 i	 fællesaktiviteterne	 har	 været,	 at	

fælleshuset	de	første	to-	tre	måneder	ikke	var	færdigbygget	og	møbleret,	og	de	derfor	ikke	har	haft	noget	

naturligt	samlingssted.	Det	er	først	for	nylig,	at	de	er	kommet	i	gang	med	at	bruge	det.		

Der	er	stor	lyst	til	at	få	gang	i	de	organiserede	fælleaktiviteter	
Der	er	stor	 lyst	hos	deltagerne	til	at	få	mere	gang	i	fælleaktiviteterne,	og	de	tror	på,	at	det	kommer	til	at	

ske,	nu	da	fælleslokalet	endelig	er	blevet	indrettet.	Beboerne	tænker,	at	de	kommende	organiserede	fæl-

lesaktiviteter	vil	udspringe	af	de	spontane	fællesskaber,	som	allerede	er	opstået.	Selv	om	fælleshuset	kun	

har	været	møbleret	i	kort	tid,	havde	nogle	beboere,	inden	interviewet,	spontant	arrangeret	kaffehygge	og	

fællesmiddag	for	dem,	som	havde	tid	og	lyst.	Og	under	 interviewet	kom	en	beboer	over,	fordi	han	havde	

set,	at	der	var	lys	og	tænkte,	at	der	måtte	være	nogen	i	fælleshuset	og	ville	se,	hvad	der	skete.	Der	er	stor	

lyst	til	at	få	gang	i	nogle	mere	organiserede	aktiviteter	og	få	skabt	en	kommunikationsstruktur,	så	informa-

tion	om	arrangementer	kan	nå	ud	til	alle,	som	har	lyst	til	at	deltage.	På	nuværende	tidspunkt	er	beboerne	

lidt	usikre	på,	hvordan	de	bedst	gør	dette.	De	er	opmærksomme	på,	at	det	er	vigtigt	at	få	alle	med.	Det	er	

også	vigtigt	for	dem,	at	det	ikke	er	de	samme	”Tordenskjolds	soldater”,	der	står	for	det	hele,	da	det	kræver	

tid	og	energi	at	arrangere	og	være	tovholder.	Det	er	derfor	vigtigt	for	dem	at	få	involveret	flere	og	give	flere	

lyst	til	at	stå	for	forskellige	fællesaktiviteter.		

”De	mere	spontane	ting,	dem	er	der	kom-
met	gang	i,	det	der	med	en	gang	om	ugen	
eller	en	gang	om	måneden,	det	er	ikke	
kommet	i	gang	endnu”				

(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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Vigtige	erfaringer	

Det	er	vigtigt	at	finde	en	måde	at	nå	ud	til	alle	beboere	med	invitationer,	når	der	er	fælles	arrangementer	
En	central	overvejelse	er,	hvordan	beboerne	skal	oplyse	de	andre	beboere	om	aktiviteterne	i	fælleshuset,	

uden	at	skulle	gå	og	banke	på	hos	hinanden	hver	gang.	De	aktiviteter,	der	indtil	videre	har	været,	er	blevet	

annonceret	på	facebook.	Ikke	alle	beboerne	bruger	dog	facebook,	så	de	vurderer,	at	det	 ikke	helt	er	nok.	

Der	 er	 en	 tavle	 i	 fælleshuset	 til	 opslag,	men	beboerne	er	 ikke	 sikre	på,	 at	 alle	 får	 tjekket	den,	 og	det	 er	

langtfra	 alle,	 der	 jævnligt	 kommer	 over	 i	 fælleshuset.	 Hertil	 kommer	 en	 opmærksomhed	 på,	 at	 ikke	 alle	

beboere	taler	og	læser	dansk,	og	at	det	så	kan	være	svært	at	nå	ud	til	dem,	når	der	arrangeres	fællesaktivi-

teter.	Der	er	 flere	 forskellige	 ideer	 til	 løsninger	hos	beboerne,	 fx	 foreslår	nogle	af	beboerne	en	 flagstang	

ved	fælleshuset,	som	kan	bruges	til	at	signalere,	når	der	sker	noget,	man	kan	deltage	i.	

Det	kræver	tid,	energi	og	overskud	at	være	tovholder	på	et	fællesarrangement		
De	 beboere,	 som	 er	 ved	 at	 planlægge	 de	 kom-

mende	aktiviteter,	fortæller,	at	de	allerede	nu	har	

fået	en	 fornemmelse	af,	at	det	kræver	 rigtig	me-

get	af	dem	at	være	tovholder	på	dem.	De	vil	rigtig	

gerne	 have	 gang	 i	 aktiviteterne,	 men	 kan	 også	

mærke,	 at	 der	 ligger	 en	 udfordring	 i,	 at	 flere	 or-

ganiserede	faste	aktiviteter	kæver	tid	og	engagement	fra	en	tovholder,	og	at	de	endnu	kun	er	en	lille	grup-

pe	af	beboere,	som	engagerer	sig	i	fællesskabet	og	organiseringen	af	rammerne	for	det.	Og	flere	af	de	in-

terviewede	beboere	synes,	at	de	allerede	har	nok	at	se	til	med	alt	det	andet	nye,	der	er	at	forholde	sig	til	i	

Storbylandsbyen.	Så	der	er	en	stor	opmærksomhed	på,	at	der	skal	skabes	nogle	rammer	som	gør	det	nemt	

at	arrangere	og	gennemføre	fællesaktiviteter.		

VÆRDI	3:	DER	SKAL	VÆRE	GODE	FYSISKE	RAMMER	

Udviklingsforslag	

• Beboerne	ønsker,	at	vejen	bliver	asfalteret,	og	at	den	planlagte	cykelsti	fører	til	en	mere	sikker	vej	

end	den	uoplyste	Marienlystvej.	

• Beboerne	ønsker	at	gøre	mere	ud	indretningen	af	fællearealerne.	Fx	at	få	en	udendørs	pizzaovn	og	

at	gøre	fælleshuset	mere	hyggeligt	og	indbydende.	

Status	

Problemer	med	byggeriet	har	skabt	frustrationer	
Der	har,	som	tidligere	nævnt,	været	en	del	problemer	med	byggeriet,	og	det	har	skabt	store	frustrationer	

hos	beboerne.	Det	har	både	været	i	forhold	til	de	individuelle	lejligheder	og	fælleshuset.	Der	er	ved	at	blive	

taget	 hånd	om	det	 nu,	men	beboerne	 fortæller,	 at	 det	 har	 haft	 stor	 betydning	 for	 stemningen	 i	 Storby-

landsbyen.	 Især	de	beboere,	 som	 ikke	har	haft	 så	mange	 ressourcer	 at	 trække	på,	har	haft	 svært	 ved	at	

	”Problemet	er,	at	der	skal	jo	være	en	tovholder	på	
sådan	nogle	aktiviteter,	og	hvem	er	der	lige	som	i	
forvejen	ikke	har	så	meget	at	give	sig	til?	For	vi	er	jo	
indtil	videre	kun	en	lille	flok	Tordenskjold	soldater”	

(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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overskue	situationen,	og	det	har	givet	anledning	til	konflikter	og	påvirket	stemningen	omkring	indflytningen	

i	Storbylandsbyen.		

Fællesarealerne	indbyder	endnu	ikke	til	brug	
Beboerne	fortæller	også,	at	det	har	været	en	udfordring	for	det	sociale	fællesskab,	at	fælleshuset	ikke	var	

brugbart,	da	de	flyttede	ind.	Det	er	først	nu	ved	at	blive	møbleret	med,	hvad	beboerne	selv	kan	finde	–	men	

det	er	et	stort	arbejde	og	svært	at	overskue,	og	de	synes	 ikke	rigtig,	at	det	er	hyggeligt	endnu.	Beboerne	

fortæller,	at	de	havde	klare	forventninger	om,	at	der	på	nuværende	tidspunkt	ville	være	blevet	gjort	mere	

ud	af	både	de	udendørs	og	indendørs	arealer,	så	de	ville	invitere	mere	til	aktiv	anvendelse	og	fælles	aktivi-

teter.	Fx	udendørs	pizzaovn	og	lignende,	som	der	har	været	snakket	om	inden	indflytningen.	

Manglende	belysning	og	infrastruktur	
Mange	 af	 beboerne	 sætter	 pris	 på,	 at	 der	 er	 ro	 og	

fred,	 fordi	 Storbylandsbyen	 ligger	 uden	 for	 byen.	 Til	

gengæld	 synes	 flere,	 at	 det	 føles	 utrygt	 om	 aftenen,	

fordi	der	ikke	er	så	god	belysning,	og	at	det	kan	føles	

utrygt,	 at	 det	 er	 svært	 at	 komme	 til	 og	 fra	 Storby-

landsbyen.	Mange	af	beboerne	har	ikke	bil	og	er	der-

for	afhængige	af	cykel	og	bus,	men	grusvejene	kan	være	svære	at	cykle	på,	og	der	er	langt	at	gå	ad	en	mørk	

sti	for	at	komme	til	det	nærmeste	busstoppested.	Beboerne	fortæller,	at	det	kan	betyde,	at	man	føler	sig	

lidt	”lost”.		

Vigtige	erfaringer	

De	fysiske	rammer	har	haft	stor	betydning		
Det	har	haft	stor	betydning,	at	byggeriet	ikke	var	fær-

digt	ved	indflytning,	at	fælleshuset	ikke	havde	møbler,		

at	 der	 var	 dårlige	 transportmuligheder	 og	 ikke	 var	

belysning	 på	 vejen.	 Beboerne	 fortæller,	 at	 det	 har	

skabt	 utilfredshed	 og	 utryghed	 og	 har	 gjort,	 at	 det	

hele	kom	lidt	dårligt	fra	start.	Generelt	er	der	enighed	

om,	at	etableringen	af	det	sociale	fællesskab,	både	det	formelle	og	det	uformelle,	ville	være	kommet	bedre	

fra	 start,	 hvis	 de	 fysiske	 rammer	havde	 været	 klar	 ved	 indflytningen,	 og	der	 ikke	havde	 været	 så	mange	

”Der	er	blevet	brugt	mange	kræfter	i	starten	på,	at	der	er	ting,	der	ikke	har	fungeret,	som	det	skulle.	Jeg	
har	personligt	en	ret	lav	stresstærskel.	Jeg	havde	ikke	regnet	med,	at	der	ville	være	så	meget,	og	det	har	
været	lidt	voldsomt.	Vi	reagerer	alle	sammen	forskelligt.	Nogle	er	meget	udadreagerende,	og	jeg	kan	
godt	forstå,	hvad	de	reagerer	på.	Jeg	er	ikke	så	udadreagerende,	men	det	påvirker	mig	meget	i	hverda-
gen,	når	tingende	ikke	fungerer,	som	de	skal”	(Beboer,	Storbylandsbyen)		

	

”Der	er	mange	af	beboerne,	der	har	problemer	
med	transporten	her	ud	til.	Der	er	ingen	der	tør	
gå	fra	bussen	på	en	helt	mørk	Marienlystvej”	

(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”Det,	at	fælleshuset	først	blev	færdigt	her	i	sep-
tember	måned,	det	er	lidt	ærgerligt.	Vi	kunne	
faktisk	have	været	kommet	lidt	bedre	fra	start”				

(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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praktiske	udfordringer	med	byggeriet.	Der	er	en	oplevelse	af,	at	når	der	er	mange	problemer	og	udfordrin-

ger,	så	holder	folk	sig	mere	for	sig	selv.		

	

VÆRDI	4:	BEBOERNE	SKAL	TAGE	ANSVAR	FOR,	AT	FÆLLESAREALERNE	ER	RARE	AT	VÆRE	PÅ	

Udviklingsforslag	

• Der	skal	arbejdes	med	regler	og	forventningsafstemning	for	brug	af	udendørsarealer	
• Fælleshuset	skal	gøres	mere	hyggeligt	

Status		

Fællesarealerne	holdes	pæne	og	rene	
Beboerne	oplever	generelt,	at	fællesarealerne	er	rare	at	være	på.	De	oplever,	at	der	passes	på	fællesarea-

lerne,	at	der	ryddes	op,	og	at	de	holdes	pæne.	Hertil	tilføjes,	at	de	endnu	ikke	er	taget	så	meget	i	brug.	Alli-

gevel	er	der	allerede	nu	eksempler	på	beboere,	der	har	taget	initiativ	til	at	gøre	rent	i	fælleshuset,	når	der	

har	været	behov	for	det,	og	beboerne	er	generelt	glade	for,	at	det	går	så	nemt	med	at	holde	fællesarealer-

ne	 rene	og	pæne.	Det	 kommenteres	med	et	 smil,	 at	der	

inden	 indflytning	 var	 stor	 bekymring	 for,	 om	 der	 ville	

komme	 til	 at	 ligge	 hundelorte	 og	 skrald	 over	 det	 hele	 –	

særligt	 på	 grund	 af	 de	mange	 hundeejere	 –	men	 at	 det	

slet	ikke	er	blevet	et	problem.	

Ikke	alle	tager	hensyn	på	udendørsarealerne	
Beboerne	 oplever,	 at	 der	 ikke	 altid	 er	 enighed	 blandt	 beboerne	 om,	 hvordan	 fællesarealerne	 anvendes	

hensynsfuldt.	Særligt	er	der	problemer	med,	at	der	er	nogle	beboere,	som	kører	meget	stærkt	på	vejene	

omkring	husene,	hvilket	kan	få	andre	til	at	føle	sig	utrygge.	Det	

kan	 samtidig	 være	 generende	 for	 beboere,	 som	 opholder	 sig	

udenfor	eller	har	åbne	vinduer,	da	vejene	ikke	er	asfalteret,	og	

det	derfor	støver	meget.	Der	er	også	nogle,	som	bliver	utrygge,	

fordi	der	går	løse	hunde.	Så	det	er	ikke	altid	rart	at	være	på	fæl-

lesarealerne	udenfor,	fortæller	beboerne.	Beboerne	fortæller	også,	at	det	kan	være	lidt	svært	at	tale	om,	

men	at	der	er	brug	for	en	snak	og	en	forventningsafstemning	som	alle	beboere	er	en	del	af.			

”Generelt	går	det	godt	med,	at	der	ikke	lig-
ger	alverden	af	affald	herude	–	jeg	har	set	
det	værre	andre	steder”	

	(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”Der	ligger	heller	ikke	så	mange	hun-
delorte,	som	vi	havde	frygtet.	Men	her	
er	løse	hunde,	og	det	er	ikke	så	rart”	

	(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”Der	er	meget	med	byggeriet	og	de	udendørs	arealer,	som	har	været	forsinket	eller	der	har	været	pro-
blemer	med.		Det	har	skabt	en	del	frustrationer,	og	det	har	måske	gjort,	at	nogle	bare	har	lukket	deres	
dør	og	tænkt	’det	kan	jeg	ikke	overskue!’”		

	(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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Fælleshuset	skal	gøres	mere	hyggeligt		
Fælleshuset	skal	indrettes	mere	hyggeligt.	Det	

er	først	lige	blevet	møbleret,	og	det	bliver	ikke	

brugt	så	meget	endnu.	Det	har	været	svært	at	

finde	tid	og	overskud	til	at	gøre	det	hyggeligt,	

men	 beboerne	 er	 opmærksomme	 på,	 at	 det	

er	 vigtigt,	 hvis	 det	 skal	 blive	 naturligt	 lige	 at	

svinge	forbi.		Beboerne	vil	fx	gerne	have	et	tv	over	i	fælleshuset,	så	det	kan	blive	lidt	som	en	opholdsstue,	

hvor	man	både	kan	sidde	for	sig	selv	og	falde	i	snak	med	andre,	der	kommer	forbi.	

Vigtige	erfaringer	

Det	er	vigtigt,	at	alle	er	enige	om,	hvordan	der	tages	hensyn	til	andre	
Beboerne	 fortæller,	 at	 i	 og	med	 at	 det	 ikke	 er	 alle	

som	 er	 med	 på	 fællesmøderne,	 og	 at	 det	 ikke	 er	

alle,	der	deltager	i	fællesskabet,	kan	det	være	svært	

at	forventningsafstemme	i	forhold	til,	hvordan	man	

tager	 hensyn	 til	 hinanden,	 så	 alle	 har	 det	 trygt	 og	

godt	 i	 Storbylandsbyen.	Der	 er	 behov	 for	 at	 få	 talt	

sammen	om,	hvordan	der	skal	være	i	Storbylandsbyen	og	hvordan	man	tager	hensyn	til	andre	beboere.	Det	

er	ikke	nødvendigvis	noget,	der	kommer	af	sig	selv.	

Det	har	været	svært	at	finde	overskud	til	indretning	af	fællesarealer	
Beboerne	har	haft	nok	at	gøre	med	at	flytte	 ind	 i	deres	egne	lejligheder,	og	alt	hvad	der	ellers	forbundet	

med	en	flytning.	Det	har	derfor	været	svært	at	finde	tid,	engagement	og	overskud	til	at	indrette	fællesarea-

lerne	og	sætte	sit	eget	præg	på	dem.	Beboerne	synes	derfor,	at	det	ville	have	givet	en	bedre	start,	hvis	fæl-

lesarealerne	var	mere	klar	til	at	tage	i	brug	ved	indflytning.	

VÆRDI	5:	BEBOERNE	SKAL	VIDE,	HVORDAN	DE	TAGER	KONTAKT	TIL	KOMMUNE	OG	BOLIGFORENING	

Udviklingsforslag	

• At	der	laves	en	manual	over	praktiske	problemer	der	kan	opstå	og	hvem	man	kan	kontakte.	

• At	der	laves	en	beskrivelse	af	den	sociale	viceværts	og	bostøtternes	funktion,	så	det	bliver	mere	ty-

deligt	for	beboerne,	hvad	de	kan	bruge	dem	til.		

• At	muligheden	for	kontakt	til	bostøtterne	bliver	mere	fleksibel	–	fx	at	det	er	muligt	at	ringe	til	dem	

eller	at	de	kommer	på	besøg.	

• At	afdelingsbestyrelsen	sætter	 sig	 sammen	med	bostøtterne	og	viceværten	og	 taler	om,	hvordan	

beboerne	bedst	kan	bruge	medarbejderne	og	til	hvad.	

”Jeg	kunne	godt	tænke	mig,	at	der	kom	et	tv	op,	så	man	
bare	kunne	sætte	sig	herhen	en	eftermiddag,	hvis	man	
ikke	havde	noget	at	lave,	og	så	kunne	andre	folk	også	
komme,	og	så	kunne	man	sidde	et	par	stykker	og	snakke	
sammen”	(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”Vi	har	jo	nogle	regler	og	noget	vi	stræber	efter	
herude,	men	hvis	folk	ikke	kommer	til	møderne	og	
generalforsamlingerne,	så	får	vi	ikke	fulgt	op	på	
det.	Og	så	gør	man	nok	mere,	det	man	selv	vil”			

	(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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• At	den	sociale	vicevært	og	bostøtterne	får	et	tættere	samarbejde,	evt.	også	med	relevante	parter	

såsom	elselskabet.	Så	den	sociale	vicevært	 fx	kunne	få	et	varsel	om	beboere,	der	vil	 få	 lukket	 for	

strømmen,	og	kontakte	bostøtterne,	så	der	kunne	tages	hånd	om	problemet.	

Status	

Uklare	kommunikationskanaler	til	boligselskab	og	kommune	
Beboerne	har	umiddelbart	efter	indflytningen	

haft	brug	for	at	kontakte	både	boligselskab	og	

kommune	 i	 forbindelse	 med	 store	 og	 små	

spørgsmål,	 problemer	 og	 konflikter,	 som	 af	

forskellige	årsager	er	opstået.	Dels	i	forhold	til	

fejl	i	byggeriet,	dels	i	forhold	til	problemer	og	

konflikter	 hos	 beboerne.	 Beboerne	 fortæller,	

at	de	i	den	forbindelse	har	haft	svært	ved	at	overskue,	hvem	de	kan	kontakte,	hvem	de	skal	bruge	til	hvad,	

og	hvad	de	kan	forvente	af	støtte	fra	henholdsvis	boligselskab	og	kommune.	Der	er	nu	etableret	en	afde-

lingsbestyrelse,	som	kan	tage	spørgsmål	og	problemer	op.	Men	også	i	afdelingsbestyrelsen	er	der	tvivl	om,	

hvilke	 aktører	 uden	 for	 beboergruppen	 man	

kan	trække	på,	og	hvem	der	kan	give	sparring	

på	de	spørgsmål,	konflikter	og	problemer,	der	

kan	opstå.	Beboerne	vurderer	umiddelbart,	at	

der	er	behov	for	mere	klare	kommunikations-

kanaler	til	både	boligselskab	og	kommune	for	

at	få	opfyldt	denne	værdi.	

Beboerne	oplever,	at	kommunikationen	går	sløvt.	De	mangler	information	om	byggeriet	og	at	få	klare	svar	

på	aktuelle	udfordringer	og	spørgsmål.	Som	eksempel	fortæller	en	af	beboerne,	at	han	fx	har	fået	tre	for-

skellige	svar	på,	om	han	måtte	have	sin	gås	gående	i	haven,	afhængigt	af	hvem	fra	boligselskabet,	han	har	

talt	med.	Beboerne	oplever	 at	 de	problemer	og	udfordringer,	 der	 har	 været,	 har	 fyldt	 uforholdsmæssigt	

meget,	fordi	de	ikke	har	vidst,	hvor	de	kunne	få	hjælp,	og	at	det	har	givet	frustrationer,	som	har	tæret	på	

det	sociale.	

En	oplevelse	af	at	”sejle	sin	egen	sø”	
Det	er	til	stor	frustration	hos	beboerne,	at	de	har	en	oplevelse	af,	at	de	er	blevet	glemt.	Beboerne	har	en	

oplevelse	af,	 at	 kommunen	og	boligselskabet	har	 været	meget	 ”på”	 inden	og	 lige	omkring	 indflytningen,	

men	 at	 Storbylandsbyen	 efter	 indflytningsfe-

sten	blev	ladt	lidt	i	stikken.	En	fortæller,	at	der	

lige	omkring	indflytningen	blev	gjort	en	masse	

ud	 af	 at	 mødes	 og	 snakke	 om,	 hvad	 Storby-

landsbyen	 skulle	 være	 for	 et	 sted.	 Der	 blev	

”Der	er	enormt	meget	godt	herude,	og	så	mange	søde	
mennesker,	men	de	der	negative	ting	fylder	bare	meget,	
og	de	kan	komme	til	at	vokse	mere,	hvis	de	får	lov	til	at	
vokse	og	vi	ikke	ved,	hvor	vi	skal	gå	hen	med	det”	

	(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”Vi	fik	at	vide	til	indvielsen,	at	vi	skulle	ikke	tro,	at	vi	kom	
til	at	sejle	vores	egen	sø	herude,	men	jeg	synes,	at	det	er	
præcis	sådan,	det	har	været.	Vi	får	aldrig	noget	at	vide	–	
vi	hører	ikke	noget”		

(Beboer,	Storbylandsbyen)	
	

”Der	mangler	kommunikation.	Når	der	er	nogle,	der	er	
kommet	med	nogle	ting	omkring	noget,	der	er	gået	i	
stykker	eller	aldrig	er	blevet	færdig,	så	er	der	ikke	kom-
met	nogen	melding	ud.	Der	har	ikke	været	nogen	kom-
munikation,	og	så	er	der	jo	noget,	der	koger	over”		

	(Beboer,	Storbylandsbyen)	



25	/	44	
	

holdt	informationsmøde,	talt	om	værdier,	og	der	blev	holdt	en	Skt.	Hans	fest,	hvor	boligselskabet	var	tilste-

de	osv.	Det	er	beboernes	oplevelse,	at	interessen	for	dem	derefter	forsvandt,	at	der	har	manglet	løbende	

information	om	vigtige	spørgsmål,	og	at	det	har	været	svært	at	få	kommunen	og	boligselskabet	i	tale,	når	

der	har	været	behov	for	det.		

Beboerne	fortæller	samtidig,	at	de	oplever,	at	ideen	omkring	Storbylandsbyen,	hvor	der	skal	være	plads	til	

mennesker	med	forskellige	udfordringer,	ikke	bliver	adresseret	og	fulgt	op	på,	og	at	de	føler	sig	overladt	til	

sig	selv	ude	på	landet.		

Beboerne	gør	opmærksom	på,	at	den	grup-

pe	 af	 beboerne,	 som	 ikke	 har	 så	 mange	

ressourcer,	har	svært	ved	at	overskue	hver-

dagen,	 eller	 for	 dem,	 som	 er	 presset	 på	

økonomien,	 er	 det	 vigtigt	 at	 få	 hjælp	 til	

afklaring	 af	 de	 problemer,	 som	 kan	 opstå.	

Ellers	kan	problemerne	stige	dem	over	hovedet.	Når	der	fx	har	været	tilfælde	af,	at	der	er	kommet	større	

el-regninger	end	forventet,	handler	det	for	nogen	om	deres	umiddelbare	eksistensgrundlag	–	og	at	de	ikke	

har	penge	til	mad	den	næste	måned,	hvilke	giver	en	følelse	af	magtesløshed.	For	andre,	har	det	betydet,	at	

det	har	været	for	uoverskueligt	overhovedet	at	forsøge	at	finde	fejlen	eller	betale	regningen,	og	de	har	fået	

lukket	 for	 strømmen.	Når	der	 er	meget	 andet	 som	er	nyt	og	udfordrende,	 kan	det	 være	det,	 der	 vælter	

læsset.	Beboerne	fortæller,	at	de	rigtig	gerne	vil	hjælpe	hinanden	med	de	her	ting,	men	at	det	er	for	stor	en	

opgave	at	lægge	på	det	gode	naboskab,	og	at	de	har	brug	for	forståelse	for	dette	og	hjælp	til	at	håndtere	

sådan	nogle	situationer,	hvis	de	ikke	skal	brænde	ud.		

Beboerne	er	usikre	på,	hvad	de	kan	bruge	bostøtterne	og	viceværten	til	
Beboerne	synes	endnu	ikke,	at	de	har	en	god	kontakt	til	

bostøtterne	og	viceværten.	Og	de	har	svært	ved	at	finde	

ud	af,	hvad	de	kan	og	må	bruge	viceværten	og	bostøt-

terne	til.	Beboerne	synes,	at	bostøtterne	virker	lidt	util-

nærmelige,	 når	 de	 sidder	 sammen	 oppe	 i	 fælleshuset,	

og	 de	 ville	 ønske,	 at	 det	 var	 muligt	 at	 tale	 med	 dem	

stille	og	roligt	og	mere	privat	hjemme	i	deres	egen	lejlighed,	eller	at	det	var	muligt	at	ringe	til	dem.		

Beboerne	oplever	generelt,	at	de	har	behov	for	en	mere	fleksibel	støtte,	end	den	der	er	lagt	op	til.	Både	i	

forhold	til	hvordan	man	kan	kontakte	bostøtterne	og	hvornår.	

”For	nogle	handler	det	jo	om	eksistens,	at	få	regninger	
på	2-3000	som	man	ikke	anede,	man	ville	få.	Det	vipper	
jo	det	hele,	når	man	ingen	penge	har.	Og	hvor	går	man	
hen	med	den	regning,	man	ikke	forstår	–	hvad	gør	
man?”	(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”Jeg	har	nogle	gange	været	herovre,	fordi	jeg	
havde	brug	for	at	snakke	med	en	af	bostøtter-
ne,	men	de	laver	ikke	et	miljø,	der	gør,	at	man	
har	lyst	til	at	betro	sig	til	dem”		

(Beboer,	Storbylandsbyen)	

	”Vi	havde	den	der	Sankt	Hans	Fest,	og	der	var	gratis	øl	og	det	hele	–	og	så	var	det	bare	ligesom	”puf!!”	-	
og	så	var	der	bare	nogle,	der	ikke	havde	strøm,	og	nogle	der	ikke	havde	kloak,	og	nogle	der	ikke	havde	dit	
og	dat,	og	nogle	hvor	strømmen	kørte	i	døgndrift	og	tikkede	derudaf	med	hundredevis	af	kroner,	og	fik	
nogle	kæmpe	regninger.	Det	giver	en	form	for	magtesløshed,	når	det	er	svært	at	komme	igennem,	og	jeg	
har	personligt	følt	mig	lidt	væltet	af	det”	(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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Beboerne	har	til	gengæld	mange	 ideer	til,	hvad	de	vil	kunne	bruge	viceværten	og	bostøtterne	til,	når	der	

kommer	et	bedre	samarbejde	i	gang.	Fx	er	der	flere,	der	har	brug	for	hjælp	til	at	få	åbnet	post,	og	nogle	der	

har	brug	for	støtte	til	kontakt	til	boligselskabet	eller	elselskabet	 i	 forbindelse	med	fejl	 i	byggeriet	eller	på	

regninger.	Der	er	også	flere,	som	fortæller,	at	de	har	brug	for	at	vide,	hvordan	kommunen	kan	hjælpe,	hvis	

der	er	sociale	problemer	hos	nogle	af	de	andre	beboere,	og	de	ikke	selv	synes,	at	de	kan	hjælpe.		

Vigtige	erfaringer	

Der	er	behov	for	støtte	og	sparring	ved	problemer	og	konflikter	
Det	har	været	et	større	behov	for	hjælp	og	støtte	udefra,	end	beboerne	umiddelbart	havde	forestillet	sig.	

De	problemer	og	konflikter,	der	har	været,	har	påvirket	mange	af	beboerne.	Nogle	af	de	konfliktepisoder,	

der	har	været,	har	betydet,	at	beboerne	har	haft	behov	for	at	tale	med	nogen	udefra	om	hændelserne	for	

at	 komme	godt	videre.	 Flere	af	de	beboere,	 som	har	været	engageret	 i	 at	hjælpe	andre,	 fortæller,	 at	de	

også	selv	har	deres	at	kæmpe	med,	fx	angst	eller	andre	udfordringer,	og	at	de	derfor	let	bliver	påvirket	af	

andres	problemer	og	konflikter.	Der	er	stor	lyst	til	at	træde	til	og	hjælpe	andre	beboere	i	Storbylandsbyen,	

men	 samtidig	en	opmærksomhed	på,	 at	det	 kan	være	en	krævende	opgave.	 En	beboer	 fortæller,	 at	han	

efter	en	bestemt	konfliktepisode,	hvor	han	trådte	til	for	at	hjælpe,	efterfølgende	brugte	sin	sagsbehandler	

til	at	få	talt	det	igennem.	Samme	episode	viser	sig	at	have	påvirket	flere	af	de	interviewede	beboere	–	som	

efterfølgende	har	følt	sig	lidt	utrygge	og	overladt	til	sig	selv.	

Konflikterne	hos	nogle	af	beboerne	kan	være	voldsomme,	og	det	kan	skabe	utryghed.	En	beboer	føler	sig	fx	

utryg	på	grund	af	konflikter	i	naboens	familie.	I	et	sådan	tilfælde,	fortæller	beboerne,	har	de	behov	for	at	

kunne	kontakte	kommunen,	boligselskabet	eller	andre	relevante	parter,	og	vide,	at	der	også	er	nogle	andre,	

der	forholder	sig	til	det.	

Det	er	både	de	direkte	involverede	og	de,	som	har	været	vidne	til	konflikter	eller	er	trådt	til	for	at	hjælpe,	

som	udtrykker,	at	de	har	haft	brug	for	noget	hjælp	udefra	eller	en	at	snakke	med,	når	sådanne	situationer	

opstår.	Umiddelbart	ønsker	de	sig	sparring	fra	nogen,	der	kender	til	Storbylandsbyen	og	ideen	bag,	i	stedet	

for,	som	nogle	har	oplevet,	at	skulle	ringe	til	et	hovednummer	og	så	få	fat	i	en	ny	hver	gang.	I	nogle	tilfælde	

har	afdelingsbestyrelsen	taget	kontakt	direkte	til	udviklingskonsulenten	fra	Socialt	Udviklingscenter	for	at	få	

sparring	ude	fra	i	forhold	til	konflikter	i	Storbylandsbyen.	De	fortæller,	at	det	i	princippet	også	kunne	være	

en	anden,	som	kunne	give	denne	sparring,	men	at	det	er	vigtigt	for	dem,	at	det	er	en	person	med	viden	om	

den	grundlæggende	idé	og	visionen	bag	Storbylandsbyen,	så	løsningerne	tager	udgangspunkt	i	de	værdier	

om	fællesskab	og	støttende	naboskab,	som	beboerne	arbejder	på	at	udfolde.			

”Altså	vi	har	manglet	at	føle,	at	der	ligesom	blev	holdt	øje	med,	hvordan	det	gik	herude	og	hvordan	vi	
havde	det.	Det	har	jeg	ikke	følt.	Jeg	troede,	at	det	ville	ske,	og	så	har	det	været	en	blanding	af,	at	det	
kunne	der	godt	trænge	til,	og	så	at	vi	nok	er	blevet	lidt	skuffede”	(Beboer,	Storbylandsbyen)		
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Behov	for	bedre	løbende	information	
Det	 har	 skabt	 frustration	 hos	 beboerne,	 at	 de	

ikke	 løbende	 er	 blevet	 orienteret	 om,	 hvilke	

tiltag	 og	ændringer	 der	 har	 været	 i	 gang	 i	 for-

hold	til	bygninger	og	udearealer.	Og	de	er	stadig	

usikre	på,	hvad	de	kan	 forvente	sig	 i	 forhold	til	

forbedring	af	de	fysiske	rammer.	

I	 det	 hele	 taget	 synes	 de,	 at	 de	 har	 haft	 behov	 for	mere	 løbende	 information	 fra	 både	 boligselskab	 og	

kommune,	da	der	ellers	bare	kommer	en	masse	snak	og	rygter.	Beboerne	ville	fx	ønske,	at	boligselskabet	

havde	 informeret	dem	bedre	om	de	udfordringer,	der	er	med	byggeriet	og	 fællesarealerne,	 så	de	havde	

vidst,	at	der	blev	taget	hånd	om	det,	når	det	var	tilfældet.		

Det	har	ikke	været	godt,	at	indflytningen	skete	lige	op	til	sommerferien	
Alle	er	enige	om,	at	det	ikke	har	været	godt	planlagt,	at	indflytningen	er	sket	lige	op	til	sommerferien,	da	

det	har	betydet,	at	mange	af	de	professionelle	i	boligselskab	og	kommune	har	været	på	ferie	på	skift.	Det	

har	betydet,	at	bostøtterne	ikke	rigtig	er	begyndt	at	arbejde	i	Storbylandsbyen	som	et	team,	og	at	det	har	

været	 svært	 for	 beboerne	 at	 komme	 i	 kontakt	

med	 relevante	personer	 i	 boligselskab	og	kom-

mune,	 når	 de	 har	 haft	 problemer	 eller	 spørgs-

mål.	 Efter	 beboernes	 vurdering	 har	 det	 været	

en	medvirkende	faktor	til,	at	de	har	følt	sig	 lidt	

forladt	efter	indflytterfesten.		

VÆRDI	6:	DER	SKAL	VÆRE	ÅBENHED	MELLEM	BEBOERNE	

Udviklingsforslag	

• At	få	snakket	om	hvordan	konflikter	kan	håndteres,	når	man	bor	så	tæt	med	hinanden,	og	kommer	

hinanden	så	meget	ved.	

Status	

Der	er	en	naturlig	åbenhed	mellem	de	beboere,	som	deltager	i	fællesskabet	
Beboerne	fortæller,	at	det	på	ingen	måde	er	tabubelagt	at	tale	om	individuelle	problemer	og	udfordringer	

med	hinanden.	Det	er	helt	naturligt	hen	ad	vejen,	som	de	lærer	hinanden	at	kende.	Nogle	har	behov	for	at	

fortælle	om	deres	udfordringer	og	nogle	har	 ikke.	De	oplever,	at	det	på	 ingen	måde	er	vigtigt	 for	dem	at	

vide,	hvem	der	er	visiteret	gennem	kommunen	og	hvem,	der	har	fået	boligen	via	boligselskabet,	hvilket	der	

ellers	var	meget	snak	om	inden	indflytningen.	Beboerne	tænker	ikke	selv	over,	hvilke	beboere,	der	er	ble-

vet	visiteret	af	kommunen	eller	hvorfor,	og	der	er	en	generel	holdning	om,	at	alle	jo	kan	have	noget	med	i	

bagagen,	uanset	hvor	man	kommer	fra.	De	beboerne	fortæller,	at	de	er	glade	 for,	at	det	er	 trygt	og	 ikke	

”Det	der	med	at	vi	flyttede	ind	op	til	sommerferieperi-
oden,	det	har	været	noget	rod.	Lige	pludselig	så	var	
alle	på	ferie,	og	så	var	det	ikke	til	at	få	fat	på	nogen”	
(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”Der	har	været	mange	tvivlsspørgsmål.	Information	
kan	være	med	til	at	gøre	rigtig	meget.	Hvis	man	bare	
ved,	hvad	der	sker	og	hvorfor	det	sker,	hvad	man	kan	
gøre	og	hvor	man	kan	henvende	sig,	så	er	det	lidt	
nemmere	at	leve	med,	ik”	(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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tabubelagt,	at	tale	med	andre	om	deres	problemer.	De	er	glade	for,	at	de	på	den	måde	kan	støtte	hinan-

den.	

Det	er	svært	at	være	åben	overfor	dem,	man	ikke	kender		
Åbenheden	og	 imødekommenheden	strækker	sig	til	de	beboere,	som	kender	hinanden	fra	fællesarrange-

menter,	informationsmøder	osv.	Derudover	er	der	en	gruppe,	som	ikke	deltager	i	det,	der	er	fælles,	og	som	

det	kan	være	svært	at	komme	i	snak	med.	Det	betyder	også,	at	det	kan	være	svært	at	tage	en	åben	snak	

med	dem,	hvis	der	er	noget,	de	gør,	som	er	generende	for	andre.	Nogle	beboere	fortæller,	at	de	kan	have	

svært	ved	at	sige	til	nogle,	de	 ikke	kender,	hvis	der	er	pro-

blemer	eller	lignende.	Især	hvis	det	er	ens	nabo,	kan	det	at	

bede	 dem	 tage	 hensyn	 være	 svært	 og	 forbundet	 med	 en	

oplevelse	konfliktskyhed	og	tabu.	Her	vægtes	den	fredelige	

relation	 mere	 end	 åbenheden	 omkring	 forventninger,	 øn-

sker	og	behov.		

Vigtige	erfaringer	

Det	er	ikke	vigtigt,	at	alle	ved	alt	om	alle	
Beboerne	fortæller,	at	det	har	vist	sig	slet	ikke	at	være	vig-

tigt	for	dem	at	vide,	hvem	der	er	visiteret	fra	kommunen	og	

hvem	der	har	fået	boligen	via	boligselskabet.	De	har	fundet	

ud	af,	at	de	ikke	behøver	at	vide	alt	om	alle,	og	at	man	ikke	

behøver	 at	 fortælle	 om	 sine	 problemer	 for	 at	 andre	 kan	

tages	hensyn.	Når	 først	man	 lærer	hinanden	at	kende,	kan	

man	sagtens	 tage	hensyn	og	hjælpe	hinanden	uden	at	kende	til	alle	hinandens	specifikke	problemer.	For	

nogle	er	det	vigtigt,	at	andre	ved,	hvordan	de	har	det,	og	de	fortæller	det,	når	de	har	lyst	og	for	andre	er	

det	ikke	så	vigtigt,	de	lader	være.	Det	gør	ikke	den	store	forskel.	

Det	tætte	naboskab	kan	give	anledning	til	konfliktskyhed	
Beboerne	har	erfaret,	at	det	har	stor	betydning	for	åbenheden	beboerne	 imellem,	at	de	bor	så	tæt.	Man	

kommer	hinanden	ved,	om	man	vil	det	eller	ej,	og	nogle	kan	godt	opleve	at	være	 lidt	konfliktsky	overfor	

deres	naboer,	fordi	de	føler	sig	afhængige	af	at	bevare	en	god	relation.	Det	kan	gøre	det	vanskeligt	at	få	talt	

”Vi	snakkede	meget	i	starten	om,	at	det	
var	vigtigt,	at	det	ikke	blev	sådan	”dem	og	
os”,	og	sådan	er	det	ikke	,	vi	er	fuldstæn-
digt	blandet	på	kryds	og	tværs	herude”	

(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”Det	er	heller	ikke	altid	så	nemt,	som	det	
lige	lyder,	at	tage	snakken	–	især	hvis	det	
er	nogen,	der	har	meget	temperament”	

	(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”Jeg	synes,	at	her	er	meget	åbenhed.	Jeg	er	jo	ret	afklaret,	både	med	hvad	jeg	fejler	og	hvad	der	sker	i	mit	
liv.	Jeg	er	meget	åben	omkring	det,	og	jeg	synes	ikke,	at	det	er	noget	tabu,	at	jeg	er	psykisk	syg	og	har	haft	
det	svært	i	rigtig	mange	år.	Og	der	har	ikke	været	et	behov	for	at	fortælle	det,	før	det	faldt	naturligt	her-
ude.	Det	har	mest	været	naturligt	at	lufte	nogle	af	de	frustrationer,	som	man	jo	har	i	sit	liv,	og	som	man	jo	
taler	om	i	sådan	et	fælleskab.	Så	det	har	ikke	været	sådan,	”Er	du	fra	kommunen	eller	ej?””		

(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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åbent	om	tingene.	Beboerne	overvejer	i	den	forbindelse,	at	det	måske	ville	gøre	det	nemmere,	hvis	de	fik	

talt	åbent	om,	hvordan	de	kan	håndtere	konflikter	i	Storbylandsbyen.		

VÆRDI	7:	BEBOERNE	SKAL	RESPEKTERE	PRIVATLIVETS	FRED	

Udviklingsforslag	

• At	flere	beboere	indgår	i	en	dialog	omkring	personlige	grænser	og	respekt	for	privatlivets	fred.	

• Fortsat	fokus	på	balancen	mellem	at	opfordre	til	at	flere	deltager	i	fællesskabet,	og	at	respektere,	

at	nogle	har	brug	for	at	være	mere	sig	selv.		

Status	

Respekten	for	hinandens	grænser	kommer	naturligt,	når	man	kender	hinanden	
Beboerne	 har	 forskellige	 grænser	 for,	 hvor	 meget	 de	

ønsker	 at	 deltage	 i	 fællesskabet.	 Det	 er	 de	 helt	 åbne	

omkring.	 Beboerne	 fortæller,	 at	 det,	 ligesom	med	 den	

sociale	 omgangsform,	 handler	 om	 at	 finde	 balancen.	

Indtil	videre	synes	de,	at	det	går	godt	med	at	finde	ba-

lancen	og	tale	åbent	om	det	blandt	dem,	som	i	forvejen	

kender	hinanden	og	kommer	hinanden	ved.	Der	er	en	opfattelse	af,	at	man	må	prøve	sig	frem	og	tale	om	

det.	Fx	i	forhold	til	at	finde	ud	af,	hvornår	det	er	okay	at	ringe	på	hos	andre	for	at	spørge	om	hjælp	eller	for	

at	sludre,	og	om	man	skal	hilse,	hvis	man	går	forbi	nogen,	som	er	inde	i	deres	have	eller	inde	i	deres	lejlig-

hed.	Nogle	synes,	at	det	er	en	svær	balance,	og	andre	har	erfaret,	at	hvis	man	er	i	tvivl,	kan	man	bare	spør-

ge.	Alle	er	enige	om,	at	det	nok	bliver	nemmere	med	tiden.		

Til	gengæld	fortæller	beboerne,	at	det	kan	være	svært	at	sige	til	og	fra	overfor	dem,	som	de	 ikke	kender	

endnu.	 Fx	når	nogen	går	 ind	over	ens	have	 for	 at	 tage	en	 smutvej,	 eller	når	der	 er	nogen,	der	 kører	 for	

stærkt	 lige	 op	 ad	 ens	 hus.	Her	 gælder	 det	 samme	 som	 i	 forhold	 til	 værdien	omkring	 åbenhed,	 at	 det	 er	

svært	at	tage	snakken	med	dem,	man	ikke	kender,	og	beboerne	har	en	oplevelse	af,	at	der	i	beboergruppen	

ikke	er	enighed	om,	hvordan	man	tager	hensyn	til	andres	grænser.	

Der	er	respekt	for,	at	ikke	alle	er	lige	deltagende	
Der	 er	 alt	 i	 alt	 forståelse	 og	 respekt	 for,	 at	 alle	 ikke	

behøver	at	deltage	lige	meget,	og	at	nogle	har	lyst	til	

at	være	mere	sig	selv.	Samtidig	er	der	et	ønske	om	at	

lære	flere	af	de	andre	beboere	at	kende,	så	det	bliver	

	”Jeg	har	lavet	en	gul	seddel,	som	jeg	hænger	
på	min	dør,	hvis	der	er	behov	for	det.	Der	står	
”hvis	det	er	vigtigt,	så	ring	på,	ellers	er	jeg	klar	
om	nogle	timer,	jeg	hviler	lige	lidt””.		

(Beboer,	Storbylandsbyen)	

	Det	første	to	gange	ville	min	nabo	ikke	herover	i	
fælleshuset.	Men	så	sagde	jeg	”kom	nu	med”	og	
så	var	han	med	sidste	gang,	og	da	sad	han	og	
hyggede	sig.	Men	man	er	nødt	til	at	tage	det	
stille	og	roligt”	(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”Jeg	kan	godt	blive	utrolig	konfliktsky,	når	det	kommer	til	mine	naboer,	for	jeg	skal	altså	bo	op	og	ned	af	
dem.”			

(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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mere	naturligt	for	en	større	del	af	beboerne	i	Storbylandsbyen	at	hilse	og	komme	hinanden	ved.	

Beboerne	fortæller,	at	det	er	en	svær	balance.	Det	kan	fx	være	svært	at	vide,	hvorfor	nogle	ikke	møder	op	

til	fællesarrangementer	eller	ikke	hilser	–	om	det	er	fordi,	de	er	generte	og	egentlig	gerne	vil	”hives	med”,	

eller	om	de	har	en	rigtig	dårlig	dag	og	bare	gerne	vil	have	fred.	Beboerne	fortæller,	at	også	her	har	det	stor	

betydning,	at	der	er	en	gruppe	af	beboere,	som	de	ikke	ser	så	tit	og	ikke	kender.	For	så	er	det	sværere	at	

fornemme,	hvor	andres	grænser	går	og	give	udtryk	for	sine	egne.	

Vigtige	erfaringer	

Det	er	en	udfordring	for	de	fleste	at	finde	balancen	
Det	har	taget	tid	at	lære	hinanden	at	kende	og	finde	balancen	mellem	at	komme	hinanden	ved	og	respek-

tere	privatlivets	fred.	Og	det	kræver	gå-på-mod	og	en	indsats	hos	den	enkelte	at	prøve	grænserne	af.	Flere	

beboere	fortæller,	at	det	kan	være	en	overvindelse	at	afsøge	hinandens	grænser,	men	at	det	er	nødvendigt	

for	at	finde	ud	af,	hvordan	man	bedst	tager	hensyn	og	giver	de	andre	den	plads,	de	har	brug	for.	Balancen	

mellem	ønsket	om	at	flere	deltager	 i	 fællesska-

bet	 og	 ønsket	 om	 at	 tage	 hensyn	 til,	 at	 nogle	

har	brug	for	at	være	mere	sig	selv,	 ligger	bebo-

erne	meget	på	sinde.	Udfordringen	ligger	blandt	

andet	 i,	 at	 løsningen	 virker	 til	 at	 ligge	 i,	 at	 alle	

beboerne	 lærer	 hinanden	 lidt	 bedre	 at	 kende,	

og	at	bare	det	måske	kan	være	grænseoverskri-

dende	for	nogle.	

VÆRDI	8:	BEBOERNE	SKAL	PASSE	PÅ	HINANDEN	

Udviklingsforslag	

• Bedre	samarbejde	med	bostøtterne	og	den	sociale	vicevært	

• Opmærksomhed	på,	at	det	for	alle	kan	være	hårdt	at	være	så	tæt	på	de	andre	beboere,	og	være	

vidne	til	eller	involvere	sig	i	deres	udfordringer	og	konflikter	

Status	

Beboerne	er	opmærksomme	og	støtter	hinanden,	hvor	de	kan	
Beboerne	er	allerede	meget	optaget	af	at	sikre,	at	andre	beboere	har	det	godt	–	og	hjælpe	og	støtte	hinan-

den,	der	hvor	de	kan.	Der	er	fx	eksempler	på,	at	beboere	har	hjulpet,	når	nogle	ikke	har	magtet	at	tømme	

deres	 postkasse	 eller	 ringe	 til	 elselskabet,	 når	 en	 alt	 for	 stor	 regning	 har	medført,	 at	 der	 blev	 lukket	 for	

strømmen.	Beboerne	 fortæller,	 at	der	 i	 den	 forstand	allerede	er	 et	 stort	 socialt	 engagement	 i	 forhold	 til	

beboere,	som	i	perioder	har	behov	for	hjælp.		

”Jeg	var	ovre	og	ringe	på	hos	[en	anden	beboer]	en	
dag,	og	hun	kom	ud	med	helt	søvndrukne	øjne,	så	jeg	
tænkte	”Ups!”	og	sagde,	det	må	du	undskylde!	Men	så	
sagde	hun,	jeg	kan	jo	bare	lade	være	med	at	åbne,	
hvis	jeg	ikke	vil	snakke	med	dig,	og	det	har	hun	jo	ret	i”		

(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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Beboerne	gør	desuden	tydeligt	opmærksom	på,	at	den	

hjælp	 og	 støtte,	 de	 yder	 hinanden,	 ikke	 nødvendigvis	

går	fra	boligselskabets	beboere	til	kommunens	beboere.	

Man	hjælper	hinanden	der,	hvor	man	kan	og	at	det	ikke	

har	 nogen	 betydning,	 om	man	 er	 visiteret	 fra	 kommu-

nen	eller	har	fået	boligen	gennem	boligselskabet.	Det	er	

vigtigt	for	beboerne	at	pointere,	at	de	ikke	tænker	på	de	

beboere,	 som	har	 fået	boligen	via	boligselskabet,	 som	særligt	 ressourcestærke	beboere,	der	skal	 fungere	

som	en	 form	for	bostøtte	 for	de	andre.	 I	 stedet	betragtes	alle	beboerne	 i	Storbylandsbyen	som	del	af	et	

fællesskab,	som	på	lige	fod	hjælper	og	støtter	hinanden,	

når	de	har	overskud	til	det.		

Beboerne	fortæller,	at	der	ikke	sladres	i	Storbylandsby-

en,	men	at	de	nogle	 gange	 taler	med	hinanden	om	de	

andre	 og	 at	 det	 ikke	 kan	 undgås.	 Det	 kan	 være	 for	 at	

passe	 på	 hinanden,	 enten	 fordi	 der	 er	 nogen,	 man	 er	

bekymret	for,	eller	at	der	er	noget,	man	har	oplevet,	som	man	har	behov	for	at	tale	om.	En	beboer	fortæl-

ler,	at	de	taler	meget	med	hinanden	om	hinanden,	men	at	de	ikke	synes,	at	det	kan	betragtes	som	sladder,	

så	længe	det	gøres	på	en	omsorgsfuld	og	respektfuld	måde.	

Der	er	samtidig	en	opmærksomhed	på,	at	det	er	svært	at	være	omsorgsfuld	og	opmærksom	overfor	dem,	

som	ikke	er	en	del	af	fællesskabet.	Dem	ser	

man	ikke	så	tit,	og	man	lærer	dem	ikke	rig-

tig	at	kende,	så	det	kan	være	svært	at	vide,	

hvornår	 der	 er	 noget	 galt	 eller	 der	 er	 brug	

for	 ekstra	 opmærksomhed	 eller	 en	 hjæl-

pende	hånd.	

Vigtige	erfaringer	

Det	er	hårdt	arbejde	at	involvere	sig	i	andre	og	deres	situation	

Beboerne	har	efter	tre	måneder	i	Storbylandsbyen	erfaret,	at	når	man	kommer	hinanden	ved	og	involverer	

sig	 i	hinanden	liv,	som	man	gør	 i	Storbylandsbyen,	kan	det	være	hårdt,	når	der	er	problemer	eller	nogen,	

der	har	det	svært.	Og	der	har	vist	sig	at	være	en	del	konflikter	og	problemer	at	forholde	sig	til.	Beboerne	

”Sladder	kan	også	være	positivt.	Det	kan	jo	
være,	at	gå	sammen	og	tale	om	en	bekymring	
man	har	for	nogen,	og	så	er	det	en	form	for	
omsorg”	

	(Beboer,	Storbylandsbyen)	
	

”Jeg	synes,	at	vi	prøver	at	passe	på	hinanden,	og	hvis	der	
er	en,	jeg	pludselig	ikke	har	set	i	lang	tid,	så	vil	jeg	da	lige	
spørge,	hvordan	det	går.	Men	det	kræver	jo,	at	man	er	en	
del	af	fællesskabet.	Ellers	lægger	vi	ikke	mærke	til	det”	

(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”Da	jeg	vågnede	midt	om	natten,	fordi	der	kom	politi	derovre,	da	blev	jeg	sådan	lidt	”jumpy”	i	et	stykke	
tid	efter.	Og	jeg	tror,	at	det	påvirker	mig	mere,	fordi	der	netop	er	det	her	fælleskab.	Hvis	jeg	ikke	kendte	
mine	naboer	og	ikke	anede,	hvem	folk	var,	så	kunne	jeg	nok	være	mere	ligeglad	med,	hvad	der	skete	et	
andet	sted.	Men	når	jeg	ved	lidt	om	hvem	der	bor	rundt	omkring,	så	påvirker	det	mig	på	en	helt	anden	
måde”	(Beboer,	Storbylandsbyen)	

”For	mig,	der	er	der	stor	forskel	på	at	gå	ind	
og	være	en	del	af	et	fællesskab,	og	så	at	gå	ind	
og	være	bostøtte	for	nogen	–	eller	at	nogen	
skal	være	det	for	mig.	For	mig	er	et	fællesskab,	
at	man	giver	det,	man	magter”	

	(Beboer,	Storbylandsbyen)	
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fortæller,	at	når	de	bor	så	tæt,	 lærer	hinanden	at	kende	og	ønsker	at	hjælpe	og	støtte	hinanden,	kan	det	

påvirke	dem	meget	negativt,	når	andre	beboere	har	problemer,	som	de	har	svært	ved	eller	 ikke	kan	løse.	

Det	kan	fx	være	hvis	nogle	får	lukket	for	strømmen	eller	bliver	smidt	ud	på	grund	af	ubetalte	regninger	eller	

uoverensstemmelser	med	boligselskabet.	Nogle	af	beboernes	udfordringer	kan	være	så	svære,	at	de	andre	

beboere	ikke	kan	hjælpe	personen,	eller	der	kan	være	så	mange	udfordringer	i	området,	at	beboerne	bliver	

overvældet.	

Den	 store	 lyst	 til	 at	hjælpe	hinanden	og	være	der	 for	hinanden	kan	give	en	 følelse	af	magtesløshed,	når	

man	ikke	slår	til	eller	kan	se,	der	er	nogen,	der	har	det	rigtig	skidt.	Man	kan	ikke	bare	lukke	øjnene	for	det,	

som	man	måske	ville	gøre	i	en	anden	boligforening,	hvor	man	ikke	nødvendigvis	kender	sin	nabo.		

Beboerne	fortæller,	at	der	netop	derfor	er	behov	for	en	bedre	kontakt	og	et	tættere	samarbejde	mellem	

beboerne,	den	sociale	vicevært	og	bostøtterne.		
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Storbylandsbyen som projekt - erfaringer og 
fokusområder 
Dette	afsnit	samler	op	på	de	erfaringer	de	som	repræsentanter	fra	styregruppen,	og	medarbejdere	i	Storby-

landsbyen	har	gjort	sig	i	forbindelse	med	etableringen	af	Storbylandsbyen.		

Fokus	i	interviewene	med	boligselskabets	og	kommunens	medarbejdere	har	været	1)	at	identificere,	hvad	

der	har	fungeret	godt	i	processen,	og	2)	at	identificere,	hvad	der	har	været	–	og	er	-	svært	eller	udfordrende	

i	arbejdet	med	etableringen	af	Storbylandsbyen.	På	denne	baggrund	er	der	udpeget	fremtidige	fokusområ-

der	for	arbejdet	med	Storbylandbyen.	

	

”Jeg	synes,	at	beboerne	har	været	vældig	aktive.	
Det	har	været	rigtig	sjovt	at	være	med	til	de	
møder,	jeg	har	været	med	til.	Beboerne	har	vir-
kelig	budt	på	mange	spændende	diskussioner.	
De	har	blandt	andet	været	tidligt	ude	med	at	få	
snakket	om	det	her	med	’hvem	er	os	og	hvem	er	
dem?’,	og	det	synes	jeg	er	rigtig	fint.”	

(Afdelingsleder,	CBH	Vest)	
	

”Der	er	god	opbakning	og	deltagelse	fra	bebo-
erne.	Vi	var	fx	ude	og	holde	et	møde	omkring,	
hvad	vil	det	sige	at	bo	i	en	almen	boligafdeling.	
Der	plejer	ikke	at	være	mange,	der	kommer	til	
det	i	en	almindelig	afdeling,	men	her	kom	næ-
sten	halvdelen.”	

(Udviklingschef	Østjysk	Bolig)	
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Foreløbige erfaringer 
I	afsnittet	gennemgås	foreløbige	erfaringer	og	fremtidige	fokusområder,	i	forhold	til	styregruppens	arbejde	

og	 bostøtternes	 og	 viceværtens	 arbejde	 i	 Storbylandsbyen.	 Erfaringerne	 er	 kort	 præsenter	 et	 i	 skemaet	

nedenfor,	og	gennemgås	herefter	hver	især.	

Foreløbige	erfaringer	

Har	fungeret	godt	

• Prioritering	af	faste	møder	til	løbende	drøftelser	og	forventningsafstemning	
• Én	tovholder,	tæt	samarbejde	og	kendte	ansigter		
• De	indledende	møder	med	beboerne	
• Etablering	af	afdelingsbestyrelsen	

Har	været	udfordrende	og	kræver	ekstra	opmærksomhed	

• Det	fælles	ejerskab	til	projektet	hos	boligselskab	og	kommune	
• Overgangen	fra	ideudvikling	og	planlægning	til	selve	driften	og	udviklingen	af	miljøet		
• Der	har	været	et	større	behov	for	støtte	af	beboerne	ved	indflytningen	end	forventet		
• At	finde	formen	på	bostøtternes	og	viceværtens	funktion		
• Visitering	og	beboersammensætning	

Tabel	1:	Opsummering	af	foreløbige	erfaringer	

	

Hvad har fungeret godt? 

PRIORITERING	AF	FASTE	STYREGRUPPEMØDER	TIL	LØBENDE	DRØFTELSER	OG	FORVENTNINGSAFSTEM-
NING	

Repræsentanterne	fra	styregruppen	beskriver	Storbylandsbyen	og	

processen	 omkring	 etableringen	 som	 et	 skib,	 der	 blev	 bygget,	

mens	de	sejlede	det.	Det	har	været	nyt	for	alle	at	samarbejde	om	

en	boligform	som	Storbylandsbyen,	og	det	har	været	nødvendigt	

at	definere	kommunens	og	boligforeningens	konkrete	opgaver	og	

rollefordelingen	mellem	dem	undervejs	 i	processen.	Det	har	der-

for	været	et	vigtigt	element	i	styregruppens	arbejde	og	samarbej-

det	mellem	boligselskab,	kommune	og	Socialt	Udviklingscenter	at	

have	jævnlige	fastlagte	møder.		

Møderne	 har	 fungeret	 som	 ramme	 for	 løbende	 kommunikation,	

drøftelser	og	forventningsafstemning	i	forhold	til	projektet.	De	har	

samtidig	givet	mulighed	for	videndeling	og	drøftelse	af	de	forskel-

lige	 perspektiver,	 som	 har	 ligget	 hos	 henholdsvis	 boligselskab,	

kommune	 og	 Socialt	 Udviklingscenter	 SUS.	 Det	 understreges,	 at	

”Man	kan	jo	sige,	at	det	her	er	et	
skib,	vi	har	bygget,	mens	vi	sejlede	
det,	så	der	er	mange	ting,	vi	har	
skullet	finde	ud	af	undervejs”	

(Udviklingschef	Østjysk	Bolig)	

”Jeg	synes,	at	der	i	løbet	af	hele	
processen	har	været	en	god	kom-
munikation,	vi	har	haft	mange	mø-
der,	og	vi	har	prøvet	via	den	gode	
kommunikation	at	favne	forskellige	
problemstillinger”		

(Afdelingsleder,	CBH	Vest)	
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det	har	været	vigtigt	at	tage	de	diskussioner,	der	er	opstået	og	være	åbne	for	ikke	altid	at	nå	til	enighed.		

ÉN	TOVHOLDER,	TÆT	SAMARBEJDE	OG	KENDTE	ANSIGTER	

Styregrupperepræsentanterne	 fortæller,	 at	det	har	 været	 vigtigt	 for	projektets	 fremdrift	 at	have	én	gen-

nemgående	tovholder	med	ansvar	for	den	løbende	koordinering	og	samarbejdet	på	tværs	af	de	forskellige	

aktører.	Denne	funktion	har	ligget	hos	boligselskabets	udviklingschef.	De	jævnlige	møder	har	været	et	godt	

udgangspunkt	for	et	tæt	samarbejde	mellem	medarbejderne	fra	henholdsvis	boligselskab	og	kommune,	og	

det	 har	 lettet	 samarbejdet,	 når	 der	 har	 været	 kendte	 ansigter	 på	 samarbejdspartnerne.	 De	 kommunale	

afdelingsledere	fortæller	fx,	at	det	har	været	effektivt	med	tæt	kontakt	til	og	et	kendt	ansigt	på	boligselska-

bets	udlejningschef,	som	har	stået	for	alt	vedrørende	udlejning.	Det	har	gjort	det	meget	nemmere	at	hånd-

tere	udfordringer	omkring	visitation	og	udlejning	–	noget	der	ellers	kan	være	svært	i	andre	sammenhænge,	

hvor	der	ikke	er	så	tæt	et	samarbejde	mellem	kommunen	og	det	boligselskab,	de	visiterer	til.		

Det	tætte	samarbejde	har	desuden	gjort	det	muligt	at	have	en	åben	kommunikation	mellem	styregruppe-

medlemmerne	 fra	 henholdsvis	 boligselskab	 og	 kommune,	 og	 give	 plads	 til	 løbende	 drøftelser	 om	 den	

grundlæggende	 idé	med	Storbylandsbyen,	 den	praktiske	udmøntning	 af	 den	og	hvordan	 konkrete	udfor-

dringer	gribes	an.	

INDLEDENDE	MØDER	OG	FORVENTNINGSAFSTEMNING	MED	BEBOERNE	

Der	er	enighed	om,	at	fællesmøderne	for	bebo-

erne	 inden	 indflytningen	 og	 lige	 efter	 indflyt-

ningen	har	været	en	rigtig	god	 idé.	Boligselska-

bets	 udlejningschef	 fortæller,	 at	 det	 ikke	 er	

noget,	de	plejer	at	gøre,	men	som	de	med	for-

del	kunne	gøre	i	andre	afdelinger	også.	

Møderne	har	givet	mulighed	for	at	forventningsafstemme,	både	beboerne	imellem,	og	mellem	kommune,	

boligselskab	og	beboerne.	Møderne	har	 samtidig	 givet	mulighed	 for	 at	drøfte	 spørgsmål	og	bekymringer	

hos	beboerne,	hvilket	har	givet	anledning	til	nogle	gode	diskussioner,	som	har	bidraget	positivt	til	udviklin-

gen	 af	 miljøet	 i	 Storbylandsbyen.	 Fx	 aftabuisering	 af	 forskellen	 på	 at	 have	 fået	 boligen	 via	 henholdsvis	

kommune	eller	boligselskab.	Møderne	har	således	skabt	et	godt	udgangspunkt	for	fællesskab	og	deltagelse	

hos	beboerne.		

Repræsentanterne	fra	boligselskabet	fortæller,	at	Storbylandsbyen	allerede	adskiller	sig	fra	andre	afdelin-

ger	på	grund	af	det	spirende	fællesskab	og	lysten	til	at	deltage	og	komme	hinanden	ved.	Der	er	 	allerede	

”Det	har	været	rigtig	godt,	at	der	var	det	møde	med	beboerne	inden	indflytningen.	Det	er	ikke	noget,	vi	
plejer	at	bruge,	men	det	tror	jeg,	at	vi	godt	kan	lære	noget	af.	Så	man	ikke	først	kommer	et	halvt	år	efter	
til	det	første	afdelingsmøde	og	skal	til	at	snakke	om	problemerne.	At	man	får	fat	i	noget	med	det	sam-
me”	(Udlejningschef,	Østjysk	Bolig)	
	

”Altså,	der	har	været	nogle	næsten	rørende	udvekslin-
ger	beboerne	imellem	på	de	stormøder,	der	har	været	
med	SUS,	både	dem	der	var	visiteret	af	kommunen	og	
de	andre	beboere.	Det	var	fantastisk”	(Afdelingsleder,	
CBH	Nord)	
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stor	 opbakning	 og	 deltagelse	 ved	 forskellige	møder	 og	 arrangementer,	 både	 i	 forbindelse	med	møder	 i	

afdelingen	og	da	der	skulle	bygges	møbler	til	fælleshuset.		

ETABLERING	AF	AFDELINGSBESTYRELSEN		

Der	er	enighed	om,	at	det	har	været	vigtigt	at	få	etableret	en	afdelingsbestyrelse.	Afdelingsbestyrelsen	har	

vist	sig	at	være	en	vigtig	aktør,	som		blandt	andet	har	kunnet	biddrage	til	håndtering	konflikter,	som	er	op-

stået	efter	indflytningen.	I	det	hele	taget	oplever	repræsentanterne	fra	styregruppen,	at	beboerne	og	afde-

lingsbestyrelsen	har	udvist	stor	tålmodighed,	engagement	og	en	positiv	indstilling.	Fx	helt	konkret	i	forbin-

delse	 med	 den	 byggesag,	 der	 medførte	 en	 række	 problemer	 for	 beboerne	 ved	 indflytningen.	 En	 af	 de	

kommunale	 afdelingsledere	 fortæller,	 at	 hun	oplever	bestyrelsens	 engagement	og	evne	 til	 at	 gå	 ind	 i	 og	

håndtere	konflikter	som	et	tegn	på	et	spirende	og	velfungerende	fællesskab.	Afdelingsbestyrelsen	er	sam-

tidig	en	vigtig	kanal	 for	kommunikation	mellem	beboerne	 i	Storbylandsbyen	og	styregruppe,	boligselskab	

og	kommune.	Der	er	desuden	en	opmærksomhed	omkring,	at	samarbejdet	med	afdelingsbestyrelsen	fort-

sat	skal	udvikles.	

Hvad har været udfordrende og kræver ekstra opmærksomhed? 

DET	FÆLLES	EJERSKAB	MELLEM	BOLIGSELSKAB	OG	KOMMUNE	

De	 kommunale	 afdelingsledere	 og	 medar-

bejderne	fra	boligselskabet	fortæller,	at	det	

har	 været	 vigtigt	 for	 dem	 at	 have	 en	 ople-

velse	 af	 fælles	 ejerskab	 for	 projektet	 på	

tværs	af	boligselskab	og	kommune,	men	at	

det	har	været	en	udfordring	at	etablere	dette	fælles	ejerskab	i	styregruppen.	En	af	udfordringerne	har	væ-

ret,	at	der	ikke	har	været	et	gennemgående	kommunalt	styregruppemedlem.	De	kommunale	afdelingslede-

re,	som	sidder	 i	styregruppen	nu,	og	som	har	været	med	til	 rent	praktisk	at	bære	projektet	 igennem,	har	

således	en	oplevelse	af	at	være	blevet	involveret	for	sent	i	projektet.	De	fortæller,	at	det	derfor	har	været	

svært	at	finde	deres	rolle	og	indgå	på	lige	fod	med	boligselskabets	medarbejdere	i	løsning	af	opgaven.	Der	

var	allerede	sat	gang	 i	meget,	da	de	blev	 involveret,	og	det	gjorde	det	svært	at	gå	 ind	og	 tage	ansvar	og	

ejerskab.	Alle	 er	 af	 den	oplevelse,	 at	 det	derfor	 langt	hen	ad	 vejen	er	 boligselskabet,	 der	har	haft	 størst	

ejerskab.	Det	er	her	tovholderfunktionen	har	ligget,	her	møderne	blev	holdt,	og	her	alle	de	initierende	drøf-

telser	omkring	byggeriet	og	konceptet	lå.	Derudover	har	det	også	været	en	udfordring	at	blive	helt	afklaret	

”Der	er	rigtig	gode	historier.	Fx	bestyrelsens	rolle	i	forhold	til	en	vred	beboer,	hvor	bestyrelsen	gik	ind	og	
gik	i	forbøn	for	vedkommende.	Det	er	et	eksempel	på	det	der	med	at	få	en	ekstra	chance,	og	at	der	kom-
mer	en	anden	forståelse.	Det,	synes	jeg,	er	tegn	på	et	spirende	fællesskab.	Vi	begynder	at	fornemme	no-
get	af	det,	vi	håbede	ville	udvikle	sig”	(Afdelingsleder,	CBH	Nord)	
	

”Det	fælles	ejerskab	har	været	svært.	Der	er	jo	mange,	der	
har	ejerskab	i	det	her,	så	det	tager	tid	at	udvikle.	Hvor	går	
ens	roller,	og	hvem	gør	hvad	og	alle	de	her	ting..”		

(Udviklingschef,	Østjysk	Bolig)	
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omkring	Socialt	Udviklingscenters	rolle	og	konsulentfunktionens	inddragelse	i	arbejdet,	herunder	arbejdet	i	

Styregruppen	og	aktiviteterne	omkring	etableringen	af	Storbylandsbyen.		

Der	er	på	baggrund	af	denne	erfaring	enighed	om,	at	det	ville	have	været	gavnligt	at	inddrage	de	kommu-

nale	 afdelingsledere	 tidligere	 i	 processen,	 så	de	havde	 kunnet	bidrage	med	viden	om	beboergruppen	og	

deres	behov,	og	have	været	med	til	at	definere	opgaver	og	ansvarsområder.	Samt	at	det	ville	have	været	

godt	at	understøtte	oplevelsen	af	et	fælles	ejerskab	til	projektet	ved	at	holde	styregruppemøderne	skiftevis	

hos	boligselskabet	og	kommunen,	og	ved	at	arbejde	mere	med	at	stå	med	fælles	afsender	på	kommunika-

tion	udadtil	og	ved	afholdelse	af	fællesmøder	for	beboerne	mv.		

Samlet	set	konstaterer	styregruppemedlemmerne,	at	det	at	skabe	 fælles	ejerskab	og	et	godt	samarbejde	

mellem	kommune,	boligselskab	og	den	eksterne	konsulent	kræver	særlig	opmærksomhed.	Det	er	vigtigt	at	

etablere	et	godt	partnerskab	med	klare	aftaler	om	fordeling	af	roller	og	opgaver	mellem	aktørerne	allerede	

tidligt	i	processen.	

OVERGANGEN	FRA	IDÉUDVIKLING	TIL	DRIFTEN	OG	UDVIKLING	AF	MILJØET	

Repræsentanterne	 fra	 styregruppen	 for-

tæller,	 at	 der	 har	 ligget	 en	 udfordring	 i	

overgangen	 fra	 idéudviklings-,	 bygge-	 og	

planlægningsfasen	 til	 driftsfasen	 i	 tiden	

efter	 beboernes	 indflytning	 og	 arbejdet	

med	udviklingen	af	miljøet	 i	 Storbylands-

byen.		

Efter	beboerindflytningen	er	projektet	gået	ind	i	en	ny	fase.	Det	har	betydet	andre	roller	og	opgaver	i	styre-

gruppen	og	et	større	fokus	på	bostøtternes	og	viceværtens	funktion.	Det	har	også	betydet	et	nyt	samarbej-

de	med	Storbylandsbyens	beboere	og	afdelingsbestyrelsen,	som	har	skullet	finde	sin	form.	Boligselskabets	

udviklingschef	vurderer,	at	styregruppen	tidligere	i	processen	burde	have	skiftet	fokus	fra	idéudviklingen	til	

planlægningen	 af	 selve	 driften	 og	 de	 konkrete	 opgaver	 i	 tiden	 efter	 indflytningen,	 som	 relaterede	 sig	 til	

udviklingen	 af	miljøet	 i	 Storbylandsbyen	 sammen	med	beboerne.	 Samt	 at	 dette	 fokus	med	 fordel	 kunne	

have	været	 intensiveret	 i	 forbindelse	med	 indflytningen.	Fx	opgavefordelingen	mellem	bostøtter	og	vice-

vært,	samarbejdet	med	afdelingsbestyrelsen,	kommunikationen	med	beboerne	og	beboerne	imellem.	Sam-

tidig	pointerer	han,	at	det	er	en	svær	øvelse,	da	det	giver	rigtig	god	mening	at	involvere	afdelingsbestyrel-

sen	i	dette	arbejde,	og	at	denne	i	sagens	natur	først	kan	stiftes	efter	beboerne	er	flyttet	ind.		

De	kommunale	afdelingslederes	 funktion	har	 fx	ændret	 sig	 fra	helt	konkret	at	være	visitationen	af	de	20	

beboere	fra	kommunalt	regi	til	nu	at	sikre	kendskab	til	Storbylandsbyen	hos	andre	kommunale	medarbej-

dere,	koordinere	bostøtternes	arbejde,	og	på	anden	vis	understøtte	udviklingen	af	et	godt	miljø	 i	Storby-

landsbyen.	

”Det	her	med	at	gå	fra	udvikling	til	drift.	Altså	vi	havde	en	
lang	periode,	hvor	vi	arbejdede	med	udviklingen	af	ideen	
omkring	Storbylandsbyen,	men	der	skulle	vi	nok	hurtigere	
have	sagt,	at	vi	skal	have	fokus	på	driften,	og	det	der	kom-
mer,	når	beboerne	flytter	ind	og	udviklingen	af	miljøet.		

	(Udviklingschef,	Østjysk	bolig)	
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Set	i	bakspejlet	har	der	været	flere	spørgsmål	knyttet	til	driften	af	Storbylandsbyen,	som	med	fordel	kunne	

have	været	drøftet	tidligere.	Det	er	fx	spørgsmål	som:	Hvad	er	styregruppens	rolle	efter	indflytningen,	hvad	

er	afdelingsbestyrelsens	 rolle,	hvem	skal	deltage	 i	møder	med	afdelingsbestyrelsen,	hvordan	 skal	bostøt-

terne	 udfylde	 deres	 funktion,	 hvordan	 skal	 bostøtter	 og	

vicevært	samarbejde?	Det	er	nu	en	udfordring	at	 finde	ba-

lancen	i,	hvad	der	er	styregruppens	rolle	og	opgave,	og	hvad	

der	er	afdelingsbestyrelsens	rolle	og	opgave	samt	hvor	tæt	

styregruppen	skal	følge	udviklingen	af	miljøet	i	Storbylands-

byen.		

På	baggrund	af	disse	erfaringer	mener	styregruppemedlemmerne,	at	det	er	vigtigt,	at	være	opmærksom	på	

forskellen	mellem	 idéudviklings-	og	planlægningsfasen	 i	projektet,	og	 tidligt	 i	projektperioden	rette	 fokus	

mod	den	fase,	som	projektet	går	 ind	i,	når	beboerne	flytter	 ind.	Så	der	allerede	fra	 indflytningsdagen	kan	

fokuseres	på	dagligdagen,		driften	og	udviklingen	af	miljøet	i	Storbylandsbyen	–	i	samarbejde	med	beboer-

ne.	

BEHOV	FOR	EKSTRA	STØTTE	TIL	BEBOERNE	I	FORBINDELSE	MED	INDFLYTNING	

Både	bostøtterne,	viceværten	og	de	andre	styregrup-

pemedlemmer	 har	 gjort	 sig	 den	 erfaring,	 at	 det	 ikke	

har	 været	 hensigtsmæssigt	 at	 lægge	 indflytningen	 i	

Storbylandsbyen	 lige	 op	 til	 sommerferien.	 Der	 var	 i	

perioden	omkring	 indflytningen	behov	 for	 ekstra	 op-

mærksomhed	på	beboerne	fra	både	boligselskabet	og	

kommunen.	Beboerne	havde	blandt	andet	spørgsmål	og	problemer	 i	 forhold	til	boligerne,	regler,	husleje,	

fejl	og	mangler,	og	ferieperioden	gjorde	det	svært	for	beboerne	at	få	kontakt	til	boligselskab	og	kommune.	

Samtidig	 var	bostøtterne	og	viceværten	 skiftevis	på	 ferie,	hvilket	har	betydet,	 at	de	kun	var	 sporadisk	 til	

stede	 i	 Storbylandsbyen,	og	at	de	 ikke	 fra	 starten	 fik	etableret	et	 samarbejde,	og	 talt	 sammen	om	deres	

roller	og	deres	 funktion.	Det	betød	også,	at	de	havde	svært	ved	at	støtte	op	om	de	beboere,	som	havde	

brug	for	det.		

Erfaringen	er,	at	der	 ikke	fra	starten	har	været	nok	opmærksomhed	på,	hvor	stor	en	omvæltning	det	har	

været	for	mange	af	beboerne,	at	flytte	i	egen	lejlighed,	skulle	finde	møbler	og	indrette	sig,	bo	langt	væk	fra	

byen	og	begynde	at	betale	regninger	mv.	Det	har	været	tydeligt,	at	nogle	beboere	har	haft	mere	brug	for	

støtte	netop	omkring	indflytningen	end	forventet,	og	set	i	bakspejlet	er	vurderingen,	at	det	ville	have	været	

godt,	hvis	bostøtterne	havde	været	mere	til	stede	og	involveret	i	perioden	omkring	indflytningen.		

AT	FINDE	FORMEN	PÅ	VICEVÆRTENS	OG	BOSTØTTERNES	FUNKTION	

Det	har	været	en	udfordring	for	både	viceværten	og	bostøtterne	at	finde	formen	på	deres	funktion	og	at	

opbygge	en	god	relation	til	beboerne.	De	har	alle	en	oplevelse	af	at	være	kommet	skidt	fra	start,	og	at	der	

”I	forbindelse	med	selve	indflytningen,	der	kunne	
vi	godt	have	brugt	noget	mere	understøttelse	fra	
kommunens	side	i	forhold	til	beboerne.”	

(Udviklingschef,	Østjysk	Bolig)	
	

”Jeg	tænker	slet	ikke,	at	vi	skal	være	in-
volveret	i	det	hele,	men	omvendt	så	vil	vi	
jo	også	gerne	have	en	finger	på	pulsen”	

(Afdelingsleder	CBH	Nord)	
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nu	ligger	et	stykke	arbejde	og	venter	i	forhold	til	at	definere	deres	roller	og	funktioner	og	skabe	kontakt	og	

en	tillidsfuld	relation	til	beboerne.		

Bostøtterne	fortæller,	at	de	har	en	oplevelse	af	at	være	

blevet	 tilknyttet	 Storbylandsbyen	 for	 sent.	 De	 ville	 øn-

ske,	 at	 de	 var	blevet	 tænkt	 ind	og	 inddraget	 tidligere	 i	

processen,	så	de	kunne	have	deltaget	mere	i	forbindelse	

med	indflytningen.	Det	ville	have	gjort	det	muligt	tidligt	

at	etablere	et	godt	samarbejde	med	både	viceværten	og	

beboerne.	Bostøtterne	fortæller,	at	udfordringerne	ved	

den	sene	tilknytning	er	blevet	større	af,	at	 indflytnings-

perioden	lå	lige	op	til	sommerferien.	Det	har	betydet	at	

de	skiftevis	har	været	på	ferie	og	derfor	ikke	har	været	

så	meget	til	stede	i	Storbylandsbyen.	De	fortæller,	at	de	derfor	ikke	fra	starten	har	vist	beboerne,	at	de	er	til	

rådighed	og	derfor	har	haft	vanskeligt	ved	at	opbygge	en	tillidsfuld	relation	til	dem.	Det	har	også	betydet,	at	

bostøtterne	og	viceværten	endnu	ikke	har	haft	mulighed	for	at	sætte	sig	sammen	og	finde	ud	af,	hvad	det	

er,	de	i	fællesskab	kan	tilbyde	beboerne.	Eller	at	sætte	sig	sammen	med	beboerne	for	at	høre,	hvad	de	sy-

nes,	de	har	behov	for.	

Bostøtterne	oplever,	at	det	er	svært	at	komme	i	kon-

takt	 med	 beboerne.	 Dels	 på	 grund	 af	 den	 sene	 til-

knytning	 lige	 op	 til	 sommerferien,	 dels	 fordi	 de	 skal	

udfylde	en	anden	funktion,	end	de	plejer	og	har	erfa-

ring	med.	Der	er	forskel	på	at	være	tilknyttet	én	per-

son	 individuelt	 og	 på	 at	 lave	 opsøgende	 arbejde	 i	 et	

boligområde,	hvor	det	ikke	er	til	at	vide,	hvem	der	har	

brug	for	hjælp	og	støtte.	De	oplever	i	den	forbindelse,	

at	det	kan	være	vanskeligt	at	finde	balancen	mellem	det	kollektive	miljøarbejde	og	den	individuelle	støtte.		

Bostøtterne	fortæller	desuden,	at	det	er	en	udfordring	at	

skulle	tilbyde	samtaler	og	rådgivning	til	beboerne	i	fælles-

huset,	 hvor	 der	 kan	 være	 andre	 til	 stede	 hele	 tiden.	 De	

nuværende	 rammer	 tager	 ikke	højde	 for,	 at	 nogle	 af	 be-

boerne	 har	 brug	 for	 et	 privat	 og	 fortroligt	 rum,	 når	 de	

henvender	sig,	da	det	kan	være	følsomme	og	svære	ting,	de	har	brug	for	at	tale	om.	Bostøtterne	er	derfor	

opmærksomme	på,	at	de	har	en	opgave	i	forhold	til	at	skabe	nogle	mere	fortrolige	og	værdige	rammer	for	

rådgivningen.	Det	kan	fx	være	at	anskaffe	nogle	skillevægge	eller	bruge	sofahjørnet,	som	beboerne	nu	har	

indrettet.	De	er	også	opmærksomme	på,	at	det	måske	kan	virke	voldsomt,	at	de	sidder	tre	bostøtter	der-

oppe	ad	gangen,	og	at	de	nok	skal	dele	deres	vagter	ud	over	flere	dage.		

”Man	skal	lige	pludselig	gøre	sig	selv	attraktiv	
på	en	anden	måde.	Normalt	så	bliver	borgerne	
jo	visiteret,	og	så	står	de	næsten	og	venter	på,	at	
vi	kommer.	Her	der	er	det	helt	modsat,	og	vi	skal	
egentlig	ud	og	forklare,	fortælle	hele	tiden,	for	
at	motivere	dem	til	at	komme.	Og	det	er	meget	
anderledes	end	det,	jeg	er	vant	til.”	(Bostøtte)	
	

”Vi	skulle	have	været	med	til	informationsmø-
derne	–	det	er	simpelthen	vigtigt!”	(Bostøtte)	
	

”Vi	har	ikke	været	på	fra	start	og	mødt	bebo-
erne.	Nu	sidder	vi	derude,	og	der	kommer	
ikke	nogen	til	os!	Vi	skulle	have	været	med	
inde	og	møde	dem	og	fortælle	om	stedet.	De	
kender	os	ikke!”		(Bostøtte)	
	

”Måske	virker	det	voldsomt,	at	vi	sidder	tre-
fire	bostøtter	deroppe?	Vi	sidder	jo	på	hugst	
deroppe.	Det	har	jeg	tænkt	over.”	(Bostøtte)	
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Den	sociale	vicevært	oplever	også,	at	han	har	svært	ved	at	finde	sin	rolle.	Han	fortæller,	at	meget	af	hans	

tid	går	med	praktiske	opgaver,	og	at	det	betyder,	at	der	 ikke	er	så	meget	tid	til	den	sociale	dimension	af	

opgaven,	som	han	selv	synes	er	vigtig	og	som	han	oplever,	beboerne	forventer,	han	udfylder.	Viceværten	

fortæller,	 at	 hans	 relation	 til	 beboerne	 er	 blevet	 påvirket	 af,	 at	 der	 i	 forbindelse	med	 indflytningen	 var	

mange	problemer	med	byggeriet	og	lejlighederne	–	og	at	han	ikke	altid	har	kunnet	løse	problemerne.	Han	

har	en	oplevelse	af,	at	han,	 for	beboerne,	er	boligselska-

bets	ansigt	udadtil.	Det	har	skabt	et	stort	pres,	når	der	har	

været	problemer	og	har	 i	nogle	tilfælde	ført	 til	konflikter	

med	 nogle	 af	 beboerne.	 Han	 oplever	 nu,	 at	 han	 skal	 ar-

bejde	på	sin	relation	til	beboerne	for	at	skabe	tillid	til	ham	

som	social	vicevært.		

En	del	af	den	sociale	funktion	er	han	dog	lykkedes	godt	med,	fortæller	han.	Han	mødes	hver	morgen	med	

en	af	beboerne,	som	nu	er	blevet	hans	hjælper.	Beboeren	kører	med	ham	ud	og	arbejder,	også	i	de	andre	

afdelinger,	og	det	er	planen,	at	det	skal	forberede	beboeren	til	et	lignende	job	et	andet	sted.	Dette	beskri-

ver	den	sociale	vicevært	som	hans	bedste	oplevelse	i	Storbylandsbyen.		

Det	har	desuden	været	en	udfordring	i	viceværtens	og	bostøtternes	samarbejde,	at	de	hver	især	har	tavs-

hedspligt.	 Det	 betyder	 fx	 at	 viceværten	 ikke	

kan	 gøre	 bostøtterne	 opmærksom	 på	 det,	

hvis	han	 tænker,	 at	 en	af	beboerne	har	brug	

for	 deres	 støtte.	 Og	 det	 betyder	 også,	 at	 de	

ikke	 kan	 tale	 sammen	 om,	 hvordan	 de	 hver	

især	kan	byde	 ind	 i	 forhold	til	en	konkret	be-

boers	behov	for	støtte.	

Der	er	endnu	ikke	fundet	en	løsning,	men	der	arbejdes	på	en	model,	hvor	beboerne	ved	indflytningen	giver	

samtykke	til	at	bostøtter	og	vicevært	kan	dele	oplysninger	om	dem.	Bostøtterne	og	viceværten	er	samtidig	

opmærksomme	 på,	 at	 det	 kan	 give	 beboerne	 en	 følelse	 af	 at	 blive	 overvåget,	 derved	 skabe	mistillid	 til	

medarbejderne.		

Bostøtterne	 og	 viceværten	 vil	 på	 baggrund	 af	 deres	

foreløbige	 erfaringer	 gerne	 have	 beboerne	 i	 tale,	 så	

de	kan	finde	ud	af,	hvad	beboerne	ønsker	sig	af	dem.	

Dette	 fører	 til	 mange	 overvejelser	 om,	 hvordan	 de	

skaber	kontakt	og	får	gjort	opmærksom	på	deres	tilstedeværelse,	fx	at	lave	en	middag	for	beboerne	og	en	

pjece	som	kan	beskrive	bostøtternes	og	den	sociale	viceværts	rolle	i	Storbylandsbyen.		

VISITATION	OG	BEBOERSAMMENSÆTNING	

Beboersammensætningen	 har	 vist	 sig	 at	 have	 stor	 betydning	 for	miljøet	 i	 Storbylandsbyen.	 Bostøtterne	

fortæller,	at	det	har	stor	betydning,	om	de	beboere	som	visiteres	 fra	kommunen	har	behov	for	støtte	på	

”Normalt,	når	jeg	skal	over	og	ordne	noget	i	
en	bolig,	så	tager	det	kvarter.	Her	kan	det	jo	
tage	alt	fra	fem	minutter	og	til	to	timer.	Og	
jeg	kan	jo	ikke	bare	stå	og	kun	arbejde,	for	
så	er	det	der	sociale	jo	væk”	(Vicevært)	
	

”Noget	vi	er	stødt	på,	det	er	det	omkring	tavshedspligt.	
Hvordan	er	det,	vi	håndterer	den	tavshedspligt,	vi	har	i	
kommunen	–	og	som	boligselskabet	også	har?	Det	er	et	
vilkår,	vi	har,	og	det	havde	jeg	ikke	tænkt	på	inden”	

(Afdelingsleder,	CBH	Nord)	
	

”Vi	skal	være	mere	i	dialog	med	beboerne	om,	
hvad	de	kunne	tænke	sig,	og	om	de	har	nogle	
ideer	til,	hvordan	vi	bedst	gør	det	her”	(Bostøtte)	
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grund	af	en	misbrugsbaggrund	og	tilknytning	til	misbrugsmiljøet	eller	på	grund	af	en	baggrund	med	psykisk	

sygdom	og	tilknytning	til	psykiatrien.	For	det	første	er	de	bekymrede	for,	at	det	kan	skabe	et	utrygt	miljø	og	

give	Storbylandsbyen	en	dårligt	ry,	hvis	flere	beboere	som	visiteres	fra	kommunen	stadig	har	et	misbrug	og	

tilknytning	til	misbrugsmiljøet.	For	det	andet	er	de	blevet	opmærksomme	på,	at	nogle	af	dem,	som	har	en	

baggrund	i	psykiatrien,	er	mere	tilbageholdne	og	ikke	så	opsøgende,	og	derfor	kan	være	svære	at	nå	med	et	

bostøttetilbud,	som	foregår	i	fælleslokalet.	De	er	derfor	bekymrede	for,	om	denne	gruppe	og	deres	behov	

er	i	risiko	for	at	blive	glemt.	Det	betyder,	at	det	kræver	ekstra	opmærksomhed	fra	kommunens	side,	når	de	

visiterer	nye	beboere.	Det	er	vigtigt	at	det	ikke	kun	handler	om	at	fylde	boligerne	op,	men	at	der	også	tæn-

kes	over,	at	der	skal	være	en	balance	i	beboersammensætningen	og	de	ressourcer	og	udfordringer,	bebo-

erne	kommer	med.		

Samtidig	er	der	kommet	en	opmærksomhed	på,	at	ikke	alle	de	som	tildeles	en	bolig	via	boligselskabet	har	

godt	nok	kendskab	til,	hvad	Storbylandsbyen	er	for	et	sted	og	ikke	har	ressourcer	eller	lyst	til	at	være	en	del	

af	det	fællesskab,	som	der	 lægges	op	til.	Det	har	også	vist	sig,	at	flere	af	de	borgere,	som	får	en	bolig	via	

boligselskabet,	kan	have	lige	så	store	eller	større	udfordringer	i	hverdagen,	end	de	som	visiteres	til	en	bolig	

via	kommunen.	

Processen	omkring	tildeling	af	boligerne	har	været	meget	forskellig	

fra	kommune	til	boligselskab.	Der	har	været	størst	 fokus	på	de	be-

boere,	der	er	blevet	visiteret	 fra	kommunen.	Her	har	der	været	en	

personlig	 samtale	med	 information	 om	 Storbylandsbyen	 og	 der	 er	

sket	en	vurdering	af,	om	vedkommende	vil	 kunne	 indgå	 i,	og	have	

glæde	af,	det	fællesskab,	som	Storbylandsbyen	tilbyder.	Der	har	ikke	

været	samme	vurdering	af	beboerne,	som	har	fået	tildelt	boligen	via	

boligselskabet,	hvorfor	det	for	nogle	har	vist	sig	at	være	lidt	uklart,	

hvad	de	gik	ind	til.	Beboerne	har	fået	tilbudt	en	bolig,	når	de	stod	på	

ventelisten,	og	sammen	med	tilbuddet	har	de	fået	skriftlig	informa-

tion	om	konceptet.	De	 lovgivningsmæssige	 rammer	 giver	 ikke	mu-

lighed	for	at	lave	en	kvalitativ	screening	af	de	beboere	som	tildeles	

bolig.	Tildelingen	af	boliger	sker	udelukkende	på	baggrund	af	vente-

listen.	 	Boligselskabets	udviklingschef	 fortæller,	 at	de	har	 forsøgt	 at	 være	 tydelige	omkring,	hvad	Storby-

landsbyen	 er.	 Der	 har	 været	 en	 langt	 højere	 grad	 af	 kommunikation	 til	 og	med	 kommende	 beboere	 via	

både	skrivelser,	informationsmøder	og	telefonsamtaler,	men	det	har	vist	sig,	at	de	bør	være	mere	tydelige	

”Det	er	vigtigt	at	have	øje	for	be-
boersammensætningen	og	ikke	
bare	gå	op	i,	at	boligerne	skal	
besættes	så	hurtigt	som	muligt”		

(Bostøtte)	
	

”Det	gælder	om	at	finde	formen	
på	den	rette	kommunikation	til	de	
kommende	beboere,	så	der	kan	
ske	en	form	for	selvselektion”	

(Udviklingschef,	Østjysk	Bolig)	
	

Nu	kan	man	jo	sige,	én	ting	er,	hvem	kommunen	visiterer,	men	vi	har	jo	ingen	som	helst	fornemmelse	af	
eller	indblik	i,	hvem	ØB	tildeler	boligerne,	og	nogle	gange	så	bliver	det	altså	vendt	helt	på	hovedet.	Der	
har	fx	været	nogle	af	beboerne	fra	ØB,	som	har	skabt	en	vældig	dramatik,	og	så	er	det	beboerne,	som	er	
visiteret	fra	kommunen,	som	interagerer	og	får	dæmpet	gemytterne…	så	det	kan	virkelig	være	svært	at	
skelne,	hvem	der	er	hvem”	(Afdelingsleder	i	CBH	Nord)	
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omkring	det	og	tænke	i	at	have	en	endnu	tættere	dialog	med	kommende	beboere,	så	de	aktivt	kan	vælge	

Storbylandsbyen	 til	 eller	 fra.	 Fx	 virker	 det	 til	 at	 flere	 af	 de,	 som	har	 stået	 på	 venteliste,	 ikke	 har	 kunnet	

dansk,	og	derfor	ikke	har	kunnet	bruge	den	skriftlige	information	og	ikke	har	deltaget	på	informationsmø-

derne.	

Der	er	altså	behov	for	mere	fokus	på	processen	omkring	tildeling	af	boliger	end	der	har	været	til	at	starte	

med,	både	i	forhold	til	den	kommunale	visitation	og	boligforeningens	tildeling	af	boliger.	Lige	nu	arbejdes	

der	med	en	idé	om	at	inddrage	bostøtterne	og	viceværten	i	visitationsprocessen.	Fx	at	de	holder	samtaler	

med	kommende	nye	beboere,	inden	de	vælger,	om	de	vil	flytte	ind.		

Fremtidige fokusområder 
På	 baggrund	 af	 de	 mange	 erfaringer	 har	 bostøtterne,	 viceværten	 og	 de	 øvrige	 styregruppemedlemmer	

identificeret	en	række	områder,	som	de	oplever,	det	er	vigtigt	at	fokusere	på	i	deres	videre	arbejde	for	at	

udvikle	og	understøtte	miljøet	i	storbylandsbyen.	

Fremtidige	fokusområder		

Styregruppens	interne	arbejde	

• Skabe	et	godt	samarbejde	mellem	afdelingsbestyrelsen,	boligselskabet	og	kommunen	
• Forbedre	visitationsprocessen,	herunder	opmærksomhed	omkring	beboersammensætningen	
• Retningslinjer	for	samarbejdet	mellem	bostøtter	og	vicevært,	herunder	spørgsmålet	om	tavsheds-

pligt	

Bostøtternes	og	viceværtens	arbejde	

• Forventningsafstemning		i	forhold	til	bostøtternes	og	viceværtens	roller	og	opgaver		
• Forbedre	de	fysiske	rammer	for	bostøtternes	rådgivning	
• Forbedre	kontakten	og	relationen	til	beboerne,	herunder	bedre	formidling	af	hvad	beboerne	kan	

bruge	bostøtter	og	vicevært	til	
• Fordele	bostøtternes	vagter	ud	over	flere	dage,	så	de	ikke	er	der	samtidigt	
• Skabe	rum	for	at	vicevært	og	bostøtter	kan	mødes	og	dele	viden	
• Involvere	bostøtterne	og	viceværten	i	visitation	og	modtagelse	af	nye	beboere	
• Opmærksomhed	på	beboersammensætningen	og	hvilken	betydning	det	har	for	den	støtte,	som	skal	

tilbydes	
• Arbejde	på	at	gøre	sig	selv	synlige,	fx	ved	at	arrangere	fællesspisning	og	ved	at	uddele	en	flyer	om,	

hvad	den	sociale	vicevært	og	bostøtterne	kan	tilbyde	
Tabel	2:	Opsummering	af	fremtidige	fokusområder	

”På	den	ene	side	så	har	vi	en	interesse	i,	at	boligerne	bliver	lejet	ud,	fordi	vi	som	kommune	hæfter	for	
tomme	boliger	og	på	den	anden	side,	så	er	vi	meget	opmærksomme	på,	at	de	mennesker	vi	sender	derud	
også	er	nogen,	vi	tror	vil	kunne	indgå	i	det	fællesskab”	(Afdelingsleder,	CBH	Vest)	
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Udviklingsområder på tværs af materialet 
Erfaringsopsamlingen	viser,	at	der	er	et	stort	potentiale	i	en	boligform	som	Storbylandsbyen,	og	at	der	hos	

både	beboere	og	medarbejdere	er	et	stort	engagement	og	lyst	til	at	realisere	ideen	om	en	socialt	bæredyg-

tig	boligform	med	fællesskab	og	godt	naboskab	som	omdrejningspunkt.	Erfaringsopsamlingen	viser	også,	at	

der	i	praksis	er	et	stykke	vej	fra	idé	og	vision	til	realiseringen	af	et	sådan	fællesskab.	Der	er	fortsat	behov	for	

udvikling	af	miljøet	i	og	samarbejdet	omkring	Storbylandsbyen.	Et	arbejde	som	kræver	god	kommunikation,	

godt		samarbejde	og	løbende	opmærksomhed	på	små	og	store	udfordringer.			

Trods	 de	 udfordringer	 og	 startvanskeligheder,	 er	 der	 hos	 både	 beboere	 og	medarbejderne	 i	 og	 omkring	

Storbylandsbyen	en	positiv	stemning	og	enighed	om,	at	det	handler	om	at	få	sat	sig	ned	sammen	og	få	talt	

om	tingene	og	finde	ud	af,	hvilken	samarbejdskonstruktion	der	er	den	bedste	for	alle	parter.	

På	 baggrund	 af	 det	 samlede	materiale	 og	 de	 udviklingspunkter,	 de	 involverede	 aktører	 nævner,	 kan	 der	

opstilles	nogle	overordnede	fokusområder,	med	nogle	underpunkter,	som	der	med	fordel	kan	arbejdes	på	

udviklingen	af.	

Helt	gennemgående	handler	flere	af	de	udfordringer,	der	har	vist	sig,	om	etablering	og	udvikling	af	relatio-

ner.	Det	viser	sig	også,	at	det,	langt	hen	ad	vejen,	er	relationerne	i	og	omkring	Storbylandsbyen,	som	spiller	

en	afgørende	rolle	for	at	opnå	de	otte	værdier,	beboerne	har	defineret.	Naborelationer,	relationer	i	fælles-

skabet,	graden	af	kendskab	 til	hinanden,	 samarbejdsrelationer	mv.	Relationer	som	bærende	element	 i	et	

velfungerende	fællesskab	i	Storbylandsbyen	og	et	godt	professionelt	samarbejde	omkring	den.	

SUS	har	i	nedenstående	opstillet	tre	fokusområder,	som	alle	drejer	sig	om	at	udvikle	og	understøtte	relati-

onerne	i	og	omkring	Storbylandsbyen.		

	”Det	er	rigtigt,	at	de	her	ting	[udfordringerne]	de	har	betydet	meget	for	os	hver	i	sær	følelsesmæssigt	og	
alt	muligt,	men	der	er	en	løsning	på	det,	det	er	jeg	slet	ikke	i	tvivl	om.	Hvis	man	konstruktivt	sætter	sig	
ned	og	ser	på:	Hvad	er	der	sket?	Hvorfor?	Hvordan?	Jamen,	så	kan	vi	løse		det	i	fællesskab	[…]	Det	kan	
løses	–	og	de	har	jo	også	været	på	en	stor	opgave”		

(Beboer	Storbylandsbyen)	
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BEBOERNES	RELATIONER	TIL	HINANDEN	INTERNT	I	STORBYLANDSBYEN	

• Hvordan	 er	 beboernes	 relationer	 til	 hinanden	 og	 til	 fællesskabet?	 –	 og	 hvordan	 kan	 den	 udvik-

les/understøttes?		

• Hvordan	inkluderes	flere	i	fællesskabet	

• Hvordan	skabes	gode	forudsætninger	for	at	kunne	hjælpe	og	støtte	sin	nabo,	når	der	er	behov	for	

det?	

• Hvordan	håndteres	konflikter	mellem	beboere,	og	hvordan	håndteres	konflikter	og	problemer,	som	

påvirker	de	andre	beboere	

RELATIONEN	MELLEM	BEBOERNE	OG	MEDARBEJDERNE	I	STORBYLANDSBYEN	(bostøtter	og	vicevært)	

• Udvikling	af	bostøtternes	og	viceværtens	funktion	i	samarbejde	med	beboerne.		

• Forventningsafstemning	mellem	beboere	og	bostøtterne	og	viceværten.	

• Tydelig	kommunikation	til	beboerne	om,	hvad	de	kan	bruge	bostøtterne	og	viceværten	til	

• Bedre	fysiske	rammer	for	den	støtte	og	rådgivning,	som	tilbydes	

• At	involvere	bostøtterne	og	viceværten	i	visitation	og	modtagelse	af	nye	beboere	

RELATIONEN	MELLEM	BEBOERNE	OG	BOLIGSELSKABET	OG	KOMMUNEN		

• Afklaring	af	kommunikationsveje	og	kontakter	til	boligselskab	og	kommune.		

• Definere	og	styrke	samarbejdet	mellem	afdelingsbestyrelse	og	styregruppe	

• Udvikling	af	Storbylandsbyens	potentiale	i	forhold	til	at	give	”en	støttende	hånd”	til	de,	der	kunne	

have	 behov	 for	 det.	 Fx	 en	 opsøgende	 funktion	 i	 forhold	 til	 betaling	 af	 regninger,	 opsigelser	mv.	

Hvordan	arbejdes	der	med	ideen	og	visionen	i	storbylandsbyen	–	og	hvordan	kan	det	udvikles?	

• Relationen	til	kommende	beboere.	Herunder	visitation	og	tildeling	af	boliger.	At	gøre	mere	ud	af	at	

fortælle,	hvad	Storbylandsbyen	er.	Evt.	at	beboerne	viser	nye	beboere	rundt	eller	er	med	til	samta-

ler	med	nye	beboere.	Retningslinjer	for	hvordan	der	tages	der	godt	imod	nye	beboere	af	beboere,	

bostøtter	og	vicevært?	

• Afklaring	af	SUS’	rolle	i	forhold	til	styregruppearbejde,	fortsat	erfaringsopsamling	og	fremtidig	ud-

viklingsproces	i	forhold	til	arbejdet	med	beboerinvolvering		

	

Socialt	Udviklingscenter	SUS	vil	på	den	kommende	workshop	tage	udgangspunkt	i	disse	overordnede	tema-

er.	


