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Indledning

Denne rapport præsenterer interview med aktører i Erhvervs- og
Boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper.
Forsøget har til hensigt at udvikle nye boformer for særligt udsatte
befolkningsgrupper. Forsøget blev indledt i sidste halvdel af 1999. Den første
ansøgningsrunde blev gennemført i oktober 1999, og har siden fundet sted
hvert halve år. Der er indtil nu givet tilsagn om midler fra forsøgspuljen til 32
initiativer, fordelt over det meste af landet.

I juli 2001 udgav Statens Byggeforskningsinstitut By og Byg og Socialt
Udviklingscenter SUS den første evalueringsrapport ”Den svære (balance)kunst
at bo”. Den første rapport bygger på interview i ti af boligafdelingerne.

Nærværende evalueringsrapport bygger på interview i fem boligafdelinger.
Interviewrunden indgår som led i den samlede evaluering af forsøget.
Rapporten udgør en sammenskrivning af fem gennemførte interview.
Herudover en perspektivering med forslag til temaer, som gøres til genstand for
den kommende fælles drøftelse og erfaringsudveksling mellem repræsentanter
for boligafdelingerne. Endvidere gøres der rede for, hvordan interviewrunden er
grebet an.

Indholdet af rapporten drøftes den 3.-4. oktober 2002 på forsøgspuljens tredje
konference, der afholdes på Fyn. Der er i forbindelse med forsøget tidligere
afholdt konferencer i både 2000 og 2001. Noter fra konferencerne kan findes
eller rekvireres samme steder som nærværende rapport.

Rapportens afsnit om de fysiske rammer omkring de fem boligafdelinger er
forfattet af Ole Kirkegaard, By og Byg. Rapportens øvrige afsnit er forfattet af
Pernille Grünberger og John Nyberg, SUS.  Forfatteren har indbyrdes
kommenteret hinandens materiale. Alle foto er taget af Ole Kirkegaard.

Rapporten kan læses på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside
(www.ebst.dk),  på SUS’s hjemmeside (www.sus-net.dk) og kan desuden
rekvireres i papirudgave hos:

Socialt Udviklingscenter SUS
Nørre Farimagsgade 13

1364 København K

Telefon 3393 4450
Telefax 3393 5450

e-post: sus@sus-net.dk.
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Hvordan er rapporten blevet til

Rapporten indgår i det samlede evalueringsforløb af forsøg med boliger til
særlige grupper. I evalueringsforløbet er der som udgangspunkt aftalt to
interviewrunder i ca. 20 af de initiativer som under forsøgsperioden, vil modtage
bevilling fra forsøgspuljen.

Denne rapport inddrager fem boligafdelinger. Det har ikke været muligt at
foretage interview i yderligere boligafdelinger. Forklaringen herpå skal søges i,
at perioden fra bevillingstilsagn er givet, til der er flyttet beboere ind i boligerne,
har vist at være længere end først antaget.

Denne rapport bygger på erfaringer hentet fra boliger som er etableret i Viborg,
København, Odense og Århus. Der er gennemført to interview i hver af
boligafdelingerne. Det ene med beboere, og det andet med medarbejdere,
initiativtagere og samarbejdsparter.

Hvad angår interview med beboere, er der i interviewperioden gennemført
interview med i alt 11 af de 45 beboere som var flyttet ind på det konkrete
interviewtidspunkt. Det drejer sig om følgende:

Boligforening & by Antal
lejemål i
alt

Antal udlejet boliger
(til beboere) på
interviewtidspunkt

Antal beboere
deltaget i
interview

Gl. Århusvej, Viborg 4 3 3
Klyngehusene, Århus 12 7 1
Langdammen, Viborg 19 19 4
På Sporet, København 12 12 1
Skurvognsbyen, Odense 8 4 2
I alt 55 45 11

Hvad angår medarbejdere, initiativtagere og samarbejdsparter, har 31 personer
deltaget i interview. Det drejer sig om følgende:

• Gl. Århusvej: Den faglige leder fra kommunen, lederen af et rullende
værested samt den sociale vicevært.

• Klyngehusene: To af medarbejderne, samt den juridiske konsulent fra
kommunens socialforvaltning.

• Langdammen: Den sociale vicevært, vicesocialchefen, faglederen af
aktiveringsområdet i kommunen, lederen af en lokal afdeling af Kirkens
Korshær, lederen af et rullende værested.

• På Sporet:  Fire repræsentanter for boligselskabet, to repræsentanter for
kommunen, to repræsentanter for private organisationer for hjemløse samt
den tidligere sociale vicevært.

• Skurvognsbyen: Fire repræsentanter for den kommunale hjemmepleje, to
sociale viceværter, en kommunal visitator, en kommunal sagsbehandler,
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teamlederen for kommunens indsats i Skurvognsbyen, en repræsentant for
bygherren samt en repræsentant for et center der beskæftiger sig med
mennesker med sindslidelser.

Interviewene er gennemført af Ole Kirkegaard, Statens Byggeforskningsinstitut,
By og Byg samt Pernille Grünberger og John Nyberg, Socialt Udviklingscenter
SUS.

Interviewene har alle været af mellem en og to times varighed, og er
gennemført på baggrund af en udarbejdet vejledende interviewguide (Se bilag
10).

SUS har telefonisk rettet henvendelse til personer - som i den anden og tredje
oversigt over boligafdelinger (Boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper.
SUS & SBI. September 2001 samt marts 2002) – stod opført som projektledere
og/eller kontaktpersoner. Disse har enten selv påtaget sig at formidle skriftlig
invitation til at deltage i interview, dels til beboere, dels til medarbejdere,
initiativtagere og samarbejdsparter. Eller de har henvist til andre relevante
personer som har sørget for denne formidling (Se bilag 11.) Disse
kontaktpersoner har ligeledes påtaget sig at finde frem til personer som de på
interviewtidspunktet, skønnede ville være de mest relevante at inddrage.
Ligeledes har kontaktpersonerne været behjælpelige med at sørge for lokaler
m.v. til interviewene.

Fra hvert interview er der udskrevet et notemateriale på mellem fire og syv
sider. Dette materiale er gennemskrevet, og udgør rapportens afsnit om
boligafdelingerne. I sammenskrivningen er materialet struktureret således, at
det i vid udstrækning er muligt at orientere sig omkring de samme emner i de
fem boligforeninger. Sammenskrivningen afspejler desuden, at interviewene har
taget hensyn til de lokale forhold – og til de emner, som der lokalt er peget på
som vigtige. Der redegøres for forhold og sammenhænge som
interviewdeltagerne beskriver og forklarer, med baggrund i temaer fra
interviewguiden.

Der foretages ikke en egentlig analyse af materialet på baggrund af
eksisterende teorier om området.

Det bemærkes, at denne rapport ikke omtaler hverken beboerne eller boligerne
som ”skæve”. Undervejs i interviewene har beboere – præcis som i
interviewene til første rapport – gentagende gange kommenteret, at forsøget
ofte betegnes som ”skæve huse til skæve eksistenser”. Mange beboere ønsker
at undgå denne stigmatisering. De fremfører, at de dels ikke er ”skæve”, dels
bor i almindelige almene boligafdelinger.
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Gl. Århusvej, Viborg

De fysiske rammer

Bebyggelsen
Huset er et
gennemrenoveret og
ombygget etplanshus i
røde mursten. Huset er
beliggende på en grund
i et ældre parcelhus-
område. Der er tre
boliger samt et fælles-
rum og et personale-
rum. De tre boliger og
personalerummet har
hver deres individuelle
rum med eget bade-
værelse. Grunden om-
kring huset var på besøgstidspunktet nytilsået med græs. Der er etableret en
flisebelagt og afskærmet terrasse på bagsiden af huset med udgang fra
fællesrummet. Der etableres et fælles redskabsskur el. lign. på grunden. Huset
er ombygget i 2001/2002. Indflytning startede maj 2002.

Ejerforhold
Bygherre: Den almene boligforening Boligforeningen Sct. Jørgen.
Administration: Boligforeningen i tæt samarbejde med Viborg Kommune.

Der anvendes huslejekontrakt af typen B 1998 (Bilag 1)

Beliggenhed
Huset ligger ca. tre km fra Viborg centrum, men tæt på bustransport og lokale
indkøbsmuligheder. Kommunen anser beliggenheden udenfor centrum som god
for beboerne, da den giver ro.

To af beboerne er tilfredse med beliggenheden udenfor centrum. De mener, at
beliggenheden medvirker til at gøre besøg mere ”kvalificerede”, når besøgende
skal gøre noget for at komme på besøg, fremfor blot ”at komme dumpende på
alle tider af døgnet”.  Disse to beboere peger også på, at det er en fordel at
være lidt på afstand af stofmiljøet i bymidten. Den tredje beboer finder, at der er
for langt til offentlig service, fx offentlige kontorer. Han ønsker i det hele taget at
komme til at bo tættere på bymidten.
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Naboforhold
Beboerne omgås ikke naboerne. De mener endnu ikke at have talt med
naboerne. Tidligere var huset faldefærdigt og blev anvendt af kommunen som
botilbud for husvilde. Både hus og have var derfor, ifølge beboerne, misrøgtet.
Naboerne har således gennem en årrække været vænnet til, at der bor en
særlig gruppe mennesker. Der har ikke været konkrete reaktioner fra naboerne,
da huset blev renoveret.

Området - fællesarealerne
Beboerne fortæller, at huset er tæt på skov, eng og mose og at det er muligt at
gå dertil – også hvis man bruger rollator. Beboerne oplyser desuden, at de ikke
er generet af trafikstøj – selvom Gl. Århusvej er en meget befærdet vej.

Foran huset er der en parkeringsplads. På den ene langside af huset er der
anlagt en terrasse med fliser. Efter beboernes ønske etableres der nyttehaver i
baghaven.  Både for beboerne og for (i første omgang) en person, som har
bolig i Langdammen, der deler social vicevært med beboerne i huset på Gl.
Århusvej.

Beboerne mener, at det fælles opholdsrum og køkkenet er stort nok og fungerer
funktionelt. Der er lysindfald fra vinduer i hele rummets ene side. Der er ingen
vægadskillelse mellem køkken og fællesrum, men rummene er placeret lidt
forskudt for hinanden. Fællesrummet kan derfor på én gang opleves som ét
stort alrum og som to rum med hver sine funktioner.

Beboerne mener, at skabspladsen i køkkenet er tilstrækkelig. Ved indgangen til
fællesrummet er et vindfang på ca. fire m2, med garderobe og vaskemaskine og
et boileranlæg baseret på opvarmning med gas.

Personalerummet er på ca. 13 m2, og har et baderum ligesom boligerne.
Personalerummet bruges af plejere, hjemmesygeplejersker og
rengøringspersonale til f.eks. redskaber. Herudover fungerer personalerummet
som kontor for den sociale vicevært. Det overvejes at anvende
personalerummet som en fjerde bolig.

Indblik
Grunden er smal og der er ikke langt til nabohusene. Beboerne føler dog ikke,
at de har gener med indblik i boligerne eller haverne. Naboerne opholder sig
ikke ret meget udendørs, fortæller de.
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Adgangsforhold og tilgængelighed
Huset og de enkelte boliger er indrettet handicapvenligt. Der er ingen dørtrin og
dørbredden samt baderum er så store, at de kan anvendes af kørestolsbrugere.
I baderummene er der plads til, at personale kan assistere beboerne med løft
og personlig hygiejne.

Boligerne
Væggene mellem boliger og fællesrum er relativt tynde, og der er ingen fodlister
i huset. Beboerne har hver sit TV i de private rum. Det kunne give anledning til
lydgener. Dørene er imidlertid forsynet med fejelister på undersiderne, og
beboerne oplever ikke, at der er lydt i huset.

Hver af husets tre boliger er på ca. 28 m2. De indeholder et rum på ca. 20 m2 og
et baderum på ca. 8 m2 med bruser, toilet og håndvask.

Beboerne finder, at rummene er lette at møblere og at rumudformningen ikke
binder møbleringsmulighederne.

"Der er ikke kun een mulighed for at stille tingene."

En beboer synes, at boligens hovedrum er for lille, og at det er for lidt med kun
et enkelt opholdsrum i boligen. To af beboerne har stillet en reol op som
rumadskiller:

"Det dækker lidt for sengen, og det er næsten som at få to værelser."

Huset er forberedt til at kunne huse beboere, der er mere bevægelseshandicap-
pede end de nuværende beboere. Herudover nævnes det fra kommunens side,

Bolig

Bolig

Bolig

Personalerum

Opholdsrum og
køkken

Entre



��������	
��������
���������
������������
����������������	�	
�
������

� ���� 

at boligerne også skal kunne anvendes som plejeboliger for de nuværende
beboere, der skal kunne bo der resten af livet.

Baderum
Selv om det er oplyst, at baderummene er forsynet med skridsikre fliser, har en
af de gangbesværede beboere fundet, at gulvene er glatte. Hans baderum
forsynes derfor med gummimåtter. En beboer finder at man med fordel kunne
have anvendt noget af baderumsarealet til at øge størrelsen på det private
opholdsrum.

Besøgende
Beboerne er tilfredse med, at der er mulighed for at have familie og venner på
besøg, både i fællesrummet og i de enkelte boliger. Kommunen oplyser, at
boligerne ikke er tænkt som familieboliger, men planlagt til en målgruppe af
enlige misbrugere, der ofte har ældre børn, men hvor de færreste har samvær
med dem.

Beboere

Interviewpersonerne
Alle tre beboere på Gl. Århusvej deltog i interviewet. To af dem boede tidligere
på forsorgshjem. Den tredje boede før i en lejlighed i en anden boligafdeling
indenfor forsøgspuljens rammer - Langdammen (Langdammen er beskrevet
andetsteds i denne rapport).

Formål
To af beboerne opfatter Gl. Århusvej som permanente boliger:

"Det er op til os selv, hvor længe vi vil blive her. Det er ikke decideret beregnet
til udflytterboliger, det er ikke et midlertidigt sted. Vi kan blive boende, de kan
ikke smide os ud, det følger de normale regler i boligforeningen."

De to beboere regner med at blive boende på Gl. Århusvej resten af deres liv.
De opfatter - eller ønsker at opfatte - Gl. Århusvej som et hjem. De
sammenligner med det forsorgshjem, hvor de begge har boet i længere
perioder.

"Jeg føler, at det er et hjem. Det vil jeg gerne have det til at være."

"Det ville vi ikke sige om forsorgshjemmet. Der blev man tjekket i hoved og røv.
Man havde halvdårlig samvittighed hele tiden - selvom man ikke havde gjort
noget."
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Den tredje beboer er lige flyttet ind. Han oplyser, at han ikke har tænkt sig at
blive boende:

"Man kan godt kalde det et udflytningssted. Jeg kan ikke forestille mig at blive
her resten af livet."

De forskellige holdninger blandt beboerne kan skyldes, at de har forskellige
erfaringer med at bo i eget hjem. Det fremgår blandt andet af følgende
ordveksling mellem to af beboerne om indretningen af fællesarealerne:

"Jeg synes, det er dejligt, at det er nyt."
"Jeg synes, det virker for færdigt og sterilt."
"Vi har da selv været med til at præge det."
"Hvad kalder du at præge? Vi har da ikke selv valgt noget!"
"Nej, men vi gør selv rent."

Den beboer, som fik det sidste ord i ordvekslingen, har et erfaringsgrundlag
vedrørende boliger, der i vid udstrækning stammer fra forsorgshjem. Han kalder
Gl. Århusvej sit hjem. Den anden beboer fortæller, at han inden indflytningen på
Gl. Århusvej boede i egen lejlighed. Det er ham, der kalder Gl. Århusvej ”et
udflytningssted”.

Direkte adspurgt er beboerne usikre på, om der er en målsætning for Gl.
Århusvej. I løbet af interviewet giver de forskellige bud på stedets målsætning.
Én af dem er, at Gl. Århusvej er oprettet for at lette kommunens arbejde:

"Jeg tror, det er for at samle dem, der har behov for … dem der er dårligt
gående og har behov for hjælp. Så tror jeg, at de samler det for at gøre det
nemmere for kommunen."

Et andet bud er, at beboerne skal lære noget af at bo på Gl. Århusvej:

"Det er en plejebolig for folk, der har svært ved at gå og ordne nogle ting. Så
samler de det hele her, og så skal vi lære at klare os selv."

Beboerne
Beboerne er alle tidligere misbrugere. En synes, at det er positivt at bo sammen
med andre i samme situation:

"Vi er tidligere misbrugere alle sammen. Det er godt, at vi har den samme last.
Så kan vi nemmere snakke om det. Og så er der ikke nogen, der fordømmer
nogen, eller siger 'det er bare den skide junkie derinde'. Vi har sejlet i samme
båd alle sammen."

Én af beboerne har – som nævnt - tidligere boet i en lejlighed i et andet botilbud
for hjemløse i Viborg Kommune: Langdammen. Også de to andre fik tilbudt
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boliger i et af bofællesskaberne der, før de flyttede ind på Gl. Århusvej. De
sagde nej, fordi værelserne var for små - og pga. deres tidligere misbrug:

"Jeg er glad for, at det ikke er blevet Langdammen. Der var vi kommet alt for
tæt på stofferne. Der er ingen grund til at bo midt i det. Vi er jo tidligere
stofmisbrugere og det er nemmere at holde det væk, når det ikke er lige inde
ved siden af."

Boform
To beboere fortæller, at de er vant til at bo sammen med andre, fordi de
tidligere har boet på forsorgshjem. Der har de to beboere også mødt hinanden.
De er venner, har tydeligvis fulgtes ad gennem en årrække - og omtaler i
interviewet stort set konsekvent sig selv som "vi". Den tredje beboer er flyttet
ind på Gl. Århusvej senere, og kendte ikke de to andre beboere på forhånd. Det
er han kritisk overfor:

"Det er også vanskeligt at få at vide, at nu skal man flytte herud. Jeg kendte
ikke de to banditter der i forvejen - jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til."

Han beskriver det sociale samvær som noget, han ikke selv har valgt.

"Jeg tror, at deres idé var, at det skulle være sådan mere socialt for os at flytte
sammen også. Men det synes jeg ikke er helt korrekt. At det er ud fra de
præmisser, at de planter os herude. "

De to andre beboere er enige i, at det kan være svært, når man er tre
forskellige mænd sammen. Men de siger, at det er lykkedes indtil videre:

"Indtil videre går det godt nok. Det er et bofællesskab."

Beboerne fortæller, at de hidtil selv har gjort rent både i deres egne rum og i
fælleslokalerne. Det fremgår, at beboerne ikke har været lige aktive i
rengøringen af fællesarealerne. Sandsynligvis får de snart hjælp til rengøringen:
To af beboerne er dårligt gående og har derfor netop søgt om hjemmehjælp.
Den tredje fortæller, at han for det meste køber ind for alle tre.

Beboerne fortæller, at de selv har lavet reglerne på Gl. Århusvej:

"Der er ikke andre regler her, end dem vi selv laver: Vi drikker ikke øl her i
stuen. Her er vi fælles og kan se fjernsyn. Hvis man har gæster, kan man gå ind
til sig selv - rummene er store nok til gæster. Vi har ikke nogen beboerforening.
Vi har bare snakket om, hvad der ville være det mest praktiske."

Den sociale støtte
Beboerne oplyser, at den sociale vicevært kommer til Gl. Århusvej hver morgen
klokken halv ni. Han kommer med medicin, og snakker lidt med beboerne. Hvis
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der ikke er problemer, kører han igen klokken ti. Beboerne fortæller, at den
sociale vicevært er villig til at hjælpe med alt. De er usikre på, hvad den sociale
viceværts arbejdsopgaver præcist er. De er heller ikke sikre på, hvilke
muligheder han har:

"Jeg ved ikke, hvilke beføjelser, han har. Hvis nu vi vil have et nyt komfur - det
får vi nok ikke - men altså, så ville det være ham, vi skulle henvende os til. Men
vi ved ikke, hvad hans beføjelser er."

"Jo, han har mange beføjelser - ham hører de lidt efter. Han er en god mand."

"Det er ikke så meget, om han er en god mand - det er mere, hvad vi kan bruge
ham til."

Aktiviteter
I øjeblikket er der ikke fælles aktiviteter på Gl. Århusvej. Beboerne fortæller, at
det blandt andet skyldes, at de ikke har samme interesser. En af beboerne
mener, at boformen på Gl. Århusvej måske vil give ham lyst til at ”lave noget”:

"Det er så nyt for os. Men måske kommer det hen ad vejen, at vi får lyst til at
lave noget. Det er jo også meget at gå her hver dag sammen med nogen. Så
får vi måske lyst til at tage herfra en gang imellem og lave noget."

En af beboerne fortæller, at han har planer om at lave sin egen have på et
stykke af grunden.

"Jeg tror, at kommunen kommer og slår græs, siden de har plantet noget. Jeg
har bedt om min egen have her - og jeg har fået lov til at benytte et stykke af
grunden."

"Jeg har ikke fået. Men vi kan selv bede om det, så får vi et stykke."

Beliggenhed og naboer
Gl. Århusvej er beliggende et par kilometer fra Viborg centrum. For nogle af
beboerne har det vist sig at være positivt for de sociale kontakter:

”Beliggenheden er god, fordi dem der kommer her, de kommer for at besøge os
– og ikke bare for at få varme. Det er ikke bare en varmestue.”

”Vi får besøg. Jeg var bange for, at blive isoleret herude, men det er gået
gelinde. Det er næsten gået bedre, end jeg havde regnet med.”
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Medarbejdere og samarbejdspartnere

Interviewpersonerne
Der deltog tre personer i interviewet: Gl. Århusvejs sociale vicevært (som også
er vicevært i Langdammen - se andetsteds i denne rapport) samt to deltagere
fra det udvalg, der visiterer beboere til Gl. Århusvej: Faglederen fra
aktiveringsområdet i Viborg Kommune samt lederen af et rullende værested og
et pensionat, drevet af KFUM's sociale arbejde i Danmark.

Samarbejde
Interviewpersonerne er enige om, at der er et godt samarbejde omkring Gl.
Århusvej. En af dem siger:

”Hele apparatet er sådan set i spil - der er et utroligt godt samarbejde. Jeg er jo
ikke ansat i kommunen, men i KFUM, men der er et utroligt godt samarbejde.”

Også samarbejdet med boligselskabet beskrives som velfungerende.
Faglederen fra kommunen nævner dog, at der har været problemer med
samarbejdet mellem to af kommunens forvaltninger:

”Det er vigtigt, at vi skal have aktivitets- og plejeafdelingen med - med det
samme. Det er gået lidt galt i første runde… men de har jo nogle personer
derude, som ikke passer på de almindelige plejehjem, som de gerne vil have
herud. Vi har også et samarbejde … eller vi har et ønske om, at aktivitets- og
plejeafdelingen skal komme herude med en fast person. Beboerne har brug for
en kontinuerlig person, en de kender.”

Interviewpersonerne oplyser, at Gl. Århusvej har modtaget projektmidler fra
Socialministeriet. Driftsbudgettet hænger dog ikke sammen alligevel, fortæller
interviewpersonerne. Det fremhæves positivt, at boligselskabet oppebærer en
del af udgifterne:

”Det er boligselskabet, som laver redskabskur og hegn herude og den slags.
Det fungerer, de er meget… de vil gerne vide hvorfor, men hvis der er ræson i
det, så gør de det.”

Den sociale vicevært har ikke noget fast rådighedsbeløb – han henvender sig
hos de medlemmer af visitationsudvalget, der arbejder i kommunen, hvis han
har brug for noget.

Formål
Interviewpersonerne kalder Gl. Århusvej for et alternativt plejehjem for ældre
misbrugere. Målsætningen er blandt andet at skabe tryghed:

”Jeg sad jo med i arbejdsgruppen inden… og det man gerne ville, det var at
skabe tryghed i den svageste del af gruppen. Og de svageste, det er de ældre
misbrugere.”
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Boligerne på Gl. Århusvej beskrives som permanente:

”Det er lavet som et terminaltilbud. De kan blive boende indtil de dør.”

Interviewpersonerne lægger vægt på, at der ikke er en målsætning for
beboerne:

”Det er et fristed for ældre misbrugere. Vi 'skal' ikke noget med dem, det er ikke
os, det er jo dem selv… Hvis de magter en positiv udvikling, så er det fint. Hvis
de ikke magter det, er det også fint. Der er ikke nogle mål.”

”Men der er et håb om, at vi kan begrænse en deroute… At de bliver hjulpet af
at være her - under bedre forhold.”

Beboerne har på interviewtidspunktet ansøgt om hjemmehjælp – men de har
endnu ikke fået hjælpen. Lederen fra KFUM oplyser, at det er helt bevidst: Man
ønskede først at se, hvad beboerne selv kunne, for at blive klar over, hvilke
behov de havde.

Beboerne
Det oplyses, at målgruppen for boligerne på Gl. Århusvej er ældre misbrugere,
som ikke kan bo i egen lejlighed - og som heller ikke kan bo på et almindeligt
botilbud. Desuden oplyses det, at beboerne skal have behov for pleje:

”I øjeblikket er der både aktive og tidligere misbrugere, men der er ingen regler
om det. Men det er jo et plejehjem også, så der skal være et plejebehov hos
beboerne.”

Alle tre beboere er mænd:

”Det er ikke fordi, vi ikke vil have kvinder herind. Men der er ikke nogle, der
søger det. De gamle misbrugere er mest mænd.”

Interviewpersonerne oplyser, at sammensætningen af beboergruppen er vigtig.
Dels skal beboergruppen ikke være for dårligt fungerende - og dels skal
gruppen kunne fungere sammen:

”På Gl. Århusvej prøvede vi at lave trip-trap-træsko, så der ikke var en alt for
dårlig gruppe. Der skulle være lidt af hvert.”

”Det eneste, der er forudbestemt, er, at personerne skal passe sammen. Der er
jo et fælles rum herude, det nytter ikke noget at få en herud, som altså… kvæler
de andre, så de ikke kan være her.”

Ledige boliger på Gl. Århusvej vil ikke nødvendigvis blive tildelt den, der har
søgt først:
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”Der er en venteliste. Men der er det 'men', at når der bliver en ledig plads, så
går vi ind og kvalitetsvurderer, om han passer til den sammensætning, der er i
huset. Det er ikke først-til-mølleprincippet.”

”Vi har snakket om, at her skal der være livskvalitet.”

Interviewpersonerne synes, at det er lykkedes:

”Jeg har lyst til at sige, at de mennesker, som vi møder nu, det er mere glade
mennesker.”

Boformen
De tre personer som deltager i interviewet kalder Gl. Århusvej ”en slags
kollektiv”. De lægger vægt på, at beboerne både opholder sig i fællesrummet
(køkken og stue) og i deres egne rum:

”Normalt er der så meget ensomhed i den gruppe; de kommer ikke ud af døren.
Her er der fællesskab, og det er kanon, at de bruger hinanden, men også siger
fra og går ind til sig selv.”

Fællesrummet giver mulighed for fællesskab og samvær. Men interviewet giver
eksempler på, at de fælles opholdsrum også kan sætte nogle begrænsninger
for beboernes livsform. Faglederen fra kommunen er f.eks. ikke sikker på, at en
eventuel kæreste til en af beboerne kunne flytte ind på Gl. Århusvej:

”De kan vel godt flytte ind, men der er da noget med fællesrummene - det ville
da være… Vi kan ikke forhindre det rent juridisk, men det ville vel kræve, at de
holdt et fællesmøde om det, ligesom i ethvert andet kollektiv eller…”

KFUM-lederen er ikke enig:

”Jamen, det kan man da ikke forhindre. Hun kan bare ikke komme på
lejekontrakten, og hun kunne jo ikke blive boende, hvis det var, at manden
f.eks. døde…”

Den sociale vicevært og faglederen fra kommunen har indrettet fællesrummene.
De er holdt i lyse farver. Møblerne er nye:

”Jeg er overrasket over, at her er så pænt. Vi valgte nye pæne møbler, i stedet
for genbrugsmøbler, for at beboerne skulle have lyst til at holde det pænt. Og
det gør de… det er meget positivt.”

Især faglederen fra kommunen lægger vægt på, at der skal være pænt. Hun
forklarer, at det bl.a. hænger sammen med, at kommunen er ansvarlig for Gl.
Århusvej – og for Langdammen:
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”Vi ønsker, at dem der bor her, holder stedet pænt - og det er derfor, vi har en
social vicevært. Socialchefen synes ikke, at det er sjovt, hvis der ligger sprøjter,
når han f.eks. kommer ned på Langdammen. Vi skal jo kunne stå inde for det,
det er jo kommunen, der er ansvarlig.”

Det oplyses, at beboerne på Gl. Århusvej selv kan vælge, om de vil male deres
egne rum. Men de kan ikke bestemme, hvordan væggene i fællesrummet skal
males:

”Hvis beboerne ville male røde vægge i fællesrummet? Nej, det ville vi snakke
dem fra. For alles ve og vel, det ville de blive snakket fra.”

”Det skulle jo males over tre gange, når de skulle flytte - og det har de ikke råd
til, så det …”

Interviewpersonerne oplyser selv, at de har gjort meget ud af, at beboerne
skulle opleve Gl. Århusvej som deres hjem. At dette endnu ikke er helt
realiseret, skyldes – ifølge interviewpersonerne – primært beboernes tidligere
erfaringer:

”Jeg kan give et eksempel: Jeg står en dag og ringer på, og så spørger en af
beboerne: ’Hvorfor ringer du på, har du ingen nøgle? Det skal du da have’. Jeg
siger så, at jeg ringer på, fordi det er deres hjem - men jeg tror, at det ejerskab,
det tager lidt tid at få. En af dem kommer jo lige nede fra banegården, det er lidt
af en omvæltning. Og også dem fra et forsorgshjem; de skal lige gribe det nye,
huske på at de kan låse døren.”

Den sociale støtte
Den sociale vicevært på Gl. Århusvej fortæller, at han kalder beboerne for
”drengene”. Faglederen fra kommunen bruger det samme billede, når hun skal
beskrive den sociale viceværts rolle på Gl. Århusvej - og på Langdammen, hvor
han også er ansat:

”Jeg opfatter, at han har lidt en far-rolle for nogle af dem. Han opdrager dem lidt
på en måde. Det anser jeg som positivt. Det er godt, at der er nogen, der lige
siger til dem, hvad man må og kan tillade sig. Det er de ikke altid klar over. Det
er mest inde på Langdammen. Det er godt at vise, at man ikke finder sig i alting,
at man må opføre sig anstændigt. At de har fået sted at bo, og det skal man
passe på. Og det har de jo respekt for.”

Faglederen fra Viborg Kommune fortæller, at den sociale viceværts opgave på
Gl. Århusvej primært er ”det sociale, at hygge lidt om dem og sådan”. Hun
kalder ham for ”en slags lynafleder”, og giver et eksempel:

”Nogle af beboerne herude synes, at de laver det hele og siger ’det kan ikke
passe, at han ikke skal lave noget’ - og der kommer den sociale vicevært lige
og… ”
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Den sociale vicevært oplyser, at han ikke er så mange timer dagligt på Gl.
Århusvej, men at beboerne altid kan få fat i ham på mobiltelefonen. Det fremgår
af interviewet, at den sociale vicevært ikke er i tvivl om, hvad han kan hjælpe
beboerne med. Men han nævner samtidig, at det er lidt uklart for ham, hvad
hans arbejdsgivere præcist forventer af ham:

”Udover det sociale, så er mine opgaver at komme ud med metadon til
beboerne, fordi de er dårligt gående. Og at tage ud og købe ind og gå med dem
på kommunen. Og så er der nogen gæster, der ikke må komme her – det er for
at beskytte den ene beboer selv – og så tager jeg skylden… Men jeg ved jo
ikke, hvad der er tiltænkt, jeg gør jo bare…”

Den sociale vicevært oplyser, at han har nøgler både til hoveddøren og til
beboernes egne rum:

”Jeg har nøgler hertil. Jeg kan gå ind, hvis det er - der er sådan set ingen
begrænsninger. F.eks. hvis jeg henter medicin, så kører jeg lige herud med det
til weekenden, og sætter det ind på deres værelser, hvis de nu ikke lige er her.
Beboerne har selv aftalt, at jeg skulle have nøgle. Nogle gang låser jeg mig ind
til en af dem om morgenen og siger hej, når jeg skal gå - bare for at se om der
er liv.”

Aktiviteter
Interviewpersonerne fortæller, at der ikke er noget krav om, at beboerne skal
deltage i aktiviteter. Den sociale vicevært oplyser, at ideen om at dyrke haven
er kommet fra beboerne selv:

”Det med haven har de selv fundet på. Det var ikke noget, der var tænkt på
forhånd. Det fandt de ud af, da der kom nogle og såede græs. To af dem herfra
og så en ude fra Langdammen.”

Direkte adspurgt mener interviewpersonerne ikke, at det er noget problem, at
der kommer en person, som ikke bor der, og bruger haven på Gl. Århusvej. De
fortæller, at den sociale vicevært har foretaget en konkret vurdering af den
pågældende person. Beboerne på Gl. Århusvej er blevet oplyst om planen, men
de har ikke haft indflydelse på den.

I øvrigt er interviewpersonerne opmærksomme på, at beboernes behov og
ønsker kan ændre sig – også i forhold til aktiviteter:

”Det er åbent på lang sigt, hvordan personalesituationen ser ud. Det kan da
være, at vi om et halvt år ansætter en pædagog på halv tid, som skal lave noget
med beboerne. Deres behov ændrer sig jo.”
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Beliggenhed og naboer
Interviewpersonerne opfatter Gl. Århusvejs beliggenhed som god for beboerne:

”Der er ikke så langt til købmanden og til bussen, det satte vi som et vigtigt
kriterium. Men stadig lidt afstand til midtbyen, så de får lidt frirum herude,
misbrugere er jo et socialt folkefærd…”

Det oplyses, at naboerne virkede lidt skeptiske i begyndelsen, men at deres
skepsis har fortaget sig. Under interviewet overvejer to af interviewpersonerne,
hvorvidt naboerne skulle have været orienteret i forvejen:

”Vi har nok lavet en fejl ved ikke at invitere naboerne. Holde en reception og
fortælle på en ordentlig måde, at beboerne her er ganske almindelige
mennesker, der har nogle særlige behov - men ellers er ganske almindelige
mennesker.”

”Nej, sådan noget skal beboerne selv tage initiativ til. Det er jo nogle
personfølsomme oplysninger.”
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Klyngehusene

De fysiske rammer

Bebyggelsen
Bebyggelsen består af 12
fritliggende et-rums træhuse
på hver sin lille parcel.

Alle 12 huse er placeret
med samme solorientering,
med hovedindgangen mod
nord og med et stort
vinduesparti og
haveudgang mod syd.
Boligerne er opført i 2001
og indflytning begyndte i
2001.

Ejerforhold m.m.
Bygherre: Århus Kommune
Adminstration: Århus Kommune

Der anvendes huslejekontrakt af typen B 1998 (Bilag 2)

Beliggenhed
Bebyggelsen ligger i bymæssig bebyggelse i Viby ca. seks km fra Århus
centrum. Bebyggelsen er tæt på naturen og på offentlig transport,
socialforvaltningen, et værested og lokale indkøbsmuligheder. Der er 500 m til
et stort indkøbscenter.

Bebyggelsen ligger tæt op ad Viby Ringvej og Århus Syd motorvejen. Det
medfører en del generende støj og der er derfor etableret støjafskærmning. Der
er planlagt visuel afskærmning til en rideskole, der ligger overfor.

Naboforhold
Der var naboprotester mod etablering af boliger for misbrugere, før
bebyggelsen blev etableret. I en periode har nysgerrige gået ind i bebyggelsen
og set ind ad vinduerne. Derfor er der opsat et skilt, der fortæller, at det er et
privat område.
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Området - fællesarealer
Fælleshuset er indrettet i et tidligere hovedhus til en gård. Hovedhuset
indeholder opholdsrum med udgang til overdækket terrasse, gæsteværelse,
køkken, bad, vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler samt kontor til
personalet. Faciliteterne benyttes efter bygherrens oplysninger i noget omfang
af beboerne.

Indblik
De interviewede beboerne giver udtryk for, at de har følt sig generet af, at de
store vinduer i husene vender ind mod en nabobebyggelse.

Adgangsforhold og tilgængelighed
Byggemyndighederne i kommunen har forlangt, at der etableres adgang til
husene for kørestolsbrugere. Bygherren oplyser, at husene er indrettede, så de
kan anvendes af handicappede - dog ikke af kørestolsbrugere.

Boligen
Hvert hus er på ca. 26 m2 brutto. Værelsets gulvareal er på 14,69 m2,
baderummets gulvareal er 2,39 m2 og entreens og køkkennichens gulvareal er
tilsammen 4 m2.

Boligerne har meget store sydvendte vinduer, hvorfor det må forventes, at de
kan blive overophedet om sommeren. Men ingen har omtalt det som et
problem.
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Østfacade. Boligerne var oprindeligt planlagt med en overdækket terrasse (på tegningen
markeret til venstre), men den er blevet sparet væk.

Besøgende
Boligen er beregnet til at være beboet af en enkelt person, men det er muligt at
have overnattende gæster.

Tilbygning
Beboerne har mulighed for, efter godkendelse, at lave tilbygning til huset.

Beboere

Interviewpersonerne
På interviewtidspunktet var syv personer flyttet ind i Klyngehusene. En enkelt
beboer deltog i interviewet - han havde boet i Klyngehusene i lidt over en uge.
Han havde tidligere boet i en anden almennyttig boligforening, men var blevet
opsagt, fordi han holdt hunde.  Beboeren havde hørt om Klyngehusene via sin
sagsbehandler. Han mener ikke, at han havde andre muligheder for at få en
bolig. Han oplyser, at han tidligere har boet på gaden i ni måneder.

Formålet
Den interviewede beboer udtrykker tilfredshed med at bo i Klyngehusene.

”Den korte tid, jeg har været herude, kan jeg kun sige positive ting… Man lever
et normalt liv, man får bare mere ro i kroppen og sjælen, når man kan gå ind
under sit eget tag og lukke sin dør."

Beboeren mener, at der bør bygges flere boliger som Klyngehusene - i hele
landet - til mennesker, der er i en svag situation, som det udtrykkes.
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Udseendemæssigt karakteriserer beboeren husene som ”en flok campingvogne
uden hjul”. Han understreger, at Klyngehusene er til at betale:

”2.056 kroner plus 41 kroner til antenne. Det er inklusive det hele. Og så kan
man selvfølgelig få boligsikring. Jeg er førtidspensionist, så får jeg boligstøtte
og jeg ender nok på en husleje på 7-800 kroner. Det er ikke dyrt.”

Beboerne
Beboeren karakteriserer Klyngehusenes beboere, som "folk der er i en svag
situation". Han er selv lige flyttet ind, og oplyser, at han ikke kender de øvrige
beboere så godt endnu. Men han tror selv på, at det kommer:

"Jeg er normalt en enspænder, men jeg er blevet mere social, end jeg har
været længe. Det har haft en god virkning på mig at bo her i hvert fald."

Boform
Beboeren oplyser, at han har lejeaftale for seks måneder ad gangen (Bilag 2) -
og at man kan blive sagt op, hvis man ikke overholder reglerne for at bo i
Klyngehusene:

”Jeg har lejeaftale for et halvt år ad gangen, hvorefter det bliver taget op, om
man har opført sig ordentligt. Der kommer minusser i bogen, hvis man skejer
ud…. Jeg ved ikke, hvor mange minusser der skal til, men jeg ved jo godt selv,
hvornår grænsen er nået.”

Beboeren mener, at der er husregler og et ugentligt møde, hvor forholdet
mellem beboerne tages op. På disse møder aftaler man også regler for,
hvordan man skal opføre sig og behandle hinanden, når man bor i
Klyngehusene. Det er f.eks. ikke tilladt at drikke eller ryge hash i fælleshuset og
beboeren tror, at personalet tager en samtale med beboere, som larmer og
ødelægger inventar mv.

Den interviewede beboer fortæller, at beboerne også af andre årsager er
opmærksomme på at regulere deres opførsel:

"Jeg ved, at der har været protester fra naboerne dengang det startede, om at
der kom sådan nogle narkomaner og misbrugere. Derfor går vi meget og
snakker om, at vi skal opføre os ordentligt, så vi ikke kan lastes for noget. Og
det gør vi, der er ikke politi herude… Det har der ikke været, mens jeg har boet
her."

Klyngehusene er et fællesskab, udtrykker beboeren og han mener, at det er en
regel, at man skal hjælpe hinanden og give plads til at alle beboerne kan være
der (Bilag 3). Som tidligere nævnt synes beboeren, at han er blevet mere social
på den korte tid, han har boet i Klyngehusene.
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Den sociale støtte
Beboeren er tilfreds med medarbejderne på stedet. Indimellem har han dog
savnet nogle oplysninger:

"Det er noget godt personale, men sommetider mangler der nogen til nogle
oplysninger og sådan. I henhold til sociale problemer kan man bruge dem, hvis
der er sket en episode med en beboer."

Desuden kan medarbejderne hjælpe med til praktiske gøremål. Beboerne har
en plan om at bygge en hundegård - ”men det ved personalet ikke noget om
endnu”. De bliver først involveret, oplyser beboeren, når beboerne har søgt og
fået penge fra en fond.

Beboeren lægger vægt på, at kontakt til kommunen og øvrige myndigheder ikke
går gennem personalet i Klyngehusene. Han understreger, at "det er som det
altid har været - man lever et normalt liv."

Aktiviteter
På et spørgsmål om fælles aktiviteter (f.eks. sport) udtrykker beboeren, at han
ikke kender til, at der skulle være sådanne - og at han ikke er interesseret i at
deltage i dem, hvis de er der.

”Jeg har rigeligt at lave. Jeg skal nok ikke være med til det der. Jeg har jo to
store hunde og dem går jeg med syv timer om dagen.”

Beliggenhed og naboer
Om Klyngehusenes placering mener beboeren, at den er god - og at det er
passende, at der er et stort indkøbscenter ca. 300 meter fra bebyggelsen.

Langs vejen, der går forbi Klyngehusene, er sat et skilt op med teksten 'privat
område'. Beboeren tror, at skiltet er sat op, fordi beboerne i Klyngehusene har
oplevet, at forbipasserende gik ind på området og kiggede ind af vinduerne. Der
skal også sættes et skilt op, som advarer forbipasserende om, at der er hunde
på området.

Medarbejdere og samarbejdspartnere

Interviewpersonerne
Der deltog tre personer i interviewet: En socialrådgiver ansat på halv tid i
Klyngehusene og på halv tid i den kommunale bostøtte. ”Klyngehus-
ambassadøren” (den sociale vicevært, ansvarlig for personalets indsats) samt
den juridiske konsulent fra kommunens socialforvaltning. Hans funktion er
”sekretariatsmæssig” (at søge penge, ansætte personale, finde beboere,
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koordinere indsatsen i Klyngehusene med kommunens øvrige indsats overfor
beboerne).

Samarbejde
I Klyngehusene er visitationsproceduren, at en kommunal sagsbehandler
sammen med ansøgeren udfylder et visitationsskema (Bilag 4) og fremsender
det til den juridiske konsulent, som deltog i interviewet. Han taler så med
ansøgeren og indhenter - om nødvendigt - yderligere oplysninger. På denne
baggrund afholdes den egentlige visitationssamtale, hvor ansøgeren møder
nogle af beboerne og efterfølgende repræsentanter for personalet. Den
endelige beslutning om at tilbyde bolig påhviler kommunens juridiske konsulent.

I forbindelse med visitation er det muligt for beboerne at udtale sig, før en ny
beboer tilbydes en bolig. Men beboerne har ikke mulighed for at nedlægge veto.
Det understreges, at det er beboerne selv, der har ønsket, at personalet tager
det endelige ansvar for at tilbyde eller ikke tilbyde en bolig.

Klyngehusene har et tæt samarbejde med kommunen og når en person får en
bolig i Klyngehusene indgår dette som en del af det, der kaldes personens
'Master Handleplan' i kommunen. Indenfor rammen af denne overordnede
handleplan udarbejder Klyngehusene også en handleplan sammen med
beboerne. I planen fremgår det, hvilke tiltag og målsætninger beboerne ønsker
for en halvårig periode.

Klyngehusenes fælleshus ligger i umiddelbar tilknytning til Nordbyg, der er en
erhvervstræningsskole for misbrugere. To af beboerne er i aktivering på
Nordbyg og flere af de øvrige aktiverede fra Nordbyg var med til at planlægge
Klyngehusene. Den tætte beliggenhed - og det at målgrupperne for hhv.
Nordbyg og Klyngehusene er meget lig hinanden - har skabt nogle problemer
for medarbejderne i Klyngehusene. Bl.a. peges der på, at den pædagogiske
tilgang til arbejdet er meget forskellig de to steder.

”Deres pædagogik er noget anderledes. En person skulle f.eks. til et møde i
statsamtet og i Klyngehusene havde vi aftalt med beboeren, at han skulle tage
til mødet alene. Men i Nordbyg, hvor han også er, tager de bare med, for det er
de vant til. Og så udtalte de sig om Klyngehusene og sagde, at her var
døgnpersonale, så der kunne være overvåget samvær med hans børn. Men det
er ikke rigtigt og det er uheldigt.”

Formål
Personalet udtrykker, at Klyngehusene er bygget for at skaffe tag over hovedet
til hjemløse. Men formålet er også at hjælpe beboerne videre i deres liv (Bilag
5):

”Når de flytter ind i Klyngehusene, så er det jo med det mål, at de er et trin på
vejen mod en mere normal tilværelse. Klyngehusene er et sted, hvor man kan
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få dækket sit mest basale behov. Gennem de krav og tilbud der stilles og gives,
finder beboerne ud af, at de godt kan flytte ind i en 2½ værelses lejlighed et
andet sted.”

Under interviewet giver medarbejderne udtryk for, at de gerne så, at der blev
"lagt nogle pædagogiske principper ind i visiteringen". I den forbindelse kunne
boligerne anvendes overfor målgruppen som en slags motivation til at gøre
noget ved problemerne. Forslaget om at anvende boligerne i det
socialpædagogiske arbejde illustrerer en løbende diskussion om, hvorvidt
Klyngehusene er boliger eller institution:

"Mens vi startede det her, har vi haft mange diskussioner: Er Klyngehusene en
institution eller en afdeling i en boligforening? Erfaringerne er jo at vi alle - både
beboere og personale - er meget institutionsprægede. Og rammerne, der
opsætter vi jo en institution. Men vi prøver at holde os selv i ørererne; beboerne
skal jo så vidt muligt lære, at det her er en bolig - ikke en institution."

Klyngehus-ambassadøren nævner, at man på sigt kunne forestille sig, at
beboerne kunne købe husene af kommunen - kommunen kunne så bruge
pengene til at bygge nye boliger til andre hjemløse:

”Det er min drøm, at de selv kunne købe husene. Hvis tolv mennesker herude
er glade for at bo her, hvorfor skal de så flyttes? De skulle kunne købe det og
kommunen kunne så få råd til at bygge noget nyt og flytte personalet til det nye
sted - det ville da være optimalt.”

Beboerne
Det oplyses, at der på interviewtidspunktet er flyttet ”7½ ind” men at der er
underskrevet ni lejekontrakter. En person er flyttet ind hos en af de øvrige
beboere, indtil han er kommer på plads i sin egen lejlighed og den niende
beboer flytter ind en uge efter interviewet. Det nævnes, at det ikke har været let
at finde mennesker, hvis eneste behov er en bolig:

”Vi har fundet ud af, at det er svært at finde hjemløse, som ikke er misbrugere
af et eller andet. Man kalder det initiativer for hjemløse, men i virkeligheden er
de jo misbrugere. Og de hjemløse, der så endelig ikke er misbrugere, de hører
under psykiatrien”

To boligsøgende har takket nej til en bolig pga. de nuværende beboeres
misbrug. En af medarbejderne i Klyngehusene mener, at det kan være
problematisk, at misbruget blandt beboerne i Klyngehusene er meget forskelligt.
Især når der er så mange beboere:

"En anden gang, så er 12 brugere med den baggrund nok lige i overkanten af,
hvad man kan klare i én gruppe - eller også skulle man ændre i kategorierne for
visitation, så der var lidt… vi har nogle på metadon og nogle alkoholikere og det
er måske ikke den bedste sammensætning. Man kunne nok undgå en del
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problemer og tilrettelægge tilbuddene efter deres behov, hvis gruppen var lidt
mere ens - vi har 12 forskellige mennesker, med 12 forskellige misbrug og med
12 forskellige historier."

Interviewpersonerne fortæller, at forskellene også viser sig omkring de behov
og forventninger, som beboerne har til boligerne:

"For de fleste er det at få tag over hovedet okay. For nogle enkelte er det meget
godt, det her. Men nogle af de yngre, som ikke har boet så længe på gaden, de
stiller store fysiske krav til emhætter og så videre. Men resten er meget glade
for at få tag over hovedet i stedet for kirkegårde og læskure."

Boformen
Det var oprindeligt planen, at boligerne skulle fungere som enheder i et stort
fællesskab. Dertil var det store fælleshus et vigtigt aktiv. Men det har vist sig, at
forhåbningerne om fællesskab har været for store:

”Det er nok meget at forlange, at beboerne kan indgå i en demokratisk proces.
De kan knap nok holde sig selv ud. Det rigtige sted at starte er hos dem selv og
deres misbrug - det er på tomandshånd.”

I Klyngehusene anvendes huslejekontrakt (Bilag 2). Den første huslejekontrakt
gælder et halvt år. Tidsbegrænsningen har man valgt for at undgå, at en person
vil være i stand til at ødelægge intentionerne bag boligforeningen.

”Man starter med et halvt år. Det har vi meddelt ministeriet. Vi vil være sikre på,
at det her lader sig gøre. Vi vil ikke have en, som sidder og ødelægger det hele
for os. Vi vil kunne komme af med folk, som er en belastning - også for
naboerne.”

Det har påvirket boformen, at målgruppen indeholder misbrugere af såvel
alkohol som narkotika. Det fremhæves, at mennesker der får metadon er bange
for fulde folk og at alkoholmisbrugere ikke forstår, hvordan nogle mennesker
kan være stofmisbrugere:

”Der er en stor kløft mellem de to grupper. Jeg tror, at der vil gå halvandet år før
beboerne begynder at se hinandens problemer, i steder for at fokusere på
hinandens misbrug.”

Der holdes husmøder i Klyngehusene et par gange om ugen. Der er ikke valgt
afdelingsbestyrelse, men beboerne prioriterer, at alle beboere deltager i
husmøderne - og at husmøderne fungerer som beboerråd:

”Alle beboere har mere eller mindre pligt til at deltage, hvis de overhovedet er i
stand til at møde op. De skal faktisk. Det har de selv besluttet”
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Personalet deltager i husmøderne og har rollen som referent. Det oplyses, at
beboerne kunne bede personalet om ikke at deltage i husmøderne.
Interviewpersonerne er uenige om, hvorvidt beboerne er orienteret om dette.

Den sociale støtte
Der var oprindeligt planlagt to fuldtidsstillinger, men de er siden hen opdelt i fire
halvtidsstillinger. De fire medarbejdere arbejder både i Klyngehusene og i andre
initiativer.

”Hvis folk arbejder på sådan et lille sted som det her, med de folk, så bliver man
meget let indspist med hinanden. Så ender det med, at personalet ligner
beboerne og omvendt. Vi vil hellere lave en egentlig personalegruppe, som
også bliver påvirket andre steder fra.”

Det nævnes også, at personalet nu har den fordel, at de altid er to på arbejde
ad gangen og derfor kan støtte hinanden. Det er planen, at der fremover skal
være to mandlige og to kvindelige medarbejdere. Ydermere er det planen, at
der skal være to socialrådgivere og to pædagoger.

Medarbejderne udtrykker begge, at de ikke skal fungere som servicepersoner
for beboerne. Klyngehus-ambassadøren fortæller, at han har sagt til personalet,
at "de skulle fylde lim i lommerne, stikke hænderne derned og beholde dem dér,
til det var tørt" (Bilag 6). F.eks. nævnes det, at man ikke bestiller hjemmehjælp
til en beboer, hvis man vurderer, at det har et pædagogisk formål at lære
beboeren at holde et hjem.

Oprindeligt var det planen, at den sociale støtte skulle gives med udgangspunkt
i en tanke om et fællesskab i Klyngehusene. Men personalet er som nævnt gået
lidt væk fra disse tanker. Nu tilrettelægges støtten som individuel bostøtte og
hver beboer tilknyttes en kontaktperson.

”Vi laver relationsarbejde. Vi skaber kontakt til beboerne og det tager tid. Bare
det at få tillid kan tage op til fem måneder, og det er tilliden der skal bruges i det
videre arbejde for at flytte beboeren mentalt.”

Ud over at tilbyde konkret bostøtte defineres personalets opgave som: at skabe
en kultur, hvor demokratiet fungerer. Det frygtes, at der kan udvikles en kultur,
hvor en eller to stærke beboere overtager magten og bestemmer på de andres
bekostning.

Set udefra lægger boligernes fysiske placering i forhold til hinanden ikke op til,
at fællesskab prioriteres højest. De enkelte huse er placeret som parcelhuse på
en villavej: Alle huse har en forholdsvis lukket facade til gangstien/vejen og et
stort syd/vestvendt glasareal. Præcis som havde der skullet være en have bag
det enkelte hus. Husene danner således ikke en fysisk fælles plads - f.eks.
omkring en fælles gårdsplads i midten.
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Aktiviteter
Som nævnt ligger Klyngehusene lige op ad erhvervstræningsskolen Nordbyg,
hvor nogle af beboerne arbejder. Kommunens konsulent fortæller, at der
generelt er lagt vægt på muligheden for at deltage i aktiviteter i og omkring
Klyngehusene:

"Det er væsentligt for mig at sige, at vi lægger vægt på aktivering fremfor
omsorg og pussenusse. Sådan er det i kommunen her: vi forsøger at stille krav
til fok i det omfang, de kan magte det - og så i stigende omfang. Den aktivering
er tænkt ind i det her - de skal have mulighed for at lave hønsegård,
affaldsafbrænding eller… mulighederne i området er her. Aktivering er at være
med i aktiviteterne her. Det er alt lige fra at deltage i en samtale til noget, der
sætter spor. Vi tillader at folk sidder og vegeterer - men dem der arbejder her,
skal helst prøve at motivere dem."
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Langdammen er placeret i den højre halvdel af bygningen.

Langdammen

De fysiske rammer

Bebyggelsen
Langdammen er belig-
gende i et nyopført
etagehus i røde mursten.
Huset indeholder i alt 19
boliger. Heraf er 10
individuelle boliger og ni
boliger er fordelt på tre
bofællesskaber.

Bygningen er opført på
en stærkt skrånende
grund i fem planer:
kælder, parterre, stue, 1. sal og tagetage. Boligerne er beliggende i de tre
øverste planer med tre individuelle boliger og et bofællesskab på hvert plan. En
bolig er i parterreplan. Langdammen indeholder endvidere et fælles
aktivitetsrum med køkkenfaciliteter. Bygningen er opført og taget i brug i 2001.

Ejerforhold m.m.
Bygherre: Den almene boligforening Boligforeningen Sct. Jørgen.
Administration: Boligforeningen i tæt samarbejde med Viborg Kommune.

Der anvendes huslejekontrakt af typen B 1998 (Bilag 1)

Beliggenhed
Bygningens ene facade vender ud mod banegården, banegårdstorvet og en
større buscentral. Indgangssiden er placeret på den modsatte side af
bygningen. Det vil sige, at der er udsyn, men ikke direkte adgang til den gående
og kørende trafik i området. Der er kun én indgang, og fra viceværtens kontor er
der overblik over, hvem der kommer og går. Tidligere kunne en kælderindgang
benyttes, men den er blevet aflåst. Hensigten har ifølge medarbejderne været
at beskytte beboerne mod at få uønskede henvendelser fra misbrugsmiljøet i
byen. Der er elevator, hvori man kan transportere møbler. Elevatoren sikrer
adgang for kørestolsbrugere.

Beboerne og medarbejderne mener, at den centrale beliggenhed er en fordel –
men peger også på, at det kan være et problem at bo tæt på opholdsstederne
for personer fra misbrugsmiljøet.



��������	
��������
���������
������������
����������������	�	
�
������

� �����"

Naboforhold
Langdammen har haft problemer med naboerne. Ikke så meget i forbindelse
med beboerne, men undervejs da bygningen blev opført. Der var en række
klager over, at bygningen blev opført tæt på en anden bygning med
ejerlejligheder. Beboerne i ejerlejlighederne beklagede sig over, at
lejlighedernes værdi ville falde på grund af opførelsen af Langdammen.

Området – fællesarealer
Udover fællesrum i bofællesskaberne, er der følgende fællesrum:

I parterreplanet er der et aktivitetsrum med køkkenniche på 59 m2. Herfra er der
adgang til to toiletter – det ene er et handicaptoilet. Også i parterreplanet findes
et fælles vaskeri. Rummet er på 43 m2 og der forefindes vaskemaskine,
tørretumbler og udslagsvask.

I kælderplanet er der et rum til cykler på 26 m2 og et depot-/installationsrum på
27,5 m2. Herudover er der to garager på hver 35 m2, hvoraf den ene anvendes
af kommunens hjemmepleje og den anden er planlagt anvendt som
værksted/aktivitetsrum for beboerne.

Indblik og dagslys
Bygningen er orienteret, så alle lysåbninger vender mod NØ-SV. Da ingen rum
eller boliger er gennemgående på tværs af bygningen, vender boligernes og
rummenes lysåbninger enten mod NØ eller SV. Beboere i de NØ-vendte boliger
oplever indbliksgener fra nabobygningen. Beboerne her har typisk trukket
gardiner el. lign. for, hvilket begrænser deres dagslysindfald. For enkelte boliger
er der under 15 m til nærmeste modstående vindue, og en af beboerne nævner
at:

"Det er næsten, som om mine stole står rundt om deres bord".

I boligerne og i fællesrummene i bofællesskaberne, hvor vinduerne vender mod
NV, er der mulighed for at se ud på livet på den store busholdeplads ved
jernbanestationen. Det angives som en af grundene til, at fællesrummene i
bofællesskaberne anvendes hyppigt. Der er tilsvarende fint udsyn fra de store
vinduer i trapperummene som alle vender mod NV og busholdepladsen.
Dagslystilgangen i og udsynet fra de indeliggende køkkener, i det fælles
aktivitetslokale og i fællesrummene i bofællesskaberne, er ret begrænset.

Adgangsforhold og tilgængelighed
Langdammens indretning er drøftet i en arbejdsgruppe med deltagelse af
repræsentanter for kommunens personale, der skal arbejde og servicere
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beboerne i bygningen, samt bygherren.  Der er udarbejdet specifikationer for
ønsker til indretningen.

Bygningen er overalt tilgængelig for personer i kørestol. Der er elevator mellem
bygningens fem planer.

Boligerne
Indretningen af henholdsvis de 10 individuelle boliger og de 3 bofællesskaber er
identiske bortset fra, at der er skråvægge i tagetagen.

De individuelle boliger
Hver bolig indeholder et opholdsrum med køkkenniche på 19 m2, et værelse på
12 m2, et baderum med bruser, toilet og håndvask på 6,5 m2 samt en entre med
garderobe på 5,5 m2, i alt 43 m2 privatareal netto.

De interviewede beboere er enige om at fremhæve en del byggetekniske fejl og
mangler i lejlighederne:

"Der er meget at ordne, alt hernede er vind og skævt. Det er ikke helt galt, at de
kalder det 'det skæve hus' - vinduerne er sgu smidt ind med en greb".

Også en del af badeværelsesgulvene er skæve. Det samme er nogle af dørene.
Flere af beboerne ville desuden foretrække, at køkkenet var placeret i et
separat rum, eller var lukket lidt mere af fra stuen.

Bofællesskaberne
Hvert af de tre bofællesskaber indeholder tre boliger, der hver består af et rum
på 10 m2. Til hvert bofællesskab hører et fælles opholdsrum på 21 m2 inklusive
en køkkenniche. Endvidere hører der til hvert bofællesskab et fælles baderum
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på 6,5 m2 med bruser, toilet og håndvask, samt et depotrum på 3 m2. Det fælles
gangareal er på 18 m2.  Det private nettoareal for hver bolig er således på 10
m2, og det fælles areal er på i alt 49 m2 netto.

Dertil kommer at beboerne kan anvende de øvrige fællesrum i Langdammen.
Både beboerne og ansatte udtrykker ønsker om, at de private rum er større end
10 m2.

Overflader
I forbindelse med valg af overfladematerialer, har ovennævnte arbejdsgruppe
drøftet en række forhold. Hensigten har været at kombinere ønsket om
materialer, der kan modstå og rengøres for fx efterladenskaber fra hunde,
gløder fra cigaretrygning og mærker fra skosåler og rengøringsapparater med
ønsket om, at materialerne skulle være behagelige at se og gå på og fx ikke
signalere et institutionsmiljø.

Resultatet er blevet, at linoleum gennemgående er anvendt som
gulvbelægning, fordi det er rengøringsvenligt og relativt billigt at udskifte. Træ er
fravalgt som gulvbelægning, fordi det er fundet for sårbart.

Beboere

Interviewpersonerne
Der deltog fire beboere i interviewet. Tre af dem boede tidligere i andre
kommunale botilbud for hjemløse. Kommunen valgte at nedrive det hus, som to
af disse beboere boede i. Årsagen var, at boligstandarden var for lav:

"Vi er blevet placeret her, fordi vi boede derovre i det, der skulle rives ned. Så
fik vi tilbudt en lejlighed her - men der var kun det ene tilbud. Det var
Langdammen eller ingenting".

Til gengæld fremhæver de to beboere positivt, at de selv kunne vælge, hvilken
af Langdammens lejligheder, de ville bo i. Den fjerde beboer i interviewet kom til
Langdammen fra et forsorgshjem. Han oplyser, at han søgte en bolig, og i den
forbindelse fik tilbudt sin nuværende lejlighed. En af beboerne oplyser, at han
har arbejde. Det har de øvrige interviewpersoner ikke.

Formål
De interviewede beboere siger samstemmende, at kommunen har en
målsætning for Langdammen. Men de er usikre på, hvad den indeholder. En af
interviewpersonerne er utilfreds med, at beboerne ikke har fået målsætningen
af kommunen. En anden siger, at han kender målsætningen - men fra avisen.
Der læste han også første gang, at kommunen kalder Langdammen for 'det
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skæve hus'. Det er alle de interviewede beboere utilfredse med. Som én af
beboerne siger:

"Det er kommunen, der har givet det navnet, og så kom det i avisen, inden vi
overhovedet var flyttet ind. Det skæve hjørne. Og det blev så hæftet på det her.
Og det var jeg jo så lidt bitter over, for jeg har aldrig røget noget".

Beboerne
Langdammen består dels af individuelle lejligheder og dels af bofællesskaber.
Alle fire beboere i interviewet bor i individuelle lejligheder. De fire beboere
fremhæver, at der er forskel på Langdammens beboere:

"Der er jo folk, der har forskellige problemer her i huset. Måske har vi ikke lige
brug for den sociale vicevært, os der sidder her… men nogle af de andre har.
Og den dag de falder om, så er det sgu da betryggende, at han er her".

Beboerne udtrykker flere gange accept af de beboere i Langdammen, der har
større behov for hjælp end de selv. De har derimod svært ved at acceptere
beboere, der ikke passer på de fælles arealer og faciliteter. Beboerne giver et
eksempel på sådan en person. De kritiserer ikke personen - men det faktum, at
han ikke er egnet til at bo for sig selv:

"Vi kan jo se, at han er fejlanbragt, de fleste af os. Han er jo ikke egnet til at bo i
en lejlighed sammen med andre - og så kan jeg ikke forstå, hvorfor han er
blevet smidt herind til os i en bette lejlighed".

En af de interviewede beboere giver udtryk for, at han generelt blev overrasket
over beboersammensætningen:

"Jeg må nok indrømme, at jeg ikke havde troet, at det var det klientel, jeg skulle
ind og besøge. At de tager piller eller drikker. Det er ikke mit problem, men jeg
må nok indrømme… det er ikke det, jeg havde regnet med".

Samme beboer siger dog om sig selv, at han ”ikke har smidt bajerne”.

Boform
De interviewede beboere oplyser, at mange af Langdammens beboere har
kendt hinanden i en længere årrække. De fortæller, at de ofte besøger
hinanden. Beboerne understreger, at dette gælder alle Langdammens beboere.
Der er ikke nogle, der er uvenner, som det formuleres. Men beboerne er
bevidste om, at uvenskab kan opstå:

"Vi skal lave et beboermøde hernede. Det er vi nødt til, for ellers bliver vi delt i
to lejre"
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"Der skal ikke kun være én, der holder justits. Vi skal sgu alle sammen vise
noget almen dannelse".

Beboerne fortæller, at der ikke er noget beboerråd i Langdammen. Der er derfor
heller ingen husorden endnu. Beboerne tror ikke, at en standardhusorden vil
kunne fungere i Langdammen; de fortæller, at de i stedet skal lave en i
fællesskab. Interviewet viser, at der er en del uformelle regler og ordninger.
Formålet med dem er netop at ”holde justits”.

På interviewtidspunktet var der endnu ikke noget døranlæg, så yderdørene var
ikke aflåste. Men de interviewede beboere er enige om, at det er vigtigt at
kunne holde uønskede gæster ude:

"Vi er jo nogle stykker, der har bestemt, at når vi går ud og lufter vores hunde
om aftenen, så låser vi yderdøren. Og det bliver gjort: Nogle gange, når jeg går
ud ved ti-halvellevetiden, så er der allerede låst".

I interviewet beskriver beboerne Langdammen som 'deres' hus. Som et sted,
det er vigtigt at passe på. Og som et sted, de selv har indflydelse på.

Beboernes opfattelse af Langdammens fysiske rammer hænger sammen med
deres tidligere boligsituation. En beboer havde mere plads i sin forrige bolig.
Han finder lejligheden i Langdammen for lille. En anden havde tidligere mindre
plads og delte bad og toilet med andre. Han er derfor meget tilfreds med sin
nuværende lejlighed.

Beboerne mener, at huslejen er rimelig, og at de får meget for pengene.

Den sociale støtte
Beboerne er generelt meget tilfredse med den sociale vicevært og hans
funktion:

"Hvis nogle af beboerne har et problem - økonomisk eller socialt - så hjælper
han os".

Beboerne nævner en række eksempler på, hvad den sociale vicevært ordner:
At give beboerne en hånd i lejligheden med praktiske opgaver. At klare en
konflikt med en sagsbehandler, som tilbageholdt kontanthjælp, fordi beboeren
udeblev fra aktivering. At skaffe job til beboerne gennem sine egne kontakter.
Interviewpersonerne opfatter tydeligvis ikke den sociale vicevært som en del af
”systemet”. De fremhæver, at han bruger sine personlige kontakter fremfor
systemet. De siger, at den sociale vicevært "har nogle knapper, han kan trykke
på" i forhold til kommunen. Og de fremhæver, at han ikke blander sig,
medmindre de selv beder om det.
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Den sociale viceværts kontor er placeret ved indgangsdøren, som en portner.
Derfra kan han holde øje med, hvem der kommer og går i Langdammen. En af
beboerne er kritisk overfor det:

"Først tænkte jeg: Er vi blevet placeret her for at blive overvåget? Hvorfor skal
han sidde der og overvåge os? Det har vi aldrig fået svar på."

De øvrige beboere er glade for portnerfunktionen. De kalder det ikke
overvågning, men ”opsyn og kontrol” - og vurderer, at opsynet har begrænset
en række problemer i forhold til andre lignende steder. I starten gik beboerne ud
gennem kælderudgangen for at undgå at passere viceværten. Viceværten har
nu aflåst kælderdøren og beboerne er nødt til at benytte udgangen foran hans
kontor.

Aktiviteter
Beboerne fortæller, at der er planer om at lave et fælles værksted i kælderen.
En af beboerne fik ideen, fordi mange beboere godt kan lide at "stå og rode
med noget træ eller jern eller med en knallert" - og nogle af dem tog det ind i
lejlighederne. Langdammen har desuden et temmelig stort fælleslokale. På
interviewtidspunktet var det endnu ikke møbleret og indrettet. Beboerne oplyser,
at der skal være bordtennis og måske festlokale.

Nogle af Langdammens beboere er siden indflytningen kommet i arbejde eller
praktik. Arbejdet er formidlet gennem den sociale vicevært. De interviewede
beboere lægger stor vægt på dette.

Beliggenhed og naboer
De interviewede beboere er glade for Langdammens beliggenhed midt i Viborg:

"Det ligger jo perfekt, tæt ved bus og tog og taxi og midt i byen. Og
indkøbsmulighederne er meget tæt ved. Det kan ikke placeres bedre. Selv en
gangbesværet kan selv købe ind".

Beboerne tror, det er en overraskelse for kommunen, at der ikke har været
negative reaktioner fra naboerne overfor. Derimod er beboerne selv utilfredse
med nogle af de naboer, som de deler ejendom med. Lejlighederne i
Langdammen ligger i samme ejendom som et antal kommunale
ungdomsboliger:

"Det er forkert, synes jeg. Vi er jo noget ældre, og har haft lidt mere erfaring
med nogle ting, og det skal de unge ikke… Hvis kommunen er ude på at gøre
folk til narkomaner og drukkenbolte, så gør de nok det rigtige".



��������	
��������
���������
������������
����������������	�	
�
������

� ������

Medarbejdere og samarbejdspartnere

Interviewpersonerne
Der deltog fem personer i interviewet: Langdammens sociale vicevært samt fire
deltagere fra det udvalg, der visiterer beboere til Langdammen:
Vicesocialchefen i Viborg Kommune, faglederen fra aktiveringsområdet i
kommunen, lederen af de lokale væresteder under Kirkens Korshær, samt
lederen af et rullende værested og et pensionat, som drives af KFUMs sociale
arbejde i Danmark.

Samarbejde
Interviewpersonerne oplyser, at der er et tæt og velfungerende samarbejde
omkring Langdammen. Samarbejdet blev etableret, da Langdammen var i
opstartsfasen. Samarbejdet er forankret i visitationsudvalget, der mødes
regelmæssigt:

”Visitationsudvalget mødes en gang om måneden – i hvert fald. Det vil vi gerne
blive ved med. Det er ret nødvendigt, for der er stadig ledige lejemål, og så taler
vi også om problemerne og så videre. Vi har da aflyst et enkelt møde, men der
er jo altid nogle problemstillinger.

Det oplyses, at der har været noget uklarhed blandt de kommunale
sagsbehandlere om visitation af beboere. I den forbindelse er der blevet
udformet skriftligt informationsmateriale til sagsbehandlerne om Langdammen
og om visitationsproceduren. Der er desuden lavet et visitationsskema, som
sagsbehandleren skal udfylde sammen med den person, der søger en bolig –
og eventuelt også med en ansat fra værested eller forsorgshjem. Direkte
adspurgt har interviewpersonerne forskellig opfattelse af, om ansøgeren kan få
en kopi af visitationsskemaet. Det fremgår, at det ikke sker per automatik.

Formål
Interviewpersonerne lægger vægt på, at Langdammen er en afdeling i en
almindelig almen boligforening:

"Beboerne bor her, det er deres egen bolig. De skriver selv under på
lejekontrakten, og de har samme rettigheder som alle andre beboere i
almennyttige boligselskaber. Vi vil også lave afdelingsbestyrelse. Vi vil også
have, at de selv betaler til boligselskabet - ikke gennem administrationen."

De 10 individuelle lejligheder er permanente boliger. Det oplyses, at
bofællesskaberne kan være et skridt på vejen videre – eventuelt til en af de
individuelle boliger. Men det understreges, at det er i orden, hvis beboerne
bliver boende permanent.

Fra Kirkens Korshærs side fremhæves det, at det er for tidligt at sige, hvad
Langdammen er. For beboerne er selv med til at præge stedet:
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"Huset er egnet til formålet. Men jeg tror endnu ikke, vi kan sige, om det dur.
Der er en tilvænningstid – huset skal skabe sin egen kultur. Den kender vi ikke
endnu."

Beboerne
Beboerne fra det hus, som blev revet ned, havde fortrinsret til lejlighederne i
Langdammen. Halvdelen af dem valgte at sige ja. Lederen fra Kirkens Korshær
fremhæver, at nogle af disse beboere har brokket sig. De føler, at de var
tvunget til at sige ja. Han fortæller også, at der ikke er mange andre steder i
byen, hvor beboerne kan bo. I Langdammen er det nemlig – i modsætning til de
fleste andre steder – tilladt at have hund.

Der har været rift om de individuelle lejligheder i Langdammen, mens det har
været vanskeligere at fylde bofællesskaberne op. Fra Kirkens Korshærs side
foreslås det, at bofællesskaberne måske bør nedlægges, og i stedet omdannes
til flere af de individuelle lejligheder. Interviewpersonerne fremhæver, at
problematikken omkring bofællesskaberne blandt andet skyldes, at
visitationsudvalget har været meget omhyggelige med udvælgelsen:

"Det er vigtigt at mikse beboerne ordentligt. Vi har gjort meget, men der er
stadig et ledigt værelse i et af bofællesskaberne, for beboerne dér er meget
specielle. Og vi vil helst have en, som passer i alder og problemstilling."

"Vi har ikke kastet folk ind, som mangler bolig - men som ikke er skæve nok,
som ikke tilhører målgruppen. Vi har overvejet det, men ikke gjort det."

Interviewpersonerne synes, at det er lykkedes at finde frem til den personkreds,
som Langdammen er planlagt for. Personkredsen beskrives som personer, der
ikke kan bo andre steder. I interviewet kaldes personerne ”skæve”. Den sociale
viceværtfortæller, at han ikke tror, at beboerne i Langdammen opfatter sig selv
som skæve. Interviewpersonerne fra visitationsudvalget kan da også berette om
personer, som har takket nej til en lejlighed i Langdammen. Tilsyneladende fordi
de ikke deler visitationsudvalgets opfattelse af, at de er ”skæve nok”:

"Der er mange, der siger: 'Jeg skal fanme ikke derned og bo. Der er de meget
dårligere end mig!'."

Desuden nævnes en person, som sagde nej, fordi han mente, at der var for
meget kontrol fra kommunens side. Interviewpersonerne oplyser, at det kan
være svært at finde andre tilbud til målgruppen.

Boformen
Interviewpersonerne fortæller, at der endnu ikke er valgt en afdelingsbestyrelse
i Langdammen. Derfor er der heller ikke lavet en særlig husorden - udover den,
der gælder for alle boligforeningens afdelinger:
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"Vi har ikke fået etableret en bestyrelse endnu - vi venter til fælleslokalerne
kommer. Så har vi forhåbentlig også fået lidt mere kontakt med beboerne.
Beboerne her skal selv være med til at lave en husorden. De skal rette sig efter
de almindelige bestemmelser - men måske med nogle lidt videre rammer."

Den sociale vicevært har lavet den regel, at der ikke må tages stoffer eller
drikkes hård spiritus i hans kontor, der fungerer som kaffestue for beboerne om
formiddagen, når han er i Langdammen. Ellers er der ingen regler i
Langdammen, oplyser interviewpersonerne. Og det er helt bevidst:

"Vi er ikke politiet - og det vil vi ikke være. Nogle mennesker har en livsstil, hvor
de er stofmisbrugere og det kan vi ikke gøre noget ved. Det er politiets opgave."

"Vi gør ikke noget aktivt for at forhindre det."

"Men det sker måske indirekte ved at skabe en kultur her i huset, hvor
vinduerne ikke konstant bliver smadret for eksempel."

Den sociale støtte
Den sociale vicevært i Langdammen er uddannet murer:

"Vi er nødt til at handle utraditionelt, for det er en utraditionel gruppe. Der er en
grund til, at vi ikke har en socialpædagog her - vi har en murer."

Den sociale vicevært fortæller, at hans arbejdsområde er meget bredt. Han
hjælper beboerne med forskellige praktiske problemer. Han taler med dem. Af
og til gør han rent. Han holder øje med beboere, der har det skidt. Han fungerer
som en slags portner, der holder opsyn og kontrol med, hvem der kommer i
Langdammen:

"Vi har mange svage beboere. Derfor er der en slags portner her. Vi har ingen
dørtelefon, men det har beboerne ønsket - for der kommer jo mange herhen.
Og nogle ønsker ikke dem, der kommer og sælger stoffer f.eks."

I interviewet er der enighed om, at det er centralt, at den sociale vicevært har en
god forbindelse til socialforvaltningen.

"Jeg løser problemerne, jeg snakker med dem. Jeg har en god top, som jeg kan
gå til - og det ved de jo."

Samtidig understreger interviewpersonerne, at det er vigtigt, at den sociale
vicevært ikke fremstår som en del af forvaltningen i beboernes øjne. At han
bruger et andet sprog, har andre kontakter og andre muligheder:

"Der er jo ikke andet for end at lade beboerne tale, til de ved, hvad de vil. Og så
finder jeg noget fra dag til dag - og så laver vi en aftale. Og de synes jo, at det
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er sjovt. De kan godt lide, at vi går uden om systemet. At vi bare ringer ned og
siger: 'nu har vi fundet et job, så må I ordne papirerne'."

"Han går på tværs - også af det sprog, som beboerne er trænet i at omgås. De
kender jo koden og kan knække den - men de kender ikke hans kode."

Aktiviteter
Interviewpersonerne lægger vægt på, at beboerne i Langdammen får bostøtte -
men ikke botræning. De fortæller, at forskellen er, at bostøtte er et tilbud, man
kan vælge til og fra:

"Bostøtte er det, folk selv beder om - hvor vi hjælper med det, som de beder
om. Og nogle vil ikke have hjælp… og det er fint."

"Her i huset er det hele sidegevinster. Vi kan ikke gå efter et mål. Hvis vi når
målene, så er det som sidegevinster. Bostøtten er et tilbud. Der er ikke nogle
mål for beboerne."

Det oplyses, at nogle af beboerne efter indflytningen har fået lyst og overskud til
at arbejde. Den sociale vicevært har derfor formidlet arbejde til et par af
beboerne. Fra Kirkens Korshærs side rejses en problemstilling i den
forbindelse:

"Jeg kan ikke lide, hvis det ender der, hvor alle, der bor her, skal have et
arbejde. Det er jo en bolig."

Vicesocialchefen svarer:

"Omkring job, så pådutter vi dem det ikke. De kommer jo selv. Det er ligesom,
hvis de spørger om behandling - så siger vi da heller ikke nej. Og måske er de
to slet ikke i arbejde om fjorten dage. Herregud, det er jo ikke det, vi er her for.
Men hvis de vil hjælpes, så vil vi gerne."

I forbindelse med aktiviteter nævner interviewpersonerne, at man ikke kan vide
på forhånd, hvad beboerne vil. Derfor er det positivt, at bygningen er fleksibel.
Der er aktuelle planer om at indrette et værksted - og der er et lagerlokale, som
måske kan inddrages på et tidspunkt:

"Jeg tror, at det er smart ikke kun at bygge til de skæve eksistenser. Vi ved jo
ikke, hvad folk vil."

Beliggenhed og naboer
Langdammens centrale placering er bevidst:
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”Det er jo også et signal fra kommunens side, at boligen ligger centralt og
synligt. Den målgruppe færdes jo i byen. De findes jo – og kan sagtens finde ud
af at leve ordentligt her.”
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På Sporet

De fysiske rammer

Bebyggelsen
På Sporet består af 12
individuelle fritliggende
præ-fabrikerede huse i
træ. Husene er beliggende
på et grusbelagt og
asfalteret område, der har
været anvendt i
forbindelse med togdrift. Husene er opført på fundamenter og er rottesikrede.
Der bor i alt 16 personer. Indflytningen blev påbegyndt ved årsskiftet
2001/2002. En del af beboerne boede i forvejen i campingvogne, der var
opstillet midlertidigt på stedet.

Ejerforhold m.m.
Bygherre: Det almene boligselskab Boligselskabet SAB
Administration: KAB – bygge og boligadministration. Administrationen sker i tæt
samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns
Kommune.
Ejer af grunden: Grunden ejes og udlejes af DSB-Banestyrelsen til bygherren.

Der anvendes huslejekontrakt af typen B 1998 (Bilag 7)

Beliggenhed
På Sporet er placeret i område med kolonihaver på den ene side og en større
vej på den anden. Området blev i mange år mere eller mindre anvendt som
losseplads. De første måneder efter opførslen af På Sporet, skete det stadig af
og til - og i dag har beboerne problemer med rotter på stedet.

Der er meget lastvognstrafik på de veje, der omkranser bebyggelsen, og
dermed også støj, især om natten og i myldretiderne. Der er også støj fra en
nærliggende døgntank, hvor der bl.a. bankes automåtter. Beboerne ønsker, at
der etableres støjværn. Området har tidligere fungeret som gennemkørselsvej
for kolonihaverne. Dette har beboerne delvist fået stoppet ved at udlægge
jernbanesveller, men På Sporet er stadig gennemgangsområde; dog mest for
cyklister og joggere.
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Beboerne er udmærket tilfredse med bebyggelsens centrale placering i forhold
til indkøbsmuligheder. Der er mindre end 500 meter til et større supermarked og
benzintank med døgnåbent.

Naboforhold
Ejerne af de nærliggende kolonihaver var i begyndelsen beklemte over, at
bebyggelsen blev anlagt. Men forholdet til kolonihavefolket er forbedret, efter at
man har lært hinanden at kende. Andre omkringboende har i lokalaviser givet
udtryk for at være bange for beboerne. Området har haft problemer med
kriminelle beboere og beboere, der har råbt ad folk, der gik forbi. Det har
resulteret i, at beboerne nu holder selvjustits for ikke at komme i karambolage
med naboerne.

Den beboer, som blev interviewet fortæller, at det har været et problem, at
udefra kommende hundeejere har luftet deres hunde på området, da beboernes
egne hunde er løsgående. Nu har de udefra kommende hundeejere fundet
andre steder at lufte deres hunde.

Området - fællesarealer
Et af husene anvendes som fælleshus. Her er der opstillet vaskemaskine og
tørretumbler.

Både beboere og medarbejdere samt samarbejdspartnere nævner, at der
savnes fællesaktiviteter og rum for disse. Det overvejes derfor at iværksætte
forskellige former for reparationsprojekter (både og biler) og at etablere en
pavillon med grillsted evt. et stort buetelt eller en presenninghal.

På grund af grundens mangeårige anvendelse som losseplads, indeholder
jorden giftige stoffer. Beboeren fortæller, at På Sporets beboere er blevet lovet
ren jord, så de kan etablere køkkenhaver.

Indblik
Forbipasserende kan uhindret komme tæt på husene og kigge ind ad
vinduerne. Beboeren fortæller, at det i perioder har været så generende, at
nogle beboere valgte at have gardinerne trukket for hele dagen.

Adgangsforhold og tilgængelighed
Husene er ikke indrettet med henblik på at blive beboet af kørestolsbrugere.

Boligerne
Husene er ens. Hvert hus indeholder en et-rums bolig med et opholds-, sove-
og køkkenrum på ca. 19 m2, et baderum med bruseniche, toilet og håndvask på
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ca. 3,6 m2, samt en entre med opbevaringsmulighed på ca. 4 m2. I alt ca. 27 m2

nettoareal og ca. 31 m2 brutto.

Husene opvarmes med elradiatorer. Den interviewede beboer fortæller, at det
er dyrt og at det derfor er godt, at husene er tætte og holder på varmen.
Beboeren fortæller desuden, at hvis der ikke bliver luftet ud og der ikke står et
vindue åbent om natten, dannes der kondens på ruderne. Der er vinduer i alle
rum.

Den interviewede beboer mener, at husstørrelsen er passende for beboere, der
lige er flyttet ind fra gaden. Men når man har haft sin egen bolig i et stykke tid,
kunne man godt ønske sig 10 m2 mere. Beboeren selv fandt det dog mere
betydningsfuldt at have sin egen bolig end at have en større bolig.

Han finder, at husene er af god kvalitet og at indretningen er god. Dog savner
han fremføring af telefonkabler samt hybridnet.

Køkkenet
Køkkenet er en del af opholds- og soverummet. Nogle beboere har delt rummet
op med persienner for at adskille køkkenfunktionen fra opholds- og
sovefunktionen.

Besøgende
Beboeren fortæller, at husene er store nok til beboernes børn kan overnatte,
hvis de kommer på besøg.
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Tilbygning
Bygherren oplyser, at der ikke er særlige restriktioner for beboerne med hensyn
til at bygge til.

Beboer

Interviewpersonerne
Der bor i alt 16 personer i På Sporet på interviewtidspunktet. Der er tolv huse
og i flere af husene er der flyttet par ind. En beboer deltager i interviewet.
Beboeren er valgt som talsmand for beboerne og har tidligere medvirket til
avisinterviews i forbindelse med På Sporet.

Formål
På Sporet startede som en midlertidig lejr af campingvogne. Beboeren mener,
at formålet med campinglejren oprindelig var at få de hjemløse væk fra det
københavnske gadebillede i en periode. Først med På Sporet blev der reelt
taget fat på de hjemløses problemer:

"For et par år siden var de hjemløse jo ikke så synlige… de sad jo ikke med
skilte som nu. Så var vi fem, der anbragte os de allermest synlige steder i
København. Jeg sad fem måneder nede på Maria Kirkeplads på trappen, og så
blev det jo et problem, så kunne de jo se os. Og så lavede de campingvognene,
hu hej vilde dyr, for at få os væk fra gaden, det så jo ikke pænt ud. Men det
nytter jo ikke noget at trække folk væk fra gaden i fire-fem måneder i
campingvogne og så smide dem tilbage – og det ville jo være sket, hvis ikke vi
havde fået det her."

Beboeren kalder På Sporet en "lejr". Han synes, at denne boform er ideel for
hjemløse:

"Jeg synes, det er på tide at lave flere lejre som den her. Jeg ved godt, at de
snakker om ghetto og sådan noget, men sådan nogle lejre her – det er det
rigtige for dem, der går på gaden. Det er jo en boligforening, men vi kalder det
jo lejren, det hedder det jo – det er jo en form for lejr for os alle sammen."

Den interviewede beboer tror ikke, at beboerne i På Sporet kunne bo i en almen
boligafdeling, som de er flest. De hjemløse ville savne deres netværk, og hurtigt
ende på gaden igen:

"Vi kunne ikke bo en anden almen boligafdeling. Ikke hver for sig, der ville det
blive til bolighavende hjemløse. Det er folk, der bliver plantet ude i en lejlighed,
og de kender ikke nogen i opgangen, og der kan der jo gå flere år, før de
begynder at tale sammen. Men her der taler vi jo sammen, der hjælper vi
hinanden – og det kunne vi ikke i en almindelig bolig, for der ville man søge
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derhen, hvor vennerne var … og det ville jo være Nørreport eller Kultorvet, og
ret hurtigt ville man tage sin sovepose med, når man gik på besøg…"

Beboerne
De fleste af På Sporets beboere kommer fra et liv på gaden:

"Jeg har jo boet 14 år på gaden. Folk her var nok de tungeste, de var løbet sur i
systemet, drak alkohol og tog stoffer og den slags, og de røg ud og ind af
spjældet. De manglede faste holdepunkter, havde kun væresteder og
varmestuer og den slags."

De fleste af beboerne fik viden om den campinglejr, som På Sporet har 'afløst'
gennem et hjemløseprojekt i København:

"Jeg personligt - og de fleste andre også - fik det at vide gennem Projekt
Udenfor. De er på gaden hele tiden jo, og dem har vi fået meget hjælp fra."

Beboeren oplyser, at beboerne i På Sporet er fra 27-28 år til 52 år. Han er
usikker på, hvor mange beboere, der er. Nogle af husene har nemlig to
beboere:

"I starten var vi tyve-tredive mennesker. Nu er vi ti, nej tolv, nej - der bor jo
nogle sammen. Det kan man godt… selvfølgelig kan man det. Der er fire par
her. Der, hvor det er par, står begge to på lejekontrakten. Det er for at
forebygge, at hvis de kommer op at skændes, så kan den ene hive
lejekontakten frem…"

Det oplyses, at alle beboerne i På Sporet har børn. Den interviewede beboer
synes, at husene er store nok til, at børnene kan komme på besøg i et par
dage.

Boform
De beboere, der boede i campinglejren, har haft indflydelse på husene i På
Sporet:

"Vi fik nogle muligheder at vælge imellem, og hvor skulle entreen være og
sådan noget, det valgte vi selv. Men det skulle være det samme i alle husene."

Den interviewede beboer oplyser, at han i den forbindelse bl.a. besøgte en
anden københavnsk boligafdeling i forsøget - Krattet:

"Husene her er 31 m2. Ude i Krattet er det 41 m2, men jeg kom derude og
lagde mærke til, at det sidste rum - det der i gåseøjne hedder soveværelset -
det var jo bare fyldt med alt muligt lort og ragelse, som man ikke har lyst til at
rydde op i. Så da vi blev spurgt om husene, så sagde jeg 'ti m2 mindre end
Krattet'."



��������	
��������
���������
������������
����������������	�	
�
������

� ������

Beboeren fortæller, at det kan være svært at vænne sig til at have plads:

"Vi havde jo lige boet i campingvogne og der var jo kun 3-4 m2. Og der er
mange her, som har siddet ti-fjorten år i fængsel, og det er jo også et lille
område. Det er svært at vænne sig til meget plads. Nogle af de andre har slet
ikke fået fyldt stuen op med møbler endnu."

Det fremgår dog klart, at beboeren selv har vænnet sig til at have sin egen
bolig. Han fremhæver flere gange, at huset er stort nok - men det er tydeligt, at
han godt kunne bruge de ti m2 mere i dag:

"Jeg kunne godt bruge 10 m2 mere til soveværelse. Men det er jeg kommet
over, for jeg har nogle planer med min gang, hvor huset kan gøres lidt større…
Nej, størrelsen er god nok. Men man kunne godt have skilt køkkenet måske
bare halvt fra stuen. Nogle har skilt med persienner, men det gør jo stuen
meget lille. Jeg er meget tilfreds med størrelsen. Jeg kunne bruge et ekstra
rum, men det er ikke noget, der hviler på mine skuldre."

Den interviewede tror, at de andre beboere generelt er tilfredse med husene. Til
gengæld er alle beboerne utilfredse med huslejen. Det oplyses, at beboerne
oprindelig blev lovet, at den ikke ville overstige 1.800 kr. om måneden. Men
huslejen er endt med at være omkring 2.500 kr., hvortil kommer ca. 1.000 kr. á
conto til forbrug. Det er mange penge for beboerne, som i øvrigt alle har oplevet
at modtage en strøm af regninger, da de flyttede permanent ind i På Sporet:

"Husleje, DSB-bøder - ja, alle regningerne kom pludselig væltende, fordi vi fik
postkasser. Pludselig kunne de jo få fat i os, og så skyldte jeg pludselig over
100.000 kr. og børnepenge og så videre. "

Beboeren fortæller, at næsten alle beboerne i På Sporet har boet der lige fra
tiden i campinglejren:

"Alle på nær én boede her fra starten. Så vi har et rimeligt godt grundlag, vi
kender hinanden godt efterhånden, og så er det bare at få noget samspil ud af
det."

Samspillet er vigtigt. Potentielle beboere, der ikke ville deltage i et fællesskab,
er blevet sorteret fra:

"Der blev lavet et sorteringsarbejde om, hvem der kunne egne sig til at bo i
sådan en lejr her sammen med andre. Socialcentret fandt lejligheder til dem,
der ikke kunne, tror jeg. Og så fik vi sorteret lidt af det fra selv. Vi skal jo bo her i
fem år, og så nytter det ikke noget, at der er én, der spolerer det for os andre.
Det skal være nogen, der gider lave noget kreativt sammen med andre."

Beboerne har opstillet nogle regler for, hvordan man skal opføre sig som
beboer i På Sporet. Hvis de ikke bliver overholdt, bliver man smidt ud, fortæller
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den interviewede. Han lægger især vægt på, at På Sporet skal have et
ordentligt forhold til lokalmiljøet:

"Det holder vi meget hårdt på: Hvis folk stjæler fra butikkerne heromkring, så
ryger de sgu' ud. Hvis de skal stjæle, så må de gå ind til byen. […] Sådan er det
blevet kørt fra starten. Vi vil heller ikke have tilråb eller sådan noget efter dem,
der går igennem. Vi har vist fire regler, vi prøver at overholde, for det nytter ikke
noget at få en masse ståhej fra naboerne. Og vi får ståhej, hvis der ikke er et
smil på folks ansigter - eller hvis det er sådan en banditlejr herude."

Beboerne i På Sporet har endnu ikke valgt en afdelingsbestyrelse. Det oplyses,
at årsagen er, at to af beboerne er i fængsel og to er på sygehuset. Den
interviewede beboer er valgt som talsmand og tager sig af kontakt mellem
beboerne og forskellige myndigheder. En anden beboer er valgt til at tage sig af
interne sager i På Sporet:

" Jeg er jo talsmand, så fok kommer med alle mulige ting til mig og jeg skal
formidle det videre til de respektive myndigheder – og så lige pludselig skulle
jeg tage mig af alle mulige personlige problemer, men jeg er jo ikke politimand.
Der er en anden, der roder med alt, hvad der sker her i lejren, alt det interne.
Ham kalder vi indenrigsministeren."

På Sporet har et fælleshus. Beboeren oplyser, at det bliver brugt til "møder og
den slags". Han mener, at fjernsyn, video og nogle planter ville give beboerne
mere lyst til at bruge fællesrummet til daglig. Der er også et fælles køkken. Indtil
videre har beboerne ikke spist sammen - men nogle af dem har spist sammen i
deres egne huse.

Den sociale støtte
Beboeren fortæller, at den sociale vicevært i På Sporet er ansat på fuld tid.
Desuden kan beboerne altid ringe til ham. Han er ikke den første vicevært på
stedet. Beboeren fortæller, at den sociale vicevært har et meget lille råderum:

"Han er bundet på hænder og fødder, og får ingen penge. Han kan ingenting -
han kan ikke skaffe nogle penge. Den tidligere vicevært satte sig sgu' bare og
skaffede penge."

Beboeren fortæller, at der hver uge kommer tre socialrådgivere fra det
nærliggende socialkontor Sundby Nord ud til beboerne i På Sporet. Om
arbejdsdelingen mellem den sociale vicevært og socialrådgiverne siger han:

"Socialrådgiverne ordner jo langt det meste af vores økonomiske …og alt det
der. Den sociale vicevært behøver teoretisk set ikke at være der. Han skal jo
groft sagt bare ordne, hvis der ligger sne, så skal det ryddes væk. Altså, han
tager sig jo også nogle gange af at køre folk, og nogle har behov for lidt ekstra
opmærksomhed. Men i det store og hele dækker de tre socialrådgivere det
meste. Men de kan jo ikke tage sig af de problemer, som nogle af beboerne
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har, for der er det jo ikke nok med en socialrådgiver én gang om ugen, der skal
det sgu være hver dag."

Beboerne vælger selv en kontaktperson eller rådgiver. Den interviewede beboer
fortæller, at han har valgt en ansat dér, hvor han får metadon. Mens nogle af de
andre beboere benytter en af de tre socialrådgivere, der kommer i På Sporet -
og andre igen har valgt en socialrådgiver "på kommunen".

Aktiviteter
Beboerne På Sporet har adskillige ideer til aktiviteter. På grund af
ressourcemangel er intet af det endnu blevet realiseret:

"Jeg har derovre i mappen en del forslag til, hvad vi gerne ville. En træbåd - en
gammel båd, hvor der var plads til en ti-tolv mennesker -  og den kunne vi fikse
og sætte i stand og bade og få tiden til at gå fremfor at sidde og drikke os fulde.
Og så har vi snakket om en hal af presenning til at gå og sætte ting i stand. Og
så skal vi lave bålplads. Der er planer nok, men der mangler ressourcer…"

Beboeren synes, at behovet for aktiviteter burde have været indtænkt i
planlægningen af På Sporet. Han tror desuden, at de manglende
aktivitetsmuligheder kan blive et problem for 'lejren':

"De skulle jo have lavet fælleshuset her halvt så stort - og så nogle drejebænke
og værktøj og i den anden halvdel… Nogle tilbud, noget man kan gå i gang
med, bruge tid på, for hvis det her står på for længe, så ryger det over til en
ligegyldighed, så bliver folk ligeglade med lejren."

Han oplyser, at han selv overvejer at søge nogle fonde om støtte, for "hvis vi
bare sidder og snakker og ikke gør noget, så sker der ikke noget".

Beliggenhed og naboer
På et tidspunkt var der mange nysgerrige, der lagde vejen forbi På Sporet. Det
kan være sjovt, fortæller den interviewede beboer - men det kan også blive for
meget:

"Der har været temmelig meget herude fra skoler og alt muligt; der er nok ikke
den avis, vi ikke har været i, og den prøve vi ikke har været bivirkning til… De
fleste her er trætte af journalister og presse og fotografer og omtale. I starten er
det sjovt, men der her været alle mulige og spørge om alt, og hvilken farve
lokumspapir bruger man."
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Medarbejdere og samarbejdspartnere

Interviewpersonerne
Der deltog i alt ni personer i interviewet. Fire personer repræsenterede
boligselskabet, hvoraf den ene er inspektør. To personer repræsenterede
organisationer, der arbejder med hjemløse. Herudover repræsenterede to
personer kommunen. Den tidligere sociale vicevært deltog ligeledes i
interviewet.

Samarbejde
Kommunen, boligselskabet og de private organisationer for hjemløse har
arbejdet tæt sammen omkring På Sporet. Interviewpersonerne karakteriserer
arbejdet med På Sporet som "en anarkistisk proces" - hvilket fremhæves som
meget positivt. Det nævnes, at kommunen har udvist fleksibilitet i visiteringen af
beboerne: For eksempel var et par af de beboere, som nu bor i På Sporet
oprindeligt hjemmehørende i andre kommuner.

Fra boligselskabets side efterlyses dog lidt mere anarki:

"Det har også været min oplevelse, at siden de flyttede ind, hvor det var den
rene overlevelse, er der sket noget – og nu skal der nogle ting i gang. Jeg ved
godt, at I i kommunen tænker… og … men jeg savner noget mere anarkistisk
tilgang. De her folk har ikke tålmodigheden til at vente. Det skal være nu og her,
hvis der skal sparkes noget i gang."

En af repræsentanterne for organisationerne for hjemløse understreger, at det
kan være vanskeligt for en offentlig organisation at arbejde på den måde - mens
det er et af de private organisationers kendetegn. De forskellige organisationer
har hver deres styrker. Det er en af grundene til, mener han, at det fortsat er
nødvendigt at arbejde sammen omkring På Sporet:

"De her folk har været i gang med en proces - og nu snakker vi om, at det her
skal være en mulighed for en opstigning. Og det som er vores forbandede pligt,
det er at finde ud af, hvordan vi kan strikke tingene sammen, og hvem som kan
lave hvad indenfor vores forskellige virksomheder. Og jeg synes det ville være
synd, hvis vi ikke tænker tværministerielt, så at sige, i stedet for at sidde her og
småhakke på hinanden. Hvis vi vurderer det her projekt, er det vigtigt for os, at
det er et organisk projekt. Det er en udvikling – og så må vi have nogle tanker
om en retning, om hvor det skal hen…"

I øjeblikket er kommunen med i to forsøgs- og udviklingsprojekter, der begge
har betydning for beboerne På Sporet. Dels et forsøg hvor sagsbehandlerne fra
det lokale socialcenter opsøger borgerne i deres egne hjem. Og dels et forsøg
med støttekontaktpersoner til hjemløse.
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Interviewpersonerne fortæller, at beboerne har været involveret i, hvordan
boligerne På Sporet skulle se ud. Desuden har man lært af erfaringerne fra en
anden københavnsk boligafdeling, der har fået støtte fra forsøgspuljen - Krattet.

”Vi har læst evalueringsrapporten [”Den svære (balance)kunst at bo” - red.] om
Krattet meget grundigt.”

Man har derfor forsøgt at tage højde for en række forhold, der har været
centrale i Krattet. Husene På Sporet har derfor kun ét rum og er noget mindre.
Dét har givet nye erfaringer:

”Næste gang vi laver sådan noget her, laver vi en blanding af de to hustyper
plus en kombi-type.”

”Jeg tror ikke, at man skal vurdere så meget på størrelsen alene og så lave en
standard eller en kombi eller noget. Beboernes behov ændrer sig - ligesom alle
andres behov. Om to år er deres behov nogle andre. Jo mere raske, jo mere
behov får de - tror jeg.”

Huslejen for en bolig i På Sporet oplyses at være kr. 2.550 plus forbrug (Bilag
7). En repræsentant for kommunen oplyser, at man her har været meget
opmærksom på at holde huslejen nede. Men at det er svært indenfor de
økonomiske rammer:

”Med hensyn til husleje har vi blandet os. Huslejen må ikke overstige 2.500 for
så kan man ikke få et rimeligt liv på de ydelser, man får. De andre
begrænsninger de ligger i det tilskud, man får fra de skæve huse, som er alt for
lille til, at det kan lade sig gøre. Og så var der det, at den tidligere borgmester
mente, at dette var minimumsstandarden - det ringeste man ville acceptere. Så
det lægger jo nogle begrænsninger. Selvom vi er blevet bedre end ved Krattet,
så kan det stadig ikke lade sig gøre.”

En af de måder, man har overkommet de økonomiske begrænsninger, er ved at
få fælleshuset På Sporet sponsoreret af kreditforeningens fond samt bygherren.
En anden besparelse er fundet ved at undlade at købe en grund, da grunde i
det indre København er meget dyre. Grunden hvor På Sporet er placeret er p.t.
lejet for en femårig periode. Interviewpersonerne understreger, at det ikke
betyder, at boligerne På Sporet er midlertidige: Det nævnes, at en kran hurtigt
kan flytte husene og placere dem på en anden grund, hvis lejemålet - mod
forventning - skulle blive ophævet. Fra boligforeningens side vurderer man, at
den femårige klausul hverken stiller På Sporets beboere dårligt eller er
usædvanlig. Bl.a. fremhæves det, at beboerne vil komme ind på den hurtige del
af ventelisten til alle slags boliger i boligforeningen.

Formål
Før boligerne i På Sporet blev etableret, var der i en kortere periode opstillet en
midlertidig lejr af campingvogne for hjemløse på grunden. En repræsentant for
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boligselskabet påpeger, at initiativet med at opstille campingvogne var dobbelt:
Der skulle gives botilbud for vinteren og det skulle synliggøres, at der var et
problem. En repræsentant for organisationerne for hjemløse nævner i den
forbindelse, at det er vigtigt, at initiativet også var udtryk for civil ulydighed - et
initiativ, der udsprang af et akut behov blandt de svagest stillede hjemløse:

"Det startede jo som civil ulydighed, nu ville man dælme… med alle de
diskussioner, og nu ville man så have tag over hovedet. Man kan ikke forstå
beboersammensætningen og målsætningen uden at kende til det."

Visitation til På Sporet foregår gennem kommunen. Herfra understreges det, at
formålet med På Sporet - set med kommunens øjne - er at skabe bomuligheder
for hjemløse, der ligger mellem herberg og bofællesskaber på den ene side og
almindelige almennyttige boliger på den anden side.

Beboerne
Der er 16 beboere i de tolv huse. Der bor kærestepar i flere af husene og det er
reglen i boligafdelingen, siges det, at kæresten også bliver skrevet på
lejekontrakten. Beboerne har, gives der udtryk for, en lang række forskellige
problemer: Stoffer og alkohol er gennemgående.

”Opgaven var at finde de 12-13 tungeste drenge og piger i København:
Stofmisbrugere osv. Det var visitationen til at begynde med.”

Overfor denne gruppe er der behov for tilbud, der på mange måder adskiller sig
fra andre sociale tilbud:

”I forhold til de allersvageste, skal man ikke være så fintfølende om, hvor man
starter - bare man starter. Bare det at få dem inden for er noget. Og hvis det er
så ringe, at man ikke vil lægge navn til, så… Bare det at starte nogle processer,
som kan udvikles og bevæge personerne nogle trin op. Nogle af dem ude På
Sporet bliver gode samfundsborgere - bare ikke helt normale.”

Det nævnes, at beboerne kendte hinanden i forvejen, og at boligerne har været
med til at bringe beboerne tættere på hinanden.

”Netværket var skabt inden boligerne - faktisk var det vel netværket, der skabte
boligerne. Mange af dem kalder det jo for familien.”

"Normalt når man laver sådan noget, så er de beboere, man oprindeligt
samlede, spredt for alle vinde, når der endelig er indflytning. Og på den måde er
På Sporet også et pionerprojekt i forhold til visitering. Og det er en social
proces… derfor ligner det ikke noget andet."
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Boformen
Der er ikke krav til beboerne om at deltage i boligafdelingens daglige liv. Man
kan godt få lov til at passe sig selv; men den første visitationsrunde, hvor
beboerne havde stor indflydelse på, hvem der kunne flytte ind, har medført, at
alle kender hinanden og jævnligt har kontakt til hinanden.

En af boligselskabets repræsentanter nævner, at der endnu ikke er valgt en
afdelingsbestyrelse, men at det skal gøres:

”Det er en almindelig boligafdeling og der skal vælges en afdelingsbestyrelse.
Det er vigtigt og det er næste skridt. Så kan de så sidde der og filosofere over,
hvad der skal bruges til vedligeholdelse osv.”

Flere af de interviewede giver udtryk for, at det er de almindelige
boligforeningsregler, der er gældende i På Sporet (Bilag 8). Det betyder, siges
det, at beboerne selv skal være med til at udforme en husorden. Derudover
findes der i øjeblikket fire regler i På Sporet, som beboerne selv har udformet,
fortæller den tidligere sociale vicevært - og nævner en af dem: "Du må ikke slå
ihjel". Interviewpersonerne fortæller, at der generelt er en vis form for selvjustits
blandt beboerne i På Sporet.

”Der var nogle tyverier fra nærliggende butikker i sommers. Det regulerede de
selv. Men det var nu slet ikke dem selv, det var gæster udefra.”

Den sociale støtte
”Hvis vi skal sammenligne med andre boligafdelinger, så kan man sige, at På
Sporet handler om omsorg, social støtte - ja alt det, som Familie- og
arbejdsmarkeds-forvaltningen beskæftiger sig med - og det virker.”

Der er ansat en social vicevært på fuld tid til at støtte beboerne. Den sociale
vicevært deltager ikke i interviewet. Det gør derimod den tidligere sociale
vicevært. Det er tydeligt, at sidstnævnte har en anden opfattelse af og holdning
til en række forhold vedrørende den sociale støtte og mulighederne for
aktiviteter end repræsentanterne for kommunen.

Det nævnes fra flere sider, at den sociale vicevært har ansvar for at skabe
aktiviteter - også fælles aktiviteter for beboerne. Men det nævnes samtidig, at
den sociale vicevært skal stå lidt på sidelinien og ”puffe lidt til dem”.

En del af støtten til beboerne På Sporet gives ved, at medarbejdere fra den
lokale socialforvaltning kommer ud i bebyggelsen og hjælper beboerne med alle
de forhold, der normalt bliver taget hånd om på socialrådgiverens kontor.
Beboerne har derfor mulighed for at ’passe’ deres forpligtelser over for
forvaltningen uden at være tvunget til at møde op på sagsbehandlerens kontor.
Den udgående sagsbehandling er en del af Socialministeriets udviklingsprojekt
"Retssikkerhed for de svagest stillede".
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Derudover ydes der gennem projektet "Sygepleje på hjul" udgående støtte til
f.eks. sårbehandling mv. Denne service er målrettet hjemløse på gaden - og
sygeplejerskerne kan mærke den forskel, det giver, at nogle af de hjemløse
gennem På Sporet har fået et sted at bo:

”At det har gjort en forskel? Det siger sygeplejersken jo fx med sårbehandling.
Det gør en stor forskel, at de nu kan finde folkene.”

Aktiviteter
Interviewpersonerne nævner, at beboerne har udtrykt ønsker om
aktivitetsmuligheder: Bl.a. en overlevelsestur, en båd, en grillplads. Der er ikke
etableret sådanne tilbud. Fra boligselskabets side lyder det, at man mangler en
person til at sætte tilbudene i gang - den tidligere vicevært mener, at der først
og fremmest mangler "en lille mand med en papkasse fyldt med penge".

En af repræsentanterne for boligselskabet siger:

”Den her afdeling er bygget op på trods. Vi har virkelig forsøgt at få det op og
stå. Der er endnu ikke plantet et eneste græsstrå - men det bliver det næste. Vi
sørger for at beboerne får noget at lave - noget beskæftigelse, men der har ikke
været økonomi til det endnu.”

Økonomien i boligafdelingen betinger, at beboerne skal deltage i
vedligeholdelse af arealerne og af husene. Det nævnes, at det også kan være
med til at bringe beboerne tættere på hinanden og styrke følelsen af ejerskab
over boligafdelingen.

Interviewdeltagerne giver alle udtryk for, at det er godt, hvis beboerne kan
opbygge et fællesskab - og gerne omkring fælles aktiviteter. Men, bemærker en
af interviewdeltagerne, det er ikke et formål for På Sporet at sørge for
fællesskab eller aktiviteter. En anden interviewdeltager mener, at aktørerne
omkring På Sporet har pligt til at finde veje til at opfylde beboernes ønsker om
aktiviteter.
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Skurvognsbyen

De fysiske rammer

Bebyggelsen
Skurvognsbyen inde-
holder otte identiske frit
men tætliggende et-
rums huse med bad og
køkkenniche. Husene
er opført i træ. Foruden
beboelseshusene, er to
huse indrettet som
henholdsvis møderum
og kontor. Der er
desuden opstillet en
udrangeret skurvogn på
grunden. Skurvognen påtænkes brugt til opbevarings- eller aktivitetsrum.
Bebyggelsen er placeret i et industriområde. Skurvognsbyen er opført i 2002 og
indflytning er påbegyndt i foråret 2002.

Bygherre m.m.
Bygherre og administrator: Boligforeningen Kristiansdal.
Administration: Boligforeningen i tæt samarbejde med Odense Kommune.

Der anvendes huslejekontrakt af typen B 1998 (Bilag 9).

Beliggenhed
Der er ca. 1,5 km til bycentrum, og stedet ligger tæt på buslinier til centrum og
indkøbsmuligheder. En gangbesværet beboer savner et posthus og en bank
tættere på - tre beboere er så dårligt gående, at de er nødt til at tage taxa, hvis
de skal ind til byen, oplyser de interviewede beboere.

Der er delte meninger om beliggenheden i et industrikvarter, stort set uden
boliger som naboer. De ansatte mener ikke, at der er problemer med
industristøj i kvarteret. En beboer, hvis bolig ligger tæt op ad et autoværksted,
beklager sig over kraftig støj fra dette:

”Ofte kommer der nogen kl. halv elleve om aftenen og laver bil, også i Påsken.
Det har de gjort flere gange, siden jeg er flyttet ind. Der burde kunne laves
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Plan over bebyggelsen. Skurvognen, der
fungerer som redskabsrum er placeret således,
at man kan gå fra kontoret eller mødelokalet ind
i skurvognen.

noget støjafskærmning. Der er ellers meget stille i området om aftenen, derfor
virker støjen så meget mere generende."

Herudover fortæller beboeren, at naboværkstedet skygger og tager udsynet.

Beboerne fortæller, at det har været flere tilfælde af tyveri fra husene og fra
verandaen foran huset.

Naborelationer
Samtlige naboer på vejen var inviteret til orienteringsmøde før indflytningen.
Personalet fortæller, at nogle af naboerne ser skævt til beboerne.

Området - fællesarealerne
En af de to sociale viceværter oplyser, at bebyggelsens hesteskoform er god,
idet den giver åbenhed og
kontakt beboerne imellem.

En beboer finder at afstanden
på ca. 2,6 m mellem husene
er for lille. Han kan høre, når
naboen bevæger sig rundt i sit
hus.

Det har medført en del ”svineri
og flyvende skrald” i
bebyggelsen, at store fugle
har kunnet åbne
skraldeposerne. Beboerne
nævner desuden, at der er for
få skraldestativer og at de
kunne placeres mere
hensigtsmæssigt, så de bliver
tilgængelige for
kørestolsbrugere.

Et af husene anvendes som
fællesrum. Beboerne kan kun gøre
brug af fællesrummet, når der er
personale til stede. Der er intet
toilet i fællesrummet.

Der er opstillet en gammel udrangeret skurvogn til at stille personalets
haveredskaber og rengøringsmaterialer.

Kontoret er, som møderummet, kun åbent, når der er personale i bebyggelsen.
Personalet peger i interviewet på, at lokalet mangler en flugtvej i tilfælde af
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truende adfærd, f.eks. fra pushere. Kontoret, som har store sydvendte vinduer
har et overophedningsproblem, når solen står på. Vaskemaskine og en
tørretumbler for beboerne er placeret i kontoret. Når tørretumbleren er i
funktion, forstærkes overophedningen.

Indblik
I de østliggende boliger skygger en nabovirksomhed for morgensol og for
udsyn. Resten af dagen er der heller ikke solindfald i denne række boliger -
men der er eftermiddagssol på verandaerne. Det anføres, at de store vinduer
kan være en belastning for psykisk sårbare, der føler sig overvåget af de store
glasruder.

Adgangsforhold og tilgængelighed
De interviewede medarbejdere og aktører oplyser, at debatten om
handicapvenlighed ikke var markant under planlægningen af boligafdelingen.
Det indgik i drøftelserne, at der var stort behov for boliger til ikke-handicappede
indenfor målgruppen af hjemløse misbrugere, og at man forventede ventelister
til boligerne. I dag visiterer kommunen imidlertid primært bevægelseshæmmede
til bebyggelsen.

Bebyggelsen er ikke på alle måder tilgængelig for mennesker med handicap.
Der er etableret en tilkørselsrampe til indgangsniveauet. Men på
interviewtidspunktet var der en kant fra indgangen til passagen foran boligerne,
som det var vanskeligt at passere med kørestol eller rollator. Niveauspringet
skyldes, at terrænet er sunket.

Inde i husene kan kørestolsbrugere godt komme rundt i opholds- og
soverummet. Men baderummene er for små til, at personalet kan servicere
beboerne.

Indgangsdørene binder så meget (trepal-system), at beboerne - og især dem
med lav muskelstyrke i håndleddene - har vanskeligt ved at åbne dørene.

Boligerne
Husene indeholder et opholds- og soverum på ca. 12 m2, en entre med
køkkenniche på ca. 2,6 m2 samt et bad med toilet og håndvask på ca. 2,5 m2.
Boligens inderum er netto på ca. 17 m2, og brutto på ca. 22 m2. Hertil kommer
en veranda på ca. 5 m2.

Medarbejderne fremhæver, at de store vinduer begrænser
møbleringsmulighederne. Herudover fortælles det i interviewet af medarbejdere
og aktører omkring bebyggelsen, at
bygherren havde bestilt et elektrisk net under gulvet til gulvopvarmning. Ved en
fejl er der opsat radiatorer, som tager plads og hæmmer
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Oprindelig boligplan uden angivelse af pladskrævende radiatorer.

indretningsmulighederne. Hverken beboerne og personalet finder, at der er
tilstrækkeligt med skabsplads.

Husene er velisolerede. Hvis der ikke luftes ud, dugger vinduerne. I rækken af
vestliggende boliger, hvis store vinduespartier er sydvendte, kan der blive
"drønende varmt", når solen står på. En beboer klager over, at det er
kompliceret at regulere radiatorerne, der enten er "rødglødende" eller ikke ret
varme, da der ikke er nogen skala på termostaten.

Køkkennichen
Beboerne finder, at der er for lidt plads under vasken, at køleskabet sidder for
lavt, at køkkenskabene er skrøbelige, og at skabe og emhætte med fordel
kunne have siddet højere.

Baderummet
Et par beboere finder, at baderummet er for lille. Der er fx ikke plads til en
vasketøjskurv. Personalet anfører, at  baderummet ikke er handicapegnet, fx
kan man ikke dreje rundt med en kørestol på badeværelset og der kan kun
være én person på badeværelset ad gangen. Der er således ikke plads til
hjælperen. Døren til badeværelset er også for smal, og det burde have været en
skydedør, mener personalet.

 Planlægning
Ifølge medarbejderne og samarbejdspartnerne omkring Skurvognsbyen ville en
del af de valgte løsninger sandsynligvis ikke være anvendt, hvis målgruppen
havde været mere klart defineret. Interviewpersonerne oplyser, at kommunens
egne erfaringer på handicapområdet ikke har været inddraget i planlægning af
bebyggelsen.
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"Man ville måske have forudset at målgruppen af personer med mangeårigt
alkohol- og andet misbrug ville få problemer med bentøjet, fx betændelse."

"Vi har heller ikke tænkt på, at der skal være vaskemaskine og tørretumbler, så
det var ikke med i planerne - og vi snakker om en beboergruppe, der ikke er
særligt gode til at gå på møntvask. Vores gruppe har heller ikke mobiltelefon, og
har derfor brug for telefon. Stik til TV har vi heller ikke tænkt på. Helt
elementære ting, men vi tænkte os ikke, at hjemløse havde brug for det."

"Selvfølgelig skal folk have disse ting, som de vil bruge, når de er blevet
stabiliseret og skal slappe af. Det var slet ikke tanken, at de meget
plejekrævende skulle her ud at bo. Vi kender mange, der kunne have glæde af
de boliger, vi snakker om her. Men kommer der nogle tunge drenge, så er
boligen selvfølgelig forkert til dem. Bygningen burde være forberedt på at
målgruppen kunne blive dårligere, for vi kan jo ikke viderevisitere dem, når de
er på en ordinær lejekontrakt."

”Problemerne er først dukket op siden hen."

" Når de bliver for dårlige, kan vi ikke tilbyde dem bad, når vedkommende ikke
selv kan bevæge sig derud."

"Der er nogle generelle problemer her, uanset hvilken målgruppe det drejer sig
om. Fx det meget store vinduesparti, som gør dem meget svære at møblere.
Eltavlen der sidder i stuen, og hvor elektrikeren fortæller at der skal være 70 cm
frirum hele vejen omkring den, og det betyder, at der er ingen steder at stille en
seng. Der er installation til mikrobølgeovn og kogeplade, men der er ikke plads
på køkkenbordet til disse ting. Så må man afmontere et køkkenskab for at få
plads til mikrobølgeovnen."

En repræsentant for hjemmeplejen påpeger, at enkelte beboere har stort behov
for at få gjort rent, og at der nogle gange kun går få timer efter en rengøring, før
boligen igen er voldsomt beskidt. I interviewet med medarbejdere og
samarbejdspartnere bliver det nævnt, at et linoleumsgulv 10 cm op ad væggen
er at foretrække i hele lejligheden, da et sådant kan spules. I samme åndedrag
efterlyses afløb i gulvet.

Besøgende
Boligen er beregnet til én person, men efter beboernes mening kan man godt
have en overnattende gæst på besøg.
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Beboere

Interviewpersoner
På interviewtidspunktet boede der fire beboere i Skurvognsbyen. To af dem
deltog i interviewet. Den ene var flyttet ind to uger før - den anden havde boet
der lidt længere.

Formål
Den ene af beboerne i interviewet er en midaldrende mand. Han boede i sit
eget hus, før han flyttede ind i Skurvognsbyen. Han oplyser, at han flyttede,
fordi kommunen mente, at han havde brug for mere hjælp, end han kunne få i
sit eget hjem:

"Jeg kom i forbindelse med det her, fordi en af de sociale viceværter sagde, at
det var en god ide. Kommunen mente, at jeg skulle have noget hjælp. Jeg
havde hjemmehjælp på derhjemme, for jeg går og skvatter omkring
derhjemme… og… jeg havde et rækkehus, jeg boede et andet sted, det har jeg
endnu - nu er det til salg, jeg har sgu ikke råd til at bo to steder."

Denne beboer synes, at det bedste ved at bo i Skurvognsbyen er, at "der er en
smule opsyn, og der er en telefon, så vi kan ringe, hvis der er problemer". Den
anden beboer, som deltager i interviewet, boede på forsorgshjem, før han
flyttede ind. Han lægger vægt på, at Skurvognsbyen er en almindelig almen
boligafdeling.  For ham er det bedste ved Skurvognsbyen "at man har sit eget".
Han fortæller, at han ikke er der for at få hjælp og pleje, men for at få ro:

"Der er mange af tingene, som jeg synes er rimeligt godt nok, stedet er
udmærket. Det er udmærket, for jeg har ikke haft noget at bo i siden '86 og nu
får jeg ro og jeg har fået så meget ro, at jeg tænker på aktivering, det har jeg
ikke været i siden før '86. Jeg har prøvet næsten alt, været igennem nogen
ting…"

Denne beboer oplyser, at han ikke regner med at blive boende permanent i
Skurvognsbyen:

"For mit vedkommende er det her kun et springbræt videre… Ja, nu er jeg
heldigvis skrevet op i boligforeningen, efter at jeg flyttede herud."

Beboeren mener, at der er tre måneders prøvetid, når man flytter ind i
Skurvognsbyen. Indenfor den prøvetid kan beboerne blive smidt ud, fortæller
han. Oplysningen bekræftes ikke i interviewet med medarbejdere og
samarbejdspartnere. Den samme beboer oplyser, at han har en lejekontrakt
(Bilag 9). Det mener den anden beboer ikke, at han har.
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Beboerne
Alle beboerne i Skurvognsbyen er mænd. De to beboere er uenige om, hvorvidt
det er en fordel. Interviewpersonerne oplyser, at beboerne i Skurvognsbyen er
meget forskellige. Blandt andet er aldersspredningen stor. Det opleves som et
problem for den beboer, som er yngst:

"Jeg bliver snart 32, og jeg kan godt lide ældre mennesker - men jeg er
fejlplaceret. Altså, jeg kan godt lide dem, jeg hjælper dem, men der kommer jo
ikke rigtig nogle besøgende til mig… Hvis der er nogle af de andre eller deres
besøgende, der har brug for mig, så fortæller jeg dem, om jeg har tid eller…"

De beboere som er ældre, har alle fysiske skader pga. langvarigt misbrug af
alkohol.  De bruger rollator og/eller kørestol og har omfattende behov for hjælp
og pleje. Den beboer som fortæller, at han hjælper de andre, er på metadon.
Han er ung og rask. I interviewet gør han flere gange opmærksom på, at der er
behov for forskellige botilbud til forskellige mennesker:

"Vi savner lidt af nogle forhold, så de yngre og de ældre mennesker ikke
behøver bo sammen. Herberg skal være for vagabonder og den slags, men det
herude skal ikke være for misbrugere og den slags, så bliver det ødelagt."

Beboerne er enige om, at det ikke er muligt at flytte sammen med en eventuel
kæreste i Skurvognsbyen. De er dog ikke helt enige om hvorfor:

"Nej, man kan ikke have kærester her. Der må ikke bo to, kun en. Det kan ikke
lade sig gøre, det her er kun til en person. Der må gerne overnatte en i et par
dage, men der må ikke være en mere på adressen. Hvis jeg nu fandt en
kæreste - det er meget usandsynligt - men… plads er der nok af."
"Hvor er den henne? Der er da ikke  plads til gæster."
"Jeg har da masser af plads… der kan være en feltseng og…"

Den ene af interviewpersonerne har voksne børn - den anden har ingen. De to
beboere mener begge, at børn ikke bør overnatte i Skurvognsbyen:

"Jeg har børn, og de kan komme på besøg, men de kan ikke overnatte. Du må
regne med, vi kom jo fra et noget stort hus, og så måtte vi sælge, og så kom jeg
på et hus på 55 m2 og så kom jeg til et sted på 20 m2 og så kan jeg jo ikke…"
"Ville I selv lade jeres børn komme sådan et sted? Ville du?!!"

Boform
De to interviewpersoner fortæller, at der er nogle regler i Skurvognsbyen, og
giver udtryk for, at de to sociale viceværter har indflydelse på disse regler:

"Vi må ikke handle med noget og ingen ulovligheder. Og nogle må ikke komme
på besøg - jeg har haft en på besøg, som ikke må komme igen. Så får jeg at
vide, at jeg skal vælge mine venner med omhu."



��������	
��������
���������
������������
����������������	�	
�
������

� �����!

Beboerne oplyser, at der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse i Skurvognsbyen:

"Vi kan ikke vælge en beboerrepræsentant med den sammensætning, der er
her. For der er to ældre og en ung og så en, der sidder og snakker med sig
selv, og som ikke kan sidde som os og snakke med nogen."

Den ene beboer i interviewet fortæller, at han er blevet gode venner med sin
nabo i Skurvognsbyen. Han oplyser, at de besøger hinanden og spiser sammen
udenfor, når vejret er godt. Den anden beboer opfatter sig selv som en, der kan
hjælpe de øvrige beboere, der er ældre og/eller har stort behov for støtte.

Den sociale støtte
Interviewpersonerne er tilfredse med de to sociale viceværter. De siger, at de er
"fine nok" - men at de er for lidt i Skurvognsbyen:

"Når de er her, laver de nok, men det er tit, der ikke er nogen."
"Ni til tolv, det er for kort. Deres opgaver er at få papirer i orden til banken og
sygetransport og noget med mad - og hvis en har behov for at snakke med en i
en halv time, så gør de lige det, og så får man det måske meget bedre."

Den ene beboer er utilfreds med, at personalet ikke gør ordentligt rent. Han
taler sandsynligvis om hjemmehjælpen, som kommer meget i Skurvognsbyen.
Udtalelsen viser, at beboeren ikke er vant til at bo i sin egen bolig - og at hans
forventninger er præget heraf:

"Personalet ville jo også skulle gøre rent her i fælleshuset, og de skal jo også
ordne hos beboerne. Det har jeg brokket mig over, fordi jeg synes ikke, at her er
rent nok. Der bliver ikke gjort rent nok, det har jeg brokket mig over."

Begge beboere griner ved tanken om, at det skulle være dem, der bestemmer,
hvad de sociale viceværter skal lave - det forekommer dem usandsynligt. De
oplyser i øvrigt, at de ikke ved, hvem der bestemmer, hvad viceværterne skal
lave.

Aktiviteter
Der er ingen fælles aktiviteter i Skurvognsbyen. Den ene beboer siger:

"Her er ingen fællesaktiviteter. Og fælleshuset er låst efter tolv, når personalet
ikke er her. Det er for tarveligt, synes jeg, men det er nok fordi, der er nogle af
beboerne, der ikke kan holde sig, og så er toilettet for langt væk. Jeg tror, det er
derfor."
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Medarbejdere og samarbejdspartnere

Interviewpersonerne
Der deltog ni personer i interviewet: Fra centeret for sociale indsatser i Odense
Kommune deltog en teamleder, som er ansvarlig for kommunens indsats i
Skurvognsbyen. Desuden deltog en sagsbehandler samt en visitator fra
kommunen, hvis opgave er at vurdere beboernes behov for hjemmehjælp.
Derudover fire repræsentanter fra den kommunale hjemmepleje. En
repræsentant for boligforeningen. En repræsentant for Vista Balboa (center for
personer der både har sindslidelser, misbrug samt sociale problemer). Endelig
deltog Skurvognsbyens to sociale viceværter i interviewet.

Samarbejde
Interviewpersonerne er enige om, at Skurvognsbyen giver nye udfordringer til
'systemerne':

" Vi er vel i gang med at udvikle en ny tværfaglighed her, hvor vi skal gøre
tingene på en ny måde. Det er ikke noget, vi er gearet til i de systemer, vi er i -
det er noget nyt, vi er ude i her."

Der er enighed om, at en ny tværfaglighed kræver fleksibilitet på alle niveauer.
Interviewpersonerne oplyser, at det er lykkedes nogle steder. Men der har også
været barrierer. Ifølge boligforeningens repræsentant findes de især indenfor
kommunen:

"Man kunne måske forestille sig, at kommunen ville give lidt rabatter her og der
- men nej. Det kommunale maskineri i 'de hårde forvaltninger' kører en meget
kynisk politik. Der kunne have været hentet et par hundredtusind kroner - og det
er nogle af de svageste i samfundet, vi taler om her. Der er ingen økonomisk
fleksibilitet. Forvaltningsmæssigt taler man om, at man skal fremelske vi-
følelsen - men den findes jo ikke i virkelighedens verden. 'Vi' er åbenbart ikke
hele kommunen. Det er surt, synes jeg."

Til gengæld er interviewpersonerne enige om, at der bliver udvist stor
fleksibilitet "længere ned i systemet". Ikke mindst hjemmeplejen har i høj grad
bevæget sig ud over de vante arbejdsopgaver:

"Den type arbejdsopgaver der ligger herude, dem løser vi under andre
omstændigheder slet ikke i hjemmeplejen. Det er måske sundhedsfarligt,
sikkerhedsfarligt - og der strækker vi os, for det er et specielt projekt. Og så går
vi ind og tørrer den der blanding af urin og øl og bræk op."

Det kan hjemmeplejen gøre, hvis kommunen bevilger de ressourcer, der skal til.
Det sker ikke i øjeblikket:
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"Vi kan ikke blive ved meget længere. Det gør ondt hos os, hvis vi ikke får den
bevilgede tid fra visitator, og vi oplever at hjemmet gror til, og vi ikke kommer
nogle vegne og hjemmet bliver uhygiejnisk… Så gør det ondt. Bare vi får
redskaber, tid etc. fra visitator. Visitators normrammer bliver overskredet langt
ud over kassetænkningssystemet herude. Man kan slet ikke sammenligne med
normale hjem."

De to sociale viceværter og medarbejderne fra hjemmeplejen er enige om, at
arbejdet omkring Skurvognsbyen kræver, at medarbejderne har tid til at tale
sammen på tværs af faglighed:

"I hjemmeplejen er vi er vant til noget andet. Så her i starten er det rart at kunne
få noget supervision hos dem, der arbejder her - det er vigtigt  for os. Hvad er
der sket siden i går aftes?"
"Vi bruger da meget tid sammen med hjemmehjælpsfolkene, får en cigaret, en
kop kaffe, et godt grin, og det kan bære langt … hvis vi gør det rigtigt."

Formål
Ifølge teamlederen fra kommunens center for sociale indsatser indgår
Skurvognsbyen i et udviklingsarbejde, hvis formål er at forbedre kommunens
service overfor de svagest stillede borgere:

"Fra vores side er det vel noget med at fastholde politikerne på, at det her er
noget, de har sat i gang - vi skal jo finde midlerne. Vi har jo et problem med de
skæve eksistenser i hele byen. Det er generelt vores faglighed omkring at
servicere de her mennesker, der har vi et problem. Der er behov for at tage hul
på det her."

Fra boligforeningens side lægges der især vægt på, at Skurvognsbyen skal
være en almindelig almen boligafdeling med afdelingsbestyrelse etc. Det
betyder også, at boligforeningen ikke opstiller særlige regler for Skurvognsbyen:

"Det ville være meningsløst, hvis de ikke måtte drikke på området. I vores
almindelige afdelinger er der heller ikke forbud mod at indtage det ene eller det
andet - og især med de mennesker, der er flyttet ind her… Nu kommer der
bænke, og der skal de jo kunne sidde og få sig en bajer og hygge sig med det -
de skal netop ikke være nødt til at sidde på en parkbænk."

Fra kommunens side lægges der vægt på, at Skurvognsbyen ikke er en
institution. Det er beboernes hjem. De sociale viceværter mener, at formålet
med Skurvognsbyen først og fremmest er at give beboerne omsorg og accept:

"Centrale punkter er: Omsorg, passe på dem, give dem lov til at være
anderledes. Tryghed betyder også meget. Beboerne kan ikke lide pædagoger -
men nu oplever de for første gang accept, det er første gang uden krav til deres
livsførelse, f.eks. omkring misbrug."
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Adspurgt siger de sociale viceværter, at de ikke har handleplaner for beboerne.
Men:

"Samarbejdspartnerne kan selvfølgelig ringe og sige: 'vi har en handleplan med
det og det mål'. Og det kan vi så registrere inden i hovedet og gå samme vej."

Det fremgår da også, at de sociale viceværter tror, at beboerne med tiden kan -
og vil - ændre adfærd. Der er en forventning om, at beboerne efterhånden vil
kunne klare sig uden sociale viceværter:

"En af vores succeskriterier er jo at gøre os selv overflødige. Hvis vi kan få
hjemmehjælpen til at køre, hvis vi kan få beboerne til at tage hånd om
hinanden. Ambitiøst, men…"

Beboerne
En af de sociale viceværter fortæller, at man til Skurvognsbyen har visiteret den
del af de hjemløse, der har de største problemer - og som ellers ofte bliver valgt
fra. De beboere der bor i Skurvognsbyen i dag, har generelt et meget stort
plejebehov. Flere bruger rollator og kørestol. Det oplyses, at målgruppen for
Skurvognsbyen var bredere i den oprindelige ansøgning om støtte. Bygherren
siger:

"Med hensyn til handicapvenlighed har kommunen måske tænkt det samme,
som jeg tænkte: Der er masser af mennesker, der kunne flytte ind, der ville
være ventelister… Men i dag visiterer man efter meget snævre kriterier - det
tænkte vi jo ikke dengang. Det er fornuftigt nok, men i forhold til målgruppen der
skulle boligen måske have været større, når nogle er handicappede."

Hjemmeplejen oplyser, at der især er problemer med, at badeværelset er så
lille, at det er vanskeligt at hjælpe beboerne med fysisk pleje. Fra kommunens
side er man enig i, at de nuværende beboeres behov ikke er tænkt ind i
boligernes udformning. Der har været behov for en del justeringer:

"Dem vi sætter ind, de udvikler sig jo og bliver funktionsmæssigt dårligere og vi
har dem på ordinære lejekontrakter, så vi kan ikke visitere dem videre. Derfor
bør det inkorporeres i planlægningen af boligerne, at der skal ydes maksimal
offentlig service i boligerne på et tidspunkt. For der findes jo ikke sociale
plejehjem her."

Den tilstedeværende repræsentant for centreret for sindslidende mener, at man
på forhånd kunne have planlagt sig ud af de nuværende problemer:

"Målgruppen hertil er bl.a. folk med meget stort alkoholmisbrug - og en af de
skader, man får af alkohol, er jo skader i nerverne. Der kunne man jo godt have
været lidt mere fremsynede, det kunne man jo måske have regnet ud. I forhold
til psykiatrien, så er der en del, der er uhensigtsmæssigt - der skulle man tage
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nogle folk med nede fra gulvet, der har erfaringerne. Både mht. det fysiske og
det psykiske."

Det er ikke alle boligerne i Skurvognsbyen, der er beboet på
interviewtidspunktet. Kommunen oplyser, at det skyldes hensynet til
beboersammensætningen. Det fremhæves, at beboerne er socialt dårligt
fungerende - og derfor let ville blive udnyttet af 'stærkere' beboere. I
hjemmeplejen er de glade for den gradvise indflytning:

"For os er det smart, at der ikke er så mange beboere. Det er en massiv
opgave. Havde der været otte, så fungerer det ikke, tror jeg. Det er vigtigt, at vi
finder ud af, hvilken type mennesker, de er… De er meget anderledes end det,
vi kender i hjemmeplejen normalt."

Der bor ingen kvinder i Skurvognsbyen. Interviewpersonerne oplyser, at det
ikke bunder i en bevidst politik.

Boform
De sociale viceværter fremhæver det positive ved, at beboerne i
Skurvognsbyen bor sammen med andre, der er lige så "svage". Viceværterne
tror, at det kan give beboerne en oplevelse af at have ressourcer:

"En af dem der bor her og var meget dårligt fungerende, han oplever herude, at
der er en, der er dårligere end ham, og så kan han pludselig noget. De er glade
for at kunne hjælpe hinanden - at se de to sidde og give hinanden
røverhistorier. Og hvis de ingen penge har, så køber de én øl og sidder og deler
den. Det er en solstrålehistorie."

Interviewpersonerne oplyser, at boligerne er permanente, og at beboerne har
ordinære lejekontrakter (Bilag 9). Der er dog indføjet en særlig passus i
kontrakten, men interviewpersonerne mener ikke, at den kræver dispensation:

"Vi har indføjet en særlig passus om 'ingen handel' og om, at der kun må bo én
ad gangen. Det er de samme regler som i ungdomsboliger, men de står vist
ikke i kontrakten… det er vist ikke nødvendigt."

Interviewpersonerne lægger som nævnt vægt på, at Skurvognsbyen er
beboernes hjem. Derfor skal beboerne også nogle gange være fri for personale.
En af de sociale viceværter fortæller:

"Jeg går ikke ind uden at banke på, men jeg har nøgle efter individuel aftale
med hver beboer. Aftalen er kontakt med alle på alle hverdage. Hvis vi er
bekymrede, så må vi låse os ind - efter aftale. Men ikke om aftenen og i
weekenden - der har de fri."
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Den sociale støtte
De to sociale viceværter er i Skurvognsbyen mellem kl. ni og tolv hver dag:

"Vi er ansat 24 timer i døgnet 365 dage om året, en af os er forbi her hver aften,
vi er altid til at få fat på. Det kan kun hænge sammen, hvis vi går hjem kl. 12.
Arbejdstiden er jo også på grund af vores samarbejdspartnere i kommunen,
som har åbent om formiddagen. Og om formiddagen er beboerne desuden
mest vågne og ædru."

De sociale viceværter fortæller, at de har meget vide rammer for deres arbejde.
Der er ingen fast beskrivelse af deres funktion. De venter og ser, hvilke behov
der opstår. Arbejdet har to sider: At give beboerne omsorg. Og at koordinere:

"Og så har vi en koordinerende rolle. Vi skal få et samarbejde i gang med
teamet, hjemmehjælp, støttepersoner, naboer, sagsbehandlere."

Hjemmehjælpen er - som nævnt - en central del af støtten omkring beboerne i
Skurvognsbyen.

Aktiviteter
Interviewpersonerne er stort set enige om, at beboerne i Skurvognsbyen er for
fysisk dårligt fungerende til at deltage i egentlige aktivitetstilbud:

"Beboerne her er fysisk for dårlige. Hvis vi taler om aktivering, så er det social
aktivering - så kan de sidde her og drikke bajerne sammen. Det er aktivering
her."

Fra boligforeningens side foreslås det, at der måske en gang med tiden kan
etableres petanque-baner. En af de sociale viceværter svarer:

"Jamen helt ærligt, deres funktionsniveau… En af beboerne spiser sin mad af
en margretheskål med en ergonomisk gaffel - petanque, helt ærligt! Jeg er stolt
over, at vi laver noget her for de allermest marginaliserede, at vi ikke laver
aktivering og så videre."

Den tilstedeværende repræsentant for centeret for sindslidende er enig:

"Vi skal styre ambitionsniveauet. Det er ikke alle mennesker, der har brug for
handleplaner. Stik de handleplaner skråt op - det er relationen med et andet
menneske, de har brug for."

Beliggenhed og naboer
Der har været en del eksempler på borgere, som har lagt vejen forbi
Skurvognsbyen uden at have ærinde der. De sociale viceværter kalder det
"social sightseeing".
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De sociale viceværter oplyser, at naboerne har haft svært ved at acceptere
beboerne:

"Der bliver kigget skævt til dem. De bliver accepteret, fordi vi er her. Så kan
naboerne komme og sige det til os, hvis der er noget. Ovre ved købmanden for
eksempel har de klaget til os over, at de får penge, der er gennemvædet af urin.
Og så har vi måttet finde på noget med nogle plastikpunge."
"Det illustrerer jo også noget om, hvor langt vi skal ned for at finde
succeskriterier - plasticpunge!"
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Perspektivering

Som nævnt i indledningen foretages der ikke en egentlig analyse af materialet
på baggrund af eksisterende teorier om området. Afsnittet har ikke til hensigt at
vurdere parternes interesser eller udsagn. Hensigten med perspektiveringen er
at trække en række forhold frem, som deltagerne i de fem interview har fundet
væsentlige at nævne. I nogle tilfælde er der tale om problematiseringer – i
andre tilfælde om erfaringer, der kan bruges som gode eksempler for andre
boligafdelinger og initiativer, der har sat sig for at tilvejebringe boliger til særligt
udsatte befolkningsgrupper.

Perspektiveringen inddrager desuden debatter, der blev ført på konferencen
”På fremmed grund”. Konferencen blev afholdt i marts 2002 på Kystgården i
Nyborg. Socialministeriet havde indbudt medarbejdere – især sociale
viceværter – i boligafdelingerne til arrangementet, der satte fokus på
arbejdsopgaver og –forhold for viceværterne. Noterne fra denne konference kan
rekvireres i SUS (se adresse mv. på side tre i denne rapport) eller hentet på
Erhvervs- og boligstyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk). Dette nævnes, da
flere af deltagerne i interviewene af medarbejdere, samarbejdspartnere og
interessenter deltog i konferencen og derfor undervejs i interviewene
gentagende gange har relateret udsagn til konferencen. Herudover drager
perspektiveringen nytte af de erfaringer, der er fastholdt i evalueringens første
rapport: ”Den svære (balance)kunst at bo”.

De forskellige interviewpersoner er alle opmærksomme på i hvert fald fem
hovedområder. De fleste af disse hovedområder kan brydes op i en række
underpunkter. I oversigt:

• De fysiske rammer
� fleksibilitet
� fælleslokaler

• Økonomien omkring boligafdelingerne og kravet om standardlejekontrakter
� husleje og muligheder for at opfylde beboeres ønsker om nyanskaffelser
� støtten fra Erhvervs- og boligstyrelsen og besparelsernes konsekvenser
� lejekontrakter

• Målgruppen for boligerne
� blanding af grupper med forskellige problemstillinger og behov

• De sociale viceværter og deres roller
� arbejdsforhold og –opgaver
� rationaler omkring boform og krav til beboerne
� samarbejde mellem de forskellige støttepersoner og deres bagland

• Erfaringerne fra tidligere forsøg eller andre forsøg indenfor forsøgspuljen
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De fysiske rammer
Tre af de fem boligafdelinger har valgt at opføre nye selvstændige huse
(Klyngehusene, På Sporet og Skurvognsbyen), en boligafdeling er etableret i et
nyopført etagebyggeri (Langdammen) og en boligafdeling er etableret i et
renoveret parcelhus (Gl. Århusvej).

De fysiske rammer har været – og er stadig – et emner, der trænger sig på i
mange af boligafdelingerne. I flere af boligafdelingerne er de fysiske rammer
kommenteret som værende for små eller af for ringe kvalitet. Årsagerne hertil er
sandsynligvis mange og forskellige. Gennemgående bliver der peget på, at de
økonomiske forhold for boligafdelingerne er trange og at det ofte har vist sig
dyrere at etablere boligerne end beregnet i forbindelse med ansøgningen om
støtte.

I nogle af boligafdelingerne bliver der peget på, at boligerne er for ufleksible i
forhold til beboerne og i forhold til – især medarbejdernes og
støtteforanstaltningernes – ønsker for beboerne. For eksempel nævnes det, at
en boligstørrelse på under tyve kvadratmeter kan være passende for en beboer,
der lige er flyttet ind, men efter et stykke tid ændres mange beboeres behov –
de ønsker sig mere plads. Ønsket kan være udtryk for, at beboerne efter et
stykke tid får mere ro på deres liv og derfor fx ønsker at (gen)optage et forhold
til deres børn og eventuelt tilbyde børnene overnatning. Herudover peges der
også på, at beboerne involverer sig i kæresteforhold (som alle andre
mennesker) og mange boliger er for små, når der skal huses to personer.

Også fælleslokalerne og anvendelse af dem spiller en stor rolle i interviewene. I
Skurvognsbyen og i På Sporet er der indrettet fælleslokaler i den samme type
bygninger, som boligerne består af. I Klyngehusene er fælleslokalerne indrettet i
en flerlænget gård på grunden. I Langdammen er fælleslokalerne for de
selvstændige boliger indrettet i parterreplanet, for bofællesskaberne er
fælleslokalerne på samme etage som boligerne. I Gl. Århusvej er fælleslokalet
indrettet som stue for de tre boliger og fælleslokalet fungerer som adgangsrum
til boligerne.

Fælleslokalerne anvendes på forskellig vis i de fem boligafdelinger. I
Skurvognsbyen er beboerne afhængige af personalets tilstedeværelse for at
kunne opholde sig i fælleslokalet. I de øvrige boligafdelinger har beboerne
mulighed for at opholde sig i fælleslokalet, når de ønsker det.

Både beboerne, personalet og bygherrer er opmærksomme på fælleslokalernes
betydning for boformen. I nogle af boligafdelingerne forudsætter opnåelse af et
lejemål, at beboeren ønsker at indgå i fællesskabet og derved også deltage i
det liv, der udspiller sig i fælleslokalet. Særligt tydeligt er dette i Klyngehusene,
hvor en potentiel beboers vilje til at deltage i fællesskabet er indskrevet i
betingelserne for at kunne blive visiteret til en bolig. Fælleslokalet og
anvendelsen af fælleslokalet kan i nogle tilfælde underbygge - og næsten i
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realiteten blive en forudsætning for - den boform, som boligafdelingen stiler
efter at opnå.

Der peges i alle boligafdelingerne på, at fællesrummene ikke anvendes særlig
ofte. Især medarbejdere og samarbejdspartnere problematiserer dette.

Økonomien omkring boligafdelingerne og kravet om
standardlejekontrakter
Det kan næppe være overraskende, at økonomi er et af de forhold, der ofte
bringes frem i interviewene. Blandt beboere handler kommentarer om økonomi
ofte om huslejen eller om den sociale viceværts mulighed for at indkøbe et eller
andet, som beboerne ønsker sig. De fleste af de beboere, der har medvirket i
interviewene, giver udtryk for at huslejen er passende. Samtidig gør de
opmærksom på, at den sociale vicevært ofte siger, at det-og-det er der ikke råd
til.

I interviewene af medarbejdere, repræsentanter for støtteforanstaltninger og
øvrige interessenter er økonomien i forbindelse med etablering af boligerne ofte
fremtrædende i debatten. Ofte fremhæves det, at det maksimale støttebeløb
per bolig er for småt – og at dette har konsekvenser. For eksempel er
fælleslokalet I På Sporet sponsoreret, mens fælleshuset i Skurvognsbyen er
lejet af kommunen med det formål at holde beboernes husleje så lav som
muligt.

Det tidligere By- og Boligministerium forlangte i forbindelse med puljemidlerne,
at beboerne underskriver en standardlejekontrakt. Dette krav er opretholdt af
Erhvervs- og boligstyrelsen. I rapporten ”Den svære (balance)kunst at bo” var
det tydeligt, at en række af boligafdelingerne dengang havde valgt at udforme
eller tilpasse lejekontrakter, så det i første omgang var de lokale behov, der
blev tilfredsstillet. De ti boligafdelinger, der blev interviewet i forbindelse med
den første rapport, har sidenhen meddelt, at de alle nu anvender
standardlejekontrakter.

De fem boligafdelinger, der deltager i nærværende rapport meddeler alle, at de
anvender standardlejekontrakter. I Klyngehusene fortæller beboeren, at
lejekontrakten gælder for seks måneder og at den herefter tages op til revision.
Medarbejderne i Klyngehusene fremhæver, at det kun er den første
lejekontrakt, som en beboer underskriver, der er tidsbegrænset.

Målgruppen for boligerne
I alle interviewene har beboermålgruppen været debatteret. Det er
kendetegnende for beboergrupperne, at de uden boligafdelingen sandsynligvis
ville være uden bolig i dag. Det er også kendetegnende for beboergrupperne, at
de på den ene eller anden måde har problemer, der kan betegnes som
”misbrugsproblemer.” En væsentlig andel af beboerne angiver eller angives at
have et alkoholproblem – også misbrug af narkotika syntes at være udbredt
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blandt beboergrupperne.  Dette afspejler de målgrupper, der er beskrevet i
ansøgningerne for de fem boligafdelinger. Det har været diskuteret undervejs i
interviewene, om en væsentlig del af problematikkerne omkring hjemløshed kan
betegnes som misbrugsproblemer.

Et aspekt af dette er spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt eller
hensigtsmæssigt for mennesker med forskellige misbrug at bo sammen. Det er i
interviewene nævnt, at mennesker med alkoholmisbrug er uforstående over for
mennesker, som bruger narkotika og at mennesker, som bruger narkotika, er
bange for alkoholmisbrugere.

I de fem boligafdelinger er beboermålgruppen blandet i forhold til misbrug. Der
er i boligafdelingernes visitationsprocedurer imidlertid indarbejdet rutiner, der
forsøger at eliminere de problemer, der kan opstå ved blandede
beboermålgrupper. Det handler om, at ansøgere i nogle tilfælde møder deres
eventuelt kommende naboer og bliver vurderet herigennem og om, at
personalet vurderer, om ansøgeren vil ’passe sammen’ med de beboere, der
allerede bor i boligafdelingen.

Endnu et forhold omkring debatten af beboermålgruppen er spørgsmålet om
fysiske handicaps. I flere af boligafdelingerne er boligerne ikke handicapvenligt
indrettede. Det er for eksempel tilfældet i Skurvognsbyen, hvor der blandt andet
klages over ujævnt terræn og døre, der er for stramme. I Klyngehusene bliver
der givet udtryk for, at boligerne ikke er egnet for brugere af kørestole (for små
badeværelser) og det er også tilfældet i På Sporet. I Viborg er de to
boligafdelinger indrettet, så mennesker med bevægelseshandicap kan bo der.

Det er flere gange undervejs i interviewene kommet frem, at debatten om
beboermålgruppe og debatten om handicapvenlighed skal ses i sammenhænge
med hinanden.  På baggrund af praktiske erfaringer fra arbejdet med
mennesker med langvarigt alkoholmisbrug mener man at vide, at disse ofte
bliver bevægelseshandicappede og får brug for rollator eller kørestol. Det vil i
Skurvognsbyen, Klyngehusene og På Sporet betyde, at der kan forventes
besværligheder i forhold til netop disse beboere. Besværlighederne kan ikke
løses uden omkostninger. Det er nemlig typisk badeværelserne, der er for små
til at hjælpere/støttepersoner kan assistere beboerne i forbindelse med
personlig hygiejne. Alternativt må beboerne fraflytte deres boliger og flytte på
plejehjem e.l.

De sociale viceværter og deres roller
Alle de boligafdelingerne der har bidraget til denne rapport, har sociale
viceværter ansat. I Klyngehusene benævnes den sociale vicevært dog som
ambassadør. Der er sammenfald mellem den sociale vicevært på Gl. Århusvej
og i Langdammen.

I Klyngehusene var det oprindeligt planen at ansætte to medarbejdere ud over
ambassadøren. I dag er stillingerne opdelt på fire deltidsstillinger. Dette er gjort
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for at sikre medarbejderne et fagligt miljø. Man mener ikke, at det er muligt at
etablere et fagligt miljø med blot en medarbejder.  Samtidig er de fire ansat i
andre tiltag. Det sikrer, mener man, medarbejderne en mulighed for at blive
inspireret af andet end boligafdelingen. I Klyngehusene løser medarbejderne en
række opgaver, der i mange andre kommuner er placeret i kommunen. For
eksempel udarbejder de handleplaner med beboerne i forbindelse med
indflytning mv.

I På Sporet er der ansat en social vicevært på fuld tid. Den sociale vicevært i På
Sporet deltog ikke i interviewet. Det gjorde den tidligere sociale vicevært
imidlertid. Den sociale vicevært har blandt andet til opgave at sikre beboerne
mulighed for at deltage i aktivitetstilbud, men herudover synes det ikke at være
faste aftaler for, hvilke opgaver den sociale vicevært skal varetage.

I Skurvognsbyen er der ansat to sociale viceværter. De er begge ansat på fuld
tid. Viceværterne er fast i Skurvognsbyen om formiddagen hver dag. Herudover
kan beboerne få fat på en social vicevært via telefon. Viceværterne oplyser
desuden, at en af dem kommer forbi bebyggelsen i løbet af aftenen.
Viceværterne oplyser, at der ikke er faste aftaler om, hvad der er deres
opgaver.

Den sociale vicevært i Langdammen er også vicevært på Gl. Århusvej.
Beboerne på Gl. Århusvej oplyser, at viceværten er i huset mellem kl. 9.00 og
10.00 om morgenen. Han bringer medicin og hjælper beboerne, hvor de beder
om det. Viceværten tilbringer mere tid i Langdammen end i Gl. Århusvej. I
Langdammen har viceværten udover at hjælpe beboerne med
dagligdagsopgaver, også hjulpet med at finde beskæftigelse.

De fem boligafdelinger har således valgt at ansætte social viceværter/
medarbejdere uden egentlige beskrivelser af arbejdsopgaverne. Herudover er
forholdene for de enkelte viceværter/ambassadører meget forskellige. I en
boligafdeling har man sikret, at viceværterne er en del af et fagligt miljø uden for
boligafdelingens rammer. I en boligafdeling har man skabt et fagligt miljø inden
for boligafdelingens rammer. I andre boligafdelinger er viceværterne alene med
beboerne og fagligt miljø mv. er i vid udstrækning et spørgsmål for viceværten
at håndtere på egen hånd.

Samarbejde med de øvrige støtteforanstaltninger har ligeledes været et vigtigt
forhold i forbindelse med interviewene. De fem boligafdelinger har brede
kontaktflader til - især - kommunerne. Det handler især om hjemmehjælpere og
sundhedsarbejdere.

Hjemmehjælpere og sundhedsarbejdere bliver nærmest betragtet som en fast
del af medarbejderstaben i Skurvognsbyen. Her udtrykker repræsentanterne for
de forskellige interessenter, at de er ved at udvikle nye metoder at arbejde
sammen på - en helt ny tværfaglighed. Men træerne vokser ikke ind i himlen, for
der udtrykkes samtidig ærgrelse over, at de forskellige personalegrupper ikke
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var inddraget i planlægningen af Skurvognsbyen; man kunne have, bliver det
sagt, undgået en række af de problemer, man står over for i dag.

I Klyngehusene peges der ligeledes på et godt samarbejde mellem de
forskellige sektorer, der yder støtte til beboerne. Men der peges også på, at
boliger kan placeres for tæt på andre initiativer for målgruppen. I Klyngehusene
handler det konkret om en erhvervstræningsskole. Når der i boligtilbuddet
arbejdes ud fra en pædagogik, skal man være varsom med at blande dette
sammen med en anden pædagogik i for eksempel aktivitets- eller
beskæftigelsestilbuddet. Klyngehus-ambassadøren formulerer det sådan, at
”medarbejdere bør fylde lim i lommerne og stikke hænderne derned”.

I Langdammen og i Gl. Århusvej er den sociale vicevært én og samme person.
begge steder beskrives den sociale vicevært som en slags fader-figur for
beboerne. De to boligafdelinger har forskellig målgruppe og indgår i
kommunens samlede plan for indsatsen over for de særligt udsatte
befolkningsgrupper. Der bliver i interviewene givet udtryk for, at dette giver den
sociale vicevært forskellige opgaver i hver af boligafdelingerne.  Overfor
beboerne i bofællesskaberne i Langdammen er fader-figuren meget udtalt.
Overfor beboerne i de individuelle boliger i Langdammen fungerer viceværten
også som en samtalepartner og beboerne bruger kontoret som en slags
varmestue. I Gl. Århusvej er viceværten den som bringer medicin og hygger om
beboerne - ”en slags lynafleder”, siger faglederen.

Erfaringerne fra tidligere forsøg eller andre forsøg indenfor
forsøgspuljen
I flere af interviewene udtaler respondenterne sig om behovet for og/eller
brugen af erfaringer fra tidligere forsøg med boliger til særligt udsatte
befolkningsgrupper.

I På Sporet har boligselskabet valgt at bygge direkte på erfaringerne fra den
anden boligafdeling, Krattet, der også har modtaget økonomisk støtte fra
forsøgspuljen. I På sporet har man blandt andet brugt erfaringerne fra Krattet til
at dimensionere boligerne, til at sikre at beboerne har fået et fælleslokale mv.

I Gl. Århusvej er dele af materialevalget bestemt ud fra erfaringer, der er gjort i
Langdammen.

I Skurvognsbyen giver repræsentanter for medarbejderne, støtteforanstaltning-
erne og øvrige interessenter udtryk for, at erfaringer og viden om hvordan andre
boligafdelinger har gennemført planlægning og udførelse af boligerne, har vist
sig at være en mangelvare.  Der peges på en række forhold, som helt simpelt
ikke var indtænkt i planerne. For eksempel vaskefaciliteter for beboerne.
Ydermere peges der på, at erfaringer som kommunen havde fra andre
sammenhænge, kunne have været udnyttet mere effektivt end tilfældet har
været. Indretning af boligerne er et område, hvor personalet i hjemmeplejen



��������	
��������
���������
������������
����������������	�	
�
������

� ������

gerne ville have ydet et bidrag og i spørgsmålet om af definere
beboermålgruppen ville repræsentanten for psykiatrien gerne have bidraget.

Der er - mange - erfaringer med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper.
En af udfordringerne har været, at disse erfaringer typisk hidtil er spredt på en
lang række faglige personalekategorier og at erfaringerne er gjort inden for,
hvad der kan karakteriseres som forskellige sektorer: Psykiatrien,
hjemmeplejen, §94-botilbud, de frivillige organisationer mv.

Forsøgspuljen med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper har en vigtig
opgave i at fastholde og formidle erfaringerne til brug for den fremtidige
udvikling af tilbud, der matches særligt udsatte befolkningsgrupper.
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