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VELKOMMEN 



Dagsorden   

1. Introduktion til arbejdet med de fysiske helhedsplaner. 
 Introduktionen omfatter både afd. 16 og afd. 19. 
2. Præsentation af proces, tidsplan og tilskudsmuligheder fra      
 landsbyggefonden. 
3. Præsentation af idékataloget fra masterplan øst.
4. Gruppearbejde med konkretisering af de muligheder der    
 findes i idekataloget, der er fælles for de to afdelinger. 
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Præsentationsrunde

Afdeling 16       Knud Friis Funk
Afdeling 16       Niels Brogaard Knudsen
Afdeling 16      Jonas Phillipsen
Afdeling 19      José Cardoso
Afdeling 19      Carina Frederiksen
Afdeling 19      Claus Mikael Eriksen
Afdeling 19      Elin Kristensen
Afdeling 19      Jens Erik Skytte
Fællesbo        Ida Sørensen, BoligRådgiver for afd. 16
Fællesbo        Hanne Lambæk, BoligRådgiver for afd. 19
Fællesbo       Jan Kjeldsen, ServiceInspektør
Kuben Management    Ole Mark Jørgensen, Bygherrerådgiver - afbud
Kuben Management    Julie Holt, Konsulent
Kuben Management    Camilla Bjørn, Bygherrerådgiver  
Årstiderne Arkitekter   Peter R. Iversen, Arkitekt
Årstiderne Arkitekter   Inge Nielsen Skytte, Arkitekt
Årstiderne Arkitekter  Lisbet Wolters, Arkitekt 
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afbud
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Boligorganisationerne i dag

Danmarks største bygherre på boligmarkedet 
 - hver femte danske bolig er almen

Stort renoveringsbehov 
– de fleste almene boliger er fra 60èrne og 
70èrne og trænger til at blive renoveret og 
isoleret

Beslutningsmyndigheden er beboerne 
– beboerdemokratiet er fundamentet i det almene 
boligbyggeri i DK
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Boligorganisationerne i fremtiden

Ældre beboere med lavt energiforbrug afløses 
af yngre beboere med højt energiforbug
 - efterkrigsgeneration afløses af IT-forbrugere!

Energivenlige boliger er et lovkrav 
– O-energi huse fra år 2020

Beslutningsmyndigheden er stadig beboerne 
– skal stemme ja eller nej om alle væsentlige 
byggeprojekter
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Renovering og fremtidssikring 
•  Aktuelt behov og historik
 Screeningsrapport – et behov her og nu

•   Vi har en plan - Helhedsorienteret tilgang til   
 fremtidssikring af FællesBos afdelinger frem for  
 snævert fokus

•   Et antal udviklings- og indsatsplaner
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Organisation 

•   Strategistyregruppe
 Bosætningsstrategi for almene boliger i Herning Kommune

•   Workshopproces 
 Masterplan område vest/øst

•   Styregrupper fra hver enkelt afdeling
 Fysisk helhedsplan

•   Styregruppe for boligsocial helhedsplan
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Beboerdemokrati

• Beboerne som aktive medspillere i 
   renoveringsprocessen

• Beboerne som eksperter i ”at bo”

• Rådgiverne som eksperter i ”at renovere”
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Hvilken rolle kan beboeren/
brugeren spille?

Definere boligens værdikatalog
 - Skabe, prioritere og vægte i samarbejde med 
   Arkitekt og Ingeniør.

Ekspertrolle i forhold til ”bokvalitet”
– agere sparringspartner for arkitekt og Ingeniør.

Slutbrugerrolle
– agere testperson - bliver løsningerne for dyre, 
  svære etc.
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Hvad er en fysisk helhedsplan

• En renoveringsplan

• Helhedsplanens indhold
- Vision for afdelingen
- Afdelingens konkurrenceevne og attraktionsværdi
- Bygningerne
- Boligerne 
- Friarealerne

- Beboersammensætningen og boligsociale udfordringer
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Hvad er en fysisk helhedsplan

• Vision for afdelingen
- En attraktiv boligafdeling
- Fremtidssikring af boliger og friarealer

- Hvilke beboere skal afdelingen henvende sig til?

•Afdelingens konkurrenceevne 
- Beliggenhed
- Tendenser og udfordringer vedr. bosætning
- Udlejningssituationen
- Boligstandard - Omkringliggende boliger 
- Infrastruktur
- Boligpræferencer
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Helhedsplanenes Indhold 

• Bygningerne
- Tilstandsrapport

- Svigt og skader

• Boligerne - Vurdering af:
- Fordeling af boligtyper
- Størrelse og indretning
- Flyttemønstre

• Friarealerne
- Hvordan fremtræder udearealerne?
- Vedligeholdelsestand?
- Bliver de brugt af beboerne?

- Kriminalpræventive tiltag

• Beboersammensætningen og boligsociale udfordringer
- Tryghed, fællesskab, image og trivsel
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Hvad støtter LandsByggeFonden

• Byggeskader/opretning
• Miljø, herunder fælleshus
• Tilgængelighed
• Ombygninger
   - sammenlægning af boliger
   - ved tilgængelighed 
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Hvor kommer pengene fra? 

• Udamortiserede lån
 - Finansiering af renovering

• LBF midler 2011-2016

5 2016
9 1,9

Så mange penge vil LBF have til fordeling
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Program for Helhedsplan
Torsdag den 8. marts – Styregruppemøde 1 – fælles for afd. 16 og 
afd. 19.
- Introduktion til arbejdet med de fysiske helhedsplaner. 
 Introduktionen omfatter både afd. 16 og afd. 19, der også    
 er inviteret til dette første møde.
- Præsentation af proces, tidsplan og tilskudsmuligheder fra    
 Landsbyggefonden.
- Præsentation af idekataloget fra Masterplan Øst. 
- Gruppearbejde med konkretisering af de muligheder der findes i   
 idekataloget, der er fælles for de to afdelinger. 

Mandag den 2. april – Styregruppemøde 2
- Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring.
- Gruppearbejde med fremtidsværkstedet.
- Præsentation af området med fokus på muligheder i udearealer   
 og fællesarealer. 
- Gruppearbejde med prioritering og konkretisering af ønsker til   
 udearealer og fællesarealer.
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Program for Helhedsplan

 Mandag den 30. april – Styregruppemøde 3
- Præsentation af tilstandsrapporten afd. 16 – bygningernes fysiske  
 tilstand.
- Præsentation af eksisterende lejlighedsplaner.
- Gruppearbejde med kommentering af de præsenterede lejligheds-     
 planer - prioritering af værdier. 

Mandag den 18. juni – Styregruppemøde 4
- Præsentation af tegningsmateriale; lejlighedsplaner, facader og   
 udearealer.
- Fælles drøftelse.
- Præsentation af det videre forløb. 
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Køreplan for renoveringsprojektet

1.   Foreløbig helhedsplan og ideskitser
2.   Landsbyggefondens(LBF) foreløbige behandling,  
   herunder besigtigelse af afdelingen. 
3.   Supplerende materiale jvf. LBF`s tilbagemelding
4.   Færdiggørelse af helhedsplan; skitseforslag og 
   workshopproces med beboerne
5.   LBF’s endelige godkendelse og beboerafstemning  
   om igangsætning.
6.   Skema A
7.   Projektering og udbud
8.   Skema B
9.   Udførelse 

2012

Forløbige helhedsplan

LBF’s foreløbige behandling

Færdiggørelse af helhedsplan 

LBF’s endelig godkendelse

Godkendelse på afdelingsmøde 

Projektering - udbud - byggetilladelse

Udførelse

2013 2014 2015 2016

Tidsplan
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PROJEKTET KORT FORTALT

BAGGRUND FOR WORKSHOPARBEJDET
BAGGRUND FOR IDÈKATALOGET
Når boligafdelinger skal renoveres, er der tradition for at 
have fokus på boligernes fysiske tilstand og på friarealerne 
omkring. For at sikre at boligerne også i fremtiden er attrak-
tive og værdifulde, er det dog også betydningsfuldt at have 
fi ngeren på pulsen i forhold til udviklingen i afdelingernes at-
traktivitet og bosætningsmønstre samt bosætningsudvikling 
i kommune, by og nærområde, beboersammensætningen 
og det sociale liv. Disse elementer sammenholdt, har stor 
betydning for hvordan boligefterspørgslen udvikler sig over 
tid, ikke alene i forhold til de enkelte afdelinger, men også 
i bredere forstand, idet boligbehov og – efterspørgsel kon-
stant udvikler sig som en del af den almindelige samfunds-
udvikling.

På denne baggrund har FællesBo igangsat en udviklings- 
og indsatsplan der i første omgang omfatter ni afdelinger og 
som tilsammen udgør 1725 boliger. 
Udviklings- og indsatsplanen indeholder en Masterplan for 
Herning Øst, Herning Vest og Hernings opland, en fysisk 
helhedsplan for hver af de 9 afdelinger samt en boligsocial 
helhedsplan. Forud for udviklings- og indsatsplanen er der 
desuden udarbejdet et analysenotat der beskriver befolk-
ningsudviklingen samt befolkningsprognosen i Herning, den 
demografi ske udvikling, bosætningsmønstre og bosætnings-
analyser samt en kortlægning af de eksisterende befolk-
nings- og bosætningsstrategier i Herning kommune.

Formålet med udviklings- og indsatsplanen er at opnå en 
helhedsorienteret fremtidssikring af de udvalgte og renover-
ingstiltrængte afdelinger.

IDÈKATALOGET
Som en del af udviklings- og indsatsplanen, er der udarbej-
det dette idékatalog. Idékataloget repræsenterer en række 
forskellige tiltag der kan få FællesBos afdelinger til at spille 
positivt sammen med nærområdet og med Herning by. 
Ligeledes kan nogle af tiltagene være med til at styrke afde-
lingernes og områdets profi l og gøre dem mere attraktive. 
En realisering af idékatalogets tiltag vil samtidig kunne øge 
det sociale byliv, skabe grønne og aktive udearealer og øge 
mulighederne for fysisk og social aktivitet i hele området, 
hvorved FællesBos afdelinger sikres konkurrencedygtighed. 

Helt konkret,skal idékataloget danne udgangspunkt for ar-
bejdet med de fysiske helhedsplaner i de udvalgte afdelinger 
der er beliggende i Øst; afd. 016, afd. 019, afd. 021 og afd. 
024. Idékataloget har til formål at afdække eventuelle syner-
gieffekter mellem de enkelte afdelinger. Desuden at beskrive 
konkrete tiltag, der kan bidrage til en mere helhedsorienteret 
fremtidssikring af de udvalgte afdelinger.
Gennem inddragelse af udvalgte beboere, relevante in-
teressenter i Herning kommune, frivillige foreninger og or-
ganisationer fra nærområdet, repræsentanter fra skole, 
daginstitution og fritidstilbud samt repræsentanter fra afde-
lingsbestyrelserne er der arbejdet med at kortlægge og pri-
oritere ressourcer og muligheder i byområdet omkring afde-
lingerne. Disse er samlet under fem temaer;

Forbindelser i spil – der er et udtalt ønske om at mødes 
på tværs af afdelinger. Der er samtidig også et ønske om 
at støtte op om et aktivt og velfungerende nærområde ved 
at organisere mere frivillig arbejdskraft, skabe aktiviteter for 

områdets forskellige aldersgrupper samt anvende hinandens 
fysiske faciliteter.

Afdelingerne på kryds og tværs – sociale mødesteder der 
tilbyder fællesskab for fl ere afdelinger på samme tid, påpe-
ges som værdifuldt.  Kommunikationen mellem afdelingerne 
indbyrdes kan med fordel styrkes og vil inspirere fl ere be-
boere til at deltage i det sociale liv.

Trafi kale barrierer – uoplyste stier, tunneller og udearealer, 
utilgængelige rekreative arealer og stærk trafi k forhindrer so-
cial aktivitet i aftentimerne og på tværs af afdelinger. Desu-
den skaber det et utrygt boligmiljø.

Mellem by og natur – de mange grønne, rekreative arealer 
der omkranser det udvalgte byområde påpeges som attrak-
tive. Der efterspørges dog en lettere adgang til disse om-
råder og en større direkte sammenhæng mellem boligom-
råderne og ”det grønne”.

Aldersgrupper – beboersammensætningen har været 
drøftet og der er enighed om, at en mangfoldig beboersam-
mensætning vil give det bedste boligmiljø – også i fremtiden. 
For at fastholde og styrke denne mangfoldighed, bør der 
fokuseres på at skabe et attraktivt miljø for alle aldersgrup-
per.

De grønne områder – naturen omkring området har en stor 
attraktionsværdi og kan være med til at ændre områdets pro-
fi l. Endvidere kan den lette adgang til sports- og motionsom-
råder være en del af denne profi l.

De mange idéer og forslag der er fremkommet, er bagerst i 
idekataloget omsat til en projektoversigt med beskrivelse af 
hver enkelt tiltag og med forslag til mulige aktører der kan 
inddrages for at realisere disse tiltag. En del af de beskrevne 
tiltag vil blive konkretiseret gennem de fysiske helhedsplaner 
der udarbejdes for hver enkelt afdeling. Andre af tiltagene 
kræver inddragelse af kommune, investorer, institutioner og 
frivillige.
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BOLIGOMRÅDET

H.C. Ørsteds Vej/afd. 019

Sjællandsgade/H.C. Ørsteds Vej Mindeparken

Kaj Munks Vej/Mindeparken Indkørsel Golfparken

Tunnel under Silkeborgvej

BOLIGOMRÅDET OMKRING AFD. 016 OG 019
BESKRIVELSE AF NÆROMRÅDET
Afdeling 016 ligger i den nordvestlige del af området og har 
arealer der ligger mod H.C. Ørsteds Vej og Sjællandsgade.
Afdeling 019 ligger i den vestlige del af området og har areal-
er der grænser op mod herningCentret og stien mellem Holt-
bjerg og Viborg. Desuden ligger afdelingens arealer ud til H.C. 
Ørsteds Vej og Kaj Munks Vej og har kig over mod den of-
fentlige park “Mindeparken”.

Området ligger tæt på vuggestue, børnehave, skole, indkøb og 
shoppingmuligheder. 
Endvidere er det nemt at komme til Herning centrum og shop-
ping- og indkøbsområdet omkring herningCentret der også lig-
ger tæt ved.

Fra begge afdelinger skal man krydse trafi kerede veje for 
at komme til Mindeparken eller for at komme til Golfparkens 
grønne arealer.

RESULTATET AF WORKSHOPS’ENE
Følgende er de hovedpunkter, der er fremkommet i workshop-
forløbet hvor det blev undersøgt hvilke kvaliteter og muligheder 
der er i boligområdet (på kortet hvidstiplet område). Punkterne 
er oplistet vilkårligt og relaterer sig særligt til hvordan området 
omkring afdeling 016 og 019 kan forbedres og blive mere at-
traktivt for områdets borgere. Teksten herunder svarer til tek-
sten i de farvede bokse boksene på kortet.

• Der skal arbejdes med at lukke eller trafi kdæmpe dele af 
H.C. Ørsteds Vej. Ved at lukke vejen mellem Kaj Munks Vej 
og indkørslen til Golfparken opnåes der en bedre helhed 
mellem afdeling 19’s blokke og mellem de grønne arealer. 
Dermed bliver der bedre mulighed for en god social rela-
tion mellem beboerne, samtidig med at afdelingens attrak-
tionsværdi stiger.

• Hvis H.C. Ørsteds Vej lukkes bliver det muligt at arbejde 
med afdelingens grønne arealer og en stiforbindelse gen-
nem det nye grønne område. Dette område kan “smelte 
sammen” med “Mindeparken” og give helt nye muligheder 
for at arbejde med det grønne rum i denne del af byen.

• En forudsætning for at de to ovenstående punkter kan 

komme i spil, er at indkørslen til boligområdet “Golfparken” 
fl yttes til f.eks. Golfvej.

• Ét af områdets store kvaliteter er “Mindeparken”. I dag er 
der en større legeplads for de mindste, temahaver, et stort 
græsareal og store gamle træer. Kaj Munks Vej skærer sig 
mellem afdeling 019 og “Mindeparken” og bliver en barri-
ere fysisk og visuelt for den grønne forbindelse. Kaj Munks 
Vej benyttes som smutvej og er meget befærdet især i 
myldretiden. Ved at lave en fartdæmpning af området – 
eller ved at gøre Kaj Munks Vej blind (den kan ende ved 
indkørslen til den sydlige del af afdeling 019), kan Minde-
parken og afdeling 019´s grønne områder knyttes sam-
men. De grønne opholdsarealer styrkes og giver mulighed 
for masser af aktiviteter og gode opholdsrum fo alle.

• Det skal undersøges om det er muligt at etablere et samar-
bejde mellem institutioner og boligorganisation(-er) om at 
dele legearealer. Afdelingens legearealer kan anvendes i 
dagtimerne (når de ofte står tomme) af institutionerne og 
ligeledes kan afdelingens beboere bruge institutionernes 
legepladser efter lukketid.

• Der skal arbejdes med en bedre og mere tryg forbindelse 
over eller under Silkeborgvej - f.eks. en skulpturel cykel- og 
fodgængerbro.

• Bedre information mellem byen og borgerne så det er 
muligt at forstærke borgernes relationer til hinanden. F.eks 
. informationstavler/-skærme med information om byen, 
aktiviteter mv.

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 016 OG 019



HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 016 OG 019



HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 016 OG 019

IDÉkatalog  MASTERPLAN ØST FÆLLESBO, HERNING - AFD. 016, 019, 021 OG 024

BOLIGOMRÅDET

AFD. 016

Garager

Fællesområde ud mod HC Ørstedsvej Afdelingens legeplads

Parkeringsplads samt ankomst

Indgangsparti

FAKTA
Antal:  89 boliger
Opført: 1958
Lejlighedstyper: 9 stk. 4 vær.
  49 stk. 3 vær.
  17stk. + 18 ældreboliger – 2 vær.
  6 stk. 1 vær.

BESKRIVELSE AF BYGNINGEN
En afdeling, hvor der i dag er lavet en overordnet ”ansigts-
løftning”, såsom nye køkkener ved frafl ytning. Indretninger er 
dog ikke blevet fremtidssikret og står i dag som klassiske kor-
ridorlejligheder. Lejlighederne er præget af: 

• Nye køkkener, der ikke er etableret efter moderne og 
nutidige standarder.

• At de ikke er fremtidssikret indretningsmæssigt. De har 
meget små rum, og har mangel på tilgængelighed.

• At der ikke er gennemlysning

BESKRIVELSE AF NÆROMRÅDET
Sjællandsparkens egne udearealer er meget begrænsede. I 
dag er der en legeplads, der står ubenyttet hen og et åbent 
grønt areal, der ikke er afskærmet ud mod H.C. Ørstedsvej og 
Sjællandsgade.  Dette resulterer i at beboerne ikke benytter 
udearealerne til længerevarende ophold.

Kvaliteter ved afdelingen:
• Afdelingen ligger tæt på vuggestue, børnehave, skole og 

indkøb.
• Den har et godt ry og ingen problemer
• Ligger tæt på centrum

RESULTATET AF WORKSHOPS’ENE
Følgende er de hovedpunkter der er fremkommet i workshop-
forløbet hvor det blev undersøgt hvilke kvaliteter og muligheder 
der er i de enkelte afdelinger og det område de ligger i. Punk-
terne er oplistet vilkårligt og relaterer sig særligt til hvordan 
afdeling 016 kan forbedres og blive mere attraktiv især for 
beboere, men også for områdets borgere. Teksten herunder 
svarer til teksten i i de farvede bokse boksene på kortet.

• Der skal arbejdes med en form for støjafskærmning mod 
krydset Sjællandsgade/H.C. Ørsteds Vej. I dag bliver de 
grønne områder imellem blokkene ikke brugt ret meget idet 
indsyn og støj “forstyrrer” og generer. En støjafskærmning 
vil fl ytte fokus fra trafi kken  og optimere udearealerne så 
der kan skabes store og små steder med forskellige grader 
af privathed.

• Der skal være mere fokus på opholdsarealerne og skabes 
mindre, intime områder, hvor det er muligt at sætte sig hen 
i fred. Dette kunne gøres via højbede, buske, pergolaer o. 
lign.

• Legepladsen forekommer slidt og bør fornyes. Det fore-
slåes at man laver et samarbejde mellem institutioner og 
afdelinger om legearealer mv. På den anden side af H. C. 
Ørsteds Vej er Herning Friskole, hvor der er legearealer for 
børn i skolealderen og kort derfra er Børnegården, hvor 
der er legearealer for mindre børn. Afdelingens legearealer 
kan anvendes i dagtimerne (når de ofte står tomme) af in-
stitutionerne og ligeledes kan afdelingens beboere bruge 
institutionernes legepladser efter lukketid.

• Der skal ses på parkeringsproblematikken. Der er ikke 
parkeringspladser nok til beboerne, da fl ere end tidligere 
har bil også selvom man bor i lejlighed. Det er attraktivt at 
kunne leje en lejlighed med mulighed for parkeringsplads

• Parkeringsarealerne kan muligvis benyttes til anden akti-
vitet i dagtimerne hvor der holder knap så mange biler. Da 
er det muligt at udvide opholdsarealerne med f.eks. hinke-
baner, streetbasket, hockey eller lignende.

• Der er ønske om et fælleshus/beboerhus - gerne i samar-
bejde med afd. 019. Dette vil styrke at beboerne mødes 
på kryds og tværs og give mulighed for fl ere og forskel-
ligartede aktiviteter indenfor boligselskabet.

• Bedre information i afdelingen, mellem afdelingerne og 
mellem byen og beboerne så det er muligt at forstærke 
beboernes relationer til hinanden og samtidig skærpe fæl-
lesskabet i afdelingen. 
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IDÉkatalog  MASTERPLAN ØST FÆLLESBO, HERNING - AFD. 016, 019, 021 OG 024

BOLIGOMRÅDET

AFD. 019
FAKTA
Antal:  209 boliger
Opført: 1956
Lejlighedstyper: 21 stk. 5 vær.
  18 stk. 4 vær.
  125 stk. 3 vær.
  21stk. + 10 ældreboliger – 2 vær.
  14 stk. 1 vær.
  2 stk. institutioner

BESKRIVELSE AF BYGNINGEN
Bebyggelsens byggetekniske stand er generelt meget dårlig. 
Der er blandt andet problemer med skimmelsvamp. 

Boligerne er ikke fremtidssikrede og er i dag korridorlejligh-
eder, hvor:
• Der er mangel på tilgængelighed (trapper til alle lejligheder)
• Der er små badeværelser
• Alle rum er meget små (bortset fra stuerne)
• Der ikke er gennemlysning

Afdelingen har i dag et fælleshus, som ikke benyttes af bebo-
erne, da det er utidssvarende og ligeledes er i en dårlig byg-
geteknisk stand (lugter af fugt). 

BESKRIVELSE AF NÆROMRÅDET
I den del af afdelingen der ligger nord for H.C. Ørsteds Vej er 
de grønne områder meget smalle. Det minimerer opholdsmu-
lighederne og de fremstår uanvendelige og bare. Afdelingens 
legepladser er meget nedslidte og benyttes stort set ikke. I 
stedet bruges legepladsen i Mindeparken, men da Kaj Munks 
Vej og HC Ørstedsvej er meget befærdede er det nødvendigt 
for forældrene at følge børnene derover. Afdelingens grønne 
gårdrum anvendes  heller ikke ret meget.

Kvaliteter ved afdelingen:
• Afdelingen ligger tæt på vuggestue, børnehave, skole, ind-

køb og shoppingmuligheder. 
• Der er ingen problemer med uro
• Ligger tæt på centrum
• Gode parkeringsforhold
• Beliggende tæt ved Golfbanen og nabo til Mindeparken.

RESULTATET AF WORKSHOPS’ENE
Følgende er de hovedpunkter der er fremkommet i workshop-
forløbet hvor det blev undersøgt hvilke kvaliteter og muligheder 
der er i de enkelte afdelinger og det område de ligger i. Punkt-

erne er oplistet vilkårligt og relaterer sig særligt til hvordan 
afdeling 019 kan forbedres og blive mere attraktiv især for 
beboere, men også for områdets borgere. Teksten herunder 
svarer til teksten i i de farvede bokse boksene på kortet.

• Der skal arbejdes med at lukke eller trafi kdæmpe dele af 
H.C. Ørsteds Vej. Ved at lukke vejen mellem Kaj Munks Vej 
og indkørslen til Golfparken opnåes der en bedre helhed 
mellen afdeling 019’s blokke og mellem de grønne arealer 
og dermed bedre mulighed for en bedre forbindelse mel-
lem beboerne. Endvidere vil det give de nordlige blokke 
gode og nære udeopholdsarealer. For at der kan arbejdes 
med dette skal Golfparken have indkørsel fra Golfvej.

• Ét af afdeling 019’s store kvaliteter, som man sætter stor 
pris på, er nærheden til “Mindeparken”. Kaj Munks Vej lig-
ger som en fysisk og visuel barriere mellem afdeling 019 
og “Mindeparken”. Kaj Munks Vej benyttes som smutvej 
til Sjællandsgade og er meget befærdet i sær i myldretid. 
Ved at lave en fartdæmpning af området – eller lukke den 
del af Kaj Munks Vej der ligger op langs afdeling 019, kan 
de grønne arealer forstærkes betydeligt. Det vil give en ro 
til afdelingens arealer og meget trygge områder for både 
beboere og områdets borgere. 

• De grønne gårdrum, der er mellem bygningerne mod syd 
står i dag meget tomme og benyttes sjældent til længere-
varende udeophold. Der bør ses på muligheder for at lave 
trygge områder af mere privat karakter hvor det er muligt 
at sætte sig hen – uden at føle sig overvåget. Ligeledes 
skal der via forskellige aktiviteter ske en oplivning af de 
tomme gårdrum. Aktiviteterne bør være både for børn, 
unge, voksne og ældre, da man ønsker er meget blandet 
beboergruppe.

• Det skal udersøges om det er muligt at etablere et samar-
bejde mellem institutioner og boligsorganisation(-er) om at 
dele legearealer. 

• Arbejde med parkeringsarealet, således at de bliver mere 
indbydende og får fl eksibelt brug - F.eks med mulighed for 
boldspil, leg mv. i dagtimerne

• Bedre information i afdelingen, mellem afdelingerne og 
mellem byen og beboerne så det er muligt at forstærke 
beboernes relationer til hinanden og samtidig skærpe fæl-
lesskabet i afdelingen.

Facaden m. altaner Indgangspartiet Smutvej ud til kolonihaveområdet Udsigt mod HC Ørsteds Vej

Afdelingens legepladsGrønne område ud mod Kaj Munks Vej
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Muligheder i udearealer og fællesarealer 
for de to afdelinger. 

1.  Skal der etableres en kobling til mindeparken?
2.  Skal der arbejdes med en afskærmning til eller nedlægning  
  af de trafikale årer i området? 
3.  Skal der etableres en fysisk kobling afdelingerne imellem?
4.  Skal p-pladsareal kunne bruges til andet formål?
5.  Skal legepladser kunne anvendes af andre brugere i 
  området, herunder daginstitutioner og skoler? 
6.  Skal der etableres bedre og mere trygge forbindelser i 
  om rådet?
7.  Skal der etableres et fælleshus for de to afdelingen?    
  Skal det placeres ved afd. 19? 




