
Aktiv boligpolitik i Høje-Taastrup 
Debatmøde i Almen Boligforum

5. oktober 2017



Program 
10.00       Velkommen
10.10       Nyt fra Realdania

10.20       Aktiv boligpolitik i Høje-Taastrup
Michael Ziegler, borgmester 

En ny vej for almene boligområder
Niels Bjørn, urbanist ph.d. 

Debat

11.15       Pause med forfriskninger 

11.30       Bustur: By i Balance
Fremtidens Taastrupgaard og Gadehavegaard

Rune Fløe Bæklund, teamchef 
Fremtidens NærHeden

Projektdirektør OIe Møller 

13.45       Frokost i Handicaporganisationernes Hus 

14.30       Rundvisning: Verdens mest tilgængelige kontor

15.30       Kom godt hjem 



Et friskt blik på almene boligområders udviklingsmuligheder



Min baggrund

10 års arbejde med udviklingsplaner i almene boligområder 
• som forsker 
• som kommunal byudvikler 
• som selvstændig rådgiver 

Har (og har haft) fingre i nogle af de store udviklingsplaner 
• Gellerup 
• Mjølnerparken 
• Urbanplanen 
• Ringgården 

By i Balance
Høje-Taastrup, strategisk udviklingsplan 
Stengårdsvej i Esbjerg, program 



Almene boligorganisationers rolle:
At sikre boliger til alle 

Påtager sig samfundsansvar på vegne af os alle



samfundet udvikler sig - boligdrømmene ændrer sig 



bolig + kvarter 

prestige + identitet 
selvforståelse 
livskvalitet 
hvem jeg er spejles ikke kun 
af bolig men af kvarteret, jeg 
bor i

samfundet udvikler sig - boligdrømmene ændrer sig 



en stor del af de almene bebyggelser fra 1960erne - 1990erne 
opfylder ikke nutidens drømme om et sted at bo



systemet vinder, 

mennesket forsvinder

taastrupgaard 
913 boliger 

2670 beboere



Løsningen ligger i at ændre selvforståelse

Ikke boligudbydere, men byudviklere



(Gehl Architects)

forskellighed i bygningsmassen 
menneskelig skala 
lokalområde



Mig

Mig og min bedste ven

Mig og mine venner

Mig og mit kvarter

Mig og min opgang

Mig og min nabo
En variation af rum og funktioner i et 
kvarter gør det muligt at mødes i 
formelle og uformelle fællesskaber 
eller at være alene

MIT KVARTER



mennesker er ens 
& 

mennesker er forskellige

almene boligorganisationers nye rolle som byudviklere bør bygge på en tidssvarende 
forståelse af mennesker, dvs. beboere



Kantzone 
Byggematerialer 
Menneskelig skala 
Oplevelseskvalitet
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Detaljer i byggeriet, opdeling af facader, markering af 
stueetager, rumdannende beplantning mv. nedbryder 
skalaen, så huse passer til menneskekroppen.

Vi er ens: 
Vores sanse- og perceptionsapparat 

fungerer på samme måde



mennesker er forskellige 

livsstil 
værdier 
behov 
bofæller
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Byudvilkling som giver mening for boligorganisationer: 

Imødekomme mange forskellige typer af beboere / mennesker 

Tænk ud over matrikelgrænsen: 

Boligområderne skal udvikles til mere reelle bykvarterer



brabrand boligforening + aarhus kommune

himmerland boligforening + aalborg kommune





Boligområderne skal udvikles til mere reelle bykvarterer 
Kan kun ske i samarbejde med kommune

Gadehavegaard i kontekst



Ikke alle kommuner er Høje-Taastrup…



Hvad kan I gøre for at få kommunerne frem i skoene?

vis vilje 
vis visioner 

vis vejen frem



To eksempler til inspiration

FOB Slagelse 
Ny vision for Ringparken

Lejerbo København 
Den grønne trekant, Nørrebro



FOB Slagelse 
Ny vision for Ringparken



Ringparken i dag: Boligblokområde ligger som en ø, man kører ind i området, ud af området



Visionen:  
Ringparken eksisterer ikke mere som en selvstændig helhed men væver sig sammen med byen



Den nye vision er hægtet op på kommunale strategier og byudviklingsplaner 
OBS: Kommunen er på det her tidspunkt ikke en partner



+ brug af litteratur/viden 

hvad virker? 
hvad er tidens boligønsker? 
hvem er relevante og realistiske fremtidige beboere for denne del af Slagelse 
- og hvad ønsker de sig? 
hvad ønsker de beboere sig, som i dag fraflytter?



tre kvarterer med 
forskellige 
karaktertræk, som 
hænger sammen 
med den 
omkringliggende by



Mini-Manhattan
tæt, ungt, levende bykvarter 
koblet op på vigtig vej mod centrum 
+ ny cykelforbindelse 
samarbejde med UCSJ om studieboliger 
samarbejde med kokkeskolen om spisehus



Ringrider-byen
familievenligt, aktivt kvarter 
samarbejde med kommunen om 
daginstitution, klub, sportsbaner 
nære fællesskaber 
bløde kantzoner 
hundelegeplads som brobygning 
rækker ud efter parcelhuskvarteret





Radiserækkerne
seniorvenligt slentrekvarter 
laveste bygninger 
grønne stræder



Strategiske redskaber: 

Formaliseret samarbejde med 
Slagelse Kommune 

Strategiske samarbejder med 
uddannelsesinstitutioner 

Grundsalg



Efter visionen blev færdig 2016

1. Beboernes opbakning - Argumentet som virker: Dine børn skal have de bedste muligheder 
(læring fra Himmerland) 

2. Foretræde for byrådet 
FOBs direktør Flemming Stenhøj Andersen + NB 
Fremlagde visionsfortælling 
FOB: Vi kan se vejen frem. Vi vil gå den med jer. Vi har brug for kommunalt engagement 

3. Kommunen nedsat arbejdsgruppe + direktører engageret (forår 2017) 

4. Aktuelt arbejder vi på infrastrukturansøgning til Landsbyggefonden (efterår 2017)



Eksempel 2: Den grønne trekant, Nørrebro







bystrategisk analyse: hvad er det for et kvarter? hvad ligger rundt om? hvad er identiteten?



Dialog med  
Københavns Kommune 
Metropol 
Københavns Universitet 
“skal vi udveksle udviklingstanker?”





skitsetegninger 
værdier og stemninger 

oplæg til strategiske samarbejder



To forskellige tilgange som begge råber kommunen op

FOB Slagelse 
gennemtegnet vision

Lejerbo København 
bystrategisk analyse + vision



Udgangsreplik

I får ikke kommunerne i tale ved at kræve og opstille problemer 

I får kommunerne i tale ved at vise vejen frem, dvs. træder i karakter som byudviklere 

I skal give kommunerne en tro på, at det er en vindersag at investere i de almene områder 

Sidegevinst: Hvis I formulerer visionen, er det lettere at få beboerne med 

Hvad kræver det af jer?

Udviklingskompetencer + udviklingsmidler
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