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I præsentationen vil vi fortælle om:

Bagsværd i
social balance

• Indflyvning til Værebro Park og Bagsværd 

• Vision og pejlemærker 

• Overvejelser og metodisk fundament

• Strategiens begreber og elementer

• 5 styrende principper for udviklingen

• Hovedgreb og treleddet strategi

• Kobling til kernedrift og kommunale projekter

• Eksempel på mulighedsrum

• Potentialer og forhindringer for succes

• Anbefalinger
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”Alle bydele skal være i social balance. De skal være attraktive, 
velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det sted, man vokser op, 
må ikke i sig selv være begrænsende for muligheden for at leve et 
selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv” 

• Alle børn og unge i Værebro Park har gode fremtidsmuligheder

• Alle borgere under 30 år i Værebro Park er i uddannelse eller 
beskæftigelse

• Værebro Park tiltrækker og fastholder ressourcestærke beboere

• Værebro Park er fri for bande kriminalitet

Værebro Park og Bagsværd
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Metodisk fundament

• Perspektiver på Værebro Park: Udefra –
Indefra – Oppefra – Nedefra

• Mødet mellem perspektiverne, teoretisk, 
strategisk og praktisk

• Ligeværdighed mellem perspektiver og 
aktører

• Mulighedsrum – sociale, organisatoriske og 
fysiske, der kan koble Værebro Park 
sammen med  bydelen

• Fysisk, social og organisatorisk Bystrategi
for Bydel i social balance
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Strategiens begreber:

Mulighedsrum:

Konkrete aktiviteter, 
tilbud og steder, der har 
potentiale til at udvikle 
sig til et socialt 
mødested, der styrker 
chancelighed og social 
balance i bydelen.

Hovedgreb:

Griber udfordringer og 
potentialer og opfylder 
vision og mål i en 
overbevisende ide, som 
nøgleaktørerne kan se 
sig selv i og vil spille aktivt 
ind i.

Socialt mødested:

Aktiviteter, tilbud og steder, 
der tiltrækker og samler 
mennesker på tværs af 
alder, kultur, social status 
og køn. Som giver 
spejlingsmuligheder og 
styrker sammenhængskraft.
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1. Potentielle mulighedsrum

2. Fem principper

3. Tre strategier 

4. Et hovedgreb

5. Sociale mødesteder

6. Pejlemærker

7. Social balance

Strategiens elementer
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De fem principper
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Hængslet

Her ligger åbningstrækket
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Den fysiske strategi

Forandre Forbinde Forvandle
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”Attraktive byrum handler om mangfoldighed og 

sammenhængskraft”                              Helle Juul, specialist i byrum

• Mangfoldige (by)rum – Mødesteder på tværs

• Spejlingsmuligheder – Inspiration

• Valgmuligheder - Chancelighed

• Bydel i Social Balance

Den sociale strategi
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Den organisatoriske strategi

• Arbejde på tværs: udvikling og 
styrkelse af tværgående fora

• Tænke (by) strategisk: styrkelse af 
strategisk ledelse og strategiske 
kompetencer i kernedriften

• Agere fleksibelt: GLX’s og DABs
roller og positioner i forskellige 
projekter – de fire modeller



Bagsværd i
social balance

”Alle bydele skal være i social balance. De skal være attraktive, 
velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det sted, man vokser op, 
må ikke i sig selv være begrænsende for muligheden for at leve et 
selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv” 

• Alle børn og unge i Værebro Park har gode fremtidsmuligheder

• Alle borgere under 30 år i Værebro Park er i uddannelse eller 
beskæftigelse

• Værebro Park tiltrækker og fastholder ressourcestærke beboere

• Værebro Park er fri for bande kriminalitet

Kobling til kernedrift og projekter
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Fra Vadstrupvej til Bindeleddet?
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• Der skal tages mange beslutninger - kræver tæt dialog ml. kommune og 
boligselskab – både politikere og embedsmænd

• Dreje og koordinere fokus i mange planer og indsatser - så de understøtter 
Bindeleddet – mange skal forstå og have ejerskab til planen

• Sociale mødesteder – Hvad kan lade sig gøre på en trafikeret Vadstrupvej? 

• Stor efterspørgsel på boliger - politisk vilje til noget andet? 

• Hvilke funktioner understøtter bedst Bindeleddet? Ikke butikker - Vi skal ikke tage 
livet af Bymidten? 

• Hvad skal der ske med Hængslet – det gode åbningstræk – og hvornår flytter KBH 
ud af Ringbo? 

• Timing, koordination og gode relationer er nøglen

• Og vi skal bygge en organisering, der kan drive udviklingen – Men hvordan ser den 
ud i praksis?

Udfordringer med at gribe:
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Iværksættermiljø i Værebro Park
- et eksempel på et mulighedsrum

Nordisk mytologi i Værebro Park

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/20-03-2018/1930/nordisk-mytologi-i-vaerebroparken?autoplay=1
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+ Pixi udgave til politisk niveau
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Potentialer:

- Behov + Behov = Løsning. Hermed vil flere se fordel ved at deltage

- Gentænkning af kollektivhuset, nye boformer og fællesskaber

- Stærke og attraktive fysiske forbindelser i bydelen

- At kernedriften kommer til at arbejde bystrategisk

Potentialer og forhindringer for at skabe et 
Bagsværd i social balance?
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Forhindringer:

- Kompleksiteten er høj, svært at formidle, hvad vi gør og hvorfor. Det kan 
være en forhindring for bredt ejerskab

- Mangel på politisk opbakning og strategisk ledelse på tværs betyder 
mangel på strategisk tænkning i organisationen og frustrerede 
medarbejdere i frontlinjen

- Lovgivningsmæssige barrierer for at skabe fælles sociale mødesteder

- Mangel på bæredygtige og dynamiske samarbejdsmodeller, mødet mellem 
hierarkiske og netværksbaserede organiseringer

- Manglende forståelse for vigtigheden af kompetenceopbygning ift. 
ovenstående

Potentialer og forhindringer for at skabe et 
Bagsværd i social balance?
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• Tid til modning og relationsopbygning mellem parterne (kommune og boligselskab) 

– både politikere, embedsmænd og beboere. 

• Tidlig og løbende involvering af styregruppen / de dagsordensættende parter (også 

politikere)

• Etablering af spilleregler – klarhed om roller og ansvar

• Samarbejdsmodeller, der understøtter åbenhed, ligeværdighed og møder mellem 

forskellige perspektiver på ”virkeligheden”

• 1:1 afprøvninger af mulige tiltag tidligt i processen, der kan omsætte komplekse 

strategier til konkrete tiltag, der er nærværende og meningsfulde

• Solid opbakning til centrale nøglepersoner, der tænker bystrategisk - og som kan 

omsætte til konkrete indsatser

• Rum til at nye aktører kan være med til at formulere og gribe mulighedsrum. Der 

ligger en stærk kraft her (eksempel Iværksætter, og samarbejde med Novo Nordisk)

Anbefalinger:



Tak Ü
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