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Livskvalitet gennem 
det byggede miljø



Nu kan du male med Realdania
I Danmark er vi næsten seks millioner mennesker. Vi bor i en masse 
byer – både store og små – som er fyldt med huse, lejligheder og 
andre slags bygninger. Det er her vi er sammen med vores familie 
og venner, det er her vi går i skole og arbejder, og det er her vi dyrker 
sport og går i biografen.

Og det er netop her, hvor vi bor og lever vores liv, at vi i Realdania  
arbejder på at gøre byer og huse rigtig gode at være i. Vi har for  
eksempel bygget nogle sjove skolegårde sammen med nogle børn, 
og vi har også været med til at lave nogle af de pladser rundt om i 
byerne, hvor det er rart at sidde og spise is om sommeren. Vi husker 
også din mor og far på, at de skal åbne vinduet på dit værelse, så der 
kommer frisk luft ind – for så sover du nemlig meget bedre om natten.

Faktisk er Realdania en forening, man kan blive medlem af – ligesom 
hvis du er medlem i din sportsklub, hvor du spiller fodbold eller bad-
minton. I Realdania er der omkring 155.000 medlemmer, og måske er 
din mor og far allerede medlem? Det kan man nemlig blive, hvis man 
ejer et hus eller en lejlighed eller et sommerhus. Vi bor selv i det hus,  
du kan se på forsiden. Det er det med pladsen foran, hvor der næsten 
altid er nogen, som står på skateboard. Det er sjovt. Hvilken farve  
synes du, vores hus skal have?



BLOX
I København, helt nede ved havnen, ligger der en bygning, der hedder BLOX.  
Der er en kæmpe legeplads og nogle meget hurtige rutsjebaner. Og så ser det 
lidt ud som om at BLOX er bygget af legoklodser. Måske kan du selv bygge din 
egen udgave af bygningen derhjemme?



Fjordskolen i Nakskov
Selvom det er sjovt at have matematik, 
dansk og naturfag, så er det altså også  
godt med et frikvarter. Og helst i en skole-
gård som på Fjordskolen i Nakskov, der 
både har forhindringsbane og trampolin.



Rubjerg Knude Fyr
Sand, sand, sand over det hele – og midt i 
sandet står der et fyrtårn. Hvis du går op i 
toppen af fyrtårnet, kan du se udover  
sandet, vandet og landet.



ARoS
I Aarhus kan du gå inde i en regnbue på  
toppen af den store bygning. Så her kan  
du opleve, hvordan verden ser ud, når  
den enten er blå eller gul eller rød eller...



GAME Streetmekka Viborg
Klatrevæg, grafitti, skate, streetbasket,  
gadefodbold og dans. Kom og vær med til 
sjov og ballade hos Streetmekka i Viborg.



Christiansfeld
Uhmm...honningkage! Mens du spiser 
den lækre kage kan du gå på opdagelse 
i den fine gamle by Christiansfeld.



Faaborg Havnebad
Spring direkte ud i fjorden eller leg i 
børnebassinet. Havnebadet i Faaborg 
er åbent hele året, så du kan selv vælge 
mellem en kold dukkert om vinteren eller 
en kølende badetur om sommeren.



Gaarden Bornholms Madkulturhus
Klap en ko, leg med kattekillinger eller 
vær med til at plukke æbler. Se hvordan 
en gård så ud i gamle dage. I mad- 
kulturhuset kan du smage på alle de 
gode ting, som Bornholm er kendt for.



Klitmøller Cold Hawaii
Se lige hvor store bølgerne er!  
Det er jo klart, at der kommer  
surfere fra hele verden for at 
surfe her ved Klitmøller. 



Superkilen
Superkilen på Nørrebro i København er for alle: 
dem der cykler, dem der leger, dem der skater,  
dem der drikker kaffe, dem der gynger, og også  
for dem der løber på løbehjul. Hvad kunne du  
mon selv finde på at lave?



Vadehavscentret
Er du god til at fange krabber eller sandorme?  
Det kan du finde ud af, når du besøger Vadehavscentret. 
Her kan du også få sand mellem tæerne og lære alt om 
dyr og planter i Vadehavet.



Jarmers Plads
Her kan du se vores hus.  
Det ligger på Jarmers Plads, 
midt i København.  
På pladsen foran huset er der 
altid skatere, som øver sig i at 
lave de sejeste tricks. 



Her i bogen kan du male nogle af de steder 
rundt om i Danmark, som Realdania har været 
med til at lave. Du kan også finde ud af, hvem 
Realdania egentlig er. Og hvordan vi hver  
dag arbejder på at gøre byer og huse  
rigtig gode at være i.

Hvis du vil læse mere om eller se billeder  
af de steder, du kan male, her i bogen,  
så kan du eller dine forældre gå ind på  
vores hjemmeside eller  
vores Facebook-side.  
Du søger bare på Realdania  
– så finder du os. Her kan du  
læse om de mange byer,  
landsbyer, bygninger og  
pladser, vi arbejder med.  
Der er mange billeder og  
videoer. Og du kan også hente  
bogen ’Turen går til Realdania’,  
hvor du kan få masser af gode  
ideer til steder rundt om i Danmark,  
som du og din familie kan besøge.
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