
Plant et frø for nye fællesskaber





Et pilotprojekt - en undren 

Udfordringer

Potentialer



Etablering af fællesskab(er) snarere 
end etablering af fysiske projekter

Inspirerende fællesarealer =
fællesskab



TRYK PÅ BILLEDET FOR AT SE VIDEO

ELLER SE HER: http://www.plantetfro.dk/plantekasser-i-skoleparken.html



Skoleparken
- metoder og erfaringer



TRYK PÅ BILLEDET FOR AT SE VIDEO

ELLER SE HER: http://www.plantetfro.dk/modesteder-i-folehaven.html



Folehaven
- metoder og erfaringer



TRYK PÅ BILLEDET FOR AT SE VIDEO

ELLER SE HER: http://www.plantetfro.dk/genbrug13-i-t13.html



T13/Brøndby Strand
- metoder og erfaringer



Hvad skal der til for at 
inddrage beboerne? 



4. EVALUERINGSFASE

3. BYGGEFASE

2. PLANLÆGNINGSFASEN

• Find ud af hvad der kendetegner området
• Find den bedste ‘lokale guide’ dvs. den der kender 

alle personer og steder bedst
• Skab engagement og ejerskab fra starten
• Involver beboerne fra start
• Fortæl tydeligt om projektet og skab klare rammer 

for det
• Eventuel indhent erfaringer fra andre afdelinger der 

har gode erfaringer
 

• Find en professionel tovholder
• Engager driften og bestyrelsen 
• Opmæksomhed på fortsat  beboerinvolvering

• Byg og ”sved” sammen 
• Skab ejerskab ved 

beboerinvolvering
• Understøt frivillighed 

på forskellige niveauer -  
’kaffebryggeren’ og alle andre

• Vær sikker på, at de 
involverede kender deres 
mandat / handlemuligheder• Uddel ansvar på forskellige niveauer og 

anerkend at alle kan biddrage og tage ansvar
• Fortsæt med professionel tovholder
• Planlæg en rebooster efter projektets 

aflevering
• Husk at projektet kan leve videre i flere 

(gode) varianter end det, der oprindelig var 
planen

1. INDLEDENDE FASE 








RAMMER FOR PROJEKT PLANLÆGNING

PRODUKTION
EVALUERING



1. INDLEDENDE FASE 

Hvordan skabes de bedste 
rammer for projektet?

Hvordan skabes bedst lokal 
forankring og engagement?

Hvordan understøttes 
frivillighed? 

Hvordan sikres det at projektet 
lever videre? 
 

2. PLANLÆGNINGSFASEN

3. BYGGEFASE

4. EVALUERINGSFASE



DISKUSSION

Hvordan kan fællesskab være en strategi for 
udvikling af de almene boligområder?

Hvordan kan man udvikle de grønne områder 
sammen med beboerne? 



www.plantetfro.dk
Kontakt: Trine Relster - trtr@ramboll.dk - 5161 4534 


