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Projektet er udviklet i samarbejde med gode 
kolleger og AlmenNet – støttet af Realdania.



HVEM ER VI – og hvad står vi på skuldrene af?

Eksempler fra almene kolleger

Erfaringer fra Sydhavnen

Formål

ALMENE BOLIGER OG ”DET GODE BYLIV”

To slags lokaler

Typisk alment

TJEKLISTE FOR AKTIVE STUEETAGER

VÆRKTØJSKASSEN 

AFRUNDING

PROGRAM



CECILIE & NABOSKABERNE LARS & BUTIKKERNE

HVEM ER VI?



EKSEMPLER FRA ALMENE KOLLEGER



+ ERFARINGER MED AT SKABE BYLIV FRA SYDHAVNEN



FORMÅL!

At inspirere til at arbejde med 
stueetagerne i almene boligområder

At gøre det let at prioritere ift. at 
komme i gang

At gøre det gennemskueligt, hvordan 
man kommer videre med de svære 
ting.



Den fælles stueetage er værd at 
investere i, fordi den er boligområdets 
”ansigt udadtil”:

1. Åbenhed, aktivitet og byliv 
modvirker kriminalitet, graffiti og 
hærværk

2. Positivt byliv giver boligglæde for 
beboerne

3. Negativt byliv giver en utryg 
byoplevelse – og et dårligt ry 

4. 20 pct. af boligerne i Danmark er 
almene – vi kan gøre en forskel!

ALMENE BOLIGER OG ”DET GODE BYLIV”

Det er ikke særlig oplagt at 
træde op i et flot velplejet bed 
og male graffiti på en åben dør.

”



FÆLLESLOKALER

✓ Tilhører beboerne – betales af 
beboerne over huslejen

✓ Kan bruges af bestyrelsen, beboere, 
beboerforeninger og 
boligadministrationen/driften

OBS.

✓ Udlejningsmuligheder fastsættes i 
husordenen

✓ I udsatte områder gælder særlige 
forhold

ERHVERV

✓ Aftalefrihed – også ift. fastsættelse 
af husleje

✓ Kan lejes ud til butikker, 
erhvervsdrivende, foreninger, 
socialøkonomiske virksomheder

OBS.

✓ Undgå at sætte huslejen for højt

✓ Hav aftaleforholdene i orden 

TO SLAGS LOKALER



✓ Kiosker

✓ Pizzarier

✓ Spillehaller

Hver har sit – og det bruges sparsomt, fx

✓ Bestyrelseslokale

✓ Driftskontorer

✓ Foreningslokaler til forening A, B, C…

✓ Lokaler til de boligsociale

Ofte ét eller flere af følgende kendetegn:

✓ Misligholdt

✓ Mangelfuld skiltning

✓ Vinduer dækket til

TYPISK ALMENT?
Mon 

bestyrelsen 
og driften er 
til at træffe i 

dag?

Her er altså lidt 
tomt, når der 

ikke er selskaber

Vi kunne 
godt 

rydde op 
her!



✓Er der noget at se på?

✓Er der noget at opleve?

✓Prøv det af!

✓ Og ræk ud efter hjælp når det bliver 
kompliceret…

TJEKLISTE FOR AKTIVE STUEETAGER



ER FACADEN VELHOLDT?



HVAD SKER DER HER?



ER DER NOGEN?



MÅ JEG VÆRE MED?



Start her:

• Stueetagen her-og-nu

Orientér dig…

• Aftaleforhold

• Flere om lokalet

• Socialøkonomi

• Hvem betaler?

VÆRKTØJSKASSEN



STUEETAGEN HER-OG-NU

Aktive stueetager her-
og-nu





• …

AFTALEFORHOLD



• …

FLERE OM LOKALET



• …

SOCIALØKONOMI



HVEM BETALER

Økonomien



VI SES ONLINE!

www.almennet.dk/projekter”


