
Liv i boligområderne Vollsmose 22.november

Socialministeriet inviterer:

Afslutningskonference for den særlige byfornyelsesindsats. 
Dagen bliver fyldt med erfaringer og ideer fra de 14 gennemførte forsøgsprojekter. 
Projekterne blev igangsat i 2004 med en statslig støtte på i alt 100 mio. kroner til 
udvikling af nye metoder til en målrettet helhedsorienteret byfornyelsesindsats.

Program formiddag:

Målgruppe og pris
Medarbejdere og konsulenter fra de deltagende projekter (gratis)
Andre interesserede (pris 350 kr.)

Tilmeldingsfrist
Tilmelding hurtigst muligt på www.byplanlab.dk 
Senest d. 11. november
Bus fra Odense Station kl. 09.10 og retur 16.15
Tilmelding nødvendig på www.byplanlab.dk

Adresse
Vollsmose Kulturhus 
Vollsmose Alle´14
5240 Odense NØ

Ankomst og kaffe

Pause

Pause

9.30  

Velkomst 
Ved borgmester Anker Boye, Odense kommune

10.00 

3 historier fra virkeligheden, en film om livet i boligområderne.

Erfaringer fra de 14 områder, hvad siger evalueringen? 
Ved Chefkonsulent Hanne Nielsen & Chefkonsulent Aske Graulund, Niras.

10.15 

10.30 

11.45 

Spørgsmål og debat

Fremtidens boligområder
Ved socialminister Benedikte Kiær

11.00 

Biblioteket som læringscenter, mulighed for at bese Vollsmose bibliotek
Ved områdeleder Kambiz Kalantar Hormoozi, Odense kommune

Frokost12.30 



Program eftermiddag: 

1. Kulturen som løftestang
Hvilke potentialer har kulturen og kulturinstitution-
erne? Hvilke barrierer skal overvindes for at nå 
bredere ud og engagere nye grupper? Kan musik 
og teater bygge bro mellem forskellige boligom-
råder og befolkningsgrupper? Læg øre til sving-
ningerne på musiktorvet og mærk bevægelsen i 
Tåstrup teater.

Ellen Højgaard Jensen, direktør fra Dansk Byplan-
laboratorium vil tage dig igennem workshoppen  

Oplæg af: 
Søren Jensen, Souschef Amager kulturpunkt
Mogens Holm, Leder af Tåstrup Teater

Paneldeltagere 
• Søren Jensen, Souchef i Amager kulturpunkt
• Hanne Nielsen, Chefkonsulent, Niras 
• Rune Fløe Bæklund, Boligsocial koordinator, 
  Høje Taastrup kommune
• Kim Hansen, udviklingschef, 
  Kolding Kommune 
• Birgitte Mazanti, Centerleder,
  Center for boligsocial udvikling

2. ABCD-metoder
Hvilke potentialer har det at fokusere på loka-
lområdets styrker og succeser med brug af ABCD-
metoden? Hvilke udfordringer er der og hvor går 
det oftest galt? Hvordan kan arbejdet med ABCD 
fastholdes på tværs af sektorer og befolkningsgrup-
per? På workshopen vil vi blive klogere på smutveje 
og faldgruber i den ressourcebaserede tilgang. 
Projektleder Steen Søgård fra Vejle Kommune 
vil bruge ABCD-metoden til at tage os igennem 
workshoppen. 
Oplæg af: 
Bente Kjær, beboerkonsulent, Svendborg & Søren 
Hvass, chefkonsulent, Kuben
Saliha Arikan, medarbejder fra Helhedsplanen, 
Finlandsparken, Vejle  

4. Fra sponsorater til sociale partnerskaber
Hvilken interesse har forskellige private og offent-
lige virksomheder  i velfungerende boligområder og 
sociale indsatser?
På denne workshop vil du blive præsenteret for en 
helt ny undersøgelse af virksomhedernes engage-
ment. På baggrund af evalueringen af den særlige 
byfornyelsesindsats vil vi også diskutere, hvorfor det 
kan være svært at indgå i konkrete partnerskaber  

Seniorforsker Jakob Norvig Larsen fra Statens 
Byggeforskningsinstitut vil tage dig igennem 
workshoppen  

Oplæg af: 
Lise Heiner Schmidt, Seniorkonsulent, COWI A/S
Hanne Nielsen, Chefkonsulent, Niras

5. Re-Branding
Hvordan kan lokalområdets styrker og ressourcer 
udfoldes med størst gennemslagskraft? Hvordan 
kan lokalområdets anderledeshed omformuleres 
til potentialer for omverden?
På denne workshop bevæger vi os ud lokalområdet. 
Vi arbejder med branding og dens muligheder for at 
skabe en konstruktiv identitet for lokalområdet.
Workshoppen bygger videre på erfaringerne med 
Vollsmoses brandplatform - Visit Vollsmose - og ud-
peger specifikke brandingmetoder, der identificerer, 
indrammer og udfolder de aktive værdier i et område
 

3. Unge viser vej
Hvordan kan de unge tilføre energi og nye vinkler 
i forhold til udviklingen? Hvad skal der til for at ind-
drage de unge i gode og livgivende processer?
På denne workshop vil vi diskutere hvad inddragelse 
af unge kan og forskellige veje til en god inddragelse. 
Oplæg vil blive suppleret med små energiskabende 
øvelser og en enkel metode til at inddrage unge. 

Konsulent Julie Abitz vil tage dig gennem 
workshoppen

Oplæg af: 
Karen Luise W. Høgsbro, landskabsarkitekt, Aalborg
Kim Hansen, udviklingschef Kolding Kommune & 
Bente Ginnerskov, boligsocial medarbejder, AAB 

Facilitatorer
Johan Galster & Stéphane Barbou des Places, 
2+1 Idébureau

Ordstyrer: Jakob Risbo, Ledende 
Nyhedsredaktør TV2/Fyn

Billedet fra Taastrup venligst udlånt af Jens V. Nielsen og fra Vollsmose 
venligst udlånt af Vollsmose kulturhus 

16.00        Slut

15.00 Paneldebat
Perspektivering og forankring

Arrangeret af Dansk Byplanlaboratorium 
for Socialministeriet

       13.15       Workshops


