INVITATION til møde om boliger til flygtninge - og alle andre
Hvornår: Den 18. april 2016, kl. 9.30-16.30
Hvor: Bygningen, Ved Anlæget 14B i Vejle
Bygningen er et kulturhus 10 min. gang fra Vejle station
Hvem: Enhver, der har interesse i at deltage, vil bidrage og udvikle. Max. 50 personer (først til mølle)
Dette er det andet møde om emnet ”boliger til flygtninge”. Det er udviklet i forlængelse af et møde i
januar 2018, på baggrund af de diskussioner og idéer, som opstod der.
Se omtale af introduktionsmødet d. 28.1: www.ifhp.org/news/fyraftensmøde-boligplacering-af-flygtninge-outcome
Se opsamling i stikord fra første møde: følger nedefor.
Hvad: Boliger til danskere; nuværende som kommende, unge som ældre, singler som familier, billige og fantastiske!
På hele kloden er levevilkår i forandring. I følge UNHCR er der 60 millioner migranter i verden i bevægelse, og det skaber
en øget urbanisering og pres på byerne. Migranter er også en ressource, som medbringer ideer, innovation og
mangfoldighed undervejs, særligt der hvor de bosætter sig. De skaber forbindelser på tværs af grænserne og dermed
nye former for globale identiteter og byer. Uanset hvad årsagen er, så skaber mange mennesker i bevægelse nogle
ændrede økonomiske og sociale vilkår for borgerne, - både privat og arbejdsmæssigt. Det sker ikke gnidningsfrit og
tilpasning til forandringerne skaber vanskeligheder.
Byer og boliger findes, men markedet er under pres. Der skal bygges nyt, omdannes gammelt til nye funktioner og den
sociale sammenhængskraft i byen opstår ikke af sig selv. Vi ønsker med dette møde at fremme udviklingen med
omtanke.
Pris: 600 kr pr person ved tilmelding til dækning af planlægning af og udgifter til afholdelsen af mødet.

Program
Formiddag i fællesskab
Vi tilbringer formiddagen sammen med at erfaringsudveksle, blive klogere på eget beslutningsrum og få værktøjer til at
agere, når opgaverne ændrer sig. Bl.a. med oplæg om byudviklingstrenden ”Transitional living”, og med værktøjer til
eget forbrug.
Frokost
Eftermiddag i to spor:
1. Mulighed for at lancere et specifikt emne, tage teten som tovholder på en workshop.
Har du et specifikt, fagligt emne, som du gerne vil diskutere med de andre deltagere, kan du melde ind til planlæggerne
ved at sende en mail til Ny Weisser Øhlenslæger - NWO@byplanlab.dk
2. Mulighed for at deltage i workshop, hvor man bringer egen opgave/udfordring til Vandhullet.
Vandhullet er en metode, hvor venner og fjender kvalificerer og inspirerer. Du skal være forberedt på at bringe en
konkret case fra dit daglige arbejde med i en særlig skabelon, og fremlægge den. Du vil få feedback, og skal bidrage med
at give feedback til andres case. Er du interesseret i denne workshop, skal du sende en mail til Christina Krog –
c.krog@ifhp.org
Afslutning i fællesskab
Beslutning om næste møde: Vært, emne, oplæg

Stikord fra møde den 28.1.2016 om boligplacering af flygtninge
Deltagerne skrev (om det, der har optaget dem):












Dialog Open For All – ændring i mentalitet og retorik
Udfordre rigid sagsbehandling og lovgivning, - dialog med private grundejere, developere og civilsamfund
Flexible boliger
Indtænkte infrastruktur - også den social infrastruktur
Ingen panik, der er tid nok til at finde de gode løsninger
Det er en forudsætning at lovgivningen følger med
Fælles mål for forskellige interesser
Bygningsregler
Nytænkning: Nye rammer, lovgivning som giver flere muligheder
Tænke bolig ind i screening af flygtninge og deres behov
At investere i det succesfulde eksempel og den positive/gode historie

Stikord til drøftelse af næste skridt og noget at samles om
Forslag til at mødes om følgende specifikke emner
-

-

-

-

Bygningsregler fx
o når vi bygger småt
o behov for at administrere anderledes end ”plejer”
Midlertidighed
o Fleksibilitet
o Lovgivning
Civilsamfundet
o Boligplacering
o Beskæftigelse
o Integration
Omdanne eksisterende bygnings- og boligmasse
Nytænke sektoren ved at definere: Hvad vil vi være, og så arbejde baglæns
o Hvad er afløseren til den almene og private boligsektor
Ansøge ministerium om at blive frikommune (flere kommuner sammen) om at tillade at eksperimentere
Holistisk tilgang til nye borgere; Hvad hvis de var vores børn, - hvordan ville vi så gøre?

Forslag til at mødes mere uformelt igen
-

Erfaringsopsamling
o Dele viden og erfaringer om konkrete opgaver indenfor forskellige fagligheder og på tværs
Undersøge hvordan vi kan løse en opgave ved at forstørre den, fx sætte fokus på, at der eksisterer et STORT
behov for billigere boligere, så det er ikke bare aktuelt nu pga flygtningene/vores nye borgere
Ikke bare en opgave med flygtninge, - et fremtidigt vilkår, at der kommer flere nye borgere til
Lad os diskutere: Til hvilke bo-former skal vi bygge (hvordan bygger vi hensigtsmæssigt ift. at matche fremtidens
behov forårsaget af den demografiske udvikling og globale trends).

Til slut diskuterede deltagerne at mødes om at blive yderligere inspireret til at tænke på tværs, ud af boksen, holde
fokus på at gøre noget og stoppe-fortsætte-begynde med noget!

