
Program

Kursus i Fredericia 29-30 maj 2017

9.30 / Kaffe og registrering

10.00 / Fremtidens almene bolig- 
områder

– den røde tråd

Direktør Ellen Højgaard Jensen,  
Dansk Byplanlaboratorium

10.15 / Set fra min stol

Status fra deltagerne og forventninger 
til kurset

10.30 / Fremtidsanalyse

Det er svært at spå – især om frem-
tiden. Men visse tendenser på er ret 
klare. Hvad kan vi sige om fremtidens 
boligbehov og hvordan kan vi tilpasse 
nutidens boliger til fremtiden? 

Øvelse: Hvilke aldersgrupper og seg-
menter passer din afdeling til i dag? 
Hvilke overvejelser fører det til?

Kundechef Jonas Cohen, KAB

12.00 / Frokost

12.45 / Markedsanalyse i den  
almene sektor

Har du tjekket udviklingen af det 
lokale marked før du bygger eller 
renoverer? En markedsanalyse kan 
give svar på, hvem der efterspørger 
hvilke boligtyper og hvorfor. Det er 
relevante spørgsmål – især hvis der er 
markedsmæssige udfordringer.

Øvelse: Mini-markedsanalyse  
udleveres.  
Beskriv de steder, hvor der er mis-
match mellem udbud og efterspørg-
sel. Hvilke parametre kan vi ændre?

Kommunikations og marketingschef Karina 
Lauridsen, Boligkontoret Danmark 

14.15 / Pause

 

14.30 / Finansiering

Hvor kommer pengene fra? Hvordan 
kan man få puslespillet til at gå op? 

Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen,  
BO VEST

16.00 / Se det med egne øjne 

Sønderparken har været igennem en 
omfattende helhedsplan bestående af 
bl.a. renovering af facader, opgange 
og lejligheder, nyt beboerhus og 
nye udearealer. Vi ser på de fysisk 
resultater og hører hvordan Fredericia 
kommune og boligorganisationen 
har samarbejdet om jobskabelse i 
forbindelse med gennemførelse af 
renoveringen.

18.00 / Pause og indkvartering

19.30 / Middag

Erfaringsudveksling og uformelt 
samvær

9.00 / Kommunale visioner og  
redskaber

Hvilke visioner har kommunen og 
hvordan foregår samarbejdet med 
boligorganisationerne i praksis? 

Mogens Bak Hansen,  
Direktør for Vækst, Fredericia Kommune

10.00 / Helhedsplanlægning og  
myndighedssamarbejde

Hvordan skaber vi sammenhæng 
mellem de boligsociale og fysiske 
indsatser og hvordan kan kommuner 
og boligorganisationer arbejde sam-
men om strategien?

Udviklingschef Sven Buch, Himmerland 
boligforening

  

11.00 / Pause

11.15 / Helhedsplanlægning og 
landsbyggefondens rolle

Der er mange i bolde i luften, når 
man skal omdanne et boligområde. 
Hvordan finder man rundt i støt-
tekategorierne? Hvordan ser den 
gode ansøgning ud og hvordan får vi 
overblik over sagsgangen? 

Byggeteknisk konsulent Lars Holmsgaard, 
Landsbyggefonden

13.00 / Frokost

13.45 / Intern og ekstern  
kommunikation

God kommunikation er mindst halv-
delen af arbejdet med at planlægge 
og gennemføre helhedsplaner. Bebo-
erne er i centrum, men der er mange 
andre aktører, der skal tage ejerskab 
og forstå visionen. Hvad skal vi være 
opmærksomme på og hvordan kom-
mer vi i gang? 

Øvelse: Kommunikation, proces og 
begivenheder. Omvendt brainstorm

Projektleder Anita Damkjær Eriksen, KAB 
og Niklas Jarnit, Kommunikationsansvarlig 
Almen Net

15.00 / Afrunding og evaluering

15.15 / Afrejse 

Praktiske oplysninger

Kursusafholdelse:
Beboerhuset,  
Søndermarksvej 74 A, 
7000 Fredericia

Overnatning:

Hotel Fredericia,  
Vestre Ringvej 96

Deltagerafgift

For institutioner, der giver tilskud 
til Dansk Byplanlaboratorium el-
ler er medlemmer af Almen Net i 
2017: kr. 5.150  
For andre: kr. 6.800
I prisen er inkluderet overnatning 
i enkeltværelse, fuld forplejning, 
og deltagermateriale. Skriv og 
få en aftale, hvis du ikke skal 
overnatte. 

Tilmelding:

Via www.byplanlab.dk. Tilmeldin-
gen skal være Dansk Byplanlabo-
ratorium i hænde senest 29. april. 
Efter denne dato er tilmeldingen 
bindende.

Tilrettelæggelse/kursusledelse:

Direktør Ellen Højgaard Jensen, 
Dansk Byplanlaboratorium i 
samarbejde med forfatterne til 
Almen-vejledningerne om frem-
tidsanalyse, helhedsplanlægning 
og beboerdemokratisk proces.

Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6
1466 København K
Tlf: 33 13 72 81
e-mail: db@byplanlab.dk

29. maj

Omdannelse af 
almene boligområder
Fysiske helhedsplaner og fremtidssikring 

30. maj

Vend 



Hvordan skaber vi sammenhængende 
og velfungerende byer? Der er stort 
behov for at fremtidssikre de almene 
boliger og bebyggelser. De udgør en 
væsentlig del af det kommunale bolig-
marked og mange står over for et gene-
rationsskifte. Kurset vil give kommunale 
medarbejdere og boligorganisationer en 
fælles referenceramme og ny inspira-
tion. Der vil være øvelser og workshops 
med udvalgte metoder og værktøjer til 
fysisk fremtidssikring af almene bolig-
områder.  

På kurset vil du få viden om:

Kommunal boligpolitik og kommuner-
nes samarbejde med boligorganisatio-
nerne, finansiering af helhedsplanerne, 
samarbejdet med landsbyggefonden, 
beboerinddragelsen samt de fysiske 
indsatser. 
 
Kurset henvender sig primært til med-
arbejdere i almene boligorganisationer, 
kommunale planlæggere og projektle-
dere i konkrete omdannelsesprojekter. 
Vi har indlagt praktiske øvelser i kurset 
og vi anbefaler tilmelding i teams, hvis 
det er muligt. 

Baggrund

Omdannelse af 
almene boligområder


