
Vis hjælpelinjer til 

Sæt kryds ved 

Byer i balance
Programchef i Realdania Astrid Bruus Thomsen



Du kan også bruge  

Foreningen Realdania

Vi skaber livskvalitet for alle 

gennem det byggede miljø



Fem fokusområder for 

filantropiske uddelinger
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Vis hjælpelinjer til 

Sæt kryds ved 

Byer for 

mennesker



Du kan også bruge  

Initiativ udsatte boligområder

 Konkrete henvendelser fra Vollsmose & 
Værebro Park

 Modningsprojekt – Boligliv i balance

• Problemstillingerne afdækkes

• Nyt blik på virkemidler

 Drøftelser med aktører og samarbejdspartnere

 Formulering af initiativ/kampagne i Realdania



Du kan også bruge  

Bystruktur og social mobilitet

For et barn, der vokser op i et udsat 
boligområde med forældre med få 
ressourcer er chancen 

16 % 
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For et barn, der vokser op i en bydel, 
hvor der bor mange fra middelklassen, 
er chancen 

52 %

Ulige chancer for at rykke op socialt i livet:



Du kan også bruge  

En ny tilgang

 Fra områdeindsats til langsigtet strategisk byperspektiv:

• Boligområdet ses i sammenhæng med og som en del af byen

 Fokus på koordinering af de mange indsatser i boligområderne

• Fysiske og sociale indsatser skal ses i en sammenhæng

• Fysiske indsatser skal kobles med uddannelse- og beskæftigelsesmæssige indsatser 

 Fokus på kommunernes rolle og kernedrift 
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Du kan også bruge  
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De tre boligområder

Gladsaxe/Værebro Park Esbjerg/Stengaardsvej

Høje Taastrup/ 
Tåstrupgaard/Gadehavegaard/
Charlottekvarteret

Udarbejdelse af Visions- og udviklingsplan



Du kan også bruge  

Proces
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Organisering og 
samarbejde (kommune, 
boligorganisationer og 

Realdania)

Udbud efter rådgivere og 
udarbejdelse af vision og 

udviklingsstrategi

Udarbejdelse og 
gennemførelse af fysisk 

helhedsplan, kommunale 
inves. og fondsstøttede 

projekter



Du kan også bruge  

Tidsplan og økonomi

Realdanias involvering

Trin 1:

Vision og udviklingsstrategi 1 mio. kr. 12 mdr.

Trin 2:

Realiseringsprojekter 15 mio. kr. 2-3 år.

Støtte til realiseringsprojekter forudsætter: 
- tilsvarende lokal medfinansiering 
- innovativt fysisk projekt
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Du kan også bruge  

Hvad er en strategisk 

udviklingsplan?
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Du kan også bruge  

Realdanias samlede initiativ

 Pulje til innovative nedslag i øvrige boligområder (20 mio. kr.)

 Netværksarbejde – også med andre boligområder, som er i gang 
(Gellerup, Aalborg Øst, Tingbjerg mv.)

 Aktørnetværk til kvalificering af arbejdet, gensidig videndeling og 
erfaringer på tværs og drøftelse af rammevilkår
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Vis hjælpelinjer til 

Sæt kryds ved 

Tak for ordet


