
Attraktive faciliteter 
og fælles interesser samler 
beboere og eksterne brugere 
i udsatte boligområder
Center for Boligsocial Udvikling har sat fokus på, hvordan fysiske faciliteter og sociale 
aktiviteter kan skabe sociale møder mellem beboere i udsatte boligområder og folk fra 
den omkringliggende by. Undersøgelsen viser, at der med enkle strategiske greb kan 
sættes fokus på ligheder frem for forskelle mellem mennesker med forskellige baggrunde.

At skabe sociale møder blandt men-
nesker med forskellige sociale og 
kulturelle baggrunde står højt på dags-
ordenen i dag indenfor udviklingen af 
udsatte boligområder. Bystrategiske 
indsatser har de seneste år sat fokus 
på at åbne de udsatte boligområder 
og skabe forbindelser til den omkring-
liggende by. Landets kommuner og 
boligorganisationer arbejder derfor 
med forskellige fysiske og sociale ind-
satser for at åbne boligområderne for 
resten af byen og at skabe sammen-
hængskraft, så områderne ikke ople-
ves som isolerede enheder. I Randers 
har et partnerskab sikret opførelsen 
af ByNaturrummet Myretuen, der er 
placeret ved det udsatte boligområde 
Gl. Jennumparken og naturområdet 
Nordre Fælled. Med Myretuen har man 
med arkitektoniske greb og udvalgte 
aktiviteter formået at skabe nye 

rammer for fællesskaber på tværs af 
beboere og eksterne brugere. Kvalite-
ter som Randers Kommune ligeledes 
har anerkendt med deres Arkitektur-
pris 2019.

Strategiske greb sikrer 
et neutralt mødested
Solen skinner over Myretuen en lørdag 
eftermiddag i juni. En gruppe spændte 
deltagere til aktiviteten En nat i skoven 
står klar og ser frem til en aften med 
bål, lege og shelter-hygge. Børn fra Gl. 
Jennumparken løber rundt og leger i 
Myretuens snoede stisystemer, mens 
hundeluftere og løbere parkerer deres 
biler ved Gl. Jennumparken og anven-
der Myretuens toiletter inden gåturen i 
Nordre Fælled. 
 Myretuens placering i randzonen 
mellem det udsatte boligområde og 
Nordre Fælled har stor betydning for 

at kunne tiltrække brugergrupper fra 
både Gl. Jennumparken og fra resten 
af Randers. Myretuen er i udgangs-
punktet tilgængelig for alle og hen-
vender sig ikke kun til beboerne i Gl. 
Jennumparken. At sikre adgang for 
alle understøtter den boligsociale hel-
hedsplan ved, at det ikke er muligt at 
booke Myretuen til aktiviteter. Samti-
dig arbejdes der strategisk med ikke at 
italesætte faciliteten og aktiviteterne, 
som en del af det udsatte bolig-
område. På den måde sikres det, at 
eksterne brugere ikke knytter aktivite-
terne og faciliteten op på den territo-
rielle stigma, der kan være forbundet 
med Gl. Jennumparken. Myretuen i 
Randers formår derfor med sin place-
ring og funktion at tiltrække eksterne 
brugere og at skabe neutrale rammer 
for sociale møder mellem beboere og 
eksterne brugere.
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Fælles interesser samler menne-
sker med forskellige baggrunde
Ved Myretuen i Randers gør den 
boligsociale naturvejleder et sidste 
forsøg på at tiltrække forbipasserende 
til ’En nat i skoven’. En forbipasserende 
kvinde med sin søn slår sig til gruppen 
af spændte deltagere. 
 De fysiske faciliteter kan ikke stå 
alene, hvis de ønskede målgrupper 
skal tiltrækkes til de udsatte bolig-
områder. Erfaringer fra boligsociale 
indsatser viser, at det kan være svært 
at tiltrække eksterne brugere til de 
udsatte boligområder. I Randers sam-
arbejder lokale foreninger, boligsociale 
medarbejdere, kommunale aktører og 
lokale ildsjæle om at tiltrække både 
beboere fra Gl. Jennumparken og 
folk fra resten af byen til Myretuen. 
Det sker gennem sociale aktiviteter, 
der strategisk er målrettet alle bruger-
grupper, der har en fælles interesse 
for naturen. Lokale foreninger og 
institutioner anvender Myretuen til 
naturlæring og udflugter, mens et 
ugentligt løb sørger for, at løbere fra 

hele Randers og omegn tager ud til 
Myretuen om lørdagen. Indholdet af 
aktiviteten muliggør derved, at men-
nesker med forskellige baggrunde kan 
mødes omkring en fælles interesse. 
Samtidig skaber Myretuen rammer 
for boligsociale indsatser, og de 
boligsociale medarbejdere gør en stor 
indsats for at understøtte de sociale 
møder mellem beboerne og eksterne 
brugere.

Sociale møder reducerer 
fordomme og fremmer oplevelsen 
af netværk i lokalområdet
Til ’En nat i skoven’ skal aktiviteterne 
til at gå i gang. Forældre og børn står 
først lidt opdelt i grupper og venter. 
En gruppe unge fra Gl. Jennumpar-
ken ankommer. De har gennem deres 
fritidsjob som Naturlegepatrulje fået 
ansvaret for at igangsætte aktiviteter 
for deltagerne. Naturlegepatruljen 
samler hurtigt deltagerne omkring 
sig, og de begynder at skabe kontakt 
på tværs af dem. Der bliver tændt op i 
bålet, som forældrene samles omkring, 

hvor de deler tips og tricks til madlav-
ningen over bål, og børnene bliver sat 
i gang med lege, hvor de blandt andet 
skal lære hinandens navne at kende, 
når de står i en rundkreds og kaster 
ting til hinanden. Den sociale kontakt 
mellem deltagerne bliver derved en 
del af aktiviteten. 
 Graden af den sociale kontakt 
mellem beboere og eksterne brugere 
til aktiviteter i udsatte boligområder 
kan variere meget fra, at man blot 
opholder sig det samme sted til læn-
gere samtaler. Et arrangement som 
’En nat i skoven’ illustrerer, hvordan 
boligsociale medarbejdere kan under-
støtte den sociale kontakt mellem 
mennesker med forskellige baggrunde 
ved at facilitere den sociale kontakt 
som en del af aktiviteten. Samtidig 
viser undersøgelsen, at sociale møder 
mellem beboere og eksterne bru-
gere både kan være med til at redu-
cere gensidige fordomme og styrke 
oplevelsen af netværk, når deltagerne 
efterfølgende kan genkende hinanden, 
når de færdes i lokalområdet. 

Om undersøgelsen: ’Sociale 
møder i udsatte boligom-
råder’.
CFBU har i 2019 gennemført 
projektet ’Sociale møder i 
udsatte boligområder’. Data-
grundlaget for undersøgel-
sen består af indledende 
spørgeskemaundersøgelser, 
kvalitative interviews med 
henholdsvis beboere og  
eksterne brugere, deltager- 
observation til aktiviteter i de 
tre udvalgte cases Myretuen, 
Gl. Jennumparken (Randers), 
Aktivitetshuset/Sportshallen, 
Sundparken (Horsens) 
og Marienlyst Parkfest, 
Herredsvang (Aarhus) 
samt kvalitetssikring 
ved eksterne 
aktører.
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