Praktiske oplysninger
Kursusafholdelse:
Sundheds- og Kvartershuset,
Fyrkildevej 7, 9000 Aalborg
Overnatning:
Hotel centralt i Aalborg
Deltagerafgift
For institutioner, der giver tilskud
til Dansk Byplanlaboratorium
eller er medlemmer af Almennet i
2013: kr. 5.100
For andre: kr. 6.700
I prisen er inkluderet overnatning
i enkeltværelse, fuld forplejning,
lokal transport og deltagermateriale. Ring og få en aftale, hvis du
ikke skal overnatte.

Omdannelse af
almene boligområder

Fysiske helhedsplaner og fremtidssikring

Elektronisk tilmelding
Via www.byplanlab.dk. Tilmeldingen skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest
21. oktober. Efter denne dato er
tilmeldingen bindende.
Tilrettelæggelse
Direktør Ellen Højgaard Jensen,
Dansk Byplanlaboratorium i
samarbejde med forfatterne til
Almen-vejledningerne om fremtidsanalyse, helhedsplanlægning
og beboerdemokratisk proces.
Dansk Byplanlaboratorium
Tlf. 33 13 72 81
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

Kursus i Aalborg 11-12 november

Program
11. november
9.00
Kaffe og registrering
9.30
Fremtidens almene boligområder
– den røde tråd
Direktør Ellen Højgaard Jensen.
Dansk Byplanlaboratorium
10.00
Set fra min stol
Status fra deltagerne og forventninger til
kurset
10.30
Fremtidsanalyse
Det er svært at spå – især om fremtiden. Men
visse tendenser på er ret klare. Hvad kan vi
sige om fremtidens boligbehov og hvordan
kan vi tilpasse nutidens boliger til fremtiden?
Områdechef Jonas Cohen KAB

11.30
Helhedsplanlægning,
aktørinddragelse
Der er mange i bolde i luften, når man skal
omdanne et boligområde. Hvordan finder man
rundt i støttekategorierne? Hvordan ser den
gode ansøgning ud og hvordan får vi overblik
over processen?
Øvelse: Aktører, organisering. Proces frem til
skema A.
Byggeteknisk konsulent Lars Holmsgaard
og Byggeteknisk konsulent Käte Thorsen,
Landsbyggefonden
13.00
Frokost
13.45
Finansiering
Hvor kommer pengene fra? Hvordan kan man
få puslespillet til at gå op?
Bygge- og supportchef Lisa Fomsgaard
Nielsen, KAB

15.00
Fremtidens boligområder
Kildeparken er i gang med en meget
omfattende helhedsplan. Hør om visionerne
og de 9 tommefingerregler.
Udviklingschef Sven Buch Himmerland
boligforening
15.30
Se det med egne øjne
Præsentation af kvartershuset samt gåtur i
lokalområdet, hvor vi bl.a. vil se eksempler på
renoverede boliger, midlertidig anvendelse og
omdannelse af en idrætshal
Udviklingschef Sven Buch Himmerland
boligforening
19.00
Middag
20.30
Erfaringsudveksling og evaluering

12. november

9.00
Det kommunale boligmarked
De danske kommuner er meget forskellige.
Hvordan er situationen i din kommune og
hvordan kan kommuner og boligorganisationer
samarbejde?
Øvelse: fremtidsanalyse som værktøj til at få
styr på de almene boligers rolle i kommunernes
boligpolitik. SWOT- analyse.
Regionschef Jette Søndergaard, Kuben
Management

11.30
Brug vejledningen
Hvordan kan den nye vejledning om
myndighedssamarbejde bruges ?
Udviklingskonsulent Sarah Terp Uhre.
Boligselskabet Fruehøjgaard
12.30
Frokost

13.30
Den beboerdemokratiske proces
Uden beboerne går det ikke. Men hvad skal vi
være opmærksomme på og hvordan kommer
vi i gang?
10.30
Øvelse: Mål, organisering, proces og
Dialog mellem kommune og
begivenheder.
boligorganisation
Projektleder Ionee Skovgaard.
Hvis fremtidssikringen skal lykkes, så kræver
det et tæt samarbejde. Hør hvordan det foregår Boligforeningen 3B
i Aalborg. Hvad aftales gennem styringsdialogen
15.00 Afrunding og evaluering
og hvad foregår gennem andre kanaler?
Civilingeniør Anders Ravnemose.
15.15 Afrejse
Aalborg Kommune
Se Baggrund på næste side

Omdannelse
af
Byrum for alle?
almene boligområder
Baggrund

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 boligmarked og mange står
overfor et generationsskifte.
Kurset vil give kommunale medarbejdere og boligorganisationer en fælles referenceramme
og ny inspiration. Der vil være
øvelser og workshops med udvalgte metoder og værktøjer til
fysisk fremtidssikring af almene
boligområder.
På kurset vil du få viden om:
Kommunal planlægning og
kommunernes samarbejde med
boligorganisationerne, finansiering af helhedsplanerne, samarbejdet med landsbyggefonden,
beboerinddragelsen samt de fysiske indsatser og deres kobling
til de boligsociale helhedsplaner

Kurset henvender sig primært til
medarbejdere i almene boligorganisationer, kommunale planlæggere og projektledere i konkrete omdannelsesprojekter. Vi
har indlagt 3 praktiske øvelser i
kurset og vi anbefaler tilmelding
i teams, hvis det er muligt.

