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TRE SCENARIER: 

1. Status Quo 
2. Teknologisk løsning 
3. Omstilling 



Status Quo: 
Opsving forude! 















Teknologisk løsning: 
Videnskaben redder os! 

















OMSTILLING 



Forestil jer, at kommunen 
er en virksomhed ejet af 
forbrugerne. 
Hvad forventer forbrugerne 
af jeres virksomhed? 





Jeres forbrugerne 
forventer, at I tilbyder  
dem selvudvikling. 







Jeres forbrugerne 
forventer, at I lytter  
til dem. 





Jeres forbrugerne  
vil gerne lægge pres på 
jeres konkurrenter. 







Jeres forbrugerne forventer, at I: 

1. Giver dem nye muligheder. 
2. Skaber værdifulde mødepunkter for dem. 
3. Giver dem mulighed for selvudvikling. 
4. Giver dem styrke og selvtillid. 
5. Skaber en bedre verden for dem. 





Jeres forbrugerne forventer, at I: 

1. Giver dem nye muligheder. 
2. Skaber værdifulde mødepunkter for dem. 
3. Giver dem mulighed for selvudvikling. 
4. Giver dem styrke og selvtillid. 
5. Skaber en bedre verden for dem. 





Jeres forbrugerne forventer, at I: 

1. Giver dem nye muligheder. 
2. Skaber værdifulde mødepunkter for dem. 
3. Gør dem stolte. 
4. Giver dem styrke og selvtillid. 
5. Skaber en bedre verden for dem. 





Jeres forbrugerne forventer, at I: 

1. Giver dem nye muligheder. 
2. Skaber værdifulde mødepunkter for dem. 
3. Gør dem stolte. 
4. Giver dem styrke og selvtillid. 
5. Skaber en bedre verden for dem. 





Jeres forbrugerne forventer, at I: 

1. Giver dem nye muligheder. 
2. Forbinder dem med andre. 
3. Gør dem stolte. 
4. Giver dem selvtillid. 
5. Forbedrer deres verden. 





Så hvordan skaber man  
fremtidens by- og boligfællesskaber? 

1. Giver dem nye muligheder. 
2. Forbinder dem med andre. 
3. Gør dem stolte. 
4. Giver dem selvtillid. 
5. Forbedrer deres verden. 



Jeg har selv taget medicinen… 































1. Giver dem nye muligheder.	  



1. Giver dem muligheder.	  

2. Forbinder dem med andre.	  



3. Gør dem stolte.	  



4. Giver dem selvtillid.	  



5. Forbedrer deres verden.	  



Forbedr deres verden	  

Giv dem selvtillid	  

Gør dem stolte	  

Forbind dem med andre	  

Giv dem nye muligheder	  



Hvordan skal fremtidens byfællesskaber forbinde 
borgerne med hinanden på meningsfyldte måder? 

Hvordan skal fremtidens byfællesskaber gøre borgerne 
stolte og give dem selvtillid? 

Hvordan skal fremtidens byfællesskaber forbedre 
verden for borgerne, deres naboer og planeten?  
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