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boligområder 

 

”Velkommen til Odense 

Måske et eventyr?” 



Erfaringer fra Odense Kommune  

Etablering af et fremadrettet samarbejde med 
boligorganisationerne om at sikre 

velfungerende boligområder. 
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Bystrategisk Stab 
Borgmesterforvaltningen 
Odense Kommune. 
 
Boligstrategisk sekretariat. 
 
Opgaver: 
•Analyser og undersøgelser 
•Servicere den fælles strategi gruppe 
•Oplæg til politiske beslutninger 
•Udvikling af strategier 
•Monitorering 
•Nye kvarterplaner 
•Helhedsplaner 
•Kommunikation 



• Kort om Odense  

• Baggrunden for ny organisering 

• Erfaringer fra Vollsmose 2001 – 2007 

• Organisering af det boligstrategiske arbejde i Odense 

• To eksempler på samarbejde - Skt. Klemensparken og 
Nyborgvejkvarteret 

• Det er det blevet til! 



Odense geografisk 

Areal:300 km2 

 

 

 



Odense demografisk 

• 190.000 indbyggere 

• Aldersfordeling i %: 

 

 

 

 

 

 

• 25.000 indvandrere og efterkommere 

Odenses befolkningen pr 1/1/2010 fordelt på aldersgrupper.
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Odense en uddannelsesby og handelsby 



Odenses boliger 

• 90.000 boliger i alt 

• 25.000 almene boliger 

• 18 boligorganisationer  

• 248 afdelinger 

 



Odense - overblik over almene boligområder 

• 20 observationsområder (se baggrundskort) 

• Fem igangværende helhedsplaner 

• Dianavænget, Højstrup, Påskeløkken, Skt. Klemensparken og 

Vollsmose 

• og to nye helhedsplaner på vej 

• Nyborgvej, Stærmose/Rødegårdsparkerne 



Baggrunden for ny organisering 
 
Eksterne faktorer der fik betydning for den 
fremtidige organiseringen:   

• Programbestyrelsens anbefalinger, tættere 
strategisk samarbejde mellem parterne. 

• Ny central aktør for boligsociale helhedsplaner  
Landsbyggefonden – og styret af de enkelte 
boligorganisationer. 

• Statens ændrede prioritering af den 
boligsociale indsats.  



Baggrunden for ny organisering 
 
Lokale faktorer der fik betydning for den 
fremtidige organiseringen:   

• Erfaringer fra Vollsmose  

• Stort potentiale i den almene boligsektor - 26%  

• Begrænset nybyggeri 

• De første fem ansøgninger til Landsbyggefonden! 

• Odense Kommune ønsker øget fokus på udsatte 
boligområder 



Erfaringer fra Vollsmose 

- i tal og billeder 



Erfaringer fra Vollsmose – struktur  



Vollsmose i tal 

• 10.000 indbyggere 

• 3.500 husstande 

• 70 % er indvandrere eller efterkommere 

 



 

Erfaringen efter 7 år indsats i Vollsmose:  

 

Behov for at se på hele Odense. 

 

”Hvor der er en vilje er der også en vej!”  
 



Det første resultatet blev en Samarbejdsaftalen! 

• Styrke samarbejdet mellem 
boligorganisationerne og kommunen.  
 
• Medinddrage kommunen i ansvaret for de 
boligsociale problemer i den almene sektor 
 
 



19 Boligselskaber                   Odense Kommune / 5 Forvaltninger 

Strategigruppe Sekretariat Strategigruppe 

Fælles 
Strategigruppe 



Det næste resultat blev en konkret Byaftale! 

Temaer fra Byaftale: 
 
•Energi og klima 
 
•Fremtidssikring 
 
•Boligsocial indsats 
 
•Områdetilgang 
 



     Organisering 

Strategigruppe 

Fælles strategigruppe 

18 boligorganisationer 
Odense Kommune / 5 forvaltninger 

Strategigruppe 
Boligstrategisk 

sekretariat 

Embedsmandsgruppe 

Organisations- 
bestyrelser Odense byråd 

Arbejdsgruppe Byaftale 

Projektgruppe Projektgruppe Projektgruppe Projektgruppe 



To konkrete eksempler: 

 

• Skt. Klemens – Fra Ø til bydel!  
- Et almennyttigt boligområde i forstaden der blev 
motor for en bredere indsats. 
 

• Nyborgvej – Et fælles samarbejde mod en bred 
boligsocial helhedsplan. 

 



 

Skt. Klemensparken - Et boligområde i forstaden  

 



Ideen - fra Ø til områdeplan.  

• Eksisterende helhedsplan for Skt. Klemensparken 
dækkede alene den almene bebyggelse. 

• Ønske om at aktivere hele lokalsamfundet  

• Det er blevet til fokus på én samlet forstad – ikke 
blot ét boligområde 



Fra Skt. Klemensparken til Skt. Klemens 



Skt. Klemensparkens beboere 

• 450 beboere 

• 60 pensionister 

• 50 studerende 

• 100 indvandrere og efterkommere 

• En boligsocial helhedsplan med fokus på unge 

 

 

 

 

 



Skt. Klemens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1200 boliger 

• 2500 indbyggere 

• En skole 

• En attraktiv forstad 



Status - Skt. Klemensparken og lokalområdet 

• Naboskabsundersøgelse i hele forstaden har resulteret 
i nedsættelsen af arbejdsgrupper som arbejder med 
udvikling af hele forstaden.  

• Der er etableret 4. arbejdsgrupper lokalt  

• Der er særlig fokus på de unge i området 



Nyborgvej – et bynært almennyttigt boligområde 
 



Nyborgvej - et samarbejdsprojekt. 

• Statistik ”20 Udvalgte boligområder”  

• Fælles boligstrategisk gruppe – aftale om 
fokusområder 

• Dialog med boligorganisation 



Nyborgvej - Et bynært almennyttigt boligområde 
 



Nyborgvejs beboere 

• 2500 beboere 

• 500 pensionister 

• 300 studerende 

• 1500 indvandrere og efterkommere 



Status - Nyborgvej 

• Boligsocial helhedsplan til 10 mio. 

• To beboerkonsulenter 

• Fem projekter - primært for børn/unge 

• Samarbejde mellem 4 boligafdelinger 

• Samarbejde omkring fysiske forandringer 



Det er det blevet til i Odense: 
 
Et styrket samarbejde med 
boligorganisationerne. 
 
7 Helhedsplaner – dækker 
ca. 5000 boliger 
 
Ca. 100 mio. til kommunens 
udsatte boligområder. 
 
Et ikke defineret mio. beløb 
til boligforbedringer. 
 



 

  

 

 

 

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 


