
INVITATION til møde om boliger til flygtninge - og alle andre 

 

 

Hvornår: Den 18. april 2016, kl. 9.30-16.30  

 

Hvor: Bygningen, Ved Anlæget 14B i Vejle 

Bygningen er et kulturhus 10 min. gang fra Vejle station 

 

Hvem: Enhver, der har interesse i at deltage, vil bidrage og udvikle.  

Max. 50 personer (først til mølle) 

 

Dette er det andet møde om emnet ”boliger til flygtninge”. Det er udviklet i forlængelse af et møde i januar 

2018, på baggrund af de diskussioner og idéer, som opstod der.  

 

Se omtale af introduktionsmødet d. 28.1: www.ifhp.org/news/fyraftensmøde-boligplacering-af-flygtninge-

outcome 

 

Hvad: Boliger til danskere; nuværende som kommende, unge som ældre, singler som familier, billige og 

fantastiske!  

På hele kloden er levevilkår i forandring. I følge UNHCR er der 60 millioner migranter i verden i bevægelse, og 

det skaber en øget urbanisering og pres på byerne. Migranter er også en ressource, som medbringer ideer, 

innovation og mangfoldighed undervejs, særligt der hvor de bosætter sig. De skaber forbindelser på tværs af 

grænserne og dermed nye former for globale identiteter og byer. Uanset hvad årsagen er, så skaber mange 

mennesker i bevægelse nogle ændrede økonomiske og sociale vilkår for borgerne, - både privat og 

arbejdsmæssigt. Det sker ikke gnidningsfrit og tilpasning til forandringerne skaber vanskeligheder.  

Byer og boliger findes, men markedet er under pres. Der skal bygges nyt, omdannes gammelt til nye funktioner 

og den sociale sammenhængskraft i byen opstår ikke af sig selv. Vi ønsker med dette møde at fremme 

udviklingen med omtanke.  

 

Pris: 600 kr pr person ved tilmelding til dækning af planlægning af og udgifter til afholdelsen af mødet.  

 

 

 

 

 

 

 



Program 

 

9.30        Godmorgen! Siden sidst ved Ny Øhlenschlæger & Christina Krog 

 

10.00    Om Vejle Kommunes fokus i arbejdet med at modtage flygtninge; Hvad og hvordan, samt refleksioner 

over, hvad opgaven kræver.  

              ved Michael Petterson, arbejdsmarkedschef i Vejle Kommune 

 

10.30     Spørgsmål og debat  

 

11.00    Erfaringsudveksling  

 

12.00     Frokost 

 

13.00 Transitional cities 

 Ved Christina Krog, IFHP 

 

13.30  Workshops 

 

1. Mulighed for at lancere et specifikt emne, tage teten som tovholder på en workshop. 

1.1.        Billige boliger - Juridiske og økonomiske spørgsmål  

Om: Fastsættelse af en husleje, refusionsregler, udgifter til f.eks. opkøb af ejendomme samt 

istandsættelse af ejendomme, brug af anvisningsret hos almene boligforeninger.  

Ved Katja Hartvig, teamkoordinator – jurist, Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen  

 

Har du et specifikt, fagligt emne, som du gerne vil diskutere med de andre deltagere, kan du melde ind 

til arrangørerne ved at sende en mail til Ny Weisser Øhlenschlæger - NWO@byplanlab.dk 

 

2. Mulighed for at deltage i workshop, hvor man bringer egen opgave/udfordring til Vandhullet. 

Vandhullet er en metode, hvor venner og fjender kvalificerer og inspirerer. Du skal være forberedt på 

at bringe en konkret case eller udfordring fra dit daglige arbejde med i en særlig skabelon, og 

fremlægge den. Du vil få feedback, og skal bidrage med at give feedback til andres case  

 

15.30 Om at håndtere forandringer og usikkerheder. Om at finde eget beslutningsrum og kunne agere, når 

opgaverne ændrer sig.  

ved Birgitte Kurup, Ukon 

 

16.15 Tak for i dag og næste skridt? 

ved Ny Øhlenschlæger & Christina Krog 

 


