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13.00             
Frokost 

14.00 
Overblik over finansieringsmuligheder
Hvor kommer pengene fra? Hvordan kan man få 
puslespillet til at gå op?
Teknisk Chef Torben Trampe KAB

15.00            
Fremtidens boligområder
Tur til forskellige boligområder i Slagelse Kommune.

18.00 
Middag

19.00
Styringsdialog og samarbejde mellem 
kommune og boligorganisation 
Hvis fremtidssikringen skal lykkes kræver det et tæt 
samarbejde mellem
kommuner og boligorganisationer.  Interview med 
nøglepersoner bl.a. Direktør Arne Juul, Slagelse 
Boligselskab og servicedirektør Lars Hansen fra 
Slagelse kommune.

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 landsbyggefornden, 

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. 

11. juni 12. juni

9.00
Det kommunale boligmarked
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

10.30
Differentieret nedrivning
Hvordan analyserer man fremtidens boligbehov? Hvor skal der 
bygges nyt og hvor skal der tyndes ud?
Administrationschef Johnny Jensen, Bolig Hjørring

11.00
Den boligsociale helhedsplan
Hvad skal man tage højde for i det boligsociale arbejde og 
hvordan samtænkes den boligsociale helhedsplan med den 
fysiske indsats?
Udviklingschef Katja Lindblad, boligkontoret Danmark

12.00 
Frokost

13.30
Den beboerdemokratiske proces
Uden beboerne går det ikke. Men hvad skal vi være 
opmærksomme på og hvordan kommer vi i gang?
Øvelse: Mål, organisering, proces og begivenheder.
Sekretariatsleder Olav Kirchoff. Almennet.

15.00 - 15.15
Afrunding og evaluering

Omdannelse af almene boligområder Fremtidssikring og fysiske helhedsplaner

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? 
Teknisk Chef Torben Trampe og områdechef Jonas 
Cohen KAB

11.30
Helhedsplanlægning, aktørinddragelse 
og samarbejde
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


