d e b at s p i l

Trivsel i afdelingen
Jeres afdeling har ændret karakter. Tidligere var det en afdeling præget af stor forståelse og respekt blandt
beboerne. Igennem de senere år har beboersammensætningen ændret sig, og den er ikke længere så
homogen.
Der kommer ikke så mange beboere til jeres aktiviteter længere. Husordenen bliver brugt flittigt, og der er
blevet flere klager over naboerne. Udearealerne virker noget slidte, og bygningerne trænger efterhånden
også til en kærlig hånd.
Det har altid været vigtigt for afdelingsbestyrelsen (og beboerne), at holde huslejen nede, så I kunne bo så
billigt som muligt. Men I har nået en grænse, hvor det begynder at gå ud over trivslen i afdelingen. Jeres
afdeling er ikke længere så attraktiv, og derfor har nogle af de nye beboere, i samarbejde med et par af de
gamle, udtrykt ønske om, at der bliver sat gang i nogle aktiviteter, som kan styrke og forbedre trivslen i afdelingen.
Hvad kan du/I gøre for at skubbe udviklingen i afdelingen i en anden retning?
Din
prioritering

Gruppens
prioritering

• Omdanne udearealerne, så de skaber tryghed og giver
mulighed for aktiviteter.
• Styrke naboskabet i nærområderne.

• Revidere reglementerne, så der er færre forbud og flere anvisninger.

• Etablere aktiviteter i afdelingen, som er tilpasset konkrete beboerønsker.

• Inspirere til at beboerne laver individuelle forbedringer i boligen.

• Uddelegere aktiviteter/opgaver og økonomi til mindre beboergrupper.

Prioriter først udsagnene individuelt og debater derefter i gruppen, hvordan I i fællesskab vil prioritere.
Brug de vedlagte brikker til at lave den fælles prioitering på spilpladen.

Hvordan kan ideerne omsættes til konkret handling?

spillebrikker

Omdanne udearealerne, så de
skaber tryghed og giver mulighed
for aktiviteter.

Styrke naboskabet i nærområderne.
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Revidere reglementerne, så der er
færre forbud og flere anvisninger.

Etablere aktiviteter i afdelingen,
som er tilpasset konkrete beboer
ønsker.
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Inspirere til at beboerne laver
individuelle forbedringer i boligen.

Uddelegere aktiviteter/opgaver og
økonomi til mindre beboer
grupper.

trivsel

trivsel

spilleplade

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet

4. prioritet

5. prioritet

6. prioritet

