
Strategier overfor problemramte boligområder: Skifter 
Andersen 23 marts 2019
Påvirke tilflytningen: 

PR – positive nyheder
Forebygge stærkt negative hændelser som giver 
dårlig presse. Især indsats overfor unge
Forebygge synlig nedslidning, som signalerer 
sociale problemer
Boliganvisning og husleje
Blandede ejerformer og funktioner

Påvirke fraflytningen:
Mindske synlige sociale problemer, kriminalitet og 
hærværk
Forebygge konflikter mellem grupper
Bedre service, faciliteter, aktivitetstilbud og skoler
Øge beboernes tilknytning til og identifikation med 
hele eller dele af området: organisering, aktiviteter, 
image, private udearealer?
Facilitere interne boligskift og informere om 
mulighederne



Hvordan arbejder vi med og 

forebygger udsatte 

boligområder?

Opgangsrepræsentanter og 

opgangsfælleskaber: 

Murergården



Murergården: Indre Nørrebro 2015

• 170 lejemål – 380 beboere
• 90 beboere under 18 år
• 36 % indvandrere / efterkommere ikke 

vestlige lande
• 39 % udenfor arbejdsmarkedet
• Antal sigtede 5,6 % antal sigtelser 18,8%
• Opgange med seks nationaliteter
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Opgangen – afdelingens mindste 
sociale enhed 

Opgangsrepræsentanten:
• Hilsekultur
• Blomst til nye der flytter ind
• Gave ved runde fødselsdage, afsluttet 

uddannelse ol.
• https://www.youtube.com/watch?v=d2VgN_ihdoA

https://www.youtube.com/watch?v=d2VgN_ihdoA


Opgangsrepræsentanten:

• udpeges af bestyrelsen

• Støttes af bestyrelsen

• 4 møder om året med oplæg udefra

og udveksling af erfaringer

• Én årlig middag efter et møde

• Behandles på hvert bestyrelsesmøde

Støttes af ejendomskontoret

En tydelig, kendt og anerkendt funktion 

med bredere deltagelse end bestyrelsen
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Modtagelse af 
nye beboere 
afgørende for 
fællesskabet



Facebook gruppe

Effekt på 
Facebook  
gruppe



Direkte effekter:

• Hærværk

• Deltagelse i afdelingsmøder og sociale 

aktiviteter

• Hilsekultur

• Tryghed

• Relationer ”danske” – ”nye danske”

• Samspil med ejendomskontor

Afledte effekter:

• Bestyrelsens fokus på sociale relationer 

• Arbejde med andre sociale rum: 

genbrugscentral, video biograf, grønne 

opgange. Anledninger til at mødes



Opgangsfællesskaber:

Forbedrende for alle: Forebyggende: 
Ensomhed Mulighed for ny socialisering og 

Løsning af konflikter 

fx støj Dannelse af nye netværk

Aktiverer de nuværende beboeres sociale    

resurser
https://youtu.be/2WlG-gTiFYI

Facebook: Opgangsrepræsentanter - et boliginitiativ

https://youtu.be/2WlG-gTiFYI


Problemstilling: Tryghed i almene boligområder :

• Utryghed p.g. af fysiske trusler i samfund og almene boligområder stiger, 
trods fald i faktiske hændelser

• Ikke udsatte områder skal fremover rumme flere, fra udsatte områder 
• Tryghed øger et boligområdes sociale løfteevne og evnen til at fastholde 

resursestærke
• Tryghed er er navnlig vigtig for:

• Handicappede ( ? ) navnlig fysisk vold og trusler
• Psykisk sårbare (100.000) navnlig fysisk vold og trusler
• Ensomme
• Kvinder seksuelle krænkelser
• Ældre ( 200.000  over 65 år)
• Fattige?
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Someboddy 

Egen identitet

Social kontrolSocial kapital

Ejendomsfunktionærer Støjende adfærd
Opgangs fællesskaber Tilråb
Ordensreglement Vold
Facebook gruppe Trusler
Anledninger : byttecentral, Knallertkørsel
Beboerdemokrati, gårdfest Seksuel krænkelse
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1) Skabe identitet – forudsætningen for social kontrol
2) Identitets skabende aktiviteter / social kapital:

• Opgangsfælleskaber / opgangsrepræsentanter
• Ejendomsfunktionærer der kender den enkelte beboer
• SMS system med mulighed for at kommunikerer fra Ejendomskontor / afdeling 

til den enkelte
• Facebookside i den enkelte afdeling
• Skabe anledninger for kontakt: genbrugscentral, afdelingens facebookside, 

beboerdemokrati,  gårdfest o.a.
• Tryghedsskabende husorden, forankret i afdelingens egen beslutningsproces

3) Social kontrol 
• Overholdelse af den af afdelingen besluttede husorden
• Facebook indslag på afdelingernes facebooksider om: Tilråb, hærværk, støjende 

adfærd, knallert kørsel o. Indslagene genereres centralt med lægges på lokalt, 
model Fucking Flink

• Social kontrol i forhold til utryghedsskabende adfærd 14




