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Realdania
v. Stefan Vestergaard





Sociale renoveringer, der forebygger ensomhed

Maj 2018 Henvendelse fra Realdania

08. juni 2018 Indledende møde med Realdania om Sociale Renoveringer

13. august 2018 Besigtigelse i afdelingen og møde hos Boligselskabet af 
1943 med orientering om Sociale Renoveringer  samt 
interview af deltagerne

17. august 2018 Beboerdemokratisk proces og rundering i afdelingen

23. august 2018 Møde hos Boligselskabet af 1943 med fremlæggelse af 5 
elementer samt udvælgelse af 3 elementer

29. august 2018 Materiale for “Samarbejde om Sociale Renoveringer i afd. 
6, 7 og 8” fremsendt til Realdania

1. oktober 2018 Møde med Realdania om Sociale Renoveringer

November 2018 Møde med Realdania om Sociale Renoveringer

Projektets historik



Realdania – forslag 1 
Fælleslokale - her og nu

Involveringsgrad
• Indretning af 

fælleslokalet
1-2 arbejdsdage

• Bidrage med 
møbler og andre 
stemningsfulde 
elementer

• Frivilliggruppe, 
der står for driften 
og aktiviteter



Realdania – forslag 1 
Fælleslokale - her og nu

Elementet består af
• Midlertidigt fælleslokale - her og nu
• Fast fælleslokale med udendørsareal - på sigt



Realdania – forslag 2 
Loop-formet stiforløb

Involveringsgrad
• Navngiving af

elementer
• Valg af temaer til 

stien, f. eks. 
motionssti, hygge-
sti, musiksti

• Citater



Realdania – forslag 2 
Loop-formet stiforløb

Elementet består af:
• sti (ca. 500 m gåtur)
• siddeområder med fælles grill
• belysning

• metermål for idræt eller lege
• mulighed for sekundære stier
• forbindelse til lokalområdet



Realdania – forslag 3 
Opgang og indgangspartier

Involveringsgrad
• “Gårdlav” identitetsskabende pr. trapperum/indgangsparti 

f.eks. stemning, temaer og elementer
• Vedligeholdelse



Realdania – forslag 3 
Opgang og indgangspartier

Indendørs:
• væg-billede i trapperum
• farve på væggen
• private DIY zone foran hoveddør
• belysning

Udendørs:
• bænke
• belysning
• planter
• fælles DIY zone
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