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BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF HELHEDSPLAN

Boligkontoret i Fredericia og Boli.nu (Socialt Boligbyggeri) besluttede i
efteråret 2008, at udarbejde boligsociale helhedsplaner for både Korskærparken og Sønderparken i Fredericia i fællesskab. Baggrunden for
udarbejdelsen af den boligsociale helhedsplan blev formuleret således:
Boligkontoret og Socialt Boligbyggeri (Boli,nu) i Fredericia ønsker at
forebygge boligsociale problemers opståen og udvikling og dermed
undgå, at områderne på sigt kommer til at opleve massive problemer,
som kendes fra andre områder i større danske provinsbyer. Samtidig
ønsker boligselskaberne at stoppe den høje fraflytning fra områderne,
som er medvirkende til at mindske fællesskabet og den generelle trivsel i
begge boligområder.
Sønderparken er et afgrænset og sammenhængende boligområde i den
vestlige del af Fredericia. Boligområdet består af fem afdelinger under
fire forskellige boligorganisationer og administreres af to større boligselskaber i byen. Udadtil fremstår Sønderparken som et samlet boligområde
med ensartet byggeri, sammenhængende stisystemer og udearealer
og et fælles udtryk. Indadtil har der imidlertid hidtil været et begrænset
samarbejde mellem de enkelte afdelinger, og beboerne har i høj grad
samlet sig om fællesskabet i de afdelinger, de bor i. Det skyldes først og
fremmest, at beboerne har trivedes inden for de eksisterende rammer,
og at der ikke har været nogen konkret anledning til at indlede et tættere
samarbejde.
I de senere år har man imidlertid oplevet en del løbende udskiftning
blandt beboerne. En stor andel af beboerne bliver boende i Sønderparken i lang tid, men en del beboere flytter relativt hurtigt igen og skaber
dermed et stort gennemtræk i lejemålene. Derudover oplever man en
tendens til opsplitning af beboergruppen, hvor ’den sociale sammenhængskraft’ i boligområdet svækkes – forstået som begrænsede relationer mellem særligt unge og ældre og mellem beboere med dansk kulturbaggrund og danske sprogegenskaber på den ene side og beboere med
anden etnisk baggrund og svagere danskkundskaber på den anden side.
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Denne udvikling har man ønsket at bremse med henblik på, at Sønderparken også i fremtiden kan vedblive at være et velfungerende boligområde, der skaber gode og trygge rammer for, at beboerne kan trives der,
hvor de bor.
Formålet med processen op til udarbejdelsen af den endelige helhedsplan har været at få beboernes og nøglepersonernes idéer og ønsker for
området på banen samt skabe bred opbakning til en fælles indsats for at
fremtidssikre Sønderparken.
En foreløbig helhedsplan, og en ansøgning om støtte til planen, blev
indsendt til Landsbyggefonden pr 1. april 2009. I slutningen af oktober
måned 2009 blev der givet tilsagn om støtte til planen, dog med visse
bemærkninger. Disse bemærkninger er blevet indarbejdet i den endelige
plan.
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FRA FORELØBIG TIL ENDELIG HELHEDSPLAN

Processen for udarbejdelsen af den endelige helhedsplan er tilrettelagt
med henblik på at sikre, at der tages udgangspunkt i de erfaringer og
oplevelser af boligområdet, som kommer til udtryk blandt de mennesker,
som har deres daglige liv i Sønderparken, samt de professionelle og de
lokale aktører, der til dagligt færdes i området og positivt bidrager til det.
Derudover har det været vigtigt, at sikre en bred opbakning til og forankring af de fælles beslutninger, som er truffet i forbindelse med udarbejdelsen af den foreløbige helhedsplan.
I tiden fra den foreløbige og frem til den endelige helhedsplan, har der
været en række involverende processer, hvor beboere, beboerdemokrater og nøglepersoner i boligområdet er blevet inddraget i et workshopforløb, og blevet spurgt til deres oplevelse af Sønderparken samt deres
idéer og ønsker for fremtidens Sønderparken. Ligeledes har der parallelt
med Korskærparken kørt 2 arbejdsgrupper, som har haft fokus på udvikling af idéer og projekter på Sundheds- og Idébutikområdet, ligesom de
har haft fokus på idéer, projekter og samarbejdsaftaler på Beskæftigelses- og Uddannelsesområdet.
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Beskrivelse af niveauer i nedenstående procesdiagram:
Beslutningsniveauet udgøres af styregruppen for helhedsplanen bestående af hhv. direktør og forretningsfører for de to boligselskaber,
organisationsbestyrelserne for de fire boligselskaber og formændene for
afdelingsbestyrelserne for de fem boligafdelinger samt repræsentanter fra
Fredericia Kommune.
Inputniveauet består af arbejdet og erfaringerne, der er lavet i forbindelse
med den foreløbige helhedsplan kombineret med et workshopforløb samt
arbejdet i de to arbejdsgrupper, hvor beboere og kommunale og lokale
nøgleinteressenter har været inddraget.

På planlægningsniveauet er beslutningerne fra
beslutningsniveauet og inputtene fra inputniveauet bearbejdet mellem de enkelte aktiviteter.
Procesdiagrammet beskriver, hvordan arbejdet i
de tre workshops er kørt sideløbende med arbejdet i de to arbejdsgrupper.
Den endelige helhedsplan er udarbejdet på baggrund af resultaterne af workshopforløbet, arbejdet i de to arbejdsgrupper samt arbejdet hen
mod den foreløbige helhedsplan.

PROCESDIAGRAM_ endelig helhedsplan
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BESKRIVELSE AF SØNDERPARKEN

Sønderparken er et stort og lyst boligområde med knap 800 lejemål
fordelt på fem boligafdelinger, hvor den største (afdeling 12) med 214
lejemål er omtrent dobbelt så stor som den mindste (afdeling 6 med
108 lejemål). Alle afdelinger er opført som etagebyggeri med et ensartet
udtryk i perioden 1974-1980, og boligområdet er tæt forbundet af stier,
parkeringsområder samt åbne arealer og fritidsarealer som tennisbaner
og en multibane. I boligområdets østlige del ligger Hannerup kirke, som
fylder meget fysisk og ikke mindst socialt i Sønderparken.
Indtrykket af at befinde sig i et sammenhængende boligområde forstærkes af en klar ydre afgrænsning af Sønderparken, der til den nordlige
side er afskærmet med et stisystem og et stort, åbent voldanlæg og til
den sydlige og østlige side af en vej med et større skovareal på den anden side. Til den vestlige side ligger et mindre boligområde bestående af
andelsparceller. Nord for voldanlægget ligger et større erhvervsområde
med særlige detailhandelsbutikker. På den anden side af Vejlevej ligger
Korskærparken omtrent en kilometer nord for Sønderparken – et andet
stort alment boligområde i Fredericia, som også har fået udarbejdet en
boligsocial helhedsplan. På baggrund af de to helhedsplaner og arbejdet
omkring dem, vil der i fremtiden blive etableret en del samarbejde på
tværs af de to boligområder.
Samlet set har Sønderparken en attraktiv beliggenhed tæt på skov og
med store grønne arealer. Samtidig ligger boligområdet fredeligt og afsondret fra andre bydele, men med kort afstand og gode forbindelser til
naboområderne og til centrum på grund af et velfungerende stisystem,
gode offentlige transportmuligheder og de nødvendige institutioner såsom
børnehave og skole tæt ved.
Blandt beboerne i Sønderparken oplever man området som socialt harmonisk og uden sociale problemstillinger. De boligstatistiske nøgletal for
afdelingerne viser en overrepræsentation af beboere med anden etnisk
baggrund end dansk overrepræsenteret i boligområdet i forhold til resten
af Fredericia kommune, ligesom der er en meget stor overrepræsentation
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af enlige forsørgere.
KÅS-tallene (modtaget den 7.1.2009 fra Danmarks Statistik) viser:
16,34 % af husstandene i Sønderparken er beboet af indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Til sammenligning er 7,2 % af husstandene i Fredericia kommune beboet af indvandrere eller efterkommere af indvandrere. (2,2 gange flere husstande med indvandrere end
gennemsnittet)
27,37 % af befolkningen er børn og unge under 18 år. Kommunens gennemsnit er 22,5 %. Det vil sige, at der er 21% flere unge under 18 i Sønderparken end gennemsnitligt i Fredericia kommune.
15,1 % af husstandene i Sønderparken består af enlige forsørgere med
børn. Kommunens gennemsnit er 5,9 %. Det vil sige, at der er ca. 2,5
gange så mange enlige forsørgere i Sønderparken som i Fredericia kommune i gennemsnit.
Der er 17 % af de skattepligtige beboere på 15 år og derover i Sønderparken, som er uden for erhverv. Kommunens gennemsnit er 8,5. Der
er altså dobbelt så mange uden for erhverv i Sønderparken, som der er
gennemsnitligt i Fredericia kommune.
Indkomstforholdene er baseret på tal fra fire ud af fem afdelinger, da der
mangler tal fra en af afdelingerne fra Danmarks Statistik. 46,5 % af de
skattepligtige personer over 15 år i Sønderparken har en skattepligtig indkomst på 0-149.999 kr. Kommunens gennemsnit er, at 31 % af de skattepligtige personer over 15 år ligger inden for denne indtægtsgrænse.
Boligselskabernes tal viser følgende fraflytningsprocenter fra 2006-2008:
2006: 19,57%, 2007: 22,25%, 2008: 17,82%
Kombinationen af mange børn og unge med kun en forsørger og mange
etniske familier med opdragelsesmønstre, som er anderledes end tradi-
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tionelle danske, bevirker, at man ofte oplever børn og unge opholde sig
alene eller i mindre grupper udenfor på fællesarealerne – både i dagtimerne og om aftenen.
Derudover er det mest slående kendetegn ved Sønderparken et markant
fravær af liv på de store, åbne arealer, hvilket skyldes en udpræget mangel på fælles faciliteter i området. Det store voldareal bryder landskabet,
men er samtidig en forhindring for etablering af boldbaner, legepladser eller andre etablerede rammer for samvær – med undtagelse af vinterdage,
hvor der kælkes på voldene. Beboerne efterspørger også hyggekroge,
grillpladser eller andre rammer for deres udendørs færden, og områdets
boldbaner er ikke af moderne standard. Der er heller ikke noget fælleshus, og med undtagelse af afdeling 10, som har sit eget ’multihus’ med
bl.a. stolegymnastik, råder afdelingerne kun over mindre fælleslokaler.
For fire af de fem boligafdelinger er der en fysisk helhedsplan under udarbejdelse, der kan bidrage til at skabe det nødvendige løft i områdets fysiske rammer, hvilket er en forudsætning for at styrke de sociale relationer
i området.

3.1

Fysisk beskrivelse af Sønderparken

Bebyggelsen
Sønderparken er en bebyggelse baseret på det kendte montagekoncept
”Boligforeningernes etagetypehuse”, der er en videreudvikling af
”Sydjyllandsplanen” (f. eks Skanseparken Fredericia).
Fra begyndelsen af 1960’erne til midten af 1980’erne blev der opført ca.
19.000 lejligheder efter dette montagekoncept. Konceptet var baseret
på typetegninger og præfabrikerede bygningskomponenter, som skulle
muliggøre en rationel og økonomisk fordelagtig byggeproces. ”Boligforeningernes Etagetypehuse” er rendyrket montagebyggeri. Ved de enkelte
bebyggelser skulle der groft sagt kun projekteres bebyggelsesplaner,
fundaments-, afløbs- og forsyningsplaner samt vælges overfladetype på
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udvendige betonoverflader mm.

Disponering af bebyggelsen:

Normaltypen er et 3-etages hus med indvendig trappe, kælder og gennemgående altaner. Der er også en type med tre etager og parterre, men
ikke opført i Fredericia.

Der er centrale p-pladser, hvorfra der er stiforløb frem til opgangene.
Dette betyder, at nogle opgange har forholdsvis langt til p-arealer. P-arealerne er flere steder placeret lavt i terræn, hvilket medfører, at der er en
del trapper og ramper i bebyggelsen. Nord for bebyggelsen er der friarealer tilhørende bebyggelsen. Friarealerne henligger dels som græsplæner,
landbrugsjord og kolonihaver. Nord for bebyggelsen er der anlagt en smal
brandvej, som også benyttes af renovationsbiler og beboere med særlig
tilladelse.

På opførselstidspunktet var boligerne i høj standard med gode lejlighedsplaner, mange køkkenelementer, mange garderobeskabe, gode rummelige lejlighedsplaner og store altaner. Den primære disponering af en
opgang er ens i alle bebyggelser. Alle modulmål er ens og dermed også
placeringen af bærende vægge. Variationen består i lejlighedsdisponeringen, hvor der i hovedtræk er fire opgangskombinationer og fem lejlighedstyper. (1-værelses på 36 m2, 2-værelses på 52 m2, 3-værelses på
92 m2, 4-værelses på 108 m2 og 5-værelses lejlighed på 121 m2)
Følgende boligselskaber har bebyggelser i Sønderparken:

Andelsboligforeningen, Afdeling 16, 11 opgange med 94 lejlighe		
der, opført i 1978

Indgangsfacaden fremstår med langsgående bånd med betonelementer
og vinduesbånd. Facadeelementerne er opbygget som 180 mm tykke
sandwichelementer med 70 mm isolering mellem for- og bagplade. Gavle
er udført af betonelementer uden vinduer. Gavlelementerne er opbygget
som 270 mm tykke sandwichelementer med 80 mm isolering imellem
for- og bagplade. Bagpladen er bærende væg for dækelementerne. I LAB
Afdeling 10 fremstår facader efterisolerede med Steniplader. I de øvrige
afdelinger er der ikke udført efterisolering. Overflader fremstår med frilagte søsten i en del af Socialt Boligbyggeri Afdeling 12, og de øvrige blokke
fremstår med indstøbte teglsten i betonforpladen.

Andelsboligforeningen, Afdeling 17, 14 opgange med 126 lejlig		
heder, opført i 1980

Altaner er udført med betonelementer. Altaner dækker hele den ene facade, og alle er lukket med skydevinduer.

Selvbyggerbo, Afdeling 6, 12 opgange med 108 lejligheder, op		
ført i 1980

Bærende skillevægge er udført med 150 mm betonelementer. Etageadskillelser er udført med betondækelementer, der ligger parallelt med facaderne og hviler på de tværgående vægge.

Boligselskabet LAB, Afdeling 10, 25 opgange med 203 lejlighe		
der, opført fra 1974
Socialt Boligbyggeri, Afdeling 12, 25 opgange med 214 lejlighe		
der opført i henholdsvis 1974 og 1978

I Sønderparken er der således 87 opgange med ca. 745 lejlighe		
der fordelt i blokke med 3-5 opgange.
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Bygningerne:
I kældre er der primært pulterrum, sikringsrum, cykelrum, vaskerier, teknikrum, enkelte fællesrum, renovationsrum og enkelte gæsteværelser.
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Tidligere renoveringer:
Siden byggeriets opførelse er der ud over almindelig vedligeholdelse udført følgende større projekter:
I LAB Afdeling 10 er der foretaget efterisolering af indgangsfacader og
gavle. Beklædningen er udført med Steniplader.
Der er gennemført en omfattende renovering af alle havefacader, hvor
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der er udført en betonrenovering og en totalinddækning af de tidligere
delvist åbne altaner. Der er dog ikke udført betonrenovering af altanfacaden i LAB Afdeling 10.
Socialt Boligbyggeri har gennemført en delvis renovering af
haveanlægget.

ken, som er et fysisk tæt forbundet boligområde, vil det være ufrugtbart at
forsøge at modvirke denne uheldige udvikling alene. Uden for boligområdet skelnes ikke mellem forskellige dele af Sønderparken, og en isoleret
indsats i en eller flere afdelinger vil blot øge presset på de resterende
afdelinger. Der er således enighed om i fællesskab at vælge den lyse vej
for Sønderparkens fremtid.

4

4.1

AKTUELLE UDFORDRINGER OG RESSOURCER I BOLIGOMRÅDET

I Sønderparken er oplevelsen, at man står ved en skillevej for fremtiden.
Det store flertal af beboerne er glade for at bo i området, og finder her
gode, velordnede rammer for et godt liv som et konkurrencedygtigt alternativ til at bo i ejerbolig i en af byens andre boligområder. Man oplever
ikke, at der i Sønderparken skulle være egentlige sociale problemer ud
over, hvad man ser i alle dele af samfundet, og i selvforståelsen adskiller Sønderparken sig markant fra udsatte, almene boligområder andre
steder i kommunen og i resten af landet. Omvendt er der en relativt høj
fraflytning fra boligområdet, hvilket ikke mindst skyldes, at Sønderparken
blandt mange Fredericiaborgere i modstrid med beboernes oplevelse
har et omdømme som et udsat boligområde. Samtidig oplever man en
stigende opsplitning af beboergruppen, hvor fx de tilflyttede etniske minoriteter i boligområdet kun i svagt omfang er integreret i det fælles liv i
området. Det er også oplevelsen blandt beboerne, at ’der ikke er styr på’
børnene i Sønderparken, hvor mange er uden opsyn i længere perioder.
Blandt nogle ældre beboere er der en utryghed ved at gå ud om aftenen
på grund af unge mennesker, der driver rundt, selvom man generelt ikke
oplever en høj kriminalitet. Bl.a. af denne grund og på grund af få fælles
aktiviteter i boligområdet som følge af manglende fællesfaciliteter og en
hidtil manglende koordination af formidling af aktiviteter mellem de fem
afdelinger i boligområder findes også flere ensomme ældre.
På den ene side er Sønderparken således et boligområde uden større
problemer, hvor mange oplever at have rammerne for at føre et godt liv.
På den anden side ser man en række trusler mod et fortsat højt trivselsniveau i området. Mellem afdelingerne er der enighed om, at i Sønderpar-
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Aktuelle udfordringer

I arbejdet med den foreløbige helhedsplan fik man kortlagt de udfordringer som Sønderparken stod overfor. De største udfordringer for Sønderparken i forhold til at fremtidssikre området og korrigere retningen på baggrund af de faresignaler, der begynder at vise sig, er:
Fælles faciliteter: Hovedudfordringen for Sønderparken er en markant
mangel på fælles faciliteter og rammer for udfoldelse i området. Der er
således ikke noget fælleshus, og børnene og de unge mangler udfoldelsesmuligheder både indendørs (hvor forsøg på at give dem egnede faciliteter er strandet på manglende opsyn) og udendørs (hvor der er for få
legepladser og boldbaner af moderne standard). Selvom der ikke er langt
til institutioner og fritidsforeninger, er der ikke nogen i selve boligområdet.
Samarbejde: Eftersom Sønderparken gennem mange år har været et
velfungerende boligområde, hvor de fem afdelinger har hvilet i sig selv,
er der en begrænset tradition for samarbejde og fælles formidling. Der
er i øjeblikket ikke noget fælles samarbejdsorgan mellem afdelingerne i
området.
For de voksne og ældre beboere mangler der også rammer for fælles
hygge og samvær, selvom man i den ene afdeling har oprettet et ’multihus’ i et anvendeligt lokale. Der er desuden mangel på grillpladser, bord/
bænkesæt og grønne ’åndehuller’, der kan skabe mere liv på de store
udearealer.
De ringe fællesfaciliteter giver udslag i manglende udfoldelsesmuligheder for beboerne og et generelt manglende liv i boligområdet på trods af
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store, lyse og flotte udendørs områder.
Formidling og omdømme: Som en konsekvens af de manglende fælles
faciliteter, aktiviteter og arrangementer er der heller ikke nogen tradition
for fælles formidling i Sønderparken. Der er således ikke noget fællesblad
eller nogen hjemmeside til at kommunikere nye initiativer eller relevante
nyheder til beboerne i området. Samtidig er der en uoverensstemmelse
mellem beboernes positive oplevelse af Sønderparken og mange udefrakommendes opfattelse af Sønderparken som et mindre attraktivt sted
at bosætte sig, hvilket også peger på nødvendigheden af at styrke den
eksterne formidling.
Beboergrupper: Visse beboergrupper er statistisk overrepræsenteret i
Sønderparken. Det gælder ikke mindst enlige forsørgere, som der er omtrent tre gange flere af i Sønderparken end i resten af kommunen. Samtidig er beboere med anden etnisk baggrund end dansk statistisk overrepræsenteret i boligområdet. At sidstnævnte gruppe alligevel ikke ’fylder
meget’ i Sønderparken peger på en tendens til, at nogle beboergrupper
lukker sig om sig selv og generelt ikke har så stærke sociale relationer ud
i boligområdet. Det gælder også grupper af fx ensomme ældre.
Manglende ansvarstagen: I Sønderparken oplever man, at der ikke altid
er fælles forventninger blandt beboerne til reglerne for adfærd og færden
på fællesarealerne. Et af de problemer, man oplever, er, at mange børn
og unge får lov til at være uden opsyn alene eller i mindre grupper på
forskellige tidspunkter af døgnet.
Byggetekniske udfordringer: Der henvises til bilag 1 til helhedsplanen,
som i detaljeret grad beskriver de fysiske udfordringer/problemstillinger i
Sønderparken.
Disse udfordringer er stadig gældende og boligorganisationerne har valgt
at tage fat i en del af disse udfordringer i processen frem mod den endelige helhedsplan. Dette gælder især udfordringen omkring samarbejde
mellem afdelingerne samt Sønderparkens fælles faciliteter (se afsnit 7.0
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omkring processen for Sønderparkens udearealer)
Siden arbejdet med den foreløbige helhedsplan er der desuden opstået
endnu en udfordring. Sønderparken har i mellemtiden fået 23 ledige lejemål, hvilket blot yderligere aktualisere behovet for en indsats.

4.2.1 Netværk og institutioner
I Sønderparken kan man særligt trække på ressourcer fra boligområdets
dominerende institution, Hannerup Kirke, og fra et positivt ønske i Fredericia Kommune om at bidrage til områdets fremtid
Kirken: Præsterne og menighedsrådet i kirken støtter særdeles aktivt op
om initiativer i Sønderparken og engagerer sig meget i området gennem
afholdelse af aktiviteter og arrangementer (fx fastelavnsfest, sommersjov,
senioraftener, temacaféer samt afholdelse af legestue og ’ulvetimer’ for
børnefamilier). Samtidig er kirken meget bevidst om ikke at ekskludere
beboere med en anden tro i områdets sociale liv. Kirken råder over nogle
af de få velegnede lokaler til afholdelse af fællesaktiviteter i Sønderparken – Udviklingsdagen i processen med udarbejdelsen af nærværende
helhedsplan er afholdt i disse faciliteter og med stor velvilje fra kirken.
Vilje fra kommunen: Der har ikke tidligere været den store tradition for at
samarbejde med kommunen i Sønderparken, men som forberedelse til
helhedsplanen er begge parter gået ind i et positivt samarbejde med et
fælles ønske om at styrke Vestbyen generelt og Sønderparken specifikt.
I den endelige helhedsplan indgår kommunen som en aktiv medspiller i
forhold til især de 2 indsatsområder: Beskæftigelse og Uddannelse samt
Sundhed og Idébutik.

5

FORMÅLET MED HELHEDSPLANEN

Formålet med helhedsplanen for Sønderparken er at beskrive en indsats,
der skal samle de fem boligafdelinger i området omkring det fælles projekt at modvirke negative udviklingstendenser og i stedet at gribe mulig-
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hederne for at skabe en positiv fremtid for Sønderparken. Helhedsplanen
skal sikre igangsættelsen af nye initiativer i boligområdet og skabe varige
forbedringer af områdets sociale infrastruktur ved at forankre de projekter
og initiativer, som bliver en del af indsatsen, i lokale netværk med base
i fælles rammer og med støtte fra afdelingsbestyrelser, boligselskaber,
kommunale aktører og lokale interessenter og institutioner.
Et vigtigt formål i sig selv er, at der sikres en sammenhængende og koordineret indsats med indsatsen i Korskærparken og med de kommunale
projekter i området, således at alle parter oplever en synergieffekt ved
tilstedeværelsen af flere aktører i området på én gang.
Helhedsplanen skal være retningsgivende for den kommende indsats og
skal kunne anvendes som et styringsredskab i arbejdet med at realisere
de mål og de projekter, som er blevet vedtaget i forbindelse med processen frem mod beskrivelsen af den endelige helhedsplan. Det indebærer,
at der opstilles målsætninger og succeskriterier for indsatsen, som fremdriften i indsatsen kan evalueres op imod.
Det er samtidig et selvstændigt formål med helhedsplanen, at den sikrer
en inddragende proces med aktiv involvering af områdets beboere med
henblik på at styrke fællesskabet og samarbejdet i Sønderparken. Helhedsplanen er et fælles dokument, der forpligter alle parter i boligområdet
på at arbejde aktivt for en positiv fremtid for Sønderparken.
Samlet set skal helhedsplanen:
Sikre et fælles udgangspunkt for den kommende indsats
Sikre opbakning og aktiv medvirken blandt beboere og lokale 		
aktører til at realisere de fælles mål og den fælles vision 			
for området
Gennem en fastlæggelse af vision og indsatsområder med til		
hørende succeskriterier og milepæle sikre en målrettet, 			
systematisk og sammenhængende indsats
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Sikre en organisering, der skaber fremdrift i projektet og koor-		
dinerer og sikrer en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af de iværk		
satte aktiviteter
Sikre en koordineret indsats på tværs af boligområderne i Vest-		
byen i Fredericia
Sikre opbygningen af varige netværk i området og forankre nye 		
initiativer og arrangementer i disse netværk
Give mulighed for løbende opfølgning og erfaringsopsamling 		
gennem klare målsætninger og succeskriterier for indsatsområ-		
der og projekter
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6

Vision for Sønderparken
I Sønderparken medvirker alle beboere til at skabe en fælles, positiv fremtid for boligområdet. Gennem inddragelse, deltagelse og engagement fra beboerne fylder vi vores fælles
rammer ud og sikrer, at alle beboere har mulighed for at udfolde sig, og i større eller
mindre fællesskaber forfølge deres interesser og det sociale samvær. Vi tror på, at et stærkt
og attraktivt Sønderparken vokser indefra

Indsatsområder
Fællesskab,
formidling og
samarbejde

Rum og rammer

Sundhed og
idébutik

Uddannelse og
beskæftigelse

Projekter
Fælles bookingliste
Samarbejdsaftale
Hjemmeside og
fællesblad

Vejledningsbutik

Aktivitetshus

Undervisning og
kurser i demokrati og
beboerdemokrati

Etablering af uddannelsesinst. i Vestbyen

Hjælp til at blive
digital borger

Praktik/job i forbindelse
med de fysiske renoveringer

Formidlingsgruppe

ungerum

Botræning/oplysning

kreative værksteder

Sommerfest

sport og bevægelse

Kulturelle dage

mad

Familiestue

Beskæftigelseskonsulent

Uderum

Idrætsaktiviteter
Feriesjov

Helhedsplanen for Sønderparken er struktureret omkring en fælles vision
for boligområdets fremtid og fire indsatsområder, inden for hvilke nye initiativer og projekter skal iværksættes for at understøtte visionen. Indsatsområderne er valgt ud fra vurdering af, hvor Sønderparken fremadrettet
skal lægge fokus for at arbejde hen imod opfyldelsen af den overordnede
vision. Ved at samle nye projekter og initiativer under de valgte indsatsområder sikres fokus og sammenhæng i indsatsen.

6.1

Vision for Sønderparken

I Sønderparken medvirker alle beboere til at skabe en fælles, positiv
fremtid for boligområdet. Gennem inddragelse, deltagelse og engagement fra beboerne fylder vi vores fælles rammer ud og sikrer, at alle
beboere har mulighed for at udfolde sig, og i større eller mindre fællesskaber forfølge deres interesser og det sociale samvær. Vi tror på, at et
stærkt og attraktivt Sønderparken vokser indefra.

Uddannelseskonsulent

Etablering af virksomhedscenter ISS

Sportsfestival

Uddannelsestiltag på alle
niveauer

Læsecafé

Uddannelse af frivillige

Idébutik i Sønderparken

Etablering af
virksomhedsnetværk

Testcenter for sundhed

Praktik og fritidsarbejde

Sund mad

Lektiehjælp
Mentorordnning
Iværksætteforløb
Det lokale jobcenter

14

VISION, SUCCESKRITERIER OG INDSATSOMRÅDER

I Sønderparken bliver der lagt stor vægt på, at en fremtidssikring af Sønderparken er et fælles projekt, som kræver aktiv involvering og deltagelse
af beboerne i området. Man ønsker at forfølge de muligheder, som en
social og fysisk fornyelse af området giver. Her er det vigtigt, at alle de
forskellige typer beboere, som er repræsenteret i området, bliver inddraget i processen. Det er vigtigt, at indsatsen sker med opbakning fra
afdelingsbestyrelserne i området, og at den udvikler sig og hviler på gode
frivillige kræfter i området. Det opleves klart som den største barriere for
beboernes trivsel i Sønderparken, at der hidtil har været ringe muligheder
for at udfolde sig med hygge og socialt samvær i mindre fællesskaber
eller gennem aktiviteter og arrangementer i større fællesskaber, fordi de
fælles rammer ikke har været til det. Derfor er udfoldelsesmuligheder for
unge såvel som ældre et nøgleord i udviklingen af Sønderparken. Endelig
er der enighed om, at Sønderparken bedst vedbliver at være et attraktivt
alternativ til ejerboliger i andre dele af byen gennem en proces, der starter indefra – dvs. ved at styrke beboerrelationer, samvær og ansvarstagen blandt de nuværende beboere. Det vil i sig selv medvirke til at styrke
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områdets image og fastholde gode relationer med de omkringliggende
bysamfund.

6.2

Overordnede målsætninger og succeskriterier

Der er følgende målsætninger og succeskriterier for helhedsplanen. Ved
starten af helhedsplanens periode og ved afslutningen af helhedsplanens
periode gennemføres en trivselsundersøgelse blandt Sønderparkens
beboere, som vil ligge til grund for målingen af nogle af de opstillede
succeskriterier.
De overordnede succeskriterier for helhedsplanen er ved udgangen af
2013:
At den gennemsnitlige fraflytningsprocent i Sønderparken 		
er nedbragt fra 17,8 % til under 13 %
At andelen af beboere uden for arbejdsstyrken ikke er ble-		
vet højere og gerne op til 10 % mindre
At en trivselsundersøgelse viser, at mindst 25 % af samt			
lige husstande tilkendegiver, at de deltager i aktiviteterne i 		
Sønderparken

7

INDSATSOMRÅDER

Med indsatsen omkring helhedsplanen skal der arbejdes hen imod opfyldelsen af den fælles vision for Sønderparken. Med udgangspunkt i de
aktuelle udfordringer og ressourcer i boligområdet er der valgt 4 indsatsområder: Fællesskab, formidling og samarbejde, Rum og Rammer, Beskæftigelse og Uddannelse samt Sundhed og Idébutik.

7.1

Fællesskab, formidling og samarbejde

En forudsætning for at opfylde målene i en social helhedsplan er, at der
skabes organisatoriske rammer for koordineringen og forankringen af
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indsatsen. Blandt afdelingsbestyrelser og beboere i Sønderparken er
der stor opbakning til, at man indleder et mere forpligtende samarbejde.
Samarbejdet skal skabe fundamentet for en målrettet indsats omkring
helhedsplanens konkrete projekter og et fælles internt og koordineret
fokus, som er nødvendigt for udbygningen af netværket mellem frivillige beboere og lokale aktører og institutioner i nærområdet. Et styrket
samarbejde skal støtte op om et bredere fællesskab mellem beboerne i
Sønderparken på tværs af alle afdelinger og sikre afholdelse af fælles aktiviteter og arrangementer, da afdelingerne sammen kan sikre langt større
ressourcer og opbakning til gode initiativer.
Der er et klart behov for at styrke formidlingen i Sønderparken både indadtil og udadtil. Indadtil har der været begrænset formidling af nyheder
og nye initiativer på tværs af afdelingerne. En styrket intern formidling vil
skabe større opbakning til aktiviteter og nye tiltag, og det vil styrke sammenholdet og en fælles områdeidentitet i Sønderparken. Udadtil skal en
styrket formidling bidrage til at skabe et positivt image for Sønderparken
og formidle historien om Sønderparken som et attraktivt alternativ til at bo
i ejerbolig.

7.2

Rum og rammer

En væsentlig forudsætning for at styrke fællesskabet i Sønderparken er,
at der skabes bedre rammer for beboernes samvær og udfoldelse. Dette
vil ske gennem opførelsen af et aktivitetshus, samt forbedring af udearealerne. Der skal sikres en tæt sammenhæng mellem fysisk renovering og
nye fysiske rammer og den indholdsmæssige og sociale udfyldelse af
disse rammer. Workshopforløbet omkring aktivitetshuset og udearealerne har været den første fællesaktivitet, hvor beboerne har haft mulighed
for at mødes på tværs og drøfte rammerne for det fremtidige fællesskab.
Under dette indsatsområde fremgår projekter, som dels er foreslået i
arbejdet med både den foreløbige og den endelige helhedsplan og dels
projekter, som er tænkt indplaceret i det nye aktivitetshus eller på friarealerne i Sønderparken.
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I forløbet mellem den foreløbige og den endelige helhedsplan har én af
de tværgående arbejdsgrupper fremsat en model til en midlertidig og en
permanent løsning på de lokalemæssige udfordringer, som begge boligområder står overfor.

7.3

Beskæftigelse og Uddannelse

Ved en gennemgang af KÅS-tallene kan det konstateres, at der i Korskærparken og Sønderparken er forholdsmæssigt mange beboere, der er
uden for arbejdsmarkedet i forhold til resten af Fredericia kommune. Med
det formål at skabe en bedre balance mellem Korskærparken, Sønderparken og den øvrige by er der brug for at sætte ind med målrettede beskæftigelsestiltag og projekter, ligesom der er brug for at sætte ind med
målrettet uddannelse, som løfter beboernes kompetencer i området. Den
målrettede indsats skal ske i et tæt samarbejde med de mange lokale
virksomheder, som er beliggende mellem Korskærparken og Sønderparken og ved inddragelse af uddannelsesinstitutioner fra Fredericia, som
kan bistå med etablering af kurser og uddannelse for beboerne.
Fra den foreløbige til den endelige helhedsplan har der været nedsat en
bredt sammensat arbejdsgruppe bestående af beboerdemokrater, repræsentanter fra Jobcentret, EUC Lillebælt, VUC i Fredericia, UU Lillebælt
og Fredericia Erhvervsudvikling, som er kommet med mange konkrete
forslag til aktiviteter, der skal arbejdes videre med, men også kommet
med helt konkrete tilsagn om samarbejdsaftaler på flere områder. Et par
af nøglepointerne i arbejdsgruppens drøftelser var, at der skal kunne tilbydes undervisning i nærområderne illustreret ved udsagnet ”Bjerget skal
komme til Muhammed” og ikke omvendt, og en anden pointe var, at der
skal fokuseres på at etablere et virksomhedsnetværk i hele Fredericia V,
som kan hjælpe med at sikre praktikpladser og ordinær beskæftigelse til
beboerne i begge boligområder.
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7.4

Sundhed og Idébutik

Dette indsatsområde indeholder mange idéer til projekter og aktiviteter
med vægten lagt på en høj grad af beboerinddragelse i opstarten, implementeringen, og i driften af aktiviteterne. Indsatsområdet er med til at
sætte beboerne i centrum og tager udgangspunkt i deres behov for sundhed, service, vejledning og masser af aktiviteter i nærområdet.
I arbejdet fra den foreløbige til den endelige helhedsplan har der især
været fokus på, hvordan begge projekter kunne suppleres med nogle
projektidéer, som kunne støtte op om det samlede arbejde i begge boligområder. Indsatsområdet er derfor suppleret med nye idéer til aktiviteter,
som har fokus på sundhedsområdet og idébutikkens kernekompetencer,
dels viden om sundhed og sundhedsfremmende tiltag og dels viden
om vejledning og information af beboerne/borgerne. I Korskærparken
har projekterne allerede kørt i 1 års tid, mens der for Sønderparkens
vedkommende vil blive tale om en ny opstart af projekter i et tæt og
koordineret samarbejde med det, der er og skal etableres i Korskærparken. Erfaringerne fra Korskærparken vil være afsættet for projekterne i
Sønderparken.

8

PROJEKTER I HELHEDSPLANEN

Herunder beskrives de projekter, som påtænkes gennemført i Sønderparken. Projekterne er organiseret under de fire indsatsområder beskrevet
ovenfor.

8.1

Indsatsområde: Fællesskab, formidling og samarbejde

8.1.1 Samarbejdsaftale
Afdelingsbestyrelserne i Sønderparken indgår i et forstærket samarbejde
med henblik på at understøtte processen omkring helhedsplanen og forankre lokale og eksterne netværk i boligområdet.
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Milepæl:
Inden udgangen af 2010 er der etableret en samarbejdsaftale mellem de
5 afdelingsbestyrelser.
Succeskriterium:
At alle afdelingsbestyrelser ved udgangen af 2012 udtrykker, at
samarbejdsaftalen har været med til at styrke det interne samarbejde på
tværs af boligafdelinger i Sønderparken.

8.1.2 Hjemmeside og Fællesblad
For at sikre, at alle beboere i Sønderparken informeres, når der sker noget nyt i boligområdet, etableres en hjemmeside, og der udgives et fællesblad. Kombinationen af hjemmeside og blad sikrer, at kommunikationen når ud til alle beboere. Fællesbladet skal sikre information på tværs
af afdelingerne og bidrage til, at alle beboere føler sig som en del af et
samlet Sønderparken.

Milepæle:
Formidlingsgruppen er etableret i 2011.
Formidlingsgruppen har deltagelse af både unge/ældre, etnisk danske og
ikke etnisk danske.
Succeskriterier:
Ved afslutningen af helhedsplanen er det lykkedes at sætte en
formidlingsmæssig dagsorden for Sønderparken i Fredericia og omegn.
Ved afslutningen af helhedsplanen er Sønderparken kendt som et dejligt
sted.

8.1.4 Botræning/oplysning

Milepæl:
Inden udgangen af 2010 er der etableret en hjemmeside for
Sønderparken
Inden sommeren 2011 er det første fællesblad udgivet.

For at sikre, at der bliver taget godt imod nye beboere i Sønderparken
gennemføres ’botræning’ for nyankomne familier/beboere, der ikke før
har prøvet at bo alment, og som kan have gavn af at blive informeret om
brug af lejligheden, regler for fællesarealer, affaldshåndtering mv.

Succeskriterium:
At min. 80 % af beboerne ved den afsluttende trivselsundersøgelse giver
udtryk for at være godt informeret om det der sker i Sønderparken.

Milepæl:
Ved udgangen af 2010 der udviklet en model til ”botræning”.
Ved udgangen af 2010 er der fundet de frivillige, som skal stå for
”botræningen”.

Kommunikationen af nyheder, arrangementer og nye initiativer i boligområdet er væsentligt styrket og er tværgående for de fem boligafdelinger.

8.1.3 Formidlingsgruppe
Der etableres en formidlingsgruppe af skriveglade beboere med lyst til og
mod på at påtage sig den opgave at skrive korte artikler til såvel Sønderparkens egen hjemmeside og Fællesbladet som til lokalblade o.lign. for
at sikre den positive formidling af Sønderparken udadtil og gøre boligom-
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rådet endnu mere attraktivt. Der tilknyttes en journaliststuderende til at
hjælpe med at vinkle historierne.

Succeskriterium:
Ved udgangen af 2013 udtrykker ejendomsfunktionærerne, at der er
blevet større forståelse for det at bo alment i Sønderparken, herunder
håndtering af affald, brug af udearealer m.v., dvs. at der tages bedre vare
på boligområdet.
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8.1.5 Sommerfest
Der afholdes en årlig sommerfest hen over en weekend med aktiviteter,
boder og indslag af forskellig art. Sommerfesten skal tiltrække mange
beboere og samtidig være en synlig del af bybilledet i Fredericia, således
at relationerne til den omkringliggende by styrkes og Sønderparken vises
frem som det attraktive boligområde, det er. (Det bør overvejes, om der
skal afholdes èn stor sommerfest på tværs af Korskærparken og Sønderparken, evt. at sommerfesten hver andet år afholdes i hvert af de 2
områder).
Milepæl:
Inden udgangen af 2010 er der nedsat et sommerfestudvalg med bred
repræsentation fra boligområdet.
I 2011 afholdes den første sommerfest.

8.1.6 Kulturelle dage
Der har tidligere været afholdt arrangementer i Sønderparken med indslag af etnisk og kulturel art. Et par gange om året afholdes arrangementer, hvor områdets beboere laver egnsretter og opfører dans, musik, teater eller andre ’hjemstavns’traditioner. Arrangementerne er åbne for alle.
Kan eventuelt afholdes i samarbejde med Fredericia Fritidscenter, som
kan bidrage til musik, teater og kreative aktiviteter.
Milepæl:
I 2011 afholdes der 1 kulturel dag i Sønderparken og fra 2012 min. 2
kulturelle dage om året.
Succeskriterium:
Ved afslutningen af helhedsplanen oplever beboerne en styrkelse af de
sociale relationer i boligområdet, herunder mellem beboere med forskellig
kulturel baggrund.
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8.1.7 Familiestue
For at fastholde en positiv fremtid for Sønderparken er det vigtigt, at områdets børn kommer ind i et fællesskab og lærer ’spillereglerne’ at kende,
når man vokser op i et stort alment boligkvarter. Familiestuen sigter mod
at samle forældre og deres småbørn i en legeklub, hvor der fx kan være
oplysning om sund kost og idræts- og fritidsliv samt almindelig sjov og
leg. Familiestuen kan evt. etableres i et samarbejde med sundhedsprojektet og den kommunale sundhedspleje.
Milepæl:
Grundlaget for etablering af en familiestue er undersøgt ved udgangen
af 2010. Familiestuen er – hvis grundlaget er til stedet – en realitet inden
sommeren 2011.
Succeskriterium:
Sundhedsplejen udtrykker ved udgangen af 2013, at familiestuen har
gjort en positiv forskel i forhold småbørns trivsel i Sønderparken.

8.2

Indsatsområde: Rum og Rammer

En stor del af Sønderparken indgår i en fysisk helhedsplan, der er under
udarbejdelse for området. I de kommende år vil der ske fysiske forbedringer af området til gavn for beboerne. Forbedringerne skal også gøre
Sønderparken til et endnu mere attraktivt sted at bo. Overvejelserne om
de fysiske forbedringer fremgår af helhedsplanens bilag 1.
I tiden mellem den foreløbige og den endelige helhedsplan har der været
afholdt et workshopforløb omkring de fysiske forbedringer.
Med processen har boligorganisationerne forsøgt at imødekomme nogle
af de udfordringer Sønderparken har i forhold til samarbejde, beboergrupper, manglende ansvarstagen og fællesfaciliteter.
En gruppe bredt inviterede beboerne har gennemgået en proces, hvor de
har peget på, hvilke muligheder udearealerne i Sønderparken indeholder
og efterfølgende kommet med idéer til, hvordan udendørsarealerne bør
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omdannes. Herefter har deltagerne arbejdet med placering og indhold
af et fremtidigt aktivitetshus med det formål at sikre, at husets aktiviteter
imødekommer en bred målgruppe og at det udformes, så der opstår mulighed for møder og samvær på tværs af målgrupperne.
Processen omkring aktivitetshuset og udearealerne har været en sammenhængende proces, som leder op til den byggefysiske helhedsplan.
UNDERTEKST TIL PROCESFOTOS: Processen har været tilrettelagt på
en sådan måde, at deltagerne i deres analyse, værdisætning, idéudvikling og kvalificering så vidt muligt har skullet imødekomme alle målgrupper i forhold til omdannelsen af udearealerne.
Indledningsvist i procesforløbet skulle deltagerne analysere deres eget
område, og herudfra pege på oplagte/centrale ’fællessteder’ som de
mente var vedkommende for flertallet af Sønderparkens beboere. Efterfølgende skulle deltagerne komme med idéer til aktiviteter de godt kunne
tænke sig i Sønderparken i fremtiden – ude- som indeaktiviteter.
På 2. workshop skulle deltagerne kvalificere tre scenarier for placering
af et fremtidigt aktivitetshus. Deltagerne skulle bl.a. forholde scenarierne
til et udvalg af repræsentative typologier for at sikre en bredt perspektiveret kvalificering, der udgjorde grundlaget for deres prioritering af
placeringerne.
Som afslutning på procesforløbet skulle deltagerne udelukkende arbejde
med indholdet i det fremtidige aktivitetshus. Ved at koordinere aktiviteterne i forhold til målgrupper og tidspunkt på dagen, udarbejdede deltagerne
en række aktivitetsprogrammer, der imødekom ønsket om at etablere et
levende aktivitetshus - hele dagen, hele ugen og for alle målgrupper.
Forløbet omkring udearealerne været sammentænkt med processen for
aktivitetshuset i den forstand, at det var det samlede resultat af hhv. udeareals- og aktivitetshusprocessen der udgjorde beslutningsgrundlaget for
arealernes endelig disponering og dermed også husets placering. Fx var
det relevant for den endelig vurdering, hvilke krav husets indholdsmæssige forhold stillede til udearealerne.
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sammenhæng på tværs af afdelingerne og at fællesskabsfølelsen i Sønderparken understøttes.
Resultatet af processen danner baggrund for en disponering af udearealerne, der af beboerne vurderes til at gøre området ’ligeværdigt for alle’,
et sted ’hvor alle kommer forbi’. Med disponeringen gives der endvidere
mulighed for nærhed mellem børn og voksne, idet flere aktiviteter samlet
giver grundlag for mere liv.
Aktiviteterne koncentrerer sig temavist som perler på en snor, der forbinder de forskellige afdelingers nærarealer i ét langt aktivitetsforløb igennem hele Sønderparken. Således er det hensigten at hvert enkel ’perle’
eller tema på forskellige måder imødekommer en repræsentativ række
målgrupper og samtidig er identitetsskabende for det pågældende delområde. De forskellige identiteter skaber tilsammen en ny sammenhæng
i området, som kan understøtte en helheds- og fællesskabsforståelse af
Sønderparken.
Det er den overvejende anbefaling, at aktivitetshuset placeres på det
store grønne område ved boldbanerne på Sønderparkens nordlige side.
Her vil huset have en central beliggenhed, og der vil være god plads til
aktivitetshusets udearealer samt gode tilkørselsforhold via/langs den
eksisterende brandvej. Endelig anbefaling på baggrund af trafik- og Planforholdene afklares på et møde i april måned mellem administrationen,
rådgivere, afdelings- og hovedbestyrelser.
Milepæle:
2012 er multibanen etableret og klar til at tage i brug

8.2.1 UdeRum:
I forbindelse med den fysiske plan for Sønderparken er der afsat midler til
at forbedre og omdanne de udendørs arealer.
Med omdannelsen imødekommes behovet for, at der etableres flere fælles faciliteter for en bred målgruppe foruden, at der skabes større fysisk
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Succeskriterium:
Ved afslutningen af helhedsplanen er omdannelsen af udearealerne
realiseret og de bruges af beboerne på tværs af afdelingsskel.
SCENARIE med anbefalet placering af aktivitetshus og tematisk disponering af aktiviteter.
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EFTERMIDDAG

CAFÉ 50 PERS
billig morgenmad

LEKTIECAFÉ
SPROGVÆRKSTED

UDEKØK (fælles)
KØKKEN

IND OG UDLÅN

NET CAFÉ

GALLERI

KLUB

BUTIK

PIGEKLUB
DRENGE FORBUDT!

ØVERUM

GRILL

SLASKERUM

FAST PERSONALE
SERVICECENTER

MALER/KERAMIK

SYVÆRKSTED
PERS.

ÅBENT
12-15
VÆRKSTED

DEPOTER

undervisning

STORSKRÆM

MULTISAL

BILLARD

BILLARD

BØRNEKLUB
MØDREHJÆLP

STORSKRÆM

FOREDRAG
50 PERS.

småbørns
legeplads

RYGERUM
VARMESTUE

GYMNASTIK
YOGA
KAMPSPORT
FITNESS
SHOWDANCE

CYKEL
VÆRKSTED
METAL
VÆRKSTED
hundeparkering

Som et led i at få skabt et mere forenet Sønderparken på tværs af grænserne mellem afdelingerne, er der stort ønske om at etablere et aktivitetshus for alle beboerne i Sønderparken. Huset skal være en fælles neutral
platform, som henvender sig til alle Sønderparkens beboere. Huset skal
imødekomme behovet for flere fælles faciliteter i bebyggelsen, mødesteder og aktiviteter for områdets unge og ikke mindst øge beboernes
fællesskabsfølelse og tilhørsforhold. På baggrund af den tidligere nævnte
beboerinddragende proces, er der udarbejdet et fundament for aktivitetshuset, som beror på beboernes egne ønsker og idéer. Der tegner sig et
billede af et hus, der skal indeholde et bredt udvalg af aktiviteter heraf
mange af vidt forskellig karakter. Det er formålet med huset, at der skal
være plads til alle målgrupper og behov på samme tid, samtidig med at
det gennem aktiviteter og understøttende rumligheder skal målrettes bestemte målgrupper. Det er ønsket, at huset kan ’leve’ på alle tidspunkter
af døgnet. Resultatet af processen viser beboernes rumprogrammer, der
rummer og koordinerer Sønderparkens målgrupper både i forhold til tid
på dagen og aktivitet.

EFTERMIDDAG
GRUPPE

MADKLUB

I forbindelse med den fysiske plan for Sønderparken afsættes der midler
til et aktivitetshus.

W3. Aktivitetshuset rum og tid_helhedsplan for Sønderparken
Tirsdag den 2. marts 2010

PETANGUE

8.2.3 Aktivitetshus:

KNALLERT

UDEDEPOT

Eksempel på aktivitetsprogram for
aktivitetshuset (eftermiddagsscenarie)

Arkitekterne vil med udgangspunkt i beboernes rumprogrammer tilstræbe
at tegne et hus, hvor der er mulighed for, at mange individuelle liv kan
udfolde sig og for, at ventede og uventede møder kan opstå på tværs
målgrupperne både i større forsamlinger og omkring forskellige aktiviteter. Der er således via beboernes arbejde tegnet et tydeligt billede af, at
der skal tænkes på tværs af beboergrupperne og skabes rammer for at
udbygge et fremtidigt kendskab og fællesskab.
Dorte Mandrup arkitekter, som er blevet bedt om at tegne aktivitetshuset,
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har desuden indgået aktivt i procesforløbet.
Milepæle:
Der afholdes rejsegilde for aktivitetshuset ultimo 2011.
Succeskriterier:
Ved afslutningen af helhedsplanen er der etableret et aktivitetshus, der
fungerer som et levende sted med aktiviteter, der henvender sig til alle
målgrupper i Sønderparken.
25 % af beboerne i Sønderparken benytter sig af gennemsnitligt 1 gang
om måneden af husets tilbud.

8.2.4 UngeRum:
Formålet med ’Unge Rum’ er at sikre, at Sønderparkens unge kan stimuleres og udfolde sig omkring spændende aktiviteter. Hermed kan de få
opfyldt deres sociale behov i et (meningsfuldt) samvær med andre unge i
rammer, hvor de føler et tilhørsforhold, et ansvar og en interesse.
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Ved afslutningen af helhedsplanen er der skabt rammer for, at områdets
børn og unge kan dyrke fællesskaber og udfolde sig i overensstemmelse
med beboernes primære ønsker for udfoldelsesmuligheder i boligområdet
(jf. Bilag 2: Matrix for aktiviteter)

8.2.5 Kreative værksteder:
I Sønderparken er det en del af den fælles vision, at alle beboere skal
have mulighed for at udfolde sig og dyrke deres interesser i fællesskab
med andre. Opfyldelsen af denne vision skal ved at etablere flere forskellige kreative værksteder i det fremtidige aktivitetshus. De kreative værksteder henvender sig som udgangspunkt til personer indenfor alle målgrupper. Det kan også danne ramme for møder på tværs af målgrupper,
med mulighed for at afgive og modtage lærdom beboerne imellem.

De unge har været en central målgruppe i processen omkring aktivitetshus og udearealer. I aktivitetsprogrammerne, som beboerne udarbejdede
i processen for aktivitetshuset (i scenarierne) er der indarbejdet flere
funktioner og aktiviteter, der målrettet er tiltænkt områdets unge: øvelokale, knallertværksted, fritidsklub, ’slaskerum’ for unge, pige- og drengeklub,
net-café m. fl.

Der er blevet peget på værksteder til forskellige kreative fag, såsom
syning og maling samt lidt grovere værksteder som træværksted og
cykelværksted. På ovenfor beskrevne workshopforløb, blev det også
diskuteret hvordan disse værksteder skulle fungere. Der blev peget på
muligheden for faste kurser man kunne melde sig på, samt mulighed for
at bruge værkstederne individuelt. Det er også et forslag fra beboerne, at
man som beboer i området med evner indenfor de forskellige fag kan fungere som hjælper på de forskellige værksteder. De ansatte projektledere
varetager i opstartsfasen koordinering samt daglig drift af værkstederne,
på sigt skal dette arbejde varetages af andre.

Disponeringen af udearealerne omfatter flere og nye sportsaktiviteter, foruden en optimering af nogle af de eksisterende boldbaner. Aktiviteternes
placering sker ud fra et ønske om skabe et koncentreret forløb af aktiviteter, således at der opstår et attraktivt miljø for områdets unge.

Milepæle:
Primo 2012 tages værkstederne for de grove og de kreative fag i brug
- gerne ud fra en plan, der sikrer vekslen mellem kurser, mulighed for
individuelt arbejde og kreative interessefællesskaber.

Milepæle:
Ultimo 2011 er ca. halvdelen af de beskrevne ungeaktiviteter, som i
fremtiden skal danne ramme om de unges udfoldelser tilgængelige, klar
til indretning og ibrugtagning af de unge.
Succeskriterier:

Succeskriterier:
Ved afslutningen af helhedsplanen er de kreative værksteder benytter et
stort antal beboere (10 %) værkstedsfaciliteterne.
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8.2.6 Sport og bevægelse:
Der er et generelt ønske fra beboerne om bedre muligheder for sport og
bevægelse – især med fokus på at skabe særlige attraktive sportsmiljøer
og -faciliteter for områdets unge. I forbindelse med omdannelsen af udearealerne er der et ønske om en multibane, ligesom at der i forbindelse
med aktivitetshuset er ønsker om udendørs sportsaktiviteter i nær relation med aktivitetshuset. Inde i huset er der ligeledes mange ønsker om
aktiviteter indenfor sport og bevægelse som fx bordtennis, dans og gymnastik (se også bilag 2: Matrix for aktiviteter).
Temaet sport og bevægelse ligger i tråd med indsatsområdet Sundhed
og Idébutik og kan indgå som et aktivt led i oplysningen om sund kost,
idræts- og fritidsliv/ alm. sjov og leg.
En konkret begivenhed som også kan være med til at styrke fællesskabet
er idéen om en ’Sønderparken Cup’, som kan blive en årligt tilbagevendende tradition, hvortil lejligheden sammensatte hold af børn/unge fra
området og uden for området over en hel dag spiller en turnering med
præmier til vinderne. Den ønskede multibane (jfr. afsnit 7.21) kunne være
en central facilitet under cup’en, der bl.a. gav mulighed for at spille fx
’Street basket’ eller anden ungdomsappellerende sport. De store græsarealer umiddelbart nord for det nye aktivitetshus kan udgøre de nye
baner, der spilles fodbold på. Det er vigtigt, at Sønderparken Cup arrangeres i samarbejde med byens etablerede fritidsforeninger og på den
måde bliver brobyggende for de unges deltagelse i de etablerede fritidsaktiviteter, fx i samarbejde med Fredericia Fritidscenter, som kan bidrage
med professionelle kompetencer, fx en idræts-entreprenør.
Milepæle:
Ultimo 2011: projektlederne og Fredericia Fritidscenter har indgået
samarbejde omkring planlægningen af Sønderparken Cup 2013.
Succeskriterier:
Der er ved udgangen af 2014 blevet afholdt mindst 3
sportsarrangementer for Sønderparkens beboere, hvor mindst 25 % af
områdets unge har deltaget.
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Opstartsplan for aktivitetshus
I forhold til at sikre et aktivitetshus, der opleves
dynamisk og inspirerende lige fra starten, er det vigtigt
at de mange aktiviteter igangsættes i en velovervejet
rækkefølge.
I ovenstående diagram har vi peget på en række
aktiviteter, der med fordel kunne igang-sættes som de
første, så ønsket om et levende aktivitetshuset opfyldes.
På sigt skal huset rumme langt flere aktiviteter.
På baggrund af arbejdet på de tre workshops,
foreligger et dokument med beboernes mange ønsker
til aktiviteter for huset samt tilhørende målgrupper.
Dette dokument kan være et arbejdsredskab til
projektkoordinatorerne.(bilag 2: Matrix aktivitetshus)
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8.2.7 Mad:
Igennem hele den beboerinddragende proces, har der været meget fokus
på det at mødes omkring fremstillingen og eller indtagelsen af mad. Der
har tidligere været et arrangement i Sønderparken, hvor nogle af områdets kvinder af anden etnisk afstamning end dansk lavede mad fra deres
oprindelsesland til mange beboere. Beboerne karakteriserede arrangementet som særdeles vellykket. Dagen skabte (festligt) samvær, dialog
og en fælles oplevelse på tværs af Sønderparkens afdelinger og kulturer.
Det er et ønske at aktivitetshuset kan danne ramme for lignende arrangementer i fremtiden. Ligesom at det i fremtiden skal være muligt for beboerne at købe sig et billigt måltid mad i aktivitetshuset, som man f.eks. kan
spise i huset sammen med andre beboere. Et bud på en ramme for indtagelsen af mad kunne være en mindre café om formiddagen som ’udvides’
op af dagen til også at kunne levere regulære måltider. Det er omkring
indtagelsen af et måltid mad eller en kop kaffe, at der kan opstå mulighed
for det korte og tilfældige møde beboerne i mellem.
Temaet mad ligger i åbenlys i tråd med indsatsområdet Sundhed og Idébutik og kan indgå som et aktivt led i oplysningen om sund kost.
Milepæle:
2012: Der er afholdt mindst 4 tematiske/ tværkulturelle arrangementer,
hvor mad indgår som et centralt tema. Mindst 35 % af Sønderparkens
beboere deltager.
Succeskriterier:
Der afholdes mindst og gennemsnitligt 1 gang om måneden et
fællesspisningsarrangement - fx af tematisk art, som er åbent for alle
beboere/afdelinger i Sønderparken.

8.3

Indsatsområde: Sundhed og Idébutik

Fra den foreløbige til den endelige helhedsplan har en arbejdsgruppe
med repræsentanter fra beboerdemokrater, den administrative ledelse
samt sundhedschefen og bibliotekschefen drøftet projekterne under dette
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indsatsområde og har herefter suppleret indsatsområdet med projekter,
som især retter sig mod kernefaglighederne indenfor sundhedsområdet
og biblioteksområdet. Projekternes forankring ligger i de styregrupper,
som er nedsat under hvert af de 2 projektom-råder, og dermed ligger milepæle og succeskriterier også som en del af deres arbejde.
Projekterne er medtaget her i helhedsplanen for at illustrere dels den
store mangfoldighed af initiativer, der er i gang og på vej i gang i begge
boligområder, og dels for at illustrere det samspil, der skal være mellem de kommunale projekter og helhedsplanens projekter. Projekterne
er ligeledes kommunens økonomiske bidrag til helhedsplanerne i begge
boligområder.
For Sønderparkens vedkommende handler det om at udvikle nogle nye
projekter på både sundheds- og idébutikkens område i de kommende år,
og her vil nedenstående liste danne inspiration til det kommende arbejde,
der forestår. Det vil dog tidligst være realistisk, at igangsætte projekter i
Sønderparken fra 2011, hvilket også afspejles i det opstillede budget.
Følgende projekter foreslås indoptaget i Sundhedsprojektet og
Idébutikken:

8.3.1 Fælles bookingliste for fællesfaciliteter (Idébutikken)
Der oprettes en fælles bookingliste for alle fysiske faciliteter, rum og sale
i området, der kan skabe grobund for en fælles benyttelse af faciliteterne
i Korskærparken. Muligheden for den fælles benyttelse af faciliteterne i
området skaber incitament hos beboerne til at bevæge sig mere rundt i
området, hvilket giver fornemmelsen af en større rummelighed og et bedre kendskab til hinanden. Beboerne opdager også flere muligheder ved at
se flere rum og steder.

8.3.2 Vejledningsbutik (Idébutikken)
I vejledningsbutikken kan man uformelt få vejledning uden journalisering.
En professionel vejleder er stillet til rådighed for opklarende spørgsmål og
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hjælp til problemløsning. Vejledningsbutikken kan tænkes at være en del
af medborgerhuset.

8.3.3 Undervisning og kurser i demokrati og beboerdemokrati
(Idébutikken)
Der arrangeres fælles kurser i demokratihistorie og beboerdemokrati for
beboerne i Korskærparken. Samtidig opstartes arrangementet ”Vi læser
avisen sammen”, hvor f.eks. indvandrerkvinder kan komme og være med
til i fællesskab at læse avisen og debattere avisens temaer. Initiativet vil
være med til at oplyse beboerne i demokratiets principper, styrke beboerdemokratiet og fremme beboerengagementet.

8.3.4 Hjælp til at blive ”digital borger” (Idébutikken)
Der etableres et tilbud om hjælp til at blive ”digital borger”, som udbyder
introduktion og vejledning i it-kendskab. Det er nødvendigt, at kunne
bruge nettet til helt grundlæggende ting som indberetninger til skat og
ansøgninger til kommunen. Derfor er der mange i Korskærparken, både
ældre og etniske minoriteter, der har behov for hjælp i den forbindelse og
generelt er interesserede i at tilegne sig bedre it-kompetencer.

8.3.5 Idrætsaktiviteter (Sundhedsprojektet)
Der oprettes flere idrætstilbud i området. Idrætten og den motion, det
tilbyder, er et led i den generelle sundhedsindsats i Sønderparken.
Idrætsaktiviteterne kan desuden skabe en kobling til det øvrige idrætsliv i
Fredericia kommune og være med til at styrke foreningstraditionen blandt
beboerne.

8.3.6 Feriesjov (Sundhedsprojektet)
Mange børn og voksne i Korskærparken kommer ikke på ferie. De har
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ikke mulighed eller råd, så derfor ville det have stor betydning for beboerne, hvis man kunne skabe nogle særlige aktiviteter i ferierne. Desuden
ville det være med til at styrke sammenholdet på et tidspunkt, hvor beboerne netop har tid og overskud.

8.3.7 Sportsfestival (Sundhedsprojektet)
En årlig begivenhed som en sportsfestival vil kunne tiltrække både børn
og voksne i området og skabe rammerne for, at man kan lege sammen.
Festivalen skal skabe mulighed for, at alle kan være med på deres niveau. En sportsfestival vil desuden være med til at fremme beboernes
interesse for at dyrke motion.

Der etableres et center, hvor beboerne kan få målt deres BMI, vægt, fedtprocent mv., og hvor beboerne kan få rådgivning om kost, motion m.m.

8.3.12 Sund mad – ny idé (Sundhedsprojektet)
Et projekt som inviterer beboerne inden for til tilberedning af sund mad og
vejledning i, hvordan sund mad hænger sammen med sund levevis.

8.4

Beskæftigelse og uddannelse

8.3.8 Læsecafé – ny idé (Idébutikken)

Til dette indsatsområde bliver der tilknyttet 2 konsulenter jf. nedenstående beskrivelser, og i det efterfølgende er der opridset nogle helt konkrete
projekter/tiltag, som er fremkommet i procesforløbet ved udarbejdelsen
af helhedsplanen inkl. navn på samarbejdspartnere til projektet. Til sidst
er der opridset en idéliste, som kan bearbejdes videre, når arbejdet med
helhedsplanen går i gang.

En café hvor beboerne får hjælp til informationssøgning og læsning –
unge som ældre.

8.4.1 Beskæftigelseskonsulent

Hvis dette projekt skal etableres i Sønderparken kan det evt. ske via projektet Sønderparken Cup jf. pkt. 7.2.6.

8.3.9 Idébutik i Sønderparken – ny idé (Idébutikken)
Biblioteket arbejder pt. på en ansøgning om oprettelsen af en Idébutik i
Sønderparken. Biblioteket vil bruge de erfaringer både projektmæssigt og
samarbejdsmæssigt, som er opnået gennem arbejdet i Korskærparken, til
at udarbejde en ny ansøgning. Økonomien i dette er indtil videre ukendt.

8.3.10 ”Mini-biblioteker” – ny idé (Idébutikken)
Det anbefales, at der arbejdes videre med idéen om etablering af et
egentligt mini-bibliotek i begge områder, hvor der kan lånes og bestilles
bøger. Vil være med til at forbedre servicen i begge områder, og kan måske også være med til at trække brugere fra nærområderne ind i Sønderparken og Korskærparken.
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8.3.11 Testcenter for sundhed – ny idé (Sundhedsprojektet)

Der ansættes en lokal konsulent til deling mellem Korskærparken og
Sønderparken. Konsulentens opgave er at få nye lokale projekter op
at stå (se bl.a. nedenstående forslag) i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Konsulenten er forankret i områdesekretariatet, men indgår i
et tæt samarbejde med mange eksterne parter og herunder især med
Jobcentret i Fredericia. Det er vigtigt, at indsatsen bliver et supplement til
og en udvidelse af den kommunale indsats, og at der er en klar sammenhæng med de tiltag, som allerede er etableret i dag. Konsulenten skal
naturligvis være meget synlig i lokalområdet.

8.4.2 Uddannelseskonsulent
Der ansættes en lokal konsulent til deling mellem Korskærparken og
Sønderparken. Konsulentens opgave er at sikre målrettede uddannelsestiltag for begge områders beboere. Uddannelsestiltagene, som er etab-
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leret i samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner (EUC, VUC,
UU-lillebælt m.v.) skal være kompetencegivende, således at beboerne
kan få opgraderet deres kvalifikationer til brug for nye uddannelsesforløb
eller til brug for ny beskæftigelse. Konsulenten skal ligesom beskæftigelseskonsulenten ligeledes være meget synlig i lokalområdet og indgå i det
etablerede områdesekretariat.

8.4.3 Etablering af en uddannelsesinstitution i Vestbyen
Visionen er at etablere ”vores” skole/uddannelsesinstitution, hvor det bliver attraktivt for beboere i Vestbyen at deltage. Her mødes alle på kryds
og tværs af etniske, aldersmæssige og geografiske skel og får undervisning på mange forskellige niveauer. Det kan være alt lige fra undervisning
i kreative fag, faglige, bevægelse, debat/foredrag, specialundervisning,
højskole, aftenskole, ungdomsskole, lektiecafé mv. For at skabe opmærksomhed på den nye ”skole” udskrives en konkurrence, som har
til formål at finde et navn til ”skolen”. Samarbejdspartnere: EUC, UUlillebælt og VUC. Fredericia Erhvervsudvikling indgår i dommer-teamet i
konkurrencen.
Milepæl:
Konkurrencen udskrives og afvikles inden sommeren 2011
Skolen er etableret senest sommeren 2011.
Succeskriterier:
At min. 80 % af beboerne i Korskærparken og Sønderparken ved
udgangen af 2013 kender den nye ”skole”
At min. 50 % af beboerne oplever, at skolen har gjort en positiv forskel i
forhold til at komme i uddannelse.

8.4.4 Praktik/job i forbindelse med de fysiske renoveringer
I forbindelse med de store renoveringer som begge områder skal gennemgå i de kommende år, skal der til entreprenørerne stilles krav om at
ansætte unge/arbejdsledige fra Korskærparken og Sønderparken. Det
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kan også være jobs i forbindelse med genhusning, rengøring, catering
m.v., som er tilknyttet de fysiske projekter. Der kan være tale om kombineret praktik og undervisningsforløb. Samarbejdpartnere er: EUC-lillebælt, Fredericia Erhvervsudvikling og Jobcentret.
Milepæle:
At forpligtelsen er indskrevet i det materiale, der ligger til grund for
udbudet af opgaverne.
At der min. er ansat 10 personer samlet set i forbindelse med de fysiske
renoveringer.
Succeskriterium:
At min. 75 % af de ansatte fortsætter i enten et uddannelsesforløb eller
fast beskæftigelse.

8.4.5 Etablering af virksomhedscenter ISS
I et tæt samarbejde med Jobcentret Fredericia etableres et virksomhedscenter ISS i Vestbyen, hvis der vel og mærke er beboere i matchgruppe
4, som kan visiteres til centret. Virksomhedscentret kan levere jobs indenfor kantine, rengøring, grønne områder samt skadeservice. EUC-lillebælt
ønsker ligeledes at indgå som samarbejdspartner på projektet.
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unge fra området (lokalt mini UU). Uddannelsestiltagene skal bidrage til
den brede vifte af tilbud, som den nye ”skole” i Vestbyen har at byde på.
Milepæl:
Tilbuddene etableres løbende gennem hele projektperioden med opstart
af de første kurser/tilbud inden udgangen af 2010.
Succeskriterium:
At uddannelsestiltagene generelt sikrer et højere uddannelsesniveau
i begge områder og, at man ved udgangen af 2013 lever op til
Fredericia Kommunes målsætning om unge, der har gennemført en
ungdomsuddannelse.

8.4.7 Uddannelse af frivillige
Der iværksættes et uddannelsesforløb for frivillige, som er med til at
styrke deres kompetencer i forhold til at agere som frivillig i et alment
boligområde. Som en del af undervisningsforløbet kan indgå emner som
kulturkendskab, formidling, projektledelse m.v.

Milepæl:
Virksomhedscentret er i samarbejde med Jobcentret etableret primo
2011.

Milepæl:
Uddannelsen er etableret inden udgangen af 2011 evt. i samarbejde med
VUC.
Succeskriterium:
At der min. har deltaget 50 frivillige fra Korskærparken og Sønderparken
på uddannelsen inden udgangen af 2012.

8.4.6 Uddannelsestiltag på alle niveauer

8.4.8 Etablering af virksomhedsnetværk

EUC, VUC og UU-lillebælt har tilkendegivet, at de vil bidrage til etablering af en bred vifte af uddannelsestilbud i lokalområderne. Det kan både
være på grunduddannelsesniveau, men også på ungdomsuddannelsesniveau – tekniske, merkantile og HF. Det kan også være sprogundervisning på flere niveauer i et samarbejde med Fredericia Sprogcenter. UU
kan i den forbindelse tilbyde åben individuel eller kollektiv rådgivning af

I et tæt samarbejde med Fredericia Jobcenter, Fredericia Erhvervsudvikling og EUC-lillebælt etableres der et virksomhedsnetværk i Vestbyen.
Der kan evt. tilknyttes lokale ledige, som bliver ambassadører for netværket og dermed har andel i at drive netværket i projektperioden. Opgaven
bliver at tage kontakt til virksomhederne i Vestbyen nedbryde fordomme
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om ledige og sikre virksomhederne viden om, hvilke ordninger de kan
gøre brug af, når de ansætter ledige.
Milepæl:
Opstart om samarbejde inden udgangen af 2010.
Netværket er etableret inden udgangen af 2011.
Succeskriterium:
At der min. indgår 50 lokale virksomheder i netværket.

8.4.9 Praktik- og fritidsarbejde
Der etableres en ordning, der skal gøre det muligt for beboere at komme i
praktik som f.eks. vicevært eller hos områdets virksomheder. I den forbindelse skal der udarbejdes informationsmateriale om projektet samt uddannes en eller flere ambassadører, der kan skabe kontakterne. Projektet
skal dermed også omfatte formidling af fritidsjob til unge.
Milepæl:
At praktikordningen er etableret i 2011.
Succeskriterium:
At der i perioden 2011 – 2014 har været 40 unge i praktik.

8.4.10 Lektiehjælp for både unge og voksne
Der opstartes en lektiecafé, hvor der tilbydes lektiehjælp til både unge og
voksne. Det sker for at hjælpe både unge i folkeskolen og voksne under
uddannelse. Lektiecaféen er et sted, hvor man kan få hjælp og rådgivning
af nogle vejledere, men også bruge hinanden som sparringspartnere. Der
kan også være tale om FVU-forløb for voksne. VUC har tilbudt sig som
samarbejdspartner på projektet.
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Milepæl:
At lektiecaféen(erne) er etableret inden sommeren 2011.
Succeskriterium:
At lektiecaféen(erne) kan drives på frivillig basis.
At der rekrutteres unge/voksne fra områderne til at bistå med
lektiehjælpen.

8.4.11 Mentorordning
Mentorordningen skal gøre det muligt for mere erfarne beboere, at hjælpe
mindre erfarne og fagligt dygtige. Det aktiverer både mentor og ”mentee”
og skaber en gensidig udveksling. Ordningen er med til at udvikle kompetencer hos både mentor og mentee og giver dermed begge parter en
større selvtillid og erfaring. Det kan være mentorordning i forhold til: Voksen/ung og ung/ung. Fredericia Jobcenter kan, såfremt der findes egnet
mentorkandidat(er) uddanne vedkommende og evt. ansætte personen
til konkrete mentoropgaver på tværs af de 2 boligområder. EUC-lillebælt
ønsker ligeledes at indgå som samarbejdspartner på projektet.
Milepæle:
At der er fundet egnet mentor(er) inden udgangen af 2010.
At mentorordningen er oppe at køre primo 2011.

Milepæle:
Iværksætterforløb er etableret inden udgangen af 2011.

8.4.13 Det lokale jobcenter
Der etableres et lokalt jobcenter, som kan tilbyde åben vejledning, informationsmøder, hjælp til jobsøgning, jobsamtaler/opfølgningssamtaler i
nærområdet. Fredericia Jobcenter har tilkendegivet, at de i et vist omfang
kan stille medarbejder til rådighed i forhold til information, rådgivning og
lign.
Milepæl:
Det lokale jobcenter er etableret i 2011.

8.4.14 Diverse-listen
Udover ovennævnte projektliste har der via forarbejdet til helhedsplanen
været peget på følgende initiativer/projekter: Højskoledage for unge og
voksne (i samarbejde med VUC), målrettet praktikpladssøgning (i samarbejde med EUC-Lillebælt), aftenskoleundervisning (i samarbejde med
VUC) samt oprettelse af interesseklubber: Geografi, sprog, historie og
kultur (i samarbejde med VUC).

8.4.12 Iværksætterforløb
Der arbejdes på at etablere iværksætterforløb for forskellige målgrupper,
evt. i første omgang som kursusforløb. Der kan bruges rollemodeller som
intro, og der er nu åbnet op for mikrolån via EU til at understøtte opstarten for nye iværksættere. Fredericia Erhvervsudvikling/Vidensparken har
tilkendegivet, at de gerne vil være samarbejdspartnere på dette projekt,
og det kunne evt. overvejes at inddrage IBC og Fredericia Sprogcenter i
projektet.
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Styregruppe

Styregruppe

forretningsudvalg

midlertidigt
samarbejdsforum

SØNDERPARKEN

KORSKÆRPARKEN

sekretariatet
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ORGANISERING

Fra den foreløbige til den endelige helhedsplan har der været nedsat en
bredt repræsenteret arbejdsgruppe, som har haft til opgave at komme
med et bud på den endelige organisering af helhedsplanerne.
Arbejdsgruppens opgave har været at tage stilling til den overordnede
organisering på tværs af begge boligområder, Korskærparken og Sønderparken, og samtidig tage stilling til, hvordan der sikres en stærk koordinering og forankring både hos afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelserne, administrationen og hos Fredericia Kommune.
I nedenstående illustration, som er et samlet organisationsdiagram for
arbejdet med begge helhedsplaner, fremgår det, at der nedsættes en
styregruppe i begge områder med følgende kommissorium:
Styregruppen har det overordnede ansvar for gennemførelsen af den
samlede helhedsplan. Styregruppen har ansvaret for at målene bliver
opfyldt, at sikre den økonomiske styring, at sikre en overordnede
evaluering, og at sikre projekterne og helhedsplanens fremdrift.
Styregrupperne skal samtidig sikre en synergi og et stærkt samspil med
de kommunale sundhedsprojekter og Idébutikken i begge områder.
Af nedenstående organisationsdiagram fremgår det, at forretningsudvalget har en central rolle i koordineringen mellem de 2 helhedsplaner.
Forretningsudvalgets kommissorium er:
Forretningsudvalget skal sikre en operationalisering af styregruppens
beslutninger, følge op på beslutninger truffet af styregruppen, yde
sparring til de ansatte projektledere samt sikre en koordinering mellem
de 2 helhedsplaner og de projekter, som i øvrigt er etableret i begge
boligområder. Forretningsudvalget skal også sikre, at der sker en
løbende og årlig evaluering af helhedsplanens mål og succeskriterier
i et samarbejde med de evalueringer, der skal udarbejdes for både
sundhedsprojekterne samt Idébutikken.
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I organisationsdiagrammet er der tegnet en stiplet cirkel med betegnelsen: Koordineringsmøder. Koordineringsmødet er tegnet som en
stiplet cirkel, da der her er tale om en midlertidig funktion, som formentlig kan nedlægges igen efter max. ½ år, når helhedsplanens arbejde er oppe i gear. Koordineringsmødets funktion/kommissorium er:
Koordineringsmødet skal sikre en løbende og kontinuerlig
koordination mellem Boligkontoret Fredericia og Boli.
nu og en forankring af helhedsplanerne ind i begge
boligorganisationer. Koordineringsmødet skal samtidig sikre
en løbende sparring med områdesekretariatet i opstartfasen
således, at sekretariatet sikres den nødvendige viden og
beslutningskompetence.
Endelig fremgår det af nedenstående organisationsdiagram, at der
oprettes et områdesekretariat på tværs af de 2 helhedsplaner. Områdesekretariatets kommissorium/opgaver er:
Området skal sikre en løbende fremdrift af helhedsplanen og
helhedsplanens projekter. Områdesekretariatet skal sikre en
betjening af begge styregrupper, ligesom områdesekretariatet
skal indgå i et tæt samarbejde med afdelingsbestyrelserne
i begge boligområder. De skal samtidig sikre, at der
udarbejdes en informations/kommunikationsstrategi for det
samlede arbejde, og at denne føres ud i livet. De skal være
opsøgende i forhold til at sikre en markant beboerinvolvering
i helhedsplanens projekter, og de skal være igangsættere
af helhedsplanens projekter. Samtidig skal de sikre et
tæt samarbejde med de ansatte ejendomsfunktionærer
i begge boligområder, og så vidt muligt inddrage dem i
nogle af de aktiviteter/projekter, der skal gennemføres.
Det er ligeledes målet, at områdesekretariatet er med til at
sikre, at der oprettes et fællessekretariat med de ansatte i
sundhedsprojektet og idébutikken.
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Organiseringsmodellen kan illustreres således:
Styregruppen mødes 1 gang i kvartalet og sammensætningen ser
således ud:
De 2 formænd for Boligkontoret Fredericia og Boli.nu (Den ene er
samtidig formand for styregruppen i Sønderparken og den anden
for styregruppen i Korskærparken)
Formænd for boligorganisationerne i begge boligområder
Formænd for afdelingsbestyrelserne i begge boligområder
De administrative ledere for Boligkontoret Fredericia og Boli.nu
1 politiker fra Fredericia Byråd i hver af styregrupperne
2 direktører fra Fredericia Kommune
Projektchefen og projektlederen fra områdesekretariatet er sekretariat for styregrupperne

Forretningsudvalget mødes 1 gang pr. måned og sammensætningen
ser således ud:
De 2 formænd for styregrupperne
De administrative ledere for Boligkontoret Fredericia og Boli.nu
Områdesekretariatets 4 medarbejdere
Sundhedschefen i Fredericia Kommune
Bibliotekschefen i Fredericia Kommune
Arbejdsmarkedschefen i Fredericia Kommune
Der kan indkaldes personer ad hoc til udvalget fra ex. politiet,
SSP, den matrikelløse klub mv.
Koordineringsmøderne afholdes 1 gang om ugen og
sammensætningen er:
De administrative ledere fra Boligkontoret Fredericia og Boli.nu
Områdesekretariatets 4 medarbejdere
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Områdesekretariatets sammensætning er:
Projektchef med det overordnede ansvar for begge helhedsplaner
Projektleder med særligt ansvar for projekter i begge
helhedsplaner
Uddannelseskonsulent
Beskæftigelseskonsulent

10

OPSTART AF HELHEDSPLANEN

Da både projektchefen og projektlederen allerede er ansat med opstartdato den 1. april 2010, kan arbejdet med gennemførelsen af helhedsplanen allerede begynde den dag helhedsplanen er godkendt af begge
boligorganisationer og Fredericia Kommune og dermed indsendt til
Landsbyggefonden, som det endelig grundlag for den indsats, der skal
ske i de kommende år i Korskærparken, Sønderparken og på tværs af
begge områder.
Det betyder, at arbejdet uden afbræk kan bygge videre på den markante
inddragelsesproces, der har været gennemført mellem den foreløbige og
den endelige helhedsplan i begge områder.
Gennem arbejdet med den endelige helhedsplan har det stået klart, at
der som udgangspunkt er nogle klare udfordringer, som det er vigtigt fra
starten at tage hånd om. Først og fremmest står det klart, at der er rigtig
mange aktører på banen i begge områder og mange flere på vej. Hvis det
skal lykkes at skabe en effektfuld indsats og en synergi mellem de forskellige projekter, så skal der skabes et samarbejdsgrundlag på tværs af
alle aktører. Samarbejdsgrundlaget skal blandt andet bygge på de erfaringer (gode og dårlige), som sundhedsprojektet og Idébutikken har gjort
sig i det forløbne år, men skal også bygge på de ønsker og forestillinger,
som alle gør sig i forhold til det fremtidige samarbejde.
Ved etableringen af samarbejdsgrundlaget skal der desuden sikres en
fælles metodisk tilgang/forståelse for arbejdet med empowerment og
demokrati, ligesom der skal sikres en fælles informations- og kommunikationsstrategi på tværs af projekterne, så beboerne oplever en sammenhæng i de tiltag, som gøres i områderne.
Processen med etablering af samarbejdsgrundlaget kan illustreres og
beskrives således:
Udover etablering af et samarbejdsgrundlag vil opstarten blive præget af,
at projektchefen og projektlederen skal skabe kontakt til og dialog med
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SAMARBEJDSMODEL - KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN
Afvikles inden juli 2010

Afvikles i efteråret 2010

WORKSHOP 1

WORKSHOP 2

WORKSHOP 3

WORKSHOP 4

På workshop 1 finder vi
i fællesskab ud af hvilke
behov der er synlige,
og relevante at forholde
sig til. Alles perspektiver
kommer på bordet og
der sættes rammer for
en konstruktiv og nysgerrig dialog på tværs af
tilknytning og faglighed

Workshop 2 har fokus
på de erfaringer som
kan drages - primært fra
Korskærparken. Hvad
har vi allerede fået øje
på? Hvilke elementer
kan vi se fungerer og
som vi kan bygge videre
på? Hvilke elementer
fungerer mindre godt
og kunne med fordel
justeres/ændres osv.

På den tredje workshop tager vi afsæt i de
behov vi har defineret
samt de erfaringer vi
har gjort. Workshoppen fokuserer på vores
drømme for hvordan
vi ønsker samarbejdet
skal se ud fremover.
Hvilke områder har vi
drømme for og hvordan
ser disse drømme ud?

Workshop 4 har fokus
på handling og på
hvordan vores drømme
bliver en realitet i hverdagen. Her forholder vi
os til hvordan vi omsætter ideer til konkret handling i praksis. Hvem
gør hvad, hvornår, og
hvordan gør vi det?

Eksempler på evt. områder:
Kommunikation
Metode
Fælles sprog
M.fl.
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alle aktører i begge områder, herunder etablere et koordineret samarbejde med og mellem afdelingsbestyrelserne i begge boligområder.
Desuden skal der udarbejdes et ansættelsesgrundlag for både beskæftigelses- og uddannelseskonsulenten, hvilket betyder, at der i opstartsfasen skal fokuseres på detaljering og indgåelse af forpligtende samarbejdsaftaler med eksterne parter på dette område.
Endelig vil den fysiske etablering i begge områder også komme til at fylde
en del i den første tid. Der skal – som tidligere nævnt – sikres en midlertidig placering i begge boligområder, hvor områdesekretariatet kan være
synligt, og hvor nogle af de kommende aktiviteter kan afholdes.

11

OPFØLGNING OG EVALUERING

Den løbende opfølgning på helhedsplanens fremdrift samt opfølgning på
målsætninger, succeskriterier og milepæle forankres i styregruppen med
oplæg fra områdesekretariatet. Det er sekretariatets opgave, at sikre, at
de enkelte delprojekter er på sikker kurs i forhold til mål, succeskriterier
og milepæle.
Ud over den kontinuerlige opfølgning afholdes der én gang årligt et evalueringsseminar for de aktører, som er involveret i udførelsen af helhedsplanen. Til seminaret udarbejdes et statusnotat fra områdesekretariatet,
som både skuer tilbage på året, der gik – nåede man de mål, man satte
sig – og som samtidig skuer frem i tiden og giver en perspektivering
af året, der kommer. Notatet vil være omdrejningspunkt for årsmødets
afholdelse.
Det er hensigten, at den skal gennemføres en start- og slutundersøgelse
i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen med det formål at
kunne måle, om helhedsplanens indsatsområder og projekter har gjort en
positiv forskel i begge boligområder. Det er vigtigt, at disse undersøgelser
koordineres tæt med både sundhedsprojektet og Idébutikken, idet begge
disse områder selvstændigt har tilknyttet eksterne følgegrupper, som bistår med evalueringen af disse projekter.
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TIDSPLAN

Herunder præsenteres en tidsplan for udvikling og gennemførelse af helhedsplanens projekter.
Fællesskab, formidling og samarProjektstart – projektslut
bejde
Samarbejdsaftale mellem afdelings- Ultimo 2010 – Ultimo 2012
bestyrelserne.
Hjemmeside og Fællesblad
Ultimo 2010 – Ultimo 2013
Formidlingsgruppe

2011

Botræning/oplysning

Ultimo 2010 – Ultimo 2013

Sommerfest

Ultimo 2010 – Ultimo 2013

Kulturelle dage

Primo 2011 – Ultimo 2013

Familiestue

Primo 2011 – Ultimo 2013

Rum og Rammer

Projektstart – Projektslut

Uderum – Etablering

Primo 2010 – Ultimo 2012

Aktivitetshus - Etablering

Primo 2010 – Ultimo 2011

Mad

Primo 2010 - Ultimo 2011

Sport og bevægelse

Primo 2010 – Ultimo 2011

Ungerum

Primo 2010 – Ultimo 2011

Kreative værksteder

Primo 2010 – Primo 2012
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Sundhedsprojekt og Idébutik

Projektstart - projektslut

Fælles bookingliste for fællesfaciliteter (Idébutik-ken)

Primo 2010 – Ultimo 2012

Vejledningsbutik (Idébutikken)

Primo 2010 – Ultimo 2012

Undervisning og kurser i demokrati
og beboerde-moktrati (Idébutikken)

Primo 2011 – Ultimo 2012

Hjælp til at blive ”digital borger”

Primo 2010 – Ultimo 2012

Idrætsaktiviteter (Sundhedsbutikken)

Primo 2010 – Ultimo 2012

Feriesjov (Sundhedsprojektet)

Primo 2010 – Ultimo 2012

Sportsfestival (Sundhedsprojektet)

Primo 2010 – Ultimo 2012

Læsecafé (Idébutikken)

Primo 2010 – Ultimo 2012

”Mini-biblioteker” (Idébutikken)

Primo 2010 – Ultimo 2012

Testcenter for sundhed (Sundhedsprojektet)

Primo 2010 – Ultimo 2012

Sund mad (Sundhedsprojektet)

Primo 2010 – Ultimo 2012

Uddannelse og beskæftigelse

Projektstart - Projektslut

Beskæftigelseskonsulent

Ultimo 2010 – Ultimo 2013

Uddannelseskonsulent

Ultimo 2010 – Ultimo 2013

Etablering af en uddannelsesinstitu- Primo 2011 – Ultimo 2011
tion i Vestbyen
Praktik/job i forbindelse med de
fysiske renoveringer

Afhængig af fysiske renoveringsplaner.

Etablering af virksomhedscenter
ISS

Primo 2011

Uddannelsestiltag på alle niveauer

Ultimo 2010 – Ultimo 2013

Uddannelse af frivillige

Ultimo 2010 – Ultimo 2013

Etablering af virksomhedsnetværk

Ultimo 2010 – Ultimo 2011
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Uddannelse og beskæftigelse

Projektstart - Projektslut

Praktik- og fritidsarbejde

2011 – 2014

Lektiehjælp for både unge og voksne

2011 – 2014

Lokal mentorordning

Ultimo 2010 – Ultimo 2013

Iværksætterforløb

Ultimo 2010 – Ultimo 2013

Det lokale jobcenter

Ultimo 2011 – Ultimo 2013

HELHEDSPLAN FOR SØNDERPARKEN

13

BUDGET OG FINANSIERING FOR SØNDERPARKEN 2010-2014

Nedenstående budget er lagt for perioden 01.04.2010 – 31.03.2014.
Der er afsat nogle etablerings, drifts- og aktivitetspuljer under de enkelte
indsatsområder, da det ikke pt. er muligt at detailbudgettere de enkelte
projekter. Løbende gennem projektets forløb vil der ligeledes blive tale
om medfinansieringer fra eksempelvis uddannelsesinstitutioner, fonde
m.v. til de enkelte projekter, hvor nedenstående beløb er budgetteret som
en ramme, der skal være med til at understøtte de mål, succeskriterier og
milepæle, der er opsat i helhedsplanen. Løbende gennem projektperioden, vil der blive udarbejdet detailbudgetter for de enkelte projekter.
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uddannelsesinstitutioner, fonde m.v. til de enkelte projekter, hvor nedenstående
beløb er budgetteret som en ramme, der skal være med til at understøtte de mål,
succeskriterier og milepæle, der er opsat i helhedsplanen. Løbende gennem
projektperioden, vil der blive udarbejdet detailbudgetter for de enkelte projekter.

Projektstyring, organisering og drift

½ Projektchef + ½ projektleder

Budget
2010

Budget
2011

Budget
2012

Budget
2013

Budget
2014

I alt
2010 - 2014

258.000

445.000

452.000

462.000

185.000

1.802.000

½ Beskæftigelseskonsulent

45.000

200.000

204.000

209.000

54.000

712.000

½ Uddannelseskonsulent

45.000

200.000

204.000

209.000

54.000

712.000

200.000

125.000

125.000

125.000

55.000

630.000

Drift af styregrupper, projekt- og arbejdsgrupper

35.000

50.000

50.000

50.000

15.000

200.000

½ Ledelsestid til opstart, drift og deltagelse i styregrupper m.v.

50.000

50.000

50.000

50.000

30.000

230.000

½ Etablering og drift af sekretariat inkl.
bistand til faktureringer, budgetstyring,
uddannelser m.v.

Ekstern bistand til:
-

Udarbejdelse af helhedsplan
(foreløbig og endelig) inkl.
inddragelsesprocesser omkring aktivitetshus og plan for
udearealer

-

Rekruttering af projektleder

-

Opstart af helhedsplanen

600.000

600.000

Evaluering og opfølgning
Årlige evalueringsseminarer
Ekstern evaluering og undersøgelser

25.000

25.000

25.000

125.000

25.000

100.000

125.000

250.000

50.000

700.000

Indsatsområde 1 – Fællesskab ,
formidling og samarbejde
Under dette indsatsområde afsættes

50.000

250.000

200.000

150.000
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Projektstyring, organisering og drift

Budget
2010

Budget
2011

Budget
2012

Budget
2013

Budget
2014

I alt
2010 - 2014

der midler til især fællesskabende og
formidlingsaktiviteter som beskrevet i
helhedsplanen.
Indsatsområde 2 – Rum og Rammer
Under dette indsatområde afsættes der
midler til især etablering men også til
drift af de forskellige aktiviteter/projekter, der er beskrevet i helhedsplanen. I forbindelse med etableringen af Aktivitetshuset, vil der fra
boligorganisationernes side afsættes
midler til de løbende driftsomkosninger
på det nye hus.

100.000

200.000

300.000

350.000

100.000

1.050.000

270.000

270.000

260.000

300.000

350.000

400.000

100.000

1.200.000

2.115.000

2.230.000

2.290.000

793.000

8.986.000

Indsatsområde 3 – Sundhed og Idébutik
Under dette indsatsområde videreføres
erfaringerne fra Korskærparken og der
etableres projekter i samarbejde med
Sønderparken beboere. (Udover det
afsatte beløb fra sundhedsområdet, er
det planen, at der søges om midler til
oprettelsen af en Idébutik i Sønderparken fra 2011).

800.000

Indsatsområde 4 – Beskæftigelse og
Uddannelse
Under dette indsatsområde afsættes
50.000
der en økonomisk ramme, som kan
understøtte de succeskriterier og milepæle, der er opsat i helhedsplanen.
Under dette indsatsområde vil der i
projektperioden blive tale om medfinansieringer via ansættelser/undervisningstimer m.m. fra eksterne samarbejdsparter.
HELHEDSPLAN
FOR SØNDERPARKEN
HELHEDSPLANENS BUDGET I ALT

1.558.000
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erfaringerne fra Korskærparken og der
etableres projekter i samarbejde med
Sønderparken beboere. (Udover det
afsatte beløb fra sundhedsområdet, er
det planen, at der søges om midler til
oprettelsen af en Idébutik i Sønderparken fra 2011).
Indsatsområde 4 – Beskæftigelse og
Uddannelse
Under dette indsatsområde afsættes
der en økonomisk ramme, som kan
understøtte de succeskriterier og milepæle, der er opsat i helhedsplanen.
Under dette indsatsområde vil der i
projektperioden blive tale om medfinansieringer via ansættelser/undervisningstimer m.m. fra eksterne samarbejdsparter.

50.000

300.000

350.000

400.000

100.000

1.200.000

HELHEDSPLANENS BUDGET I ALT

1.558.000

2.115.000

2.230.000

2.290.000

793.000

8.986.000
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Finansiering af helhedsplanen:
Tilskud fra Landsbyggefonden

6.739.500 kr.

Kommunal medfinansiering – videreførelse af

800.000 kr.

erfaringer fra sundhedsprojektet i Korskærparken,
nye midler til sundhedsfremmende aktiviteter
Ledelsestid m.v. Boligkontoret Fredericia og
Boli.nu 230.000 kr.
Boligkontoret Fredericia og Socialt Boligbyggeri
Tilskud fra dispositionsfonde

1.216.500 kr.

Budget i alt

8.986.000 kr.

Tilskuddet fra dispositionsfondene fordeles i forhold til antallet af boliger i
de
5 boligafdelinger i Sønderparken.
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en del revner. Hvis belægningen påvirkes med tung trafik, f.eks. i
forbindelse med en renovering, skal der påregnes reparationer samt
udførelse af nyt slidlag på den største del af belægningen.

BILAG 1: BYGGETEKNISKE UDFORDRINGER
Input til NIRAS koncept pos. 3.2
Primære byggetekniske udfordringer
Bebyggelsens fysiske standard og tilstand
Generelt henvises til foreløbig tilstandsvurdering. Sammenfatningen tager
udgangspunkt i besigtigelse, granskning af tegningsmaterialet, drøftelser
med driftspersonalet samt erfaringer fra tilsvarende bebyggelser.

•

Renovationssystemer bør revurderes og optimeres.

•

Carporte bærer præg af selvbyg, og der er behov for fastsættelse af
kvalitetskrav til carporte.

•

Terrænbelysning er etableret ved opførelsen, og erfaringsmæssigt er
der stadig stigende omkostninger til vedligeholdelse. Vedligeholdelse
foretages d.d. af TRE-FOR, men Fredericia Kommune har varslet, at
vedligeholdelsen skal overgå til Afdelingen. Der er områder med dårlig belysning og dermed utryghed.

•

Støttemure i terræn omkring kældertrapper, fællesrum i kælder samt
ved begge ender af altanfacaden er udført af beton. Tilstanden er
rimelig, men der skal vedligeholdes med maling. Der er nogle enkelte
revner, som bør udbedres.

•

Der er en del plankeværker. Der skal tages stilling til, om disse skal
vedligeholdes med maling, eller om de skal stå ubehandlet. Plankeværkerne afskærmer terrasser. Ulempen ved dette er, at der let opstår områder, hvor personer med uhensigtsmæssig adfærd kan skjule
sig.

Med henvisning til tilstandsvurderingen fremhæves følgende bygningsdele med behov for renovering:
Terræn
• Belægning på stier er i rimelig stand, dog med forskydninger, lunker
mm. Enkelte steder er der behov for tilpasning af stier. Forbedret
tilgængelighed i området og ved indgangsdøre bør indarbejdes i renoveringsprojektet således, at der er niveaufri adgang frem til hoveddøren i det størst mulige antal boliger.
•
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Friarealer inkl. disponering af stier og opholdsarealer trænger til
fornyelse med hensyn til disponering og beplantning. Friarealer og
belagte arealer vil blive brugt til byggepladsveje og stilladsbygning i
forbindelse med renoveringen. Alene på baggrund heraf vil der være
et behov for fornyelse. Det bør overvejes, hvorledes friarealer nord
for bebyggelsen kan gøres attraktive for beboerne, frem for bare at
henligge som mark og græs uden benyttelse.

•

Græsarealer er vandlidende, dvs. overfladevand samles, og vand
løber langsomt væk.

•

Græs på skråninger kan kun vanskeligt klippes. Der er påbud fra
Arbejdstilsynet.

•

Asfaltslidlag er i varierende stand. I den største del af slidlaget er der

Forsyningsledninger i terræn
• Der er udført tv-inspektion af kloak i blok 11 og 18. Denne viser, at
der behov for renovering. Der bør udføres tv-inspektion af samtlige
ledninger for at fastlægge tilstanden.
•

Vandledninger i terræn ejes af den enkelte afdeling. I forbindelse med
evt. dræning af kælder skal som minimum stikledninger regnes udskiftet. Hvis vandledninger er placeret tæt på udgravningen for dræning, kan det blive nødvendigt at udskifte hovedledningen.
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•

Hele Sønderparken forsynes med fjernvarme fra Fredericia Fjernvarmecentral. Der er kun én hovedmåler for hele Sønderparken. Der
udarbejdes fælles varmeregnskab for hele Sønderparken. Fjernvarmeledningerne føres i kælder fra blok til blok. Der er indgået en aftale, hvor Fredericia Fjernvarme vedligeholder ledninger mellem blokkene. Varmetabet betales af Sønderparken. Der er problemer med
at etablere fornuftige driftsforhold - specielt om sommeren, hvor der
nogle steder ikke kan opnås tilfredsstillende temperaturforhold. Hele
forsyningen bør omlægges.

Lejligheder
Bygningsdele, som kræver renovering som følge af byggeskader, eller
hvor der er behov/ønske for forbedring:
•

Der er problemer med vand i kældre. Vand kommer op af gulvet og
ind af revner i vægge. Kældre er med stor sandsynlighed alle funderet på fedt ler. I perioder med megen nedbør samles vand i lerlagene
omkring kældre. Omfangsdræn fungerer ikke tilfredsstillende. Dræn
kan ikke renses eller inspiceres. For at løse problemet bør der udføres nyt dræn, vægge beklædes med drænplader/ drænisoleringsplader, og udgravninger tilflydes med sand i stedet for råjord. Følgearbejdet i den forbindelse er byggepladsveje, retablering af belægning,
havearealer og plankeværker, samt udskiftning af vandstik. Da udgravningsprofilet på havesiden vil nå ind i regnvandsledningerne vil
det være nødvendigt at skifte disse. Det er vor erfaring, at tagbrønde
er udført dårligt, uden tætte samlinger og med store forskydninger i
grenrør.

•

Der er kørt tv-inspektion af kloak i blok 11 og 18. Specielt i blok 18
er der problemer med store aflejringer i spildevandsledninger i kælderen. På optagelserne ses en del klart vand, som tyder på, at der
løber ”drænvand” ind i ledningen. På baggrund af den stikprøvevise
inspektion bør alle hovedstrækninger samt et antal stik undersøges.

•

Der er revner i mange kældervægge. Hvis der opsættes fugtisoleringsplader, og der foretages dræning, er dette af mindre betydning.

HELHEDSPLAN FOR SØNDERPARKEN
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•

Der er en del revner i kældergulv. Hvis der drænes effektivt, vil dette
være af mindre betydning.

•

Gavle og brystninger på facade er udført af beton-sandwichelementer. Der er kuldebro ved samlinger, og der er ifølge tilgængeligt tegningsmateriale massiv del under vinduer. Dette medfører kondens
og skimmelvækst, specielt i baderum og erfaringsmæssigt også bag
inventar i køkken. Fuger vurderes at være utætte. Der er også risiko
for utætheder i samlingen mellem dækelementer, specielt over kælder. I en brandskadet lejlighed er der konstateret tegn på utætheder
ved 1. og 2. sal. Facader bør tætnes og isoleres, også for at beskytte
betonkonstruktionen for yderligere nedbrydning.

•
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Tagdækningen vurderes overordnet at være i rimelig stand. Der er
dog mindre revner omkring gennemføringer og omkring bevægelsesfuger. Tagrender bør skiftes inkl. rendejern. Tagrum er med yderst
ringe højde og kun i meget begrænset omfang tilgængelig. Ventilationskanaler er ført i dette ”tagrum”. Hvis der skal udføres ny kanalføring, skal der foretages opskæring i taget. I den forbindelse bør en
ny tagkonstruktion overvejes. Hvis der udføres saddeltag, skal der
udføres regnvandsledning på indgangssiden af blokken.

•

Altaner er betonrenoveret, dog ikke i LAB. I LAB er der behov for omfattede betonrenovering af altanfacaden.

•

Trapper i opgange. Ingen væsentlige skader. Behov for opfriskning af
overflader. Der bør, af kriminalpræventive årsager, sikres større udsyn fra trapperum.

•

Der er råd i en del baldakiner. Alle bør skiftes. Baldakiner i LAB er
skiftet.

•

Vinduer i opgange og døre til opgange er med 1 lag glas og bør
skiftes.

•

Vinduer til lejligheder. Der er ikke konstateret råd i større omfang.

Der er skiftet en del punkterede ruder. Beslag og hængsler justeres/
skiftes over driften. En del rammer hænger og går stramt. Tætningslister er i dårlig stand. Nogle beboere klager over utætheder og dårlig
funktion ved vinduer. Ved slagregn forekommer der vandindtrængning. Vinduer bør skiftes i forbindelse med en facaderenovering. Det
vil give de bedste muligheder for at bryde kuldebroen ved underkant
af vinduet.
•

Døre mellem lejligheder og den inddækkende altan er store og hænger. Funktionen af døren er på grund af dørens størrelse dårlig. En
del beboere klager over træk, specielt i vinterperioder med frost.

•

Der bør etableres dørtelefonanlæg af hensyn til beboernes tryghed.

•

Døre mellem opgange og boliger er ikke tilstrækkeligt tyverisikret og
ikke tilstrækkeligt lyddæmpende.

•

Vinduer til kælder og døre til kælder bør skiftes i forbindelse med
facaderenovering.

•

I badeværelser tv. og th. for opgangen har der været opsat badekar.
Dette er utidssvarende. Der bruses op ad vinduet. Vægge er malede.
Gulvet er udført som betonelement og belagt med stifter. Der er udført sokkelklinke på stedet. Der har været mange utætheder i denne
overgang. Utæthederne er søgt afhjulpet ved montage af sokkelliste
med elastiske fuger. Gulv er med begrænset fald vandret og enkelte
steder med bagfald til gulvafløbet. Der er skimmel på ydervæg og loft
i nogle lejligheder. Det kræver gode boligvaner at undgå skimmel.
Der er ikke udført vandtætning. Med udgangspunkt i ovennævnte bør
alle badeværelser renoveres. I den forbindelse skal alle installationer
udskiftes.

•

Køkkener i er meget varieret stand. Mange er nedslidte. I forbindelse
med udskiftning af afløb og vandinstallationer skal køkkenelementer
demonteres. På baggrund heraf bør køkkenelementer udskiftes, inklusive installationer.
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Vand: Der er en del utætheder på brugsvandsinstallationen, og denne bør udskiftes.

•

Varme: Der er kun få rørsprængninger på varmeanlægget. Der er dog
rapporteret om lokale tæringer. På baggrund af erfaring fra Korskærparken og Andelsboligforeningen Afdeling 14, vurderes det, at der er
tæringer på udvendig side af varmerør i et omfang på 10% til 25% af
radiatorstik. Ifølge tilgængelige tegninger er rør udført af tynde stålrør. Det bør overvejes at skifte varmeanlægget. Der bør foretages en
nærmere analyse af fordele og ulemper i den forbindelse.

•

Afløb: Faldstammer er ifølge projektmaterialet udført af støbejern.
Alle afløbsinstallationer bør skiftes. For nærmere vurdering af tilstand
skal der demonteres køkkenelementer.

•

El: I LAB og 1. etape af Socialt Boligbyggeri er der elmålertavler i
lejlighederne. I 2. etape er der gruppetavler i lejlighederne og målere i
teknikrum i kælder. I forbindelse med renovering af køkkener og badeværelser bør gruppetavler udskiftes med nye flere sikringsgrupper
og HPFI- relæ. Den øvrige installation, udover i køkken og bad, vurderes at være i tilfredsstillende stand. Det skal sikres, at der er aktiv
jordinstallation.

•

Forbrugsafregning: Der er traditionel afregning med fordampningsmålere på varme og varmt brugsvand. I forbindelse med renovering
er der flere muligheder for optimering. Den enkle er at opsætte afregningsmåler for hver opgang. I lejligheder opsættes m3 målere for
varmt og koldt brugsvand. På radiatorer monteres der elektroniske
målere. Alle målere bør være til fjernaflæsning.

•

Ventilation: Der er foretaget målinger af volumenstrømmen i opgang
80. Der udsuges den projekterede luftmængde. Problemet er bare -hvorfra? Der udsuges kun lidt fra de nederste lejligheder. Der er udarbejdet flere forslag til renovering. Uanset hvilken løsning, der vælges,
bør der opsættes emfang samt nye kontrolventiler i bad. Samtidig
skal det sikres, at der er den fornødne erstatningsluft. Dette kan f.
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•

Renovering eller udskiftning af vinduer mellem boliger og altaner

Input til NIRAS koncept pos. 8.1

•

Udskiftning af vinduer til opgange, inkl. sikring af udsyn

Primære tiltag for fremtidssikring af Sønderparken kan være:
Installationer i terræn:

Installationer, køkkener og badeværelser:

eks ske ved facadeventiler, evt. placeret bag radiatorer.

•

Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer

•

Opdatering af eltavler

•

Nyt udsugningsanlæg evt. renovering

•

Nyt varmeanlæg evt. renovering

•

Nye køkkener inkl. installationer

Klimaskærmen:

•

Nye badeværelser inkl. installationer

•

Dræning og fugtsikring af kælder

Ombygning af lejligheder og tilgængelighed:

•

Renovering og isolering af facader og gavle. Skalmuring kan være en
god vej frem til en robust og fremtidssikker løsning. Facader i LAB Afdeling 10 er renoveret med Steniplader, dog er der behov for ændring
af vinduesinddelingen ved badeværelser

•

Ombygning og etablering af elevator i nogle opgange for at udvide
bevægelseshæmmedes muligheder for at blive boende i afdelingen.

•

Vurdering af, om der er behov for andre lejlighedsstørrelser og
indretninger.

•

Udskiftning af døre mellem opgange og boliger. (lyd, brand og
tyverisikring)

•

Kloakrenovering på baggrund af tv-inspektion

•

Ny fjernvarmeforsyning

Friarealer:
•
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Nytænkning og opdatering af friarealer inkl. ophold, legearealer, 		
veje, stier, P-arealer og belysning

•

Betonrenovering af altanfacaden i LAB Afdeling 10

•

Udskiftning af altanfacaden i LAB Afdeling 10

•

Evt. etablering af saddeltag med udhæng, hvilket er stor byggeteknisk fordel ved skalmuring og i forbindelse med renovering af
udsugningsanlæg

•

Udskiftning af tagrender

•

Udskiftning af vinduer i kælder og lejligheder

Fælles faciliteter:
•

Behov for fælles mødesteder og fælles aktiviteter for beboerne i
og omkring afdelingen bør fremmes. Dette vil medføre behov for
nybygning.

•

Behov for forbedring af faciliteter for ejendomsfunktionærerne.
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