
Fællesskab kræver entusiasme, klare rammer og engagement

Projektet Plant Et Frø er nu skabt i de tre boligafdelinger: Skoleparken, 
Folehaven og T13 i Brøndby Strand. Projektets mål var at undersøge, 
hvordan man kan skabe mere fællesskab og engagement i de almene 
boligområder. Publikationens svar er helt klare: 

“Der har været stor opbakning til projekterne fra både beboerne og be-
styrelserne, og der er skabt fællesskab i afdelingerne, fællesskab om-
kring tre konkrete projekter, som afdelinger selv driver videre,” fortæller 
antropolog Trine Relster,

“Projektet er et laboratorium, der skal undersøge, hvor
dan man kan skabe vedvarende projekter, som beboerne selv er klædt 
på til at drive videre. Det synes jeg, vi er kommet i mål med”. 

Tre projekter – et mål: Fællesskab
I afdelingen T13 i Brøndby Strand har Thomas Dambo og 
beboerne bygget en ny genbrugsbutik, Genbrug13. 
Gitte Diness, der er projektleder i afdelingen forklarer:  

“Genbrug13 har givet et nyt samlingspunkt, som folk i afdelingen kan 
mødes om. Rygtet om den nye butik er gået som en steppebrand ned 
gennem bebyggelsen,” siger Gitte Diness. 

Genbrug13 drives af lokale frivillige, og det er blevet en stor succes.  

“Vi svømmer i ting og sager i genbrugsbutikken. Tidligere havde folk 
smidt det rundt omkring, men det sker ikke længere. 
Fællesskabet omkring butikken er blevet forstærket, og det bliver stær-
kere og stærkere,” fortæller Gitte. 

“Projektet var tilrettelagt, så alle fik indsigt i hinandens projekter. Alle 
har været inddraget i opstartsfasen, som var båret af stor entusiasme,” 
siger Gitte.  

Læs mere om Genbrug13 her 

I Folehaven i Valby har projektet Plant Et Frø skabt et nyt mødested på et 
tidligere trist torv. Mette Svendsen boligsocial medarbejder i SURF, Valby 
har været med på sidelinjen. 

“Det har været fantastisk, det har skabt liv på torvet. Det er pænere nu, 
og torvet bliver brugt. Det har virkelig givet noget, at vi har bygget sam-
men,” fortæller Mette. 

Projektet blev etableret sammen med Creative Roots, og Mette mener, 
at det har hjulpet beboerne til at se, hvordan de selv kan udvikle deres 
afdeling. 

“Jeg tror, der er lagt en grobund for et nyt fællesskab.”

Læs mere om Det nye mødested i Folehaven her. 

I Skoleparken i Hillerød har TagTomat sammen med beboerne skabt 
et grønt fællesskab, som nu driver plantekasser med både blomster og 
grøntsager. Michelle Felby fra afdelingsbestyrelsen var med fra starten. 

Hun fortæller: “Det handler om planter eller blomster. Men det er også 
fællesskabet, det handler om. Det er en mulighed for at lære sine 
naboer at kende.” 

Læs mere om det grønne fællesskab i Skoleparken her. 

Erfaringerne fra de tre projekter er nu samlet i bogform. Den 
kan frit downloades på www.plantetfro.dk. Projektet er udviklet 
af Rambøll i samarbejde med Thomas Dambo, Creative Roots og 
TagTomat med støtte fra Den Almene Forsøgspulje. 

Læs mere om projektet her: www.plantetfro.dk 

PRESSEMEDDELELSE: 27.06.2016

Rambøll har i samarbejde med TagTomat, Creative Roots og Thomas Dambo undersøgt, hvordan man kan skabe vedvarende 
fællesskaber sammen med beboerne i tre almene boligafdelinger. Erfaringer fra projektet Plant Et Frø For Nye Fællesskaber er nu 
samlet i bogform.

For mere information, kontakt: 
Antropolog Trine Relster: trtr@ramboll.dk / 5161 4534
Journalist Nicolai Zwinge: nz@ramboll.dk / 5161 4528
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