DET MOBILE UDEKØKKEN
Erfaringer og anbefalinger
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Baggrund for projektet
Mange almene boligafdelinger oplever i dag, at det er en udfordring at skabe socialt liv og
fællesskaber. Madlavning og fællesspisning på de fælles udearealer viser sig dog ofte som et rigtig
godt omdrejningspunkt for aktiviteter, der kan skabe fællesskaber i afdelingerne - også på tværs af
beboergrupper. I 2015 modtog Boligforeningen VIBO et tilskud fra det daværende Udlændinge-,
Integrations- og Boligministerie til et forsøg med udvikling af et mobilt udekøkken til boligområdet
Nivåhøj.
Med projektet var ønsket at skabe en ny form for fælles uderum i form af et mobilt udekøkken.
Som en mobil enhed skal køkkenet kunne placeres stort set alle steder i boligafdelingerne og
eventuelt deles af flere afdelinger. Det skal kunne anvendes af alle beboere og således skabe en
ramme for arrangementer, der spænder lige fra familiemiddagen til store fælles arrangementer i
boligafdelingerne. Fælles for alle arrangementer vil være, at de med udgangspunkt i udekøkkenet
vil fremstå inviterende og synlige for alle beboere, og udekøkkenet vil således skabe en ramme for
fællesskab samt tryghed i boligområdet.
Denne folder
Denne folder er tænkt som en videreformidling af projektets erfaringer til boligorganisationer og
beboere, som ønsker at styrke det sociale liv og fællesskabet gennem brug af et mobilt udekøkken.
Den indeholder en beskrivelse af den beboerinddragelse, der fandt sted, præsentation af
udviklingen af køkkenmodeller samt anbefalinger om anskaffelse og brug af køkkenet.
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Udfordringer og problemer:

Det mobile udekøkken skal opnå:











Det er svært at skabe socialt liv og fællesskaber i
boligafdelingerne, særligt på tværs af
beboergrupper
Beboerhuse benyttes ofte til arrangementer,
men de kan have en lukket karakter, som ikke
virker inviterende for beboere
Mange boligområder har behov for et særligt
fokus på sundhed, kost og bevægelse
Mange boligafdelinger har store græsarealer,
som står tomme og ubrugte hen




At skabe en ny form for fælles uderum
At åbne op for nye fællesskaber på tværs af
beboergrupper
At skabe midlertidigt socialt liv på
boligafdelingernes ubrugte arealer
At sætte fokus på sundhed, kost og udeliv
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Beboerinddragelse
Udviklingen af det mobile udekøkken blev gennemført i et samarbejde med lærere og elever fra Det
Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KADK, Institut for
Bygningskunst og Design, som udformede modeller af et mobilt udekøkken, som en del af deres
kandidatuddannelse omkring samfundsproblematikker og møbeldesign. Inden modelleringen blev
igangsat, gennemførte eleverne et omfattende feltarbejde og en beboerinddragelsesproces i
Nivåhøj således, at der kunne tages højde for beboernes input til ideer, muligheder og udfordringer
i produktionen af det mobile udekøkken. Eleverne udviklede fem modeller af et udekøkken i
overensstemmelse med beboernes ønsker, og heraf udvalgte beboerne to udekøkkener til
færdigproduktion, som de tilsammen syntes tilgodeså deres ønsker bedst. På de næste sider er de
fem modeller præsenteret.
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MODEL 1
Model 1 tager udgangspunkt i beboernes ønsker om flere tilberedningsmuligheder i form af bålovn
og grill samt rindende vand. Som et stationært og cirkelformet køkken skal modellen have en social
samlende effekt og kunne udnyttes af mange beboere på en gang. Dette køkken blev af beboerne
valgt som det ene af to køkkener til boligområdet i Nivåhøj og ønskes placeret på områdets
fællesplads. Med det cirkelformede design, der gør køkkenet let tilgængeligt, skabes rammen for
socialt liv og fællesskaber, hvilket er et af de ønskede resultater ved udekøkkenet.
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Køkkenet består af tre moduler, som kan
anvendes til alle faser i madlavningen;
henholdsvis forberedelse, madlavning og
rengøring. Det er udformet i robuste materialer
og med hærværkssikrerede løsninger, som er
lette at rengøre.

8

MODEL 2
Model 2 består af et cirkelformet modul, hvori grillen er placeret i midten. Dette design giver rum
for samvær, imens maden bliver tilberedt og spist. Modulerne er sammensat i en form af en slange,
som giver beboerne et intimt rum samtidig med, at de kan være forbundet til de andre
køkkenmoduler og beboere. Formen giver mulighed for det uformelle møde og småsnak beboerne
imellem. Antallet af moduler betyder, at mange beboere kan anvende køkkenet på samme tid, og
siddemøblerne giver desuden mulighed for ophold, selvom der ikke tilberedes eller spises mad.
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MODEL 3
Model 3 består af et stationært og et mobilt modul. Når køkkenet ikke er i brug, kan modulerne
lukkes i, og køkkenet står som en monolit i området. Den mobile del kan åbnes op alt efter hvor
mange beboere, der anvender køkkenet. Når køkkenet åbnes op, inviterer det til socialt samvær,
og beboerne kan hjælpes ad med forberedelse og madlavning. Med til køkkenet hører to grill, som
kan placeres frit. Grillene har forskellige enheder, så der kan skiftes imellem bl.a. en wok,
paellapande og fladbrødspande. Dette design åbner op for, at grillene og køkkenet kan anvendes
til flere forskellige madkulturer samt tilpasses efter antallet af brugere.
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MODEL 4
Model 4 kombinerer skulpturelle siddemøbler med et udekøkken og er udformet i cortenstål, viroc
og træ. Køkkenet er i forskellige niveauer, så både børn og voksne kan deltage i madlavningen. I
siddemøblerne og køkkenet kan der plantes krydderurter, som kan anvendes i madlavningen, og
som desuden bringer energi, farve og liv til køkkenet og dets rå materialer.
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Siddemøblerne er drejelige,
så beboerne kan vende dem
mod solen eller skærme sig
mod vinden.
Desuden skabes der små eller
større intime rum, som kan
etableres alt efter antallet af
beboere og arrangement.
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MODEL 5
Model 5 er udformet som et mobilt udekøkken, der nemt kan transporteres rundt i boligafdelingerne
af en enkelt person, hvilket øger brugbarheden for beboerne. Køkkenet har en lille skorsten, der gør,
at røg og os fra gløderne ikke er til gene, når der laves mad. Den lille skorsten kan lægges ned, når
køkkenet ikke er i brug, og bordpladen kan klappes sammen, hvilket sparer plads, når den skal
opbevares.
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Håndtaget og bordpladen er af
træ, som ikke bliver varm under
madlavning. Der kan anvendes
wokke, pander eller grill oven på
cylinderen med ild alt efter
typen af mad. Desuden kan der
tilføjes mere brænde gennem
en luge i cylinderen.
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Designmesse i Milano
De fem udekøkkenmodeller blev i april 2016 udstillet på en stor international designmesse i
Milano. Med en interaktiv udstilling udstillede eleverne fra KADK de fem modeller i Kitchenstreet,
hvor de fik assistance fra en boligsocial medarbejder og to unge kokke fra Nivåhøj, som viste,
hvordan køkkenerne kan bruges til madlavning fra alverdens steder. De to unge kokke har deltaget
i det boligsociale projekt Kitchen Stars, som er en kokkeskole for børn og unge, hvor der arbejdes
med at øge børnenes lyst og kendskab til veltillavet og sund mad samtidig med, at det giver
børnene nogle succesoplevelser, der øger selvværdet og troen på at kunne noget.
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Valg og udførsel af køkken
For at løse de anførte udfordringer med projektet valgte Boligforeningen VIBO og beboerne i
Nivåhøj et stationært udekøkken og et mobilt udekøkken til realisering i boligområdet. Det
stationære udekøkken (model 1) er fortsat under udførelse på en ny fællesplads i Nivåhøj i
forbindelse med realiseringen af et stort infrastrukturprojekt i boligområdet. Det mobile
udekøkken (model 5) er blevet produceret af en mindre smedevirksomhed. Planen er at integrere
de to køkkener, så den mobile enhed kan opbevares i et dertil indrettet rum i den stationære
enhed.
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Beboernes køkken

Et udekøkken kan udformes på rigtig mange måder, men vigtigst er det, at det produceres i
overensstemmelse med beboernes ønsker og behov. Beboerinddragelsen i Nivåhøj viste et stort
spænd i beboernes ønsker, og med udviklingen af både en mobil og en stationær enhed er håbet,
at det vil tilfredsstille flest mulige ønsker til madlavning, så køkkenerne bliver et udgangspunkt for
nye møder og fællesskaber beboerne imellem. Derudover er ønsket, at beboernes inddragelse i
projektet resulterer i et ejerskab til enhederne og, at de engagerer sig i forhold til både vedligehold
og drift.
Drift og vedligehold

Ønsker en boligafdeling at anskaffe sig et udekøkken kan det anbefales, at der laves en procedure
for drift og udlån af køkkenet, eksempelvis en manual, som beskriver låneaftaler, vedligehold,
almindeligt brug og rengøring af køkkenet. Derudover er det ved anskaffelsen af en mobil enhed
vigtigt at have fokus på køkkenets mobilitet, så det kan fragtes omkring og kan bruges flest mulige
steder i boligafdelingen.
Det mobile udekøkken og fællesskaber

Det mobile udekøkken er i en modeludgave blevet anvendt ved aktiviteter i Nivåhøj. Eksempelvis
blev køkkenet taget i brug, da der skulle indvies en ny multibane i boligområdet, hvor der blev
serveret street food fra enheden. Erfaringen derfra var, at det mobile udekøkken har en social
samlende effekt. Madlavningen er synlig for alle, skaber nysgerrighed og køkkenformen lægger op
til, at alle er inviteret. Køkkenet kan altså med fordel anvendes ved boligafdelingers aktiviteter,
hvor der er brug for at samle beboerne og skabe fællesskab. Derudover efterspørges køkkenet
blandt de boligsociale medarbejdere, som ønsker at tage køkkenet i brug i forbindelse med
projekter, som omhandler udeliv, fællesskab og sundhed hos beboerne.

For mere viden om det mobile udekøkken:
Lisbeth Engelbrecht Jensen, lej@vibo.dk el. tlf.: 24942462

