
HVAD HVIS GHETTOSTRATEGIEN VAR GRØN?



UDFORDRINGERNE I DE UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Kun almene lejeboliger

Identitetsløst og imageproblemer

Store fællesarealer med manglende ejerskab

Funktionsopdelt og manglende attraktioner

Sociale problemer og utryghed

Fysiske barrierer og isoleret fra resten af byen



REGERINGENS HOVEDGREB
VS GRØNNE HOVEDGREB

Nedrivning, salg 
og fortætning

Stop for borgere 
på kontanthjælp

Skærpede 
strafzoner

Forbindelser og attraktioner 
der inviterer folk udefra ind

Mødesteder, leg, udfoldelse, 
blandede funktioner, byliv

”Græsset må gerne betrædes”
Involvering og samskabelse



CASES FRA HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

1. Samskabelse
2. Råderum
3. Det grønne hjerte
4. Selsmoseparken
5. Drøn på skolegården
6. Udendørs byværksted
7. Kvarterpark

1 2

3

5

4

6 7



Udforskning

Ideudvikling

UdvælgelseRealisere

Indvielse

Resultat

SAMSKABELSE I CHARLOTTEKVARTERET





RÅDERUM I CHARLOTTEKVARTERET

Velkomst – et styrket ansigt udadtil
Forbindelse – kobling på byen
Tryghed – bedre belysning
Sundhed - aktivitet og bevægelse

FØR EFTER



DET GRØNNE HJERTE

Sociale fællesskaber
Branding – sort honning
Tryghed – nye brugere af området

2012 2017



SELSMOSEPARKEN

Velkomst
Forbindelse 
Aktivitet 
Mødested 
Tryghed
Attraktivt



DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

Velkomst
Pejlemærke
Identitet
Læring
Bevægelse 
Mødested



BYVÆRKSTED

Børn designer et udendørs læringsrum
Et læringsforløb og en inddragelse i udvikling af et byrum

Åbner skolens værksteder for hele kvarteret – et byværksted



KVARTERPARK GADEHAVEKVARTERET

Grønt hjerte – fællesskab på tværsOplevelser og møder – på vejenEt aktivt område Aktiviteter og leg på kanten

FØR



3 GRUNDE TIL AT GHETTOSTRATEGIEN OGSÅ SKAL VÆRE GRØN

De udsatte boligområder er ikke attraktive. Byliv og 
bykvalitet øger områdets konkurrenceevne. Værdien af 
en bolig stiger med op til 10% i for hver ekstra 10ha 
park eller bynært naturareal, der findes inden for 500 m.

De udsatte boligområder er ofte utrygge. Inddragelse af 
borgerne i beslutningerne, etablering af inkluderende 
byrum, mødesteder og mulighed for aktivitet, fremelsker 
medansvar, ejerskab og skaber tryghed. 

Beboere i udsatte boligområder har hyppigere overvægt. 
Kort afstand til grønne rekreative områder og 
bevægelsesbyrum giver borgernes lyst til at udfolde sig 
aktivt og understøtter en sund livsstil. 
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