
INVITATION TIL NETVÆRKSMØDE 
OM ENGAGERENDE UDEMILJØER I 
ALMENE BOLIGSELSKABER 
9. JUNI KL 12.30-15.00, HØJVANGEN, N.F.S GRUNDTVIGSVEJ 50, 8660 SKANDERBORG 

Hver femte dansker bor i almennyttig bolig. Mange af dis-
se ligger i områder med større eller mindre grønne fælles-
arealer, som kun sjældent bliver brugt af beboerne.

Det har foreningen SAMMEN GROR VI arbejdet på at æn-
dre de sidste tre år i boligområdet Højvangen i Skander-
borg. Her har områdets beboere arbejdet tæt sammen 
med foreningen og den Boligsociale Helhedsplan – Pro-
jekt Højvangen – om at skabe attraktive udemiljøer, der 
bringer mennesker sammen på tværs af kulturer og ge-
nerationer med udgangspunkt i at dyrke haver og lave 
mad sammen af afgrøderne. 

Der har været udviklet og gennemført flere delprojekter 
gennem den 3 årige periode: Disse har været støttet af: 
Friluftsrådet, Tuborg Fondet, Skanderborg Kommune, 
Smukfonden, BEVICA og Bodil Pedersen fonden. 

Herudover har der været samarbejde med den lokale af-
deling af Red Barnet om bl.a. sommerlejr.

Vi vil gerne invitere til et netværksmøde, hvor vi vil dele 
de gode erfaringer til inspiration for andre boligselskaber 
m.fl. der måtte ønske at arbejde med lignende projekter.

Program

12.30 Introduktion ved Sammen Gror VI, 
 projektleder Pernille Benzon. 
 Der serveres en sandwich og en vand. 

13.00 Erfaringer med haveprojekter i en Boligsocial 
 Helhedsplan, projektleder Charlotte Strandgaard.

13.20 Når Kreativitet Skal Blomstre, Et studie af 
 byhaver og medborgerinddragelse i midler-
 tidig byrumsudnyttelse, Lykke Larsen, 
 konsulent, Kuben Management.

14.30 Besøg i haverne. Vi afslutter med kage 
 og kaffe  ved haverne.

På netværksmødet kan man skrive sig op til at modtage 
bogen Jordnære Fællesskaber der omhandler en række 
haveprojekter, der er gennemført af SAMMEN GROR VI fra 
2016-2020.

Det er gratis at deltage. 
Tilmeld senest den 4. juni på 
info@sammengrorvi.dk

OM LYKKE LARSEN

Lykke Larsen (1988) er uddannet sociolog, med speciale i bysociologi, fra Aalborg Universitet og er ansat som konsu-
lent hos bygherrerågivningsvirksomheden Kuben Management. Tidligere har hun været ansat som ekstern konsu-
lent på Institut for Sociologi og Socialt arbejde på Aalborg Universitet til forskning i menneskesyn i boligsocialt arbej-
de. Af udgivelser findes bl.a. flere kapitler i bogen ”Menneskesyn i socialt arbejde – Om udviklingen i det produktive 
menneske” samt artiklen “Grøn Urbanisme – om byhaver og selvmodsigende medborgerinddragelse i midlertidig 
byrumsudnyttelse” i tidsskriftet Social Kritik (144/2015). Derudover er hun formand i foreningen Bæredygtig Læring, 
skolehaveunderviser og beboer i økosamfundet Himmerlandsbyen.
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