
 
KONFERENCE:  
NABOSKAB I UDSATTE 
BOLIGOMRÅDER 

En dag med inspiration og  
gode eksempler på hvordan  
naboskabet styrkes 

Hvordan styrker vi naboskabet i landets udsatte 

boligområder? Hvem har de gode erfaringer? Det 

kan du få inspiration og svar på, når CFBU’s nabo-

skabskonference løber af stabelen den 8. november 

2017. Her vil blandt andet være teoretisk funderede 

oplæg, resultater fra CFBU’s evalueringer og konkre-

te eksempler fra praksis.

Naboskabet i de udsatte boligområder har det ikke 

helt så godt som på landsplan. En tidligere undersø-

gelse CFBU har foretaget viser, at kun omkring 32% 

af beboerne i de udsatte områder vurderer naboska-

bet til at være positivt, mens det på landsplan er hele 

75%. Der ligger derfor en vigtig opgave for kommu-

ner, boligorganisationer og boligsociale helhedspla-

ner i at styrke naboskabet.

Svage sociale relationer mellem beboere er bl.a. et 

problem, fordi det gør det svært at bringe ressourcer 

og netværk i spil, når en negativ udvikling i boligom-

rådet skal vendes. Der er derfor et markant behov for 

at underbygge en positiv udvikling, hvor beboernes 

tilhørsforhold styrkes og engagementet i boligområ-

det fremmes. 

MÅLGRUPPE

Konferencen henvender sig til boligsociale og  

kommunale medarbejdere, der arbejder med eller 

har interesse i at styrke naboskabet i udsatte  

boligområder.

TID OG STED

Onsdag den 8. november 2017 kl. 09.30-15.00.  

Mødecenter Odense

Buchwaldsgade 48

5000  Odense C

- 5 min fra Odense Banegård

TILMELDING

Du tilmelder dig HER. Tilmelding skal ske senest 3. 

november 2017. Husk at angive navn, e-mail og  

organisation, når du tilmelder dig.

SPØRGSMÅL

Spørgsmål vedrørende konferencen rettes til Anne 

Maria Foldgast (amf@cfbu.dk) eller Philip Zacho 

Kuipers (pzk@cfbu.dk) 

 

 

Se program på næste side >>

https://billetto.dk/e/konference-naboskab-i-udsatte-boligomrader-billetter-229927
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Ko n f e r e n c e :   n a b o s K a b  i  u d s at t e  b o l i g o m r å d e r 

 
PROGRAM

09.00-09.30: tjek ind med kaffe og croissanter 

 

09.30-09.40: Velkomst ved Centerleder Birgitte Mazanti, CFBU

 

09.40-10.00: Hvorfor er naboskab vigtigt? Ved specialkonsulent Anne Maria Foldgast, CFBU

 

10.00-10.30: Hvordan arbejder vi teoretisk med naboskab? Ved konsulent Louise Aner fra  

  Naboskber.dk

10.40-11.30: byhaver som katalysator for bedre naboskab. Resultater fra CFBU’s rapport  

  ’Byhavene i Vanagaard’ ved konsulent Søren Brink Larsen, CFBU

11.30-12.30: frokost

12.30-13.20: naboambassadører gør en forskel i Vollsmose. Resultater fra CFBU’s rapport  

  ’Naboambassadører’ v. specialkonsulent Anne Maria Foldgast, CFBU, og oplæg  

  med Veronica Hansen fra Vollsmose Sekretariatet 

13.20-13.45: Kaffe og kage med mulighed for at strække benene og hilse på kollegaerne

13.45-14.15: unge som medspiller i naboskabet ved Rasmus Christensen Urbanplanen/ 

  partnerskabet 

14.15-14.45: arbejde med frivillighed i et bystrategisk perspektiv ved programleder Henning 

  Winter fra Frivillig Aarhus 2018

14.45-15.00: afslutning og tak for i dag ved Centerleder Birgitte Mazanti, CFBU


