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AAB 55 INDDRAGELSESFORLØB FOR RENOVERING AF 

BEBOERHUS OG LOKALCENTER  

 

Inddragelsesforløbet 

I forbindelse med renoveringen af beboerhuset og lokalcenteret i afdeling 55, er der 

blevet foretaget et længere inddragelsesforløb. Forløbet understøtter: 
- At det nye beboerhus er tættere på brugernes behov og ønsker 

- At beboere og erhverv bliver medspillere i renoveringsprocessen 

- At klubberne oplever større ejerskab og ansvar for det nye beboerhus 

- At der bliver mere liv i det nye beboerhus 

- At der kommer flere og nye beboergrupper i beboerhuset 

 

På grund af COVID 19 ændrede inddragelsesforløbet form mange gange i løbet af 

efteråret 2020.  

  

Forløbet kom til at indebære: 

• Telefoninterview med alle erhvervsdrivende i lokalcenteret 

• Spørgeskemaundersøgelse med i alt 188 svar 

• Telefoninterview med 8 beboere, som enten havde svaret på 

spørgeskemaet eller var engageret i beboerhuset 

• To workshops (hhv. fysisk og online) med i alt 14 unge i aldersgruppen 12-

16 år 

• Fysisk tilstedeværelse i beboerhuset og uformelle samtaler med brugerne i 

3x2 timer 

 

”Vi bor mange forskellige mennesker her og det måtte omgivelser og tilbud gerne 

afspejle” 

Beboer i spørgeskema 
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Lokalcenteret i dag og i fremtiden 

 

Der er flere beboere, der benytter lokalcenteret end beboerhuset. Det er især beboere, 

der bor i umiddelbar nærhed, der handler i lokalcenteret. Og særligt købmanden og 

bageren trækker mange til.  

Selvom mange er glade for at kunne handle lokalt, så beskriver de lokalcenteret som 

dystert og trist. Samtidigt ønsker mange beboere, at det nye lokalcenter kendetegnes 

af at være fyldt med liv, lys og farver.  

 

Beboernes ønsker til lokalcenterets udvikling, harmonerer i høj grad med de idéer, som 

Lokalcenterets forskellige butiksejere har udtrykt. Helt overordnet ønsker butikkerne sig 

nemlig et center med liv, lys og gerne en lille legeplads. Et center med plads til ophold 

og noget mere beplantning, og flere butiksejere drømmer ligeledes om mulighed for 

udeservering. 

 

Lokalcenteret i dag Lokalcenteret i fremtiden 

slidt, trist, kedeligt, beton-agtigt, tomt, dødt, 

mangel på sammenhængskraft 

 

Smukt, farverigt, lys på facader, farvet 

belysning, udsmykning, mere grønt 

 

Kunst, blomster, bazarstemning, gågade, 

plads til arrangementer. Energi. Et sted, der 

siger velkommen. 

Utrygt pga. ringe belysning, dystert, 

grupperinger af unge og bargæster. Tiggeri. 

Lyst, livligt, åbent,  

 

Idéerne til udviklingen af lokalcenteret placeret i ni hovedtemaer: 

 

• Mindre isoleret center: Bedre adgangsveje og indkig fra gaden 

• Hyggekroge og udendørs opholdszoner 

• Legepladser 

• Træningsfaciliteter, fodboldbaner 

• Pavillon eller halvtag – med overvejelser om tryghed 

• Mere grønt, mere beplantning 

• Lys, kunst og farver 

• Flere arrangementer, mere liv 

• Bedre parkeringsmulighed for både biler og cykler 
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Liv, adgangsveje og åbenhed 

 

Nogle beboere peger på, at lokalcenteret er noget isoleret. Det bør derfor overvejes, 

om man kan skabe bedre adgangsveje til lokalcenteret. Indgangen fra Østergården 

bliver nævnt som ikke så indbydende, og to beboere nævner, at de ønsker en mere 

åben adgang til butikkerne, f.eks. med indgang fra parkeringspladsen.  

  

”Indgangen fra Østergården byder ikke ligefrem til at gå den vej, når græsset er vådt. 

Her kunne et par flisebelagte stier med lys gøre underværker” 

 

Beboer, bemærkning i spørgeskemaundersøgelsen 

Centeret ligger meget lukket til. Særligt for folk, som kommer udefra og ikke kender 

området.  

Beboer, bemærkning i spørgeskemaundersøgelse 

”Der mangler noget liv. Det skal være et center, der kan tiltrække flere kunder, som også 

er hyggeligt bare at gå forbi”  

 
Butiksejer 

Bygningerne bør få åbne facader. Desuden skal der lidt bedre gadelys. 

 
Beboer, i spørgeskema 

”Vi ligger skjult. Der skal tages hensyn til at gøre centeret attraktivt. Der skal noget 

reklame ud på vegne af hele centeret og gerne nogle flere butikker  

 
Butiksejer 
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Opholdszoner/Hyggekroge 

 

Flere beboere både i de unges workshop, i spørgeskemaundersøgelsen, interview og 

blandt butikkerne, efterspørger plads til ophold med forskellige hyggekroge i 

Lokalcenteret.  

 

Flere nævner, at der skal være et sted, hvor man lige kan sætte sig og spise en is. Der 

er også et ønske om caféområder udendørs, eller et sted, hvor man kan ”spise en 

lækker sandwich eller drikke en kaffe to-go”. Flere af butikkerne drømmer ligeledes om, 

at kunne lave noget udeservering. 

 

Beboerne nævner siddepladser, bænkområder, lounge, café og gerne beplantning. En 

enkelt beboer påpeger dog, at der ikke må være så meget beplantning, at det tager 

hele pladsen.  

 

Butikkerne taler om torvet, en central pladsdannelse, som bør være hyggelig, og hvor 

der kan være plads til arrangementer, musik eller anden underholdning. Der mangler et 

sted, hvor man i dag kan sætte sig med en kop kaffe, fortæller en af butiksejerne. 

Såvel beboere som butiksejere taler også om siddepladser og en lille legeplads, f.eks. 

til mindre børn. 

 

Ligesom flere beboere, fortæller tre af butiksejerne også, at der gerne må arbejdes 

med lys i lokalcenteret. Der mangler lys, og man kunne f.eks. pynte med lys ved 

traditioner, som at sætte lys ved juletid, eller generelt have et lys integreret i torvets 

pladsdannelse, så lyset f.eks. kan lyse op på træerne.  

  

”Da der er store græsarealer, kunne en legeplads mere og bænke til de beboere, som 

ikke har en have, være betydelig bedre” 

 

Beboer, bemærkning i spørgeskema 

Der må gerne være noget mere miljø udenfor; planter, krukker og mulighed for ophold.   

 
Butiksejer 
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Beplantning 

Det er et gennemgående tema i spørgeskemasvarerne, at beboerne vil væk fra det 

kølige ”beton-udtryk”. Beboernes forslag til, hvordan det kan ske, er via lys, kunst, 

farver og ikke mindst beplantning. Nedenfor er et overblik over de mange idéer til et 

mere grønt lokalcenter.  

 

Et grønnere lokalcenter 

Planter Farver Grønt 

Vilde blomster Sommerfugle Naturlegeplads 

Bærbuske Uderumsinventar Sanselige, grønne pusterum 

Træer Bænke Aktivitetssted for unge 

Grøntsagshave Urtebede Biodiversitet 

Mindre beton Færre fliser Buske 

”Her kunne man lade sig inspirere af bevarelse af biodiversiteten. Plante vilde blomster 

så vi får sommerfugle og bier. Skab naturlegeplads for børnene. Placere bænke rundt 

omkring. Så man også kan hygge sig med en is om sommeren. Evt. Lav en stor 

grøntsags have med urter og grøntsager. Det kunne være gratis for beboer at plukke fra 

haven. Måske er der nogle fra bestyrelsen der vil lede den så der kunne være åbent ind 

til den i et bestemt tidsrum. Plante en masse bær buske som ungerne kunne spise fra.” 

 
Beboer, bemærkning i spørgeskema 

”Det kunne være flot med blomster, potter og plantekasser. Det ser frisk ud. Både foran 

vores butikker og generelt bare i Lokalcenteret på torvet”  

Butiksejer 

Centeret skal generelt gøres mere farverigt. Med planter og siddepladser  
 

Butiksejer 
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Overdækning og åben himmel? 

 

Flere beboere ønsker sig en eller anden form for overdækning, så man kan opholde sig 

i lokalcenterets udeområder selvom det regner. Både en butiksindehaver og en beboer 

understreger, at Lokalcenteret ikke må blive til et indendørsareal, men der er et ønske 

om, at arrangementer i udeområderne ikke er så afhængige af vejr og vind. Nogle 

beboere ønsker sig en udendørs scene, og det kunne tænkes i sammenhæng med et 

halvtag.  

 

Blandt butiksejerne er der et stort ønske om, at centeret forbliver åbent. Altså, at man 

kan se op til himlen. Et vigtigt argument for det er, ifølge flere butiksindehavere, at 

utryghedsskabende unge ikke skal hænge ud eller skjule sig i centeret. Hvis der bliver 

lavet et overdække, så giver det mulighed for at hænge ud.  

 

  

”Det skal ikke være et indendørsareal – vi har jo Ishøj bycenter – hvis man lukker den 

inde så bliver det et center. Det tænker jeg ikke, det skal være.  

Der har været en masse, fælles loppemarked udenfor, der har det været et krav, at 

vejret har artet sig. Der kunne det være godt, hvis man kunne lukke af, med en slags 

overslag (…) bare det ikke bliver et lukket område. Man kunne måske godt et sted lave 

et pænt glas-halvtag, hvor lyset stadig kan komme ind. Det kunne nok også lokke flere 

handlende til. Hvis det regner, tager jeg i centeret, for ikke at blive våd. Hvis man ikke 

var så afhængig af, at det skal være sol og dejligt vejr.”  

Beboer i interview 
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Tryghed, ophold og overdækning 

En opholdszone med halvtag eller anden overdækning kan på den ene side bidrage til 

mere liv i lokalcenteret – og liv skaber tryghed fordi de tilstedeværende automatisk 

holder øje med hinanden. På den anden side, påpeger flere butiksindehavere at 

området har problemer med utryghedsskabende unge. En overdækning vil derfor 

kunne give opholdsmuligheder til både de utryghedsskabende unge og til andre 

beboere. Her kunne man evt. tænke i markiser, der kan trækkes ud og ind.  

 

De fleste butiksejere fortæller, at problemerne med de unge kommer og forsvinder. Det 

drejer sig om en gruppe drenge på 14-17 år. Det er især bodegaen, der har oplevet uro 

– f.eks. at drengene har kastet flasker og frugt ind ad døren, eller æg og mælk på 

ruden. Der har også været unge, der har spyttet på ruden. Andre butiksejere har vidnet 

problemet, men fortæller, at det er bedre lige nu, og at der f.eks. ikke har været indbrud 

efter der kom vagt på. Nogle af butiksejerne udtrykker bekymring for, om gæster og 

kunder føler sig generet, hvis en gruppe unge hænger ud i Lokalcenteret. Den 

boligsociale helhedsplan får i nærmeste fremtid til huse i Lokalcenterets nedlagte 

grønthandler, og dem kunne man evt. inddrage i problemstillingen. 

 

  

”Der skal være mulighed for ophold – men man skal have de unge ballademagere for 

øje. Der skal skabes en tryg kultur, så den balladekultur ikke har lyst til at være der.” 

 
Butiksejer 

Jeg er bekymret for, om de unge vil hænge ud og genere gæster og kunder. Medmindre 

der kommer så meget liv, at de ikke vil hænge ud 

Butiksejer 

Hvis man laver plads til ophold, skal man være opmærksom på de unge 
Butiksejer 
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Legepladser, fodboldbaner og træningsfaciliteter 

Flere beboere og butiksindehavere efterspørger et sted, hvor børnene kan lege, mens 

forældrene handler ind eller får sig en kop kaffe i caféen. 

Der er en generel efterspørgsel efter flere legepladser i området, og der er et ønske om 

mere aktivitet og liv i lokalcenteret. 

Flere af børnene og en af de interviewede voksne efterspørger også fodboldbaner i 

udendørsarealerne og udendørs træningsfaciliteter, som tænkes i sammenhæng med 

motionsmuligheder inde i beboerhuset.  

  

” Der må gerne være lidt flere legepladser rundt omkring. Og fodboldbaner rundtomkring. 

De er ret små, fodboldbanerne. Der er ikke helt plads, hvis man samles 10-12 stykker 

Beboer i interview 

Man kan starte med at lave en lille legeplads, og også nogle bænke til de ældre, også 

noget, der gør det flot, måske nogle buske og træer 

Butiksejer 

”Området er blevet lidt dødt. I hele det område er der kun en rigtig legeplads. Det savner 

man. Kunne man ikke bare lave en rutsjebane og en gynge. Hvis der er en legeplads, 

hvor man kunne komme med sine børn samtidigt med at man var i cafeen. Der mangler 

aktivitetssteder for små børn.” 

Beboer i interview 

”En børnecafé, hvor de voksne kan sidde og slappe af imens de har fuld udsigt til 

børnene, der leger” 

Beboer i interview 
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Trafik og parkering 

Såvel butiksejerne som flere af de beboere, der har svaret spørgeskemaet, påpeger, at 

der er problemer med parkering og trafiksituationen i lokalcenteret. Hovedtemaerne er: 

 

Mangel på parkeringspladser, særligt når der er arrangementer i beboerhuset. Ifølge de 
erhvervsdrivende er parkeringssituationen en hindring for deres kundekreds. Der 
efterspørges flere parkeringspladser bag butikkerne.  

Beboere, kunder og de, der henter børn i børnehaven, forstår ikke, at de skal sætte 
parkeringsskiven, når det er gratis. Flere får bøder, fordi de glemmer at sætte 
parkeringsskiven, selvom det er gratis. Det efterspørges, at man ikke behøver at sætte 
parkeringsskiven i butikkernes åbningstid.  

Knallerter og el-løbehjul kører hurtigt gennem centeret. Det drejer sig bl.a. om levering fra 
pizzeriaet. Der foreslås en bom eller anden forhindring 

Cykler bliver stjålet. Der efterspørges bedre mulighed for cykelparkering.  

 

Belægning, tage og murværk 

 

En beboer skriver i spørgeskemaet, at lokalcenteret ikke er brugervenligt for dem, der 

går med rollator. En anden beboer ønsker sig at Lokalcenteret fik et grønnere udtryk og 

mener, at der allerede nu er for mange fliser.   

 

En af butiksejerne har gjort sig mange tanker om Lokalcenterets udformning. Han 

forklarer at det flade tag betyder, at sne og vand har dryppet ned ad væggene. Han 

synes ikke, det flade tag er kønt, men ønsker sig i stedet høje, skrå tage og drømmer 

om, at centervæggene var lavet af røde mursten. Den samme butiksejer kunne også 

godt tænke sig flere boliger, særligt ældrevenlige boliger, fordi de ældre er stabile for 

handelslivet. Han kunne tænke sig boliger på 1. sal.  

I dag ligger der 2-3 forskellige slags fliser. Det er ikke flot og dårligt at gå og køre på. Jeg 

ville ønske, at vi havde flade fliser – f.eks. str 50 cm x 50 cm i hele centeret. Det ville give 

bedre adgang for ældre og gangbesværede, og ældre med de der små indkøbsvogne, de 

trækker efter sig 

Butiksejer 
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Ønsker til aktiviteter, funktioner og arrangementer 

 

Inddragelsesprocessen – både interview, workshops og spørgeskemasvarerne – 

præges af, at beboerne ønsker sig arrangementer i regi af lokalcenteret og 

beboerhuset.  

 

 

 

 

 

  

Torvearrangementer 

Loppemarked 

Musik 

Bazar 

Pølsevognsspots 

Stadepladser 

Scene under halvtag 

Fritidsaktiviteter for forskellige 
aldersgrupper 

Et sted, der siger ”Velkommen” 

Gågade 

Mere liv 

bazarstemning 

Lys 

Farver 

Farvet lys 

Lys på facader 

Udsmykning  

Mere grønt 

Blomster 

Kunstbænke 

Flere skraldespande 

Hundegård 

Legeplads 

Skøjtebane 

Sidde-/legeplads til børn, imens forældrene 
handler 

Boldbane med kunstgræs 

Springvand 

Stort skakspil 

En god café 

Åbne mere op for Beboerhusets café 

Flere planter, et stort skakspil og 

mulighed for stadepladser  

 
Beboer, i spørgeskema 

Lav en slags markedsstemning om 

sommeren. Ligesom hvis man var sydpå. 

Lav flere arrangementer på torvet. Både 

om sommeren, til jul, påske, ramadan og 

andre festlige højtider, der repræsenterer 

beboerne i området. Gerne med musik. 

Det kunne bare være et band fra 

Ungdomsklubben eller et skolekor” 

 

Beboer i spørgeskemaundersøgelsen 

”Klubberne skal rykkes op af kældrene og 

ind i centeret – så vil der blive mere liv om 

aftenen” 

Butiksejer 

”Evt. lave en hundegård/legeplads, hvor 

man kan slippe hunden løs. Det kunne 

gøre at man lærte andre i området med 

hund at kende, og det kunne skabe 

noget mere socialt”  

 
Beboer, i spørgeskema 
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Butikker og vaskeri 

 

Butikkerne trækker kunder til hinanden. Som en butiksejer fortæller, så skal der passes 

på alle butikkerne. Hvis nogle butikker lukker, så mister de andre butikker også kunder. 

Der er et ønske om et lokalcenter med en god service og et bredt udvalg.  

 

Både beboere og butiksejere omtaler antallet af butikker i Lokalcenteret. 19 beboere 

skriver i spørgeskemaet, at de ønsker sig flere butikker. Men det er kun en butiksejer, 

der ønsker sig flere butikker. To andre butiksejer understreger, at der ikke skal være 

flere butikker, men snarere flere boliger i området. Det er vigtigt, fortæller den ene, at 

butikkerne ikke udkonkurrere hinanden.  

 

Flere butiksejere kunne ønske sig at der var flere forskellige slags mad, man kunne 

nyde i lokalcenteret.  

 

En butiksejer ønsker sig, at butikkerne var kategoriseret, så de lå nær hinanden. F.eks. 

skrædder og frisør. Han ønsker sig også, at der var lægecenter og fysioterapeut i 

Lokalcenteret. I tråd med dette forklarer han, at han synes at vaskeriet er malplaceret i 

lokalcenteret, og han håber at pladsen kunne bruges til noget andet. To beboere er 

dog glade for vaskeriets placering og ønsker sig tværtimod at åbningstiden blev 

udvidet, nu da der ikke er naboer, som vaskeriet kan forstyrre.  

 

Et vaskeri giver anledning til spontane møder mellem beboerne og bidrager til at skabe 

liv i lokalcenteret. Det kunne overvejes, om vaskeri kunne placeres i forbindelse med 

beboerhuset, for at sikre, at beboerne har et ærinde der. 
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Beboerhuset i dag 

 

Caféen er beboerhusets hjerte. Den – og cafeens personale – har stor betydning for, 

hvordan brugerne af beboerhuset knytter sig til stedet. I caféen mødes gåklubben, flere 

beboere spiser frokost her, og det gør nogle af ejendomsfunktionærerne også. Det 

giver et fællesskab mellem beboerne og driften.  

 

De, der bruger huset, benytter allermest cafeen. Andre ærinder er hygge og møder. 

Ganske få benytter huset til motion eller hobby. Corona har selvfølgelig ændret dette, 

men der er et ønske om at benytte huset til mere motion. De beboere, der sjældent 

benytter huset, kan f.eks. komme i beboerhuset hvis de skal have ordnet noget 

parkering, modtage vaccine, COVID-19 test eller gøre brug af rådgivningsfunktionerne.  

 

Det bliver rost, at der er god plads i huset og det bliver også rost, at der er udendørs 

rygeskurer, så rygerne kan stå der i tørvejr.  

 

Computerrummet er til stor glæde for de unge, men her mangler ofte voksne. Det er 

gennemgående i beboernes svar, at der tidligere har været flere arrangementer i 

beboerhuset – og at arrangementer er savnet. Men arrangementer kræver hænder, 

hvad enten der er tale om medarbejdere eller frivillige beboere.  

 

Salen har plads til de store arrangementer. Nogle beboere er virkeligt glade for salen, 

både til fest, banko og store backgammon-turneringer.   

 

 

 

  

” Før i tiden var der mange flere aktiviteter, lidt mere familierelaterede aktiviteter, hvor 

man kunne tage sine børn med og lave nogle ting. Det var mere til familier. De 

aktiviteter, der er her nu, de lander i hverdagen hvor de frivillige har tid, og hvor der ikke 

er så meget for os andre, der har et almindeligt arbejdsliv og hverdag. Og det er ikke lige 

den aldersgrænse der bliver ramt for tiden.  

Det handler om stemningen. Jeg har prøvet, når jeg har haft tid i hverdagen, og jeg skal 

være ærlig, hvis der bare sidder fem pensionister dernede, så føler jeg mig helt 

malplaceret” 

 

Beboer i interview 
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En bredere brugergruppe i Beboerhuset? 

 

113 ud af 185 beboere, svarede på, hvor tit de benyttede Beboerhuset. Blandt de der 

svarede, var der 21, som benyttede Beboerhuset flere gange om måneden – heraf 10, 

som benyttede beboerhuset flere gange om ugen. 67 personer – dvs. 59,29 % af de, 

der svarede, kom kun i Beboerhuset en gang om året eller sjældnere.  

 
Svarmulighed Besvarelser i % Besvarelser, antal 

Flere gange om ugen 8,85 % 10 personer 

Flere gange om måneden 9,73 % 11 personer 

Flere gange om året 22,12 % 25 personer 

En gang om året eller mindre 59,29 % 67 personer 

 

Selvom der kan være brugere af Beboerhuset, som ikke har svaret på spørgeskemaet, 

så peger svarende – og de fraværende svar – på, at størstedelen af beboerne ikke 

benytte Beboerhuset.  

 

I spørgeskemaundersøgelsen forklarer flere beboere, hvorfor de ikke bruger huset. 

Disse input kan bidrage til at skabe et beboerhus, der i højere grad henvender sig til en 

bredere målgruppe.  

 
Begrundelse for ikke at bruge 
huset 

Mulighed for bredere brugerflade 
 

Området er isoleret (og blevet 
mere isoleret gennem årene). 

• Åbne området op 

• Lette adgangsveje til beboerhuset 

• Åbne huset i form af f.eks. store vinduer, så 
forbipasserende kan se ind, hvad der foregår 
i huset. Samtidigt er der et ønske om, at 
kunne trække gardin for. 

Beboerne mangler kendskab til 
stedet og beboerhusets 
muligheder 
 

• Indkig, så forbipasserende kan se, hvad der 
foregår i huset.  

• Samtidigt er der et ønske om, at kunne 
trække gardin for. 

• Inddrage beboerne i den videre udvikling i 
både beboerhus og lokalcenter (se afsnittet 
”det videre forløb”. 

• Nogle beboere fremhæver, at huset har brug 
for en god husleder. 

Beboerhuset henvender sig i dag 
til en snæver målgruppe 
(aldersmæssigt), og henvender sig 
ikke til børnefamilier, folk der 
arbejder 9-17 eller til ikke-
dansktalende 

• Indarbejde ønsker og ideer fra beboere, der i 
dag ikke benytter huset.  
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Beboerhuset i fremtiden 

Stillerum 

 

47 beboer – eller 78 % af de, der har svaret på, hvilke form for aktivitetsrum, de kunne 

tænke sig i beboerhuset – kunne godt tænke sig at der var et stillerum. Det vil sige, et 

rum, hvor man kunne arbejde med computer eller lave lektier.  

 

 

”Jeg bruger i dag biblioteket i Vallensbæk, da jeg kan bruge computeren og printe gratis 

der. Det kunne være rart, hvis det kunne være lidt tættere på. Det kunne være dejligt at 

have muligheden for at scanne og kopiere i beboerhuset.”  

 

Beboer i interview 

”Et stillerum. Det mangler vi! Skriveborde med en form for afspærring, hvor man ikke lige 

kan se til højre og venstre. Der er mange, der tager til biblioteket for at lave lektier. Det 

må gerne være fleksibelt, så man også vil kunne sidde flere og arbejde sammen og 

sidde selv. Evt. nogle skabe, der kan aflåses. Steder at mødes med studiegruppe og 

lave lektier og sådan. Man skal kunne sidde med sin bærbare, og der skal være en 

læselampe.”  

 

Beboer i interview 

”Der skal være et køkken, et tv til filmaften til både små og teenagere. F.eks en gang om 

måneden, ungdomsklub for unge piger. Designaften, stylist aften med krøllejern. Et stort 

fællesrum betyder meget. Godt med sofaer og nogle puffs på gulvet. Og et dejligt stort 

køkken hvor man kan lave mad sammen. Et tv-rum eller nogle hobbyrum, hvor man kan 

lave lidt forskelligt. Strikke, symaskine eller to, håndarbejde, sløjdværk, hvis man har 

undervisere til det, der kan hjælpe os i gang. Bygge, klippe-klistre til jul. Biograf, hvor 

man smider nogle puder på gulvet. Rummet behøver ikke at være overfyldt med ting. 

Spillerum. Skabe med plads til spil.”  

Beboer i interview 
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Cafeen  

 
Svarmulighed Besvarelser i % Besvarelser, antal 

Gå på café med venner og naboer 80,25 % 65 personer 

Spise frokost 59,26 % 48 personer 

Spille brætspil 29,63 % 24 personer 

Spille billard og pool 27,16 % 24 personer 

Læse avisen 27,16 % 22 personer 

 

65 af de beboere, der har svaret på spørgeskemaet, kunne forestille sig at bruge 

caféen i Beboerhuset til at gå ud med venner og naboer. 48 personer kunne tænke sig, 

at caféen var et sted, de kunne spise frokost. Der er derudover god opbakning til, at 

man kan spille spil, billard, pool eller læse avisen i Beboerhusets café.  

 

Flere beboere ytrer uafhængigt af hinanden ønske om, at caféen rummede en form for 

biograffunktion – til film og fodboldkampe. 76 % (41 beboere) og 57 % (31 beboere) 

procent af dem, der har svaret, ville desuden gerne kunne opleve koncerter og teater i 

Beboerhuset. Mange af de input, som beboerne har fremlagt om værksteder og 

aktivitetsmuligheder kan indtænkes i caféen.  

 

I det følgende fokuseres der på de to største temaer vedrørende beboernes input til 

caféens udvikling. Nemlig caféens fysiske udformning og caféens menu. Der ligger dog 

et potentiale i, at der – ifølge en af de interviewede beboere – mangler caféer i Ishøj. 

Hun fortæller, at der i nærheden findes kun Café A, men den er ikke helt ”lokal nok”, og 

der mangler bl.a. et puslerum og ammerum til dem, der går hjemme med helt små 

børn. 

 

 

  

”I Ishøj har vi ikke rigtigt en cafe. Der er kommet Café A. Men det er mere hyggeligt, hvis 

det er helt lokalt. Folk tager ud af byen for at lave noget spændende. I Tingbjerg laver 

kvinderne faktisk tyrkisk mad i cafeen. De synes det er hyggeligt – de serverer mad for 

andre, frivilligt, og pengene går til at dække udgifterne.  

  (…) Café A har heller ikke noget puslerum. I Fisketorvet der har de en fin babylounge, 

hvor man kan sidde og amme i en sofa, og hvor der er gode puslefaciliteter. Sådan rent 

og roligt.  

 

Beboer i interview 
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Idéer til den fysiske udformning 

Der er et ønske om, at caféen blev åbnet op med vinduer, så man kunne se ind når 

man går forbi. I spørgeskemasvarene bemærker enkelte beboer, at det er rart, at der i 

dag er god plads i caféen.  

 

En beboer fortæller, at hun kunne tænke sig at der var noget loungestemning i cafeen. 

Det samme ønske ytres af flere af børnene. Den interviewede beboere forklarer, at 

”loungen” gerne må være en del af det store rum, og hun foreslår, at man kunne fjerne 

toiletvæggen, så rummet blev endnu større med lounge i den ene ende. Så kunne 

f.eks. ældre lægge benene op og stadig være del af selskabet i caféen. 

 

I projekteringsfasen kunne man åbne for at inddrage beboere yderligere i caféens 

indretning. Både de interviewede og de børn og unge, der deltog i workshops, havde 

flere idéer til indretningen af caféen. Når børnene blev spurgt, hvordan stedet kunne se 

ud for at de ville få lyst til at bruge det, talte de bl.a. om flere farver, galaxelamper og 

indretning med sækkepuder.  

 

”Biograf” 

 

En beboer foreslår en indretning med et stort fjernsyn og siddepladser, så man kan 

afholde ”biograf” i Beboerhuset. En anden beboer mener at et stort fjernsyn, hvor man 

kan se fodbold, vil kunne trække mange nye brugere ned i fælleshuset.  

 

  

Det ville være noget andet hvis cafeen var åben udadtil – store vinduer, så man kunne 

se hvad der var bag facaden. 

 

Beboer i interview 

”Det skal ikke virke så koldt. Nogle blomster og lyskæder skaber stemning. Puder på 

gulvet. Forskellige slags stole, gamle brugte stole, nye stole… sådan at man føler, der er 

noget liv i de ting. Der skal skabes noget stemning.” 

 

Beboer i interview 
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Menuen 

 

Beboerne har også mange bemærkninger til den mad, der serveres i caféen. Der er et 

ønske om gratis kaffe, og et ønske om god kaffe. En beboer foreslår, at der – ligesom 

tidligere – var middag og musik om fredagen. Det har vist haft stor tilslutning.  

 

En del beboere efterlyser mere mad uden svinekød – også gerne vegetarretter. En 

beboer efterlyser at man som beboer kunne se en madplan, så børnefamilier kunne se, 

hvad der var på menuen. Der er madplan i beboerhuset i dag, så det drejer sig måske 

nærmere om en synlig platform, som madplanen i højere grad bliver set.  

 

 

 

 

 

 

”Gerne mere mad uden svinekød – også gerne vegetarretter. Jeg skal altid kontakte 

cafeen, før jeg går derned og spiser. Hvis nu bare jeg vidste, at der var en vegetarret 

hver gang, så ville det være så nemt” 

Beboer i interview 

 

”Jeg har aldrig været der at spise, men jeg kunne godt finde på det, hvis maden var lidt 

mere alsidig. Der er meget frikadeller og persillesovs, som jeg kan forstå. Det vil jo altid 

kun tiltrække det segment, som virkelig holder af den mad. Man kunne måske lave 

noget for muslimer også – eller for vegetarer. Eller vegansk, så rammer man ret bredt. 

 

Beboer i interview 

 

På Strandgårdsskolen var der en klub, hvor man altid viste de store kampe på 

fladskærms-tv. Hvis man indførte det i Beboerhuset, hvor man f.eks. viste de tyrkiske 

kampe, så kommer der mindst 20-40 unge mennesker. Det skal være en skærm eller en 

powerpoint, der er større end den skærm der er der nu, så de bagerste også kan se.  

 

Beboer i interview 
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Mødested, klublokaler og værksteder 

 

37 beboere svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de godt kunne tænke sig at det 

renoverede beboerhus gav adgang til klublokaler eller hobbyrum. 41 beboere ville 

gerne, at de kunne afholde møder med andre beboere i Beboerhuset, og 43 beboere 

ønsker at der i Beboerhuset skulle være adgang til værksteder.  

 

Det bemærkes, at der i forbindelse med hobbyrum, værksteder eller klublokaler gerne 

må være adgang til skabe.  

 

Der er også ønske om lokaler, der ikke er gennemgangsrum. Kvindeklubben er en stor 

gruppering af kvinder, og hvor mange går med tørklæde i offentligheden, så vil de 

gerne kunne smide tørklædet når de mødes i kvindeklubben.  

 

En beboer fortæller, at han ønsker sig et billardrum, der er uden alkohol eller 

bodegastemning. Det skal være et åbent og luftigt rum, gerne med noget sol og med 

gode muligheder for at spille om dagen. Og så skal det være gratis at benytte. En 

anden beboer, fra klubben ”Brætspil 55” drømmer om et stort spillerum – ikke bare 

med billardbord, men også med bordtennis, skak, dart, kort osv. Han fortæller, at de 

backgammon bræt, klubben bruger kræver nogle store borde – f.eks. på størrelse med 

dem, der er i Salen i dag.  

” Det kunne være rart med et spilrum, hvor alle kunne spille hver deres uden, at de 

generer hinanden. Således at man både kunne spille dart og fx bordtennis på sammen 

gang. Og backgammon og andre brætspil som kræver bordplads.  

 

Ideelt skulle der kunne sidde 16-24 personer og spille backgammon. Og helst ikke midt i 

cafeen. 

Beboer i interview 

 

”Det må gerne være aktiviteter og lidt mere diversitet i tilbuddet. Her taler jeg om tilbud 

der tiltrækker de ressourcestærke anden etniske danskere, dem er der jo mange af i 

kommunen – men tilbuddene retter sig meget til en bestemt befolkningsgruppe.  

 

Det kunne være spændende med værksteder, f.eks. keramik eller håndværk, mulighed 

for at lave en stol eller noget snedkerarbejde. Nogle andre og mere brede aktiviteter end 

f.eks. at strikke. Ambitionerne må gerne sættes lidt højere. Jeg tænker også på de unge. 

Der er ikke så meget for dem.” 

Beboer i interview 
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Undervisning: mad-skole, IT-undervisning og gamerrum   

 

1/3 af de beboere, der har svaret på spørgeskemaet, er interesseret i at beboerhuset 

kan bruges til forskellige former for undervisning. Sprog- og IT-undervisning er de mest 

eftertragtede, men omkring 32 beboere kunne ønske sig faciliteter, der gav mulighed 

for at afholde madskole. 18 beboere, 15 % af dem, der svarer, kunne tænke sig, at der 

var plads til f.eks. kunne gå til korsang i Beboerhuset.  

 

De unge, der for nyligt har benyttet Beboerhuset, har brugt Gamercafeen. Det kan evt. 

tænkes sammen med udvikling af et lokale til IT-undervisning. De unges drømme om 

gamerrum er store: de ønsker sig flere pc’er så man ikke skal stå i kø, et større og 

hyggeligt rum med mere plads til at game og en Playstation 5.  

 

Til de to workshops med børn/unge var der flere, der ønskede sig, at man kunne lave 

mad sammen i Beboerhuset. En drømte om, at man kunne lave bagedystkonkurrence, 

og to andre fortalte, at de gerne ville kunne gå på et madhold, eller have adgang til et 

køkken hvor flere kunne lave mad samtidigt – F.eks. hvor tre personer sammen kunne 

lave pandekager.   

Gerne to køkkener, et stort og et lille. Sådan der var et sted vi kunne lave mad sammen.   

 

Medlem af Kvindeklubben 

”Hvis man kunne lave spontane madaftener. Den som spiser, får det for 20 kr. pr 

tallerken. Den som laver maden bruger ikke penge på det.”  

 

Beboer i interview 

Medlem af Kvindeklubben 

”Jeg var på kursus Copenhagen Cooking. Der lærte vi at lave eggs benedict og noget 

andet. Det var rigtig godt. Det behøver ikke at være så fancy som det, men der bor rigtig 

mange forskellige nationaliteter i Vejleåparken, så det kunne måske også afspejles i et 

madkursus. Det behøver ikke kun at være dansk, tyrkisk, arabisk m.m. det kunne fx 

også være græsk, italiensk eller andet” 

 

 

Medlem af Kvindeklubben 
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Rum for motion 

45 beboere, dvs. 83 % af de, der har svaret på spørgsmålet, ville gerne have, at 

Beboerhuset rummede muligheden for at kunne dyrke motion.  

 

Det er bemærkelsesværdigt, at så mange svarer, at de ønsker at dyrke motion i 

Beboerhuset, da det kun er et fåtal, der rent faktisk har dyrket motion i huset. I et 

interview forklarer en 29 årig mand, at han især kunne tænke sig 

motionsrum/fittneslokale – gerne med tunge vægte indenfor og med adgang til 

udendørs træningsfaciliteter for cross fit.  

Den unge mand fortæller, at mange kvinder fra Vejleåparken tager til Glostrup eller 

Brøndby for at gå i fitnesscenter, fordi de ikke har mulighed for rene kvindehold i 

nærheden af Vejleåparken. Hans fortælling peger på, at motionsrum med kvindedage 

vil kunne trække flere besøgende regelmæssigt til beboerhuset.  

En af de kvindelige beboere, der er blevet interviewet, fortæller, at hun regner med at 

ville bruge Beboerhuset, hvis hun kunne gå til zumba, dans eller yoga der. Her bør der 

tænkes i, at der på den ene side stilles gode faciliteter til rådighed for dans mv. i den 

Røde Varmecentral, imens motionsmuligheder i Beboerhuset kan være med til at 

trække det liv ind i huset og Lokalcenteret, som både beboere og butikker i høj grad 

efterspørger. 

 

Den interviewede kvinde ville foretrække, at der også var gode badeforhold, imens den 

unge mand var i tvivl om, hvorvidt badefaciliteter var en nødvendighed. Han fortæller, 

at de fleste jo bor i nærheden og bare ville gå hjem og bade, men – uddyber han – hvis 

man f.eks. benyttede træningsfaciliteter på vej til arbejde, så ville det være godt, at 

man havde mulighed for at tage sig et bad.  

Træning, løb, styrketræning. Noget tungt. Håndvægte. (…) Gerne en maskine med 

proteinshakes, proteinbar osv. Og stativer hvor man kan løfte sig selv, f.eks. crossfit 

træning, to-tre stativer - et udendørsareal, hvor man kan træne… 

Beboer i Interview 

”Mange af de nydanske kvinder tager til Tåstrup og Brøndby for at træne et sted, der 

kun er beregnet til kvinder. Det ville virkeligt tiltrække mange kvinder, hvis der var den 

mulighed i beboerhuset.”  

Beboer i Interview 
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Salen 

 

55 beboere (81 % af de, der har svaret på spørgsmålet) vil gerne have mulighed for at 

holde store fester i salen. 49 beboere vil gerne kunne holde børnefødselsdag, og knap 

halvdelen af dem, der svarer, vil gerne kunne lave mad til deres egne selskaber i 

forbindelse med Salen.  

 

Større og mindre selskabslokale 

 

En beboer ønsker sig at kunne lege et mindre og billigere rum. Mange lejligheder har 

ikke plads til at holde et selskab for 10-15 personer, og her virker Salen som et stort og 

dyrt alternativ.  

 

En anden beboer ønsker sig at salen gav mulighed for endnu større fester. Gerne for 

100 personer. Hun ønsker sig et skillerum, så man kan spise i et rum og danse i et 

andet 

 

En tredje beboer synes selskabslokalet rummer rigtig gode muligheder, som det er i 

dag. Det kunne man tænke videre i, i udformningen af den nye sal. Det bakkes op af 

erfaringer fra foreningen ”Brætspil 55”, som har afholdt store backgammon-turneringer i 

Salen, hvor både akustik og bordenes har passet rigtigt godt til arrangementet. 

 

Salen er gennem tiden blev brugt til mere end fest. En beboer omtaler salen som 

”gymnastik-salen” og fortæller, at der har været aktivitet for voksne, imens børnene 

blev passet ved siden af. De børn, der deltog i workshop drømte om mulighed for at 

spille bordtennis, air-hockey, indendørs basket, stå på rulleskøjter og måske have en 

hoppeborg.  

”Det er smart det to-delte rum. De har en lille lounge med en sofa og små caféborde og 

bar, det er rart. Vi lejede selskabslokalet næsten en uge op til vores bryllup, og fordelte 

gæsterne. Der kunne godt have været et større køkken. Det var svært at lave mad til 

mange, det måtte vi gøre hjemmefra. Men vi spiste brunch derovre hver morgen i en hel 

uge. Der var toiletter nok. Det var godt at kunne samles. Der var sofaer, hvor de ældre 

damer slappede af efter morgenmaden, og de unge sad. Vi var der hele tiden, det var så 

hyggeligt. 

 

Der er gode parkeringsmuligheder – det er vigtigt. Prisen er god omkring 1500 fra fredag 

til søndag. Dejligt at vi dengang kunne leje det en hel uge – tror det kostede 3500. Nemt 

at finde. Godt at det ligger lige ved bager, købmand, pizzeria. Borde stole, service, stor 

entre, toiletter, store kaffemaskiner. Det er godt.”  

Beboer i Interview 
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Banko har før COVID-19 også været populært og de unge kunne faktisk også godt 

tænke sig at deltage i en form for ungdomsbanko med præmier målrettet unge. Salen 

er også stedet, hvor afdelingsmøderne bliver afholdt. Endeligt har de unge mange 

drømme om fester, hvor Salen evt. kunne tages i brug. F.eks. at kunne afholde 

kulturbal (dvs. en gallafest, hvor alle kommer i flot tøj), fester ved højtider (halloween, 

EID, udklædningsfester), eller have et sted i Beboerhuset, hvor der var diskolys – et 

egentligt diskorum.  

 

41 beboere – dvs. 76 % af de, der har svaret på spørgsmål og kunst og 

kulturmuligheder i Beboerhuset – kunne ønske sig, at der var rum til koncerter. Her kan 

Salen evt. komme i spil.  
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Aktiviteter: Frivillighed og ejerskab 

 

Både til de to workshops, i interviewene og i spørgeskemasvarene har beboerne givet 

udtryk for, at de savner aktiviteter i Beboerhuset og i Lokalcenteret. Sagen er, at der 

skal være nogen til at drive aktiviteterne.  

 

Det efterspørges, at der igen kommer en husleder og nogle nævner boligsociale 

aktiviteter, der før har været i huset. Hvis der skal arrangeres aktiviteter, bliver frivillige 

kræfter centrale, men for at beboere skal få lyst til at bruge deres fritid til at skabe 

aktiviteter for andre i beboerhuset, så kræver det, at de først kender huset, derefter 

føler at det også er deres hus og siden får lyst til at engagere sig i huset. Her kan en 

fortsat inddragelsesproces bl.a. have betydning.  

 

  

”Der har været noget fredagsleg, hvor vi sad i cafeen, hvor vi lavede noget kreativt hen 

mod jul. Hvor man klippe klistrer. Det var faktisk fem mødre, der kom, hver anden 

fredag. Så havde vi vores egne børn med. det gav noget samvær og sammenhold.”  

 

Beboer i Interview 

Den forrige leder etablerede et lokale hvor der var et gamerrum. Der lagde jeg mærke til, 

at de kom ind og ud. Selvfølgeligt krævede det, at der var frivillige. Men der skulle jo 

være en voksen til stede. Det fik børnene til at komme meget derned. De første to-tre 

gange, de skulle derned, der kom jeg jo faktisk med ned og satte mig i cafeen. Tænk, 

hvis familien kunne være dernede men hver for sig – far i cafeen, barnet i gamerrummet, 

mor nede i Tråd med verden…  

 

Beboer i interview 
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Aktiviteter ønsket til unge-workshop 

 
Input fra workshop med børn og unge Renovering Behov for frivillige 

kræfter 

4 af de 8 unge plejede at komme til 
legefredag, hvor man kunne lege 
med alt muligt fx rulleskøjter – og de 
husker at man fik is til legefredag 
(som var arrangeret i samarbejde 
med den lokale fritidsklub?) 
 

Plads til leg 
Plads til opbevaring 

ja 

En har været til jobsamtale og 
efterfølgende haft en 
lommepengetjans i huset (hjalp til i 
køkkenet) 
 

Lokale til samtaler ja 

En har kommet i gamer-cafeen, som 
før corona var åben 2 dage om ugen 
 

Gamer-cafe lokale ja 

En kom i huset ifbm at de har 
arrangeret Haunted House som del 
af Urban Voice  
 

 ja 

Hyggeområder for unge: musik, 
sofa/loungeområde 
 

Lounge område  

Mulighed for at lave madhold – 
køkken hvor mange kan lave mad 
sammen/samtidig (16-årig) 
 

Stort køkken  

Mulighed for at afholde kulturbal Plads til fest, f.eks. 
dansegulv, bar, hæng-ud 
område 

 

Aftensklub for unge og yngre (14-16-
årige) 
 

 ja 

Fifa 
 

Stor skærm, siddepladser  

Diskorum/diskolys 
 

Danserum  

Kreamuligheder (tegne/male) Værksted/hobbyrum + 
opbevaring 

 

Lave mad 
 

Stort køkken Ja 

Mulighed for at afholde en bagedyst-
konkurrence 
 

Stort køkken Ja 

Brætspil/spil - konkurrence med 
præmier 
 

Opholdsrum samt 
opbevaring til spil 

Ja 
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Pynte op i forbindelse med højtider 
(Haloween, EID m.m.) 
 

 ja 

Fester ved højtider (haloween, EID, 
udklædningsfester m.m.) 
 

 ja 

Arrangementer hvor man kan møde 
andre unge – få nye venner  
 

 ja 

Sted hvor man kan vise film 
 

Stor skærm, siddepladser ja 

Bingo-Banko for unge – med 
præmier for unge (nuværende banko 
opleves for de unge, som værende et 
arrangement for ældre.) 
 

Plads, siddepladser ja 

Social torsdag (eller anden dag) – 
med fokus på hygge uden skærm 
(mobil, Ipad m.m.) 
 

Lounge, plads til bløde 
siddepladser 

ja 

Guildby (pengeby – nogle af pigerne 
havde sat en slags by op på deres 
skole, hvor de kunne købe og bestille 
rigtige ting – fx et stykke kage, en 
vase eller andet – og så betalte de 
med hjemmelavede papirpenge…) 
 

Opbevaring ja 
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Det videre forløb  

 

Rapporten er et led i en række tiltag, som skal indhente viden om brugen af og ønsket 

til et nyt lokalcenter og beboerhus. Det er også en indsats, som er beregnet til at 

opdyrke et kendskab, en nysgerrighed og et ejerskab hos beboerne omkring, særligt 

beboerhuset.  

 

Det kan vi gøre ved at fortsætte beboerinddragelse i årene frem til renoveringen 

påbegyndes. Det kan gøres gennem forskellige små forløb spredt ud over tid.  

  

Dele af beboerinddragelsen kan bidrage til at kvalificere arkitekternes tegninger. Vi skal 

have inviteret beboerne ind på en corona-venlig måde, så de kan få mulighed for at 

give feedback i starten af sommeren. Det er vigtigt for os at vide om beboerne, særligt 

dem som har tilkendegivet deres holdning til beboerhuset, kan identificere sig med 

produktet. Det giver både et produkt, beboerne bedre kan se sig selv i, og det hjælper 

med at styrke beboernes ejerskab over Beboerhus og Lokalcenter.  

 

Der vil også blive lavet en tegnekonkurrence, som er møntet de mindste i familien. Men 

reelt kan alle være med. Og alle husstande får omdelt et konkurrenceark. Planen er at 

alle tegningerne skal hænges i beboerhuset, som en kollage. Og der skal så trækkes 

lod om nogle vindere. Tegnekonkurrencen genskaber opmærksomheden til 

renoveringen og styrker børn og voksnes tilknytning til Beboerhuset. 

 

Tegnekonkurrence, sammen med arkitekternes tegninger og model af Lokalcenteret i 

miniformat, kommer til at danne ramme om et ”åbent hus” arrangement – eller flere. 

Disse arrangementer inviterer afdeling 55’s beboere ind i Beboerhuset, og det kan 

både give mulighed for at kvalificere arbejdet med husets udvikling og skabe kendskab 

om Beboerhuset for de beboere, der ikke bruger huset i dag.  

 

Midlertidigt planteprojekt i lokalcenteret  

 

Der er et stærkt ønske om, at der kommer mere liv, grønt og siddepladser i 

lokalcenteret. I samarbejde med det boligsociale team i Vejleåparken kan vi arbejde 

med den ide med midlertidige installationer, som evt. kan flyttes rundt. Det gør det gør 

det nærværende, at der sker noget i Lokalcenteret, det vil være et efterspurgt 

arrangement/aktivitet som samtidigt giver os mulighed for at afprøve forskellige set-

ups.   

 

Planen er også at vi får inddraget ’de tørstige’, som i dag hænger ud i og omkring 

centeret. De skal også føle sig velkommen, dog helst ikke så centralt, at de skræmmer 

andre kunder væk. Her kan vi f.eks. involvere Bureau Detours, som er enormt dygtige 

til at bygge sammen med målgruppen. Tankerne her er også at tænke i midlertidighed, 

så forskellige scenarier kan afprøves. 
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Løbende kommunikation omkring projektet – ”holde linjen varm” 

188 beboere har taget sig tid til at svare på spørgsmål om lokalcenteret og 

Beboerhuset. Herudover har knap 30 beboere brugt tid til telefonsamtaler og 

workshops om deres drømme og forhåbninger til områdets udvikling. Det engagement 

vil vi gerne bevare og udvide, så det også er til stede, når det nye Beboerhus og 

Lokalcenter endeligt står.  

 

Beboernes bevidsthed om, at der sker noget nyt i Lokalcenteret og i Beboerhuset kan 

holdes varm gennem kommunikation i f.eks. beboerbladet, som bestyrelsesformanden 

udgiver 4-6 gange om året, eller via den boligsociale Facebook side. Når der sker 

noget hvor vi har brug for folks opmærksomhed, kan vi hænge plakater op i 

lokalcenteret og rundt om i opgangene, evt. ved hjælp af lommepengejobbere og den 

Boligsociale helhedsplan.  

 

Når COVID-19 situationen tillader det, kan vi også kommunikere ved at tage 

kaffekanden under armen og tale med folk rundt om i Vejleåparken. Det vil især skabe 

kendskab til Beboerhuset og Lokalcenteret blandt dem, der bor i afdeling 55, men ikke 

lige i umiddelbar nærhed af Lokalcenteret.   
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