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Lidt om erfaringerne fra runde 1 

Projekt ”Byens Rum – livet mellem husene” tager udgangspunkt i kortlægningen af 
eksisterende ressourcer og udfordringer i de lokalområder, som kommunerne sætter i spil i 
projektet ved hjælp af et nyt og inkluderende værktøj - "The Place Standard Model" til 
borgerinddragelse og sundhedsfremme. Vi undersøger, hvordan modellen kan bruges og 
oversættes lokalt med henblik på, at den kan gøde jorden for (nye) borgeraktiviteter. 
Sammen skal vi undersøge, hvordan den kan skabe værdi i en dansk kontekst. 

Vi har lokalområder fra hhv. Århus, Tønder, Lolland og Gladsaxe Kommuner med i 
projektet - i alt 4 lokalområder deltager. 

I Århus Kommune er der fokus på borgerdrevne fællesskaber og ikke specifikt på 
en udvalgt målgruppe. Det grønne område, der er sat i spil, ligger i lokalområdet Trige. 
Kommunen ønsker at medvirke til at skabe rammer, der kan holde borgerne sunde og 
raske i fællesskabet. Der vil blive arbejdet med at give ejerskabet til borgerne (selvdrevne 
initiativer), så kommunen får en understøttende funktion fremfor at være et serviceydende 
organ. 

Allerede meget tidligt i projektforløbet var Aarhus Kommune i gang med at kortlægge 
områdets ressourcer og udfordringer på andre borgerinddragende måder end ved brug af 
Place Standard Model, og aktionsgruppen valgte ikke at anvende modellen i en 
kortlægningsfase sammen med lokale borgere og aktører. Århus Kommune har i 
stedet brugt modellen som inspiration til et evalueringsværktøj, der skal undersøge 
værdien af forskellige typer af uformelle udendørs fællesskaber. 

I Tønder Kommune er området omkring Nørremarksvej udvalgt til projektet. Formålet 
er at det skal være et godt sted at bo for alle. Der er allerede mange forskellige initiativer og 
erfaringer i gang med forskellige aktører. Der er generel opbakning til initiativer i 
lokalområdet, og flere ildsjæle og frivillige vil gerne deltage i projektet, men det er svært at 
få engageret borgerne. Kommunen vil arbejde med, hvordan udeområdet omkring de 
almene boliger, kan gøres mere attraktiv for unge, da det er en målgruppe, der ikke er så 
mange aktiviteter for. 

Der afholdes en kortlægningsproces den 20. august for de unge.  

I Lolland Kommune er det primære fokus at få borgerne samlet om et fællesskab og få 
dem til at samarbejde. Der arbejdes på at skabe selvorganiserede lokale fællesskaber i 
området omkring den gamle Toldbod i Nakskov. Der er allerede taget kontakt til nogle 
frivillige som gerne vil deltage i projektet, og der arbejdes på at få flere med. Kommunen 
ser mange forskellige mulige miniprojekter i Byens Rum – projektet. 

 



I Gladsaxe Kommune er formålet at sætte ressourcer i spil for at løfte bydelen ”Mørkhøj” og 

styrke den sociale balance ved at forbedre trivsel og fremme positive fællesskaber med særligt 

fokus på målgruppen børn, unge og familier. Mørkhøj har en stærk lokal identitet. Helt konkret er 

der fokus på et område, der ligger mellem skolen og biblioteket, hvor børn og unge skal inddrages i 

at komme med input til, hvordan dette område kan gøres mere attraktiv for dem.  


