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Morbærpedia

Morbærhaven er et boligområde i Albertslund Kommune som de fleste kender – desværre ofte 
ikke for noget godt. Alligevel er det dog et boligområde med masser af potentiale hvis fællesskabet 
bliver styrket, og der skabes en større sammenhængskraft mellem beboerne

Indledning
I Albertslund Kommune ligger Morbærhaven, som er 
et område med 1063 almennyttige ungdomsboliger. 
Boligområdet blev bygget slutningen af 60’erne, og 
har derfor været en del af byens opstart. Hvis man 
spørger borgere som har boet i Albertslund hele deres 
liv, kender de Morbærhaven – men desværre som 
regel ikke for noget godt. 

Området er ganske rigtigt præget af en række udfor-
dringer med bl.a. mange unge kontanthjælpsmodta-
gere, mange med et hash-misbrug, og mange med 
sociale problemer. Samtidig har området igennem 
flere år trængt til en renovering, hvilket har medført 
at hele området ser slidt og faldefærdigt ud. Alt dette 
har medført dårlige historiefortællinger om området, 
og en manglende interaktion mellem boligområdet 
og resten af byen. 

COWI fik i foråret 2014 til opgave at analysere 
sammensætningen af unge kontanthjælpsmodtagere 
i Albertslund, med henblik på at opnå et detaljeret 
billede af eventuelle delmålgrupper i relation til 
deres barrierer og muligheder for at komme i job 
eller uddannelse . En af COWIs konklusioner var, at 
Morbærhaven husede godt hver fjerde af kommunens 
18-29-årige kontanthjælpsmodtagere, trods krav om, 
at man skal være under uddannelse hvis man bor i 
Morbærhaven. Samtidig viste analysen, at der var en 
overrepræsentation af unge kontanthjælpsmodtagere 
med hash- og/eller blandingsmisbrug og/eller psykisk 
sygdom uden en diagnose i Morbærhaven sammen-
lignet med andre områder i Albertslund Kommune. 
Det gav anledning til en yderligere konklusion om, 
at Albertslund tiltrækker ressourcesvage unge, som 
alene melder sig ind på en uddannelse med det mål 
at opnå en billig bolig, og så senere dropper uddannel-
sen og bliver kontanthjælpsmodtagere.

På baggrund af COWI’s rapport er der i løbet af det 
sidste halvandet år foretaget et omfattende arbejde med 
uddannelsestjek på alle beboere, og nye lejeaftaler, der 
bidrager til at sikre en beboersammensætning af unge 
der reelt er under uddannelse, som det var tænkt oprin-
deligt. Samtidig er der indgået aftaler med bestyrelsen 
og boligforeningen om en renovering af boligområdet 
som er påbegyndt i starten af 2016.

I forlængelse af det momentum, der var med igangsættel-
sen af renoveringen og den nye beboersammensætning, 
blev der i august 2015 samlet et netværk der skulle 
arbejde med sammenhængskraften og identiteten i bolig-
området – og derved løfte Morbærhaven til gavn for 
beboerne og resten af Albertslund.

Netværket var fra starten især optaget af tre spørgsmål; 
1. Hvordan kan vi benytte renoveringen som en anled-
ning til at skabe et fællesskab og en identitet i boligom-
rådet?
2. Hvordan kan vi bidrage til at sikre den bedst mulige 
start for unge studerende der bor alene for første gang?
3. Hvordan kan vi facilitere en relation mellem morbær-
haven og den øvrige by – og omvendt?

Mange aktører har en interesse i Morbærhaven, og hvis 
der for alvor skulle tænkes nyt om at løfte Morbærhaven, 
var det vigtigt med mange forskellige deltagere i netvær-
ket, der kunne bidrage med forskellige perspektiver. 
Nogle netværksdeltagere har været med fra start til slut, 
andre har bidraget til særlige nedslag i arbejdet. 

Netværkets arbejde
Arbejdet i netværket har haft nogle karaktertræk som 
måske er anderledes end den måde man typisk arbejder 
på. Da vi startede arbejdet var der en idé og en drøm om 
hvad der kunne skabes, men der var intet på forhånd 
defineret output eller mål. Det betød at vi arbejdede 
ud fra en rammesætning og ændrede kurs for arbejdet 
undervejs hvis det viste sig at være meningsfuldt. En 
sådan proces stiller både krav til de metoder der bruges 
for at sikre fremdrift, men også til de mange perspekti-
ver der skal være på temaet. 

Derfor var deltagerne i netværket som nævnt valgt ud fra 
det perspektiv de kunne bringe ind og deres motivation 
for temaet. Der har derfor været et flow hvor forskellige 
deltagere har bidraget på forskellige tidspunkter i proces-
sen. Relationen mellem netværksdeltagerne har været 
den primære drivkraft i netværksarbejdet. Det har været 
afgørende at opbygge stærke relationer – ikke kun mens 
netværket arbejdede – men også efterfølgende, så der 
kan trækkes på relationerne i det daglige arbejde med og 
omkring Morbærhaven. Det betyder også at netværket 
vil kunne aktiveres igen hvis der skulle være behov for 
det, ligesom der løbende vil kunne trækkes på de frivil-
lige kræfter der allerede eksisterer blandt beboerne i 
Morbærhaven i form af beboergrupper og bestyrelsen.

Netværket har gjort brug af forskellige innovationsmeto-
der for at finde nye idéer til at skabe sammenhæng og 
identitet i Morbærhaven. Arbejdsprocessen i netværket 
har været karakteriseret ved en kontinuerlig vekslen 
mellem fokuserende- og kvalificerende processer, som 
vist i figuren på næste side.

Netværkets arbejde har desuden koblet sig til tiltag, 
projekter, eller andre netværk, der også berører udfor-
dringerne i Morbærhaven, fx innovationsnetværket Bo 
i Albertslund og arbejdet med udviklingslaboratoriet 
for Albertslund på det boligsociale område. 
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Marie-Louise Lunderød (netværksleder), konsulent i 
sekretariatet for Politik og Ledelse 
Lisa Overgaard (co-driver for netværket), konsulent, 
Analyse- & Udviklingscenteret 
Mads Østergaard, praktikant med fokus på innova-
tion, Netværksstrukturen
Bjørn Hallager Askholm, byplanlægger, Kultur, Plan & 
Digitalisering 
Fatima Achiban, administrationschef, Jobcenteret 
Jette Lau, leder af Borger- og Ydelsescenteret 
Annie Petersen, socialrådgiver, Voksne med særlige 
behov
Anne Kathrine Hviid Bagger, kulturkonsulent, Kultur, 
Plan & Digitalisering
Sandra Guldbrand, administrator fra Kollegiernes 
Kontor med ansvar for Morbærhaven
Linda Bolinder, administrator fra Albertslund 
Ungdomsboliger i Morbærhaven
Torben Grozet, ejendomsfunktionær i Morbærhaven
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Dan Rose, beboer i Morbærhaven 
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Kristian

Helle Holtov, socialrådgiver, Voksne med særlige 
behov
Rebekka Nielsen, jurist, Økonomi & Stab
Aslak Poulsen, beboer i Morbærhaven 
Høne-gruppen i Morbærhaven

Netværkets ad hoc deltagere

Niels Carsten Bluhme, direktør for By, Kultur, Miljø & 
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Netværkets referenceleder





Fortællinger fra Morbærhaven
Det negative billede der hurtigt kan blive tegnet af Morbærhaven, bliver mere nuanceret når 
man en helt almindelig efterårsdag snakker med de beboere man møder i boligområdet. 

Vi fik en snak med forskellige beboere og på den 
baggrund har netværket foldet fem fortællinger ud, 
der kvalificerer vores forståelse af hvad Morbærhaven 
er. Fortællingerne blev startskuddet til netværkets 
arbejde, og skærpede vores vinkel til at handle, om 
hvordan der kunne bygges videre på de ressourcer og 
styrker der allerede lå i boligområdet.

Mehmets blomster
Mehmet kom til Danmark som �ygtning fra Tyrkiet. Han 
har boet i Morbærhaven siden 1989, og �yttede ind 
mens han uddannede sig til lærer. Han er glad for blom-
ster, og bruger det meste af sin fritid på at passe sine 
egne og naboernes blomster. Han passer blomsterne for 
alle dem der bor i hans klynge, og som en af naboerne 
siger; ”Mehmet er vores gartner”. Gamle køleskabe og 
mælkekasser bruges som �ne blomsterkrukker uden for 
husene, og skaber liv og stemning uden for de små lejlig-
heder. Området tiltrækker også fugle, der kvidrende 
skaber hygge i de små omgivelser. Vi bliver vist rundt 
i Mehmet’s lille lejlighed, som er indrettet meget spar-
somt. Kogepladerne i hans køkken er blevet �ernet af 
sikkerhedsmæssige årsager, og de løse kogeplader der 
er blevet udleveret kan ikke være på pladsen – køkkenet 
kan dermed ikke bruges til at lave mad i, så Mehmet må 
benytte sig at køkkenfaciliteterne på hans arbejde. Han 
glæder sig til renoveringen af lejlighederne, især til de 
nye vinduer der skal sættes i, fordi han har forstået at 
det betyder at lejligheden bliver et par centimeter større. 
Det er særligt godt, for som han siger; ”Så er der plads til 
�ere blomster!”.

Det sædvanlige fis tages seriøst
Mehmet tager os med over i fælleslokalet i bygning 
3, som bl.a. huser bladgruppens lokaler og trykkeriet 
Morbær-tryk. Hver måned udkommer beboerbladet 

”Det sædvanlige fis” – ofte bare kaldet ”fiset” – som blad-
gruppen i Morbærhaven har ansvaret for. Alle beboere 
kan byde ind til bladet, og i bladgruppen bidrager grafi-
ske ildsjæle med at tegne sjove forsider. Administrations-
kontoret bruger også trykkeriet til at få trykt forskelligt 
informationsmateriale, og nogle beboerne får mulighed 
for at prøve at arbejde på trykkeriet i en form for jobtræ-
ning. Vi får de seneste 2 eksemplarer af bladet, der bl.a. 
indeholder nyt fra billardgruppen, muligheden for at få 
en af de ledige nyttehaver, billeder fra den store Sankt 
Hans fest samt nyt fra radio & tv udvalget.

Rikkes ønske om sammenhold
Vi møder Rikke på hendes racercykel på vej hjem fra 
København. Hun cykler hele vejen, både når hun skal 
til sin uddannelse på HF eller på sit rengøringsjob. Hun 
har boet i Morbærhaven i 1,5 år, og er egentlig ret glad 
for det. Hun er aktiv bruger af de fælles aktiviteter der 
er – motionscenteret, kulturarrangementerne osv. Hun 
er også glad for den billige husleje, som gør det muligt 
for hende at få det hele til at løbe lidt bedre rundt på en 
lille SU. Men som hun siger med hensyn til lejligheder-
nes stand, ”her kunne de godt oppe sig lidt”. Derfor ser 
hun frem til renoveringen af lejlighederne, og synes det 
kunne være dejligt hvis det også kunne give anledning 
til flere fælles aktiviteter, og endnu mere sammenhold 
i Morbærhaven. 



Hun synes at man som ny beboer mangler en del 
viden om hvordan forskellige ting fungerer – og siger 
direkte at der godt kunne være en slags pjece eller 
noget man kunne få når man flyttede ind. Men som 
hun siger; ”så kommer man til gengæld til at kende 
dem på administrationskontoret rigtig godt, fordi 
man skal spørge om tusind ting”.

Stines grønne plet
På vej tilbage fra sin løbetur møder vi Stine. Hun 
fortæller at hun er ny beboer i Morbærhaven. Hun 
kommer oprindelig fra Herning, men er flyttet til 
København for at læse på CBS. Ved siden af hendes 
studie på CBS tager hun også til København til sit 
studiejob som fundraiser i Mødrehjælpen. For 2 måne-
der siden flyttede hun så ind i Morbærhaven efter at 
have været skrevet op til forskellige kollegieboliger. 
Hun synes der er langt ind til København fra Morbær-
haven, og fortæller at hun er afhængig af en bus til 
enten Albertslund station eller Glostrup station for at 
kunne komme ind med S-toget. Til gengæld er hun 
meget glad for de grønne omgivelser rundt om hendes 
lejlighed, som hun siger; ”jeg kommer jo oprindeligt 
fra Jylland, så jeg er glad for at der er lidt åbent og 
grønt”. Hun synes dog ikke at lejligheden i Morbærha-
ven lever op til hendes forventninger, fx nævner hun 
at hun blev skuffet over at finde ud af at de wifi der 
stilles til rådighed ikke var den trådløse udgave, men 
at hun selv måtte betale for at få en ledning gravet 
ned, så hun kunne få internet i lejligheden – noget 
der er nødvendigt når man studerer. Derfor synes hun 
faktisk at lejligheden er dyr (2800 kr. om måneden) – 
fordi den er så dårlig. 

Kristians rolige rum
Siddende på trappestenen til sin lejlighed med en ciga-
ret i hånden møder vi Kristian, som gerne tager sig tid 
til at snakke lidt med os. Han har boet 2 år i Morbærha-
ven, og deltager meget aktivt i de fælles aktiviteter der 
er. Han læser på HF i København, og siger at han mest 
er i Morbærhaven når han skal ”chille”. ”Her er ro og 
fred, og jeg synes det er hyggeligt med de mange katte 
og hunde der er her”, siger han og fortæller, at der også 
er en agility-gruppe der en gang imellem laver agility 
med alle hundene på fællesarealerne. Han er glad for 
at bo i Morbærhaven fordi der er så mange gode fælles 
aktiviteter, fx sommerfesten og kulturarrangementer. 
Han har også på et tidspunkt været aktiv i bestyrelsen, 
men kunne det ikke rigtig få det til at hænge sammen 
med studie osv. Han fortæller at sommerfesten ikke 
blev til noget i år – der var vist noget med at der var 
lidt ballade sidste år – nogen der kom ude fra og synes 
de skulle spille smarte, men så blev de sat på plads af 
nogle af beboerne; ”for sådan opfører vi os altså ikke 
her”. Kristian fortæller også at en del af lejlighederne 
har været udsat for indbrud – også hans egen – og flere 
steder på vinduerne kan man se mærker efter koben 
hvor de er forsøgt brækket op. Han siger; ”vinduerne 
er jo så dårlige at man nærmest kan åbne dem med en 
lineal”. 

Netværket har afsluttet sit arbejde med blandt andet 
at beskrive en række konkrete tiltag som er netværkets 
anbefalinger til indsatser i boligområdet. Hvert tiltag er 
udvalgt med nøje fokus på hvilken værdi det kan skabe 
for at løfte Morbærhaven som område til gavn for bebo-
erne og resten af Albertslund. 

Derudover har netværket bidraget med yderligere idéer 
der fx kan tænkes sammen med den boligsociale indsats 
i Albertslund Kommune, eller som kan kobles på øvrige 
initiativer der igangsættes i byen. 

Idéerne er som udgangspunkt relativt enkle at gennem-
føre, og kræver ikke mange ressourcer eller penge, og 
man vil som modtager af idéerne kunne implementere 
dem relativt hurtigt. 

De er tænkt ud fra et overordnet ønske om at skabe 
fællesskab, sammenhængskraft og en stærk identitet 
blandt beboerne i Morbærhaven og en tættere forbin-
delse mellem boligområdet og resten af Albertslund. 
Efterhånden som der blev arbejdet med de forskellige 
idéer viste der sig en pejling på hvad der kunne virke 
som samlende tiltag i boligområdet. 

Mad og sundhed virker som en katalysator for fællesskab, 
sammenhæng og identitet. Måltidssituationen er i høj 
grad en social aktivitet, og det kan hurtigt føles meget 
ensomt når man er flyttet hjemmefra som ung, og for 
første gang skal lave mad og spise alene. Derudover 
er køkkenerne i Morbærhavens lejligheder så små og 
forældede, at det kan være en udfordring at lave sund 
og nærende mad. Derfor udgør aktiviteter der involverer 
mad og sundhed en stor del af netværkets anbefalinger 
til videre initiativer i Morbærhaven. Denne form for 
aktiviteter kan binde beboerne socialt sammen og under-
støtte en fælles sund identitet for de unge.



Hun synes at man som ny beboer mangler en del 
viden om hvordan forskellige ting fungerer – og siger 
direkte at der godt kunne være en slags pjece eller 
noget man kunne få når man flyttede ind. Men som 
hun siger; ”så kommer man til gengæld til at kende 
dem på administrationskontoret rigtig godt, fordi 
man skal spørge om tusind ting”.

Stines grønne plet
På vej tilbage fra sin løbetur møder vi Stine. Hun 
fortæller at hun er ny beboer i Morbærhaven. Hun 
kommer oprindelig fra Herning, men er flyttet til 
København for at læse på CBS. Ved siden af hendes 
studie på CBS tager hun også til København til sit 
studiejob som fundraiser i Mødrehjælpen. For 2 måne-
der siden flyttede hun så ind i Morbærhaven efter at 
have været skrevet op til forskellige kollegieboliger. 
Hun synes der er langt ind til København fra Morbær-
haven, og fortæller at hun er afhængig af en bus til 
enten Albertslund station eller Glostrup station for at 
kunne komme ind med S-toget. Til gengæld er hun 
meget glad for de grønne omgivelser rundt om hendes 
lejlighed, som hun siger; ”jeg kommer jo oprindeligt 
fra Jylland, så jeg er glad for at der er lidt åbent og 
grønt”. Hun synes dog ikke at lejligheden i Morbærha-
ven lever op til hendes forventninger, fx nævner hun 
at hun blev skuffet over at finde ud af at de wifi der 
stilles til rådighed ikke var den trådløse udgave, men 
at hun selv måtte betale for at få en ledning gravet 
ned, så hun kunne få internet i lejligheden – noget 
der er nødvendigt når man studerer. Derfor synes hun 
faktisk at lejligheden er dyr (2800 kr. om måneden) – 
fordi den er så dårlig. 

Kristians rolige rum
Siddende på trappestenen til sin lejlighed med en ciga-
ret i hånden møder vi Kristian, som gerne tager sig tid 
til at snakke lidt med os. Han har boet 2 år i Morbærha-
ven, og deltager meget aktivt i de fælles aktiviteter der 
er. Han læser på HF i København, og siger at han mest 
er i Morbærhaven når han skal ”chille”. ”Her er ro og 
fred, og jeg synes det er hyggeligt med de mange katte 
og hunde der er her”, siger han og fortæller, at der også 
er en agility-gruppe der en gang imellem laver agility 
med alle hundene på fællesarealerne. Han er glad for 
at bo i Morbærhaven fordi der er så mange gode fælles 
aktiviteter, fx sommerfesten og kulturarrangementer. 
Han har også på et tidspunkt været aktiv i bestyrelsen, 
men kunne det ikke rigtig få det til at hænge sammen 
med studie osv. Han fortæller at sommerfesten ikke 
blev til noget i år – der var vist noget med at der var 
lidt ballade sidste år – nogen der kom ude fra og synes 
de skulle spille smarte, men så blev de sat på plads af 
nogle af beboerne; ”for sådan opfører vi os altså ikke 
her”. Kristian fortæller også at en del af lejlighederne 
har været udsat for indbrud – også hans egen – og flere 
steder på vinduerne kan man se mærker efter koben 
hvor de er forsøgt brækket op. Han siger; ”vinduerne 
er jo så dårlige at man nærmest kan åbne dem med en 
lineal”. 

Netværket har afsluttet sit arbejde med blandt andet 
at beskrive en række konkrete tiltag som er netværkets 
anbefalinger til indsatser i boligområdet. Hvert tiltag er 
udvalgt med nøje fokus på hvilken værdi det kan skabe 
for at løfte Morbærhaven som område til gavn for bebo-
erne og resten af Albertslund. 

Derudover har netværket bidraget med yderligere idéer 
der fx kan tænkes sammen med den boligsociale indsats 
i Albertslund Kommune, eller som kan kobles på øvrige 
initiativer der igangsættes i byen. 

Idéerne er som udgangspunkt relativt enkle at gennem-
føre, og kræver ikke mange ressourcer eller penge, og 
man vil som modtager af idéerne kunne implementere 
dem relativt hurtigt. 

De er tænkt ud fra et overordnet ønske om at skabe 
fællesskab, sammenhængskraft og en stærk identitet 
blandt beboerne i Morbærhaven og en tættere forbin-
delse mellem boligområdet og resten af Albertslund. 
Efterhånden som der blev arbejdet med de forskellige 
idéer viste der sig en pejling på hvad der kunne virke 
som samlende tiltag i boligområdet. 

Mad og sundhed virker som en katalysator for fællesskab, 
sammenhæng og identitet. Måltidssituationen er i høj 
grad en social aktivitet, og det kan hurtigt føles meget 
ensomt når man er flyttet hjemmefra som ung, og for 
første gang skal lave mad og spise alene. Derudover 
er køkkenerne i Morbærhavens lejligheder så små og 
forældede, at det kan være en udfordring at lave sund 
og nærende mad. Derfor udgør aktiviteter der involverer 
mad og sundhed en stor del af netværkets anbefalinger 
til videre initiativer i Morbærhaven. Denne form for 
aktiviteter kan binde beboerne socialt sammen og under-
støtte en fælles sund identitet for de unge.

Netværkets anbefalinger
Netværket har arbejdet med idéer til konkrete tiltag der kan skabe værdi for Morbærhaven og 
dens beboere. Det overordnede ønske er at skabe fællesskab, sammenhængskraft og en stærk 
identitet blandt beboerne - og en tættere forbindelse mellem Morbærhaven og resten af 
Albertslund.

I det hele taget bidrager en del af idéerne til at under-
støtte unge der for første gang oplever at bo alene samti-
dig med de studerer. Det være sig gennem kulturelle 
aktiviteter, eller gennem en god kontakt til kommunen 
således at man kender sine muligheder. 

Beboerne i Morbærhaven har ofte brug for at være 
mobile, og at bevæge sig rundt i Albertslund eller til 
København hvor de fleste uddannelsessteder ligger. 
Derfor er mulighederne for transport og mobilitet også 
noget der binder beboerne sammen, og det fælles behov 
kan bruges til at understøtte fællesskabet og skabe nye 
relationer. En række af de følgende idéer bruger trans-
port som udgangspunkt for at skabe fællesskab blandt 
beboerne.

Endelig har det været netværkets vurdering at en 
bedre integrering af området omkring Morbærhaven 
med resten af Albertslund kan bidrage til at nuancere 
det generelle billede af boligområdet og kan dermed 
skabe større stolthed og ejerskab blandt beboerne. Ved 
at fokusere på de ressourcer og muligheder der er i 
Morbærhaven og åbne området op til glæde for resten 
af Albertslund, kan der måske dæmmes op for nogle af 
de udfordringer der stadig er i boligområdet.

God læselyst med resten af Morbærpedia!
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1 Kunstudstilling og undervisning i at tegne 
Idéens overskrift 

 

Kunstudstilling og undervisning i at tegne.  

Hvilken værdi forfølger idéen? Samarbejde og åbenhed 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

 

Billedskolen rykker ud, så vi kan få et tættere 
samarbejde mellem Morbærhaven og Billedskolen. 
Lærer fra Billedskolen underviser beboere i tegning i 
lokaler i Morbærhaven. 

Opstart: Billedskolen holder ”åbent hus” en enkelt dag 
med undervisning i Morbærhaven, hvor alle kan 
komme og være med. 

Det giver mulighed for at tiltrække nye medlemmer 
fra Morbærhaven. 

Udstyr: Morbærhaven har keramikudstyr i lokale samt 
tegneborde med lys i. 

Hvem skal netværket give idéen til? 

 

Der skal dannes en ny gruppe, eller en eksisterende 
kreativ gruppe tager ideen og kontakt til Billedskolen 
og aftaler forløbet. 

Mette Seneca Kløve, afdelingschef for By, Kultur & 
Fritid/ Anne Kathrine Hviid Bagger kan formidle 
kontakt mellem Billedskole og Morbærhavens gruppe. 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen. 

 

 

At beboere med kreative interesser kan udfolde sig og 
lære nye teknikker. 

Beboerne får mulighed for at samles om noget andet 
end studier. 

Det åbner Morbærhaven op for resten af Albertslund. 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

Der skal aflønnes en lærer fra Billedskolen til 
workshoppen. Der er lokaler i Morbærhaven, men der 
skal indkøbes materialer.  

 

 

  



2 Samarbejde med foreningslivet 
Idéens overskrift Samarbejde med Foreningslivet (træning af sport på 

udendørs areal for alle) 

Hvilken værdi forfølger idéen? Beboertrivsel, samarbejde og åbenhed 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

At lokale foreninger inviteres til at lave en 
træningsgang i deres egne sportsgrene på 
udendørsarealerne i Morbærhaven. 

Anne Kathrine kan videreformidle kontakt til Stadion, 
som kan skrive til Foreningsportalen. 

Der reklameres for Foreningernes dag i ”Fiset”. 

Hvem skal netværket give idéen til?  

 

Der kan dannes en gruppe, som tager kontakt til 
foreninger og sørger for det praktiske. 

Aslak/Kate kan formidle kontakter i Morbærhaven. 

Mette Seneca Kløve, afdelingschef for By, Kultur & 
Fritid. 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

Flere beboere får rørt sig og får en sund 
fritidsaktivitet. 

Det er meget synligt, når beboerne løber rundt på 
udendørsarealerne – kan tiltrække nysgerrige. 

Det åbner Morbærhaven op for resten af Albertslund. 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

 

Foreningerne skal kunne se værdien i det for sig selv. 
En enkel træning med henblik på at hverve nye 
medlemmer indenfor deres egen sportsgren er stort 
set altid en mulighed.  

En der formidler kontakten mellem foreninger og 
tovholder i Morbærhaven.  

 

  



3 Fælles arrangement for eksisterende grupper 
Idéens overskrift Et fælles arrangement for eksisterende grupper i 

Morbærhaven 

Hvilken værdi forfølger idéen? Åbenhed /markedsføring 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

 

 

En dag som foreningernes dag, hvor grupperne 
præsenterer deres kunnen for alle. 

På den måde kan beboerne få øjnene op, for hvad der 
allerede sker i Morbærhaven, og melde sig ind i de 
forskellige grupper og fællesskaber, der allerede 
eksisterer, eller får lyst til at starte nye op. 

Man kunne også lave det åbent for resten af 
Albertslund, for at vise byen hvad Morbærhaven har 
at byde på. 

Hvem skal netværket give idéen til?  Kate Dyrhøj tager det med til gruppeudvalget under 
afdelingsbestyrelsen i Morbærhaven 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

 

Det gør det muligt at få flere aktive beboere og ”åbne” 
de mere ”lukkede grupper”. Nye beboere kan komme 
hurtigere ind i fællesskabet. Der er basis for nye 
relationer mellem beboerne – og mellem 
Morbærhaven og resten af Albertslund. Det kunne 
åbne området mere op og bidrage til at nuancere 
opfattelsen af Morbærhaven. 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

 

 

Det kræver, at der etableres et samarbejde på tværs af 
grupperne for at få det arrangeret. 

At der hentes inspiration fra arrangementet fra 
Foreningernes Dag. 

At der etableres et samarbejde med Afdelingen for By, 
Kultur & Fritid i forhold til, at få det tænkt ind i det der 
i øvrigt sker i byen, for at trække borgere til. 

 

  



4 Urban farming – samarbejde med Hedemarken 
Idéens overskrift Urban Farming – samarbejde med Hedemarken 

Hvilken værdi forfølger idéen? Bæredygtig udvikling 

Samarbejde 

Beboertrivsel 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

Der samarbejdes med Hedemarken om at udvikle på 
de eksisterende nyttehaver og bær-buske og skabe 
fællesskab omkring at passe dem og bruge dem. Der 
trækkes på den erfaring Hedemarken gør med urban 
farming og det tilpasses i forhold til at gøre 
nyttehaverne i Morbærhaven så selvforsynende som 
muligt.  

OBS: denne idé kan ses som en videreudvikling af 
idéen om ”MorbærMad”, fordi der med urban farming 
kunne gøres brug af egne frugter og grøntsager i 
madlavningen.  

Hvem skal netværket give idéen til? 

 

 

Den primære aftager er haveudvalget og nyttehave-
gruppen i Morbærhaven. 

Derudover kunne idéen også indgå i en ansøgning til 
Landsbyggefonden, eller ved at trække på 
udviklingslaboratorium Albertslund med den erfaring 
der er på det boligsociale område fra Hedemarken 
(Mette Duekilde, Albertslund Kommune). 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

Ideen har potentiale til at skabe sammenhæng blandt 
beboerne om boligområdet, og kan samtidig bidrage 
til en fælles forståelse af, at man passer på området 
omkring boligbebyggelsen. Ideen bygger på de 
eksisterende styrker ved det grønne område omkring 
Morbærhaven, og kan gøre det mere attraktivt for 
unge at søge bolig der. 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

 

 

Evt. samarbejde med unge der er ved at uddanne sig 
til gartner eller lign. Ved at få dem til at lave det som 
afslutningsprojekt. 

Det kræver økonomiske ressourcer at starte det op 
med indkøb af haveredskaber, buske, planter osv. 
Derefter skal det kunne løbe rundt af sig selv, evt. med 
frivillige indskud. 

Der kunne fx findes penge til opstartsomkostningerne 
ved borger-donationer, crowd-funding osv. 

 
  



5 MorbærMad 
Idéens overskrift MorbærMad 

Hvilken værdi forfølger idéen? 

 

Beboer-involvering 

Øget kvalitet for beboeren 

Beboertrivsel 

Samarbejde 

Åbenhed/markedsføring 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mad bruges som et fælles anliggende mellem 
beboerne. Der etableres en madgruppe som laver 
mad sammen i en fast kadence, og der åbnes op for, 
at de øvrige beboere kan betale for at komme til 
fællesspisningen. En uge i forvejen sendes en 
madplan ud, og man kan tilmelde sig med Mobile Pay, 
de dage hvor menuen har en interesse. 

Den lille madgruppe undervises samtidig i ernæring 
og modtager det lille hygiejnebevis. 

Som startskud på ”MorbærMad” inviteres en kok eller 
ernæringsekspert ud, og giver gode ideer til hvordan 
der kan laves mad på SU. 

Som en udvidelse kan der laves mini-events, hvor 
naboer til Morbærhaven inviteres ind til at lave deres 
yndlingsretter sammen med beboerne. 

Hvem skal netværket give idéen til?  

 

Den primære aftager af idéen er Dan Rose, med 
henblik på at der nedsættes et udvalg under 
afdelingsbestyrelsen. 

Idéen kunne også indgå i en ansøgning til 
Landsbyggefonden, hvorefter konceptet kunne 
udvides mere, fx. med kobling til Urban Farming 
netværket i kommunen (Gudrun Christensen, 
Albertslund Kommune). 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

 

 

 

Fællesskabet blandt beboerne i Morbærhaven kunne 
for alvor blive styrket her. Det at lave og spise mad er 
et fælles anliggende for de fleste, men samtidig noget 
der hurtigt kan blive ensomt, hvis man ikke gør det 
sammen med andre. Med denne idé er der både 
mulighed for at styrke de sociale bånd mellem 
beboerne, og forhindre ensomhed blandt unge. 
Samtidig kan initiativet have en sundhedsgavnlig 
forebyggende effekt hos en gruppe, der har rigtig 
meget brug for det i forhold til at kunne optage læring, 
uddanne sig videre, og få lagt nogle gode spor for 
deres videre livsførelse. 



Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

Det kræver køkkenfaciliteter samt et rum til fælles 
spisning. Hvis faciliteterne i Morbærhaven ikke slår til, 
kan der overvejes et samarbejde med Herstedøster 
Skole om at bruge deres skolekøkkener. 

Der etableres et samarbejde med Jobhuset som har 
en medarbejder ansat med kompetencer inden for 
ernæring og kost, og som kan komme ud og stå for 
den indledende undervisning af madgruppen. 
Alternativt søges der finansiering til en kok. 

 

  



6 Frokostklub 
Idéens overskrift Frokostklub 

Hvilken værdi forfølger idéen? Effektivitet og samvær 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

 

Når de studerende har hjemmedage, hvor de læser, 
kan der spises frokost sammen kl. 12.  

Ordningen gælder for 3 måneder ad gangen, man 
opretter en facebookgruppe, hvor man kan tilmelde 
sig. 

De tilmeldte får nogle dage, de skal sørge for mad. 

De der deltager i frokosten en bestemt dag, tilmelder 
sig og betaler 20 kr. til arrangørerne 2 dage før. 

Arrangørerne køber ind. 

Hvem skal netværket give idéen til?  Kate Dyhøj og Dan Rose tager idéen med til 
infogruppen i Morbærhaven om det gode naboskab. 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

De studerende får varieret mad billigere. 

De studerende får selskab på dage, hvor de ellers 
sidder alene og skal læse. 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

Der skal oprettes en facebookgruppe hvor der kan 
kommunikeres om frokostklubben.  

 

 

  



7 Fælles spisning 
Idéens overskrift Fællesspisning 

Hvilken værdi forfølger idéen? Sammenhold 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

 

 

At der laves arrangement i Morbærhaven, hvor 
Morbærhavens beboere, et par dage før tid, kan 
tilmelde sig fællesspisning til rimelige priser. 

De, som skulle stå for maden, skulle være frivillige 
eller en turnus ordning. En uge i forvejen sendes 
madplan ud, og man melder sig med mobilepay til de 
dage, hvor menuen har en interesse. 

Der er i Morbærhaven mulighed for opdækning til 30 
kuverter. 

Der kan hentes inspiration i Hyldespjældet der har en 
lignende ordning 

Hvem skal netværket give idéen til?  Kate Dyhøj og Dan Rose tager idéen med til 
afdelingsbestyrelsen.  

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

Fedt sammenhold og bedre/varieret madforhold. 
Tvivler på at nogen i Morbærhaven laver stegt flæsk 
med persillesovs, kogt torsk osv. i eget køkken. 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

Vil koste det maden koster for den enkelte beboer. 
Derudover frivillige timer fra aktive beboere i 
Morbærhaven, fx kokkeelever. 

 

 

  



8 Mere information om transport til beboerne 
Idéens overskrift Mere information om transport til beboerne 

Hvilken værdi forfølger idéen? Effektivitet 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beboerne skal have mere information om de 
forskellige muligheder for at komme til og fra 
Morbærhaven.  

Beboerne skal have informationerne gennem 
forskelligt materiale, der kunne gives til 
administrationen i Morbærhaven og de eventuelle 
”Velkomst-ambassadører”. Materialet kunne være: 

− Et lille kort over Albertslund med indtegnede 
cykelruter til stationerne (både Albertslund og 
Glostrup), samt markering af indkøbsmuligheder 
o. lign, i et lille format, så det kan hænges på en 
opslagstavle. 

− Busplaner og cykelkort. 

Hvem skal netværket give idéen til?  Linda Bolinder og evt. også ’Velkomst-
ambassadørerne’.     

Kommunen har i forvejen produceret cykel-kort, som 
de med glæde leverer! 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

Potentialet ligger i, at enklere transport til og fra 
Morbærhaven giver beboerne øget fleksibilitet, hvilket 
letter beboernes hverdag.  

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

Idéen kræver, at der udarbejdes et særligt kort med 
udgangspunkt i Morbærhaven, og med indtegning af 
vigtige funktioner i og omkring boligområdet.  

Derudover kræver det, at man kontakter Movia og får 
tilsendt busplanerne for de relevante busser, og 
cykelkort kan skaffes på Rådhuset. 

Derefter skal det forskellige materiale blot være en del 
af velkomstpakkerne til de nye beboere og være i 
administration, hvis beboerne efterspørger det.  

 

 

  



9 Fælles køreordning 
Idéens overskrift Fælles køreordning 

Hvilken værdi forfølger idéen? Fællesskab, effektivitet, økonomi og bæredygtighed 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

 

 

Beboerne skal have en platform, hvor de kan aftale at 
mødes og følges til studie, arbejde eller andre 
ærinder.  

Platformen kunne i en simpel udgave være en 
facebook-gruppe, men man kunne også lave en 
hjemmeside med flere funktioner.  

Det er oplagt, at beboere med bil kan skrive på 
gruppen, hvornår de tager afsted og spørger om 
nogen vil med. Så kan de beboere, der vil med evt. 
betale lidt i benzin-penge. 

Idéen er ikke specifikt bundet på bilen som 
transportmiddel. Beboerne kan også følges på cykel 
eller med offentlig transport. Så det handler mere om 
fællesskabet ved at følges til noget fremfor en 
transportordning. 

Hvem skal netværket give idéen til?  Kate Dyrhøj tager idéen med til netværksgruppen i 
Morbærhaven. Det er beboerne, der skal have lyst og 
vilje til at starte det, for det er ikke noget, der er store 
udgifter til, så det er ”blot” at få beboerne til at bide på 
og bruge platformen.    

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

 

Det primære potentiale er at skabe et bedre 
fællesskab for beboerne, hvor nye såvel som gamle 
beboere kan få nye kontakter og venner.  

Derudover er der et lille økonomisk og bæredygtigt 
potentiale, ikke for Kommunen som helhed, men for 
de enkelte beboere. 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

Økonomisk kræver idéen ingenting. Der skal blot 
oprettes en facebookgruppe, hvor alle medlemmer af 
Morbærhavens facebookgruppe inviteres.  

Det kræver til gengæld, at enkelte beboere synes, det 
er en god idé, og ønsker at teste idéen ved selv skrive 
hvornår de tager et sted hen.  

 

 

  



10 Brug af de tomme elbil ladestandere 
Idéens overskrift De fire tomme elbil ladestandere 

Hvilken værdi forfølger idéen? Bæredygtighed og effektivitet. 

Hvad består ideen i? 

 

 

Morbærhaven har fire elbil ladestandere, som står 
ubrugt hen. Idéen er, at få f.eks. DriveNow (del af 
Arriva) til at stille et par biler ved Morbærhaven, som 
både Morbærhavens beboere og andre Albertslund 
borgere kan bruge.  

Hvem skal netværket give idéen til?  Marie-Louise Lunderød tager idéen med til Miljø & 
Teknik på Rådhuset med henblik på afklaring og evt. 
etablering af et samarbejde med Administrationen i 
Morbærhaven. 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

Der er både et potentiale for beboerne, der har lettere 
adgang til El-biler og for Albertslundborgere generelt, 
da det er en klar fordel at have let tilgængelige elbiler i 
Albertslund. Bilerne vil være let tilgængelige, da man 
blot skal tilmelde sig med sit rejsekort.     

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

 

 

Det kræver i første omgang en samtale mellem 
administrationen og Miljø & Teknik omkring ejerskab 
af de elbil ladestandere, der er i Morbærhaven. 
Derudover skal der også tages kontakt til DriveNow 
omkring mulighederne for, at få bilerne til at stå i 
Albertslund. Det kan være en lidt besværlig proces, da 
DriveNow endnu ikke har ladestandere uden for 
København, men hvis vi kan tilbyde ladestandere, så 
burde de være til at tale med.  

 

 

  



11 Cykelreparation 
Idéens overskrift Cykel reparation  

Hvilken værdi forfølger idéen? 

 

Samarbejde 

Sundhed 

Fællesskab 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

Der er et cykelværkssted, men mangler nøglemanden, 
så projektet er gået i stå. 

Idéen er at få cykelrummet op og køre igen. Der skal 
findes en ny cykelmand/kontaktperson, men rummet 
skal samtidig være så tilgængeligt som muligt. Derfor 
skal nøglen kunne hentes hos administrationen.  

Der kan være værktøj eller man kan selv medbringe 
det.  

Hvem skal netværket give idéen til?  

 

Kate Dyrhøj tager idéen med til afdelingsbestyrelsen, 
for der skal findes en kontaktperson i Morbærhaven.  

De skal finde en cykelmand evt. gennem 
”fiset”/fællesmøde, så vi kan finde en ny 
cykelmand(kontaktperson).  

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

 

Samarbejde, fællesskab og netværk. Beboere mødes 
og hjælper hinanden med at reparere cykler - 
venskaber opstår.  

Hvis det er muligt at få repareret sin cykel nemt og 
billigt, så giver det større incitament til at cykle, hvilket 
er godt for miljøet og for beboernes sundhed.  

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

 

Det kræver ikke ret meget, for lokalet findes allerede, 
det benyttes bare ikke. Så det kræver blot at der 
findes en ny kontaktperson for lokalet, og at 
administrationen vil stå for at udlåne nøglen.  

Evt. lidt reklame i ”fiset”/facebook om at 
cykelværksstedet er oppe og køre igen. 

 

 

  



12 Kompetencebank beboer til beboer 
Idéens overskrift Kompetencebank beboer til beboer 

Hvilken værdi forfølger idéen? Bæredygtig velfærd 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der oprettes en digital platform for beboerne (fx en 
gruppe på facebook, eller en underside til 
hjemmesiden) hvor der kan kommunikeres mellem 
beboerne. Beboerne opfordres til at skrive, hvis de har 
nogle særlige kompetencer, de tænker, andre kunne 
få glæde af. For eksempel: ”Jeg er god til at regne og 
har styr på hvordan Skat fungerer – jeg kan hjælpe 
med dit frikort og SU”, ”Jeg er ved at uddanne mig til 
ernæringsekspert – jeg kan udarbejde et kostprogram 
til dig” eller ”Jeg kan lufte din hund mens du er på 
ferie”.  

Beboerne, der kunne have glæde af disse 
kompetencer, kan så få etableret en kontakt og en 
relation mellem hinanden. Fundamentet er en 
deleordning, hvor det man deler sine kompetencer. 

Hvem skal netværket give idéen til?  Kate Dyrhøj tager idéen med til afdelingsbestyrelsen. 
Andre grupper fx netværksgruppen kan inddrages i 
den praktiske udvikling af en digital platform. 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

 

 

Ideen har potentiale til at åbne op for nye relationer 
mellem beboerne, samtidig med at det skaber et 
billede af, at når man bor i Morbærhaven, så hjælper 
man hinanden med det, man hver især er god til. 

Idéen muliggør også, at noget nyt kan lade sig gøre i 
fremtiden. Fx kunne Høne-gruppen have glæde af en 
beboer der i sin fritid arbejder med fundraising, i 
forhold til at skaffe penge til sommerfesten.  

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

 

 

Det kræver en platform der er let tilgængelig og 
simpel at oprette, og hvor de fleste beboere i 
Morbærhaven i forvejen orienterer sig (derfor kunne 
facebook være et godt redskab). 

Nogen skal oprette den platform der skal bruges, men 
det største arbejde ligger i, at få motiveret folk til at 
bruge den. Derfor skal idéen tænkes ind i 
velkomstarrangementer, foldere, 
velkomstambassadører, møder i grupperne mv.  

 

  



13 Kommunen på besøg i Morbærhaven 
Idéens overskrift Kommunen på besøg i Morbærhaven 

Hvilken værdi forfølger idéen? Bæredygtig velfærd 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

At kommunen deltager i 2 besøg årligt i Morbærhaven 
med beboere. Beboere i Morbærhaven melder ind, 
hvad de kunne tænke sig på dagsorden, ellers tager vi 
det som det kommer. Dette kunne være orientering 
om Morbærhavens beboeres ret til bolig efter 
uddannelse, flytning via folkeregisteret, ansøgning om 
hjælp til rettelse af skattekort efter endt uddannelse, 
ansøgning om boligstøtte mm 

Hvem skal netværket give idéen til?  

 

 

Idéen gives til Jan Eriksen, Afdelingschef for Borger & 
Ydelser.  

Borger & Ydelsescenteret har den koordinerende 
funktion, så de rette personer giver vejledning. 
Kommunen, Borger & Ydelsescenteret, Jette Lau, 
kontakter samarbejdspartnere i Morbærhaven, med 
henblik på at få etableret et borgermøde.  

Sandra Guldbrand undersøger mulige emner for et 
møde, og Borger & Ydelsescenteret koordinerer med 
de relevante samarbejdspartnere på kommunen alt 
efter emner. Kommunen kommer og svarer på 
spørgsmål og har evt. ideoplæg med. 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

 

 

Orientering af beboerne således at de får svar på 
spørgsmål omkring deres fremtid efter studiet. Det er 
fx vigtigt at alle de studerende bliver skrevet op til 
bolig iggennem et boligselskab allerede inden de 
afslutter deres uddannelse. 

Beboere vil få svar på eventuelle spørgsmål, ny viden 
osv.  

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

2 eftermiddags -/ aften arrangementer for 
medarbejdere på rådhuset. (fleksibel arbejdstid) 

 

 
 

  



14 Visitationskriterier er kendt af alle 
Idéens overskrift Visitationskriterier er kendt af alle 

Hvilken værdi forfølger idéen? Kollektivets ønsker 

Hvad består ideen i? 

 

At visitationskriterierne, at Morbærhaven er beboet af 
studerende og kun studerende – er kendt af alle. 

Det skal derfor formuleres klart på alle de 
hjemmesider hvor man kan læse om Morbærhaven, 
hvad forudsætningerne er for at få en bolig der. 

Hvem skal netværket give idéen til?  Jette Lau har ansvaret for at det står på hjemmesiden 
for Albertslund Kommune. 

Sandra Guldbrand har ansvaret for at de står på 
hjemmesiderne fra KIK og AUB, og at det bliver 
skrevet ind i velkomstpakken. 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

Da beboersammensætningen i Morbærhaven bliver 
ændret kan dette medføre en mere positiv fortælling 
om Morbærhaven på sigt.  

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen. 

At de relevante hjemmesider opdateres. 

 

 
 

  



15 Venskabskollegier 
Idéens overskrift Venskabskollegier 

Hvilken værdi forfølger idéen? Beboertrivsel 

Hvad består ideen i? 

 

 

For at udnytte ideer på tværs af etablerede 
organisationer, knyttes der et bånd mellem 
Morbærhaven og DIK kollegiet. 

De to kollegier bliver venskabskollegier og får dermed 
et større grundlag for at etablere arrangementer, 
musik og fester. 

Venskabskollegierne har også mulighed for at sparre 
på andre ideer.  

Hvem skal netværket give idéen til?  Sandra Guldbrand fra Kollegiernes kontor og 
bestyrelsen i Morbærhaven får ideen.  

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

 

 

To kollegier, der ligger i samme by, kunne have fælles 
problemstillinger, det ville være godt at drøfte. 

To kollegier frem for ét får bedre muligheder rent 
økonomisk for at afholde fester og andre 
arrangementer sammen. 

En større kreds af mennesker kan betyde flere 
venskaber mellem mennesker.  

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

Aftalen kunne etableres gennem Kollegiernes Kontor I 
København, Kontaktperson Sandra. 

Bestyrelserne på de to kollegier kan gå i dialog 
efterfølgende. 

 

 

  



16 Skabe et bedre ry om Morbærhaven 
Idéens overskrift At skabe et bedre ry om Morbærhaven 

Hvilken værdi forfølger idéen? Åbenhed 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

 

 

At nuancere historierne om Morbærhaven og dens 
beboere gennem forskellige kanaler, og at vise de 
mange kvaliteter der er ved at bo i Morbærhaven, for 
på den måde at tiltrække flere unge beboere. Ideen 
kan ligeledes bidrage til at skabe stolthed og identitet, 
omkring det at bo i Morbærhaven, blandt de 
nuværende beboere. 

I lille skala kunne tanken være, at få foto-gruppen, 
eller andre frivillige i Morbærhaven, til at tage billeder 
af aktiviteter og området. At få Medieskolen til at lave 
et diashow eller en film, der fortæller den gode 
historie om stedet. Man kunne tage ud til 
ungdomsuddannelser og fortælle om Morbærhaven, 
ligesom filmen kunne bruges til at reklamere på 
youtube, facebook osv. 

Hvem skal netværket give idéen til? Jette Lau, leder af Borger- og ydelsescenteret etablerer 
et samarbejde med beboergrupper i Morbærhaven og 
Medieskolen.  

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

 

Flere unge kunne have lyst til at skrive sig op. 

Mere positiv aktivitet på facebook – den gode historie 
spreder sig. 

Flere af de nye beboere kunne have lyst til at 
engagere sig. 

Det ville være nemmere at etablere samarbejder med 
eksterne parter og nabogrunde. 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

En medarbejder i Borger- og ydelsescenteret der har 
tovholderfunktionen og sørger for koordinationen. 

Tid for de frivillige til at lave diashow/film 

En fast beboer fra Morbærhaven der tager med ud for 
at reklamere. 

 

 

  



17 Bedre relation til nabogrunde 
Idéens overskrift Bedre relation til nabogrunde 

Hvilken værdi forfølger idéen? Åbenhed 

Samarbejde 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

 

 

 

I et forsøg på at lukke Morbærhaven mere op for 
resten af Albertslund fokuseres der på at etablere 
gode relationer til de nabogrunde der støder op til 
Morbærhaven. En af disse er Herstedøster Skole.  

Skolelederen på Herstedøster Skole er på udkig efter 
flere ressourcer til lektiehjælp og 
musikundervisningen. I Morbærhaven er der flere 
unge, der har brug for et fritidsjob, og som har 
kompetencerne til at hjælpe til på skolen.  

Det kunne også være en mulighed at åbne op for de 
aktiviteter der foregår i Morbærhaven og målrette 
dem de nærmeste naboer, så de omkringliggende 
boliger kunne få glæde af fx det grønne område i 
Morbærhaven. 

Hvem skal netværket give idéen til?  

 

 

Der er etableret kontakt mellem Herstedøster Skole 
og bestyrelsen i Morbærhaven. Da denne kontakt 
allerede er etableret er det mest hensigtsmæssigt at 
initiativet startes der. Derfor gives idéen til 
Herstedøster Skole. 

Kate og Aslak hjælper Birgitte med at finde unge, som 
kunne være lektiehjælpere eller spille musik med 
børnene. 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

 

 

Med denne idé kan der for det første blive en bedre 
integration af Morbærhaven med de omkringliggende 
nabogrunde. Det kan betyde at flere får et indblik i 
hvad der sker i boligområdet, og får lyst til at være en 
del af det. Det kan også bidrage til at få formidlet en 
mere nuanceret historie om hvad Morbærhaven er for 
et sted. 

Det åbner samtidig op for muligheden for at få glæde 
af hinandens ressourcer, fx ved at de unge i 
Morbærhaven spiller musik med børnene på skolen.  

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

Det kræver først og fremmest at der etableres gode 
relationer mellem beboerne i Morbærhaven og 
nabogrundene, og at der gøres lidt fra begge parter 
for at finde en form, hvor alle får noget ud af 
hinandens ressourcer.  



18 Læseklub 
Idéens overskrift Læseklub 

Hvilken værdi forfølger idéen? Selvudvikling hos borgerne 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

 

En gang om måneden mødes 6-7 borgere hos 
hinanden. Værten laver te/kaffe. Der drøftes en bog, 
som er læst af alle.  

Gruppen beslutter bøgerne for ½ år ad gangen som 
bestilles på biblioteket. Læsegruppen udpeger en 
person, der står for kontakten til biblioteket. 

Kontaktpersonen på Albertslund bibliotek er : 

Anne Klara Bæhr, akb@albertslundbib.dk 43687074 og 
2639473. 

Hvem skal netværket give idéen til?  

 

 

Kate Dyrhøj og Linda Bolinder. 

De laver et indlæg i Fiset om læseklub. 

Administrationen har foldere fra biblioteket stående 
og seddel om, hvordan man etablerer en læseklub. 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

 

De studerende får læst litteratur, der supplerer deres 
almenviden. 

De studerende lærer hinanden at kende. Et kendskab 
som kan bruges fx til faglig sparring eller menneskelig 
kontakt. 

De studerende får kendskab til biblioteket 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

Servicen er gratis i forhold til bibliotekets service. 

Da ideen skal foregå i de studerendes eget hjem, er 
ideen gratis. 

Ideen kunne også realiseres i fælleslokaler eller de nye 
grupperum 

Vedhæft bibliotekets beskrivelse af deres tilbud til 
læsegrupper 

Vedhæft ”Få hjælp til studierne på biblioteket” 

 

 

  



19 Dele-bytte ordning 
Idéens overskrift Dele- og bytteordning i Morbærhaven kunne udvides 

Hvilken værdi forfølger idéen? Bæredygtig velfærd 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

 

 

Der oprettes en gruppe på fx. facebook. 

Har en beboer et bord, de gerne vil bytte med et 
mindre bord/andet møbel, tager de et foto, lægger det 
på facebook og skriver deres ønske. 

Byttet kan desuden være studiebøger eller andre 
bøger, køkkenredskaber osv. 

Beboeren som vil bytte en ting, beholder den til den 
kan overdrages til den som ønsker tingen. Der skal 
således ikke være et fysisk rum til opmagasinering. 

 Har man fx. et redskab, man ikke bruger meget selv, 
kan dette annonceres som deleting. 

Hvem skal netværket give idéen til?  Kate Dyrhøj og Linda Bolinder.  

Agendacenteret i Albertslund kunne bruges som 
sparring 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

 

Gennem et etableret virtuelt ”byttested” kan man 
undgå, at der står gamle møbler i miljøet. 

Et genbrug af møbler, bøger mv. vil betyde et mindre 
forbrug af ressourcer.  

De studerende vil få en bedre økonomi ved at 
genbruge. 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

Der skal oprettes en facebookgruppe.  

 

 

  



20 Sommerarrangement – rundboldturnering 
Idéens overskrift Sommerarrangementer – Rundboldturnering 

Hvilken værdi forfølger idéen? Beboer-trivsel 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

 

Idéen er, at der arrangeres en årlig rundbold-
turnering, hvor man efterfølgende spiser sammen, 
evt. grill hvor man selv har mad med til grillen.  

Afholdt i sommerferie, fx i august, men en lørdag, så 
folk har fri.  
Der er kun ét arrangement om sommeren (Skt. Hans), 
så der er efterspørges flere sommerarrangementer.   
Støttes af Kulturpulje (Morbærhavens) eller måske 
lokale virksomheder. Måske vil et supermarked i byen 
sponsere en kasse sodavand, enten til præmie eller til 
alle. Præmien skal i hvert fald være mulig at dele.   

Hvem skal netværket give idéen til?  Dan Rose tager idéen med til afdelingsbestyrelsen, 
fordi de kan give midler til præmier, eller sørge for at 
der er nogen der vil tage det på sig. 

Motionsgruppen kunne være en mulighed at spørge, 
for at finde en/flere til at tage opgaven, som arrangør, 
på sig.  

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

Styrker fællesskabet, fordi beboerne møder deres 
naboer, og får mulighed for at danne nye sociale 
netværk. 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

Penge fra kulturpuljen i Morbærhaven.  

 

 

  



21 Velkomstambassadører 
Idéens overskrift Velkomstambassadører 

Hvilken værdi forfølger idéen? 

 

 

Øget kvalitet for beboerne 

Beboertrivsel 

Åbenhed/markedsføring 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

Hver gang får en velkomstambassadør der skal tage 
sig af nye beboere i den første periode. 
Administrationen henviser nye beboere til deres 
gangambassadører, og gangambassadøren modtager 
en mail om, at der kommer en ny beboer. Det 
eksisterende infomateriale kvalificeres og gives til 
gangambassadøren. På den måde knyttes der flere 
forklaringer og relationer på, når materialet udleveres. 

Hvem skal netværket give idéen til?  Linda Bolinder og Torben Grozet. 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

 

 

Det kunne lette overgangen fra at bo hjemme til at bo 
alene for den nye beboer. 

Der knyttes relationer allerede i en tidlig fase. 

Det styrker fællesskabet at beboerne kommer til at 
kende hinanden på kryds og tværs. 

Det giver administrationen en fornemmelse af, hvilke 
gange der fungerer godt og hvorfor. 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

Der findes beboere der har lyst til at påtage sig 
opgaven som velkomstambassadører.  

At informationsmaterialet kvalificeres. 

At der etableres en fast arbejdsgang mellem 
administrationen og velkomstambassadørerne, fx 
gennem netværksmøder for alle ambassadørerne. 

 

 

  



22 Serie-søndag 
Idéens overskrift Serie-Søndag 

Hvilken værdi forfølger idéen? Beboertrivsel 

Hvad består ideen i? 

 

 

En søndag om ugen arrangeres der serie-søndag, hvor 
de der har lyst kan mødes se serier eller film sammen. 
Der stemmes fra gang til gang, om hvad der skal vises 
til serie-søndag. Arrangementet annonceres i ”Fiset”. 
Den ansvarlige gruppe afholder arrangementet som 
er åbent for alle. 

Hvem skal netværket give idéen til?  Kate Dyrhøj og Linda Bolinder. 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

 

Det giver mulighed for at styrke fællesskabet i et 
mindre forpligtende forum. Giver en rum for dem der 
har lyst til at deltage i arrangementet, men ikke ønsker 
at være med i en etableret gruppe. Det kan øge 
sammenholdet, fordi flere kommer til at kende 
hinanden på kryds og tværs. Det giver mulighed for at 
deltage i noget, uden at kræve en større forpligtelse 
efterfølgende. 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

 

At der etableres en tovholder eller en ansvarlig gruppe 
der sørger for at arrangere det. 

At der sættes et mindre beløb af til fx. popcorn og 
sodavand, alternativt at man opfordrer til at 
deltagerne selv tager fx frokost med. 

 

 

  



23 Udearealer der fordrer fællesskaber 
Idéens overskrift Udearealer der fordrer fællesskaber 

Hvilken værdi forfølger idéen? 

 

 

Overordnet handler det om at få nedbrudt nogle 
fordomme om Morbærhaven – både i boligområdet 
og for den omkringliggende by. Ved at skabe rum for 
fællesskab og det uformelle ophold kan man mødes 
på tværs og få skabt flere positive relationer. Selve 
processen skal fra start tage udgangspunkt i 
samskabelse, så selve projektet fra start er etableret i 
fællesskab, og dermed giver et ejerskab, som gør at 
man er stolt af og værner om projektet. 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

Idéen består i at designe og indrette udearealerne, så 
de i højere grad opfordrer til at mødes, opholde sig – 
og lave aktiviteter i fællesskab. Tanken er, at søge 
midler til at udvikle områderne i samarbejde med en 
professionel kunstner eller arkitekt.  

Bureau Detours er fx. et kreativt fællesskab, der 
skaber ikoniske installationer, som kan være et 
tilløbsstykke for omverden – ligeledes skaber de 
relation til lokalområdet, ved at skabe værket i 
samarbejde med lokale borgere. 

Hvem skal netværket give idéen til?  Idéen skal overdrages til afdelingsbestyrelsen, som 
kan hente hjælp hos Bjørn Hallager Askholm, med 
henblik på at formulere en ansøgning til fx 
Nordeafonden eller Landsbyggefonden. 

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

Projektet kan være med til at skabe et ikonisk værk, 
som skaber stolthed og ejerskab i Morbærhaven. Det 
vil være med til at nedbryde fordomme om området 
og støtte op om kommunens ønsker om at alle 
borgere har glæde af byens rum.  

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

 

 

 

Idéen kræver, at en gruppe beboere går sammen og 
får formuleret en fondsansøgning. Herefter skal en 
idéudvikling i gang sammen med 
kunstneren/arkitekten. 

Genbrugsmaterialer kan skaffes i lokalsamfundet evt. i 
samarbejde med Agendacenter.  

Til sidst skal projektet skabes i samarbejde med lokale 
borgere. 

 

  



24 Bedre fysisk miljø i Morbærhaven 
Idéens overskrift Et bedre fysisk miljø i Morbærhaven 

Hvilken værdi forfølger idéen? Kollektivets ønsker 

Hvad består ideen i? 

 

 

 

 

 

Området gøres mere hyggeligt, så alle beboerne vil 
bruge de udendørs faciliteter. 

− Oprydning 
− Det fysiske miljø skal understøtte et ikke-

kriminelt miljø 
− Flere farver i Morbærhaven 
− Årlig konkurrence om den flotteste gang 
− Tryghedsvandringer ved studiestart 

Hvem skal netværket give idéen 
til?  

 

Kate Dyrhøj og Torben Grozet.  

Afdelingsbestyrelsen skal have hjælp af 
generalforsamlingen og den kriminalpræventive 
enhed i Albertslund Kommune til 
tryghedsvandringer.  

Beskriv det potentiale der ligger i 
idéen 

 

 

Skaber et område med tryghed, fællesskab og 
myterne om Morbærhaven aflives, 

Beboerne får mere lyst til at færdes i udearealerne. 
Andre Albertslundborgere går gerne igennem 
Morbærhaven frem for at gå udenom. 

Giv et bud på hvad det kræver at 
gennemføre idéen.  

Artikel i ”Fiset” og på facebook. 

Oprydningssøndag 

Boligselskabet kan dække nogle af omkostningerne 
(sorte sække osv.) 

Søge Trygfonden om pulje til at arrangere 
tryghedsvandringer. 

 

 
 



 



Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

For mere viden om netværket kontakt Marie-Louise 
Lunderød, mue@albertslund.dk, 43 68 30 91
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