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SAMMEN 
OM GODE 
BOLIG-
OMRÅDER

Resultater af den 
boligsociale indsats 
2014-2017 - kort fortalt

NØJSOMHED, 
TIBBERUPPARKEN 
OG VAPNAGAARD

Der bor 5.139 beboere i 2.375 
boliger i de tre boligområder 
tilsammen. Det svarer til mere 
end 8 % af borgerne og boligerne 
i Helsingør Kommune. 
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Kære Beboer
Vi er glade for at kunne vise dig nogle af de resultater, vi har 
opnået med den boligsociale indsats de sidste år i Nøjsomhed, 
Tibberupparken og Vapnagaard1. 

Fælles for alle projekter og aktiviteter er, at de er lykkedes 
på grund af Jeres store engagement både som deltagere og 
frivillige. Et godt samarbejde med beboere, beboerdemokrati, 
ejendomsfunktionærer, Helsingør Kommune, Landsbyggefonden, 
Nordea-fonden, Nordsjællands Politi og en lang række andre 
samarbejdspartnere har haft afgørende betydning for de resultater, 
vi har opnået. 

Der har været flere store projekter på tværs af boligområderne: 
BoGro, Bydelsmødre og Fritidsjob er blot nogle af dem. Samtidig 
har der været lokale aktiviteter i de enkelte boligområder som fx 
Naturpatruljen for børn i Nøjsomhed, Udvidet-skole-hjem-

samarbejde for familier i Tibberupparken og Åben Anonym 
Rådgivning for alle på Vapnagaard. Der har været afholdt 
mange spændende aktiviteter og med rigtig mange deltagere. Vi 
præsenterer her et udvalg af de mest centrale og besøgte aktiviteter. 

Vi synes, at det er lykkedes, at vi sammen har gjort en positiv 
forskel for boligområderne og har gjort dem til endnu bedre steder 
at bo. Læs og døm selv! 

Rigtig god fornøjelse.

Mange hilsner fra
Majda, Maria, Kristian, Kirsten, Sarah, Ulla, Jacob, John, 
Anne-Louise, Ea, Sofie, Jacob, Eline, Lyng, Sally, og Dorthe

December 2017

1/ De boligsociale helhedsplaner i Nøjsomhed og Tibberupparken dækker perioden 2014-2017 og i Vapnagaard er perioden 2015-2017.
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Der sker noget særligt når 
vi samarbejder. Vi kan skabe 
rammerne, men det lykkes 
kun når mennesker mødes.” 

Bente Borg Donkin, Formand for Rådet for 
Almene Boliger, Helsingør Kommune

“
OM ABCD-METODEN
ABCD-metoden har været en grundlæggende arbejdsmetode 
i den boligsociale indsats. Grundidéen er at fokusere 
på ressourcer i boligområdet og at skabe udvikling 
ved ressourcernes egen kraft (Asset Based Community 
Development). Overordnet skal metoden ses som et udtryk 
for en lokal ressource- og udviklingsorienteret tilgang frem 
for en problem- og behandlingsorienteret tilgang. Målet er 
via en empowerment-proces, at beboerne oplever følelsen 
af at være vigtige for andre, får ny viden og venskaber. Som 
fx i BoGro-projektet, hvor beboerne klædes på til selv at 
anlægge, bruge og videreudvikle på fælleshaverne. 

INDHOLD
Om ABCD-metoden   3

Om Nøjsomhed, Tibberupparken 
og Vapnagaard    4

Tema 1: De fantastiske Ildsjæle  10

Tema 2: Familier i fokus   12

Tema 3: Et godt børne- og ungeliv  14

Tema 4: Klar til uddannelse og job  16

Tema 5: Gang i udelivet og fællesskabet 18

Vidste du at…    20

Først præsenteres udvalgte resultater fra Nøjsomhed, 
Tibberupparken og Vapnagaard, og derefter præsenteres 
resultater fra fem temaer og fokusområder, der går på 
tværs af boligområderne. 

Et godt sted at være
Vapnagaard
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Om Nøjsomhed

2/ Hvor intet andet er nævnt, dækker de angivne tal perioden 2014-2017 for Nøjsomhed og Tipperupparken og 2015-2017 for Vapnagaard og er cirka tal.

  UDVALGTE RESULTATER
• 60 kvinder har deltaget i Aktive Kvinder, -et 

kompetenceforløb om at styrke aktivt medborgerskab2  
• 40-45 børn på 5-14 år har deltaget i Naturpatruljen i 

en periode på halvandet år
• Mere end 1.550 beboere har fået hjælp i 

Hverdagsrådgivningen pr. år
• 200-400 gæster udefra og 15-25 frivillige beboere har 

deltaget i Gadeteaterfestival pr. år 

Om Gadeteaterfestival:

Der kommer folk 
udefra, og det er rigtig 
dejligt og positivt. 
Man føler sig som en 
del af resten af byen 
og får en oplevelse i 
verdensklasse med de 
store kunstnere, der 
kommer her” 

Fatima Jamil, beboer i Nøjsomhed

“
Nøjsomhed er kendetegnet ved, at der er plads 
til, at vi er forskellige og kommer hinanden ved på 
tværs. Resultaterne af det boligsociale arbejde viser 
også en stor mangfoldighed i de aktiviteter, der har 
været afholdt. 
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Der afholdes årligt 
en Gadeteaterfestival 
i samarbejde med 
Helsingør Teater. Det 
er en kombination af 
workshop, teater og 
gøgl for både beboere 
i Nøjsomhed og for 
borgere fra resten af 
Helsingør by.

  FAKTA OM NØJSOMHED
• En del af boligorganisationen Boliggården
• Ibrugtaget 1964
• Ti blokke af varierende højder op til 8 etager 
• 459 lejemål og 1.022 beboere i 2017
• Der er 1, 2, 3 og 4-rums boliger
• Det boligsociale arbejde har været i gang 

siden ca. 2005

Om Gadeteaterfestival:

Gadeteater giver 
liv og fællesskab 
i området.Folk 
møder hinanden på 
tværs, og jeg taler 
med nogen, som 
jeg ikke plejer” 
Fatima Jamil, beboer i Nøjsomhed

“
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Om Tipperupparken

3/ Herudover har ni unge deltaget i ’Lommepengejob’, og de fremgår under det samlede tal for unge i lommepengejob på side 18. 

  UDVALGTE RESULTATER
• I alt har ca. 320 beboere deltaget i ca. 665 

aktiviteter fra 2014 til 2017  
• Syv unge har deltaget i Tib-Unge-Team – 

videoworkshop
• 18 familier og 25 børn har deltaget i Udvidet 

skole-hjem samarbejde
• Aktivitetsudvalg med repræsentanter fra 

aktiviteter/foreninger/afdelingsbestyrelsen er 
nedsat og skal medvirke til at føre aktiviteterne 
fra den boligsociale helhedsplan videre

Visionen for Tibberupparken er, at beboerne 
er stolte af deres boligområde og har lyst til at 
bidrage med, hvad de kan for at gøre Tibberup-
parken til et godt sted at bo. Resultaterne af 
det boligsociale arbejde viser, at vi er godt på 
vej med denne vision. 

FOKUS PÅ FORANKRING
Det er første gang Tibberupparken har 
haft en boligsocial helhedsplan, og 
den forlænges ikke. Det skyldes, at en 
renovering og den boligsociale indsats 
har løftet boligområdet. Samtidig har 
afdelingsbestyrelsen og frivillige haft stort 
fokus på forankring af aktiviteterne i den 
boligsociale helhedsplan. 

I projekt Udvidet skole-hjem 
samarbejde mellem Espergærde Skole 
og Tibberupparken har der været 
fokus på at styrke samarbejdet mellem 
skole og hjem via en brobygger fra den 
boligsociale helhedsplan.
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Om Udvidet skole-hjem samarbejde
: 

Mange aktiviteter er 
foregået i helhedsplanen på 
forældrenes hjemmebane 
i stedet for på skolen, som 
føles som udebane. Det er 
dem, der skulle komme 
til os, og det tror jeg har 
betydet rigtig meget” 

Forælder i Tibberupparken

  FAKTA OM TIBBERUPPARKEN 
• En del af boligselskabet Nordkysten
• Ibrugtaget 1968
• To tre etagers blokke
• 200 lejemål og ca 400 beboere i 2017
• Der er 2, 3, 4 og 5-rums boliger
• Det er første gang Tibberupparken har haft en 

boligsocial helhedsplan, og den forlænges ikke

“
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Om Vapnagaard
Om Åben Anonym Rådgivning:

Hvad gør man, når livet 
byder på udfordringer? 
Man kontakter vores 
familierådgiver, som 
går roligt, systematisk 
frem og støtter, 
beroliger og hjælper. 
Har aldrig fået et nej, 
vi finder ud af det” 
Beboer på Vapnagaard  

  UDVALGTE RESULTATER
• Fire fælleshaver er etableret af frivillige i projektet 

BoGro, og haveforeningen TrelHest er stiftet
• Mere end 40 nye beboerdemokrater er blevet valgt 

ind i de 11 Områdebestyrelser
• Mere end 100 børn og voksne har været på 

Familiehøjskole 
• Mere end 1.800 beboere har fået hjælp I Åben 

Anonym Rådgivning pr. år

“
Vapnagaard er kendetegnet ved, at der er mange 
engagerede frivillige, et aktivt beboerdemokrati og 
gode muligheder for medindflydelse. Resultater-
ne af den boligsociale indsats viser også, at vi har 
haft et stort beboerengagement, høj deltagelse i 
de forskellige aktiviteter og fokus på den enkeltes 
mulighed for indflydelse på eget liv. 
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I Åben Anonym Rådgivning 
ydes hjælp til beboerne om 
hverdagslivets udfordringer 
fx forståelse af breve og 
skrivelser, hvilke rettigheder 
man har, brobygning til 
offentlige instanser som 
jobcenter, borgerservice, 
læge m.v.

Om Åben Anonym Rådgivning:

Intet er for stort eller 
småt i rådgivningen og 
det skaber tryghed” 
Beboer på Vapnagaard

 
  FAKTA OM VAPNAGAARD
• En del af boligorganisationen 

Boliggården
• Ibrugtaget 1969
• 57 blokke i 11 lokalområder med  

4-6 blokke i hver
• 1.716 lejemål og 3.717 beboere i 2017
• Der er 1, 2, 3, 4 og 5-rums boliger
• Der har været boligsocialt arbejde  

på Vapnagaard i de sidste ca. 25 år

“
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Fælles for boligområderne er, at der er mange frivillige 
ildsjæle, der gør en stor indsats for fællesskabet og det sociale 
liv. Det gælder både det etablerede beboerdemokrati, klubber, 
foreninger og de enkelte beboere. De boligsociale helhedsplaner 
har haft fokus på at understøtte frivilliglivet, og der har været 
afholdt mange forskellige aktiviteter for og med ildsjælene i 
boligområderne: 

Naturpatruljen, Bydelsmødre, Fundraising 
kurser, Fædregruppen, Klub Oliven, 
Beboercafé for udsatte, Helt Frivillig, 
Byttebix, Strikkeklub, Modelbyggelaug, 
Fællesspisning, Tværkulturel kvindeklub, 
Beboerbladsjournalister, Vores opgang – vores 
blok, Loppemarked, Affaldsdag, Pizzadage, 
Julebag, Busture er blot nogle af dem.

Naturpatruljen startede som et forældreinitiativ i Nøjsomhed 
for at involvere børnene i at holde bedre rent i området, og de 
deltog bl.a. i Danmarks nationale affaldsdag. I dag mødes børnene 
om forskellige aktiviteter som fx bingo, teater, kagebagning, og 
forældrene er stadig involveret.

Tema 1: 

De fantastiske Ildsjæle

I NATURPATRULJEN HAR VI FX OPNÅET AT: 
• 40-45 børn har deltaget i en periode på halvandet år
• Mere end 20 aktiviteter er afholdt, og en fast gruppe på 

20-30 børn mødes ca. hver 14. dag 

“
I Naturpatruljen er det børn, der er frivillige:

Jeg kan bedst li´ 
konkurrencen, hvor vi 
skulle samle skrald på 
hold. Det var sjovt at vinde 
over Vapnagaard. Vi vandt 
Den Gyldne Snapper”
Jasmin, 10 år, Nøjsomhed
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Om Bydelsmødre:

For mig er det vigtigt, at vi har et 
sammenhold både os Bydelsmødre 
imellem samt med beboerne. Jeg 
føler tryghed i området, fordi jeg efter-
hånden kender mange af beboerne” 

Amela, beboer og bydelsmor, Tibberupparken

TAK FOR SAMARBEJDET…
At styrke frivilliglivet er resultatet af et tæt samarbejde mellem de 
boligsociale helhedsplaner og en række samarbejdspartnere herunder: 
 
Beboerdemokratiet, Bydelsmødrenes Landsforening, 
Kulturhus Syd, Billedskolen, Alle de frivillige

MED BYDELSMØDRE HAR VI FX OPNÅET AT:
• 19 kvinder har uddannet sig til Bydelsmødre i de tre 

boligområder 
• Der er opstået samarbejder og venskaber på tværs af  

aldre, nationaliteter og boligområder

“

Uddannelsen som bydelsmor giver kvinderne mulighed 
for både hjælp til selvhjælp og til at hjælpe andre kvinder 
med hverdagslivets udfordringer fx børneopdragelse, 
sygdom, skilsmisse og meget andet. Der er uddannet 
Bydelsmødre i alle tre boligområder.

Foto: Bendt Olesen
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Der bor mange forskellige familier og familietyper i de tre 
boligområder og alle med hver deres udfordringer, styrker og 
ressourcer. Den boligsociale indsats har haft fokus på det gode 
familieliv for både børn, unge og voksne, og der har været afholdt 
forskellige aktiviteter om et godt familieliv: 

Familiecamp, Åben Anonym Rådgivning, 
Familiekurser, Forældrecafé, Sommerskole, 
Temacafé, Hverdagsrådgivning, 
Familiehøjskole, Familieture, Aktive 
Kvinder, Temaaftener (fx sundhed, viden om 
samfundet), Familiemadskole, Min glade 
familie (mini-familiekursus), Middag for 
kvinder, Vi forældre er blot nogle af dem.

Familiecamp er et familiekursusforløb, som består af to 
weekender, tre temadage, mentorordning og hjemmebesøg hos 
familierne. Forløbet strækker sig over i alt seks måneder og 
afholdes for beboere i Nøjsomhed. Vapnagaard og Tibberupparken 
har afholdt lignende forløb, som kaldes Familiehøjskole og 
Familieture.ver kvinderne mulighed for både hjælp til selvhjælp 
og til at hjælpe andre kvinder med hverdagslivets udfordringer 
fx børneopdragelse, sygdom, skilsmisse og meget andet. Der er 
uddannet Bydelsmødre i alle tre boligområder.

Tema 2: 

Familier i fokus
Om Familiecamp:

Min datter er 10 år, og hun 
stiller mange spørgsmål. 
Før har jeg sagt stop og har 
afvist at tale med hende om 
de ting. Nu ved jeg, at jeg 
ikke skal afvise hende men 
tale med hende”
Forælder i Nøjsomhed

I FAMILIECAMP HAR VI FX OPNÅET AT:
• 100 børn og voksne og 26 familier har været på 

Familiecamp
• Fem forskellige nationaliteter har været repræsenteret 
• Både nyankomne og familier, der har boet længe i 

Danmark, har deltaget

“
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Om Familiecamp:

Da vi kom tilbage fik min mand 
og jeg talt sammen om, hvad vi 
fik ud af det, og hvordan vi taler 
med vores børn” 

Forælder i Nøjsomhed

TAK FOR SAMARBEJDET…
Fokus på styrkelsen af det gode familieliv er resultatet af et tæt samarbejde 
mellem de boligsociale helhedsplaner og en række samarbejdspartnere herunder: 
 
Institutionerne Troldehøj og Villa Kulla, Sundhedsteamet, 
Sundhedsplejen, Sprogstøttekorpset, PPR, Integrationsrådet 
i Helsingør Kommune, Folkeferiefonden, Idrætshøjskolen 
Bosei, Tibberupskolen, SFO Wokken, SFO Mørdråben, 
Espergærde idrætsforening.

“
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Der bor mange børn og unge i alle tre boligområder, og de har 
vidt forskellige baggrunde og forudsætninger. De boligsociale 
helhedsplaner har haft fokus på at understøtte et rigt børne- og 
ungeliv med udgangspunkt i børnenes- og de unges ressourcer. 
Forskellige aktiviteter har sat fokus på et godt børne- og ungeliv: 

VIVA-videoprojekt, Unge Coaching, Tib Unge 
Team, Fritidspas-ordningen, Partners In 
Street, Forenings-mentorer, Crossroads 
(idrætsprojekt), Aktivitetsdage i Klub Oliven, 
Street Agents, CUBE-building er blot nogle 
af dem.

dre kvinder med hverdagslivets udfordringer fx børneopdragelse, 
sygdom, skilsmisse og meget andet. Der er uddannet Bydelsmødre 
i alle tre boligområder.

Tema 3: 

Et godt børne- og ungeliv
Om VIVA-videoprojekt:

Det er sjovt at have 
lært at redigere 
video - og også 
rigtigt hyggeligt at 
være sammen 
med de andre” 

Johan, 15 år, Vapnagaard

“

I VIVA-videoprojekt på Vapnagaard undervises de unge i 
videoredigering og – optagelser, og herefter filmer de fra 
forskellige aktiviteter i boligområdet. Filmene lægges på 
Vapnagaards digitale medier. I Tibberupparken har man en 
lignende indsats, der hedder Tib-Unge-Team.

I VIVA-VIDEOPROJEKT HAR VI FX OPNÅET AT:
• 17 film fra aktiviteter er lagt på VIVA-projektets YouTube-

kanal (VIVA-Vapnagaard) det seneste år
• 11 unge har gennemført et VIVA-forløb, og der er skabt 

venskaber på tværs af køn, nationaliteter og boligområder
• Alle deltagerne har efterfølgende fået lommepengejob 
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MED FRITIDSPAS-ORDNINGEN HAR VI 
FX OPNÅET:
• Mere end 45 beboere hjælpes med at ansøge om 

Fritidspas om året i de tre boligområder
• Der er ansøgt om Fritidspas til mindst 12 forskellige 

aktiviteter og idrætsgrene 

TAK FOR SAMARBEJDET…
Fokus på et rigt børne- og ungeliv er resultatet af et tæt 
samarbejde mellem de boligsociale helhedsplaner og en 
række samarbejdspartnere herunder: 
 
Mads og Joel, DGI, Snekkersten IF, SSP, Tetriz, 
Cube, Villa Fem, IK sport, Ungdomsskolen, CFBU.

Om Fritidspas-ordningen:

Det var rigtig 
godt at begynde 
til spejder, og så 
er jeg god til at 
lave bål”
Batul, 12 år, Vapnagaard

“

Fritidspas-ordningen gør det muligt for børn og unge på 
6-17 år at gå gratis til fritidsaktiviteter i Helsingør Kommune. 
I alle tre boligområder hjælper de boligsociale medarbejdere 
beboerne med at søge om fritidspas. 
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I alt er mere end 23 % af beboerne i de tre områder under 
18 år mod ca. 20 % i Helsingør Kommune som helhed. De 
boligsociale helhedsplaner har arbejdet med at forberede børn 
og unge til uddannelse og job og har afholdt mange forskellige 
aktiviteter: 

Lommepengejob, Udvidet skole-hjem 
samarbejde, Ung-til-ung, Villa Fem, Tetriz, 
Cube, Step-One, Fritidsjob, UU-vejleder er 
blot nogle af dem.

Lommepengejob kalder man de småjobs, de unge udfører i 
boligområderne for at blive klar til senere at kunne varetage 
et ’rigtigt’ fritidsjob. De unge hjælper fx de ældre i deres 
egne haver, hjælper til ved aktiviteter og er med til at hænge 
opslag op i opgangene for de boligsociale helhedsplaner. Der er 
lommepengejob i alle tre boligområder og også i både Tetriz, 
Cube og Villa Fem.

Tema 4: 

Klar til uddannelse og job 
Om Lommepengejob:

Jeg lærte at komme til tiden, 
have styr på mit arbejdstøj 
og løse mine opgaver. Det 
var første skridt til at få et 
rigtigt job. Nu har jeg arbejde i 
”Normal”, som jeg er glad for”
Ayub, 17 år, Nøjsomhed 

MED LOMMEPENGEJOB HAR VI FX OPNÅET:
• Mere end 110 unge har haft et lommepengejob i de tre 

boligområder 
• Mere end halvdelen af de unge har efterfølgende fået  

et fritidsjob 

“
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Om Lommepengejob:

Nye venner, sjove oplevelser og 
selvfølgelig også at jeg tjener 
lommepenge, så jeg kan købe mig 
nogle af de ting, jeg ønsker mig” 

Emre, 14 år, Vapnagaard

TAK FOR SAMARBEJDET…
Den boligsociale indsats med at forberede børn og unge 
til uddannelse og job sker i tæt samarbejde med en række 
samarbejdspartnere herunder: 
 
SSP, Tetriz, Cube, Villa Fem, Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, Erhvervslivet, Zetmind, 
Driftsmedarbejdere i de tre boligområder

“
Det er fedt at tjene 
sine egne penge og 
fedt at lære nogle 
nye at kende -som 
også er blevet 
mine venner”
Johan, 15 år, Vapnagaard

“
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Boligområderne er alle karakteriseret ved at have gode fælles 
udearealer, og den boligsociale indsats har medvirket til 
at skabe aktiviteter, liv og fællesskab på udearealerne.  Der 
har været afholdt flere aktiviteter med omdrejningspunkt 
omkring udeliv og fællesskab, og mange af dem udspringer af 
BoGro’s projekt om fælleshaver:

BoGro: Fælleshaver, Pizzaovne, 
Udekøkkener og Høstfest. 
Gadeteaterfestival, Passagefestival, 
Streetparty, Dansenes dag er blot nogle af 
dem.

Projektet Bo og Gro – opblomstring af naboskab i almene 
boligområder har været gennemført i alle tre boligområder. 
Projektet handler om at ’klæde beboerne på’ til selv at 
anlægge, bruge og videreudvikle fælleshaver, som en udvidet 
del af deres hjem.

Tema 5: 

Gang i udelivet og fællesskabet
Om Fælleshaver:

I det nye udeområde har vi 
et fælles mødested, hvor der 
blomstrer nye venskaber 
og fællesskaber, og hvor 
madkulturer mødes over 
grøntsagerne og bålet”
Carina, beboer i Tibberupparken

I PROJEKTET HAR VI FX OPNÅET AT:
• Seks Fælleshaver er anlagt – én i både Nøjsomhed og 

Tibberupparken og fire på Vapnagaard
• Mere end 110 havedage er afholdt 
• Beboerne, der bruger haverne, er mellem 4 og 80 år

“
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Om Fælleshaver:

Det er så dejligt, at vi også har 
mulighed for at tilberede maden 
i udekøkkenet. Fordi det smager 
bare bedst, når man tilbereder 
og spiser maden udenfor” 

Serbisk kvinde,  Tibberupparken

TAK FOR SAMARBEJDET…
Styrkelsen af udelivet og fællesskabet i boligområderne 
er resultatet af et samarbejde mellem de boligsociale 
helhedsplaner og en række samarbejdspartnere herunder: 
 
BoGro, Haver til Maver, CFBU, Drifts-
medarbejdere i de tre boligområder, Helsingør 
Teater, Fædregruppen, Klub Oliven, Tibben, 
Tværkulturel kvindeklub, Madskolen jorden 
rundt, VILD MAD, TagTomat

“

Når jeg roder i 
haven, føler jeg lidt, 
jeg kommer hjem, til 
der hvor jeg voksede 
op. Der dyrkede vi 
vores egen jord og 
spiste af afgrøderne”
Serbisk kvinde,  Tibberupparken

“
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Vidste du at…
900 m2 havebed er anlagt 

4 pizzaovne er bygget

50 kg pizzadej er lavet i 2017

109 positive historier i eksterne medier om BoGro fra 2015-2017

19 Bydelsmødre er uddannet 

353 visninger af julehilsen, som var den første video, der blev 
lagt op på YouTube kanalen VIVA-Vapnagaard 

47 videoer er produceret af de unge i Tib-Unge-Team og 17 er 
lagt på Tibberupparkens YouTube kanal

493,5 kg skrald blev samlet sammen af børn i Nøjsomhed til 
den Nationale Affaldsdag i 2017 

9 Beboerblade udarbejdet af Beboerjournalisterne i Nøjsomhed 
Omkring 300 børn og voksne har været på Familiecamp i 
Nøjsomhed, Familieture i Tibberupparken og Familiehøjskole i 
Vapnagaard

Tak for samarbejdet og på gensyn i den nye samlede 
helhedsplan for Helsingør Syd 2018-2021, som 
dækker Nøjsomhed og Vapnagaard. 

Pixi er en formidlingsopgave 
leveret af det boligsociale 
Områdesekretariat og 
Konradi – liv i og mellem husene
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