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Gårdmiljøer  
i Albertslund 
I afdeling ”VA-Seks Vest” er beboere med  
til at anlægge og vedligeholde gårdmiljøerne. 
Afdelingen består af gårdhavehuse og 
mange åbne gårdmiljøer, som man passerer 
igennem, når man går tur i bebyggelsen. 
Fire-fem husstande har udgang til samme 
gårdmiljø, og de bestemmer, hvordan det 
skal indrettes.

I nogle gårdmiljøer har beboerne besluttet 
at plante store træer eller buske. Andre har 
anlagt bede med blomster eller grøntsager 
eller gjort plads til legeredskaber for børn. 
Mange har borde og bænke, hvor naboer kan 
mødes. Variationen giver afdelingen et 
personligt og hjemligt præg, og udearealerne 
bliver brugt flittigt. 

Afdeling ”Seks Vest” har 258 husstande. 
Mange beboere har boet i afdelingen i en 
årrække og kender hinanden rigtig godt. 
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Sussie har boet i afdelingen mere end halvdelen 
af sit liv. Hun kender sine naboer rigtig godt,  
og de hjælper hinanden i hverdagen. Sussie  
er aktiv i vedligeholdelsen af gårdmiljøet og har 
blandt andet plantet roserne.

Ejerskab til 
afdelingen
Beboernes engagement i gårdmiljøerne er 
med til at binde afdelingens beboere sammen. 
De samarbejder og lytter til hinandens 
ønsker, og de skaber rum, hvor de har lyst  
til at mødes. 

Mødestederne er rammer, hvor de kan 
mødes uforpligtende med deres naboer, og 
det understøtter fællesskaberne. De tætte 
naboskaber er medvirkende til, at mange 
bliver boende i en årrække. 

Engagementet i gårdmiljøerne er også med til 
at understøtte, at beboerne passer på deres 
fællesarealer. Beboerne oplever generelt, at de 
har mulighed for at få indflydelse på dem, og 
at de har et medansvar for dem.
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Erik er formand for afdelingen. Han mener, 
det skaber mere sammenhold, at beboerne 
er med til at indrette og vedligeholde 
gårdmiljøerne.

“At lejere får et ejerskab til deres 
boliger gør, at boligområdet ikke 

forfalder. Alle holder et øje med det  
og gør én eller anden form for indsats.”  
Erik, beboer og afdelingsformand
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Sussie har sat et lille bord ud i gården. Dér er sol til 
morgenkaffen. ↘

↗  Beboerne har indrettet en fælles plads, hvor 
de kan mødes i godt vejr.
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 Organisering

De fire-fem huse omkring et gårdmiljø 
beslutter i fællesskab, hvordan de ønsker, 
gården skal se ud. En gård kaldes også en 
”firkant”, og beboerne kan ansøge 
Firkantsudvalget i afdelingen om midler til 
buske eller blomster, de vil plante, eller et 
fælles bord, de vil stille op. Firkantsudvalget 
bevilger pengene, hvis planen ser realistisk 
ud, og hvis beboerne ønsker det, kan de 
også få hjælp af ejendomsfunktionærerne 
til at indrette firkanten eller til at køre stort 
haveaffald væk for eksempel.

Tomater og krydderurter dyrkes i fællesskab i 
Sussies gård.

“Driftsfolkene rådgiver også 
beboerne, hvis ikke beboerne selv 

har en gartnerisk interesse (hvilket 
mange har). Man kan jo bygge det  
op, så det er let at holde; der kan for 
eksempel komme flis på i bedene,  
så man ikke skal bruge timer på at  
løbe rundt med et lugejern”  
Erik, beboer og afdelingsformand
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I denne gård mødes beboerne ved bordet 
under træet.  ↘

Nogle beboere har ikke lyst eller tid til 
at indrette deres gård.  →

Forskellige 
måder at bo på
Nogle beboere ønsker ikke at engagere sig i 
deres gårdmiljø. De har blot brug for et sted 
at bo, og det er der også plads til. Deres 
gårdmiljøer anlægges og vedligeholdes af 
driftspersonalet. Dér, hvor beboerne har 
engageret sig i deres gårdmiljø, lægger 
gårdrummet mere op til at blive benyttet, 
og der er mere hjemligt.
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↗   Afdelingen har mange store træer, og det 
giver variation i rummene. Der er også mange 
bede med blomster og buske, der er anlagt  
af beboere, som disse.

Nogle familier med små børn stiller legeredskaber 
op udenfor hoveddøren.  ↓
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 Se video fra  

Albertslund

Erik Hansen fortæller mere om, hvad afdelingen får ud  
af at involvere beboerne i anlæggelsen og vedligeholdelsen 
af gårdmiljøerne.
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https://vimeo.com/120340814
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Anbefalinger fra 
Albertslund

✓ Se fællesarealerne som et sted,  
der kan ændre sig over tid, og hvor 

beboerne kan få lov til at udfolde sig.  
Så undgår man, at alle steder kommer  
til at blive ens. Et boligområde kan  
godt rumme meget forskelligartede 
fællesarealer, uden det ødelægger den 
æstetiske helhed.

✓ Husk at engagement giver ejer-
skab. Jo mere beboerne deltager,  

jo stærkere bliver sammenholdet  
mellem dem.

✓ Overvej nærhedsprincippet.  
I ”Seks Vest” har beboere mest  

indflydelse over den del af afdelingens 
fællesareal, de bor tættest på. 

✓ Opstil nogle enkle retningslinjer  
for hvad man kan få bevilling til 

eller hvad ejendomsfunktionærerne  
kan hjælpe med. Det giver klarhed for 
både driften og beboerne. 
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