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Grøn afdeling  
i Odense 
Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold 
og en vild blomstereng. Mange børn og 
voksne bruger udearealerne blandt andet til 
at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture 
eller kælke. To gange om året mødes de 
også til fælles arbejdsdage, hvor de plejer 
udearealerne og sætter nye initiativer i 
gang.

Irene har boet i afdelingen i 16 år. Hun er 
med til at passe hønsene
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Blomsterengen får lov at vokse vildt. En gang om 
året bliver den slået af en gartner i samarbejde 
med en beboer.
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En ”grøn”  
afdeling
Blommehaven blev etableret på Blangsted-
gård i udkanten af Odense i begyndelsen af 
1990’erne. Afdelingen har 60 husstande. 
Fremtidige beboere var med til at planlægge 
bebyggelsen, og de bidrog til at give den en 
grøn profil med fokus på miljøbevidsthed  
og natur. 

I årenes løb har nogle beboere udfordret den 
grønne linje, men Blommehaven har holdt  
fast i sin vision. Og i de sidste år har 
afdelingen og deres boligorganisation Civica 
desuden gjort en større indsats for, at alle  
nye beboere kender til afdelingens særpræg 
og værdier, inden de flytter ind. 
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↗  En høne, der er gået undercover

 
 
 
 

 
 
 
 Naturlige grønne  
omgivelser
I udkanten af bebyggelsen ligger et område 
med mere vildtvoksende natur. Afdelingen 
ejer en del af dette område. Resten ejes af 
Odense Kommune, men afdelingen har 
brugsret til den. Her ligger blandt andet en 
hønsegård, en eng med vilde blomster og 
køkkenhaver.

Beboere passer hønsene på skift, en uge 
ad gangen  ↘ 

7 /
Grøn afdeling  
i Odense

“Vi er på en måde både på landet 
og i byen. Det er derfor, vi bliver 

boende her”  Irene, beboer
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Bakken på blomsterengen 
bruges flittigt hele året.  
Om vinteren er den en populær 
kælkebakke
↙

Beboerne kan dyrke økologiske 
grøntsager i køkkenhaverne  ↘

↑  Mange fra lokalområdet går tur på  
engen, og kærester bruger bænken som et 
romantisk stop. 
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↗  Nogle beboere har den samme køkkenhave  
i mange år. Irene og hendes mand Jesper har 
anlagt en lille terrasse ved deres have

Der er lige plads til en øl i 
mælkejungen, som er gravet 
ned under køkkenhavens 
terrasse.  ↓
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“Jeg har fundet en liste med 50  
øl, man bør smage, inden man 

dør. Jeg sætter en øl fra listen ned i 
mælkejungen, når jeg arbejder i køk-
kenhaven. Så kan jeg nyde en kold øl, 
når jeg er færdig med arbejdet.”  
Jesper, beboer
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↗  Afdelingen opsamler regnvand. Det bruges i 
toiletter og til vanding fra en pumpe som denne.

↗  Der er også et drivhus, hvor beboerne blandt 
andet dyrker chilier. 
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Der har ikke været et fælles kompostsystem i flere 
år. På arbejdsdagen i 2015 blev det genetableret

Beboerne er 
forpligtet på 
deltagelse
Bygningerne i afdelingen kræver mere 
vedligeholdelse med tiden. Og når der er 
meget arbejde med bygningerne, har drifts-
personalet mindre tid til at arbejde med 
udearealerne. Dertil kommer, at afdelingen 
er anlagt med små græsplæner, som det 
tager forholdsvis lang tid at slå, og der 
bliver ikke brugt sprøjtegifte, så ukrudt skal 
fjernes manuelt.

Derfor er det en stor hjælp, at beboerne 
deltager i arbejdsdage to gange om året. 
Alle beboere er forpligtet til at deltage.  
De sætter nye initiativer i gang på udeare-
alerne og udfører ekstraordinære  
vedligeholdelsesopgaver.
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←  Litten er flyttet tilbage til afdelingen fra 
et rækkehus i byen. Hun savnede fællesskabet 
og området  

↖  Jesper fjerner alger i den lille 
dam midt i afdelingen.
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↗  Fuglehegnet efter Litten har ryddet op.

“Jeg går tur med min hund her 
hver dag. Jeg synes, det var 

grimt, at der lå affald imellem buskene, 
så nu fjerner jeg det” Litten, beboer
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 Se videoer fra 

Odense  

Kim Bondtofte og Irene Bruun-Schmidt fortæller om den 
grønne afdeling og om beboernes arbejdsfællesskab.
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Beboerne sparer mange penge på deres vandregning pga. 
afdelingens regnvandsopsamling. Kim og Irene fortæller 
om, hvordan det fungerer.

https://vimeo.com/126793644
https://vimeo.com/126793325
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Anbefalinger fra  
Odense

✓ Hvis I skaber en ”grøn” afdeling er 
det vigtigt, at nye beboere er 

opmærksomme på dette, inden de flytter 
ind. I Blommehaven arrangerer de derfor 
rundvisninger for fremtidige beboere.

✓ I kan få stor glæde af at have mere 
vildtvoksende udearealer, som for 

eksempel en blomstereng. Undersøg i så 
fald, hvordan I skaber den rigtige flora.

✓ Voksne og børn mødes på en 
naturlig måde, når I har fælles dyr. 

Det giver samtidig mulighed for at få 
diskussioner om natur og økologi.

✓ Arbejdsdage kan være en god 
måde at pleje udearealerne og 

styrke naboskabet. Vær dog opmærksom 
på, at beboere skal bruge egne maskiner, 
og ikke driftspersonalets, pga. eventuelle 
forsikringsspørgsmål ved skader. 
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