
Gode friarealer

grønne tilbud, og boligbebyggelserne i Danmark 
bidrager med mange tusind kvadratmeter ude-
areal. Det potentiale, som disse grønne arealer 
udgør, skal udnyttes bedre end det bliver i dag. 

Førstehåndsindtrykket
Der er en stor signalværdi i, at boligforeningen 
har flotte ankomstarealer og gode uderum. Sat på 
spidsen signalerer frodighed et overskud, hvori-
mod ensformige græsarealer, ukrudt og skrald 
signalerer lavstatus og manglende penge. 

Huslejetab, fraflytninger og hærværk koster en af-
deling mange penge. Gode uderum er en vigtig 
faktor, når man vil vende en negativ udvikling i et 
boligområde og gerne vil tiltrække og fastholde 
beboere. 

løfter bebyggelsens image

Offentlige parker er åndehuller i byen som bruges  
flittigt – måske fordi boligens uderum ikke indbyder  
til ophold og aktivitet. (Søndermarken)

Indbydende og frodig indgangsparti. De valgte træer 
bliver ikke højere og har blade, hvor meget lys slipper 
igennem. (Espebo DAB)

Det grønne er ikke en selvfølge! 

Vi tager ofte det grønne omkring os for givet. Vi er 
vant til, at der er masser af ’natur’ og grønt i det 
danske landskab. Natur er sat i gåseøjne – for i 
Danmark er der næsten ikke noget uberørt natur 
tilbage. Men i almindelig tale opfatter vi parker og 
grønne områder som natur – selvom det kræver 
bevidst pleje at få områderne til at se ud, som de 
gør. De menneskeskabte grønne arealer er det 
moderne menneskes daglige kontakt til ’natur’. 

I byer og boligområder er adgang til gode uderum 
ikke en selvfølge. Der kan være langt mellem par-
ker og grønne åndehuller. Friarealerne til bolig-
bebyggelserne udgør et vigtigt supplement til de 



Gode friarealer

Beboere pynter deres indgange. (Grønhøj - 3B)

Attraktive fysiske rammer er én af grundpillerne, 
når man skal fortælle ’den gode historie’ om sit 
boligområde. 

Indbydende uderum kan i dén grad være med til 
at indramme og ’sælge’ det boligmiljø, som ude-
rummene er en del af. 

Hvis man som beboere skal være positiv over for 
sit boligområde, skal der være noget at være stolt 
af og passe på. Her bliver uderummene en cen-
tral del af det, man signalerer om sig selv og viser 
frem til naboerne.

Undersøgelser viser, at det er oplagt at priori-
tere uderummene af flere årsager:

• En velholdt have øger husprisen med op til 16%
(Garden Report 2011)

• De 30 – 60 årige ønsker at bo i eget hus fordi det
giver adgang til have (http://boligforskning.dk/
Befolkningens%20boligønsker)

• Fysiske forbedringer – med tilbud til de unge
mindsker hærværk (Det kriminalpræventive råd)
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De store boligområder fra 70’erne
Store boligafdelinger (over 500 lejemål) som ty-
pisk er fra 70’erne kan virke lukkede for naboer-
ne. Adgang til bebyggelserne sker ofte fra store 
parkeringspladser i bebyggelsens kant og be-
byggelserne er typisk lukket for gennemkørende 
trafik med store grønne friarealer indadtil. Her kan 
tværgående stiforbindelser igennem boligområ-
det til knudepunkter i naboområdet være med til 
at åbne bebyggelsen mod omgivelserne. 

Hvis bebyggelsen lukker sig om sig selv, kan 
adgangsveje og parkeringsarealer bliver bebyg-
gelsens eneste ansigt udadtil, måske det eneste 
man som nabo ser af afdelingen. I værste fald kan 
det medføre, at potentielle beboere ikke ønsker at 
se nærmere på en bolig, eller at naboer ikke tør at 
gå gennem bebyggelsen, fordi førstehåndsind-
trykket er uindbydende og afskrækkende.

Én af måderne at forbedre omdømmet i et bo-
ligområde er at sikre, at beboerne har lyst til at 
bruge de grønne områder. At der findes tilbud og 
faciliteter i uderummene, så beboerne lokkes ud 
– for liv skaber mere liv.

Tryghed og hærværk 

Et boligområdes image udadtil er tæt forbundet 
med afdelingens fysiske fremtræden. 

I nogle afdelinger fylder graffiti, hærværk og skrald 
uforholdsmæssigt meget i driftsbudgetterne.

Det er ærgerligt når, når det at fjerne affald og ryd-
de op efter beboere tager penge fra driftsbudget-
tet, som kunne gå til udvikling og nyanlæg. Den 
negative spiral begynder for alvor når inventar og 

Store åbne græsarealer kan være så monotone, at det ikke er behageligt at opholde sig på den åbne flade, hvor alle 
kan se én fra lejlighederne. (Hjortegården 3B)



beplantning, der forfalder, ikke erstattes, fordi erfa-
ringen siger; ”det bliver jo bare alligevel ødelagt!”

Beboernes husleje går groft sagt til noget rigtig 
kedeligt, som ikke er i nogens interesse. At æn-
dre på dårlige vaner og ødelæggende adfærd 
sker ikke fra den ene dag til den anden. Men der 
skal gribes ind og bevidst tages hånd om hær-
værk for at vende den dårlige spiral.  

Venstrehåndsarbejde
Friarealer bliver ofte stedmoderligt behandlet. De 
fleste boligforeninger har drifts/tekniske afdelin-
ger. De større boligorganisationer måske også 
bygge- og miljøafdelinger – men det er de fær-
reste, der har fagfolk på friarealerne – hverken til 
planlægning, udvikling eller pleje. I de tekniske 
afdelinger sidder der typisk arkitekter og inge-
niører, og i de lokale boligafdelinger er de fleste 
anlægsgartnere over tid blevet sparet væk – og 
ejendomsfunktionærer varetager plejen og driften 
af det grønne.  Mange steder vil ejendomsfunktio-
nærerne gerne, men de har ikke den viden, der 
skal til.

Det har den åbenlyse bagside, at der ikke er no-
gen faguddannede, hverken i administrationen 
eller lokalt i afdelingen til at varetage uderumme-
nes interesser og udvikling. 

Det har den afledte effekt, at der findes alt for 
mange kvadratmeter kedelige, nedslidte og 
utidssvarende friarealer i boligorganisationerne. 

Et bedre image

Socialministeriet har i maj 2010 udgivet publikationen 
’Et bedre image’ – muligheder og udfordringer i bo-
ligområder. Vejledningen handler både om boliger og 
fællesarealer.

Statens byggeforskningsinstitut har i 2014 udgivet 
’Renovering af almene bebyggelser’ – evaluering af 
fysiske indsatser gennemført i perioden 2011 – 2013. 
Også denne publikation er det et gennemgående træk 
at udearealerne, adgangsforhold og image hænger 
tæt sammen med boligernes renovering.

Inspiration 

En skolepedel fik mindsket hærværk på skolen mar-
kant ved at gøre det synligt for børnene, at hærværk 
koster. Pedellen viste ved årets begyndelse hær-
værksbudgettet med 20 bordtennisbolde i et gen-
nemsigtigt plexirør. Bolde blev fjernet fra røret, når der 
blev brugt penge på hærværksbudgettet. Guleroden 
for børnene var, at de bolde, der var tilbage ved årets 
udgang – altså penge der ikke var brugt på hærværk - 
blev brugt på indkøb af udstyr, som børnene ønskede 
sig. Lignende fysisk synlige tiltag kan gøres i boligaf-
delinger, så beboerne bliver mere bevidste om, hvad 
deres husleje går til.
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Resterne af  en rosenplantning i et bed ved 
opgangsdør. (Lønstrupgård – 3B)

Et velpasset tæt rosenbed ved opgangsdør. 
(Værebro Park – DAB)

Nyt image

Da meget i sidste ende handler om økonomi kræ-
ver det, at boligorganisationerne er bevidste om, 
hvad de går glip af, når uderummene negligeres. 
De økonomiske besparelser - her og nu – (på 
pleje og uddannet personale) kan godt være en 
kortsigtet gevinst. Det er desværre ofte starten 
på en negativ spiral for boligområdets udearea-
ler og dermed image. Første skridt til at ændre 
dette er en erkendelse af, at uderummene er en 
vigtig del af boligområdets image, og at flotte og 
indholdsrige uderum er med til at skabe attrak-
tive boligområder.

Det kræver, at hele boligorganisationen priori-
terer uderummene både politisk, gennem faglig 
viden og fysisk handling i afdelingen. 

Kort sagt: Alsidige og stimulerende friarealer be-
taler sig – det giver gladere og sundere beboere 
og boliger, der er lettere at leje ud.

Mere læsning: AlmenNet har udgivet vejledningen ’Bo 
Trygt’.  Projektet tager fat på emner som belysning, 
overblik, hærværk, boligsociale forhold og følelsen 
af tryghed / utryghed. Der udarbejdes både en vej-
ledning til, hvordan et tryghedsskabende projekt kan 
gribes an, hvordan nuværende problemer afklares og 
endelig forslag til, hvordan trygheden kan forbedres. 
Se mere på www.almennet.dk 

På Det kriminalprævnetive Råds hjemmeside findes 
mange gratis pjecer og publikationer med fokus på 
uderummene. Pjecen ’Tryghedsvandringer’ fra 2010 
giver gode råd til, hvordan man kan gøre boligområ-
der mere trygge at bo i. Se mere på www.dkr.dk



Grønt P-areal. (Uglevang – DAB) Skrald avler ligegyldighed.

Naboernes møde med afdeling - facade og P-areal.
(Lønstrupgård 3B)

Nyrenoveret facade og friareal i Urbanplanen.  
(Hørgården – 3B)
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