Fælleshaven

Et lokalt samlingssted for
dyrkning, produktion,
madfællesskaber og sociale
aktiviteter

Tingbjerg Changing Diabetes er en langsigtet strategisk indsats, der handler om at skabe
trivsel, fremme det gode, sunde liv og forebygge type 2 diabetes blandt Tingbjergs beboere

Introduktion

Mellem boligblokkene i Tingbjerg ligger den grønne

oase Fælleshaven, der både rummer et stort udeareal
med beboerhaver, drivhus og bålplads, og har
indendørsfaciliteter med køkken og rum til fælles
aktiviteter.
Fælleshaven er skabt af Tingbjergs beboere ud fra
et ønske om at etablere en fysisk ramme og et lokalt
samlingssted, hvor bydelens beboere kan mødes
omkring forskellige aktiviteter, interesser og sociale
fællesskaber.

Organisering

Fælleshaven er i høj grad drevet af Tingbjergs beboere.
Den understøttes og udvikles af partnerskabet
Tingbjerg Changing Diabetes med følgende
nøglepartnere: Den Boligsociale Helhedsplan i
Tingbjerg og Utterslevhuse (Helhedsplanen), Steno
Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og Hotel- og
Restaurantskolen (HRS). Partnerne samarbejder også
med en bred vifte af lokale foreninger, organisationer
og institutioner.

Fælleshaven er organiseret omkring en styregruppe, en
koordinationsgruppe og en række aktivitetsgrupper.
Aktivitetsgrupperne har ansvaret for den daglige drift
af Fælleshavens aktiviteter; for eksempel Bigruppen,
der sørger for biavl, Hønsegruppen, der passer høns
og indsamler æg, Fællesbedgruppen, der sørger for
udendørsbeplantning og dyrkning af grøntsager
til Restaurant Virketrang. Aktivitetsgrupperne er
dynamiske grupper, der er åbne for både professionelle
aktører og beboere.

Setting

Fælleshaven består af et indendørsareal, som

tidligere har været en børnehave, og et stort udeareal
med beboerhaver, fællesbede, pizzaovn, bistader,
hønsehus og meget mere. Fælleshaven blev etableret
i foråret 2019, men beboerhaverne har, med støtte
fra Tryghedspartnerskabet i Københavns Kommune,
eksisteret siden 2015 som et socialt samlingssted for
en gruppe beboere. Dette har bidraget til at skabe
liv i Fælleshaven fra dag ét. Fælleshaven er i fortsat
udvikling og nye aktiviteter og faciliteter etableres
løbende.
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Fælleshavens specifikke formål
At skabe et lokalt samlingssted for dyrkning,
produktionsværksteder og madfællesskaber.
At bidrage til udvikling af interessefællesskaber
på tværs af alder, køn og etnicitet
At etablere en fælles ramme for aktiviteter der
styrker samarbejdet mellem aktører og beboere
i Tingbjerg
At mobilisere lokale ressourcer og styrke den
sociale sammenhængskraft i Tingbjerg

Kort over Fælleshaven
Nedenstående kort giver et indblik i Fælleshavens fælleskaber og aktiviteter. Kortet er tegnet af arkitekt Tine
Bernstorff Aagaard.

Køkken

Værksted/skur

Fællesbede til dyrkning
af urter og grøntsager

Indendørs kontorer
og mødelokaler

Træ- og
cykelværksted

Gyngestativ
Bålplads

Brændeskur

’Kuplen’
til forspiring af nytteplanter,
samt private små havekasser
Hønsehus

Fælles bed

Kompost
Bistader
Infotavle og skur
Pizzaovn

Spirehus, selvbyg

’Haven’
private køkkenhaver,
fælles urter, æbletræer, bærbuske

Bålplads
’Tribunen’
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Koncept

Fælleshaven blev etableret i 2019 som et forsøg på at give beboerne et sted, hvor de kan mødes og virke på
tværs af forskelligheder, f.eks. køn, alder og etnicitet.

I Fælleshaven skabes sociale relationer, og der udvikles ideer og mobiliseres ressourcer til at gennemføre
aktiviteter og arrangementer, som tiltrækker borgere fra nær og fjern, og bidrager til at åbne lokalområdet op
for omverdenen.
Samskabelse og inddragelse udgør en grundsten i Fælleshaven. Nogle aktiviteter er udelukkende beboerdrevne,
mens andre er defineret og udviklet af Fælleshavens forskellige aktører. Dog er det fælles udgangspunkt for alle
aktiviteter, at de er åbne overfor indspil fra beboere, at der er opmærksomhed på beboernes forskellige behov
og at der er mulighed for forskellige former for deltagelse fra uforpligtende til et mere ledende engagement.
I Fælleshaven er der plads til at komme og være. Der er også fokus på at arbejde og producere ting og råvarer;
for eksempel i fællesbedene og beboerhaverne, i træ- og cykelværkstedet, i Restaurant Virketrang, i bilauget
eller i hønsegruppen.
Fælleshaven har over tid udviklet sig til et lokalt, fysisk samlingspunkt, som bidrager til at skabe trivsel, sundhed
og social udvikling i boligområdet både for Fælleshavens brugere og for lokalsamfundet som helhed.

”Det er beboerne der får en ide, og så er det
vores opgave at understøtte den, og det er
det, der sker i Fælleshaven, og det er mega
fedt. Jeg tror også at det er derfor det er
blevet så populært et sted, fordi folk synes
at det er deres sted. De beboere der kommer
der, de har taget ejerskab over det.”
- Gert (Leder af Helhedsplanen)
”Mine kollegaer kigger jo misundeligt
på den gamle institutionsbygning i Fælleshaven, for
hvis vi ikke havde den, ville det jo sætte en naturlig
begrænsning for hvad vi kunne lave. Så kunne man
selvfølgelig snakke om at låne nogle lokaler på skolen,
men det ville ikke være det samme. Der ville man ikke
kunne begynde at male væggen blå eller etablere et
hønsehus på skolens grund, eller hvad man nu synes
kunne være fedt. Så jeg tror at det med at man har en
fysisk lokation, hvor man kan få tingene til at ske og
de kan udvikle sig, det er bare alfa omega.”
- Gert (Leder af Helhedsplanen)

Fælleshavens tidslinje

Fælleshaven blev etableret 1. maj 2019. Aktører og beboere bidrager løbende til udviklingen af aktiviteter og
projekter, hvoraf nogle er enkeltstående og kortvarige, andre regelmæssige og langvarige.
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Fælleshavens udvikling

I Fælleshaven opstår nye aktiviteter løbende, når brugere

får ideer eller når nye aktører og beboere kommer til. Fra
Fælleshavens åbning frem til sommeren 2021 er der foregået
et væld af begivenheder og aktiviteter i Fælleshaven (se
tidslinjen)

1. Overtagelse af Fælleshaven

FSB overtager lejemålet af Virkefeltet 16 (Fælleshaven)
fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns
Kommune. Fælleshaven bliver TCD partnerskabets nye
fælles lokation i Tingbjerg.

2. Træ- og cykelværksted og fritidsjobcafé

Helhedsplanens træ- og cykelværksted og fritidsjobcafé
starter i Fælleshaven. I værkstedet kan beboere komme og
reparere cykler, lave højbede og plantekasser i træ m.v. I
fritidsjobcaféen kan unge komme forbi og få hjælp til at
lave CV, jobansøgning eller anden vejledning i forbindelse
med uddannelse og fritidsjob. Der bliver desuden ansat
fritidsjobbere til at arbejde i værkstedets åbningstid.

3. Babycafé og åben rådgivning i sundhedsplejen

Sundhedsplejen under Børne- og Ungdomsforvaltningen
i Københavns Kommune igangsætter ugentlig Babycafé i
Fælleshaven samt åben rådgivning for småbørnsfamilier.
Dette bygger bro til de kommunale tilbud i lokalområdet.

4. Rådgivning og praktikforløb i Job og Familie
Job og Familie under den fremskudte beskæftigelsesindsats
for udsatte familier i Københavns Kommune starter
beboerrådgivning i Tingbjerg og indleder et samarbejde
med Fælleshaven herom, herunder etablering af
praktikforløb og småjobs i Fælleshaven for voksne beboere
med lav tilknytning til arbejdsmarkedet.

5. Igne:Oyas sy-og designværksted

Igne:Oya opstarter ugentligt sy- og designværksted.
Igne:Oya er en social forening for kvinder med fokus på at
bringe traditionelt kunsthåndværk fra mange dele af verden
frem i lyset og sætte det i spil i nye rammer.
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6. Åbningsarrangement i Fælleshaven

Den 11. september afholdes officielt åbningsarrangement i Fælleshaven, med over 20 forskellige
aktiviteter og workshops, såsom syrisk musik,
fermenteringsworkshop, krealeg for børn og mad
over mål. Over 200 beboere og aktører deltager i
arrangementet.

livssituation i Danmark. Med film, foto og musik
som kreative værktøjer, lærer de unge at sætte ord og
billeder på deres frustrationer, drømme og håb.
Den socialøkonomiske virksomhed FRAK etablerer
Projekt Ukrudt i Fælleshaven. Projekt Ukrudt er et
fritidsjob for lokale unge mellem 13 og 17 år, som
sammen laver og sælger sodavand af ukrudt fundet i
lokalområdet.

7. Tingbjerg Challenge præmiemiddag

Den 26. september får de 7 vindere af Tingbjerg
Challenge 2019 en præmiemiddag i Fælleshaven,
hvor de inviterer hele familien (far, mor og søskende)
til lækker middag med råvarer fra Svanholm. Maden
laves af kokke og kokkeelever fra HRS med hjælp fra
fritidsjobbere fra Fælleshaven. Ca. 50 beboere deltager
i arrangementet.

10. Tingbjerg Radio

8. Ny Start

11. Udeliv i Fælleshaven

Ny Start igangsætter en række arbejdshold, som
tager afsæt i Fælleshaven. Ny Start er et projekt under
Socialforvaltningen i Københavns Kommune for
kriminalitetstruede unge mellem 15 og 25 år. De unge
istandsætter haven, udbygger havelodderne, bygger
nyt hønsehus og hjælper til i værkstedet. Der er i
gennemsnit arbejdshold 2-3 gange og ugen.

9. Turning Tables og FRAK

Turning Tables etablerer sig i Fælleshaven i en
container, der fungerer som studie. Turning Tables
er en lille NGO, der arbejder for at styrke unges

Med base i Fælleshavens campingvogn opstarter tre
nyuddannede pædagoger Tingbjerg Radio sammen
med unge fra lokalområdet. I samarbejde med
Tingbjerg Skole laver børn og unge radio og podcasts
om beboernes hverdagsfortællinger.

En beboer og bruger af Fælleshaven opstarter
udelivsaktiviteter for børn og unge i Tingbjerg. I
samarbejde med Helhedsplanen organiseres blandt
andet forskellige træværksteds- og bålrelaterede
aktiviteter.

12. Restaurant Virketrang

Restaurant Virketrang åbner i Fælleshaven. Dette
er en workshopbaseret beboerrestaurant med fokus
på samvær, samarbejde og læring. Restauranten
holder åbent hver onsdag for lokale beboere og
udefrakommende gæster.
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13. Fælleshavens Facebookside

Under corona-nedlukningen bliver Fælleshavens
Facebookside oprettet. Her deler Restaurant Virketrangs
kok blandt andet små madlavningsvideoer med læserne.
Denne digitale arena bliver benyttet flittigt af restaurantens
brugere og andre beboere, som kommer i Fælleshaven.

14. Måltidskassearrangement

Måltidskassearrangementet ’Restaurant Virketrang –
hjemme hos jer’ gennemføres som et særligt tiltag midt i
Corona-tiden. Det går ud på at få Tingbjergs beboere til
at spise sammen hver for sig i en tid, hvor man ikke kan
mødes fysisk. Arrangementet arrangeres i samarbejde
mellem Hotel- og Restaurantskolen, Den Boligsociale
Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse, Steno Diabetes
Center Copenhagen, Højskole Uden Mure, Tingbjerg
Kulturhus, Tingbjergkollegiet, Svanholm Gods og Lidl.

15. Projekt Perspektiv

Projekt Perspektiv under Beskæftigelsesforvaltningen
i Københavns Kommune flytter ind med fast base i
Fælleshaven. Dette er en indsats for ægtefælleforsørgede
med ikke-vestlig baggrund, som står uden for
arbejdsmarkedet. Indsatsens formål er at opsøge, motivere
og bidrage til, at beboerne rykker nærmere eller kommer
ud på arbejdsmarkedet samt at bryde social isolation.

16. Hønsegruppe

En gruppe beboere etablerer en Hønsegruppe, som
sammen står for Fælleshavens hønsehold. Den ene halvdel
af ægproduktionen går til Hønsegruppen selv, mens den
anden halvdel går til Restaurant Virketrang. BrønshøjHusum Lokaludvalg sponsorerer fem høns til projektet.

17. Æblemostprojekt

Æblemostprojektet ’Red Æblerne’ starter op i Fælleshaven.
En beboer i jobaktivering tager med unge fritidsjobbere
og boligsociale medarbejdere ud til private haveejere
og henter gratis overskudsæbler. Æblerne presses
efterfølgende til æblemost i Fælleshaven og sælges i
Restaurant Virketrang og Café Mors Varme Hænder.
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18. Idrætsprojektet

Idrætsprojektet
under
Socialforvaltningen
i
Københavns Kommune starter op i Fælleshaven.
Dette er et tilbud, som bygger bro til fritidsliv, skole,
uddannelse og beskæftigelse sammen med børn,
unge og voksne. Faglærte mentorer understøtter
værkstedet og fritidsjobindsatsen. Idrætsprojektets
cykelmekaniker starter med at lære to unge
fritidsjobbere op.

22. Fællesbedgruppe

En gruppe brugere af Fælleshaven etablerer en
Fællesbedgruppe for beboere, som ønsker at dyrke
grøntsager og krydderurter sammen. Den ene halvdel
af høsten går til Fællesbedgruppen selv, mens den
anden halvdel går til Restaurant Virketrang.

23. Tingbjerg Biavlerforening

19. Pizzaovnsprojekt

En gruppe beboere starter Tingbjerg Biavlerforening.
Beboerne tager på biavlerkursus, indkøber bier og
biudstyr, og etablerer bistader i Fælleshaven.

21. FerieCamp og madevents

25. Flytteproces til nye haverum

Helhedsplanen igangsætter et pizzaovnsprojekt, hvor
fritidsjobbere sammen med håndværkere bygger en
24. Foreningen Fælleshaven
ny udendørs pizzaovn til Fælleshaven.
De omkring 80 beboere som har havelodder i
Fælleshaven etablerer Foreningen Fælleshaven.
20. Arbejdsdag i de nye haveloder
Formålet er at stå stærkere som gruppe, særligt i
Beboere på venteliste til et havelod inviteres til forbindelse med byudviklingen i Tingbjerg, hvor
arbejdsdag i Fælleshaven for at bygge deres egne haverne trues med nedrivning. Gruppen laver et
havelodder.
fælles høringssvar mod Tingbjergs lokalplan.

FerieCamp afholdes i Fælleshaven med påskeaktiviteter, workshops og madevents. FerieCamp
er et tilbud om gratis deltagelse i kultur- og
idrætsaktiviteter i skoleferierne for alle børn og unge
mellem 6-17 år med bopæl i København.
Samtidig skydes Restaurant Virketrang for Unge i
gang med madkonkurrencer i Fælleshaven.

I forbindelse med afviklingen af Fælleshavens haver
igangsættes en flytteproces til nye haverum i Tingbjerg.
I første omgang etableres havelodder til beboere, som
står på venteliste til en have.

Fælleshavens Folk
Masood – bruger af Fælleshaven

”I have had a garden here for more than two

years. I think the garden is a good activity,
especially for the kids. They can see how we can
grow things like vegetables and other things,
and they are happy to come and learn from the
garden. The community here has a very nice
atmosphere and people help each other.”

Sevin, Ayse og Hatice – brugere af Fælleshaven

”Vi har været her i haven i fire år. Vi

kommer her med vores veninder, hvor vi
hygger og snakker sammen. Vi er rigtig glade
for haven. Selvom vi har lidt problemer med
snegle, så nyder vi at være her sammen.”
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Natasha - bruger af Fælleshaven

”Værdien af haven er større end dens

aktiviteter – det handler om mødet mellem
mennesker og den synergi der opstår”

Asger – boligsocial medarbejder

”Det at det er et lokalt sted, betyder enormt

meget i forhold til den måde, man involverer
beboere. Helt lavpraktisk i forhold til
rekruttering og til at skabe fastholdelse, så er
det bare vigtigt at have et sted, hvor man kan
opbygge noget tryghed og nogle relationer.
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Aktører

Mange forskellige aktører mødes i Fælleshaven og samarbejder med hinanden og med Tingbjergs beboere om
at skabe aktiviteter og udvikling i lokalområdet. Nedenstående figur viser, hvilke aktører der har samarbejdet
eller fortsat samarbejder på kryds og tværs om Fælleshavens forskellige aktiviteter og projekter.

Igne:Oya
Ny Start
(SOF, KK)

Københavns Universitet

Idrætsprojektet
(SOF, KK)

Tryghedspartnerskabet
(KK)
Den fremskudte
beskæftigelsesindsats
(BIF, KK)

Job og Familie (BIF/
SOF, KK)
Husum for
Alle

Turning Tables

Perspektiv
(BIF, KK)
Sundhedsplejen
(BUF, KK)
Den Boligsociale
Helhedsplan i Tingbjerg
og Utterslevhuse

Roskilde Universitet

Foreningen
Fælleshaven

Tingbjerg Bibliotek og
Kulturhus (KFF,KK)

Aktører

Tingbjerg
Biavlerforening

Tingbjerg
Ungefællesskab

Mors Vame
Hænder

Hotel- og
Restaurantskolen

Unge i
Centrum
Tingbjerg
Skole

Steno Diabetes
Center Copenhagen

Lidl

Syddansk Universitet

FRAK

Brønshøj-Husum
Lokaludvalg
Børnehuset
Stjernen (BUF, KK)
Meyers
Madhus

Danmarks
Naturfredningsforening

TEC
Ballerup

Energicenter
Voldparken

Svanholm
Gods

Aalborg Universitet
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Erfaringer

Der sker hele tiden nye ting i Fælleshaven. Aktiviteter
og projekter opstår, når beboere og aktører mødes og
ideer får liv. Der er endnu ikke foretaget en formel
evaluering af Fælleshavens samlede virke, men
partnerskabet har indsamlet erfaringer og noteret
vigtig læring undervejs. Vi har bl.a. lært at:
•

Fælleshaven fungerer som en fælles fysisk lokalitet
hvor samarbejde på forskellig vis skabes og styrkes
mellem aktører og beboere.

•

Den uformelle fysiske ramme har været afgørende
for opbygning af tillid og rekruttering af beboere
til Fælleshavens aktiviteter.

•

Åbenhed og rummelighed giver plads til mange
forskellige aktører under samme tag, hvilket
skaber synergi og støtter opbygningen af
samarbejdsrelationer.

•

Fælleshavens alsidighed, herunder den fri
tilgængelighed af det store udendørsareal, har stor
vigtig betydning for opbygning af et mangfoldigt
fællesskab, fordi det gør det lettere for mange
beboere at komme og være tilstede uden
nødvendigvis at have et specifikt formål.

•

Lokalsamfundet ændrer sig over tid og nye
muligheder og udfordringer opstår i kraft af
aktørernes omstillingsparathed og fleksibilitet,
hvilket er afgørende for tilpasningen af stedet og
de konkrete aktiviteter til de aktuelle forhold i
boligområdet.

•

Der har været stor opmærksomhed og interesse
fra forskellige politikere og organisationer, der har
besøgt Fælleshaven.

•

En god dialog med lokale medier og henvendelser
fra landsdækkende medier har bidraget til at
fortælle omverdenen om de gode historier fra
både Fælleshaven og Tingbjerg generelt.

Supersetting-tilgangen
Supersetting-tilgangen er en indsatsstrategi Fem principper fungerer som de overordnede
til at udvikle og gennemføre bæredygtige retningslinjer for udvikling og implementering
sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, af alle interventionskomponenter:
som er tilpasset hverdagslivet og de
Integration
muligheder og udfordringer som findes lokalt.
Tilgangen er principbaseret og fordrer, at
aktører og borgergrupper handler koordineret,
integreret og samskabende i forskellige arenaer
for at mobilisere lokalsamfundets ressourcer.

Deltagelse
Empowerment
Kontekst
Viden

Kontakt:
Læs mere om Fælleshaven på Tingbjerg Fælleshaves
Facebookside:
www.facebook.com/FaelleshavenTingbjerg
Læs mere om Tingbjerg Changing Diabetes på:
www.tingbjergchangingdiabetes.dk

