Bænk til bolig d. 28.3.19
Deltagere: Rani, Jens V., Kim Allan, Josefine, Lasse, Ask, Laura
Hjemfølelse
Laura Helene Højring er arkitekt og har skrevet en Phd. Afhandling. Den fortæller hun os om. Det var et
treårigt forskningsprojekt. Det er skrevet hos Kuben, og i samarbejde med projekt udenfor, statens
byggeforskningsinstitut. Projektet hører under Aalborg Universitet. Hendes afhandling kan findes på deres
hjemmeside ved at søge på hendes navn.
I afhandlingen ser hun på beboernes oplevelse af at bo et sted. Hvad betyder rammerne for boligen for det
at bo.
Hun har interviewet hjemløse/tidligere hjemløse på Cafe Klare, Vesterbro; Herberget Gammel Køge
landevej, De skæve boliger på Svenstrupgaard; lejligheder i Sydhavnen. Hun har set på boligerne og været
med beboerne rundt på de steder i nærområdet, de bruger. Beboerne var enten hjemløse eller tidligere
hjemløse. Der var én gadehjemløs.
Konklusioner:
Det er vigtigt at boligen opfylder beboerens behov. Boliger er forskellige. Det er mennesker også. Det gør
en forskel om man bor alene eller bor sammen med folk. Hvis en bolig ikke virker, føler man sig ikke
hjemme. Så bruger man den ikke.
Hvad skal den kunne for at virke? Den skal kunne fungere som et hjem. Man skal føle sig hjemme. Det
kommer ikke automatisk når man får en bolig. Det kræver vaner og rutiner. Man skal skabe en
”hjemlighedsfølelse”. Man skal bl.a. have følelse af at have kontrol, have et privatliv, have muligheder for
fællesskaber. Enten kan man finde det i nærheden. Det skal ikke være et tvungent fællesskab. Det handler
om identitet. Kan man se sig selv i boligen eller præge den så den får ens identitet. Det skal også skabe en
ramme om ens hverdagsliv.
De almene boliger kræver f.eks. at man kan klare sig selv. På Herbergerne og i de skæve boliger, er der
indbygget noget støtte, der gør at man har et mere fastlagt hverdagsliv.
Man skal engagere sig i et skabe en hjemlighedsfølelse. Herbergerne, hvor man bor i en tidsbegrænset
periode, har man en barriere fordi hverdagslivet er fastlagt for en.
Man skal have lyst til og tro på at man kan få et hjem ud af sin bolig. For rigtig mange mennesker kræver
det noget støtte.
Der er eksempler på at man dør på projektet fordi de ikke får boligen til at blive et hjem. Det taler for at
man skal give rigtig meget bostøtte lige når man flytter ind.
Rani mener også det handler om at man skal føle sig velkommen. At man møder velvilje i nabolaget, hos
kommunen osv.
Laura snakker om at der også er en virkelighed, der møder en. F.eks. kan kommunen anvise en lejligheden.
Men det er måske ikke en lejlighed man har brug for eller måske ligger den et sted man ikke har lyst til at
bo. Der hvor kommunen kan anvise en bolig er nogle gange der hvor der bor en masse andre mennesker,
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der ikke har overskud. Der er larm (fest), hærværk, kriminalitet, vold osv. Man kan ikke have et liv sådan et
sted. Man kan ikke have ambitioner (Rani fortæller).
Hjemlighedsfølelsen kan også skabes ved at man får et dyr. Eller får sig nogle planter (Josefine fik sig en
kat).
Laura siger at man skal vide hvad en person har brug for.
Man skal vide hvad det er for en bolig – kommunen skal – man kan tilbyde. Det er vi ikke sikre på at
kommunen altid gør.
Der er også store problemer ift. at man oftest ”kun” får ét tilbud. Man er ikke i en position til at sige nej.
I Housing First oprindelse tilbød man altid 3 forskellige steder. Som regel sagde folk ja til den første og
nåede ikke at se andre. Derfor gik man bort fra det.
Laura har for hvert interview lavet en kollage. Den repræsenterer de ønsker borgeren har til sin bolig.
Metoden kan bruges til at formidle viden om hvad det er vedkommende gerne vil have. Det man kan
formidle viden på mange forskellige måder. Nogle gange virker en kollage bedre end de skrevne ord.
Rani og Jens fortæller om fire luksusskæve huse i haven ved Humlegården. Det er 4 individuelle huse. I et af
dem må man hund. De er 32 m2, stue og værelse.
Der skal være et match. Her er det også et spørgsmål om at nærområdet skal være godt.
Det må gerne være kendt personale der skal være med i matchmakingprocessen. Man kan starte med at
tage et kig i handleplanen.
Den mentale forberedelse på at bo et nyt sted, skal starte meget tidligere end i dag. F.eks. når man er på en
boform. Boligen bliver betragtet som noget neutral. Det er den ikke. Det skal der snakkes om.
Der skal større fokus på at man skal have en § 141 handleplan.
Jens vil gerne have at vi diskuterer hvad et hjem er. Det har Laura beskrevet i kapitel 2. Det bør være almen
viden i SAND.
Rani mener at vi skal lægge vægt på at de fysiske rammer er vigtige. Vi skal have fokus på boligsociale
forhold.
Vi kan opfinde et nyt skema, en tjekliste for om boligen opfylder behovet. Det kan være tryghed, tillid,
fællesskab osv.
•

Nabostridigheder

Lasse har en model med en skala, hvor man i den ene ende gerne vil være alene. I den anden enden af
skalaen vil man gerne være sammen med andre. Folk kan placeres efter deres ønske.
Han spørger til hvor mange mord der bliver begået pga. nabostridigheder. Han mener det kan give et svar
på hvor mange der har behov for at bo alene.
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Vi kender også nabostridigheder fra placeringen af boliger/boformer til hjemløse. Heldigvis har vi også
erfaringer for at det er mere angsten for det ukendte frem for en berettiget angst. Når man først har bygget
det og flyttet ind, har man fået et godt forhold til hinanden.
•

Lasse vil gerne have at en kommune skal anvise en plads, hvor man kan stille sin skurvogn

Det kædes sammen med mødet med borgmesteren. Vi skal finde en ”sød” kommune, der kan være
prøveballon for det forsøg. Søde kommuner der nævnes: Svendborg, Fåborg Midtfyn, Randers.
•

Blå kors er interesseret i at lave flytbare huse. Hvad går projektet ud på? (dem der ved mere må
gerne oplyse os andre)

Laura skal mødes med Blå Kors på mandag. Hun spørger dem.
•

VIA projektet i Århus – er der noget vi kan arbejde videre med?

Flere fra boliggruppen har sammen med en del personer fra SAND Østjylland været på VIA – collage i Århus.
De studerende lavede et tværfagligt projekt på 3 uger, hvor pædagoger, socialrådgivere og
bygningskonstruktører samarbejdede om at lave en løsning til hjemløse.
SANDs boliggruppe og SAND Østjylland folk kom og inspirerede dem. Der var ca. 90 studerende.
Der blev lavet boligløsninger, indsamling af toiletartikler osv. Der var også et projekt med Skousen, der kom
og afhentede gamle hårde hvidevarer, når folk købte nyt. Hvis de virkede, kunne de give det videre
hjemløse.
Kim Allan synes ikke de kom med noget væsentligt nyt frem.
Lasse siger at de studerende vil være gode frivillige for os. Det har også værdi at vi har givet dem viden om
hjemløshed. Han understregede også den meget gode modtagelse og anerkendelse vi fik. De studerende
var meget taknemmelige og glade for at vi ville bruge flere timer på at fortælle dem om vores liv og om det
at være hjemløs.
•

Vi har en invitation fra socialchef Vibeke Riis i Hillerød Kommune.

Hun har en god kontakt til boligselskaberne. Hun holder ugentlige møder med dem. Hun kan gå videre med
de behov hjemløse har ift. en bolig. Iflg. Rani.
Hillerød kommune har en social profil, ifølge Rani, som man kan sige til nabokommunerne at de skal lade
sig inspirere af. Vi kan også blive inspireret af hvordan Hillerød kommune har lavet deres sociale profil. Vi
kan evt. få lov til at stille nogen af de boliger, der er tale om at vi skal lave, mens de byggemodnes
(sagsbehandlingstiden). Rani kontakter Vibeke med henblik på et møde.
•

Formand i LLO Helene Toxværd vil meget gerne mødes med os.

Hun var med til en konference, hvor Rani også deltog. Hun vil gerne tale med os om ”ghettoloven”. Vi kan
lave en alliance med hende.
Rani skriver til Helene Toxværd for at aftale et møde med hende.
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•

Kim og jeg mødtes med Københavns socialborgmester Mia Nygaard, og hun efterlyste en
behovsanalyse fra SAND´s medlemmer til boliger, der er egnede til os

Kim vil gerne bygge en bolig til sig selv og have den til at stå på en grund, som han kan få anvist af
kommunen. Kim har skrevet til Mia og bedt om at få et sted, hvor man kan henvise folk der sover på gaden
til. Der kan man også have nogle boliger. Det foreslås at vi arrangerer et boliggruppemøde med Mia
Nygaard.
Det vil være en god aktion at bygge en skæv flytbar bolig og sætte den op et sted. Det vil give god ravage og
omtale. Det opfordrede Mia os til at gøre. Ideen kunne hun støtte, men ikke officielt eller økonomisk.
Vi er ikke sikre på at Mia Nygaard har misforstået os. Det vil være oplagt at vi starter med at finde ud af
hvad det er hun ønsker vi skal levere af viden til hende.
Kim Allan og Ask kontakter Mia og finder ud af hvad det er for en viden hun efterlyser.
•

Kim har været i Århus og kigge på skæve boliger, og det kunne være oplagt at høre lidt om hans tur.

Projektet er ved at skride. Det var en dårlig oplevelse for ham.
•

Kim og Rani har været i kontakt med en landsdækkende protestgruppe til forsvar for de
almennyttige boligbyggerier ved navn Almen Modstand. Vi kunne fortælle lidt om vores aktiviteter
og lige vende nogle af de vigtigste konsekvenser for hjemløse af loven om indsatsen mod
parallelsamfund.

Almen modstand består af en gruppe helt almindelige mennesker, som på landsplan vil protestere mod at
man tager de penge, der er indbetalt til vedligeholdelseskontoen, på at rive boliger ned. Det kan
boligministeren beslutte at gøre. Samtidig er det kommunernes ansvar at bygge nyt. Det vil han til gengæld
ikke støtte.
Rani skal til et filmarrangement kl. 18 med dem. Den handler om boligpolitik i Chicago i 90erne.
Rani synes ikke det er lykkedes dem at inkludere os. Han synes mest det er enlige mødre i 20erne, der vil
styre den. Den yderste venstrefløj er f.eks. ikke velkommen.
Det tyder heller ikke på at vi er velkomne. Dem gider vi ikke lege så meget med.
•

Svendborg

Der er en ”flydende by”, der ligger i Svendborg. Den hedder vist Arki Pirati nu, siger Josefine. Der er en stor
båd, hvor der bor 8 personer. Borgmesteren har vist dem rundt på havnen, som en ægte borgmester gør,
og budt dem velkommen.
Lasse har fået en invitation af borgmesteren (Bo Hansen), som gerne vil høre mere om Lasses situation.
Lasse fortæller at der ligger et værested, der hedder den blå lagune. Stedet skal fjernes.
Det kunne være interessant at få mere viden om hvorfor Bo var så glad for de nye beboere selvom de blev
kylet ud af København. Vi kan bruge dem som ammunition til at påvirke andre byer til at byde hjemløse og
andre mærkelige mennesker velkommen.
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Der er noget der hedder Maskinen i Svendborg. Det er en blanding af Christiania og Thy lejren. De laver
fælles spisning og andre arrangementer, fortæller Lasse
Josefine og Kim Allan skriver en mail til Bo og inddrager Lasse i arbejdet. Ask sender det udkast til et brev til
Bo, han tidligere har lavet til Lasse/SAND Sydvestjylland.
Evt.
Amy – en australsk forsker – og Rani var på tur rundt til skæve huse bebyggelser. Der var stor forskel på
stederne. Fælles var det at man hamstrede. Der er et behov for lagerplads. Ideen er at man finder et sted,
hvor grundværdien er lav, så lejen for et lagerrum er billig.
Josefine synes det er smartere at bruge de steder som har de muligheder. F.eks. Kofoed Skole, hvor der er
omsætning i den.
Kim Allan siger at de flytbare huse, som han gerne vil bygge, koster nogle penge. Når man flytter hjemløse
ind i dem, får de også andel i en værdi, som kan give dem problemer ift. kontanthjælp?
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