
SIDE 4

Lysten skal være det drivende
Tag udgangspunkt i jeres egne interesser og i aktiviteter. 
Hvis I selv brænder for nye tiltag, er der sikkert også andre, der har lyst til at være med. 

2
Gå sammen med flere naboer
Start med at tale med venner og naboer om idéen til den nye fælles aktivitet. Når I er 
flere om at starte nye aktiviteter, bliver arbejdsopgaverne også fordelt mellem flere. 
Der er samtidig større chance for, at nogen af jer har erfaring fra lignende aktiviteter.

3
Start i det små og med noget konkret
Start med at prøve jeres idé af i en mindre version og fokuser på en konkret aktivitet. Hvis I 
f.eks.ønsker at udvikle de fælles uderum, kan I starte med et par plantekasser,
inden I graver ud til en større fælles nyttehave. I kan udbygge aktiviteten løbende, 
efterhånden som I ser, hvad der virker. 

4 Hent inspiration fra andre
Hent inspiration fra andre afdelinger og tag evt. på inspirationsbesøg. 
Beboerkonsulent Dorte Pedersen kan hjælpe med viden om lignende tiltag. 

5
Afsæt midler i afdelingens budget til aktiviteter
Flere aktiviteter i afdelingen kræver at deres sættes penge af i budgettet til det. 

6
Afdelingsmødet/budgetmødet kan gøre det gratis at bruge beboerlokalerne
Overvej at stille beboerlokalet gratis til rådighed. Det giver bedre mulighed for at 
starte nye aktiviteter, når beboerne ikke selv skal betale for lejen.   

Gør det let at engagere sig
Tænk ind fra starten at man som beboer skal kunne engagere sig i mindre  
afgrænsede opgaver. En aktivitet indebærer mange opgaver, og de kan nemt 
fordeles mellem flere hænder. 

Gør det let at deltage i aktiviteter
Sørg for løbende at ”reklamere” for jeres aktivitet og husk at invitere nye 
beboere med. Samtidig skal det være let at tilmelde sig og ikke nødvendigvis 
medføre forpligtelser at deltage.

GODE RÅD TIL AT STYRKE FÆLLESSKABER
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