
af deltagere. Unge og gamle, 
beboere med dansk og anden 
etnisk baggrund og repræsen-
tanter fra alle boligafdelinger 
var mødt op for at gøre deres 
stemme gældende. Kun en 
enkelt gruppe var i undertal 
– ifølge Bjarne Brøndgaard, 
som er tovholdet på Vollsmose 
2020, og som havde inviteret 
til beboerdagen på Camp U.

- Der var desværre ikke ret 
mange af de lidt mere modne 
mænd. Jeg har indtryk af, at 
det er en gruppe, som er vigtig 
at få i tale – vi skal bare lige fin-
de ud af hvordan. Én af delta-
gerne foreslog, at jeg skal stille 
mig ned på Vollsmose Torv og 
forsøge komme i dialog med 
nogle af dem, der bruger cen-
teret til at drikke en kop kaffe, 
siger Bjarne Brøndgaard.

Han skal nu i gang med at samle 
op på de mange ideer, ønsker 
og forslag, som beboerne kom 
med i løbet af dagen. De vil blive 
udviklet i samarbejde med sty-
regruppen, der består af bebo-

erdemokrater samt folk fra bo-
ligorganisationerne og Odense 
Kommune. Og så skal de skrives 
ind i den endelige ansøgning 
til en ny helhedsplan, som skal 
behandles politisk i en række 
organer, inden den kan blive 
godkendt – forhåbentlig inden 
1. juni 2012.

- Mange af beboernes for-
slag er kendetegnet ved, at de 
mere handler om en retning 
end egentlige konkrete forslag, 
for eksempel at det er vigtigt 
at skabe et godt ungdomsliv 
eller en bedre sundhed i Volls-
mose. Det er derfor for tidligt 
at sige, hvad der bliver omsat 
til virkelighed, forklarer Bjarne 
Brøndgaard.

Var du ikke selv med til mø-
det, eller er du siden kommet 
i tanker om noget, du burde 
have sagt, er det ikke for sent. 
Døren til Bjarne Brøndgaards 
kontor i stueetagen af højhuset 
Østerhøj står åben lidt endnu. 
Og ellers kan du sende ham en 
mail på vollsmose2020@volls-
mose.dk eller smide et brev i 
postkassen uden for døren.

Vollsmose 2020: Store tanker og konkrete forslag Information fra 
Helhedsplanen 

Hvad er det vigtigste for dig?

Vox pop af Amina M. Rafik, borgerjournalist
Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

Jeg synes, det vigtigste er, at der skal være mere grønt og mere 
trygt. Mange ældre føler sig isolerede, og derfor har jeg selv 
startet flere motionshold op i forskellige parker, hvor vi både 
laver motion, hører foredrag om sundhed og arbejder for et 
sundere liv. Disse sammenkomster har hjulpet mange, der for 
eksempel havde psykiske problemer og ingen at snakke med. 
Nu har de pludselig et netværk. Det, synes jeg, vi skal have 
mere af, for det skaber tryghed.

Det, vi har brug for, er samarbejde. Vi burde vide mere om hin-
anden herude. Det er, som om at alle vil have penge til deres 
egen lille interesse - i stedet for at samarbejde om noget fælles. 
Vi skal have flere fællesarrangementer, som for eksempel 
’Vollsmose Blomstrer’, hvor vi borgere kan komme hinanden 
mere ved. De forskellige klubber, skoler og institutioner burde 
også arbejde mere sammen om nogle arrangementer.

Jeg mener, det vigtigste er at danne én samlet organisation, 
der for eksempel tager sig af helhedsplaner. Man kan kalde det 
et slags ’lokalt bydelsråd’ med borgervalgte repræsentanter. 
Det kunne bestå af et repræsentativt kammer og et politisk 
kammer, der løbende diskuterer problematikker. Til mødet i 
dag snakker vi om de samme problematikker, som vi gjorde 
for fem år siden. Så vi har brug for nogen, der løbende snakker 
om, hvad vi har brug for og lyst til i Vollsmose. Borgerne skal 
kunne være med til at sætte dagsordnen for deres bydel - i 
stedet for kommunen og ’eksperter’. 

På hjemmesiden finder du et 
større tv-tema om beboerdagen. 
Der ligger også et fotogalleri med 
flere af borgerfotograf Jørgen 
Gregersens billeder fra dagen.

Af Henrik Borup Nielsen, 
Fællesdrift

 Helheds-
planens arbejdsmetode er ble-
vet til en værktøjskasse. Formå-
let med ABCD-værktøjskassen 
er at gøre metoden lettere at 
arbejde med for beboerne.

Beboerne i Vollsmose er 
fulde af drømme og ideer. 
Men hvordan får man styr på 
dem, så de kan blive til vir-
kelighed? Hvordan konkreti-
serer vi visionerne? Hvordan 
kommer vi i gang med noget 
nyt? Og hvordan kommer vi 
videre, hvis vi er kørt fast i 
gamle vaner?

Det er den slags spørgsmål, 
som ABCD-metoden er til for 
at løse. ABCD-værktøjskas-
sen gør det endnu lettere at 
synliggøre beboernes egne 
ressourcer og udvikle dem, 
så de kan arbejde videre på 
egen hånd.

Fællesdrift i Vollsmose har 
i samarbejde med firmaet 
Amondo, der er specialiseret i 
undervisningsmateriale, lavet 
ABDC-værktøjskassen. Den 
består af et inspirationshæfte, 
en plakat med ABCD-hjulet og 
en anden plakat med en tids-
linje. Mødelederen medbrin-
ger blyanter, post-it-lapper, 
’elefantsnot’ og en blok. Og så 
er der lukket op for nye ideer 
og tanker.

ABCD-værktøjskassen er 
foreløbig blevet brugt til så 
forskellige ting som at afklare 
visioner og mål for et nyt cy-
kelværksted for beboerne, 
at få gang i nye aktiviteter i 
projekt Unge2unge samt at 
udvikle samarbejdet i Bøge-

parkens afdelingsbestyrelse. 
Resultaterne har været gode.

I en ABCD-værktøjskasse 
vælger man selv det værk-
tøj, man lige står og mang-
ler. Man kan for eksempel 
begynde med ét af de tre 
temaer i ABCD-hjulet: ’Drøm-
me og ideer’, ’Muligheder og 
egenskaber’ eller ’Konkrete 
opgaver’.

I Unge2unge spurgte en grup-
pe unge sidste efterår sig selv, 
hvordan de skulle få flere med 
til aktiviteter i området. De 
kendte nogle yngre drenge, 
der sagde, at de savnede nog-
le af de lidt ældre til at moti-
vere sig, så det ikke altid endte 
i kedsomhed eller ballade. Der 
var brug for rollemodeller. Én 
interesse havde de alle tilfæl-
les: Fodbold.

Her hjalp temaerne fra 
ABCD-hjulet. ’Ideer og 
drømme’ var der rigelig af. 
’Muligheder og egenskaber’ 
kunne man gå i gang med at 
afdække. Den ’konkrete op-
gave’ tegnede sig snart - et 
fodbold-projekt.

Tidslinjen blev hængt op 
med elefantsnot ved siden 
af ABCD-hjulet, og med de 
selvklæbende post-its gav 
de unge hver deres bud på, 
hvad der skulle gøres hvornår 
for at få et fodbold-projekt 
op at køre.

Med disse simple redska-
ber er det nemt at nå til enig-
hed om en plan. Resultatet 
kan man læse om i Vollsmose 
Avisen nr. 79 på side 4-5, hvor 
Abdikadir Hassan fra Unge2-
unge fortæller historien ’Fast 
fodbold er næsten lige så 
godt som fast arbejde’.

Gode værktøjer til  
at finde ressourcerne

ABCD-værktøjskassen er lagt frem. Der er frisk frugt og kaffe på 
kanden. Mødet kan begynde. Foto: Rikke Johannesen

Vollsmose 2020
Den nuværende Helheds-
plan for Vollsmose udløber 
30. juni 2012. Inden da 
skal en ny, Vollsmose 2020, 
udarbejdes og vedtages. 
Rammen for den nye 
helhedsplan er 40 mil-
lioner kroner, der kommer 
fra Landsbyggefonden, 
boligorganisationerne og 
Odense Kommune.

En styregruppe med 
repræsentanter fra bebo-
erdemokratiet, boligor-
ganisationerne i Vollmose 
og Odense Kommune 
udarbejder det endelige 
forslag til en helhedsplan i 
samarbejde med tovhol-
der Bjarne Brøndgaard.

Inden da skal beboerne 
inddrages og arbejde 
med forslag til konkrete 
aktiviteter og projekter. 
Det skete blandt andet 

januar. Men det er stadig 
muligt at kontakte Bjarne 
Brøndgaard med forslag. 

- Det er godt at høre, 
at beboerdemokratiet 
skal styrkes. Jeg synes 
også, det er positivt, 
at helhedsplanen skal 
evalueres hvert år – 
det er en rigtig god 
nytænkning. På den 
måde kan man følge 
op og prioritere nye 
tiltag, hvis der er no-
get, der ikke fungerer. 


