
	
	

ÅRSRAPPORT
FOR BYSEKRETARIATET 2012



Denne årsrapport har til formål at redegøre for fremdriften i 2012 i de aktiviteter, 

der er beskrevet i Helhedsplanen for Randers Nordby 2009-2013 samt øvrige 

projekter, der koordineres af Bysekretariatet. Præsentationen vil tage udgangs-

punkt i de tre indsatsområder, der er beskrevet i Helhedsplanen: 

• Bysekretariatet

• De beskæftigelsesrettede indsatser

• De sociale og sundhedsmæssige indsatser

Den boligsociale indsats i Randers Nordby dækker over en lang række aktivi-

teter, der skal medvirke til at forebygge sociale problemer i området, at skabe 

netværk, fællesskab og tryghed, samt bidrage til at styrke beskæftigelsesgra-

den i boligområdet. Den boligsociale indsats er blevet udviklet og beskrevet i et 

samarbejde mellem boligorganisationerne i Randers og Randers kommune, og 

udmøntningen af de enkelte indsatser sker nu ligeledes i et samarbejde mellem 

disse. 

Data til rapporten er hentet fra Bysekretariatets kvartalsvise fremdriftsrapporter, 

som udarbejdes i forbindelse med styregruppens møder. Data til fremdriftsrap-

porterne leveres af de enkelte boligsociale medarbejdere samt involverede sam-

arbejdspartnere. 

Årsrapporten er udarbejdet af Bysekretariatet, hvis formål er at koordinere de 

forskellige boligsociale indsatser. Desuden har sekretariatet til formål at opsam-

le viden og sikre kvaliteten i de projekter, der iværksættes under den boligsociale 

Helhedsplan samt øvrige projekter der supplerer den boligsociale indsats.
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Med etableringen af Bysekretariatet er det hensigten, at de enkelte 
indsatser i Helhedsplanen sikres koordineret og evalueret som be-
skrevet i Helhedsplanen for Randers Nordby. Dertil er det tanken, at 
Bysekretariatet på sigt skal bidrage til det boligsociale arbejde for 
hele Randers herunder udarbejde ansøgninger om ekstern finansi-
ering af det boligsociale arbejde, udarbejde analyser samt skabe over-
blik og indhente viden over den boligsociale indsats. 
Bysekretariatets opgaveportefølje omfatter i overskrifter hermed:

• Økonomistyring og administration

• Analyse og evaluering

• Synlighed

• Udvikling af samarbejdsrelationer og partnerskaber

• Fundraising

• Administrering af den tværgående udviklingspulje

I den følgende redegørelse vil Bysekretariatets opnåede resultater 
for 2012 præsenteres under overskrifter der afspejler opgaveporte-
føljen.

ETABLERINGEN AF BYSEKRETARIATET

Økonomistyring og administration 
I efteråret 2012 blev der udarbejdet et revideret budget for Helheds-
planen. Det skete bl.a. i forbindelse med inddragelse af Vangdalen i 
den boligsociale indsats fra august 2012. Overordnet set var proces-
sen med udarbejdelsen af det reviderede budget at tilpasse det med 
det faktisk forbrugte, og tilrette det de planlagte aktiviteter for den 
resterende projektperiode samt en videre forankring. 
Den samlede projektramme blev desuden forøget fra 29.373.582 kr. 
til 29.763.810 kr. Altså en forøgelse på 390.228 kr., og som var af-
stedkommet af en højere medfinansiering end oprindeligt budget-
teret. Det reviderede budget blev godkendt af Landsbyggefonden i 
oktober 2012. 
Ved årets udgang var der i Helhedsplanens regnskab akkumuleret 
et overskud på knap 300 000 kr. Baggrunden for dette overskud var 
medarbejderafgang i efteråret 2012, der medførte lavere lønudgifter 
end budgetteret i det reviderede budget samt sygedagpengerefu-
sion. Grundet uafklarede personalesager blev midlerne ikke fordelt 
til andre aktiviteter, og eftersom Helhedsplanen stod overfor at af-
sluttes i første kvartal 2013 blev der ikke ansat nyt personale til at 
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erstatte de, der gik fra. De overskydende midler ventes brugt til en 
administrativ forlængelse af Helhedsplanen.
I projekt Go ferie er der gennemført revision i september, der forløb 
uden anmærkninger. Projektet står overfor at skulle afsluttes maj 
2013, hvorved det udgår af administrationens opgaveportefølje. 
Der er i 2012 opstartet to nye projekter. Det drejer sig om projekt 
”Bydelsmødreforeningen” og projekt ”Foreningsmentor”. 
I forbindelse hermed er der udarbejdet nye kontoplaner samt oprettet 
konto til modtagelse af tilskud fra hhv. By, bolig og landdistrikt mini-
steriet samt Social og Integrationsministeriet.
Der er lavet årlig medlemsregistrering og opdatering af Aktivitets-
foreningen Jennumparken. Budgetlægning er i gang for VHIF, hvorfra 
Bysekretariatet har overtaget bogføring og regnskabsansvaret fra 
RandersBolig.

Analyse og evaluering
Bysekretariatet indgår i en tæt dialog med de boligsociale medarbej-
dere om den løbende erfarings- og resultatopsamling i de enkelte 
aktiviteter. I udgangspunktet er der kvartalsvise opfølgninger, hvor 
Helhedsplanens projekters aktiviteter, mål, succeskriterier samt øko-
nomi drøftes. Bysekretariatet har særligt fokus på, hvor langt de en-
kelte projekter er i forhold til mål og succeskriterier, og hvordan re-
sultaterne måles og synliggøres.  Møderne og de boligsociale medar-
bejderes tilbagemeldinger har udgjort råmaterialet til de kvartalsvise 
fremdriftsrapporter. Udover fremdriftsrapporterne og årsrapporten 
har Bysekretariatet stået for udarbejdelsen af to delrapporter: en for 
FritidsTjansen i juni 2012 og en for ParkCafeen marts 2012.
I og med at Helhedsplanen for 2009-2013 nærmede sig sin afslut-
ning sommeren 2012, blev der udarbejdet en plan for afsluttende 
evaluering bestående af følgende produkter: 

• Rapport for Beboerundersøgelse 2012 

• Opskriftsbog, der baserer sig på bydelsmødrenes opskrifter 
 og beboernes etniske madaftener 

• Livsfortællinger, der baserer sig på beboernes livsfortællinger 
 fortalt i projekt Integrationstilbud målrettet kvinder 

• En tredelt evaluering, hvor følgende indgår: 
 o Resultatevaluering 2009-2013
 o Evaluering af organisering
 o Metoder i den boligsociale indsats

I september blev gennemført en større beboerundersøgelse i Helheds-
planens indsatsområde. Afdelingerne i Gl. Jennumparken og områ-
det omkring Glarbjergvej var målet for undersøgelsen. Der har været 
tilstræbt en svarprocent på 25 %, men dette er langt fra lykkes. 
Efter omdeling og svarfristens udløb var der indkommet besvarelser, 
således der var opnået en svarprocent på 9,8 %. Bysekretariatet 
kontaktede derfor afdelingsformændene i 15 ud af 16 afdelinger. 

	

De blev tilbudt at forsøge at hæve svarprocenten for deres afdeling. 
Den endelige svarprocent for det samlede boligområde er 12 %. Den 
lave svarprocent betyder, at Bysekretariatet har nogle overvejelser 
vedr. fremtidige beboerundersøgelser, og hvorledes de skal gennem-
føres, så der kan opnås en højere svarprocent. Det overvejes bl.a. om 
et tættere samarbejde med de involverede afdelinger vil kunne give 
en bedre svarprocent.

I forhold til udviklingen af et boligsocialt monitoreringssystem blev 
der i 2012 etableret en fast arbejdsgruppe med to projektledere i 
spidsen. Fra Randers kommune blev tilknyttet en konsulent med an-
svar for udredning af foreliggende data i Randers kommune samt 
mulige IT løsninger i forhold til opbygning IT platform. Fra Bysekre-
tariatet blev den akademiske medarbejder tilknyttet med henblik på 
beskrivelsen af udredningen og processtyring. Ved årets udgang var 
udredningen afsluttet, og den videre udvikling af et monitorerings-
system overgik til social og arbejdsmarkedsforvaltningen, hvor sy-
stemet ligeledes skal forankres. Bysekretariatet er fortsat tilknyttet 
projektet som ressource i forbindelse med udvælgelse og kvalifice-
ring af indikatorer. Ligesom både Randers kommune og Bysekretari-
atet indgår i det landsdækkende netværk vedr. boligsocial monitore-
ring. Udover de lokale evalueringsaktiviteter har Bysekretariatet og 
projektmedarbejderne bidraget aktivt til Rambølls procesevalue-
ring af de boligsociale indsatser, SFIs effektevaluering og Center for 
Boligsocial Udviklings aktiviteter. Ligeledes har alle aktivt deltaget i 
relevante erfaringsudvekslingsnetværk arrangeret af Boligsocialnet, 
BL og øvrige.

Synlighed
I løbet af 2012 har den boligsociale indsats på forskellig vis bidraget 
til at skabe synlighed om Randers Nordby via en række kommunika-
tions- og presserelaterede aktiviteter.
I forbindelse med besøg udefra udarbejdes der pressemeddelelser 
og pressen inviteres til at deltage. I 2012 er det bl.a. sket i forbindel-
se med den amerikanske ambassadør i Danmark Laurie S. Fultons 
besøg i februar, og i oktober 2012, hvor Nordbyen fik besøg af minis-
ter Carsten Hansen fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  
I pinsen 2012 fik Nordbyen igen besøg udefra. Det skete i forbindel-
se med et landsmøde for tyrkiske politikere i Danmark. Og i juni 
2012 kom borgmester Henning Jensen Nyhuus forbi i forbindelse 
med, at han overdrog bydelsmødrene deres diplom for gennemførsel 
af forløb. Herudover er der blevet lavet presse på flere af de bolig-
sociale aktiviteter, og som medførte forskellige artikler og indslag. 
Blandt andet har der i forbindelse med, at Randers Nordby er blevet 
prækvalificeret til endnu 4 år, været udsendt pressemeddelelse der 
er blevet bragt på dels Randers kommunes hjemmeside og i den 
lokale ”Din Avis”.
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Derudover har der været pressedækning i forbindelse med skakskole, 
”syng dansk dag” i ParkCafeen, efterårets beboerundersøgelse, di-
plomoverrækkelsen til bydelsmødrene i juni 2012, Aktivitetsforeningens 
sommerfest og motionsforeningen. Hertil har både bydelsmødrene og 
sommerfesten været i TV2 Østjylland. Links til tv-klip kan findes på By-
sekretariatets hjemmeside.
Udover presse arbejder Bysekretariatet hele tiden for at forbedre 
kommunikationen ud til såvel beboere som samarbejdspartnere. Det 
sker primært via Nordbyposten, Facebook, Bysekretariatets hjem-
meside og et månedligt nyhedsbrev. Ved udgangen af 2012 blev 
Bysekretariatets nyhedsbrev hver måned udsendt til 200 tilmeldte 
brugere, hvorved der er sket en fordobling af antallet af tilmeldte 
på et år. Bysekretariatets hjemmeside besøges også stadigt oftere. 
Marts 2011 var der 263 besøgende på en måned. Marts 2012 var 
det tal steget til 397 besøgende på en måned.
 
Fundraising og udvikling af samarbejdsrelationer 
og partnerskaber
I 2012 har fundraisingaktiviteter fyldt meget i og med, at boligorga-
nisationer og Randers kommune stod overfor at skulle udarbejde en 
ny 4årig Helhedsplan for 2013-17. 

Udarbejdelsen af prækvalifikationen blev skudt i gang i efteråret 
2011, og i maj 2012 blev prækvalifikationen indsendt. I august 2012 
blev Randers Nordby prækvalificeret, og processen med den egent-
lige udarbejdelse af en helhedsplan blev påbegyndt. 
Styringen og koordineringen af processen er sikret af Bysekretaria-
tet og styregruppen, der har haft følgende overskrifter for processen:

• Inddragelse af beboere

• Inddragelse af samarbejdspartnere, Randers kommune 
 og boligorganisationer

• Samarbejde med Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) 
 om fastsættelse af mål, succeskriterier og indikatorer

• Inddragelse af de boligsociale medarbejdere og de erfaringer,
 der er gjort inden for den boligsociale indsats

• Udredning af kommunal og boligorganisationens medfinansiering
 og løbende budgetudarbejdelse

• Tæt dialog med Landsbyggefonden

Gennem inddragelsen er der arbejdet for at lave en så helstøbt plan
som muligt, der favner de mange interesser og ønsker der er i spil. 
Processen er blevet tilrettelagt og styret efter en procesplan godkendt 
af styregruppe og Landsbyggefonden. Ligesom styregruppen har haft 
ekstraordinære møder undervejs i processen, og har haft repræsen-
tanter med under både 1. og 2. møde med Landsbyggefonden i hhv. 
september og december 2012.
Det politiske niveau i Randers kommune er blevet inddraget via

foretræde for Børn og skole-, social- og arbejdsmarkedsudvalgene i 
Randers kommune i løbet af foråret, og hvor udvalgene kom med in-
put til rammerne for den kommende helhedsplan. I november 2012 
deltog Bysekretariatet og to frivillige beboere i en temadrøftelse i By-
rådet vedr. den boligsociale indsats. 
Ved udgangen af 2012 havde arbejdet med Helhedsplanen resulte-
ret i et første udkast til en helhedsplan med en forventning om at kun-
ne indsende den endelige helhedsplan til Landsbyggefonden medio 
marts 2013.
Udover udarbejdelsen af Helhedsplanen så har Bysekretariatet også 
haft andre fundraisingaktiviteter. Bl.a. indsendte Bysekretariatet i 
2011 tre projektansøgninger til Integrationsministeriet. På grund af 
sammenlægningen af Socialministeriet og Integrationsministeriet 
har behandlingen af ansøgningerne trukket ud. Sommeren 2012 kom 
der så svar på alle tre ansøgninger, og to ansøgninger modtog bevil-
linger. Det drejer sig om projekt Bydelsmødreforeningen, der er be-
vilget 110 000 kr. for en etårig periode. Projektets formål er at støtte 
foreningen i at få etableret sig og støtte op om bydelsmødrenes vir-
ke. Projekt Foreningsmentor er bevilget 160 000 kr. over en toårig 
periode til ansættelse af en mentor, der skal støtte udsatte børn og 
unge i at komme i gang med en fritidsaktivitet i de lokale idræts-
foreninger samt motivere forældre og andre til at gå ind i det frivillige 
foreningsarbejde. 
Udover udarbejdelsen af en ny Helhedsplan har Bysekretariatet i et 
samarbejde med lokale institutioner og Nørrevangsskolen og på veg-
ne af Randers kommune indsendt en ansøgning til By, bolig og land-
distrikt ministeriet. Projektet hedder ”Overskud til livet” og består af 
5 indsatser/læringsrum indenfor lektiehjælp, natur, kor, sommerskole 
og sundhed. Projektet blev december 2012 bevilget knap 3,4 mio.
 
Tværgående udviklingspulje
I løbet af 2012 har Bysekretariatet og styregruppen givet 12 bevil-
linger til forskellige initiativer. Styregruppen behandler ansøgninger 
over 10 000 kr. og valgte at imødekomme ansøgningen om midler 
til støtte af Nordbyens pigekor fra Jennumparkens Fritidshjem og 
Aktivitetsforeningen Jennumparkens ansøgning om tilskud til som-
merfesten. Ligeledes imødekom man ansøgningen fra de lokale 
skoler vedr. skoleskak. 
Hertil har Bysekretariatet givet bevillinger under 10 000 kr. til: 

• 3 lokale foreninger

• Malerkursus for lokale beboere og afviklet af en frivillig

• En afdeling i Helhedsplanens indsatsområde, der ønskede en
 styrkelse af de sociale aktiviteter i afdelingen

• Beboerrådet (2 bevillinger)

• Dansk skoleskak vedr. etablering af lokal skakklub i Parkcafeen
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I Helhedsplanen er der under de beskæftigelsesrettede indsatser 
beskrevet følgende projekter og aktiviteter.
• Initiativ målrettet førtidspensionister
• Initiativ målrettet sygedagpengeområdet
• Iværksættelse af integrationstilbud målrettet kvinder
• Opbygning af virksomhedsnetværk med praktikpladser
• Iværksættelse af Højskoletilbud
• Uddannelsesforløb vedr. IT og medier
• Projekt Kvinder i fokus – fra januar 2011
• FritidsTjansen – fra juni 2010
• Nordbyens Lektiehjælp – fra januar 2011

Initiativ målrettet førtidspensionister – ”Aktivt liv”
Målet med indsatsen er, at flere førtidspensionister bliver aktive i be-
skæftigelse, foreningsliv mm. Dernæst er målet at kompetenceudvikle 
den enkelte førtidspensionist. Indsatsen er i det daglige forankret i 
VækstBasen. Der er blevet afholdt i alt 101 førstegangssamtaler ved 
udgangen af 2012. Henvendelser er kommet direkte fra førtidspen-
sionisterne, som har hørt om projektet gennem hjemmeside, facebook, 
Nordbyposten og fra andre af projektets deltagere. De kommer med 
ønsket om et mere aktivt liv, og dermed være en del af samfundet. I 
forbindelse med indsendelse af evalueringsdata til Landsbyggefonden 
pr. 1. oktober 2012 viste en opgørelse, at 89 % af de førtidspensionis-
ter som projektet havde opnået kontakt til, havde fået et mere aktivt liv. 
Heraf var 7 % kommet i ordinært job eller skånejob. 
I 2012 har der fortsat været arbejdet på at skabe og udvikle relatio-
nerne til områdets førtidspensionister. Det er sket gennem en lang 
række tiltag såsom åben Cafe, som blev afholdt to gange om ugen, 
hvor flere frivillige bidrager med det praktiske. Der har været mellem 
3 og 15 deltagere pr. gang. Efter deltagernes ønske har der været ar-
rangeret flere udflugter ud af området. I april planlagde VækstBasen 
en fællesudflugt til SAM-festival for socialt udsatte i Tøjhushaven, hvor 
17 personer deltog. Der blev opstillet et fodboldhold med 8 deltagere, 
hvoraf de fire var førtidspensionister. Holdet vandt i øvrigt turneringen. 
I maj måned var 8 deltagere på en udflugt til Randers Kunstmuseum, 
og i juni var 10 deltagere en tur på Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Del-
tagerne i disse udflugter er primært førtidspensionister. Førtidspen-
sionisterne tilknyttet projektet er ligeledes aktive i lokalområdet som 
frivillige, f.eks. ved enkeltarrangementer som Aktivitetsforeningens 
Sommerfest, og under mere faste former. Eksempelvis er fire personer 
faste frivillige i Fontænen, som tovholdere på kreative værksteder eller 
kontaktpersoner for mere svage beboere. Fire førtidspensionister var 
aktive frivillige ved afholdelse af Julegaveværksted for børn i Nord-
byen. To førtidspensionister blev hyret af Bysekretariatet i december til 
at lave et smykkeværksted for piger under 18 år.
Bysekretariatet har i 2012 ansat en af projektets førtidspensionister i 
et job med løntilskud (skånejob) på otte timer ugentligt som IT-under-
viser under indsatsen IT og Medier. 

DE BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER

Initiativ målrettet sygedagpengeområdet
Målet med indsatsen er ganske kort at nedbringe antallet af sygedag-
pengemodtagere i Helhedsplanens indsatsområde. Indsatsen udføres 
af Jobcenter Randers. Indsatsen er i det daglige forankret i Vækst-
Basen. Sygedagpengeafdelingen på Jobcenter Randers har  i 2012 ind-
ført procedurer omkring deres særlige fokus på sygemeldte fra Hel-
hedsplanens områder. Listen af nye sygemeldte gennemgås, og hvis 
der er beboere fra Helhedsplanens område, får de en folder om aktivi-
teter i Nordbyen sammen med indkaldelse til informationsmøde og 
første samtale med sagsbehandler. Det har vist sig, at i de sidste tre 
måneder af 2011, kun var tre nye sygemeldinger fra beboere i området. 
Bysekretariatet har i oktober 2012 modtaget statistik fra Jobcentret 
vedr. antallet og længden på sygedagpengeforløb. I forhold til antallet 
af forløb har der været et generelt fald siden 2009. Dog kan der obser-
veres en kraftig stigning i forløbets længde fra 23 uger i august 2011 
til 36 uger i 2012 i samme måned. 

Iværksættelse af integrationstilbud 
målrettet kvinder – ”Aktivt liv”
Målet med indsatsen er at styrke integrationen af kvinder med anden 
etnisk baggrund. Indsatsen vil bestå af etablering af i alt 5 kvinde-
grupper, der deltager i et 12 ugers undervisningsforløb. Indsatsen er 
forankret i VækstBasen. 
I april 2012 startede femte og ifølge planen sidste kvindegruppe. Til at 
begynde med var der tilmeldt 7 kvinder fra 6 forskellige lande. Seks af 
de syv er fortsat en del af kvindegruppen. Efterfølgende er der kommet 
flere medlemmer i gruppen, så den tæller i alt ti kvinder, deraf fem 
førtidspensionister. De ti medlemmer af gruppen blev inviteret på en 
udflugt i slutningen af november, som skulle udgøre en formel afslut-
ning på gruppeforløbet. Avislæsegruppen, der er en udløber af projektet, 
mødtes fortsæt i Parkcafeen en gang om ugen året igennem.

Opbygning af virksomhedsnetværk 
med praktikpladser
Målet med indsatsen er at etablere et virksomhedsnetværk specielt 
målrettet beboere i Nordbyen. Herigennem ønskes en styrkelse af be-
skæftigelsen i Nordbyen. Indsatsen er forankret i VækstBasen. 
Der er i 2012 blevet afholdt to netværksmøder i mentornetværket, der 
består af i alt 28 mentorer fra 25 virksomheder fordelt på to grupper. 
Formålet med netværksmøderne har været at slå de to grupper af men-
torer sammen. Efterfølgende var der debat om mentornetværkets frem-
tid og der blev besluttet, ikke at indkalde til flere møder foreløbig. Men-
torerne står dog stadigvæk til rådighed på virksomhederne. I sin egen-
skab som mentor modtager projektmedarbejderen løbende praktikan-
ter fra Jobcentret. Det er typisk praktikanter, der har behov for mentor-
støtte.
I løbet af 2012 har medarbejderen haft 8 praktikanter tilknyttet. 
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Iværksættelse af Højskoletilbud
Nordbyens højskole har til formål at tilbyde beboere kompetenceud-
viklende undervisning. Kompetenceudviklingen kan bl.a. omfatte et 
uddannelsesforløb såsom FVU eller aftenskolefag. Fagrækken kan 
strække sig fra almene fag til mere interessebetonede fag såsom 
krop og motion. Udover dette kan aktiviteter omfatte enkeltstående 
foredrag og korte kurser. Indsatsen koordineres af Bysekretariatet.
I 2012 har Nordbyens højskole fortsat nydt stor støtte blandt bebo-
erne. Både forår og efterår har der været 2 forløb i FVU dansk af-
holdt af hhv. FOF og AOF. Herudover har der været en lang række 
interessebetonede aktiviteter i højskolen såsom nålefilt, afspænd-
ing, smykkeværksted, frokostforedrag og korsang. I alt er det blevet 
til 433 deltagere på de forskellige undervisningsforløb og enkelt-
stående aktiviteter. 
Under højskolen har der ligeledes været et spændende samarbejde 
med Dansk Skoleskak og 4 lokale skoler. Projektet har heddet ”Move 
the ghetto”, og er blevet støttet med midler fra den tværgående ud-
viklingspulje. Projektet har omfattet ugentlig undervisning i skak i sam-
let 8 uger på de fire skoler samt skakklub i Jennumparken en gang 
om ugen. 

Uddannelsestilbud vedr. IT og medier
Uddannelsestilbuddet har flere formål, dels at løfte deltagernes IT 
kompetence dernæst, at der dannes en mediegruppe i Nordbyen, 
hvorigennem der fortælles gode historier om livet i Nordbyen. Ind-
satsen koordineres af Bysekretariatet.
I 2012 blev der etableret flere IT undervisnings- og vejledningsforløb, 
således der udbydes IT undervisning tre dage om ugen. Det skete i 
forbindelse med at Bysekretariatet ansatte en førtidspensionist med 
stort IT kendskab til at afvikle kurser og individuel undervisning af 
beboerne. Forløbene har især henvendt sig til beboere på begynder-
niveau. Borgerjournalistkurset fortsatte i 2012 med deltagelse af 12 
lokale borgerjournalister. Resultatet har bl.a. været, at borgerjourna-
listerne har bidraget med artikler til beboerbladet NordbyPosten. 

Der er arbejdet for at styrke de unges medvirken i mediearbejdet. 
En lokal fritidsjobber er derfor blevet tilknyttet Bysekretariatet som 
mediemedarbejder med henblik på udarbejdelse af mindre film om 
livet og aktiviteter i Nordbyen. Ved udgangen af 2012 var det blevet 
til 5 film omhandlende bl.a. livet i Nordbyen, Playground i påsken og 
Etnisk mad. Alle film kan findes på Randers Nordbys YouTube kanal. 
I 2012 har der været et spændende samarbejde med Boombox. 
Det har betydet, at der i perioden april og til årets udgang var et 
musikstudie i kælderen Husarvej 32. Projektet inviterede unge med 
interesse i musik og lysten til at prøve sig selv af. De unge skrev 
selv deres egen tekster eller lavede beats. Aktiviteten blev brugt af 
2 og 7 unge pr. åbningsdag, og omkring 25 unge i alt gjorde brug af 
tilbuddet. 

Projekt Kvinder i fokus
Projekt kvinder i fokus er en fortsættelse af elementer fra de to Inte-
grationsprojekter ”Kvinder i forening” og ”Bydelsmødre i Randers”. 
Projektets overordnede formål er at styrke kvinder med anden et-
nisk baggrund end dansk tilknytning til det danske samfund og ar-
bejdsmarked samt at bryde etnisk betinget isolation. Indsatsen er 
forankret i Samlingshuset.
Fra marts til juni blev afviklet et sidste bydelsmorkursus. Der var 13 
tilmeldte kvinder fra 8 forskellige nationer. Grundet sprogvanskelig-
heder og afbud endte det med, at 8 gennemførte kurset. Den 22. juni 
blev der afholdt diplomoverrækkelse for de uddannede bydelsmødre. 
Den tilknyttede medarbejder har i efteråret 2012 arbejdet for at sam-
le alle 32 uddannede bydelsmødre mhp. udredning i hvilken grad de 
bruger deres kompetencer som bydelsmor, og om der er behov for 
yderligere støtte for at kunne virke som bydelsmor.  I alt 9 kvinder ud-
trykte behov for denne støtte og i december 2012 blev der opstartet 
et mixhold af 9 bydelsmødre. 

Herudover har de uddannede bydelsmødre indgået i forskellige sam-
menhænge i de boligsociale aktiviteter:
• De har deltaget i friliv, hvor de lavede smagsprøver af mad 
 fra de forskellige lande. 
• En af bydelsmødrene har deltaget i Byrådets temadrøftelse af 
 Helhedsplanen. 
• Enkelte af bydelsmødrene har været aktive i beboerinddragelsen  
 om ny helhedsplan. 
• En af bydelsmødrene var med på studietur til Høje Taastrup 
 sammen med beboerrådet. 
• En bydelsmor var i juni i København for at møde Dronningen 
 i forbindelse med et arrangement for fejringen af frivillige.

Tilbage i 2011 ansøgte Bydelsmødreforeningen og Bysekretariatet i 
fællesskab Integrationsministeriet om midler til en koordinator, der 
kunne stå for afvikling af aktiviteter i Bydelsmødreforeningen samt 
støtte de uddannede bydelsmødre i deres virke. Grundet regerings-
skifte blev et oprindeligt tilsagn givet i efteråret 2011 trukket tilba-
ge, og efterfølgende har foreningen og Bysekretariatet afventet mini-
steriets afgørelse. Det kom juli 2012, hvor projekt ”Bydelsmødrefor-
eningen” blev tildelt 110.000 kr. Af forskellige årsager kom projek-
tet ikke i gang i 2012, men ventes at være i drift primo 2013.
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FritidsTjansen
I boligområdet kommer mange unge fra familier, hvor enten den ene eller begge forældre er på overførselsindkomst. FritidsTjansen har til for-
mål at udvikle og styrke disse unges relation og kendskab til arbejdsmarkedet, og hermed forebygge antallet af unge på overførselsindkomst. 
Ved udgangen af 2012 havde i alt 70 unge deltaget i Fritidstjansens tilbud. Heraf havde 33 været i internt job. 34 har modtaget vejledning i 
ansøgning og CV. Tretten unge har modtaget coaching i forbindelse med ansættelsessamtaler, og i alt 17 unge var blevet udsluset til ordinært 
fritidsjob. 
Fritidsjobberne har været beskæftiget med rengøring, hjælp i Parkcafeen, serviceteam ved arrangementer, børnepasning og med forskellige 
opgaver indenfor omdeling. Ved ansættelse i Fritidstjansens jobs etableres forældresamarbejde med henblik på, at familien bakker den unge 
op i valg af fritidsjob.  
Projektet i 2012 været ramt af bemandingsproblemer, og i løbet af 2012 har der været tre forskellige medarbejdere tilknyttet. Ved udgangen 
af 2012 var der faldt ro om bemandingen, og den nye koordinator var i fuld gang med at samle op på projektet. Herunder udarbejdelse af en 
plan om omstrukturering af de interne jobs (lommepengeforløbene), således at de i højere grad appellere til drenge, da projektet pt er præget 
af en kønsmæssig forskydning, således, at 65 % af fritidstjanserne er piger. Ligeledes er der i løbet af 2012 blevet etableret samarbejde med 
fem virksomheder, der har indvilget i at rekruttere en del af deres ungarbejdere gennem Fritidstjansen.

Nordbyens lektiehjælp
Lektiehjælpen overgik fra januar 2011 til en integreret del af helhedsplanen for 2009-2013. Indtil da havde lektiehjælpen været en del af 
helhedsplanen for 2007-2010. Formålet med lektiehjælpen er at tilbyde områdets børn og unge hjælp til lektierne. 
Lektiehjælpen har i 2012 haft en omtumlet tilværelse med to flytninger. Først flyttede lektiehjælpen fra Husarvej 32 til ParkCafeen. I august 
2012 indgik Byggern og Bysekretariatet så et samarbejde om lektiehjælpen. Byggern havde fået bygget til, og kunne tilbyde faciliteter, hvor der 
kunne afholdes lektiehjælp. Samarbejdet mellem Byggern og Bysekretariatet skete ligeledes ud fra ønsket om at nå flere børn og unge, som 
har brug for hjælp til lektierne. Det er medarbejderens vurdering, at flytningerne har haft en negativ indflydelse på lektiehjælpens besøgstal der 
mod de forventede 10-15 besøgende pr. åbningsdag, har været nede på mellem to og ti børn pr. åbningsdag. Aldersgruppen der har benyttet 
lektiehjælpen har primært været børn og unge af anden etnisk herkomst i alderen 8-13 år.
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DE SOCIALE OG SUNDHEDSMÆSSIGE INDSATSER

I Helhedsplanen er der under de sociale og sundhedsmæssige ind-
satser beskrevet følgende projekter og aktiviteter:
• Udvikling af Samlingshuset
• Udvikling af frivillighedsgrupper herunder rollemodeller og 
 mentorer i relation til integrationsområdet – Børn i idræt
• Udvikling af foreningsplatform
• Nordbyens koordinationsplatform vedr. børn og unge
• Beboeraktiviteter
• Projekt Børns kost – fra august 2010
• Nordbyens motion – fra januar 2010
• Parkcafeen – fra januar 2011
Herudover beskrives den boligsociale indsats i Vangdalen.
 

Udvikling af Samlingshuset
Samlingshusets aktiviteter er mangeartede, men tjener de samme 
mål. Disse er at øge den fysiske og psykiske sundhed i Nordbyen, 
og at være en indgang til en bred palet af rådgivnings- og vejled-
ningstilbud. 
Aktiviteterne i Samlingshuset har i 2012 fortsat stabilt og ramt mål-
gruppen for projektet bredt:
• Babycafeen der afholdes i samarbejde med de lokale sundhedsple-
 jersker er blevet afviklet på ugebasis. Der deltager mellem 3 og 12
 forældre pr. gang. En gang om måneden er det blevet tilbudt at del-
 tage i undervisning i babymassage.
• Der har været afholdt månedlige etniske madaftener. De etniske
 medaftner nyder stor tilslutning, og der har deltaget 40-68 personer 
 pr. gang.
• Et nyt teenagegruppeforløb for piger opstartede den 20. november. 
 Formålet med forløbet er at styrke pigernes netværk. 
• Diætistvejledningen er fortsat et tilbud mange beboere benytter sig 
 af, og der er kontinuerligt mellem 15 og 18 aktive forløb.
• Der er blevet tilbudt økonomisk rådgivning hver 14.dag. 
 Tilbuddet udbydes i samarbejde med BRF kredit der stiller 2 rådgi
 vere til rådighed. 
• I januar 2012 blev der tilknyttet en familievejleder fra Familieafde- 
 lingen i en åben anonym rådgivning. 
• I sommeren 2012 blev der tilknyttet en aktivitetsmedarbejder til
 Samlingshuset. Hans opgave har været opnå kontakt til områdernes
 mange unge drenge i alderen 12-18 år. Ved udgangen af 2012
 havde aktivitetsmedarbejderen opnået at få kontakt til 34 unge,
 der deltog i en fælles julefrokost. Aktivitetsmedarbejderen afholder 
 to ugentlige aktiviteter for drengene. Om tirsdagen mødes de i Park-
 Cafeen, hvor de ser fodbold, spiller spil eller lign. Om torsdagen mø-
 des de til idrætsaktiviteter, primært fodbold. Gennem aktiitetsmed-
 arbejderen opsøgende arbejde er der blevet etableret en god kon-
 takt til mange unge i områderne.

Udvikling af frivillighedsgrupper – ”Børn i idræt”
Fokus i projektet er en styrkelse af børns sundhed gennem motion, 
og projektet tilbyder ca. 20 børn årligt muligheden for at deltage i en 
fritidsaktivitet, hvor der ydes kontingentstøtte. I foreningerne tilbydes 
trænere og andre frivillige et mentorkursus. Det prioriteres højt, at 
der er en løbende opfølgning med forældre med henblik på at få dem 
til at prioritere deres børns tilknytning til en fritidsaktivitet. Indsatsen 
er forankret i Samlingshuset.
I 2012 rundede projektet over 100 børn og unge, som har gjort brug 
af tilbuddet om kontingentstøtte, og ved årets udgang var 33 børn 
og unge aktive i foreningerne med kontingentstøtte. Hertil var der 
7 børn og unge der var fortsat i aktiviteten men uden kontingent-
støtte og som projektet fortsat har kontakt til. I løbet af 2012 blev 
samarbejdet med foreninger udvidet med yderligere to foreninger, 
således at projektet ved årets udgang havde samarbejde med i alt 
11 foreninger.
I forhold til projektets mentorindsats, så har Projekt ”børn i idræt” 
afholdt mentorarrangement med bowling og spisning, hvor projekt-
medarbejderen informerede deltagerne, om muligheden for at søge 
kontingentstøtte samt støtte til stævner, tøj m.m. Der var deltagelse 
fra 4 forskellige foreninger.
Fra oktober 2012 blev der indledt et tæt samarbejde med projekt 
”foreningsmentor”. Ansøgningen til projektet er udarbejdet af Bysek-
retariatet og den tilknyttede boligsociale medarbejder, de samarbe-
jdende foreninger, og støttes med midler fra social og integrations-
ministeriet over en toårig periode. 
Projektet vil supplere ”Børn i idræt” ved at have fokus på at motivere 
forældre til at være frivillige i foreningerne. 

Udvikling af foreningsplatform
Målene med dette projekt er mangeartede og omfatter bl.a. en 
styrkelse af foreningslivet i Nordbyen, og en samlet fælles forening-
sindsats målrettet alle beboere og at oplyse om foreningstankegan-
gen.  Den boligsociale medarbejder er tovholder for denne indsats.
Projektet har i 2012 haft et begivenhedsrigt år. Det er gennem for-
eningsplatformen, at den boligsociale indsats arbejder for en tæt-
tere dialog med beboerne. Både via samarbejdet med afdelingsbe-
styrelser og de beboerdrevne foreninger, men også på individuelt 
basis. I udarbejdelsen af en ny Helhedsplan for Randers Nordby har 
der været et stort fokus på at inddrage alle beboere. Konceptet for 
inddragelsen har været ”Vi elsker Randers Nordby”. Gennem de ak-
tiviteter har været afholdt, er det lykkedes at få mobiliseret 50-60 
beboere og få deres input til, hvordan den fremtidige Helhedsplan 
skulle se ud. Aktiviteterne blev påbegyndt november 2011, hvor alle 
17 afdelingsbestyrelser i boligområderne blev inviteret til at give de-
res input til den boligsociale helhedsplan og sætte processen i gang. 
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I foråret 2012 og sidst i efteråret 2012 har beboere og samarbejds-
partnere været i proces om udformningen af den boligsociale hel-
hedsplan. Møderne i 2011 og starten af 2012 gav anledning til dan-
nelsen af en følgegruppe af beboere, som har deltaget i hele proces-
sen og sammen med Bysekretariatets medarbejdere har deltaget i 
studiebesøg for at få inspiration til indsatserne i den boligsociale hel-
hedsplan for boligområderne. Udover dette medførte processen yder-
ligere samarbejde mellem den boligsociale indsats frivillige beboere 
om 8 aktiviteter, hvoraf nogle fremgår herunder.
Herudover har projektet og den boligsociale medarbejder stået for 
forskellige aktiviteter for beboerne. Det har bl.a. omfattet følgende: 
• ”Samklang” – et multikulturelt arrangement til fordel for UNICEF
 blev afholdt torsdag den 17. november 2011til et samarbejde 
 mellem Fontænen, Vækstbasen, Bydelsmødre, Sesam, Aktivitets
 foreningen, Samlingshuset, Motionsforeningen, Tøsegruppen og
 Jennumparkens Fritidshjem. Gode oplevelser gennem sang giver et
 godt kulturfællesskab og er en integrationsfremmende faktor. 
 Antal deltagere ca. 80. 
• 12. december 2011blev alle frivillige fra foreninger og projekter 
 inviteret til julebanko, gløgg og æbleskriver i Beboerhuset på 
 Flyvervej.  
 Der mødte 20 personer op.
• Den 8. marts – Mandehørm, et socialt arrangement for mænd 
 om udvikling af aktiviteter til mænd med deltagelse af 15 mandlige
 beboere.
• 27. april - ungdomsfest i samarbejde med aktivitetsforeningen 
 og FritidsTjansen
• 19. marts – kulturaften, hvor der blev arbejdet på at søge 
 finansiering af arrangementer.
• I ugerne 27-29 afholdt DGI Playground. Den første uge fandt 
 aktiviteterne sted i Vangdalen og de to sidste uger i Jennum-
 parken. Der deltog gennemsnitligt 25 børn og unge om dagen. 
 DGI valgte at lade deres udstyr fra arrangementet gå i arv til den
 boligsociale indsats. Det har efterfølgende gjort stor glæde, bl.a. 
 i forbindelse med en fodboldturnering afholdt i uge 30.

Derudover har den boligsociale medarbejder understøttet de lokale 
foreningers virke og deltaget i følgende:
• Budgetweekend med Aktivitetsforening for Jennumparken 
 7.-9. september, 2012. 
• Deltagelse bestyrelsesmøder, hjælpe med skriftlige opgaver og  
 kontakt til kultur og fritid i Randers kommunen. 
• Ekstraordinær generalforsamling i Aktivitetsforeningen Jennum-
 parken, hvor bestyrelsen fik 2 nye medlemmer og 3 nye 
 suppleanter.
• At støtte op om aktivitetsforeningens arrangementer og øvrige
 aktiviteter. Herunder at støtte foreningen i etableringen af et børn  
 og ungeudvalg. I juni måned mødt 6 interesserede medlemmer  
 og frivillige fra aktivitetsforeningen op, som gerne vil gøre noget 
 for unge i området. De planlagde med det sammen en fodbold
 turnering for børn og unge. Der blev holdt ungdomsfest, men uden
 stort fremmøde. Der arbejdes videre med at skabe aktiviteter for 
 områderne børn og unge.

Koordinationsplatform vedr. børn og unge
Målet med indsatsen er, at problemer blandt børn og unge forebyg-
ges, og at der kan sættes ind såfremt problemer eskalerer. Indsatsen 
tager udgangspunkt i Randers kommunes eksisterende indsatser for 
målgruppen, og udføres af Randers kommune. Indsatsen indgår som 
medfinansiering.
I løbet af 2012 har koordinationsplatformen afholdt kvartalsvise mø-
der og bysekretariatets boligsociale medarbejder deltog med et ind-
læg vedr. den nye helhedsplan, som deltagerne efterfølgende bidrog 
med idéer til. Desuden har der været et ekstraordinært møde om-
kring grupperinger af børn/unge, som skaber problemer/uro ved Nør-
revangsskolen, Hørhaven, Vangdalen og Jennumparken. 
KFUM Glarbjergvej og Østervangsskolen er nye medlemmer af Koor-
dinationsplatformen. 

Beboeraktiviteter
Indsatsen har til formål at understøtte de beboerorganiserede aktivi-
teter, og herigennem øge frivillighedsindsatsen, forebygge margina-
lisering, oplyse om sund levevis, gøre Nordbyen til et attraktivt sted 
at bo, og give børn og unge fra familier der er økonomisk og socialt 
dårligt stillede samme muligheder som andre børn og unge. Beboer-
aktiviteter arrangeres gennem Aktivitetsforeningen Jennumparken, 
og udføres af foreningens frivillige.
Aktivitetsforeningen har i 2012 afviklet 6 faste og 12 enkeltstående 
aktiviteter. Aktiviteterne har bl.a. omfattet juletræsfest, sommerfest, 
julebanko og en udflugt til Djurs sommerland. En opgørelse for peri-
oden 2009-2012 viser, at der gennemsnitligt deltager knap 400 be-
boere i foreningens aktiviteter hvert år. Herudover er der foreningens 
årlige 4 dages sommerfest, hvor det anslås, at 2-300 personer del-
tager. 
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Børns kost
Formålet med projekt Børns kost er gennem forskellige tilbud: tilbud om morgenmad, fællesspisning og undervisning og vejledning, at styrke 
børn og unges samt deres forældres viden om sund kost. Herigennem tilstræbes det at opnå forebyggende effekter i forhold til overvægt, 
kondital og livsstilsrelaterede sygdomme. Indsatsen er forankret i Samlingshuset.

Interessen for tilbud om morgenmad på Nørrevangsskolen er fortsat til stede. En rundspørge blandt skolens elever ultimo september 2012 
viste, at 76 % af de adspurgte fik morgenmad alle ugens dage. Heraf svarede 51 %, at de fik morgenmad på skolen i forbindelse med tilbud 
om morgenmad. 25 % fik morgenmad derhjemme.

De månedlige fællesspisninger har som tidligere år nydt stor opbakning blandt beboerne og der har været udsolgt hver gang. I forbindelse 
med at der arbejdes for en udvikling og forankring af fællesspisningerne blev der i efteråret afprøvet en ny model for fællesspisning. Hvor 
fællesspisningerne tidligere var gratis for alle, blev der indført en betaling på 20 kr. pr. voksen. Det var dog fortsat gratis for børn. Det medførte 
en enkelt fællesspisning hvor deltagerantallet faldt med 25 %, men måneden efter var der igen fuldt hus.

 

Nordbyens motionstilbud
I forbindelse med Landsbyggefondens godkendelse af den reviderede helhedsplan opstod der en række nye initiativer, herunder Nordbyens 
motion. Initiativets formål er at tilbyde Nordbyens beboere motionstilbud, der skal fremme den almene sundhed. Indsatsen er forankret hos 
den boligsociale medarbejder, da motionstilbud udbydes i samarbejde med en lokalforankret motionsforening.

Samarbejdet med Folkedansernes Hus på Havrevej har været en succes for Nordbyens motions forening, som har udvidet antallet af moti-
onshold, og lokalerne har også kunnet bruges til afspænding under højskole tilbuddet. Der blev afholdt forskellige motionsaktiviteter: 
Zumba, Yoga , pilates, motion med bold, almindelig motion, pilates og mavedans. Zumba-holdet har været så populært, at der har været behov 
for at starte et nyt hold, og der er generelt en stigende tilmelding til alle hold. Udvidelsen af hold medførte, at der i forårssæsonen 2012 var 
over 90 medlemmer. I efteråret oplevede foreningen dog et fald i medlemmer. Det er en tendens foreningen har set før. 

Udover at afvikle motionsaktiviteter har foreningen i 2012 arbejdet på udviklingen af et koncept, der gør foreningen mere stabil i forbindelse 
med, at den boligsociale indsats trækker den økonomiske støtte til undervisere fra maj 2013.
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Parkcafeen
Fra januar 2011 overgik Parkcafeen til at være en integreret del af 
Helhedsplanen for 2009-2013. Indsatsen består i, at der er ansat en 
leder i Parkcafeen, der skal skabe rammerne om et værested for alle 
beboere i Nordbyen. Dernæst at fortsætte med at servere sund kost 
hver dag. 
Indtil maj 2012 arbejdede Bysekretariatet, aktivitetsforeningen og 
Randers Produktionshøjskole på en forankring af ParkCafeen i et sam-
arbejde lig det, som man kan se i Trivselshuset i Varde. 
Den 26. marts blev der afholdt en halv temadag for medarbejderne fra 
Produktionshøjskolen og medarbejderne under helhedsplanen, hvor 
det nye partnerskab blev drøftet. Fire dage senere, den 30. marts, blev 
partnerskabet beseglet med en partnerskabsaftale.
Produktionsskolen overtog den 21. maj 2012 driften af Parkcafeens 
køkken og i en prøveperiode indtil 31. marts 2013. Aftalen betød et 
udvidet tilbud for Nordbyens beboerne, der fra maj også fik et aftens-
mads tilbud i Parkcafeen fire aftener om ugen. Ydermere medførte 
samarbejdet, at Aktivitetsforeningen fik mulighed for at planlægge
endnu flere aktiviteter i Nordbyen, da de hidtil havde støttet Park-
cafeen med ca. 100 000 kr. årligt. 
Overtagelsen af køkkenet den 21.maj blev fejret med en reception 
for områdets beboere, og det vurderes, at over 300 personer kom 
forbi. Samarbejdet med Produktionshøjskolen har fungeret rigtig godt. 
Beboerne udtrykker glæde ved at komme i Cafeen, og der kan obser-
veres en stigning i antallet af brugere. Hertil bruges cafeen i stigende 
grad i forbindelse med de boligsociale aktiviteter. Det blev ved årets 
udgang aftalt med produktionshøjskolens personale, at fremover vil 
besøgstal dokumenteres ved registrering af salget i Cafeen. 
En opgørelse lavet i januar 2013 viste en stigning i antallet af solgte 
måltider fra ca. 400 i januar 2012 til ca. 800 i 2013.

Vangdalen
Formålet med projektet er, at skabe aktiviteter for børn og unge i 
Vangdalen. Siden august 2012 er der startet en række aktiviteter op i 
Vangdalen. Disse har overordnet set haft to formål. Dels at iværksætte 
aktiviteter for børn og unge, og dels understøtte etablering af beboer-
netværk og styrke naboskabet. 
Indsatsen i Vangdalen blev integreret i Helhedsplanen fra august 2012. 
Inden da havde der i perioden 1.marts 2011 til udgangen af februar 
2012 været en boligsocial indsats finansieret af Randers Boligforening 
af 1940 i erkendelsen af at der har været behov for en indsats i bolig-
området. I perioden op til midlernes udløb samt indtil marts 2012 arbej-
dede Bysekretariatet for at få en bevilling fra Landsbyggefonden til en 
boligsocial indsats. I forbindelse med Landsbyggefondens behandling 
af prækvalifikation besøgte Landsbyggefonden Vangdalen den 30. 
marts 2012. Efterfølgende blev prækvalifikationen afvist. I stedet fik 
Bysekretariatet mulighed for at inddrage Vangdalen i den nuværende 
Helhedsplan, og fra 1. august blev der ansat en ny medarbejder til at 
varetage denne indsats. 
Siden august er der startet en række aktiviteter op i Vangdalen. Bl.a. 
har der været åbent i klub 8920, og 52 børn og unge har siden den 
første åbningsdag den 28.august benyttet sig af tilbuddet. Medarbej-
deren har desuden etableret lektiehjælp i lokalerne med hjælp fra en 
frivillig.  I fremtiden vil der arbejdes på at tilknytte flere frivillige og der-
med styrke naboskabet og ejerskabet i området, og ved udgangen af 
december 2012 har i alt 3 frivillige været tilknyttet klub 8920. 
I perioden august til december har den boligsociale medarbejder haft 
fokus på opbygning af samarbejde med SSP, Politi, børn og familiecen-
ter Gudenå, distriktsskolen og andre lokale folkeskoler samt SFO og 
klubber. 
Fra august til december er der blevet afholdt fire fællesspisningsar-
rangementer i beboerhuset samt et bagagerumsmarked. Målet har 
været at styrke fællesskabet og naboskabet i området bl.a. beboerne. 
Der er ligeledes etableret åben kontortid, hvor beboere kan komme 
med hvad de lige har brug for. Det ventes, at åben kontortid vil blive 
brugt mere efterhånden som beboernes kendskab til tilbuddet breder 
sig. 
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