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Værkstedsrapport – fremtidsværkstedet 
"Nyt partnerskab i Blangstedgård" 

 
Lørdag den 30. oktober 2010 kl. 10-14.30 i Hus 88 
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Værkstedsrapport – fremtidsværkstedet "Nyt partnerskab i Blangstedgård" 
 
Lørdag den 30. oktober 2010 blev der afholdt et fremtidsværksted i Hus 88 med 33 deltagere. 
Temaet for fremtidsværkstedet var udviklingen af Blangstedgård med fokus på "Nyt partnerskab i 
Blangstedgård".   
 
På fremtidsværkstedet satte deltagerne fokus på Blangstedgårds problemer og udfordringer, og de 
formulerede nogle visioner for Blangstedgårds udvikling.  
 
Alle kritik-punkter, visioner og handlingsplaner blev skrevet ned på flip-overs, og denne rapport er 
en afskrift af fremtidsværkstedets 3 faser.  
 
Indhold 
Kritikfasen     side 2 
Visioner for udviklingen af Blangstedgård  side 5 
Handlingsplaner    side 7 
Deltagere     side 13 
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1. Kritikfasen 
 
Deltagernes kritikpunkter blev skrevet op på flip-overs, og alle satte 3 stemmer ved de problemer, 
som de opfattede som de vigtigste. Der hvor punkterne optræder under flere overskrifter, tæller de 
med flere steder. 
 
Alle kritikpunkter blev inddelt i følgende emner: 
 
Emne: For lidt socialt liv (34 stemmer i alt) 
- for få aktiviteter til ungerne (6 stemmer) 
- manglende indsatser unge +/ - 18 år (5 stemmer) 
- larm om natten! (4 stemmer) 
- stagnation i Blangstedgård (4 stemmer) 
- for lidt foreningsliv (4 stemmer) 
- torvene! (4 stemmer) 
- for få ældreaktiviteter (2 stemmer) 
- manglende samarbejde mellem foreninger (2 stemmer) 
- manglende helhedsorienterede løsninger (1 stemme) 
- ingen brugerindflydelse i Hus 88 (1 stemme) 
- manglende kvarterliv på tværs (1 stemme) 
- dårligt ry 
- kamphunde og løse hunde 
- manglende indendørsaktiviteter 
- ingen butikker 
 
Emne: Manglende infrastruktur og funktioner (31 stemmer i alt) 
- manglende infrastruktur og funktioner (7 stemmer) 
- manglende busdrift (5 stemmer) 
- for lidt sport og bevægelse (4 stemmer) 
- dårlig renovation (4 stemmer) 
- torvene! (4 stemmer) 
- manglende p-pladser (2 stemmer) 
- for lidt politi (2 stemmer) 
- manglende helhedsorienterede løsninger (2 stemmer) 
- for høj hastighed (1 stemme) 
- for meget grønt 
- folk kører på broen 
- dårlig tilgængelighed til området 
- stagnation! 
- ingen liberale erhverv 
 
Emne: Kriminalitet (17 stemmer i alt) 
- stoffer ud af Blangstedgård (10 stemmer) 
- kriminalitet i Blangstedgård (4 stemmer) 
- manglende samarbejde mellem foreninger (2 stemmer) 
- for lidt politi (2 stemmer) 
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- manglende helhedsorienterede løsninger (1 stemme) 
- Store Torv! 
- indsatser unge +/- 18 år 
- dårligt ry 
- kamphunde! og løse hunde 
 
Emne: For meget bureaukrati (14 stemmer i alt) 
- for meget bureaukrati (6 stemmer) 
- for lavt informationsniveau (5 stemmer) 
- manglende samarbejde mellem foreninger (2 stemmer) 
- manglende helhedsorienterede løsninger (1 stemme) 
- dårlig renovation 
- stagnation i Blangstedgård 
- dårligt ry 
 
Emne: Ringe information og markedsføring (8 stemmer i alt) 
- for dårlig markedsføring (6 stemmer) 
- for lavt informationsniveau (1 stemme) 
- manglende helhedsorienterede løsninger (1 stemme) 
- skilte er ikke opdaterede 
- for lidt foreningsliv 
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2. Visioner for udviklingen af Blangstedgård 
 
Deltagernes visioner for udviklingen af Blangstedgård blev skrevet op på flip-overs, og alle satte 3 
stemmer ved de visioner, som de opfattede som de vigtigste. 
 

 
 
 
Alle visioner blev inddelt i følgende emner: 
 
Vision: Blangstedgård skal være en by i byen (33 stemmer) 
- "en by i byen" – inspiration Vapnagaard (6 stemmer) 
- plads til alle – fælles rumlighed (4 stemmer) 
- Blangstedgård skal udvikles til bydel (4 stemmer) 
- liv på torvene (3 stemmer) 
- Nyt Partnerskab i Blangstedgård (3 stemmer) 
- sportshal og sportsfaciliteter (2 stemmer) 
- ordentlige busforbindelser (2 stemmer) 
- kvalitet i de grønne områder (2 stemmer) 
- koordineret indsats mellem kommunale myndigheder og lokale parter (2 stemmer) 
- studietur til Vapnagaard i Helsingør (1 stemme) 
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- funktionsdygtigt Blangstedgård: et velfungerende område kræver gode funktioner i nærområdet 
(skole, idræt, offentlig transport osv.) 
- aktive unge 
- ild i ildsjælene (4 stemmer) 
- Vores Kiosk skal bevares! 
- udadvendthed – alle i Blangstedgård deles om de faciliteter, der er 
- SSP 24 timer 
- fælles ansvar for og ejerskab til Blangstedgård 
 
Vision: nyt og bedre www.blangstedgaard.dk (25 stemmer) 
- nyt og bedre www.blangstedgaard.dk (13 stemmer) 
- Ild i Ildsjælene (4 stemmer) 
- Nyt partnerskab i Blangstedgård (3 stemmer) 
- Beboerblad (2 stemmer) 
- Velkomstmappe (2 stemmer) 
- Alle kommer hinanden ved, landsbymiljø (1 stemme) 
- Plads til alle – fælles rumlighed 
 
Vision: Faste årlige traditioner (19 stemmer) 
- faste årlige traditioner (10 stemmer) 
- Vi skal "sætte ild i ildsjælene", hjælpe hinanden til at de aktive får plads og mulighed for at lave 
aktiviteter og projekter (4 stemmer) 
- Der er behov for mere liv på torvene i Blangstedgård (3 stemmer) 
- alle kommer hinanden ved – landsbymiljø (1 stemme) 
- Skt. Hans bål (1 stemme) 
- Der er behov for, at der er flere aktive unge 
- Der er behov for mere udadvendthed i Blangstedgård. F.eks. ved at de faciliteter, der er i området, 
gøres mere tilgængelige for alle 
- Studieture til andre bebyggelser og områder for at få inspiration til udviklingen af Blangstedgård 
 
Vision: Hus 88 som fyrtårn (17 stemmer) 
- Hus 88 som fyrtårn (6 stemmer) 
- ild i ildsjælene (4 stemmer) 
- Plads til alle – fælles rumlighed (4 stemmer) 
- mere støtte til kreativ udfoldelse (3 stemmer) 
- SSP 24 timer 
- Flere aktive unge 
 
Vision: Stoffrit Blangstedgård (6 stemmer) 
- stoffrit Blangstedgård (6 stemmer) 
- SSP 24 timer 
- tilstrækkelig politiindsats i Blangstedgård 
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3. Handlingsplaner  
 

1. Blangstedgård "by i byen" 
Lene Skouw 
Michael Thomsen 
Ole Esbjerg 
Helle Christiansen 
Erik Schandorff 
Lenny Madsen (kontaktperson) 
Thorvald Wulff Nielsen  
 
Forslag til aktiviteter 
 
1. Dialog med Odense Kommune om byplanforhold og rammer for funktionsudvikling af 
Blangstedgård 
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2. Aktive unge: nyt samarbejde mellem lokale beboere og boligorganisationer om tilbud og 
aktivering af unge 
 
3. Ild i ildsjælene? 
 
4. Koordineret kommunal indsats: tættere dialog med kommunale myndigheder 
 
5. Vores Kiosk: dialog med kommunen 
 
6. "Alle kommer hinanden ved"/ejerskab: Information om tiltag. Samarbejde med "Det sociale liv". 
Fællesarrangementer, fx 25 års jubilæum i 2013  
 
7. Sportshal/sportsfaciliteter.  
 
8. Busbetjening af BG: Undersøge behov, herefter kontakt til kommunen 
 
9. SSP 24 timer 
 
10. Studietur til Vapnagård et must! 
 
11. Liv på torvene 
 
12. Kvalitet i de grønne områder: øget samarbejde mellem boligorganisationer og 
grundejerforeninger 
 
13. Nyt partnerskab i Blangstedgård: gruppe, boligorganisationer, grundejerforeninger 
 
Næste skridt: 
 
Punkt 7. Gruppen plus BUF plus Fritid & Kultur indleder samarbejde 
 
Punkt 8. Thorvald, Erik & Lenny undersøger busbehov, næste møde torsdag den 11.11 2010 kl. 19 
Hus 88 
 
Punkt 9. Gruppen tager kontakt til BUF, synlighed ønskes! 
 
Punkt 10: Kontaktperson (og arrangør?) Erik 
 
Punkt 13: Thorvald, Erik og Lenny er kontaktpersoner til grundejerforeningen 
 

2. www.blangstedgaard.dk 
 
Frederik Andreas Jørgensen 
Ruth Fryndt 
Preben Apager (kontaktperson) 
Jane Lyngs 
Jens Pilholm 



 9 

Tommy Hardam 
 
Forslag til aktiviteter:  
 
- Beboerblad, information om aktiviteter 
 
- Opslagstavle: information og velkomst til nytilflyttere 
 
- Kvartalsvise velkomstmøder for nytilflyttede 
 
- Årsmøde for ildsjæle. Alle kommer hinanden ved, behov for synliggørelse 
 
- Alle organisationer og foreninger skal samarbejde mere 
 
- www.blangstedgaard.dk skal opdateres og bruges. Mange informationer kan lægges ind på siden: 
Billeder. Kalender. Hus 88 Cafeen. Spørgeside. Kontakt. Nærbutikken. Blangstedgårds historie. 
Oversigtsbillede. 
 
Gruppen har ikke besluttet næste skridt? 
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3. Faste årlige traditioner i Blangstedgård 
Per Lindegaard Christensen 
Anders W. Berthelsen  
Eva Jensen 
Ulla Probst (kontaktperson for gruppen) 
 
Ideer til nye traditioner arrangementer: 
- Torvedag 
- Loppemarked 
- Grønttorv 
- Legetøjsboder 
- Madvarer 
 
Forslag til konkrete aktiviteter 
1. Indkalde alle beboere og "sætte ild i ildsjælene" (stormøde) 
2. Skabe liv i de eksisterende faciliteter i Blangstedgård, skabe liv på torvene (playspots) 
3. Skt. Hans bål, fastelavnsfest, juletræstænding m. julemand 
4. Byfest med tombola, linedance, Cirkus Flik-Flak, snobrød, asfaltbal, etnisk madlavning 
5. Naturvandringer, samarbejde med søgruppen 
6. Ansøgning til Odense Kommunes Forstadspulje 
7. Cirkus Flik Flak – nu med kamphunde! 
 
Gruppen har ikke truffet beslutning om næste skridt 
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4. Hus 88 
Anni May 
Hans Breith 
Kim B. Beck 
Jes Jensen 
Karsten Damgaard (kontaktperson) 
Ebbe Thyge Jensen 
 
Forslag til aktiviteter 
 
1. Unge.  
- Behov for ny opsøgende klubmedarbejder 
- Områdets særlige unge skal afdækkes 
2. Ungdomsskolens hold skal synliggøres for alle unge i Blangstedgård 
3. Der skal indføres rådgivning 2 timer om ugen for alle beboere 
4. Hus 88 foreninger der er åbne for nye medlemmer skal synliggøres via www.blangstedgaard.dk 
5. Hus 88 som væksthus for eksperimenter med nye liberale erhverv i Blangstedgård. Iværksættere 
(eksempelvis frisører, fodterapeuter, massører) kan bruge Hus 88 til at komme i gang. 
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Næste skridt 
 
Karsten Damgaard påtager sig at arbejde videre med punkt 1 og 2 
 
Ebbe Jensen og Karsten Damgaard arbejder videre med punkt 3. 
 
Jes Jensen påtager sig at arbejde videre med punkt 4. 
 
Hans Breith arbejder videre med punkt 5. 
 

5. Stoffrit Blangstedgård 
 
Jørn Ferslev Olesen (kontaktperson for gruppen) 
Anja Nielsen 
Helle Thomsen 
 
Forslag til aktiviteter og næste skridt 
Der findes allerede en netværksgruppe, kontaktoplysninger til denne gruppe gøres tilgængelige for 
alle. Brug politiet mere. Registrér kontakt til politiet, også når de ikke kommer, og brug den 
information til at få dem til at komme noget mere. 
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Deltagere 
 
Ruth Fryndt, Højstrup Boligforening, Afd. 30 
Anni May, OAB, Afd. 31 
Preben Apager, Boligforeningen Kristiansdal 
Anja Nielsen, Boligforeningen Kristiansdal 
Erik Schandorff, Boligforeningen Kristiansdal 
Frederik Andreas Jørgensen, Boligforeningen Kristiansdal 
Kim B. Beck, Banbury/Jama 2000 
Ulla Probst, Bofællesskabet Blangstedgård 
Jes Jensen, A/B Blommehaven 
Thorvald Wulff Nielsen, A/B Brombærlunden 
Lenny Madsen, Kristiansdal 
Helle Thomsen, Kristiansdal, afd. 0118 
Niels Jørgensen, varmemester OAB 
Jørn Ferslev Olesen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Od. Kommune 
Helle Christiansen, Boligforeningen Højstrup 
Per Lindegaard Christensen, Korsløkke Ungdomsskole, BUF 
Ebbe Thyge Jensen, Socialcentret, Odense Kommune 
Jane Lyngs, Boligforeningen Kristiansdal 
Jens Pilholm, Boligforeningen Højstrup 
Karin Alsig, Bystrategisk stab, Odense Kommune 
Lene Skouw, Byplan, Odense Kommune 
Chefarkitekt Jannik Nyrop, Bystrategisk Stab, Odense Kommune 
Lars Engberg, Engberg Analyse 
Karsten Damgaard, Korsløkke Ungdomsskole 
Tenna Henriksen, Ældrerådet, lokalråd 2 
Michael Thomsen, Blangstedgård Nærbutik 
Hans Breith, Hus 88 
Tommy Hardam, Cirkus Flik Flak 
Ole Esbjerg, Cirkus Flik Flak 
John Hansen, FDF Odense 4. kreds 
Anders W. Berthelsen, forfatter og journalist 
Eva Jensen, Fyns Almennyttige Boligselskab, afd. 75 
Birgitte Knudsen, Fyns Almennyttige Boligselskab, afd. 75 
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