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Forord
Udvikling af koncept for blandede boligformer 

Hvordan kan kommuner og boligorganisationer samarbej-
de om at udvikle blandede boligformer i nye boligområder?

Det spørgsmål ville Svendborg Andels-Boligforening og 
Svendborg Kommune gerne finde svar på, da Svendborg 
Kommune i 2009 skulle i gang med at realisere planerne for 
Tankefuld - en landskabsby i Svendborg Vest med en for-
ventet udbygning på godt 2.500 boliger.

Det blev starten på en konceptudvikling, som tog udgangs-
punkt i det konkrete projekt Tankefuld. Konceptudviklingen 
er dog tænkt som et generelt koncept, der kan inspirere an-
dre kommuner og boligorganisationer til at samarbejde om 
blandede boligformer i nye boligområder.

Målet for den fremtidige udvikling i Tankefuld er at sætte 
hele paletten af boligformer på kortet - dvs. et passende 
antal ejerboliger, andelsboliger og alment boligbyggeri i 
samme område. Svendborg Kommune ønsker så varieret et 
udtryk  som muligt.

Konceptudviklingen

Konceptudviklingen svarer på, hvordan der kan skabes et af-
stemt værdigrundlag med de mange forskellige typer af be-
boere, som man gerne vil have repræsenteret i den nye bydel. 
Konceptudviklingen svarer ikke på, hvor mange boliger af 
hver type, der bliver etableret i Tankfuld om 10 år.

Det er afgørende for Svendborg Kommune, at udviklingen 
i Tankefuld kan ske i samarbejde med fremtidige interes-
senter i området, og at udviklingen derfor tager afsæt i de 
ønsker og behov, som fremtidige interessenter i området 
giver udtryk for.

I denne konceptudvikling har vi afgrænset os til at afprøve 
og beskrive et samarbejde mellem Svendborg Kommune, 
Svendborg Andels-Boligforening og potentielle, fremtidige 
beboere.  

Konceptet beskriver en metode og en proces, som indkred-
ser og giver forståelse for forskellige beboeres opfattelse af 
værdier, som skal præge bydelen om 10 år. 

Konceptet beskriver ligeledes, hvordan viden om potenti-
elle beboeres værdier allerede inddrages i planlægningen, 
og hvordan der i fremtiden kan samarbejdes med interes-
senter om at opnå blandede boligformer i området.

Procesbogen

Konceptet omfatter en procesbog, som giver en detaljeret 
beskrivelse af det workshopforløb, som er gennemført 
med potentielle fremtidige beboere, der har stillet sig velvil-
ligt til rådighed for projektets gennemførelse.

Procesbogen giver indblik i de forskellige beboergruppers 
værdier og ønsker for det GODE LIV I TANKEFULD.
Beboerne har særligt haft fokus på:

•	 NATUR
•	 FÆLLESSKAB
•	 FYSISKE OMGIVELSER
•	 BÆREDYGTIGHED

Beboerne udtrykker enighed om mange værdier, men det 
er også forskelligheder, der er fremtidige udfordringer i, når 
forskellige boligformer skal passes ind i en fælles bydel.   Der 
er f.eks. forskellige opfattelser af graden af fællesskab og 
graden af privathed omkring boligen, ligesom der er for-
skellige opfattelser af, hvilken frihedsgrad der skal være for 
indretning af bebyggelse og omgivelser.

Proces og metode som dialogredskab

Værdierne i dette koncept er afstemt i en planlægnings-
fase. Når spaden skal i jorden, og konkrete planer for be-
byggelserne tager form, er der behov for at gå et spadestik 
dybere i dialogen med kommende beboere.

Metoden, som er beskrevet i dette koncept, kan tilpasses til 
og gennemføres på et hvilket som helst niveau i plan- og 
realiseringsprocessen.
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1 Idégrundlag

Idéen tager udgangspunkt i Svendborg Kommunes mas-
terplan for Tankefuld, hvor det handler om:
 
•	 at skabe rammen om det gode liv  
•	 planlægge med udsyn og omtanke 
•	 inddrage fremtidige beboere i udviklingen

Casen: DET GODE LIV i Tankefuld

Svendborg Kommune havde med projekt ”Tankefuld” et 
godt udgangspunkt for at få skabt og beskrevet vision og 
rammer for den nyskabende byudvikling, som man ønsker i 
byens vestlige retning i skønne naturomgivelser. 

Svendborg by er den eneste danske repræsentant i det in-
ternationale Cittaslow-bynetværk, som består af byer, der 
dyrker kvalitet og tænker sig om. 

I 2009 vedtog kommunen Masterplanen for Tankefuld, som 
er grundlaget for kommuneplanrammer og lokalplanram-
mer. Lokalplan for etape 1 ventes vedtaget primo 2011.

Svendborg Kommunes og Svendborg Andels-Boligfor-
enings  samarbejde 

Dialogen om samarbejde mellem kommune og en almen 
bygherre startede allerede 2008 for at få ideer til, hvor-
dan man kan sikre en bred bosætning og mangfoldighed i 
Tankefuld. 

Tankefuld skal udvikles til en landskabsby, hvor man skal 
kunne bo, arbejde og leve med nærhed til naturen, landska-
bet, sig selv og hinanden. Der skal være fokus på høj kvalitet 
i såvel planer som bebyggelse og landskab.

Udvikling i samarbejde med fremtidige beboere

En af de centrale værdier i kommunens masterplan for 
Tankefuld, er at byudviklingen skal tage udgangspunkt i de 
borgere, som skal bo i området. 

Derfor blev det hurtigt interessant for Svendborg Andels-
Boligforening og kommunen at finde repræsentanter for 
forskellige boligtyper, som ville være interesseret i at sa-
marbejde om konceptudviklingen.

I Svendborg Kommunes masterplan præsenteres 4 overord-
nede værdier for området, som kommunen og Svendborg 
Andels-Boligforening blev enige om at bringe i spil over for  
”fremtidige” beboere. 

•	 Mangfoldige	landskaber
•	 Det	gode	liv
•	 Sundhed	og	bæredygtighed
•	 Læring	og	udvikling

Koncepet giver således et bud på, hvordan et værdigrun-
dlag for udvikling af et nyt boligområde kan udfoldes og 
konkretiseres i samarbejde med fremtidige beboere, og 
hvordan værdigrundlaget kan anvendes i samarbejdet om 
den fremtidige realisering af området. 

“Svendborgs medlemskab af det internationale bynetværk Cittaslow skal 
inspirere til at udvikle bydelen med omtanke og med fokus på livskvalitet 
for de nye beboere. Landskabsbydelen skal give indbydende og kreative 
rammer for det gode liv, som de nye beboere selv skal give indhold”.
Svendborg Kommune
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 FRA MASTERPLANEN

Tankefuld - En moderne bydel

Tankefuld skal give plads til eksperimenter og nyskabende 
boligudvikling. Alle boliger skal have nær kontakt til land-
skabet, naturen og fantastiske uderum.

Med inspiration i kommunens Cittaslowsværdier og værdi-
erne sundhed og kreativitet skal der skabes nye bolig-
kvaliteter i Tankefuld.

I udviklingen af Tankefuld indtænkes erhverv og hjem-
mearbejdspladser i tilknytning til boligen. Bæredygtigt 
byggeri og bæredygtig drift af boligerne skal fremmes med 
inddragelse af lokale producenter og samarbejdsparter.

Masterplanen findes på Svendborg Kommunes hjemmeside 

06



Tankefuld Koncept 2010 Svendborg Andels-Boligforening - Svendborg Kommune 

2 Proces/Metode

Formål og udgangspunkt

Svendborg Kommune ønsker en værdibaseret byudvikling 
i Tankefuld med udgangspunkt i de borgere, som skal bo i 
området. 

Rygraden i konceptudvikligen er derfor samarbejdet med 
potentielle, fremtidige beboere i et 3-faset workshopforløb 
– med overskrifterne IDÉ, REALISME og KONCEPT.

Workshopforløbet har til formål at nå frem til et afstemt vær-
digrundlag, som Svendborg Kommune og Svendborg An-
dels-Boligforening kan anvende som grundlag for at foreslå 
mere målrettede løsninger for indretning af boligområder i 
Tankefuld. Svendborg Kommune ville gerne have input til 
arbejdet med lokalplanforslaget.

Rammerne for udviklingsforløbet

Svendborg Andels-Boligforening og Svendborg Kommune 
fastlagde i samarbejde med Kuben Management rammerne 
for udviklingsforløbet.

Der var enighed om at tage udgangspunkt i Projekt Tanke-
fulds vision om DET GODE LIV. 

Kommunens vision udtrykker positive og fremadrettede 
idéer, men det vigtige er, at disse værdier kan få betydning 
for de beboere, som i fremtiden skal bo i området. Derfor 
var det afgørende for processen at få kontakt til potentielle 
beboere.

Processen skulle:

•	 give viden om fremtidige beboeres opfattelse af værdi-
er

•	 bringe beboernes værdier i spil med kommunens og 
SAB´s værdier

•	 resultere i et afstemt værdigrundlag for den fremtidige 
udvikling

Udvælge deltagere

Hovedkriteriet for valg af potentielle fremtidige beboere 
var, at de kunne forestille sig at bo i området – at de havde 
tanker om at købe grund i området eller tanker om at leje 
bolig i området.

Der blev defineret 4 målgrupper, som repræsenterede 
bredde i alder, familieform og boform:

•	 Lejere, familier
•	 Lejere, seniorer
•	 Ejere/andelshavere
•	 Cittabo (Interessegruppe under Cittaslow-projektet i 

Svendborg)

Målet var at få repræsenteret 4-6 personer fra hver gruppe. 
Den samlede gruppe skulle  ikke betragtes som en repræ-
sentativ gruppe, men en gruppe som består af repræsent-
anter fra 4 forskellige typer af beboere, som - ideelt set - 
findes i området i fremtiden. Deltagernes vurderinger skal 

give en ide om, hvilke behov og ønsker vi kan møde i om-
rådet i fremtiden og en ide om, hvad der kan ske, når disse 
behov og ønsker kommer i spil. 

Workshopforløbet

De 3 workshops kortlægger værdier og sætter værdierne i 
spil.

Workshop 1 identificerer beboernes behov og værdier.

Workshop 2 bringer kommunens, Svendborg Andels-Bolig-
forening og beboernes værdier i spil.

Workshop 3 sikrer, at deltagerne kan stå inde for det afstem-
te værdigrundlag.

Mellem disse workshops blev resultaterne samlet op, 
beskrevet og illustreret i procesbogen, som er en del af 
dette koncept. Formålet med procesbogen er på en enkel 
måde at præsentere resultaterne - og bringe enkelthed i en 
kompleks diskussion om forskellige værdier.

At etablere et forløb over flere workshops har betydning 
for modningen i dialogen. Det har betydning, at deltagerne 
lærer hinanden at kende og er trygge i de rammer, hvor 
værdierne diskuteres og konkretiseres. Det kom også til at 
vise sig, at det først var på anden workshop, at deltagerne 
spurgte mere ind til hinandens forskellige opfattelser.
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Værktøjer i processen

I workshopforløbet blev der gjort brug af procesværktøjer. 

På workshop 1 var det altafgørende at få inspireret del-
tagerne til at kunne forestille sig fremtiden - DET GODE LIV i 
Tankefuld. Forløbet blev indledt med en billedassociations-
øvelse - valg af fotos udtrykker følelser og stemninger mere 
end 1000 ord.

En illustrator fulgte workshop 1 og 2 og tegnede deltagernes 
beskrivelse af værdierne. At se på den tegnede fortolkning 
af ord og udtryk giver straks nye associationer og udfolder 
diskussionen om ordenes mange betydninger - det fører til 
en bedre fælles forståelse.

Facilitator og mødeleder sørgede på alle workshops for at 
styre en vekselvirkning mellem refleksion i grupper og dia-
log i plenum.

Billedassociation 

Illustration 

 
Dialog og refleksion

 

Visioner 
og mål 
Tankefuld 

1.  
Ide-
udvikling 

 
WS. 1 
Beboernes 
værdier i spil 

2. 
Realisme 
 
 
WS. 2 
Beboernes, SAB 
og Kommunens 
værdier i spil 

3. 
Koncept 
 
 
WS.3 
Opsamling 
Justering 
Godkendelse 

Styregruppe 
Projektgruppe
møde 

Styregruppe 
Projektgruppe
møde 

Styregruppe 
Projektgruppe
møde 

Styregruppe 
Projektgruppe
møde 

VISUALIERING  
 
Beboernes 
værdier 

VISUALIERING  
 
Beboernes 
værdier i spil 
med kom-    
munens og 
SAB´s værdier 

VISUALIERING  
 
Resultat 
Afstemt 
værdigrundlag 

  Koncept 
Tekst og 
illustration 

3 workshops  -  Rygraden i processen
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DET GODE LIV
Tankefuld om 10 år

Hvilke værdier udtrykker DET GODE LIV i  Tankefuld om 10 år 

Hvad deltagerne nåede frem til i forløbet er sammenfattet 
under 4 temaer, som deltagernes interesser kredsede om i 
workshopforløbet:

•	 NATUR
•	 FÆLLESKAB
•	 BÆREDYGTIGHED
•	 FYSISKE OMGIVELSER

Opsamling fra workshop 1 og 2 viser, at grupperne udtryk-
ker stor enighed om en lang række værdier, som de synes 
skal komme til udtryk i fremtidens Tankefuld. Men der viser 
sig også forskellige holdninger både mellem grupperne og 
internt i grupperne. 

Dette afsnit beskriver først værdier, som deltagerne er 
enige om - fortalt i et fremtidsbillede for Tankefuld. Dernæst 
beskrives udfordringerne i værdier, som deltagerne har for-
skellige opfattelser af.

3   Værdigrundlag 
blandede boligformer

Dette afsnit beskriver de fremtidige beboeres afstemte 
værdigrundlag. Der er gjort forsøg på at sammenfatte de 
forskellige målgruppers opfattelser i en beskrivelse af DET 
GODE LIV i Tankefuld om 10 år. 

Kort fortalt:
•	 Der er kort vej til udsyn og horisonter i Tankefuld
•	 I Tankefuld tager beboerne del i fællesskabet 
•	 Der er plads til både harmoni og miks i bebyggelse og 

omgivelser
•	 Alle har tanke for sundhed og miljø i Tankefuld 

Uddybning af de enkelte gruppers værdier og prioriter-
inger er beskrevet i konceptets PROCESBOG, der detaljeret 
beskriver workshopforløbet



Naturen i Tankefuld er:

•	 Ro og stilhed
•	 Horisont og nærhed til hav
•	 Ufriseret natur, parker og oaser
•	 Plejede grønne områder nær boliger
•	 Sport og aktivitet i pagt med naturen dvs. mu-

lighed for:
 - dyr- og havebrug
 - terapihaver, kolonihaver
  - interaktive oplevelsesstier - geocatching
 - fælles jordlodder til fælles brug
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Der er kort vej til udsyn og horisonter i Tankefuld

Tankefuld er et naturskønt område tæt ved vandet og skoven 
med en historisk flot ås som baggrund. 

Naturen er svær at komme udenom i Tankefuld.

Bebyggelse og aktiviteter i området er passet ind med res-
pekt for det særlige landskab. Der er kælet for overgangen 
fra de bolignære plejede grønne områder til den ufriserede 
natur, og gang- og cykelstier giver let adgang til herlighed-
erne, der også tilbyder sport og aktiviteter. 

NATUR
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I Tankefuld tager beboerne del i fællesskabet 

I Tankefuld møder vi ”blandede bolsjer” – alle generationer 
og kulturer. Tankefuld giver rammer for liv. Vi møder men-
nesker hele dagen. 

 Vi finder forskellige muligheder for at mødes:

•	 Bydelshus for alle med mulighed for fællesspisning, netad-
gang og hjemmearbejdspladser m.m.

•	 Fælleshuse for særlige målgrupper (seniorer)
•	 Fælles udendørs opholdsarelaer
•	 Mødesteder for støjende aktiviteter (for unge)
•	 Uformelle, uovervågede mødesteder (for store børn og 

unge)

Bevæger vi os rundt i Tankefuld, er der en stemning af aktivitet og 
fællesskab. 

FÆLLESSKAB

Fælleskabet i Tankefuld udtrykker:

•	 Glæde
•	 Hjælpsomhed
•	 Ansvarlighed
•	 Samhørighed
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Alle har omtanke for sundhed og miljø i Tankefuld

På byggepladsskiltet ved det nye rækkehusområde for se-
niorer kan man læse informationer om sunde materialevalg 
og opvarmning af boligerne. Boligerne er tilsluttet fælles 
varmeforsyning og jordvarmeanlæg. Kigger man over på 
nabohusene ved siden af, som er fritstående en- eller to-
familiehuse, kan vi se, at der er eksperimenteret med helt 
nye måder at indbygge solvarmeanlæg. 

Det er nemt at se, at de bløde trafikanter forkæles i området. 
Der er gode stisystemer og højklasserede cykelstier, hvor 

BÆREDYGTIGHED
bilerne holder tilbage. Vi kan tydeligt se, at i Tankefuld er 
cyklen første valg...... og så kommer el-bussen. Den kollek-
tive trafik i Svendborg er indrettet således, at bybusruten 
til Tankefuld kun betjenes af el-busser. Den kollektive trafik 
glider ganske roligt igennem bydelen. Ganske markant i bo-
ligområderne er også p-stationerne til el-delebilerne. 

Beboerne siger, at omtanke omkring udbygning af vej- og 
trafikanlæg og støjende aktiviteter giver mulighed for at 
finde lommer med en særlig ro i Tankefuld.

  
Sundhed og miljø hele vejen rundt:

•	 Sundhed fysisk og mentalt
•	 Sunde bygninger
•	 Energieffektivitet
•	 Fokus på ressourceforbrug
•	 Fokus på kollektiv trafik



Tankefuld Koncept 2010 Svendborg Andels-Boligforening - Svendborg Kommune 13

Plads til både harmoni og miks i bebyggelse 
og omgivelser

Det er spændende at besøge Tankefuld. Det er som om, 
byen er flyttet på landet. En åben bebyggelse og mange 
muligheder for at mødes giver liv i området hele dagen. 

Cykler man i landskabet, er der nem adgang til bebyg-
gelserne, som er meget varierede i deres udtryk. Det ser ud, 
som om forskellige generationer og boformer har fået ind-
flydelse på bebyggelsernes udformning. 

De forskellige boligtyper ligger i hver deres område, men 
man fornemmer alligevel, at området hænger sammen i en 
bydel. 

Plads til både harmoni og miks i bebyggelsen
•	 Spændende omgivelser - med plads til “forstyrrelser”
•	 Krav til arkitektur og udformning 
•	 God kvalitet i byggematerialer
•	 Plads til privatliv og fælleskab
•	 Mødesteder inde og ude for alle generationer

Dagligdagens vigtigste funktioner findes også i Tanke-
fuld:
•	 Innovative og nætværksprægede arbejdsfælles-
          skaber
•	 Små virksomheder
•	 Indkøbsforening og købmand i nærmiljøet  - med mu-

lighed for ”grønne indkøb”
•	 Institutioner 

Trafikken er stille og smidig, og der er let adgang til og 
fra området:
•	 Trafikken glider stille og smidigt i området 
•	 Bilfrie områder
•	 God, kollektiv trafikforsyning til betjening af skole-

børn og arbejdende

FYSISKE 
OMGIVELSER

I én af bebyggelserne er det tydeligt, at familierne har prio-
riteret fælles udearealer til deres børn meget højt, og der 
er gjort meget ud  af de nære fællesarealer, som også har 
adgang for legekammerater fra andre dele af bebyggelsen. 

I et andet område ser det ud til, at arkitektur, materialevalg 
og energi har høj prioritet. Endelig er der i udkanten af be-
byggelsen blevet plads til kollektiv bebyggelse med have-
brug og husdyrhold. 

I de mere bymæssige bebyggelser omkring serviceudbud, 
institutioner og små butikker ser vi huse i flere etager, men 
der er bestemt ikke traditionelle højhuse i Tankefuld. 

Alle disse forskellige typer af boligområder forbindes på   
forunderlig vis af grønne kiler. Vi møder også et bydelshus, 
hvor vi kan se, at beboerne mødes på tværs af generation-
erne. Her er netadgang og mulighed for at låne mødelokaler 
m.m. Også i de grønne områder er der taget initiativer til at 
etablere nyttehaver, naturlegepladser og små hytter, som 
børn og unge benytter i deres fritid. 

I Tankefuld er der både plads til beboere, som søger det ro-
lige og mere harmoniske, og til de som søger det moderne 
og spektakulære. 
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Forskellige ønsker og behov giver udford-
ringer

De fremtidige beboere udtrykker enighed om en lang række 
værdier, men konkrete ønsker og behov er forskellige og 
giver udfordringer for den fremtidige udvikling i Tankefuld.

Støjende aktiviteter i rolige omgivelser

De fleste forbinder det fremtidige Tankefuld med ro og 
fredelige omgivelser. Samtidig ønker alle, at der skal være 
plads til alle generationer. Udfordringen er blandt andet at 
skabe et attraktivt område også for teenagebørn. 

Seniorgruppen udtrykker med ord og billeder et ønske om    
aktiviteter, der passer ind i de rolige omgivelser, mens de øv-
rige grupper udtrykker en variation i aktiviteter, som også 
kan tilbyde noget for større børn og unge.

Hvor og hvordan kan der findes plads i Tankefuld til akti-
viteter af mere støjende karakter for større børn og unge - 
f.eks. knallertværksteder?

Forskellige forventninger til fællesskab stiller forskellige 
krav til bebyggelse og indretning i områderne

Cittabo har givet udtryk for ønske om en høj grad af fælles 
faciliteter i området. Ud over mulighed for fælles bydelshuse 
og fælles udearealer ønskes mulighed for f.eks. at kunne 
deles om vaskemaskiner, græsslåmaskine, hækkeklipper 
m.m. 

Seniorgruppen, familiegruppen og ejerinteresserede ud-
trykker ligledes ønske om fællesskab og muligheder for at 
mødes omkring fællesaktiviteter, men har i højere grad be-
bov for en klar adskillelse af  egen bolig og fællesskab. Man 

vil gerne være sammen med de andre i området, men der er 
også et ønske om at kunne være sig selv.

Seniorgruppen vil gerne være en del af helheden, men vil 
selv kunne bestemme hvor lidt og hvor meget – og vil gerne 
have mulighed for at dyrke interesser målrettet mod senio-
rer. 

Familiegruppen bekymrer sig om graden af åbenhed mel-
lem beboelse og fællesareal og åbent landskab. Hvordan 
beskytter man sine børn i et åbent område? Familiegrup-
pen var indbyrdes uenige om mulige løsninger.

Hvordan kan boligområderne i Tankefuld indrettes som 
sammenhængende boligområder, men med forskellige 
grader af fællesskab og åbenhed i bebyggelsen?

Det pæne over for tilpas forstyrrelse, som pirrer sanserne 

Alle grupper er enige om, at der gerne må stilles krav til det 
visuelle indtryk af bygninger og omgivelser, men der er for-
skellige holdninger til de krav, der bør stilles. 

Seniorgruppen ønsker, der skal være klare krav omkring ma-
terialevalg til bygningerne i området. Der ønskes et pænt 
og ensartet kvarter – ligesom der skal være orden omkring 
private haver. 

Cittabo og ejergruppen mener til gengæld, at man gerne 
må blive ”forstyrret” på en god måde i Tankefuld. Der skal 
være plads til forskelligheder og mangfoldighed i bygges-
til. Spørger vi ind til gruppens forståelse af mangfoldighed 
og overraskelser, er der forskel. Cittabo ønsker frihed til 
at indrette sig i området, mens ejerinteresserede taler om 
spændende og pirrende arkitektur og mere struktureret 

bebyggelsesplan tilpasset et naturskønt område.

Én ting er grupperne enige om, man ønsker ikke højhuse i 
Tankefuld.

Hvordan forenes ønsker om harmoni, mangfoldighed, 
spræl og struktur i et boligområde?

Trafik til døren eller bilfrit område

Seniorgruppen var især opmærksom på trafikafviklingen i 
området. Der var særlig bekymring omkring den planlagte 
hovedvej gennem Tankefuld, som man mener er uforenelig 
med kommunens naturværdier i området. 

Repræsentanter fra seniorgruppen og familiegruppen dis-
kuterede også muligheden for bilfrie områder af hensyn til 
miljøet. Familiegruppen kunne også se fordelen i forhold til 
børnenes trafiksikkerhed i et åbent område - som Tankefuld 
er tænkt at skulle være. Men flere i familiegruppen ønsker 
også at kunne køre lige til døren med børn og indkøb.

Hvordan forenes ønsker om let tilgængelighed med bil i 
området med miljøinteresser og ønsker om et trafiksikkert 
område for børn? 



Beboerne havde andre forestillinger end kommunen
om vejføring i lokalplanområdet -  det lyttede Svenborg 
Kommune til!
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4     Fra værdier til handling

Hvorfor tale om værdier?

Dette afsnit beskriver, hvad der kan komme ud af at tale 
om værdier - og beskriver i overskrifter, hvad de fremti-
dige beboere havde fokus på i workshopforløbet.

Værdier siger noget om, hvad der er vigtigt for de fremti-
dige beboere. Hvis det lykkes at identificere og kortlægge 
bærende og betydningsfulde værdier i et område, er det 
et godt udgangspunkt og et fælles omdrejningspunkt for 
fremtidig planlægning og udvikling.

Konsensus om værdier - et afstemt værdigrundlag

I dette eksempel har Svendborg Kommune og Svendborg 
Andels-Boligforening anvendt en metode, som skulle skabe  
konsensus om bærende værdier i Tankefuld. 

Det skal understreges, at værdier er personbårne. Alle har 
en mening om værdier, og opfatter og fortolker dem ud 
fra egne individuelle præferencer. Selvom vi ofte kan enes 
om, at noget er bedre end noget andet, så vil den person-

lige opfattelse og prioritering af værdierne være individuel 
- det skal vi være opmærksomme på, når vi arbejder med 
udgangspunkt i værdier.

Et afstemt værdigrundlag er derfor udtryk for et værdigrun-
dlag, som aktørerne kan blive enige om at skabe fælles for-
estillinger om.
 
Metoden, som er anvendt i dette eksempel, foldede de for-
skellige målgruppers værdier ud og gav ny viden om hinan-
dens forventninger, ønsker og behov - og også viden om 
krav og forudsætninger, som kommune og boligorganisa-
tion skal arbejde med i den fremtidige udvikling. Viden er 
vejen til større forståelse.

Brug af værdierne 

I dette eksempel startede processen, da Svendborg Kom-
mune var ved at lægge sidste hånd på en masterplan for 
området og skulle til at indarbejde visionen, målene og vær-
dierne i kommuneplanlægningen og lokalplanlægningen. 

Workshopforløbet er kørt parallelt med udarbejdelse af lo-
kalplanrammer for området og dialogen og resultaterne fra 
de forskellige workshops har betydet, at kommunen har re-
vurderet forhold omkring f.eks. placering af etageboliger og 
vejføringer i området.

Svendborg Kommune har i planlægningsarbejdet fået gavn 
af den nye viden, som dialogen med de forskellige målgrup-
per har givet. Der er kommet viden om lejergruppernes for-
skellige opfattelser også indbyrdes i målgrupperne.

Svendborg Andels-Boligforenings planlægning af almen 
boligbebyggelse i Tankefuld kan først blive en realitet, når 
lokalplanen er besluttet, og grundene udbydes. Men allere-
de inden Svendborg Andels-Boligforning overvejer køb, har 
boligorganisationen fået kendskab til forskellige målgrup-
pers ønsker for området - boligorganisationen har f.eks. 
lært Cittabogruppens værdier at kende og har mulighed 
for at overveje, om sammensætningen af almene boliger i 
Tankefuld også skal omfatte alternative boformer. 
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Et afstemt værdigrundlag er udtryk for et værdi-
grundlag, som aktørerne kan blive enige om 

at skabe fælles forestillinger om



Svendborg Kommune har 4 overordnede værdier for “det 
gode liv” i Tankefuld, som blev præsenteret for de forskel-
lige målgrupper på første workshop. Målgrupperne blev 
dog hver især bedt om at finde frem til 4 værdier, som DE 
mente skulle tegne DET GODE LIV  i Tankefuld i fremtiden. 

VÆRDIER
top-4

Værdierne, som her gengives i stikord, foldes ud i beskriv-
elsen i PROCESBOGEN - Workhsop 1. 

Det viste sig, at deltagernes værdier i store træk var sam-
menfaldende med Svendborg Kommunes værdier, dog 
havde de fleste deltagere svært ved at forholde sig til vær-
dien læring og udvikling.

MASTERPLAN
TANKEFULD
Værdier

CITTABO/EJERE OG ANDELSHAVERE

Værdier

FAMILIE

Værdier

SENIOR

Værdier

MANGFOLDIGT LANDSKAB

DET GODE LIV

SUNDHED OG BÆREDYGTIGHED

Natur og miljø

- krav til visuelt udtryk

Sport og aktivitet i harmoni med 
naturen 
Plads til flere generationer

Horisont/havetNatur

Fællesskab for alle aldre - inde og ude

”Blandede bolsjer”

Opdagelse/overraskelse
- uautoriserede råderum

Miljøvenligt/bæredygtigt Miljøvenligt/bæredygtigtKvalitetskrav til energiniveau og 
materialevalg

LÆRING OG 
UDVIKLING

Innovativt/netbaseret arbejdsfelt
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Kommunikation af værdierne

Både kommunen og Svendborg Andels-Boligforening kan 
anvende værdigrundlaget i det videre arbejde med områ-
det, f.eks. i formidlingen af Tankefuld over for fremtidige 
beboere. 

Det bliver nemmere at beskrive, hvad fremtidige beboere 
kan forvente sig af området. Værdierne kan formidles på 
hjemmeside, infostandere i området, eller der kan etableres 
et samarbejde med interessegrupper som Cittabo som bru-
gergrupper/ambassadører for området. 

Værdierne kan også formidles over for investorer i forbin-
delse med udbud af grunde i området.

Svendborg Kommune har arbejdet med lokalplanrammer, 
som skal sikre forudsætningerne for “det gode liv” og blan-
dede boligtyper i Tankefuld. Værdier for Tankefuld beskrives 
bl.a. i lokalplanens formål.

 “Det er lokalplanens formål at udvikle en ny og spændende 
bæredygtig bydel med blandede boligtyper i en tæt bymæs-
sig struktur, som udnytter og bevarer kontakten til natur og 
landskab. 

Ny bebyggelse skal udformes ud fra miljømæssigt bære-
dygtige hensyn og proportioneres, så den fremstår som 
nutidig arkitektur indpasset i landskab og omgivelser. Den nye 
bebyggelse opføres i tætte strukturer med udnyttelse af flere 
etager for at sprare på landbrugsjorden, men især for at skabe 
et stort befolkningsunderlag for fælles aktiviteter og privat og 
offentlig service i bydelen.

Nye beboere i området skal gives mulighed for at “leve det 
gode liv” med vægt på fremme af sundhed og bevægelse i 
lokalområdet, opleve og tage vare på naturen i nærområdet, 

opbygge og deltage i gode nabofælleskaber, hvor rammerne 
om bydelens liv diskuteres, og nye tiltag gennemføres. 

De projekter, som lokalplanen muliggør, skal understøtte de 
værdier, som kommunen har tilsluttet sig i det inernationale 
bynetværk Cittaslow”. 

Værdibaseret samarbejde i realiseringen

Når først de konkrete bygherrer er inde i billedet, kan der 
tages udgangspunkt i det beskrevne værdigrundlag i for-
ventningsafstemningen med bygherrerne. 

I lokalplanforslaget skriver kommunen, at plan- og bygge-
administrationen er indstillet på at anvende en udvidet 
dialog med investorer og bygherrer omkring mulighederne 
for at realisere byggeprojekter i bydelen, og få mest mulig 
nytte af de ambitiøse mål og de detaljerede bestemmels-
er i lokalplanen. Til dette formål udvikles et dialogredskab 
(”Cittaslow-hjulet”) af kommunen, som på en enkel og 
overskuelig måde kan belyse de indkomne byggeprojek-
ters kvaliteter og udpege eventuelle områder, der trænger 
til nærmere afklaring for at kunne opfylde lokalplanens be-
stemmelser.

De fremtidige bygherrer kan stille som krav i udbudsmate-
rialet til rådgiver og entreprenør, at der skal ske inddragelse 
og samarbejde med fremtidige beboere og interessenter i 
forbindelse med udarbejdelse af skitseprojekt for bebyg-
gelserne. 

Metoden IDÉ, REALISME, KONCEPT kan anvendes på alle 
niveauer i planlægningen og i realiseringen – og tilpasses 
til formålet. Der findes beskrevne eksempler på, hvordan 
beboere har medvirket i byggeudvalg i skitserings- og pro-
gramfasen i kortere eller længere workshopforløb sammen 
med rådgiver, myndigheder og nogen gange også entre-
prenører og producenter. Overordnede værdisæt er blevet 
konkretiseret helt ned i krav til facadeudtryk, materialer, ru-
minddeling mv.

Husk - Værdier forandres over tid

Ønsker og behov ændrer sig over tid, lige som de løsninger 
og prioriteringer, der skal foretages i Tankefuld i de kom-
mende år. Værdidiskussionen er derfor ikke overstået. Det 
bliver nødvendigt at følge op og konkretisere hen ad vejen.

Lokalplanforslaget kom i offentlig høring umiddelbart efter 
afslutningen af workshopforløbet



FOKUS
På Workshop 2 blev der sat 
fokus på de temaer, som mål-
grupperne især viste interesse 
for:

NATURSYN, 
FÆLLESSKAB, 
FYSISKE OMGIVELSER OG 
BÆREDYGTIGHED. 

Værdierne, som her gengives i 
stikord, foldes ud i beskrivelsen i 
PROCESBOGEN - Workhsop 2. 

FOKUS CITTABO

Fokus

FAMILIE

Fokus

SENIOR

Fokus

NATUR

FÆLLESSKAB

FYSISKE 
OMGIVELSER

Plads til velfriseret og vild 
natur 

En del af helheden med mu-
lighed for til- og fravalg efter 
eget ønske

Plads til fælles aktive akti-
viteter og plads til stille oaser 
til ´mental´ optankning

Afgrænsning mellem private  
haver og åbne områder 
(uenighed om graden af 
åbenhed)

Rammer, hvor fællesakti-
viteter kan udfolde sig – især 
er der fokus på aktiviteter for 
børn

Høj grad af fællesskab, der 
omfatter fælleshuse, delebil 
og -bus, hjemmearbejdsplad-
ser, fælles indkøbsforening, 
køkkenhaver mv.

Differentieret byggeri i en-
klaver med ca. 15 boliger

Fokus på sikre trafikløsninger 
nær bolig (uenighed om, 
hvorvidt vej skal føres helt til 
døren)

Frie rammer for indretning 
med alternative boligtyper og 
vild natur tæt på boligen

Større børn og unge 
skal kunne mødes på 
uovervågede   mødesteder

Løs trafikken i området!

Ingen store gennemfartsveje 
gennem området

BÆREDYGTIGHED Mulighed for jordvarme, 
solenergi og nedsivningsan-
læg til regnvand bliver hilst 
velkommen

Derudover skal kollektiv trafik 
prioriteres

Trafikløsninger forenelige med 
rolige omgivelser
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Aftryk i kommunens planlægning

Svendborg Kommune planlægger for alle i Tankefuld, og 
antennerne holdes ude. Der er mange forhold, som skal 
afvejes. 

I workshopforløbet har kommunen vurderet kommentarer 
og input, som målgrupperne har bidraget med sideløbende 
med, at der er blevet udarbejdet lokalplanforslag. Der blev 
særlig lagt mærke til gruppernes ønsker om:

•	 Fredelig trafik 
•	 Ønske om tæthed til landskab og natur
•	 Ønske om ”det gode liv” og fællesskab
•	 Ønske om sundhed og bæredygtighed
•	 De fysiske omgivelsers betydning

De fleste tanker lå fint i tråd med Svendborg Kommues 
tanker og idéer til området, men der var også diskussioner, 
som førte til overvejelser og ændringer i arbejdet med lokal-
planforslaget. Her beskrives nogle af de forhold, som kom-
munen har arbejdet videre med.

Vejene 
Der er kommet større fokus på trafikplanlægningen og 
mere fokus på naturværdierne i den sammenhæng. Den 
gennemkørende hovedvej skulle i første omgang føres 
igennem området, men er i lokalplanforslaget placeret syd 
for området - etape 1. Principperne for veje i boligområdet 
er, at de kun betjener området internt. 

Cykelmotorvej
En bæredygtig afvikling af trafikken i området, hvor bil-
trafikken ønskes minimeret, kræver bl.a., at der bliver gode 
cykelforbindelser. Der arbejdes på at etablere en cykelmo-
torvej i området.
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De bløde trafikanter prioriteres:
•	 smallere kørebaner, lavere hastigheder, færre p-pladser 

(end gældende p-norm)
•	 særligt fokus på cykelstier og gangstier
•	 biler skal holde tilbage (hajtænder ved højklasset cykel-

sti)

Tæt bebyggelse med stor variation
Kommunen ønsker en tæt bymæssig struktur - gerne i flere 
etager. Grundene bliver forholdsvis små til villaer og have-
huse. Der er planlagt etablering af bydelscenter med butik-
ker, offentlige og private servicetilbud i nærområdet. Den 
tætte bydel skal muliggøre, at gåben og cykel bliver helt 
naturlige transportmidler.

Der ønskes en stor variation af boligtyper og boligstørrelser 
for at skabe en varieret bydel med en stor mangfoldighed 
af boligtilbud og beboere. Der ønskes en blanding af bolig-
typer, børnefamilier, enlige, unge og ældre, økonomisk vel-
stillede og beboere med små og mellemstore indkomster. 
Der planlægges for en alsidig beboersammensætning,

Etagebyggeri
Kommunen har lyttet til modviljen mod etagebyggeri i om-
rådet. Etagebyggeri kan ikke undgås, hvis man skal bibehol-
de muligheden for åbenhed og grønne kiler i området - da 
bliver en vis tæthed i bebyggelsen nødvendig. Kommunen 
har arbejdet på at finde den bedst mulige løsning for place-
ring af etagebebyggelser, hvor de kan passes ind som 
punkthuse eller stokbebyggelse i landskabet eller primært 
i områder, som har bymæssig karakter omkring torv og ser-
vicefunktioner. Derudover kommer bygherrerne til at gøre sig 
umage med udformning og kvalitet af de enkelte byggerier.
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Byggepladsen
Både kommunen og Svendborg Andels-Boligforening hav-
de en opfattelse af, at målgrupperne ville interessere sig 
for, at Tankefuld i de første år ville have karakter af bygge-
plads. Deltagerne gik ikke så højt op i det forhold, eftersom 
det ville være naturligt i en hvilken som helst ny bydel. Dog 
ønsker kommunen at begrænse virkningen, ved f.eks. at 
plante en hurtigtvoksende beplantning, der omkranser de 
enkelte byggefelter,  således at denne skærmer for bygge-
pladsen undervejs i processen. Derudover foreslås der 
plantet et minimum af træer på grundene - de kan senere 
fjernes, hvis udsynet skal retableres.

“Vi skal lige sluge lokalplanen”

Deltagerne i workshoppen viste generel glæde og over-
raskelse over, hvad man kaldte et meget visionært lokal-
planforslag, men forslaget gav også anledning til diskus-
sioner.

I Procesbogen om Workshop 3 er kommunens fremlæg-
gelse af lokalplanforslaget og diskussionen mellem Svend-
borg Kommune og de fremtidige beboere uddybet. Her 
gengives hovedtrækkene i diskussionen.

Kommunen havde selv en forestilling om, hvilke krav i lo-
kalplanen, der kunne virke kontroversielle på modtagerne, 
nemlig:

•	 Tætheden
•	 Høj grad af variation
•	 Bløde trafikanter prioriteres
•	 Biologisk mangfoldighed øges
•	 Bæredygtige byggerier
•	 Grønne beplantede tage

Deltagerne viste sig at være afklaret med de fleste af disse 
temaer, der har været dialog om undervejs i forløbet - selv 
kravet om grønne beplantede tage overalt i Tankefuld blev 
positivt modtaget af de fleste. 

Deltagerne syntes, det var interessant at få billedeksempler 
på kommunens idéer og tanker, og man syntes umiddel-
bart, at der var lagt op til mere variation, end man havde for-
estillet sig - nogle af idéerne skulle sluges, men deltagerne 
udtrykte forståelse for idéerne og mente også, at man langt 
hen ad vejen kunne bruge grundlaget til at komme videre 
på. En enkelt deltager fra seniorgruppen kunne, efter der 
kom billeder på visioner og værdier, dog ikke se sig selv i 
området. Variation og grønne tage ville give et for broget 
udtryk efter hans mening.

Betydning for det fremtidige samarbejde

Svendborg Kommune er indstillet på at få mest mulig nytte  
af de ambitiøse mål for Tankefuld og de detaljerede bestem-
melser, som er beskrevet i lokalplanen. 

Derfor satser kommunen på god dialog med kommende in-
vestorer og bygherrer.  Dialogreskabet (Cittaslow-hjulet”), 
som tidligere er nævnt, skal bringes i anvendelse. 

Kommunen har også planer om at udarbejde et særligt 
kvalitetsprogram, der beskriver normer og standarder for 
beplantning, belægninger, byudstyr mv. som inspiration 
til kommunens driftsafdeling og som rådgivning til private 
lodsejere.

Endelig er der bestemmelser i lokalplanen om, at der skal 
stiftes en grundejerforening, som omfatter hele loka-
planområdet. Grundejerforeningerne skal forestå drift og 
vedligehold af områdets fællesarealer, fællesanlæg, regn-
vandssystem, søer og vådområder samt vej og stianlæg. Kom-
munen forventer, at grundejerforeningerne kan blive en del af 
rygraden i det fælles liv i området.

Samarbejde med de fremtidige beboere er vigtigt. På Work-
shop 3 opfordrede kommunen beboerne til at medvirke 
i brugergrupper omkring de konkrete bebyggelser, som  
bliver opført, og også at deltage aktivt i udviklingen af fæl-
lesskabet i Tankefuld. Cittabo er som sagt allerede etableret 
som brugergruppe og tilbyder at deltage i markedsføring af 
Tankefuld i årene fremover, f.eks. åbent-hus-arrangement-
er mv.

“Vi ved ikke hvordan der bliver bygget i Tankefuld om 5-10 år” - Svendborg 
Kommune på Workshop 3
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5 Idéer til etablering

Projekt Tankefuld arbejder ud fra den antagelse, at når 
et nyt boligområde skal være komplet, er det ikke alene 
fælles værdier og holdninger om mangfoldighed og miks i 
det byggede miljø, som er væsentlige, men tillige en bland-
ing af de almindeligt kendte ejerforhold.  

En del af idégrundlaget for dette koncept var som udgang-
spunkt at lade samtlige boliger (ejer- såvel som lejeboliger) 
projekteres og opføre af et og samme selskab, men i 2009 
skete en ophævelse af §116 i ”Lov om almene boliger” 
omhandlende åbent udbud af bygherrerollen, og derved 
bortfaldt muligheden for et fælles udbud af opgaven med 
etablering af et blandet boligområde i Tankefuld.  Almene 
boliger kan således kun etableres med  en almen  boligor-
ganisation som bygherre og driftsherre.

Udfordringerne ligger nu i at skabe rammer og forudsæt-
ninger for, at der fremtidigt kan ske et samarbejde mellem 
private og offentlige bygherrer, så den tilsigtede blanding 
af boformer bliver reel. I det følgende beskrives nogle mu-
ligheder, som kan bringes i spil over for fremtidige inves-
torer og bygherrer.

PARTNERSKAB/KONSORTIUM MULIGHEDER
Det er muligt at kombinere offentlige interesser med pri-
vate investorers, developere og almene grundejeres inter-
esser ved i fællesskab at definere fælles mål og intentioner 
for udviklingen af et nyt boligområde.

Organiseringen kan ske på mange måder via dannelse af 
et selskab inden for Aktieselskabslovens rammer eller via 
Partnerskabsaftaler, hvor aftaleparterne forpligter sig ved 
at definere de enkelte parters arbejdsindsats. For Tankefuld 
vil en partnerskabsaftale være en hensigtsmæssig form for 
fordeling af opgaver og risici i et samvirke mellem offentlige 
instanser, offentligt regulerede selskaber og private ak-
tører. Organiseringsformen skal også håndtere parternes 
muligheder for at opnå andel i en mulig værditilvækst, der 
kan blive en følge af, at udviklingsprojektet frembringer en 
værdiforøgelse - en afsmittende effekt  af de overordnede 
investeringer i tilknytning til de arealer, der indgår i aftalen. 
Det er op til kommunen at godkende boligorganisationens 
dispositioner. 

Aftaleformen anvendes i praksis allerede ved udvikling af 
nye, større boligområder og ved omdannelse af områder, 
der skal ændre anvendelsesformål, eksempelvis tidligere in-
dustriområder, havnenære arealer mv. Det vil være aktuelt i 
Tankefuld at udvide en sådan aftale med en social dimen-
sion, der sikrer processtyring af borgerinddragelse mv.

Eksempel: Konsortium
Der kan f.eks. dannes et konsortium med deltagelse af en 
privat investor og en almen boligorganisation, hvor alle boliger 
projekteres i et og samme ”selskab”. Der vil være store 
fordele mht. udviklings-, projekterings- og bygherreomkost-
ninger samt rammer for efterfølgende drift af boligområdet. 

De to parter kan som udgangspunkt ikke hæfte solidarisk og 
derfor er konsortiet udtryk for et forpligtende samarbejde 
mellem selvstændigt juridiske parter. Der skal aftales fælles 
vision og formål samt en fælles projektorganisation. 

Økonomi og finansiering skal særskilt kunne opgøres for de 
almene boliger iht. Lov om almene boliger, og der vil ligeledes 
være specielle forhold at tage i betragtning omkring kommu-
nens udbudspligt m.v. i forhold til ejerboliger.

Konsortiet kunne som grundlag have en aftale med kom-
munen om etablering af et blandet boligområde med ”x” 
antal boliger og om etablering over en given årrække. F.eks. 
kunne aftalen indeholde tilsagn fra kommunen om etablering 
af det første antal almenboliger. Når disse er opført, og der 
yderligere er opført et tilsvarende antal ejerboliger, frigiver 
kommune endnu et antal almenboliger til opførelse osv.

KOMMUNENS MULIGHEDER
Kommunen kan selvstændigt - eller I samarbejde med 
almene boligorganisationer - udarbejde en detaljeret lokal-
plan for et område.

Efterfølgende kan kommunen etablere en på samtlige 
grunde tinglyst grundejerforening for området med udar-
bejdede retningslinjer for fremtidig bebyggelse, friarealer og 
fælles driftsopgaver m.v. Kommunen kan indgå som part i 
grundejerforeningen. 

Endelig kan kommunen søge en drifts- og bygherre til 
de almene boliger og parallelt hermed udbyde opgaven 
med etablering af andels- og/eller ejerboliger samlet eller 
stykvist. 
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For at kunne vurdere de forskellige boformer på en sam-
menlignelig måde er beregningerne baseret på at der 
bygges 100 boliger med hver et bruttoetageareal på 100 
m² og en samlet anskaffel-sessum på ca.  kr. 17.000 pr. m² , 
svarende til kr. 170 mio. inkl. moms

For at kunne vurdere de forskellige boformer på en 
sammenlignelig måde er beregningerne baseret på at 
der bygges 100 boliger med hver et bruttoetageareal 
på 100 m² og en samlet anskaffelsessum på ca.  kr. 
17.000 pr. m² , svarende til kr. 170 mio. inkl. moms

Svendborg Andels-Boligforening - Svendborg Kommune Tankefuld Koncept 2010

ALMENE MULIGHEDER - med appel til mange målgrupper
Hovedparten af de idéer, der er udsprunget af Tankefuld, vil 
kunne realiseres med en almen boligorganisation for enden 
af bordet, når idéerne skal omsættes til virkelighed. 

Bygherrerollen udføres enten med direkte udgangspunkt i 
Lov om Almene boliger eller på baggrund af en kommunal 
god-    kendelse af stiftelse af et aktie- eller anpartsselskab, 
hvor boligforeningen indskyder aktie- eller anpartskapi-
talen. Aktie- eller anpartsselskabet kan være bygherre for 
de boformer, der ikke er direkte offentligt subsidierede og 
derfor også er fritaget for udbudspligt efter Tilbudsindhent-
ningsloven eller EU-udbudsdirektiverne.

Bygherrens risiko vil være begrænset af indskudskapitalen 
og de med Tankefuld direkte forbundne udviklingsomkost-
ninger. Boligselskabet skal eje minimum 10% af indskuds-
kapitalen, hvorfor det er muligt at lade andre aktører med 
risikovillig kapital være partnere i selskabet. 

Forudsætningerne for de enkelte boligformer 
overordnet og finansieringsmæssigt

Almene familieboliger
Boligerne er underlagt restriktive regler med hensyn til størrelse, 
finansiering og udlejningsregler. Byggeriet er underlagt udbuds-
reglerne og kræver direkte kommunaløkonomisk deltagelse 
med kontant indbetaling fra 2011 af 14% af anskaffelsessummen. 
Rådgivning og entreprisearbejder er udbudspligtige.

Almene seniorboliger
Samme regler som for almene familieboliger, men boligerne er i 
størrelse og indretning målrettet  seniorer og har normalt tilknyttet 
servicearealer med dagcenterfunktioner baseret på lejeaftale 
med kommunen.

AlmenBolig+
Boligerne er særlige almene boliger baseret på en forsøgs-
kvote på 2.000 boliger frem til 2012. Forudsætningen for an-
del i kvoten er, at boligerne kan opføres 20–30% billigere end 
den for almene boliger gældende maksimale anskaffelses-
sum. Boligerne kan opføres ud fra et industrialiseret koncept 
med mulighed for udvidet råderet, beboermedvirken ved 

etableringen og mindre krav til henlæggelser og driftsudgifter 
i øvrigt. En del af boligerne kan etableres med større boligareal 
end almindelige almene boliger. Målgruppen er yngre familier, 
som til gengæld for en lav boligafgift må medvirke i den dag-
lige drift. Den kommunaløkonomiske deltagelse svarer til de 
almene familieboliger reduceret med 20–30 %.

Andelsboliger med kommunegaranti
Andelsboligerne forudsætter kommunegaranti for realkredit-
lånet i henhold til Almenboligloven. Garantien er ikke belastende 
for de kommunale lånerammer. Det er en forudsætning for 
garantien, at minimum 75% af andelsboligerne er solgt før 
byggeriets igangsætning, og at der, inden byggeriet overdrag-
es andelsboligforeningen, er stillet bankgaranti for risikoen 
ved eventuel overtagelse af ikke solgte andele. Byggeriet er 
ikke udbudspligtigt og medfører ingen kommunale tilsyns-
forpligtelser.

Dynamiske Ejerbofællesskaber / Podehuse
Konceptet er under udvikling og har til formål at gennemføre 
samlet projektsalg for mindre grupper af ejerbofællesska-
ber med førstegangskøbere som målgruppe. Ejerboligerne 
er eksempelvis på 70m² men med forhåndsgodkendt udvi-
delsesmulighed på f.eks. 50m², når familiens behov og øko-
nomi muliggør det. Deraf navnet Podehuse. Konceptet forud-
sætter en samlet finansie-ringsløsning, hvor køberne alene 
kreditvurderes et sted, og hvor godkendelseskriterierne er 
aftalt med finansieringsinstitutterne. Ingen kommunale eller 
udbudsmæssige forpligtelser.

”Grundejerfinansierede fælles faciliteter ”
Fælleshuse, fælles parkeringsarealer på terræn eller i kon-
struktion mv. kan varetages af en fælles grundejerforening, 
hvor medlemskab og bidragspligt til løsning af definerede 
opgaver er en deklaratorisk forpligtelse for de enkelte 
foreninger/fælles-skaber inden for området.

 

BASIS ANTAL/KR
Boligantal 100
boiggstørrelse m² 100
Bruttoetageareal 10.000
Anskaffelsessum pr. m² 17.000
Samlet anskaffelsessum 170.000.000

AL M E NE  B O L IG E R AL M E NB O L IG + AN DE L SB O L IG E R P O D E BE BY G G EL S E  B ASIS
M INU S 30 %

Rea lkredit lån /bank lån 154 .700 .000kr             108 .290 .000kr     136 .000 .000kr      153 .000 .000kr                        
Kom m una lt indskud/2010  11 .900 .000kr               8 .330 .000kr         -k r                         -k r                                          
Beboer indskud / A nde lsindskud / E gen f inansie ring 3 .400 .000kr                 2 .380 .000kr         34 .000 .000kr        17 .000 .000kr                          
Kap ita ludg if t  p r.  m ² 519kr                           363kr                  762kr                    995kr                                     
Dr if tsudg if te r p r- m ² 350kr                           200kr                  200kr                    200kr                                     
Bo ligudg if t p r. m ² 869kr                           563kr                  962kr                    1 .195kr                                  
Bo ligstø rre lse m ² 100 100 100 70
Bo ligafg if t eksk l.  fo rb rugsudg if te r p r. m åned  *) 7 .238kr                        4 .691kr               8 .013kr                 6 .968kr                                  

*) De  ska ttem æ ssige  v ir kninger  a f  renteudg if te r m v . indgår  ikke  i beregn inge rne .
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6 Resultat og læring

Essensen

Modellen IDÉ, REALISME, KONCEPT er afprøvet med 
Svendborg Kommune, Svendborg Andels-Boligforening og 
en potentielt fremtidig blandet beboergruppe. Konceptet 
giver et bud på et afstemt værdigrundlag for ”Det gode liv 
i Tankefuld” – for blandede boliger i Tankefuld. Et afstemt 
værdigrundlag, som deltagerne kan danne fælles forestill-
inger omkring.

Svendborg Kommune og Svendborg Andels-Boligforening 
har fået viden om forskellige målgruppers ønsker og be-
hov, og de potentielt fremtidige beboere har fået viden om 
kommunens og boligorganisationens forudsætninger for 
at arbejde med Tankefuld. Svendborg Kommune har lyttet i 
processen og ladet sig inspirere i lokalplanarbejdet. 

Udvikling og læring i workshopforløbet

Læring step 1 - IDÉ:
På workshop 1 var det vigtigt at inspirere deltagerne til at 
kunne forestille sig ”Det gode liv” i Tankefuld i fremtiden. 
Det var afgørende ikke at præsentere mulige løsninger, som 
fører deltagernes tanker i én retning, tvært imod skulle der 
findes værktøjer, som kunne hjælpe deltagerne til at ital-
esætte værdier. 

Billedassociationsøvelsen viste sig at være en god døråb-
ner. Medvirken af en illustrator, som illustrerede dialogen 
undervejs viste sig som et særdeles stærkt værktøj og blev 
en AHA-oplevelse for samtlige deltagere. Diskussionen om 
illustrationerne hjælper til bedre fælles forståelse af hinan-

dens synspunkter. I hele forløbet har vi kunnet bruge illus-
trationerne som hjælp til at huske diskussionernes indhold.

Læring step 2 – REALISME:
På workshop 2 blev beboernes værdier sat over for nogle af 
de forudsætninger, som Svendborg Andels-Boligforening 
og Svendborg Kommune må tage højde for i realiseringen 
af boligområderne i Tankefuld. Igen viste det sig, at brug af 
illustrator og visualisering af forudsætninger, dilemmaer 
m.v. bidrog til dialog og forståelse mellem parterne.

På workshop 2 trådte de forskellige målgrupper mere i 
karakter – forskellighederne mellem målgrupperne kom 
tydeligere frem, men også forskelligheder indbyrdes i mål-
grupperne. Det var vigtigt at gennemføre flere step i et 
workshopforløb. Deltagerne skulle have mulighed for at 
lære hinanden at kende. Der skulle skabes tryghed omkring 
dialogen, før forskellighederne kom rigtigt til udtryk.

Læring step 3 – KONCEPT:
Svendborg Kommune var klar med lokalplanforslaget og 
illustrerede med planer og fotos grundlaget for blandede 
boligformer i Tankefuld. Kommunen udtrykte, at man havde 
været glade for de input, man havde fået fra beboerne, men 
man udtrykte også at man havde forventet lidt mere spræl i 
idéerne fra deltagerne.

Det afstemte værdigrundlag må dog ikke forveksles med 
et forslag til konkrete løsninger for fremtiden. Det afstemte 
værdigrundlag er en del af de fremtidige bygherrers ud-
gangspunkt for at arbejde med løsninger. Det bliver de 
fremtidige arkitekters udfordring at arbejde med løsnings-
forslag, der modsvarer værdierne i Tankefuld, såvel kom-

munens, boligforeningernes, fremtidige bygherrers som 
beboernes værdier.

Kommunens visualisering pirrede deltagernes sanser. 
Oplægget var visionært og for enkelte deltagere næsten 
provokerende – men det blev godt modtaget, og der var en 
god dialog om løsningsforslagene.  

Måske har forløbet og processen netop fremmet en 
dialogform, der skaber et godt grundlag for udvikling – 
forståelse (anerkendelse af hinandens idéer og bestræ-
belser), tid til refleksion, tilpas forstyrrelse.

Brug metoden i næste step i Tankefuldprocessen

Næste step er realiseringen af Tankefuld – bygherrer og in-
vestorer kommer ind i billedet.  Metoden og processen kan 
anvendes i næste step, som kan hedde: IDÉ, REALISME, 
BYGGEPROGRAM.

IDÉ: Alle interessenter for et konkret byggeprojekt inddrag-
es – værdigrundlaget konkretiseres ift. konkret sag. Til in-
teressentgruppen hører bygherre (almen/privat), rådgivere, 
kommune, interessentgruppe (beboere og evt. deltagere 
fra en tværgående brugergruppe i Tankefuld). I Tankefuld 
er det også vigtigt, at nabohensyn afstemmes i projekterne. 

REALISME: Skitseforslag som modsvarer interessenternes 
værdigrundlag og økonomioverslag. Det bliver en udfor-
dring at koble kommunens mange forslag til boligtyper til 
forskellige brugerbehov og finansieringsmodeller.

BYGGEPROGRAM: Afstemt med interessentgruppen.
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PROCESBOG
værdier i Tankefuld

 IDÉ, REALISME, KONCEPT
Beskrivelse af workshopforløbet med 

fremtidige beboere i Tankefuld
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Workshop 1 – IDÉ
Det gode liv i Tankefuld
FORMÅL

•	 Teste Masterplanens værdigrundlag 
•	 Identificere de forskellige målgruppers værdier 
•	 Få værdierne i spil på tværs af målgrupperne

Fremgangsmåden

Start på bar mark

Arrangementet blev bogstaveligt talt startet i marken i 
Tankefuldområdet. Projektleder Poul Hjere Mathiesen fra 
Svendborg Kommune fortalte om planerne for området. 
Deltagerne gik en tur for at se, hvad området kunne byde 
på, og blev sporet ind på, hvad der kunne være fremtidige 
muligheder i området.

Deltagerne skulle have mulighed for at få den nødvendige 
baggrundsviden om planer og rammer for udviklingen i 
Tankefuld.
 
Check-in til rejsen til fremtidens Tankefuld

Workshoppen fortsatte hos Svendborg Andels-Bolig-
forening, hvor deltagerne blev budt velkommen til forløbet 
og rejsen til DET GODE LIV i fremtidens Tankefuld. 

Rejsende på et fly rejser samme sted hen, men lige så 
mange passagerer, der er på flyet, lige så mange ønsker kan 
der være til rejsens indhold f.eks. ferie/afslapning, arbejde, 
socialt samvær m.v. 

Det var nturligvis at forvente, at deltagerne i workshoppen 
også havde forskellige ønsker til DET GODE LIV i Tankefuld.

I præsentationsrunden blev deltagerne bedt om at fortælle 
om de umiddelbare tanker, de havde gjort sig, da de stod 
på den bare mark og forestillede sig at bo der i fremtiden. 

”Top of mind”

•	 Grønt
•	 Ro
•	 Bofællesskab
•	 Mangfoldighed
•	 Lav-energi (nul-energi)
•	 Socialt liv
•	 Planlægning (nyt ”lærred” med mulighed for at gøre 

tingene rigtigt første gang)
•	 Forskellige ejerformer
•	 Hus til leje
•	 Børnevenligt
•	 Miljøvenligt
•	 Natur

Deltagerne blev introduceret til workshopforløbets formål 
og forløb og blev gjort klart, at Kommunen og Svendborg 
Andels-Boligforenings medarbejdere på denne første work-
shop var til stede udelukkende for at give nødvendige infor-
mationer og lægge øre til deltagernes input. 
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Gruppearbejde satte billeder og ord på DET GODE 
LIV i Tankefuld

Efter en nærmere præsentation af kommunens bærende 
værdier for udviklingen i Tankefuld blev gruppearbejdet og 
værdiprocessen skudt i gang.

Grupperne blev opdelt i 3 grupper:
•	 Lejere, familier
•	 Lejere, seniorer
•	 Ejere/andelshavere og Cittabo

Målgruppen Ejere/andelshavere måtte sammenlægges 
med Cittabogruppen pga. manglende tilmelding til Ejere/
andelsgruppen, hvilket der må tages forbehold for i vur-
deringen af gruppens værdigrundlag.

En mangfoldighed af fotomotiver med natur, mennesker og 
hverdagssituationer blev lagt ud på gruppernes borde til 
inspiration. 

Deltagerne blev bedt om - hver især - at vælge 3 fotos, som 
for dem bedst kunne udtrykke det gode liv – det var muligt 
at tiføje beskrivende ord til billederne.
 
Deltagerne præsenterede deres valg for hinanden i grup-
perne og blev bedt om at prioritere de 4 væsentligste værdi-
er for gruppen.

Resultatet af gruppernes arbejde med værdierne er beskre-
vet på de følgende sider - med et opslag for hver gruppe.

Værdier på tværs af grupperne

Efter at grupperne havde fundet hver deres top 4, blev 
værdierne diskuteret på tværs af grupperne.

Det viste sig, at grupperne udtrykte stor enighed om de 
valgte værdier, men det blev også synligt , at der var for-
skellige opfattelser, når deltagerne kom dybere ned i dia-
logen. Udfordringerne blev synlige - f.eks. hvordan kan der 
både skabes harmoni og ro og tilpas forstyrrelser, som pir-
rer sanserne. 
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Noget til ørerne, noget til øjnene og noget 
til fantasien styrkede dialogen

Deltagerne blev opfordret til at være nysgerrige 
og udforske hinandens svar. 

Vi tror ofte, at andre tillægger ORD den samme be-
tydning, som vi selv gør, men der kan være mange 
forståelser af et ord som ”fællesskab”. 

Betyder fælleskab, at vi ønsker at dele vaskemaski-
ner og græsslåmaskiner, eller handler det om 
fælleshuse til fælles aktiviteter.  

Deltagerne blev også mindet om, at ingen svar er 
mere rigtige end andre, når det handler om at få 
mangfoldigheden i værdierne belyst.

Grupperne fortalte om deres værdier i ple-
num samtidig med, at illustratoren opfangede 
væsentlige pointer.

Billedassociation, ord og illustrationer gav tilsam-
men Worskhop 1 et godt grundlag for nærmere 
forståelse af deltagernes værdier og et godt 
grundlag at diskutere ud fra. 
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Værdier: Seniorer
Workshop 1

PROCESBOG
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Det gode liv for seniorer har vægt på det rolige miljø, stil-
heden, renheden og harmonien mellem unge og ældre 
mennesker. Der skal være plads til aktiviteter for alle alder-
sgrupper. 

Områderne må gerne være inddelt i celler med mulighed 
for gode hyggekroge. Der skal være tilgængelighed for alle, 
og alle skal være velkomne. Der er et ønske om at være sam-
men med andre mennesker i de grønne oaser, men samti-
dig er der et ønske om at kunne være sig selv, når man har 
lyst til det, på sin egen parcel.

Seniorgruppen lægger vægt på arkitektonisk og materi-
alemæssig kvalitet i området. Der skal være klare krav om-
kring materialevalg til bygningerne i området. Generelt øn-
sker seniorgruppen at bo i et stilrent og ensartet kvarter. Der 
må gerne stilles krav til energirigtige materialer og til det 
visuelle indtryk af bygningerne.

Seniorgruppen lægger vægt på god, kollektiv trafikforsyn-
ing, som også er miljøvenlig.   

Fremtidige værdier i Tankefuld
Seniorgruppens top-4:

•	 Sport og aktivitet i harmoni med naturen
•	 Plads til flere generationer på samme sted - inspir-

eret fra “italienske pladser”
•	 Kvalitetskrav til energiniveau, materialevalg og vi-

suelt indtryk i området
•	 Natur og miljø
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Seniorgruppens bruttoliste
 - værdier

•	 Bevarelse af naturen
•	 Adgang til hav
•	 Plads til aktiviteter
•	 Mulighed for sport i forening med naturen
•	 Børn og ældre i forening med hinanden
•	 Gammeldags 50-er landsby med let adgang til 

det moderne liv
•	 Hyggelige cafémiljøer for alle generationer
•	 Bilfri bydel
•	 Lette elbaner
•	 Offentlige transportmidler
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Fremtidige værdier i Tankefuld
Familiegruppens top-4:

•	 Fællesskab	for	alle	aldre	–	inde	og	ude
•	 Natur
•	 Miljøvenligt/bæredygtighed
•	 ”Blandede	bolcher” 

Værdier: Familier
Workshop 1

PROCESBOG



Familegruppens bruttoliste - værdier

Svendborg Andels-Boligforening - Svendborg Kommune Tankefuld Koncept 2010

Fællesskab for alle aldre – inde og ude
   
•	 Noget at lave for de unge mennesker – gerne 

udendørs
•	 Kæmpe skakspil
•	 En basketbane
•	 Mulighed for fællesspisning
•	 ”Et moderne forsamlingshus”
•	 Mødesteder,  hvor man kan snakke sammen 
•	 Børn og voksne.

Natur

•	 Adgang til vand. Små søer i nærområdet
•	 Park, natur og oaser
•	 Grønne områder med luft og natur i nærområdet
•	 Mulighed for en kobling mellem de attraktive  

 udeområder og etablering af sociale netværk og 
deltagelse i fællesaktiviteter

•	 Intet svineri i Tankefuld
•	 Skoven skal bibeholdes
•	 Dyreindhegning – gerne levende dyr – får og       

    geder
•	 Afslapning og frirum i det fri – en lille have

Miljøvenlig/bæredygtighed

•	 Omtanke for miljøet, solenergi, regnvandsanlæg, 
vindenergi, jordvarme

•	 Sunde bygninger - minus beton
•	 Nulenergihuse – energieffektivitet

Hos familiegruppen var der fokus på naturen, udsynet og 
aktiviteterne i området. Naturligt nok havde familiegruppen 
fokus på de aktiviteter, der skal være for børn, og foreslog 
derfor flere udendørs aktiviteter såsom stort skakspil og 
basketballbane. 

Man vil gerne have dagligdagens vigtigste funktioner 
etableret i Tankefuldområdet. Her tænkes der specielt på in-
stitutioner og indkøbsmulighed i form af en købmand. Der 
er ikke ønske om et stort supermarked – blot et sted, hvor 
man kan handle de fornødne varer. Storindkøb kan gøres 
andetsteds i byen, når man alligevel er på tur. 

Det er vigtigt for familiegruppen, at man kan ”åbne” og 
”lukke” sit hus, som man har lyst til. Man vil gerne fællesska-
bet med naboer i området, men det skal også være muligt 
at være alene med familien, når man har lyst til det.

Husene og bygningerne i området må gerne være af for-
skellige typer. Man ser ikke noget problem i at kombinere 
forskellige byggetyper. Det er blot en udfordring for arkitek-
terne. Der gives dog klart udtryk for, at man ikke ønsker for 
høje bygninger med 4 eller flere etager. 

Som børnefamilie er der ofte travlt, og der er derfor ikke et 
ønske om et bilfrit område. Man vil gerne kunne køre lige til 
døren. Dog skal der være et sikkert trafikmiljø for børnene at 
færdes i, og en hovedfærdselsåre igennem området er langt 
fra ønskværdig. 
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”Blandede bolcher” 

•	 Købmand – nærmiljø
•	 Mangfoldighed – et ”rum”, hvor alle kan  

være. Vigtigt, at området ikke bliver til en ghetto
•	 Aldersintegreret institution: Vuggestue,   

 dagpleje, børnehave og skole – ikke nødven- 
 digvis  i de samme bygninger, men alle tilbud  
 skal være i nærområdet

•	 Ingen store og befærdede veje gennem områ-
det

•	 Trafiksikkerhed
•	 Samlingssteder til aftenaktiviteter, f.eks. en   

ungdomsklub

Familieboliggruppen havde inddelt deres billeder/værdier 
i temaer. Det gjorde prioriteringsrunden lidt nemmere
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Fremtidige værdier i Tankekfuld:
Gruppens top-4:

•	 Uatoriserede råderum
•	 Horisont/havet
•	 Opdagelse/overraskelse
•	 Innovativt/netbaseret arbejdsfelt

Værdier: Cittabo/Ejer/Andel
Workshop 1

Cittabo/ejer/andel havde specielt mange værdier i spil, og 
det ses tydeligt, at værdierne spredes lidt mere. Dog er  der 
mange værdier, som går i samme retning som i de andre 
grupper. Her tænkes specielt på naturen, idyllen og tanken 
om mangfoldighed i området. Der skal være plads til alle.

Når man ser på de fotos, som Cittabo/ejer/andel valgte, så 
er der en klar forskel til de 2 andre grupper. Umiddelbart er 
der væsentligt større diversitet imellem billederne, og der 
er væsentligt flere detaljer på hvert enkelt billede. Der er 
tale om en gruppe, som ønsker et energifyldt område med 
mange forskellige muligheder.

Tankefuld skal ikke være en ”sove-by”, men derimod en 
bydel, der strutter af liv hele dagen. Idéen omkring virksom-
hedshoteller understøtter denne idé. Det må ikke blive en 
spøgelsesby, når folk er taget på arbejde. 

Deltagerne i gruppen udtrykte ønske om at bo ved siden af 
en type beboere, der vil det samme som én selv.

PROCESBOG
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Gruppens bruttoliste - værdier:

•	 Liv ved havet
•	 Horisont er sundt
•	 Stillestund
•	 Samhørighed

•	 Natur, dyr, havebrug
•	 Nysgerrighed
•	 Gensidig interesse

•	 Terapihaver
•	 Kolonihaver
•	 Fælles jord 
•	 Skønhed
•	 Fred

•	 Stilleveje, stisystemer
•	 Fælles legearealer
•	 Lege- og sportsfaciliteter

•	 Tid til nærvær, fællesskab
•	 Mangfoldighed, naboskab
•	 Nye perspektiver og overraskelser
•	 Glæde
•	 Aktivitet

•	 Del af et fællesskab
•	 Hjælpsomhed
•	 Ansvarlighed

•	 Alle slags mennesker: Store – små, gamle – unge, 
sorte – hvide, rige – fattige

•	 Plads til forskellighed
•	 Gensidig respekt
•	 Hensyntagen

•	 Bevægelse og flow

•	 Kollektiv trafik
•	 Let adgang til og fra området

•	 Uautoriserede friheds-råderum

•	 Udgangspunkt for liv/puls
•	 På opdagelse
•	 Overraskelser
•	 Forskelligt tempo – både i og uden for Tankefuld

•	 Hjemmearbejdspladser
•	 Små virksomheder (erhvervslejemål)

Det skal forstås på den måde, at man skal kunne tåle sær-
lige interesser. Man vil gerne bo i et område, som giver mu-
lighed for at mødes med andre, men i det nære nabolag skal 
der være forståelse for f.eks. dyrehold, alternative måder at 
indrette udearealer på m.v.

Gruppen er mangfoldig, og der er mange syn på, hvad 
mangfoldighed betyder i området. Mangfoldigheden i 
Tankefuld-området som helhed er vigtig. Det må ikke blive 
en rigmandsghetto, blev der udtrykt, men der skal plan-
lægges med omtanke på en sådan måde, at forskellige 
målgrupper ikke kommer til at genere hinanden unødigt i 
dagligdagen. 

I denne gruppe vil man gerne ”forstyrres” og inspireres med 
impulser i dagligdagen. Der bliver ikke udtrykt helt det 
samme behov for at have sin egen lille parcel. 
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Workshop 2  - REALISME
- Værdier i spil

FORMÅL:

Gå skridtet videre fra drømme og idéer til realisme 

Beboernes værdier sættes over for nogle af de forudsæt-
ninger, som både Svendborg Andels-Boligforening og kom-
munen må tage højde for i planlægningen og etableringen 
af et nyt boligområde. F.eks. politikker, plan- og miljølov-
givning, almenboliglovgivning og rammer for beboerde-
mokrati. 

Fremgangsmåden

Feedback på 4 temaer

I forberedelsen til mødet udpegede Svendborg Andels-
Boligforening og kommunen sammen med konsulenten 4 
temaer, som så ud til at være dækkende for deltagernes 
interesser på  første workshop.

Kommunen og Svendborg Andels-Boligforening planlagde 
feed-back med udgangspunkt i temaerne 

•	 FÆLLESSKAB
•	 NATURSYN
•	 FYSISKE OMGIVELSER
•	 BÆREDYGTIGHED

Der blev med deltagerne lagt op til dialog, som kunne 
konkretisere deltagernes værdier og fokus.

Dialog i grupper og plenum

Svendborg Andels-Boligforening og kommunens oplæg 
dannede udgangspunkt for dialog med målgrupperne. Dia-
logen foregik i et samspil mellem gruppedialog og opsam-
ling i plenum, hvor illustrator opfangede hovedpointerne i 
dialogen. 

I dialogen deltog Svendborg Kommunes projektleder for 
Tankefuld, direktør for Svendborg Andels-Boligforening, for-
mand for organisationsbestyrelsen samt medarbejdere fra 

kommunen og boligorganisationen. Der var nye deltagere i 
grupperne, som stort set kunne tilslutte sig resultaterne fra 
workshop 1.  

Det var nemt at forholde sig til tegningen og diskutere, om 
den viser det, som gruppen eller individerne har udtrykt. 
Deltagerne var hurtige til at respondere på, om de er ble-
vet misforstået i tolkningen af deres synspunkter.

PROCESBOG

Igen var illustrationer med til at fremme dialogen og give mulighed for en 
bedre fælles forståelse af synspunkter. 
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Jørgen Berg Jensen, Svendborg Andels-Boligforening, fortæller om 
forudsætningerne for almen bebyggelse i Tankefuld

Feedback fra Svendborg Andels-Boligforening

Jørgen Berg Jensen, Direktør for Svendborg Andels-Bolig-
forening, kunne tilsutte sig mange af deltagernes værdier, 
men gjorde opmærksom på, at der er flere forudsætninger, 
som må afklares, inden spaden kan komme i jorden i Tanke-
fuld. Jørgen Berg Jensen havde  fokus på almene boliger i 
Tankefuld.

Om forudsætninger

Lovgivning og samspil med kommune 
Skal man bygge almene boliger, er man underlagt regler i 
den almene boliglovgivning. Det betyder bl.a., at kommunen 
skal give tilladelse til at opføre almene boliger i Tankefuld. 

Dertil kommer, at der er givet et maksimalt rammebeløb pr. 
kvm til opførelse af almene boliger, og dette må ikke over-
skrides. Det betyder, at grundprisen får indflydelse på, hvor 
meget der kan bygges for. Kommunen ejer jorden i Tanke-
fuld etape 1 og kan derfor påvirke grundprisens størrelse. 

Samspillet mellem kommunen og Svendborg Andels-
Boligforening er særlig vigtig i etableringsfasen, hvor der er 
mange spørgsmål, som skal afklares.

Beboerdemokrati
Når der er tale om alment byggeri, er der også regler om 
beboerdemokrati. Når der skal sættes nye ting i gang, 
besluttes det af et formelt beboerdemokrati. Det er de-
mokratiet, der bestemmer, med afdelingsmødet som den 
bærende myndighed.

Beboerdemokratiet får indflydelse på det fællesskab, som 
skal etableres i Tankefuld, og på hvordan området skal se 
ud, og hvordan driften skal foregå. Derfor er det vigtigt, at 
kommende beboere i de almene boliger er bevidste om, 
hvordan demokratiet fungerer. 

Som udgangspunkt vil det være Svendborg Andels-
Boligforening, der driver de almene boliger og sørger for 
den praktiske vedligeholdelse, men ”afdelingsmødet” har 
i hverdagen mulighed for at beslutte, hvad der skal ske og 
hvornår.

Samspillet mellem kommunen og Svendborg Andels-Bolig-
forening er vigtigt i etableringsfasen. Når først boligerne 
er etableret, vil det være samspillet mellem beboerne 
og Svendborg Andels-Boligforening, der vil være det 
væsentligste i dagligdagen

Om temaer

Jørgen Berg Jensen  mener,  at man hos de fremtidige be-
boere må afklare følgende:

Om fællesskab - sysler eller forpligtende fællesskab?
Det er vigtigt at finde ud af, hvad nye beboere mere præcist 
ønsker at være fælles om? Er det for eksempel mest fritidssys-
lerne, eller er det mere forpligtigende fællesskab som etabler-
ing og vedligeholdelse af de fælles områder?

Om natursyn - skov, park eller prydhaver?
Alle er enige om, at der i Tankefuld skal skabes nærhed til 
naturen, men hvad ønsker de fremtidige beboere - er det 
skov, park, græs eller prydhaver, landbrug med planteavl og 
husdyr - eller noget helt andet? 

Om udfordringer i de fysiske omgivelser?
Bemærkninger til en gennemfartsvej i området fra Fåborgvej 
til Rantzausminde er blevet hørt. Det bør drøftes, i hvilken 
grad det vil påvirke lysten til at flytte til Tankefuld? 

Ligeledes finder Svendborg Andels-Boligforening det vigtigt 
at drøfte, hvad det vil betyde at bo i en ny bydel på bar mark 
i en længere periode og være ny nabo til en byggeplads. 
Hvad vil det betyde for nye beboere i Tankefuld?

      Vild natur 
og friseret have 

i skøn forening



“Vi har antennerne ude og store ører”  sagde Poul Hjere Mathiesen på 
Workshop 2. 

Både kommunen og Svendborg Andels-Boligforening gjorde opmærksom 
på, at de første beboere måtte forvente at bo tæt på byggepladser.

Poul Hjere Mathiesen viser planerne for Tankefuld
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Feed-back fra Svendborg Kommune

Poul Hjere Mathiesen, Projektleder på projekt Tankefuld, 
var klar til at at gå i dialog med deltagerne. Han lagde i 
sin gennemgang vægt på, at der skal planlægges for alle 
grupper. Derfor ønsker kommunen at lytte og samarbejde 
med fremtidige beboere i Tankefuld. Poul Hjere Mathiesen 
gjorde også indledningsvist rede for nogle forudsætninger, 
der skal tages højde for.

Om forudsætninger 

Kommunen sikrer rammerne for udvikling 
Kommunen er plan- og byggemyndighed og ansvarlig for, at 
nye tiltag  er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 
Kommunen sikrer rammerne for det gode liv i Tankefuld. 
Kommunen står for lokalplanlægningen i Tankefuld, og skal 
også sikre økonomien i byggemodningen. Den konkrete ud-
vikling i området afhænger dog især af, at gode bygherrer 
kommer til at bygge i området. 

Endelig fastlægger kommunen serviceniveauet for børn, 
unge og ældre i området. I Tankefuld lægges der op til, at 
ejere og lejere også selv skal bidrage og være ildsjæle. Der-
for vil kommunen gerne i dialog med fremtidige beboere. 

Fælles ønsker for området er i fokus:

•	 Ønsker fra særlige grupper, der kan kombineres, 
bliver taget i betragtning. 

•	 Der skal indsamles ønsker fra de, som kommunen 
ikke kender på forhånd. 

Poul Hjere Mathiesen understregede, at politikerne i sidste 
ende vælger på borgernes vegne.

PROCESBOG



. 

                 Mange interessenters meninger skal forenes i projekt Tankefuld
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Kommunen om de valgte temaer:

Om fællesskab - fælles faciliteter
For kommunen handler fællesskab om etablering af fælles 
faciliteter som bydelshus/fælleshus samt grønne arealer. 

Om natursyn - differentierede naturoplevelser
Natur er både det plejede og det ufriserede. Der er plads 
til fælleshaver, kolonihaver og private haver. Der skal være 
mulighed for differentieret pleje af naturarealerne. Natur 
handler også om beskyttelse af dyrelivet i området, oplev-
elser samt motion for beboerne i området.

Om bæredygtighed - fokus på energi, ressourceforbrug og 
energirigtigt byggeri
Energikilder kan være jordvarme, solenergi og grøn el fra 
vindkraft. Regnvand skal opsamles i området. F.eks. kan der 
etableres nedsivningsanlæg (faskiner) og forsænkelses-
bassiner, som ikke bliver koblet på det kommunale kloake-
ringsanlæg. Kommunen vil stille krav om, at byggeri skal 
udføres i energiklasse 1.

De fysiske omgivelser - et pionerfællesskab
Det er vigtigt, at beboerne er bevidste om, at i de første år 
vil Tankefuld også være en byggeplads. Samtidig fremhæver 
kommunen dog, at beboerne får mulighed for at være en 
del af et pionerfællesskab. Kommunen arbejder stadig på at 
løse trafikale udfordringer i området, men ellers er der posi-
tive forventninger til etablering af en spændende bebyg-
gelse og omgivelser - herunder udvikling af bydelsplads.



Fokus: Seniorer 
workshop 2

Fællesskab - til- og fravalg efter eget ønske
Seniorgruppen gav udtryk for, at man gerne vil være en 
del af helheden, men man vil selv kunne bestemme, hvor 
meget og hvor ofte. Der er ikke et ønske om større forp-
ligtelser i forhold til fællesskabet med de andre interessent-
grupper.  

Seniorerne vil gerne have deres eget fælleshus, hvor de kan 
prioritere aktiviteter for netop deres målgruppe. Et lokalt 
fælleshus skal kunne benyttes til fester (forsamlingshus) og 
som overnatningsmulighed for gæster. 

Et større bydelshus vil man også gerne have adgang til, 
men med hensyn til aktiviteter vil man have mulighed for at 
kunne  vælge til og fra, som det passer en selv.

	  

Etablering af enklaver med mulighed for 
at deltage i aktiviteter i et bydelshus

Seniorerne drøfter muligheder for både at kunne være private 
og dyrke fællesskabet
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PROCESBOG



Natursyn - velfriseret og vild natur
Der blev klart udtrykt ønske om både at have en velfriseret 
natur og samtidig en mere vild natur i området. Der blev 
foreslået et koncept sammenligneligt med en golfbane. 
Nogle steder skal området give indtryk af en nyklippet ’put-
ting green’ og andre steder – i udkanten af området - må 
det gerne være mere vildt og ufriseret.

Løs trafikken i området!
Seniorgruppen var mest optaget af at drøfte trafikken i om-
rådet. Det blev foreslået, at man udlægger en ny vej, som 
fører til de andre boligområder, der på sigt kommer mod 
vest. 

Seniorgruppen er imod en hovedvej igennem Tankefuldom-
rådet og der blev udtrykt bekymring for, om den påtænkte 
placering kan forenes med miljøinteresser i Tankefuld.

Seniorerne havde et afslappet forhold til at skulle bo i 
nærheden af en byggeplads. Det er en naturlig følge af at 
være tilflytter i et nyt boligområde.

Natursyn som på en golfbane med 
‘putting green’ nogle steder og vild 
natur andre steder
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Veje i området er et livligt debatteret emne. Specielt bliver der udtrykt bekymring for gennemfartstrafikken på vejen, der planlægges 
tværs igennem området, og som fører op til den nord-sydgående vej mellem Fåborgvej og Rantzausminde.
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Fokus: Familier 
workshop 2

Fællesskab - fællesskab omkring børneaktiviteter
Gruppen koncentrerede sig om de nære ting, som har ind-
flydelse på fællesskabet, og som man vil prioritere først, når 
man flytter til området. 

Det drejede sig især om ønsker til udeaktiviteter for børn. 
For familiegruppen var der fokus på, at der skal være mange 
forskellige aktivitetstilbud til børn. Legepladser, multibane 
og bålpladser var blandt familiegruppens ønsker.

Familiegruppen var også enige om ønsker til et fælleshus, 
hvor der kunne foregå aktiviteter for områdets beboere – 

heriblandt fastelavnsfest, fællesspisning, banko m.m. Fami-
liegruppen kunne også forestille sig, at husets lokaler kunne 
udlejes til formål af forskellig art.

Fysiske omgivelser - uenighed om grad af åbenhed
På den første workshop lod det til, at familiegruppen var 
meget enige omkring ønsker for området. På denne anden 
workshop gik det dog op for deltagerne i gruppen, at de ikke 
var helt enige omkring visse forhold.

På den ene side vil man gerne have et åbent boligområde, 
hvor man kommer hinanden ved, og der ikke nødvendigvis 

er en klar adskillelse med f.eks. hæk mellem hver bolig, men 
på den anden side fremkom der ønsker omkring lukkede 
haver, hvor man trygt kan sende sine børn ud at lege, uden 
at man skal være nervøs for, at de bliver væk i den åbne be-
byggelse. 

Med hensyn til trafikken tog gruppen tråden op fra Work-
shop 1. Gruppen vil på den ene side gerne have vej lige til 
hoveddøren, da det letter arbejdet med at komme til og fra 
(gruppen udtrykte, at mange børnefamilier er afhængige af 
deres bil til indkøb og transport af børnene). På den anden 
side er der deltagere i gruppen, som ikke ønsker biltrafik og 
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PROCESBOG
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Ønsker om både åbne og lukkede haver samt mangfoldighed i byggeriet
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Differentieret byggeri i enklaver med ca. 15 boliger
Der er et ønske om differentieret byggeri,  og det anses 
som en god idé at etablere enklaver af boliger, hvor man 
f.eks. laver 15 boliger ad gangen. Når der er etableret et 
tilpas antal enklaver, kan man etablere et fælleshus hertil.

veje nær boligerne, fordi børnene skal kunne færdes frit 
og trygt i et åbent boligområde.
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Fokus: Cittabo* 
Workshop 2

Fællesskab og bæredygtighed har stor vægt
Cittabo er en interessegruppe med en filosofi, som bygger 
på fællesskab og bæredygtighed.

Cittabogruppen vil gerne deltage i de fælles aktiviteter, et 
bydelshus kan tilbyde: festlokaler, mulighed for lån af lokale 
til overnattende gæster, foredrag, musik og meget mere. 
Der var også forslag om at benytte huset til hjemmear-
bejdsplads/kontor. 

Cittabo foreslog etablering af øko-handel samt ind-
købsforening og køkkenhave, så det er lettere at komme til 
de ”grønne” indkøb. 

*Den blandede Ejer-/andel gruppe blev til en ren cittabogruppe på work-
shop 3  p.g.a. afbud. 

Både delebus og delebil blev foreslået som transportmidler, 
og generelt vil man gerne gøre brug af grøn energi. 

Cittabogruppen udtrykte et mere udpræget ønske om at 
være fælles om flere ting og faciliteter i området end både 
seniorgruppen og familiegruppen.

Fysiske omgivelser - ønsker om friere rammer for indret-
ning
Der skal være plads til fælles grønne områder og boldbaner 
(plus-aktiviteter). I andre dele af området ønskes der også stille-
oaser med plads til mental ’optankning’ (minus-aktiviteter).

Gruppen ønsker mulighed for friheds – og råderum, hvor børn 
og unge kan arbejde i værksteder og på byggelegepladser. 

Hvad angår de fysiske omgivelser, er Cittabogruppen sin egen. 
Gruppen talte om halmhuse og vild natur. Svendborg Kom-
munes tanker omkring jordvarme, solenergi og nedsivning-
sanlæg til regnvand kunne gruppen fint følge.  Cittabo foreslog 
ydermere, at det regnvand, man indsamler, kan udnyttes til 
praktiske formål i området såsom vask af den grønne elbil.

Gruppen har ideer om græssende får og geder som græsslå-
maskine. En fint klippet græsplæne er ikke nødvendigvis et be-
hov i Cittaboområdet. 

Cittabogruppen ønsker sig et område tæt ved skov, da boliger-
ne givetvis vil være af en anden type end de øvrige gruppers og 
falde naturligt ind i miljøet her. Gruppen fik umiddelbart positiv 
respons herpå fra de andre grupper.

Cittabo vil gerne have lidt af det hele i området - 
her i et fælleshus..

PROCESBOG
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Cittabogruppen noterer idéer på planche - klar til præsentation
	  

Halmhuse, elbiler, jordvarme og græssende dyr er nogle af de mange 
grønne idéer hos Cittabogruppen



     

BÆREDYGTIGHED
Alle har omtanke for sundhed og miljø i Tankefuld

Sundhed og miljø hele vejen rundt:
•	 Sundhed fysisk og mentalt

•	 Sunde bygninger

•	 Energieffektivitet

•	 Fokus på ressourceforbrug

•	 Fokus på kollektiv trafik og delebiler

NATUR
Der er kort vej til udsyn og horisonter i Tankefuld
•	 Ro og stilhed
•	 Horisont og kort vej til havet
•	 Ufriseret natur, parker og oaser
•	 Plejede grønne områder nær boliger
•	 Sport og aktivitet i pagt med naturen dvs. mulighed for:
 - dyr- og havebrug
 - terapihaver, kolonihaver
                   - interaktive oplevelsesstier - geocatching
 - fælles jordlodder til fælles brug
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PROCESBOG
Workshop 3  - Koncept
- afstemme værdier
FORMÅL:

At afstemme værdierne for blandet boligbebyggelse i 
Tankefuld.

Beboerne blev først præsenteret for opsamlingen fra de to 
tidligere workshops og forholdt sig til resultatet.

På Workshop 3 var der ca. en måned til, at Svendborg Kom-
munes offfentliggørelse af lokalplanforslaget for etape 1. 
Kommunen præsenterede lokalplanforslagets indhold og 
gjorde rede for, hvordan kommunen har ladet sig inspirere 
af samarbejdet i workshoppen. Endelig drøftedes på Work-
shop 3 mulighederne for samabejde mellem fremtidige be-
boere, kommune og boligorganisation i realiseringsfasen.

OPSAMLING - afstemt værdigrundlag

Familiegruppen, seniorgruppen og Cittabo tilsluttede sig 
konsulentens opsamling, og mente, at den udtrykker det, 
som de forskellige målgrupper i høj grad er enige om. Det, 
som grupperne synes er mere interessant at diskutere i 
fremtiden er imidlertid, hvordan de forskelligheder i ønsker 
og behov, som opsamlingen beskriver, vil blive håndteret.

Forskellighederne er de udfordringer, som grupperne giver 
videre til kommunens planlægning og de fremtidige bygh-
errer i området.
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•	 Hvor og hvordan kan der findes plads i Tankefuld til ak-
tiviteter af mere støjende karakter for større børn og 
unge?

•	 Hvordan kan boligområderne i Tankefuld indrettes som 
sammenhængende boligområder, men med forskel-
lige grader af fællesskab og åbenhed i bebyggelsen? 

•	 Hvordan forenes ønsker om harmoni, mangfoldighed 
spræl og struktur i et boligområde?

•	 Hvordan forenes ønsker om let tilgængelighed med 
bil i et området med miljøinteresser og ønsket om et 
trafiksikkert område for børn?

PRÆSENTATION lokalplanforslaget - Noget nyt i 
Danmark

Poul Hjere Mathiesen fra Svendborg Kommune glædede 
sig til at fremlægge forslaget til lokalplanen, som han mener 
giver mulighed for at arbejde med nogle af svarene på de 
spørgsmål, grupperne stillede. 

Poul Hjere Mathiesen fortalte, at kommunen har lyttet 
meget og takkede for deltagernes input. Kommuen har bidt 
mærke i ønsker til:
•	 Tæthed til landskabet
•	 “Det gode liv” og fællesskab
•	 Sundhed og bæredygtighed
•	 At de fysiske omgivelser har betydning
•	 Fredelig trafik

Kommunen har taget godt imod ønsket om mangfoldighed, 
spændende omgivelser og noget, der kan “forstyrre” eller “pirre” 
sanserne, men havde håbet på, at deltagerne turde eksperi-
mentere lidt mere med flere nye ideer.

Svendborg Kommune ønsker, at Tankefuld bringer nye ideer til 
byudviklingen i Danmark. Derfor har Svendborg Kommune ar-
bejdet med et visionært oplæg, som man mener vil harmonere, 

Opsamling på gruppernes værdier:



FYSISKE OMGIVELSER
Plads til både harmoni og miks i bebyggelsen

HARMONI OG MIKS

Spændende omgivelser – 
med plads til forstyrrelser
Krav til arkitektur og 
udformning
God kvalitet i byggema-
terialer
Plads til privatliv og fæl-
lesskab
Mødesteder inde og ude 
for alle generationer

DAGLIGDAGENS 
VIGTISTE FUNK-
TIONER

Købmandsforening, 
Købmand i nærmiljøet 
– med mulighed for 
”grønne indkøb” 
Institutioner
Innovative og netværk-
sprægede arbejdsfæl-
lesskaber
Små virksomheder

STILLE OG SMIDIG 
TRAFIK OG LET 
ADGANG

Trafikken glider stille 
og smidigt i området
Bilfrie områder
God kollektiv trafik-
forsyning til betjening 
af skolebørn og 
arbejdende

     

FÆLLESSKAB
I Tankefuld tager beboerne del i fællesskabet

Fællesskabet i Tankefuld udtrykker:
•	 Glæde
•	 Hjælpsomhed
•	 Ansvarlighed
•	 Samhørighed
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med de behov og værdier, som workshopdeltagerne har givet 
udtryk for. Kommunen understregede, at der er mange inter-
essenter, som skal inddrages i den videre proces.

De første beboere i Tankefuld er der allerede - frøer, firben, 
mus og flagermus, der også skal tages vare på. Lokalplanen 
skal også sikre diverse foranstaltninger i den retning. 

Kommunen præsenterer HOVEDGREBET 
i Tankefuld - bl.a princippet for bebyggelse i
LANDSKABSSKÅLEN

Noget af det, som er blevet diskuteret en del i grupperne, var 
etagehuse. Der kommer etagehuse i Tankefuld, for ellers bliver 
det ikke muligt at sikre de ønskede rekreative områder.  Lokal-
planen skal anvise principper for, hvordan bebyggelse kan pla-
ceres hensigtsmæssigt i landskabet. 
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Et nyt element er, at alle tage skal være grønne f.eks.: 
•	 Grønne, beplantede tage 
•	 Ophold på tagterasser
•	 Energiproduktion

Endelig skal kunsten være en naturlig del af den nye bydel.

Veje og stier 
I workshopforløbet fik kommunen større fokus på trafik-
planlægningen og naturværdierne i den sammenhæng. 

Bebyggelse og boligtyper i området - så blandet 
som muligt

Svendborg Kommune forventer at se de første byggerier i 
området i 2011. 

Centerbebyggelse mod syd
Der er planlagt et bydelstorv, hvor der kan være: Erhverv, 
service og nydelse, bydelshus. Det skal afklares, hvilke 
type af virksomheder, man vil have til at bosætte sig i 
Tankefuld på bydelstorvet, og hvilke virksomheder der 
kan være interesseret heri. Poul Hjere Mathiesen under-
stregede, at det er vigtigt at få de rigtige virksomheder til 
området.

Forskellige boligtyper
Svendborg Kommune mener, de har tænkt alle muligheder 
ind. Det er svært at sige noget om, hvordan der bliver bygget 
om 5-10 år, men der må gerne være så stor variation som 
muligt. 

•	 Et af de nye elementer er et lille havehus (cotta-slow) i 
1 etage

•	 Villaer kan bygges i 2 etager (genindførerelse af murst-
ensvillaen i nye former) - hvis man vil bygge mere end 
120-130 kvm må man bygge i højeden.  Grundene er 
på 5-600 kvm med mulighed på bebyggelsesprocent 
på op til 50% - men for at opnå dette, skal man bygge 
i højden.

•	 Gårdhuse - 2 etager
•	 Rækkehuse - 3 etager
•	 Punkthuse - 4 etager
•	 Stokbebyggelse - 4 etager
•	 Centerbebyggelse - 4-6 etage
Der må gerne bygges kælder i alle typer beboelse.
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PROCESBOG
Den gennemkørende hovedvej er ført syd om området. 
Principperne for veje i området er nu, at de betjener om-
rådet internt. 

Cyklende og gående skal forkæles. Der må generelt kun 
køres med lave hastigheder i hele området. Der planlægg-
es en høj-klasset cykelsti - en cykelmotorvej, hvor biler har 
vigepligten. Kommunen håber på, at Tankefuld får etableret 
verdens første cykelletbane - en schweeb.
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FEEDBACK fra fremtidige beboere

- Spændende og spektakulært
Vi spugte grupperne, om de kunne se sig selv i det fremti-
dige Tankefuld, som lokalplanrammerne skitserede.

De fleste af grupperne var overraskede over den grad af  
nytænkning og mangfoldighed, som planen lægger op til. 
Planen blev generelt modtaget meget positivt af del-
tagerne. Svendborg Andels-Boligforening hilste også 
lokalplanforslaget velkommen og så for sig et område 
med mange spændende muligheder.

Den tætte bymæssige struktur forstod deltagerne nødven-
digheden af, men man mente også, at princippet stiller høje 
krav til arkitekten, hvis bebyggelsen ikke skal virke for mas-
siv og rodet. Tilstedeværelsen af etagehuse har grupperne 
igennem forløbet også udviklet en større forståelse for, men 
deltagerne har endnu ikke set eksempler, der overbeviser 
dem - og ingen af de tilstedeværende kunne forestille sig 

Nyheden og “sællerten” i Tankefuld:
•	 Grønne tage

•	 Cotta-Slow

•	 Cykel-letbane

•	 Attraktive landskaber tæt på

•	 Cykel som primært transportmiddel

•	 Mange mennesker i bydelen

•	 Tæt på det hele: bymidte, station, motorvej, badestrand 
og lystbådehavn.

Svendborg Kommune
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selv at bo i etagehusene. Rækkehuse må gerne bygges i flere 
etager - “så længe det er ens egen familie, der kommer til at 
bo i husene”.

Variation i bebyggelsen er bestemt noget af det, gruppen 
har efterspurgt, men med præsentationen af de mange 
muligheder og kravet om grønne tage skulle fremlæggelsen 
lige “sluges”. Cittabogruppen udtrykte stor begejstring, 
mens seniorgruppen var mere tilbageholdende med kom-
mentarer - en deltager i seniorgruppen udtrykte: “Grønne 
tage - er bare for meget”. Deltageren mente, at udtrykket i 
Tankefuld ville blive for broget og han kunne ikke se sig selv 
i området:

“Man ved hvad man har, man ved ikke hvad man får
Det er svært at være den første, der fytter derud. Hvis SAB 
laver huse derude, så kan det godt være, at seniorerne vil 
flytte derud. Man skal dog lige sunde sig over lokalplan-
forslaget”

En anden deltager fra seniorgruppen mente tværtimod at 
alsidigheden tiltrak ham.

Cotta-Slow huset troede deltagerne ikke på som boligkon-
cept - selv ikke singler ønsker små boliger. Princippet mind-
ede for deltagerne mest om kolonihavehuse.

“WOW EN SCHWEEB”. Sådan præsenterede kommunen 
den futuristiske cykelletbane. En sådan begejstring blev 
også udtrykt af deltagerne. Prioriteringen af bløde trafi-
kanter blev hilst velkommen. En god planlægning af stisy-
temet, som bl.a. fører frem til Svendborg og til vandet, det 
ser man frem til. Deltagerne glædede sig over princippet 
for intern trafik i området - at der ikke bliver ført større veje 
gennem boligområderne.

Hvad så nu?
Lokalplanforslaget er i offentlig høring til udgangen af 2010. 
Herefter bliver grundene udbudt, og Svendborg Kommune 
forventer, at både almene og private bygherrer melder sig.

Samarbejdet med beboerne  forventes  at fortsætte - det 
gav både kommunen og Svendborg Andels-Boligforening 
udtryk for. Deltagerne blev i første omgang opfordret til at 
være aktive i lokalplanens offentlighedsfase. 

I de kommende år vil der blive igangsat konkrete projekter 
f.eks. med deltagelse af:

•	 Svendborg Andels-Boligforening
•	 Cittabo
•	 Ældrebofælleskaber

Når det sker, mener både Svendborg Kommune og Svend-
borg Andels-Boligforening, at det vil være naturligt at 
etablere brugergrupper. Cittabo er allerede en aktiv bru-
gergruppe med kontakt til kommunen og med egen hjem-
meside.

Når bydelen bliver beboet, er udviklingen ikke slut. Så 
skal fællesskabet udvikles, og der kommer hele tiden nye 
byggeprojekter, som skal leve op til værdierne, som gælder 
for Tankefuld.

Kommuen  fortalte, at den i det fremtidige samarbejde med 
investorerer og bygherrer vil gøre brug af Cittaslow-hjulet, 
som er et nyt værktøj, der skal sikre en god dialog mellem 
myndighed, investor og rådgiver om kvalitet i bebyggelse 
og udearealer og “bidrage til det gode liv”, herunder be-
boerinvolvering.


