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Bæredygtigt
bofællesskab i 
Engdraget

Produkt:
Bæredygtighedsnotat og program samt 
samskabende proces med beboerne det første 
år efter indflytning. 

Projektets første faser er udarbejdet af Sille 
Askefrø Bjørn ved Arkitema Architects i 2016.

Opgave:
Slagelse Boligselskab gennemførte i samarbejde 
med Slagelse Kommune, Arkitema Architects/
Hele Landet en visionær proces omkring udvikling 
af et ”Bæredygtigt fællesskab i Engdraget”. 

Engdraget er et af de første boligkvarterer i det 
nye byudviklingsområde; Tidselbjerget, i Slagelse. 
Projektet omfatter 126 boliger i en tæt-lav 
bebyggelsesform og henvender sig primært til 4 
målgrupper: Unge nyetablerede, aktive singler, 
engagerede familier og aktive seniorer. 

Projektet er et pilotprojekt, hvor vi gennem 
en samskabende proces mellem kommende 
beboere, boligselskab og kommune 
undersøger, udvikler og afprøver konkrete 
bæredygtighedstiltag inden for miljømæssig–, 
social– og økonomisk bæredygtighed.

Tilgang:
Med udgangspunkt i en samskabende proces, er 
målet at de involverede parter i udviklingen af 
Engdraget vil opleve en vedkommende proces, 
der motiverer og ruster dem til at spille en aktiv 
rolle i udviklingen af Engdragets fremtid.

Overskriften på den samskabende proces var: 
”Hvad kan vi dele?” - Og vigtige spørgsmål, som 
blev belyst og besvaret gennem processen var:
       
— Hvor sætter vi den miljømæssige overligger 
i Engdraget i forhold til Energi, LAR og 

affaldshåndtering?        
            
— Hvordan kan vi med udgangspunkt i de 
miljømæssige ambitioner skabe et socialt 
fællesskab både internt i Engdraget og sammen 
med naboer og borgere i Slagelse?
         
— Hvilke ting, tjenester og erfaringer kan vi dele 
til glæde og gavn for hinanden, og hvordan kan 
en økonomisk bæredygtighedsmodel se ud for 
lokalområdet?
 
Overstående spørgsmål og konklusioner er 
samlet i et bæredygtighedsnotat- og program for 
Engdraget.

Ibrugtagningsfasen:
Det første år efter indflytningen understøtter 
vi etableringsprocessen gennem et faciliteret 
workshopforløb og nogle konkrete test af 
forskellige modeller for indholdet og driften af 
fællesskabet. 
Vi benytter en metode vi kalder 
’aktionsplanlægning’. Metoden går ud på, at 
man sammen med brugerne – i dette tilfælde 
beboerne i Engdraget –udfolder visionen for det 
bæredygtige fællesskab i en række konkrete 
projekter (aktioner), som man afprøver og 
praktiserer over en periode. På baggrund af 
de erfaringer man høster gennem de konkrete 
afprøvninger, evaluerer og justerer man 
projekterne, inden de etableres i en permanent 
form.
Vi tror, aktionsplanlægning virker, fordi vi her 
kobler den abstrakte, visionære fremtid med
den konkrete, praktiske nutid. Herved forbedres 
chancerne for at den langsigtede vision om et
bæredygtigt fællesskab i Engdraget rent faktisk 
bliver til noget og finder sin realistiske og
holdbare form i forhold til de mennesker, det 
handler om.
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