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Produkt: 
Udarbejdelse af strategisk udviklingsplan for 
Bagsværd i social balance. 

Opgave:
Bagsværd i social balance var et projekt 
mellem Gladsaxe Kommune, Boligselskabet 
DAB og GAB samt Realdania.
Gladsaxe Kommunes vision er at alle bydele 
skal være i social balance, og at det sted, 
man vokser op, ikke i sig selv må være
begrænsende for muligheden for at leve et 
selvstændigt, aktivt og ansvarligt liv. 

Hele Landets opgave var at skabe 
og facilitere en åben, ligeværdig og 
handlingsmotiverende proces i arbejdet med 
den strategiske udviklingsplan for Værebro 
Park og Bagsværd i social balance.

Den sociale ubalance i Danmark kan ikke 
løses af eksperter alene og ved at investere 
penge og offentlige ressourcer i de ’udsatte
boligområder’. Det var derfor afgørende 
for procesen, at vi fik bragt aktører med 
forskellige perspektiver sammen omkring 
såvel den strategiske, som den praktiske 
udvikling. Det er netop i mødet mellem 
forskellige erfaringer og perspektiver, at de 
bæredygtige løsninger findes.

I det allerede eksisterende modningsprojekt, 
Boligliv i Balance, lå der allerede en del idéer 
til, hvordan borgernes ressourcer kunne 
syes sammen med kommunens overordnede 
strategier og handlingsplaner.
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Bagsværd
i social balance

Idéerne fandtes endvidere omsat til praksis 
flere forskellige steder i verden, hvor man 
har gode erfaringer med de forskellige 
modeller. Hvilke der skulle indgå i den 
strategiske udviklingsplan for Bagsværd, 
blev udvalgt på baggrund af et grundigt 
analysearbejde. I teamet kortlagde vi derfor 
stedets menneskelige og fysiske ressourcer 
og begrænsninger, og fandt ind til kernen 
af ”krisen”, der kunne samle og motivere 
borgerne, virksomhedsejere, investorer 
og andre aktører til at indgå i og drive en 
realisering af udviklingsplanen.

Tilgang:
Den strategiske udviklingsplan blev 
udviklet i et tæt samarbejde mellem 
flere interessenter. Kommunen og 
boligorganisationerne spillede en vigtig 
rolle i udviklingen af den organisatoriske 
ramme, og her var det vigtigt, at de var 
gearet til at møde de mange aktører med 
forskellige perspektiver, kompetencer og 
behov. Derfor har arbejdsprocessen omkring 
den strategiske udviklingsplan også været 
eksemplarisk i den forstand, at de som 
aktører på et strategisk niveau skulle rustes 
til at kunne omsætte og iværksætte strategi 
til handling og møde den brede aktørgruppe, 
hvor mulighederne opstod. De involverede 
samarbejdspartnere skulle kunne navigere i 
et spænd mellem borgerinitierede projekter 
og kommuneinitierede projekter – og 
kunne prioritere og bakke op med afsæt i 
strategien.

Bagsværd i social balance — Bindeleddet

De 5 principper 

Sociale mødesteder

”Sociale mødesteder”, er fysiske 
rum, aktiviteter eller tilbud, der 
tiltrækker og samler mennesker på 
tværs af alder, kultur, social status og 
køn. Sociale mødesteder giver flere 
spejlingsmuligheder for børn og unge 
samt styrker sammenhængskraften og 
rummeligheden i samfundet. Sociale 
mødesteder kan både være formelle, fx 
folkeskolen og uformelle, fx løberuter 
eller butikker. 

Hovedgreb

Et ”hovedgreb” griber alle de 
udfordringer og potentialer 
vi i fællesskab har kortlagt 
og adressere visionen samt 
de overordnede mål i en 
overbevisende fælles idé eller 
strategi, som nøgleaktørerne kan 
se sig selv i og som motivere 
dem til at spille aktivt ind i en 
fælles dagsorden.

For at kunne opfylde visionen er det 
nødvendigt at bryde isolationen omkring 
Værebro Park og bygge fysiske og 
mentale broer mellem boligområdet og 
Bagsværds øvrige kvarterer. 

Ud fra tanken om at ingen ønsker at være 
problemet – alle ønsker at være en del 
af løsningen, må man finde det, der kan 
samle bydelen på tværs af fysiske, sociale 
og kulturelle skel, involvere bydelens 
forskellige aktører og ressourcer og tænke 
i synergier. 

Derfor er målet for den strategiske 
udviklingsplan at skabe et ”Bagsværd i 
social balance”. 

’Bindeleddet’ er hovedgrebet, der 
griber udfordringer og muligheder og 
binder Bagsværds forskellige aktører 
og kvarterer sammen i en ny, fælles 
fortælling om en bydel, bundet sammen 
af stærke sociale mødesteder, der 
fremmer sammenhængskraften og skaber 

Hængslet   

”Hængslet” er det fysiske område, der i dag 
opleves som en barrierer mellem Værebro 
Park og resten af Bagsværd. Hængslet 
omfatter området med butikscenteret, 
forpladsen og den sydligste del af de 
høje blokke - broen over motorvejen 
og området omkring Ringbo og den 
vestligste del af Vadstrupvej. Hængslet 
udgør det stærkeste xpotentiale for at 
koble Værebro Park sammen med resten 
af Bagsværd, hvis det udvikles som et 
sammenhængende byområde med bærende 
sociale mødesteder som fx bydelshus, 
daginstitutioner og virksomheder.

Co-living i Kollektivhuset
Ramme om alternative boformer: 
- Novos behov for beformer og sociale 
fællesskaber
- Rosportens behov for midlertidige boliger og 
sociale fællesskaber
- DABs mulighed for at kunne 
tilbyde nye kollektive boformer
fx generation/senior bofællesskaber.

Sociale mødesteder for unge 
Der er et stort potentiale i at samle tilbud 
på tværs i bydelen der skaber attraktive 
alternativer til en potentiel kriminel fremtid, 
fx: 
- Mødested på kanten for unge i Bagsværd
- Fælles klubfaciliteter for AB og UB
- Udvikling af hestehold til såbare unge
- Udvidelse af familieakademitet 
til hele Bagsværd
- Nytænkning af klubberne i Værebro Park.

Vores Bagsværd CSR
Ny organisering omkring handelslivet i 
Bagsværd med fokus på bredt samarbejde.
Fokus på socialt ansvar, fx fritidsjob og 
praktik for skoleelever: Særlige tilbud 
til sårbare og udsatte borgere og tæt 
samarbejde med foreningsliv og sociale 
mødesteder.

En fælles fortælling
Samarbejder omkring formidling, image, 
historiefortælling og kommunkation, der 
involverer børn og unge i Bagsværd, fx 
borgerportrætter eller  ’100 sekunders 
hverdagsfilm’. 

Trygge forbindelser på tværs
De nye og eksisterende mulighedsrum skal 
forbindes med attraktive stier på tværs fx:
- Friluftsruter i forskellige længder og udformning
- Cykelforbindelser mellem de 3 skoler.

Inspirerende frivillig miljø
’Here we are’ er et globalt netværk for fagfolk. 
Det er et fællesskab for medfølgende ægtefæller 
til expats, som via en fælles platform kan udvikle 
og opretholde sin professionel identitet, fx 
gennem invovlering i frivilligt arbejde lokalt ved 
brug af kompetencer.

Den mobile enhed
Mobil enhed, fx. en campingvogn udstyrret med 
støtte og sparringspartnere til hverdagsaktivisme.
Borgerne kan henvende sig her med idéer, der øger 
den sociale balance og chancheligheden og som 
skaber hverdagstraditioner som fremmer mødet på 
tværs. 

Fremtidens skole
Udviklingen af fremtidens skole skal ske i 
tæt dialog og samskabelse med forældre, elever og 
lærer. For at skabe en blandet elevsammensætning 
arbejder vi med idéen om en bydelsskole med 
decentrale fysiske rammer fx:
- Indskoling - mellem trin - udskoling
-  Fælles skoleledelse
- Alliancer med lokale virksomheder og institutioner.

Bydelshuset
Bydelshuset skal været et socialt mødested som bygger 
bro mellem forskellige atkører og indsatser i områder. 
Bydelshuset kan fx sætte følgende skibe i søen:
- Co-working Space
- Gæstekunstnere 
- Urban Farming
-Samarbejde med frivilligmiljø ”Here We Are”
- Café. 
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Fra isolation til åbenhed: 
Etabler nye fysiske og mentale infrastrukturer, der skaber attraktive og 
trygge forbindelser mellem Værebro Park og Bagsværd. Tænk i fysiske 
og sociale netværk, der gør det nemt, interessant og vedkommende at 
bevæge sig fra et kvarter til et andet. Dyrk forbindelsen fra Skovbrynet 
Skole og Bagsværd Svømmehal samt fra Smør- og Fedtmosen til 
Bagsværd Sø som rygraden i en ny rekreativ og bymæssig infrastruktur.

Fra opdeling til sammenhæng: 
Styrk den sociale sammenhængskraft gennem etablering og brug 
af fælles sociale mødesteder, der placeres strategisk i tilknytning 
til en ny netværksskabende infrastruktur. Dyrk sociale mødesteder 
der appellerer bredt til borgere på tværs af geografiske, kulturelle og 
sociale skel. 

Fra ”Dem og Os” til ”Vi”: 
Opbyg og understøt nye netværk og organiseringer på tværs i bydelen 
og mellem de forskellige perspektiver. Styrk og dyrk de tværgående 
netværk og fora og bak op om dem, der tramper nye stier på tværs af 
de etablerede. Opbyg et stærkt ankerpunkt for udviklingen, bemandet 
med tværgående, strategiske, kreative og praktiske kompetencer.

Fra blok til by: 
Få flere varer på hylderne i Værebro Park, der kan tiltrække mennesker 
udefra i det daglige liv. Etabler nye funktioner og tilbud, med bred 
appel, der kan tiltrække ressourcer, aktører og aktiviteter udefra. 
Bland gerne flere funktioner i samme bygning. Skab flere bo-, bolig- og 
ejerformer, der gør Værebro Kvarteret attraktivt for flere og dermed 
skabe en mere blandet beboersammensætning. 

Fra ét perspektiv til flere: 
Der findes flere frugtbare versioner af  ”sandheden”  og dermed af 
løsningerne – involver altid aktører med forskellige synspunkter og 
perspektiver på bydelen, når der udvikles nye sociale mødesteder. 
Opbyg et fælles sprog og fælles spilleregler på tværs af faglige, sociale 
og kulturelle grupperinger, der sikrer at både de hårde og de bløde 
værdier huskes i de konkrete udviklingsprojekter.

”Alle bydele skal være 
i social balance. Det 
sted man vokser op 
må ikke i sig selv 
være begrænsende 
for muligheden for at 
leve et selvstændigt, 
aktivt, sundt og 
ansvarligt liv.”

De fem principper fastholder de 
langsigtede strategiske mål og leder 
forskellige aktører; projektmagere, 
planlæggere, politikere, beboerdemokrater 
m.fl. i den rigtige retning mod at skabe et 
Bagsværd i social balance. De 5 principper 
fungerer på tværs af den fysiske, sociale 

Bagsværd i bevægelse 
Bagsværds unikke natur skaber rammerne om at udvikle et 
stort oplevelsesområde for natur, idræt og bevægelse, fx
- En ny kortere multianvendelige oplevelses- og løberute 
evt. med udgangspunkt i den gamle Svalerute
- Nye fælles idrætsfaciliteter, der kobles til de faciliteter, 
som allerede er etableret ved Værebro Sø. 

Bydelens Børnehuse 
De nye børnehuse rummer et stort potentiale 
som mulighedsrum for social balance, hvis 
de åbnes op og tilbyder borgerne nye sociale 
mødesteder i form af attraktive uderum og 
faciliteter, der kan benyttes udenfor normal 
åbningstid.

Uformelle mødesteder med frie 
rammer
Afprøvning af et uformelt mødested, 
hvor flere målgrupper kan se sig selv, 
hvor det gode naboskab kan udfolde 
sig og møder på tværs af forskellige 
grupper kan opstå.

mangfoldige spejlingsmuligheder og 
forskellige perspektiver på livet. 

Målet med ’Bindeleddet’ er at 
binde Bagsværd sammen - fysisk, 
oplevelsesmæssigt, mentalt og socialt 
- i en samlet udviklingszone, der skaber 
sammenhæng mellem eksisterende og nye 
udviklingsområder og sociale mødesteder. 

og organisatoriske strategi. Når de sociale 
mødesteder på baggrund af strategien 
skabes nye sociale mødesteder i 
Bagsværd. Disse mødesteder er forankret i 
strategiens hovedgreb - Bindeleddet
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