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W
”Det bliver min lille oase. Det er her, jeg kan få 
lov til at gro og blive til den, jeg ved, jeg kan 
blive. Det giver mig håb for fremtiden. Jeg går fra 

at være hjemløs til at blive husejer”
- ‘MEDBYGGER’ I ‘BYG UDENFOR’ 
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introduktionintroduktion

projekt UDENFOR arbejder for at forbedre levevilkårene for udstødte hjemløse borg-
ere, og for at sikre den enkeltes ret til et værdigt liv med adgang til sundhed, velvære, 
ernæring, tryghed, bolig og andre basale nødvendigheder. Vores arbejde er rettet mod 
mennesker, der lever i hjemløshed og ikke modtager den hjælp, de har behov for. 

Efter mange års arbejde på gadeplan ved vi, at det er afgørende for en succesfuld 
socialfaglig indsats, at hjemløse borgere har reel medbestemmelse over eget liv. Mange 
hjemløse oplever at få tildelt og ikke tilbudt en bolig, når de skal indenfor, og ofte 
hører vi dem sige, at de har haft mange boliger men aldrig et hjem.

På den baggrund søsatte vi i 2016 et nyt projekt; ‘Byg UDENFOR’, som skulle afprøve 
og undersøge brugerinddragende boligbyggeri kombineret med social støtte som en 
metode til at hjælpe hjemløse mennesker videre i egen bolig. Byg UDENFOR blev i 
2019 til ‘Levefællesskabet’, og resultatet er seks unikke huse i centrum af Aarhus by, be-
boet af tidligere hjemløse borgere. Der er skabt ejerskab, tilhørsforhold og fællesskab, 
og seks mennesker, der har haft svært ved at føle sig hjemme i vores samfund, har fået 
et bedre fundament for at skabe sig et liv i en mindre udsat position. 

Projekterne har haft deres udfordringer. Startvanskeligheder i Byg UDENFOR trak 
tråde ind i begge projekter, og ingen af projekterne kom til at se ud, som de havde gjort 
på tegnebrættet. 

introduktion
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Ikke desto mindre præsenterer projekterne et nytænkende bud på, hvordan man kan 
arbejde med tilbud om bolig kombineret med social støtte, og de demonstrerer, hvor-
dan “Housing First” kan være en effektiv tilgang i bekæmpelsen af hjemløshed.

Det er projekt UDENFORs ambition at videregive og forankre tilegnede projekterfar-
inger, så andre kan finde inspiration og tage ved lære af både succeser og fejltrin.

Denne rapport er skrevet af projekt UDENFOR og giver udtryk for organisationens 
egne oplevelser og erfaringer med tilvejebringelsen af Byg UDENFOR og Levefælles-
skabet. Levefællesskabet er desuden blevet fulgt af forskere fra VIA University College, 
som i deres undersøgelse har været i dialog med beboerne omkring deres erfaringer 
med deltagelsen i projekterne1.

God læselyst.

1 Undersøgelsen er i skrivende stund under udarbejdelse. Resultaterne kan findes på udenfor.dk efter offentliggø 
 relsen

introduktion
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2016-2019
”BYG UDENFOR”

2019-2020
”LEVEFÆLLESSKABET”

Hjemløse borgere bygger 
boliger til sig selv

”medbyggere” flytter i 
bofællesskab i egne 
selvbyggede boliger

introduktion
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Foto: MONSTRUM
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byg udenfor og levefællesskabet byg udenfor og levefællesskabet 
kort fortaltkort fortalt

byg udenfor og levefællessakbet - kort fortalt

I 2016 startede projekt UDENFOR for første gang et projekt i Aarhus, hvor hjemløsheden, 
ifølge den seneste nationale kortlægning, havde en stejlt opadgående kurve. Projektet, 
som fik navnet Byg UDENFOR, og senere udviklede sig til ‘Levefællesskabet’, skulle skabe 
boliger til mennesker, som var ramt af hjemløshed; boliger, som tog udgangspunkt i 
målgruppens egne ønsker og behov, og som i så høj en grad som muligt fremmede 
medbestemmelsen over eget hjem. De færdige boliger skulle passe specifikt til de 
individer, der skulle bebo dem.

Målgruppen blev involveret som “medbyggere” helt fra begyndelsen af projektet. De sad 
med på byggemøder, deltog i workshops med arkitekter og arbejdede sammen med 
profesionelle tømrere på egne og hinandens huse. Arkitekter Uden Grænser1 og senere 
MONSTRUM2 stod for at udvikle skitser og planer for husene, hvilket skullle garantere 
visioner, æstetik og faglighed i byggeriet. 

1  Arkitekter Uden Grænser er en humanitær organisation, der arbejder for at skabe udvikling med arkitektur og  
 planlægning som redskaber.
2  MONSTRUM er en dansk virksomhed, som bygger og designer legepladser til hele verden. 
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byg udenfor og levefællesskabet byg udenfor og levefællesskabet 
kort fortaltkort fortalt

Den byggetekniske indsats blev kombineret med en socialfaglig indsats, som blev 
varetaget af ansatte socialarbejdere. Seks medbyggere arbejdede på eget hjem, mens 
andre hjemløse og udsatte borgere i Aarhus hjalp til på byggeriet eller tog del i det 
samvær, der spirede på byggepladsen. Flere af de deltagende modtog støtte og 
afhjælpning af problemer relateret til hjemløshed.

Samarbejdet mellem arkitekter, tømrere, medbyggere og socialarbejdere resulterede i 
seks små huse, som i udtryk og indretning er lige så forskellige som de mennesker, der 
har bygget dem. Et hus står i gule og blå nuancer, fordi medbyggeren havde 
tilknytning til fodboldholdet Brøndby. Et andet har små og højtsiddende vinduer, der 
skaber en huleagtig og tilbagetrukket stemning, som beboeren finder tryg. Flere af 
husene er konstrueret med to indgange, så beboeren har mulighed for at træde direkte 
ud i fællesskabet fra gadedøren eller vælge fællesskabet fra ved at gå ud gennem 
bagdøren. 

Byg UDENFOR blev i 2019 transformeret til Levefællesskabet. projekt UDENFOR 
indgik en lejeaftale med Aarhus Kommune om brug af en del af den gamle 
Amtsygehusgrund, som stod midlertidigt tom. Her kunne medbyggerne flytte ind i 
deres selvbyggede boliger til overkommelige huslejer. Boligerne blev opstillet i en 
klynge, og en del af en tidligere hospitalslænge blev omdannet til fælleslokaler med 
opholdsrum, køkken og to badeværelser. Målet for projektet og beboerne blev at 
opbygge et hjem, der kunne understøtte en god overgang fra en tilværelse på gaden til 
et liv indenfor: i egen bolig, i et bofællesskab og som en integreret del af 
lokalsamfundet. 

I løbet af 2020 blev beboerne gjort til officielle ejere af deres huse, og med udgangen af 
året overdrog projekt UDENFOR Levefællesskabet, dvs. fortsat udlejning af grund og 
den sociale støttefunktion, til Aarhus Kommune, således at de fem beboere, så længe 
de ønsker det, kan leje grund til deres hus af Aarhus Kommune, og dermed kan være 
sikret et trygt og stabilt hjem - også i fremtiden.

byg udenfor og levefællessakbet - kort fortalt
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W

“det gode liv ser forskelligt ud for forskellige 
individer – og det tager tid at se sig selv som et 
menneske med eget hjem, fremfor et menneske i 
hjemløshed”
- medARBEJDER I ‘LEVEFÆLLESSKABET’
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målgruppe og deltageremålgruppe og deltagere

Ifølge den seneste kortlægning af hjemløshed i Danmark fra 2019, foretaget af VIVE – 
det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd1, er der over 6500 hjemløse i 
Danmark. Ca. en tredjedel bor på midlertidige tilbud, såsom herberger. Ca. 4000 lever 
uden for herbergssystemet, på tilfældige adresser, eller direkte på gaden, hvor de finder 
hjælp på væresteder, natherberger og tilbydes kontakt og støtte af opsøgende gadeplans-
arbejdere.

Mange, der rammes af hjemløshed i Danmark, kommer ud af hjemløsheden igen efter 
en kortere periode. Men over halvdelen lever i hjemløshed i over 7 måneder2, hvilket har 
store personlige og samfundsmæssige konsekvenser.

Hjemløshed handler om andet end at mangle en bolig, og en bolig er mere end at have 
tag over hovedet.
Mennesker, der oplever hjemløshed, er ofte ramt af komplekse og sammensatte udfor-
dringer med misbrug og psykiske problemer. Omkring 59 procent kæmper med psykiske 
lidelser og 38 procent har både psykiske udfordringer og misbrugsproblemer, der kræver 
en støtte, som rækker ud over boligen. Men boligen kan være et nødvendigt skridt på 
vejen til et liv med færre problemer. En bolig er et hjem, en tryg og stabil base, hvorfra 
tilværelsen kan tage form. Ofte er boligen en forudsætning for, at et menneske med man-
ge andre problemer kan lægge mere langsigtede strategier for en ønsket tilværelse.

Nyere forksning og erfaringer fra udlandet peger på, at en effektiv metode til bekæmpelse 
af hjemløshed er gennem en tidlig boligrettet indsats kombineret med social støtte til 
fasholdelse af boligen - også kaldet ”Housing First”.

Projekternes målgruppe
Der blev registreret 668 hjemløse i Aarhus i 2015 - året før Byg UDENFOR blev imple-
menteret. Tallet havde været markant stigende siden 2009, hvor der blev registreret 4663. 
Byg UDENFORs målgruppe var dels hjemløse borgere i Aarhus, som kunne se mulighe-
der for sig selv i, med hjælp og støtte fra håndværkere og socialarbejder, at bygge og flytte

1 Benjaminsen (2019)
2 Kraka (2018)
3 Benjaminsen (2015)

målgruppe og deltagere
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målgruppe og deltageremålgruppe og deltagere

ind i eget hjem, dels andre hjemløse borgere i Aarhus, der var faldet ud af systemet, 
manglede et sted at høre til, og kunne se muligheder i at blive en del af fællesskabet 
omkring byggeri af huse med tilhørende relationsbaseret socialfaglig støtte.

Projekternes deltagere
En gruppe på 20 socialt udsatte og hjemløse borgere var stabilt tilknyttet Byg UDEN-
FOR fra 2016 - 2019. Det vil sige, at de bidrog til byggeriet af eget eller andres hus, eller 
kom og tog del i fællesskabet omkring byggepladsen, mens de samtidig modtog hjælp 
og støtte fra projektets socialarbejdere. 

Hertil frekventerede omtrent 60 hjemløse og udsatte borgere Byg UDENFOR mere 
løst. Matriklen omkring byggepladsen tilbød et pusterum fra hverdagen på gaden med 
rummelighed, mad og socialt samvær.

Seks deltagere med hjemløsebaggrund arbejdede på eget hus, som ”medbyggere”, med 
det formål på sigt at flytte ind i huset. De seks fortsatte siden projektdeltagelsen, som 
”beboere”, da Byg UDENFOR blev til Levefællesskabet.  

Projekternes deltagere har levet forskellige liv og gruppen har være bredtfavnende, hvad 
angår køn, alder, baggrund og ressourcer. Fælles for de seks personer, der har været 
med hele vejen, er oplevelsen af at have deltaget i et hårdt og krævende byggeprojekt, 
hvor de undertiden har mistet overblik, hvor de har genfundet ressourcer, der var 
glemt, hvor de har tilegnet sig nye kompetencer og hvor der har fundet fodfæste igen – 
nu som beboere i egne selvbyggede hjem. 

målgruppe og deltagere
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Det byggetekniske arbejde

Det byggetekniske arbejdeDet byggetekniske arbejde
i byg udenfori byg udenfor

Boligkonstruktionerne i Byg UDENFOR blev udviklet under arkitektonisk og bygge-
teknisk ledelse af henholdsvis Arkitekter Uden Grænser og MONSTRUM ud fra krav 
om brugerinddragelse i skabelsesprocessen, flytbarhed, bæredygtighed og spændende 
arkitektur. 
Arkitekter Uden Grænser faciliterede en række indledende workshops, hvor målgrup-
pen definerede et godt hjem for dem, og hvor der blev udviklet plantegninger, skitser 
og materialeopgørelser til et grundmodul, som kunne tilpasses den enkelte medbyggers 
ønsker og behov. 
MONSTRUM gik senere i processen i dialog med fire medbyggere og designede og 
optimerede deres hjem, som derefter blev opført på virksomhedens værksted i et sam-
arbejde mellem medbyggerne og MONSTRUMs professionelle håndværkere.
 

Foto: Kim Pretzman
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Det byggetekniske arbejdeDet byggetekniske arbejde
i byg udenfori byg udenfor

Det byggetekniske arbejde
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Hjemmet
Vi mener, at anstændige levevilkår er en menneskeret, og at den kan fremmes ved at tænke i helheder, og ved 
at integrere både tekniske, sociale og æstetiske aspekter i byggeri og planlægning. 

Boligen er det, de fleste mennesker opfatter som deres hjem. Det er her, vi trækker os tilbage, hvor vi kan 
socialisere i vante omgivelser og være os selv. Det er vores base - et sted vi lader op. Det er herfra vores 
dagsrytme starter og slutter - et omdrejningspunkt. At have et hjem er for de fleste mennesker et helt 
grundlæggende eksistentielt behov for at trives i livet. 

Byen er de hjemløses hjem - et netværk af ruter og samlingssteder, hvor de hjemløse lever deres hverdag, har 
rutiner og bruger toilet, spiser og sover. Det er en tilstand af gentagelse og omskiftelighed på en og sammen 
gang. 

Vi ønsker, at boligen skal kunne understøtte den hverdag mange hjemløse har, hvor de bruger byen og de 
tilbud, der er. Måske vil mange drikke deres morgenkaffe i boligen, pakke en taske, gå på gaden hele dagen, 
være i det liv, de er trygge ved og først vende tilbage til boligen om aftenen for at sove. Andre vil måske bruge 
den som en base, hvor aktiviter udgår fra i løbet af dagen. Boligen skal blive en naturlig base - “et helle”. Det 
skal være et sted, hvor man kan låse sin dør, et sted hvor man kan sove trygt og opbevare sine ejendele. Et 
sted man føler sig hjemme. 

- Fra projektmateriale udarbejdet af Arkitekter uden Grænser

ca. 20 m2

Materiale: træ

billig at bo i

installation af el og vand

sanitære installationer seperat

flytbar terrasse

flytbar “pavillon”

enkel og overskueligarkitektonisk spændende

energivenligkvalitet

positivt bidrag til byrummet

billig at bygge



21

Boligen
Arkitekter Uden Grænser ønsker i dette projekt at lægge særligt vægt på hjemlighed og fællesskab. Det ligger os på 
sinde, at være med til at skabe boliger, der kan danne en kvalificeret ramme om den enkelte beboers behov og 
livsudfoldelse - også i relation til fællesskabet. At danne en kvalificeret ramme er i dette projekt, at den enkelte bolig 
er lavet af gode og holdbare materialer, er funktionel og har behagelige lysindfald - alt sammen noget, der skaber et 
sanseligt miljø. 

Bebyggelsen
Vi ser et stort potentiale i at udnytte de muligheder, der opstår når flere boliger bliver bygget og tilsammen danner et 
fællesskab. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan den enkelte bolig kan relatere til sine nære omgivelser og til 
fællesområdet. Hver beboer kan fra deres terrasse være en del af fællesskabet fra en distance eller tage aktivt del i 
fællesområdet, der inviterer til samling eller uformelle aktiviter på tværs af beboerne. Dette midlertidige fælleskab 
kan på sigt blive permanent. Med tiden kan disse fællesskaber udvikles og styrke deres organisering; der kan skabes 
dyrkningsområder til selvforsyning, små micro-økonomier såsom indsamling af genbrugsmaterialer til 
reparationer, og vedligeholdelse af boliger og fællesbebyggelser, indsamling og salg af brænde etc. Fælleskaberne kan 
med den rette sociale støtte blive en ny måde at bo på og derved være en naturlig udvikling af Housing First. 

- Fra projektmateriale udarbejdet af Arkitekter Uden Grænser

Det byggetekniske arbejde

Illustrationer: Arkitekter uden Grænser
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det byggetekniske arbejde

”Hjemløsheden i Danmark er stigende, og vi ønskede 
at være en del af en løsning på dette problem. 

I disse tider, hvor priserne på boliger i byerne stiger 
med raketfart, stiger den sociale ulighed ligeså. 

Disse forandringer skaber dog også nye muligheder. 

Når byen udvikler sig, opstår der ubrugte byområ-
der, inden et nyt projekt skal bygges. Disse områder 
er perfekte for mobile, midlertidige huse, som ikke 

kræver meget plads.

 Vores fire huse er perfekte til netop det, for med 
sine 3 x 6 meter er de lette er få til at passe ind i det 

omskiftelige bymiljø. På den måde kan midlertidi-
ge, ubrugte områder blive til blomstrende, mobile 

lokalsamfund”. 
              
- Monstrum1

1 Fra www.monstrum.dk, 28.12.2020

Illustrationer: MONSTRUM
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i 2020 vandt Arkitekter uden grænser og projekt 
udenfor STadsarkitektens særpris for midlertidig 
arkitektur for projektet ’BYG UDENFOR’.

monstrum vandt i 2018 ’IDA (The International 
Design Award) - Guld og bronze’ i arkitektur-
kategorierne: ’Mobile Homes’ og ’Conceptual’ for 
deres bidrag til projektet. 
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Det socialfaglige arbejdeDet socialfaglige arbejde
i byg udenfor og levefællesskabeti byg udenfor og levefællesskabet

Byg UDENFOR og Levefællesskabet handlede ikke bare om at opføre boliger til 
mennesker i hjemløshed. Som en integreret del af byggeprocessen og indflytningen 
i de færdige huse, har projekterne stillet socialfaglig støtte til rådighed for projektets 
deltagere. Den socialfaglige støtte i projekterne drejede sig om relationsarbejde, opbyg-
ning af fællesskaber, afhjælpning af problemer relateret til hjemløshed og brobygning til 
øvrige hjælpeforanstaltninger - alt sammen med brugerinddragelse som en central del 
af indsatsen.

Brugerinddragelse
Brugerinvolvering i opførelsen af eget hjem var det primære udgangspunktet for pro-
jekterne. Mange mennesker, som er ramt af hjemløshed oplever at blive kastet rundt 
imellem systemer og at befinde sig i en position, hvor andre personer og myndigheder 
står med dommen over, hvad der er godt og rigtigt at gøre. Dette projekt skulle bakke 
op om deltagernes egne ønsker, behov og beslutninger. Hjemløse borgere var med i hele 
processen; fra workshops om konceptualisering af ”det gode hjem”, arkitekttegninger, 
byggeskitser og indretning af deres unikke træhus til selve byggeriet og endeligt i ind-
flytning i husene og opbyggelsen af et bofællesskab. 

Relationsarbejde 
Relationen er i centrum i alt projekt UDENFORs arbejde. Vi forsøger først og fremmest 
at skabe og vedligeholde en tillidsfuld kontakt, for på den baggrund bedst muligt at 
kunne hjælpe, støtte og drage omsorg for den enkelte. Det sociale arbejde i Byg UDEN-
FOR og Levefællesskabet har således taget udgangspunkt i at danne gode relationer til 
de mennesker, der tog del i aktiviteterne på og omkring byggepladsen og senere til de af 
deltagerne, der flyttede i egne huse i Levefællesskabet. 

det socialfaglige arbejde
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Det socialfaglige arbejdeDet socialfaglige arbejde
i byg udenfor og levefællesskabeti byg udenfor og levefællesskabet

det socialfaglige arbejde

Fællesskab og opbyggelsen af ’hjem’ som fælles tredje
Etableringen af fællesskaber var en central del af projektplanerne; som en del af relati-
onsarbejdet, og som et redskab til at hjælpe deltagerne fra et isoleret liv i hjemløshed til 
et liv med sociale relationer til det omgivende samfund.

Byg UDENFOR tilbød deltagelse i et fællesskab bestående af medbyggere, frivillige, so-
cialfaglige medarbejdere, tømrere, arkitekter og samarbejdspartnere, som delte samme 
mål om at bygge huse. Efterfølgende, i Levefællesskabet, skulle beboerne være fælles 
om at leve tæt sammen. Her opstod fællesskabet via iværksættelse af mindre bygge-
projekter, såsom terrasser, via fællesmøder relateret til opretholdelsen af et bæredygtigt 
bofællesskab og via fælles ture og oplevelser. I Byg UDENFOR og Levefællesskabet var 
byggeriet og hjemmet således et fælles tredje, og samværet mellem deltagere og med-
arbejdere kunne tage udgangspunkt i et fælles mål. Det at bygge huse gav anledning 
til at tale om både søm, skruer, vejret og weekenden, og det at skabe et bofællesskab 
med fællesarealer og fælles retningslinjer gav anledning til at tale om behov og ønsker 
i hverdagen - samtaler som på sigt gav grobund for at kunne tage fat om individuelle 
problemer hos deltagerne, når de selv var klar til det. 

De ansattes fokus på løbende at arrangere aktiviteter, der skulle understøtte fællesska-
bet blev udfaset sidst i projektet i takt med, at beboerne i stigende grad søgte selvbe-
stemmelse og fik behov for at projektets ansatte trak sig tilbage.

hjælp, støtte og brobygning
I forlængelse af relationsarbejdet i Byg UDENFOR og Levefællesskabet arbejdede de 
ansatte på at etablere den nødvendige hjælp til den enkelte. Det handlede til en start ty-
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pisk om at understøtte umiddelbare og kortsigtede behov, med henblik på at minimere 
risikofaktorer forbundet til hjemløsheden, såsom svag økonomi, ensomhed og vanske-
ligheder ved at manøvrere i det offentlige system og på sigt sparring omkring ønsker 
for fremtiden og støtte til at nå derhen. Projekternes medarbejdere har fungeret som 
brobyggere til kommunen, sundhedsvæsenet, sociale tilbud og andre mere etablerede 
hjælpeforanstaltninger. 

det socialfaglige arbejde

Relationsarbejdet i de to projekter blev til tider vanskeliggjort af, 
at deltagerne i perioder havde svært ved at forene sig med pro-
jekterne og fik behov for at trække sig, sige fra eller gøre mod-
stand. Modstanden udsprang ofte af dilemmaer, der knyttede sig 
til visionen om en høj grad af brugerinddragelse (som vil blive 
uddybet senere i rapporten). Men de periodevise vanskelighe-
der i opretholdelsen af gode relationer mellem medarbejdere og 
deltagere må også ses som en forudsætning i arbejdet med netop 
denne målgruppe, hvor midlertidighed og ustabilitet er en inte-
greret del af tilværelsen. Det er en velkendt problematik i projekt 
UDENFORs arbejde, at der sommetider opstår afstandtagen, når 
socialarbejdere ledsager hjemløse borgere i store livsforandringer. 
Markante skift i måden at leve sit liv på vil uundgåeligt frembrin-
ge usikkerhed, tvivl og bekymringer. Og det er vores erfaring, at 
hjemløse borgere, som skal ud af et liv på gaden, ofte reagerer ved 
at prøve at trække sig, fokusere på begrænsninger, skabe modstand 
og/eller tage afstand, for dermed at flytte sig fra de bekymringer, 
der kan være smertefulde at håndtere. Et kontinuerligt fokus i pro-
jekterne på at skabe eller genskabe en tillidsfuld kontakt førte til, 
at relationer mellem deltagere og medarbejdere i de gode perioder 
kunne konverteres til støtte henimod et mere trygt og stabilt liv.
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i en logbogsanalyse af forløbet for de seks 
beboere, der flyttede i egen selvbygget bolig i 
’levefællesskabet’,  kan der hos alle registre-
res en forbedring af livssituationen.

beboerne har, udover en bolig, bl.a. opnået be-
skæftigelse, stabilisering af misbrug og bedring i 
kontakten til eksisterende støttesystemer. 

alle fem tilbageværende beboere i ’Levefælles-
skabet’ ønsker at blive boende (den sjette er 
hjulpet videre til en anden boligløsning)  og er 
således rykket fra et liv i hjemløshed til et liv 
indenfor. 

77 deltagere frekventerede i projektperioden 
’byg udenfor’, hvor de kunne få et større net-
værk, socialt samvær på byggepladsen og skades-
reduktion i form af mad og andre fornødenheder. 

20 deltagere fik i løbet af projektperioden et 
mere målrettet forbrug af andre relevante 
sociale tilbud. 

seks deltagere kunne efter afslutningen af ’byg 
udenfor’ flytte i egen selvbygget bolig.
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det socialgalige arbejde i byg udenfor og levefællesskabet

Sideløbende med byggeprojektet igangsattes også ’Café UDENFOR’, 
hvor uddeling af mad skulle bidrage til skadesreduktion blandt de 
mest udsatte borgere rundt omkring i Aarhus. Cafeen kom ikke til 
at fungere som tiltænkt, men den blev et samlingspunkt og socialt 
bindemiddel for alle, der havde deres gang på byggepladsen.
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byg udenfor/Levefællesskabet 
vandt fællesskabsprisen i 2019

Foto: MONSTRUM
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to projekter med udfordringerto projekter med udfordringer

Ambitionerne var høje, da projekt UDENFOR søsatte Byg UDENFOR; et længe ønsket 
projekt, som havde brugerinddragende boligbyggeri som udgangspunkt. I løbet af tre 
år skulle projektet tilvejebringe ”en række” flytbare huse, der kunne opstilles i klynger 
på grunde som stod ubrugte, og flyttes igen, når grundene skulle i brug. I bedste fald 
kunne flere klynger af selvbyggede huse med tidligere hjemløse beboere blive en del af 
Aarhus, og være med til at sikre et mangfoldigt byrum, hvor arkitektur, diversitet og 
medmenneskelig interaktion indgik som en naturlig del af det urbane miljø.

Vi havde ikke kendskab til andre, der var lykkes med at bygge boliger sammen med 
hjemløse borgere, lade dem flytte i bofællesskab i de selvbyggede boliger, overdrage 
ejerskabet af husene til de enkelte beboere og afslutningsvis forankre projektet hos en 
samarbejdspartner. Vi trådte på helt nyt land – også bogstaveligt talt: i Aarhus, hvor 
projekt UDENFOR ikke har arbejdet før. 

Projekt UDENFOR fik som startskud til projektet en bevilling fra EU til socialt arbejde 
med hjemløse borgere i Aarhus. Midlerne kunne ikke bruges til byggematerialer. Det 
blev besluttet at anlægge en matrikel i Aarhus og påbegynde en kontaktskabende 
indsats overfor målgruppen, for på den måde tidligt at kunne inddrage mennesker, som 
var ramt af hjemløshed i udviklingen af projektet. Sideløbende blev der arbejdet på at 
rejse penge til byggematerialer. 

Denne start på projektet kom til at forlænge og udvande dele af den indledende fase. 
Det tog længere tid at etablere sig i Aarhus end forventet. projekt UDENFORs sekreta-
riat, ledelse og øvrige medarbejdere var lokaliseret i København, mens nye medarbejde-
re arbejdede på implementeringen af projektet i Aarhus. Denne afstand besværliggjorde 
processen og den manglende finansiering af byggematerialer medførte et vakuum: 
Uden byggematerialer kunne byggeskitser og idéer om et godt hjem ikke materialisere 
sig til konkrete huse.

Både projekt UDENFOR i København og projektet Byg UDENFOR i Aarhus var sidelø-
bende påvirket af udskiftninger i både ledelse og blandt nære medarbejdere, hvilket fik 
konsekvenser for relationsdannelsen mellem medarbejdere og deltagere. Nogle af delta-
gerne gav udtryk for, at de ikke oplevede at kunne regne med, at det, der var blevet sagt 
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to projekter med udfordringer

af en tidligere medarbejder, blev taget op af den næste, og fraværet af en gennemgåen-
de projektleder medførte, at det blev uklart for deltagerne, hvilke beslutninger, de var 
inddraget i. Projektets omfang, mål og indhold måtte som konsekvens af implemente-
ringsvanskelighederne om- og nedjusteres, og det stod i perioder uklart for projektets 
deltagere, såvel som medarbejdere, hvad de kunne forvente sig, hvilket skabte både 
tvivl og usikkerhed. Samtidig skulle deltagerne forholde sig til store livsforandringer 
ved at flytte fra gaden til bolig – forandringer, som kan være svære at overskue, selvom 
de er ønskede. 

Projekt UDENFOR har mange års erfaringer med projektbaseret arbejde med udsatte 
hjemløse borgere, og det er ikke nyt for organisationen, at det kan være konflikt-
fyldt at arbejde med store livsforandringer, der bringer mennesker ud af deres vante 
omgivelser, og at graden af kontakt mellem socialarbejdere og hjemløse borgere bliver 
udfordret i svære perioder. Tid, tålmodighed og lydhørhed var nøgleord for socialar-
bejderne, som arbejdede på at genskabe et fælles forventningsgrundlag, der baserede 
sig på en realistisk projektramme, løbende at (gen)opbygge en tillidsfuld kontakt til 
deltagerne, og at hjælpe deltagerne igennem de svære og usikre processer hen imod 
livet i egen bolig. 

Forankringen af det efterfølgende projekt, Levefællesskabet, viste sig ligeledes at kræve 
en langsommelig proces for at komme i mål, og medbyggerne, som nu var beboere, 
var usikre på, hvad der ville ske med dem og deres huse ved projektets afslutning. Som 
projekterne skred frem, fik beboerne i øvrigt, i højere grad end forventet, et behov for 
at husene skulle tilhøre dem selv. Den indledende tanke havde været, at husene skulle 
være simple og fungere som springbræt for deltagerne til en mere permanent boligløs-
ning - som et skridt på vejen til en ’normal bolig’ - hvorfor der ikke indledningsvis var 
taget højde for et ønske om at eje eget hus.

Der blev lyttet til og handlet på deltagernes ønske om reelt ejerskab af husene. Pro-
cessen gav store hovedbrud hos både tømrere, projektledere, medbyggere og senere 
beboere, men det lykkedes at omdanne husene fra midlertidige bo-enheder til boliger 
af mere permanent karakter, med installation af vand og afløb til eget køkken. I foråret 
2020 lykkedes det også at finde en løsning som muliggjorde, at beboerne officielt blev 
ejere af husene.
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”DET HANDlER OM AT BLIVE ANSTÆNDIG  I EGNE ØJNE”
- BEBOER I LEVEFÆLLESSKABET
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Foto: Ole Knudsen
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FRA Kortsigtede TIL LANGSIGTEDE 
STRATEGIErR 
I levefællesskabet

Et menneske i hjemløshed har ofte kun overskud til at forholde sig til kortsigtede over-
levelsesstrategier: hvor kan jeg sove i nat?, hvordan stiller jeg min sult i dag?, hvor kan 
jeg opbevare mine ting nogle timer, så de ikke bliver stjålet? Daglige usikkerheder og 
stressfaktorer resulterer i en ”knaphedstænkning”, hvor fokus på akutte behov, begræn-
ser muligheden for at udføre aktiviteter, der kan forbedre en udsat livssituation .

Og når et menneske, der længe har levet i hjemløshed flytter i bolig, kan der nemt opstå 
en oplevelse af ensomhed og af at være lige så hjemløs og ‘udenfor’, som man var før.

Byg UDENFOR og Levefællesskabet skulle skabe hjem, som var overskuelige for den 
enkelte, hvor beboerne kunne tilegne sig bo-kompetencer samt en oplevelse af tilhørs-
forhold og styring af eget liv – både hvad angår bolig, sygdom, misbrug, sociale proble-
mer og sociale netværk, og dermed en base med mulighed for at skabe mere langsigte-
de strategier for tilværelsen. Et fokus i Levefællesskabet var desuden at vedligeholde det 
fællesskab, der var blevet skabt i Byg UDENFOR og hermed at bidrage til udviklingen 
af kompetencer, som også kunne være givende for deltagerne i andre fællesskaber.

Et hjem kan betegnes som et ”næsten ukrænkeligt suverænitetsområde”  hvorfor 
brugerinddragelse ikke kun var vigtigt i Byg UDENFOR, hvor deltagerne skulle bygge 
en bolig, men også i ’Levefællesskabet’, som skulle understøtte deltagerne i at skabe et 
hjem. Det var Levefællesskabets opgave, at støtte, hjælpe, vejlede og involvere beboerne 
på en sådan måde, at det langt hen ad vejen var dem selv, der lavede bevægelsen fra 
hjemløshed til et liv i eget hjem med bedre forudsætninger for at udvikle sig. 

fra kortsigtede til langsigtede strategier
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På workshops og regelmæssige husmøder, blev der arbejdet med husordener, rutiner 
og traditioner som bindeled for fællesskabet, og med tematikker som: ‘det gode nabo-
skab’, ’hvordan sikres det, at alle trives?’ og ’hvad kan vi hver især tilføre fællesskabet?’. 

En beboer påtog sig på eget initiativ rengøring af fællesarealer. En anden vaskede 
vinduer og sørgede for vask af fælles håndklæder og viskestykker. Og en tredje vaskede 
tøj for to andre medbeboere, da de begge gennemgik en periode med mindre overskud. 

Beboernes oplevelse af ansvar overfor hinanden og fællesskabet voksede gennem 
projektperioden og de fik i stigende grad behov for, at projektets medarbejdere trak sig 
fra fællesskabet, så de kunne etablere hjem og integritet uden indblanding udefra. De 
ansatte i Levefællesskabet kom som udgangspunkt ikke uden aftale eller uden for fast-
lagte tidspunkter således, at den private hjemlige sfære kunne forblive intakt. De var 
ligeledes opmærksomme på kun at indgå i dialoger omkring fx renhold af fællesarealer 
eller andet på opfordring fra beboerne selv, så det aldrig blev medarbejdernes normer 
for ’det rigtige liv’ eller ’det rigtige hjem’, som blev afspejlet i Levefællesskabet. 

Levefællesskabet sikrede beskedne huslejer, der gav beboerne et økonomisk råderum. 
Det sikrede plads til fællesskab, så ensomhed kunne forebygges. Og det sikrede støtte 
til, gennem arbejde, aktivering, anskaffelse af personlige papirer, genetablering af 
kontakt til bl.a. det offentlige hjælpesystem, at bevæge sig tættere på det omgivende 
samfund og på realiseringen af egne ønsker for fremtiden. 

fra kortsigtede til langsigtede strategier
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“Jeg ryger meget mindre (hash) lige nu, 
fordi der ligesom er form på min dag. I 
starten ventede jeg bare på, I gik hjem, 
så jeg kunne ryge, men nu er det helt 
anderledes”  
- beboer i levefællesskabet

fra kortsigtede til langsigtede strategier
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Med den ro, tryghed og sikkerhed, som et hjem 
kunne tilbyde, og med  hjælp, støtte, vejled-
ning og brobygning fra Levefællesskabets 
ansatte, har beboerne opnået en mere stabil 
tilværelse Og har blandt andet lagt planer 
for fremtidig uddannelse, bekæftigelse og 
selvstændig virksomhed. 
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Projekterne Byg UDENFOR og Levefællesskabet er lykkes med at skabe boliger og 
hjem til mennesker, som har levet i hjemløshed. De har skabt unikke resultater ved at 
forene sociale aktører, private aktører, kommunale aktører og målgruppen selv. Og de 
har bidraget med nye erfaringer, internt og eksternt, som på sigt kan komme andre i 
målgruppen til gode. 

På det organisatoriske plan blev en vigtig erfaring, at overførelse af de grundværdier, 
som er forankret i organisationens kerne, skal prioriteres højt i et nystartet projekt (som 
tilmed ligger fysisk distanceret fra organisationens sekretariat og ledelse), således at 
der sikres et stabilt fælles fundament for arbejdet, der vækker genklang i både ledelse, 
medarbejdere og deltagere. Desuden understregede de problematikker, der udsprang af 
at søsætte et projekt før hele den fornødne finansiering og en forankringsaftale var på 
plads, at det er afgørende at sikre løbende forventningsafstemning blandt alle projektets 
deltagende, og at der i projektdesignet må tages højde for, at både projektet og deltager-
ne vil udvikle sig undervejs, og at nye muligheder, begrænsninger, behov og ønsker kan 
opstå. 

Vigtigst kan vi konkludere, at brugerinddragende boligbyggeri ser ud til at tilføre en 
grad af tilhørsforhold og selvbestemmelse, som er med til at gøre en ’bolig’ til et ’hjem’. 

Hjem og selvbestemmelse hører sammen
Det blev tydeligt i projekterne, at et hjem først er et rigtigt hjem, når hjemmets beboer 
er selvbestemmende, eller i hvert fald, i samspil med andre beboere, fastlægger rammer 
og regler for hjemmet, hvorfor en høj grad af brugerinddragelse vedblev at være en 
afgørende grundpille i begge projekter.

Den høje grad af involvering i skabelsen af eget hjem var dels medvirkende til at 
deltagerne fik mulighed for at anvende og udvikle kompetencer og ressourcer, først 
indenfor byggeri og senere indenfor det ”at bo”. For de seks, der byggede huse til sig selv 
og senere flyttede ind i dem, medvirkede involveringen i skabelsesprocessen også til en 
oplevelse af tilknytning til huset, som fastholdt dem i processen, trods op- og nedture 
på vejen. 

De huse, der blev bygget i Byg UDENFOR, var oprindeligt tænkt som boliger, som 
beboerne ville bebo i en kortere periode, indtil de fik lyst til og mod på at rykke videre 
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til noget mere permanent. Derfor skulle de kun opstilles midlertidigt på grunde som en 
kommune eller andre ikke brugte i en periode. Husene skulle derfor ikke oprindeligt 
have køkken (dette skulle forefindes på fællesarealer tilknyttet husene), og kun udsty-
res med det nødvendige i forhold til strøm og opvarmning. Projektet ville skabe nemt 
flytbare boliger, som kunne udgøre et første midlertidigt skridt på vejen mod livet i en 
’almindelig bolig’. 

Men undervejs i projektet opstod der en forbundethed til det selvbyggede hus hos de 
involverede medbyggere, som rakte ud over de indledende forestillinger. Den enkelte 
beboer fandt sig selv så knyttet til huset, at en præmis for et succesfuldt projekt, efter 
ønske fra medbyggerne, blev at sikre mere permanente forhold, herunder at installere 
køkken og vand, og at transformere følelsen af forbundethed til et reelt ejerskab. 

I Levefællesskabet erfarede vi et voksende behov hos deltagerne for et liv, som ikke 
foregik på projektets præmisser. Beboerne fik i stigende grad behov for et fællesskab, de 
selv havde bestemt. Medarbejderne faciliterede løbende aktiviteter, der skulle under-
bygge samvær og udvikling af kompetencer, som også kunne bruges til at indgå i andre 
fællesskaber. Men det var først da Corona-krisen tvang de ansatte til at arbejde hjemme 
og opholde sig så lidt som muligt i Levefællesskabet, at fællesskabet for alvor begyndte 
at blomtre. Beboerne, hvis engagement i fællesaktiviteter op til da havde været dalende, 
tog nu ejerskab over deres indbyrdes samvær. De tog på ture sammen, spiste sammen 
og interagerede mere med hinanden, end de havde gjort før. Projektet var lykkes med at 
sætte rammerne for, at relationer og samvær kunne udvikle sig. Men det var beboerne 
selv, der lykkedes med at skabe et reelt fællesskab, der fungerede på deres præmisser.

Brugerinddragelse kræver tydelig rammesætning
Som mange andre aktører før os1, måtte vi erkende at en høj grad af brugerinddragelse 
kan være dilemmafyldt. Hvem står med den endelige beslutning omkring placering af 
vinduer eller farvevalg, når arkitektens viden om lys og luft kolliderer med medbygge-
rens ønsker om afskærmning? Hvordan undgår man, at beslutninger taget på ledel-
sesniveau, af økonomiske eller andre strategiske nødvendigheder, ikke bliver kilde til 
oplevelse af frataget indflydelse hos deltageren, der ønsker, at projektet går i en anden 
retning? Og hvordan forholder man sig bedst til den ustabilitet, der ofte kendetegner 
målgruppen af hjemløse borgere, når der skal træffes beslutninger her og nu?  

1 Ramsbøl, H., Elbæk, O., og Hansen, C. (2007)Ramsbøl, H., Elbæk, O., og Hansen, C. (2007)
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Det at inddrage deltagerne så meget som muligt i udformningen af eget hjem har været 
en positiv proces med positive resultater. Der er opstået ejerskab, tilhørsforhold og 
fællesskab gennem involvering og indflydelse, som har været medvirkende til at sikre 
deltagerne en bolig, som de forbinder med ”et rigtigt hjem”, og som dermed har medvir-
ket konstruktivt til bevægelsen henimod et liv i en mindre udsat position. 

Det at ville inddrage deltagerne i alle dele af projektet, som var intentionen i Byg 
UDENFOR for at sikre engegement og ligeværd, havde sine faldgruber. Tilgangen gav, 
når den lykkedes, en oplevelse hos brugerne af ikke at føle sig institutionaliserede. Til 
gengæld gav tilgangen også anledning til skuffelse, følelser af svigt og uoverensstem-
melser, når den viste sig ikke at kunne blive realiseret i alle led; fx når beslutninger af 
finansielle, etiske eller andre strategiske årsager måtte træffes af projektets medarbejde-
re eller på ledelsesniveau. 

Konflikterne relateret til ambitionen om en høj grad af brugerinddragelse tydeliggjor-
de, at projektet var lykkedes med at skabe engagement hos medbyggerne, men også at 
brugerinddragelse kræver tydelige rammer, og en forståelse af, at deltagere og medar-
bejdere har forskellig ballast med sig ind i det fælles ønske om brugerinddragelse. Når 
vi ser tilbage på projekterne, står det klart, at det havde givet en bedre proces for alle 
involverede at arbejde med en mere klart defineret rollefordeling, hvor der med be-
tegnelserne ”medbygger”, ”tømrer”, ”socialarbejder”, ”projektleder” og ”arkitekt” havde 
fulgt eksplicitte ansvarsområder og forpligtelser. Det er vigtigt at tydeliggøre, hvilke 
elementer af et projekt, man som deltager har indflydelse på. Ikke alle behøver at være 
ligestillede i alle niveauer af et projekt for at være inkluderede eller ligeværdige. Fokus 
må være at finde den rette balance mellem ansvar og involvering og i den balancegang 
hele tiden have øje for sårbarheden hos den enkelte, så man undgår at lægge til tidligere 
oplevelser af svigt og mindreværd.

forandring er svær – også selvom det er til det bedre
projekt UDENFOR har startet og afsluttet mange projekter i årenes løb. Endnu engang 
kan vi understrege, at tid og tålmodighed er grundlæggende i arbejdet med hjemløse 
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borgere, som kæmper med komplekse sociale problemer, gentagne nederlag og en 
hverdag præget af ustabilitet og et nødvendigt fokus på opfyldelse af akutte behov. 

Der må i projekter målrettet hjemløse borgere tages højde for deltagernes forskellige 
ressourcer og udfordringer. Nogle har behov for mere hjælp end andre. Nogle vil være 
mere interesserede i detaljer omkring eksempelvis deres hus end andre. Og nogle vil i 
perioder være nødt til at få projektet på afstand eller være mindre deltagende. 

Som vi ofte har oplevet før, når vi har hjulpet udsatte borgere væk fra gaden, oplevede 
vi i Byg UDENFOR og Levefællesskabet, hvordan transitionen til et liv i bolig kan være 
svær at overskue. Det uvante kan føles utrygt, truende og skabe modtand og afvisning 
fra målgruppen, selvom forandringen er ønsket. Det var i perioder primært projekter-
nes udfordringer, der fyldte hos deltagerne, og nogle trak sig i perioder fra kontakten 
til projektets medarbejdere. Det skal projekter som disse kunne rumme.

to projekter med vigtig læring

Det tager tid at etablere sig i en ny by. 
Det tager tid at etablere trygge relationer til en udsat målgruppe.

 Det tager tid at bygge en bolig, når man står i en udsat position. 
Det tager tid at lære at flytte i bolig efter at have levet som hjemløs. 

Og der vil uden tvivl opstå uforudsete forhold hen ad vejen.
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Fra gaden til egen bolig med
social støtte
- Housing first

Byg UDENFOR og Levefællesskabet, hvor hjemløse borgere er blevet tilbudt selvstæn-
dig bolig og samtidig har modtaget en helhedsorienteret støtte, kan ses som eksempler 
på ’Housing First’. 

Housing First-metoden indebærer tidligt tilbud om bolig kombineret med en fasthol-
dende social støtte. Den repræsenterer et brud med en tidligere fremherskende praksis 
på området, den såkaldte ”Treatment First”-tilgang, der lagde vægt på at gøre borgeren 
boligparat før indflytning i bolig, fx ved at følge psykiatrisk behandling eller misbrugs-
behandling.1 

Erfaringerne fra de to projekter i Aarhus peger på, at Housing First virker, selv for 
meget udsatte borgere. Denne konklusion er baseret på et spinkelt datagrundlag; ikke 
desto mindre bor 5 ud af 6 af medbyggerne, i skrivende stund, fortsat i deres hjem og 
den sjette, som projektet hjalp videre til en mere egnet boform, er også fortsat væk 
fra gaden. Mennesker, der har haft svært ved at føle sig hjemme i vores samfund har 
gennem projekterne flyttet sig til en position, hvor de har bedre forudsætninger for at 
handle på ønsker for fremtiden. 

Livet i egen selvbygget bolig i Levefællesskabet har for alle beboere betydet en væ-
sentlig forbedring i muligheden for at udvikle langsigtede strategier. Det gælder for 
alle beboerne, at de efter indflytning i eget hjem har oplevet mere stabilitet, herunder 
stabilisering af misbrug og bedre kontakt til etablerede støttesystemer, og de er begyndt 
at lægge planer for fremtiden, herunder planer om uddannelse, opstart af selvstændig 
virksomhed eller ansættelse i beskæftigelse.

1 Benjaminsen, L. (2017)

housing first virker
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Fra gaden til egen bolig med
social støtte
- Housing first

’Housing First’ som metode i arbejdet henimod at bekæmpe hjemløshed kræver en bo-
ligindsats, sideløbende med en individuelt tilrettelagt social støtte. Vi vil på baggrund 
af projekterne fremhæve nogle indsigter, som er relevante at medtænke i Housing 
First-baserede indsatser målrettet meget udsatte borgere. 

selv- og medbestemmelse i eget hjem
Beboerne i Levefællesskabet har haft stor indflydelse på udformning og indretning af 
egne huse og af fællesarealer, og oplevelsen af selvbestemmelse i deres hjem og indfly-
delse på de regler, retningsliner og omgivelser, der er knyttet til hjemmet, har medført 
den nødvendige oplevelse af tilhørsforhold og ejerskab således, at beboerne har haft 
lyst til at værne om hjemmet og bygge et liv op med hjemmet og fællesskabet som 
udgangspunkt. Succesfuld Housing First behøver ikke omfatte ’selvbyg’ og bofælles-
skab, som det er tilfældet i Byg UDENFOR og Levefællesskabet – men disse elementer 
tydeliggør vigtigheden af selv- og medbestemmelse over eget hjem og liv, og at det at 
føle sig hjemme også ofte indebærer at føle sig som en del af det omgivende samfund.

tid og tålmodighed 
En Housing First-tilgang indebærer, at hjemløse borgere (der vil i bolig) hjælpes 
hurtigt i bolig, og dermed undgår at havne i langtidshjemløshed. Men vi må samtidig, 
som det gælder med alt socialt arbejde med meget udsatte borgere, væbne os med den 
nødvendige tid og tålmodighed. Flere af deltagerne i Levefællesskabet har haft kriser 
undervejs, har droppet kontakten til projektets ansatte og har været klar til at opgive 
men har fundet viljen igen. Og det har projektet givet plads til. Det tager tid og tålmo-
dighed at se sig selv som et menneske med eget hjem, fremfor et menneske, der lever 
på gaden. Det tager tid og tålmodighed at lære at overskue de forpligtelser, der følger 
med et hjem. Det tager tid og tålmodighed at arbejde med mennesker, som tidligere 
har oplevet svigt. Ét støtteforløb vil ikke altid være nok, når et menneske, som har levet 
udenfor i lang tid, skal i bolig. 

variation i boligmassen
’Housing’ til hjemløse borgere handler ikke om et boligtilbud, men om det rigtige bo-
ligtilbud – og kræver variation i boligmassen. I én af deltagernes tilfælde viste det sig, 
at vedkommende og bofællesskabet ikke kunne forenes. Vedkommende blev hjulpet 
videre til et andet botilbud, som stemte bedre overens med dennes behov. 
For at Housing First skal virke, må vi anerkende, at det gode liv, ser forskelligt ud 
for forskellige individer, og at vi ikke nødvendigvis kan trække normer for ’bolig’ og 
’hjem’, ned over de mennesker, vi søger at hjælpe. 

housing first virker
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Tak til

TAK TIL

Byg UDENFOR og Levefællesskabet blev gennemført i uundværligt samarbejde  
med en række aktører.

Det sociale arbejde i BYG UDENFOR blev muliggjort med støtte fra 
FEAD – Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.

Levefællesskabet blev muliggjort med midler fra Oak Foundation Denmark.

Tak til Arkitekter Uden Grænser, som har bidraget med udvikling af koncept og 
tegninger af huse samt været sparringspartner under hele bygge- og etablering-
sprocessen.  

Tak til MONSTRUM, som har doneret fire huse og deres tid og arbejdskraft til Byg 
UDENFOR. 

Tak til STARK-fonden, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, Davidsen Tøm-
merhandel, AnnTex, Heimstaden, Superwood, Hunton Johs. Sørensen og 
sønner og Gråkjær A/S for donationer af byggematerialer.

Tak til MTHP-fond for midler til at understøtte fællesskabsopbyggende aktivi-
teter i de to projekter.

Tak til Aarhus Kommune for samarbejde, sparring og modet til at videreføre 
nytænkende løsninger.  

En særlig stor tak skal gå til projekternes medbyggere og beboere.
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Man kan bo på mange måder. 
I et ”levefællesskab” i Aarhus bor FEM 

mennesker, som før var hjemløse, i små 
farvestrålende huse, som de selv har 

været med til at tegne og bygge. 


