Bænk til bolig møde d. 10.8.17
Deltagere: Jens Vestergaard, Rani Henriksen, Lasse for Fred, Kim Allan, Ask Svejstrup
Afbud: Josefine, Per Riel, Laura (gæst)
1. præsentation af medlemmer
Jens Vestergaard har været i SAND siden 2004. Har været murer i sit arbejdsliv. Blev hjemløs på et
tidspunkt. Sælger også Hus Forbi. Bor i Kbh. Har været formand i SAND Hovedstaden i to perioder.
Ask har været ansat i SAND siden 2002. Er en af tovholderne i gruppen.
Rani har været med i SAND siden 2011. Han har været lidt væk en overgang. Siden 2014 har han
været aktiv igen. Han har også boet på Skansegården et stykke tid. Han er lige flyttet til Farum. Han
har været med i boliggruppen i 3 år.
Lasse har boet i en skæv bolig i Svendborg. Han endte med at få brændt sin bolig ned. Lasse boede
alene i skæve bolig bebyggelsen i 1½ år. Efter der kom andre beboere, begyndte det at gå galt. Ikke
pga. ham, men fordi de nye skabte konflikter med hinanden.
Han synes, der skal være længere mellem husene, så kan det godt lade sig gøre at hjemløse bor i
nærheden af hinanden. Han er også fredsvagt på Christiansborg.
Kim Allen er tømmer og kan ikke rigtig forlige sig med at bo i en lejlighed. Pt. bor han i en lille
kolonihave her i KBH. Han har været aktiv i SAND nogle år. Har været hjemløs i 25 år.
2. hvad er arbejdsgruppen Fra bænk til bolig sat i verden for?
a. Vi diskuterer hvilke arbejdsopgaver vi skal løse
Vi snakker om, hvad vi har lavet de sidste par år. Rani mener det har været drevet af, hvad enkelte
medlemmer har haft på hjerte. F.eks. var der et medlem, der meget gerne ville købe en gård,
renovere den og så bygge små huse til nye indflyttere efterhånden. Der skulle være 10-12 huse a la
skæve boliger.
Vi begyndte at se på hvordan man bygger selv. Bl.a. tog vi til Borup – hippielandsbyen – hvor de har
bygget en stor landsby. Der er mange regler og formalia der skal overholdes for at få lov til at bygge
en landsby. Det bøvlede de med i 10 år, før de kunne gå i gang med at bygge.
I 2015 havde Rådet for Socialt Udsatte bestilt en rapport fra Kuben Management, hvor de beskrev
hvordan man kunne bygge billige boliger til målgruppen. Vi var med i processen med at lave
rapporten og til præsentationen af rapporten i slutningen af 2015.
Vores arbejde i boliggruppen spænder vidt. Vi ser noget, f.eks. skæve huse, den ene dag og laver
lobbyarbejde den næste.
Rani synes det vil være interessant at lave et program om, hvordan man laver skæve huse eller
boliger til hjemløse. Med fokus på hvad hjemløse vil. Han har f.eks. henvendt sig til en tv-journalist,
Eva Harlov, og spurgt om hun vil være med til det. Han husker ikke svaret. Hvis man skal lave det,
skal henvendelsen være mere seriøs, mener han.
Vi snakker om hvad sådan et program og hvad det skal gå ud på. Vi skal beskrive formål og koncept
før vi henvender os til nogen.
Silkeborg kommune har forsøgt sig med en ny måde at udstykke boligområder på, for at det ikke
skulle ligne et almindeligt parcelhusområde. De ville gerne have at naturen i højere grad definerede
hvordan boligerne skulle se ud. De endte med at lave mindre boliger, der kunne flyttes og var bygget
i genbrugsmaterialer. Der var nærmest som et hus, man kunne folde ud.
Ifølge Rani er det interessante her, at der er nogle mennesker, der gerne vil bygge anderledes og bo
anderledes. Den tanke kan overføres til hjemløseområdet.
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Vi skal ind og slå på, at man tegner bygninger med sociale løsninger. Her er planloven en hindring.
Især i forhold til industriområder, hvor man ellers lige kunne placere et par lejligheder ovenpå
Bauhaus.
Vi vil gerne beskæftige os med Skæve Huse. Hvorfor skal de f.eks. altid være i klynger? Kan man
indbrudssikre de skæve boliger? Eller sikre at ikke alle og enhver kan smide dem op på en lastbil og
køre væk med dem?
Vi vil også gerne beskæftige os med flytbare huse. De to emner kan evt. slås sammen, men tematisk
opdeler vi dem som udgangspunkt.
KFUM på Artillerivej har kloakering på noget jord, men har overskredet deres byggeprocent. Men en
midlertidig bolig kan godt få lov at stå der, fordi den er midlertidig. Der kan også stå en bolig dér
hvor Bybi har haft deres bier. Der findes garanteret mange lignende steder, mener Kim.
Hvis man bygger boliger i nærheden af en boform, kan man trække på deres socialfaglige
medarbejdere og finde ud af hvilke behov den hjemløse har. Man kan evt. senere flytte dem et
andet sted hen. Ideen er også, at man bygger boligen sammen med den hjemløse på boformens
værksted.
Rani foreslår en statslig kontanthjælp til nomaderne.
Ask fortæller om Hjem til Alle alliancen. De arbejder med forskellige spor i forsøget på at få boliger til
unge hjemløse. Et af sporene er at bygge erhverv om til boliger. Vi afventer deres lobbyarbejde i
forhold til at lave reglerne om, og skal ikke selv forsøge at gå den vej. Det vil være spild af tid.
Rani vil gerne have at man tænker fleksibilitet når man bygger erhverv, så man f.eks. hurtigt kan lave
et sygehus om til lejligheder, hvis det en dag ikke skal være sygehus mere.
Rani vil gerne have planloven lavet om, så det bliver muligt stille huse på f.eks. landbrugsjord.
Der er behov for rolige boliger. F.eks. kan man tænke veteraner ind i billedet. De bor allerede nu i
skoven. Kim kender en pige, der har kontakt til hjemsendte soldater, der gerne vil lave noget –
nogen der gerne vil have noget at rive i.
Lasse vil gerne have en U-vending i menneskesynet. Vi skal spørge folk hvad de selv vil frem for at
sende dem et eller andet sted hen. Det gælder generelt og det gælder for hjemløse.
Ranis tegning:
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Tidligere (2 år siden) har vi i gruppen talt om at beskæftige os med følgende emner:
- Indsamle viden om skæve huse
- Se skæve boliger
- Beskriv den perfekte boform, spørg i baglandet hvad de mener. Der er også spørgsmålet om
opholdsplan og handleplan i den forbindelse.
- Den gode udslusning/den gode indskrivning
- Bostøtte/efterværn. Beskriv den. På Karlsvognen har man fået skåret støttetimerne til
efterværn ned fra 16 til 8 om ugen for alle tidligere beboere. Vi skal diskutere, om bostøtte
og efterværn ligger bedst på boformen eller i kommunen.
- Alternative plejehjem, beskrivelse og studietur
- Helt andre måder at bo på

b. Vi prioriterer arbejdsopgaverne
Vi starter med at diskutere alternative boliger. Både skæve boliger, alternative boliger og
rolige boliger. Se også Ranis tegning.
c. Vi planlægger hvornår vi skal lave hvilke opgaver
Lasse, Rani og Kim beskriver hvordan de selv gerne vil bo. Det gælder både hvilke behov boligen
skal tilgodese, og hvordan man forestiller sig den skal være.
Med udgangspunkt i deres beskrivelser vil vi beskrive alternative måder at bo på. Det kan være
vi kan kategorisere dem som skæve huse eller nogle af de andre typologier.
Vi skyder punkt 4 til næste gang, hvor Per forhåbentlig deltager. Alle har et ønske og en ambition
om at læse Rambøll rapporten.
3. Regler om boliganvisning til f.eks. hjemløse (udskydes til næste møde)
a. Hvordan bruger forskellige kommuner dem? (vi har forhåbentligt fået en oversigt
over hvordan de gør i de kommuner, der er med i hjemløsestrategien II. Her deltager
ca. 24 kommuner).
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b. Hvordan får vi flere kommuner til at bruge anvisningsretten til at få hjemløse
boligplaceret?
c. Og hvordan får vi dem til at tildele bostøtte samtidig med?
4. Skæve boliger (færdigbehandles på næste møde, hvor Per forhåbentligt er der)
a. Per har deltaget i møde hos Rambøll, som har evalueret ordningen om skæve
boliger.
Vi snakker meget om, at det ikke nødvendigvis er en god idé at en gruppe mennesker, der
har det svært, bliver sat sammen på meget lidt plads. Det kan skabe en masse konflikter.
I London har man bygget huse, der kan flyttes. Her flytter man skæve huse rundt mellem
midlertidige grunde.
Der er lavet en masse rapporter om, hvordan skæve huse skal bygges og hvad de skal kunne.
Her har hjemløse deltaget med inputs.
Vi snakker om at ’skæve huse’ termen er en smule stødende, men der findes ikke rigtigt
noget alternativ. I hvert fald ikke noget, som folk forstår.
Vi kan få tekniske skoler til at bygge husene, og vi kan henvende os til byggefirmaer for at
høre om vi kan få alle ’rester’ fra deres byggeri. Sådan en plan kræver, at vi har et sted vi kan
opmagasinere tingene og samle tingene.
Vi snakker om muldtoiletter. Det kan være en mulighed, der er billig.
Rodzoneanlæg kunne også være en mulighed for at få behandlet spildevandet.
5. Evt. nye medlemmer
Rani inviterer arkitekten fra Frederikssund med til næste møde.
6. Næste møde
d. 27.9.17 kl. 10.30 – 15 hos Villa Gulle i Nyborg.
7. Evt.
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