SANDs arbejdsgruppe – ”Skæve Huse”
Referat 3
Referat fra ovennævnte arbejdsgruppes møde torsdag den 23. november 2006 i
Odense.
Mødedeltagere:

Jørgen Jensen – Jens Vestergaard - Torben Høecke

Ad1:

Referatet fra mødet den 12. oktober 2006 gennemgået og godkendt uden
yderligere kommentarer.

Ad2:

Hvilke aktiviteter skal vi have for at nå målene?
I første omgang ønsker arbejdsgruppen at fastlægge en besøgsrunde til
”Skæve Huse” som ikke er omhandlet i de tidligere evalueringsrapporter.
Følgende ønsker til en besøgsrunde blev fremlagt:
2-3 projekter i København.
1-2 projekter i Århus området.
2-3 opgangsfællesskaber i Ålborg.
Besøgsrunden ønskes gennemført inden udgangen af marts måned 2007.
Det vil være nødvendigt med overnatning for gruppens medlemmer i
forbindelse med besøgene og hertil skal vi have bestyrelsens godkendelse
grundet økonomien.
Ved besøgene i København og Århus skal der laves aftaler med de lokale
viceværter, som Ole Elbæk indhenter.
I Ålborg prøver Jørgen Jensen at lave aftalen med Brobyggerselskabet og
viceværterne i fællesskab.
I forbindelse med besøgsrunden skal der foregå en orientering om vort
SAND arbejde i de respektive områder.
I april måned ønsker gruppen et møde med Lola Foster, Socialministeriet
angående en orientering om ministeriets fremtidsvisioner på området.

Gruppen ønsker ligeledes lidt mere information om de rådgivende
arkitekter på projekterne. Disse oplysninger må socialministeriet kunne
hjælpe os med.
-2Ad3:

Hvilke resultater vil vi opnå med vort arbejde i gruppen?
I første omgang står rekruttering af nye folk til vore lokale SAND udvalg
højt på ønskelisten i forbindelse med besøgsrunden.
På lidt længere sigt (år 2008) er det gruppens ønske at SAND er med i
planlægningen af nye ”Skæve boliger” i Københavns området.
Gruppen ønsker ligeledes en orientering om udflytningskvotienten i
husene.
Arbejdsgruppen drøftede ligeledes muligheden for at SANDs sekretariat
blev etableret i forbindelse med nyopførelse af ”Skæve Huse” i
Københavns området. Det skulle være et centralt sted i København, hvor
SAND simpelthen lejede lokaler til vort brug uden nogen forpligtigelser
med hensyn til driften og opsynet med de øvrige huse.
I år 2008 ønsker arbejdsgruppen at afholde særskilte temadage for
beboerne på ”Skæve Huse” i Danmark.

Ad4:

Udvalgets arbejdsopgaver de kommende måneder
Dette punkt udgår ved dette møde, men vil være på dagsordenen til næste
møde.
Næste møde fastlagt til tirsdag den 23. januar 2007 kl. 10.30 på
Ågaarden i Odense.
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