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Når unge tager hånd 
om deres boligområde

b e b o e r d e m o k r a t i

j
eg synes bestemt, vi 
har stor indflydelse. 
Computer-maraton og 
Crazy Days er vores 
projekter, og vi har væ-

ret med til at beslutte, hvordan 
multibanen skulle se ud, og 
hvor den skulle ligge. Vi er 
også med i bestyrelsen for Ak-
tivitetsforeningen Fællesska-
bet, hvor alle de voksne er,” 
fortæller 17-årige repræsentant 
i Ungdomsrådet, Mia Arlofelt.
 Ungdomsrådet er udsprun-
get af arbejdet med område-
fornyelsen i Vængerne. Et 
projekt der med 6,3 millioner 
kroner på kontoen skulle 
skabe nye fysiske og kultu-
relle rammer på tværs af fem 
boligselskaber. 

Trængte til et løft
Tidligere manglede børnene 
spændende legearealer, og 
endelig var det småt med fri-
tids- og kulturtilbud for alle 
områdets beboere. Alt dette 
er fortid. I dag er området 
fortsat præget af åbne 
grønne arealer, men nu med 
masser af muligheder for ak-
tiviteter. Multibanen giver 
plads for mange former for 
boldspil, og et område med 
udendørs fitness-redskaber 
indbyder til en hurtig om-
gang motion, mens beboere, 
som foretrækker mindre fysi-
ske udfoldelser, mødes i for-
skellige klubber, der holder 

til i gode lokaler på Rugvæn-
gets Skole.
 Forvandlingen af området 
er sket med afsæt i temagrup-
per, hvor beboerne ud fra et 
idékatalog har prioriteret, 
hvad de gerne ville have gen-
nemført. Flere af idéerne var 
direkte kopier af de forslag, 
som ungdomsrådet havde ud-
arbejdet i samarbejde med en 
arkitekt og scenograf. 
 ”Det er godt, at vi er med 
til at bestemme, for det er 

som regel nemmere for os 
unge at sige, hvad børn og 
unge gerne vil have, i stedet 
for det bare er de voksne, der 
sidder og tager alle beslutnin-
ger,” siger Mia Arlofelt.
 Beslutningerne i Ungdoms-
rådet træffes ud fra alminde-
lig stemmeflerhed, men det er 
sjældent, det kommer så vidt.
 ”Vi har en dagsorden til 
hvert møde i Ungdomsrådet, 
for eksempel afholdelse af 
den fælles sommerfest eller 
Crazy Days, som er vores eget 
arrangement. Først brainstor-
mer vi på de aktiviteter, som 
vi kunne tænke os. Vi er næ-
sten altid enige, og det er me-
get sjældent, vi stemmer om 
det,” fortæller Mia.
 Ungdomsrådet har et årligt 
budget på 20.000 kroner, og 
derudover kan rådet søge 
penge fra Igangsætter-puljen 
til nye aktiviteter og arrange-
menter.

 

”Vi gør meget ud af, at Ung-
domsrådet får maksimal ind-
flydelse, og at de får ejerskab 
på beslutningerne,” siger ko-
ordinator Per Zafnes, som er 
ansat af boligafdelingerne i 
Vængerne til blandt andet at 
hjælpe Ungdomsrådet og de 
frivillige i deres arbejde. 

Alle er velkomne
Det hele er startet med et ini-
tiativ fra en voksen ildsjæl.
 ”Ungdomsrådet blev startet 
med udgangspunkt i de børn 
og unge, som jeg kender igen-
nem mine egne børn. Vi star-
tede seks børn og unge mellem 
10 og 14 år. Efterfølgende er 
der kommet flere til, og vi op-
fordrer altid børn og unge til at 
deltage, når vi afholder arran-
gementer. De unge tager også 
selv andre med i gruppen. I 
øjeblikket er der 15 i Ung-
domsrådet,” siger beboerrepræ-
sentant Heidi S. Kristensen. 
 Hun er ildsjælen, der har 
deltaget i områdefornyelsen 
og er formand for Aktivitets-
foreningen Fælleskabet, hvis 
opgave er at styrke det sociale 
fællesskab i Vængerne. Der-
udover har hun taget initiativ 
til at danne Ungdomsrådet.”
 ”De unge har fået et større 
ansvar for området. De føler 
medansvar for de ting, som er 
lavet i området, og som de 
selv har været med til at be-
stemme. De lægger mærke til, 
hvis tingene ikke bliver be-
handlet ordentligt, og siger 
også gerne til andre unge, at 
de skal behandle tingene or-
dentligt. De unge føler sig 
mere hjemme i området, fordi 
de har lært en masse voksne 
at kende, som hilser på dem,” 
siger Heidi S. Kristensen. <

Vængerne i Ballerup har oprettet et ungdomsråd. 
I rådet sidder 15 unge i alderen 12 til 17 år.  
De har sat et kraftigt fingeraftryk på områdets 
udvikling. Uden Ungdområdet var eksempelvis 
multibane, computer-maraton og Crazy Days  
aldrig blevet til noget. 
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”

< Svævebanen er en kopi af den  
model, som børnene selv har  
lavet i workshoppen. 


