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vÆngerne i balleruP
vængerne tæller 1.352 boliger 
fordelt på 5 boligselskaber. de 
forskellige bebyggelser består af 
3-etagers boligblokke spredt ud 
over et areal på 300.000 m2 med 
mange åbne og grønne områder. 
midt i området ligger rugvæn-
gets skole, som sammen med 
børneinstitutioner og plejecenter 
udgør en mindre, men central del 
af området. 

Mia Arlofelt (til venstre) 
og Sanne S. Kristensen 
bruger Ungdomsrådet til 
at sætte deres præg på 
boligområdet.

Det er ikke så ”crazy”, som det lyder! 
Derimod et fantastisk tilbud til alle områ-

dets børn og unge om i sommerferien at del-

tage i 4 dages leg og underholdning i Vængerne. 

Den står på hoppeborg, tovtrækning og skattejagt,  

rullehockey og meget mere. Slosh-ice maksinerne  kører 

på højtryk, og der er snobrødsdej i lange baner. ”Der er 

en masse at gøre, og vi har ansvaret for det hele. Heldigvis 

er der mange frivillige blandt beboerne, der hjælper os. 

Man er lidt bombet efter de fire dage,” fortæller Mia og 

fortsætter: ”Vi afholder også Lan-Party, en slags com-

puter-maraton, hvor alle kan komme, men det er 

mest drenge. Det foregår på skolen fra fredag kl. 17 

til lørdag ved 12-tiden. Der bliver spillet en 
masse computer-spil, man hygger sig, og 

der  er både  aftensmad og  natmad. 

IDéER SKABT 
AF DE UNGE
I forbindelse med områdefornyel-
sen, blev der i januar 2005 afholdt 
workshops, hvor ungdomsrådets 
sytten piger og drenge kom med 
deres bud på, hvordan Vængerne 
kunne se ud i fremtiden. En sceno-
graf og en arkitekt stod for work-
shoppen. I dag er flere af idéerne 
blevet til virkelighed.
 Eksempelvis legepladsen med 
svævebanen der dengang blev 
skabt af hvidt karton, træ og snor. 
Den ligner på en prik den legeplads 
og svævebane, der er blevet opført. 
Andre modeller viser udendørs sid-
depladser i form af hængestole og 
sofaer eller en sammenrullet slange, 
man kan kravle op og sidde på – alt 
er kunstfærdigt udført i ler. Eller for-
slag til arkitektur og indretning af et 
nyt kulturhus.
 ”I et kulturhus skal man kunne gå i 
børnebiograf. Der kunne være børne-
foredrag, hvor der kunne komme en 
fodboldspiller på besøg eller popstjer-
ner som Nik & Jay. Og der skulle være 
værksteder, hvor vi bygger huse og 
rum. Der skulle være børneteater og 
børneteaterskole og musik og historie-
fortællinger og et gymnastikrum,” 
foreslog en pige på 10 år.

Crazy Days


