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Sådan lyder visionen for Roskilde Kommunes 
boligpolitik, som blev vedtaget i byrådet som 
en del af Planstrategi 2018 i april 2019. Bolig-
politikken er udarbejdet af en følgegruppe 
bestående af byrådspolitikere og en række 
eksterne repræsentanter fra Roskilde 
Boligselskab, Statens Byggeforskningsinstitut, 
Center for boligsocial udvikling mv.

Nærværende boligpolitiske handleplan angiv-
er, hvordan byrådet i 2020 og i årene frem vil 
arbejde med at indfri boligpolitikkens vision.

I Roskilde Kommune skal der være plads til livet og hverdagen for alle på tværs af alder, 
kulturelle og sociale skel. Vores vision er at styrke og udvikle eksisterende og nye by- og 
boligområder, så vi fremadrettet ikke behøver skelne mellem mere eller mindre ressource-
stærke, eller mere eller mindre udsatte byområder.

Dette sker gennem projekter, som understøt-
ter en eller flere af politikkens målsætninger 
inden for de tre indsatsområder:

    Udsatte områder skal styrkes

    Stærke områder skal løfte mere

    Nye områder skal udvikles stærke og
    mangfoldige.

I 2019 og 2020 har byrådet sit primære fokus 
på det indsatsområde, der handler om at 
styrke de udsatte områder.

Til at sætte handling bag boligpolitikkens ord, 
har byrådet afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt. 
Til sidst i handleplanen er budgettet for 
indsatserne i 2020 og overslagsårene angivet. 
Ikke hele puljen er på nuværende tidspunkt 
disponeret, da byrådet ønsker, at der er midler 
til nye projekter. Puljens midler kan overføres 
til kommende år.

Den boligpolitiske følgegruppe gør status på 
fremdriften i handleplanen to gange om året 
og reviderer handleplanen hvert år inden årets 
udgang
 



Nye by- og boligområder skal have et godt mix af ejerformer og 
boligtyper, der henvender sig til forskellige målgrupper, 
herunder også bofællesskaber.

I nye by- og boligområder skal 25 % af boligerne
som udgangspunkt være almene boliger.

I udviklingen af nye by- og boligområder skal der skabes adgang 
til både kultur- og idrætstilbud samt til grønne områder.

I udviklingen af nye by- og boligområder skal der arbejdes for 
blandede bydele med plads til både boliger, handel, institutioner, 
arbejdspladser mv.

Nye by- og boligområder skal udvikles med afsæt i
stedbundne potentialer, sammenhold og inklusion, og arbejde 
med identitetsskabelsen fra et tidligt stadie, så området får en 
helstøbt karakter.

I nye by- og boligområder hviler fællesskabet og identitetsska-
belsen på andre præmisser.
De skal gro ud af den bare jord. Derfor skal de støttes mere i 
starten, mens der er færre beboere. Når det selv kan stå, skal 
det undgås, at det lukker sig om sig selv. Fællesskaber for de 
mange er vigtige i nye boligområder.

Nye by- og boligområder skal forholde sig til den omkringliggen-
de by og bidrage til et gensidigt funktionsfællesskab, eksempel-
vis ved styrkelsen af detailmiljøer, stiforbindelser, rekreative 
arealer m.m.

25 % almene boliger

Et sted at bo, arbejde, handle

Spirende fællesskaber for de mange

Identitetsskabende byudvikling

Plads til livet

Synergieffekt

Blandede boligformerI by- og boligområder med en høj andel af almene boliger skal 
der skabes større variation i ejerformer, boligtyper og boligstør-
relser.

By- og boligområderne skal åbnes op og integrere sig med 
nabolagene, så de fremstår inviterende og indbydende for nye 
beboere og investorer.

Der skal etableres eftertragtede kultur-, idræts- og/eller andre 
tilbud, som tiltrækker borgere fra hele kommunen.

Skoler og daginstitutioner, der ligger i tilknytning til de mest 
udsatte områder, skal styrkes, så de er et attraktivt tilbud til alle 
børn og unge.

Der skal arbejdes med tryghedsfremmende indsatser, så 
beboere og besøgende har en oplevelse af, at områderne er 
trygge at færdes i.

Overledigheden i de udsatte områder skal reduceres med en 
proaktiv og hjælpende indsats.

Sociale problemer kan ikke alene løses med mursten. En indsats 
i øjenhøjde med fokus på
aktivering af lokale ressourcer, inddragelse af borgere og 
ildsjæle, etablering af fællesskabende aktiviteter og 
genfortælling af områdets identitet er afgørende i arbejdet med 
at løfte udsatte områder.

Mere variation i 
boligsammensætningen

Stærke forbindelser til nærområder

Kultur som en driver

Skolen og daginstitutionen
som mødested

Mere tryghed

Spot på job og uddannelse

Styrket fællesskab og 
nye fortællinger

I forbindelse med udvikling og fortætning af eksisterende 
(stærke) by- og boligområder, skal der opføres nye boligtyper og 
ejerformer, herunder i udgangspunktet 25 % almene boliger.

For hver billig bolig, der nedlægges i et udsat by- og boligom-
råde, skal der opføres mindst én billig bolig i et stærkt (og/eller 
nyt) by- og boligområde.
Det skal blandt andet bidrage til, at der er boliger til de borgere, 
der står på kommunens akutventeliste.

I forbindelse med udvikling og fortætning af eksisterende 
(stærke) by- og boligområder, skal der etableres
institutioner, særlige boliger eller andre tilbud rettet mod 
udsatte borgere og borgere med særlige behov.

Vi vil understøtte værtskaber, så udsatte borgere bliver taget 
godt imod af stærke borgere, når de flytter til deres nabolag.

Der gøres en indsats for at tiltrække børn fra udsatte
områder til dagtilbud og skoler i stærke områder.

Kultur-, idræts- og foreningslivet er en vigtig resource at 
inddrage og engagere i mødet mellem nye og gamle borgere i 
eksisterende by- og boligområder.
Det skal sikre dannelsen af stærke naboskaber og at borgere, 
der har brug for støtte, kan få det gennem deres nærmiljø.

Flere almene boliger

Flere blandede dagtilbud og skoler

Placering af boliger til socialt udsatte
og borgere med særlige behov

Fællesskaber mellem gamle og 
nye beboere

Flere billige boliger

Værtskab

Udsatte områder skal styrkes Nye områder skal udvikles
stærke og mangfoldige

Stærke områder skal løfte mere

BOLIGPOLITIKKENS INDSATSOMRÅDER OG MÅLSÆTNINGER
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Sankt Hans Vest – Ny bydel i Roskilde 

Fremskudt beskæftigelses- og socialindsats 

Sekretariat for nye bofællesskaber

Ny anvisningsaftale med BOSJ

CSR i udsatte boligområder

Projekt Kreative Byrum

Cirkusskole i Æblehaven/Rønnebærparken
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1. Fysisk løft af 
Æblehaven/Rønnebærparken
Rønnebærparken og Æblehaven er en stor almen boligbebyggelse fra 1975-78 med i alt 810 boliger og 
ca. 1500 beboere. I 2017 kom Æblehaven/Rønnebærparken på regeringens liste over udsatte boligom-
råder. Roskilde Kommune har indledt et tæt samarbejde med Boligselskabet Sjælland og Landsbyg-
gefonden med henblik på at undersøge og kvalificere mulige fysiske forandringer, der kan højne 
området. Arbejdet vil bl.a. indbefatte en markant omdannelse og fortætning af bebyggelsens 
centerområde, en genåbning og forskønnelse af vejstrækningen Rønnebærparken – Æblehaven, samt 
forbedrede forbindelser på tværs af bebyggelsen. Derudover vil der bidrages til en videreudvikling og 
styrkelse af de eksisterende dagtilbud, der i dag ligger i og omkring Æblehaven/Rønnebærparken. 
Samarbejdet mellem Boligselskabet Sjælland og kommunen har ledt til en tilkendegivelse fra Lands-
byggefonden om at der kan anvendes op imod 70 mio. kr. fra Infrastrukturpuljen til fysisk forandring af 
centret. I 2020 igangsættes et parallelopdrag med henblik på at få en række kvalificerede bud på, 
hvordan en fysisk transformation af centerområdet og de ubebyggede arealer kan løfte området og 
binde det tættere sammen med resten af byen. Løbende pilotprojekter skal anvendes til at teste idéer 
af og skabe opmærksomhed omkring omdannelsen. Når byggeriet starter – forventeligt i 2022 - 
forventes større kommunale investeringer i området fx til videreudvikling og styrkelse af dagtilbuddet 
og sundheds-, omsorgs- og træningscenteret, der i dag ligger i Æblehaven/Rønnebærparken.

Budget fra den boligpoliske pulje: I alt 3,55 mio. kr. i 2019-2023 - bl.a. til parallelopdrag og pilotprojekter. 
Fra ca. 2022 må der forventes betydelige anlægsinvesteringer også fra Roskilde Kommunes side. 
Foreløbigt er der afsat 8 mio. kr. i 2022 og 22,8 mio. kr. i 2023 i det kommunale anlægsbudget til inves-
teringer i kommunale institutioner i bebyggelsen.H
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3 Styrket samarbejde 
mellem dagtilbud og skoler 
i Roskilde by
Dagtilbuddenes funktion som ”fødekæde” 
for den/de nærliggende folkeskoler skal 
styrkes yderligere, så distriktsskolen 
bliver det naturlige førstevalg for flere 
forældre, end det er tilfældet i dag. 

Der vil derfor blive udviklet en række 
aktiviteter på tværs af dagtilbud og skole, 
der skal medvirke til, at børnehave-
børnene og deres forældre på forskellig 
vis stifter bekendtskab med distriktssko-
len. 

Det styrkede samarbejde skal bidrage til, 
at alle forældre til børn i førskole-alderen 
skal kende indskolingsmedarbejdere og 
ledere, distriktsskolens faciliteter mv., 
inden de skal vælge skole til deres børn. 

Budget fra den boligpoliske pulje: Ingen

2 Fysiske og pædagogiske 
tiltag i børnehusene 
Mælkebøtten og Bullerby
I området omkring Æblehaven/ Rønnebærparken ligger de to dagtilbud, Mælkebøtten og Bullerby. Der 
er i både Mælkebøtten og Bullerby iværksat indsatser, hvor der sættes fokus på at udvikle den pæda-
gogiske praksis, forældresamarbejdet samt det tværfaglige samarbejde omkring børn og familier 
tilknyttet de to børnehuse. 

For at tiltrække flere børn og familier mere bredt til de to dagtilbud og for understøtte det arbejde, der 
allerede er i gang, er der blevet opnormeret med en medarbejder med specialpædagogisk viden i hvert 
af de to dagtilbud. Desuden bliver det pædagogiske læringsmiljø samt legepladserne i begge dagtilbud 
forbedret.

Budget fra den boligpoliske pulje: I alt 4,45 mio. kr. i årene 2019-2022



4 Afdække årsager til, at forældre 
fravælger distriktsskolen
For den fremadrettede indsats i og omkring 
kommunens skoler er det vigtigt at opnå større 
indsigt i, hvilke forhold der har betydning, når 
forældre vælger distriktsskolen til eller fra. 
Indsigt heri vil medvirke til, at de indsatser, der 
sættes i gang, i højere grad rammer plet i 
forhold til de overvejelser, som forældre reelt 
gør sig forud for skolevalget. 

Der gennemføres derfor en afdækning af, 
hvorfor nogle forældre fravælger distrikts-
skolen. 

Budget fra den boligpoliske pulje: Ingen

5 Profilering af skoler i Roskilde by
For hver af skolerne, Skt. Jørgens Skole, Østervangsskolen, Hedegårdenes Skole og Tjørnegård-
skolen, gennemføres en proces med henblik på at definere hver skoles særlige styrkepositioner og på 
den baggrund arbejde med en profilering af de enkelte skoler. Skolernes ledelser, medarbejdere og 
bestyrelser vil indgå i arbejdet med at afklare, hvilke særlige kendetegn eller fokusområder, som 
skolen vil styrke og brande sig på, og hvordan det skal ske. Anbefalinger fra afdækningen af årsager 
til hvorfor forældre fravælger distriktsskolen (handleplanens projekt nr. 4) vil indgå i drøftelserne. 
Processen indledes på Tjørnegårdskolen, som er distriktsskole for de børn, der bor i boligområdet 
Æblehaven/Rønnebærparken.

Budget fra den boligpoliske pulje: Ingen



7 Styrket musikindsats i 
indskolingen på tre byskoler
Den eksisterende ordning i Roskilde Kommune med 1 ugentlig times obligatorisk rytmik og musik-
forståelse i folkeskolernes 0. klasser, udvides til hele indskolingen på 3 byskoler: Hedegårdenes 
Skole, Østervangsskolen og Tjørnegårdskolen. Den styrkede musikindsats skal medvirke til at profil-
ere disse skoler og øge deres tiltrækningskraft. Den obligatoriske undervisning i rytmik vil således 
omfatte hele indskolingen og udvides gradvist til at omfatte hele indskolingen og til også at omfatte 
instrumentundervisning, orkesterforberedelse og orkestersamspil. Den styrkede musikindsats skal 
medvirke til at profilere disse skoler og øge deres tiltrækningskraft.
  
Budget fra den boligpoliske pulje: I alt 600.000 kr. i 2020-2022

6 Kommunikation og branding af 
skoler og dagtilbud i Roskilde by
Der er behov for en målrettet kommunikations-
indsats, der kan øge kendskabet til de skoler 
og dagtilbud, der i højere grad end andre er i 
risiko for at blive valgt fra. 

Der gennemføres derfor en professionel brand-
ing- og kommunikationsindsats, der skal 
understøtte tilbuddene i at formidle de gode 
historier om tilbuddets resultater, kompeten-
cer mv. Indsatsen skal dermed fungere som en 
modvægt til de negative historier og fordomme, 
som florerer om tilbuddet. 

Kommunikationsindsatsen har til formål at 
skabe et positivt narrativ om tilbuddene, og øge 
kendskabet til deres resultater, værdier, 
styrkepositioner, kompetencer faciliteter mv. 

Hvori indsatsen konkret skal bestå, skal 
defineres i dialog med de berørte tilbud. 

Budget fra den boligpoliske pulje: I alt 500.000 kr. 
i 2019-2020



8 Et sammenhængende
svømmehalskvarter
Dommervænget, Hedeboparken og Gyvelvej er et klassisk eksempel på efterkrigstidens modernis-
tiske boligudbygning, som, trods gode intentioner, i dag er resulteret i et fysisk opdelt kvarter, hvor 
boligenklaverne lukker sig om sig selv, og hvor der mangler en samlet identitet. 

Bydelen har i 2017-2018 været ZebraBy, hvilket har højnet området. Gennem inddragelse af borgere 
på tværs af almene, andels- og ejerboligforeninger er der blevet udviklet nye mødesteder i bydelen, 
som bringer beboerne tættere sammen. Området har fortsat stort potentiale for at blive løftet og 
samlet yderligere, bl.a. gennem nedbrydelse af fysiske skel mellem boligenklaverne, opgradering af 
fælles, grønne udearealer og skabelsen af en fælles identitet. Roskilde Badet grænser op til bydelen 
og kan være med til at skabe en ny samlet identitet for området, der f.eks. kan blive kendt som 
”Svømmehalskvarteret”. 

Indledningsvis indgås i 2020 dialog med beboere og boligforeninger med henblik på at afklare inter-
essen for at nedbryde hegn mellem boligforeningerne og etablere en oplevelsessti, der binder bebyg-
gelserne sammen. Såfremt der er lokal opbakning til dette, igangsættes i de kommende år anlæg af 
stiforbindelse og aktivitetsområder.

Budget fra den boligpoliske pulje: 50.000 kr. i 2019 og 4,5 mio. kr. i alt til anlæg i 2021-2023.

9 Attraktivt center i
Dommervænget
Centret ligger et strategisk vigtigt sted i Svøm-
mehalskvarteret, og der er potentiale for at der 
skabes en fortætning med udadvendte/publi-
kumsorienterede funktioner i stueetagen og 
boligtyper, der tiltrækker nye målgrupper. 

Centret er ejet af KFI Erhvervsdrivende Fond, 
der pt. udarbejder et forslag for boliger og 
lægehus på grunden pba. en indledende dialog 
med forvaltningen. Projektet vil formentlig 
kræve ny lokalplan og kommuneplantillæg, da 
der er tale om at nedlægge områdets status 
som lokalcenter. Forvaltningen afventer 
grundejers forslag for at tage endelig stilling til 
projektet. 

Budget fra den boligpoliske pulje: Ingen



11 Boliger til psykisk sårbare – 
Præstemarksvej
Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune 
har, i overensstemmelse med boligpolitikkens 
indsatsområde om at stærke områder skal 
løfte mere, aftalt, at boligselskabets 14 ung-
domsboliger på Præstemarksvej ved ledighed 
vil blive benyttet som udslusningsboliger til 
udsatte borgere, som alternativt ville have fået 
anvist en bolig i et udsat boligområde. Boli-
gerne på Præstemarksvej er billige og har god 
bynær beliggenhed i et ressourcestærkt 
område.

Budget fra den boligpoliske pulje: Ingen

10 Fællesskaber i Roskilde Sydby
En ny udviklingsstrategi for Roskilde Sydby, som forventes vedtaget i 2020, skal sikre, at Sydbyen får et 
løft og udvikles, både fysisk, socialt og kulturelt. Sydbyen er et mangfoldigt og sammensat byområde, 
der rummer en stor variation i funktioner, virksomheder og kulturtilbud, men områderne er meget 
opdelte mellem de store villakvarterer, etageboligerne (almene og ejer), den kreative bydel på Musi-
con, de store offentlige servicefunktioner og uddannelsesinstitutioner. Der er store potentialer og 
behov for at udvikle områderne og skabe sammenhæng på tværs, så der skabe sen robust og helstøbt 
bydel. Derfor vil der i udviklingsstrategien blive udpeget principper og konkrete projekter, der kan 
understøtte fællesskabet og samhørigheden på tværs.

Som et kickstart af arbejdet med sydbyen, vil Roskilde Kommune i 2020 realisere 1. etape i fornyelsen 
af Rådhusparken og Roskilde Ring, for at skabe en tydelig fornyelse i sydbyen. Projektet skal skabe et 
parkrum, der motivere til leg, idræt og bevægelse, og som sikre at de to grønne arealer kommer til at 
hænge bedre sammen, sådan at parken bliver en attraktiv grøn oase for alle Sydbyens indbyggere.

Budget fra den boligpoliske pulje: I alt 1 mio. kr. i 2019 og 2020.



12 Fra skoleslagteri 
til socialt bæredygtig bydel
Omdannelsen af Skoleslagteriet indskriver sig i en helt særlig Roskilde-tænkning omkring byud-
vikling og boligpolitik, hvor der er fokus på stærke og mangfoldige byer, byudvikling med liv og 
identitet samt fremme af fællesskaber. 200 nye boliger, hvoraf halvdelen er almene, etableres 
centralt i Roskilde ved det gamle Skoleslagteri.  I et partnerskab mellem Roskilde Kommune, 
Boligselskabet Sjælland, KPC, Frivilligcenter Roskilde og INSP udvikles Skoleslagteriet som en 
social bæredygtig bydel med fokus på fællesskaber, værtsskaber og mangfoldighed. Skoleslagteriet 
udgør en case, hvor vi har mulighed for at eksperimentere inden for nærværende fokusfelter – lære 
af dem og bringe ny viden med ind i andre projekter. De konkrete indsatser er samlet i en handle-
plan for området, og disse indsatser gennemføres sideløbende med byggeprocessen.

Budget fra den boligpoliske pulje: Ingen
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som bringer beboerne tættere sammen. Området har fortsat stort potentiale for at blive løftet og 
samlet yderligere, bl.a. gennem nedbrydelse af fysiske skel mellem boligenklaverne, opgradering af 
fælles, grønne udearealer og skabelsen af en fælles identitet. Roskilde Badet grænser op til bydelen 
og kan være med til at skabe en ny samlet identitet for området, der f.eks. kan blive kendt som 
”Svømmehalskvarteret”. 

Indledningsvis indgås i 2020 dialog med beboere og boligforeninger med henblik på at afklare inter-
essen for at nedbryde hegn mellem boligforeningerne og etablere en oplevelsessti, der binder bebyg-
gelserne sammen. Såfremt der er lokal opbakning til dette, igangsættes i de kommende år anlæg af 
stiforbindelse og aktivitetsområder.

Budget fra den boligpoliske pulje: 50.000 kr. i 2019 og 4,5 mio. kr. i alt til anlæg i 2021-2023.

13 Sankt Hans Vest – Ny bydel i 
Roskilde
Sankt Hans Vest er placeret i et enestående 
bakket parklandskab lige ned til Roskilde 
Fjord. De fredede og bevaringsværdige hospi-
talsbygninger fortæller 200 års sygdomshisto-
rie. I 2021 åbner Region Hovedstaden et nyt 
retspsykiatrisk center øst for området. Dermed 
kan Sankt Hans Vest udvikles til nye formål.

Roskilde Kommune har en klar vision om at 
skabe en nænsom udvikling af Sankt Hans Vest 
med udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter. 
Sankt Hans Vest skal således blive et helstøbt 
og mangfoldigt bykvarter med blandede funk-
tioner og boligformer - en bydel, der fremmer 
stærke fællesskaber og er attraktiv for både 
fremtidige beboere, samt byens borgere og 
besøgende.

Roskilde Kommune vil være på forkant med 
denne udvikling og udarbejder derfor en 
helhedsplan, der skal være et styringsredskab i 
den identitetsskabende byudvikling, som 
Roskilde Kommune har haft succes med i 
andre byudviklingsprojekter. Helhedsplanen vil 
være i tråd med boligpolitikkens mål om at nye 
områder skal udvikles stærke og mangfoldige.

Budget fra den boligpoliske pulje: Ingen



15 Sekretariat 
for nye bofællesskaber
Der er stor interesse for at bo i bofællesskaber blandt borgerne i Roskilde Kommune. I efteråret 2018 
stiftede Roskilde Kommune et bofællesskabssekretariat med det formål at understøtte etableringen 
af nye bofællesskaber i Roskilde Kommune med gode råd og vejledninger til, hvilke forhold der skal 
styr på, når et nyt bofællesskab skal opstå. Derudover tilbyder bofællesskabssekretariatet proces-
støtte i de tidlige faser, hvor beboerne skal møde hinanden og finde et fælles ståsted for et nyt bofæl-
lesskab. 

Budget fra den boligpolitiske pulje: I alt 250.000 kr. i 2019.

14 Fremskudt beskæftigelses- 
og socialindsats 
Knap 40 % af beboerne i Æblehaven/
Rønnebærparken står uden for arbejdsmarke-
det -  et niveau, som er væsentligt over Roskil-
de Kommune som helhed.

Siden 2018 har der været en fremskudt 
beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebær-
parken for de aktivitetsparate ledige med 
ekstern finansiering frem til udgangen af 2019.

Som en del af den boligpolitiske handleplan 
2019 er projektet blevet evalueret. Evaluerin-
gen viser, at projektet har positive resultater, 
idet 21 pct. af de borgere, der har været 
tilknyttet projektet, har opnået tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

Projektet videreføres således med finansiering 
fra byrådets pulje til boligpolitikken, idet 
målgruppen justeres til at omfatte aktivitetspa-
rate kontanthjælpsmodtagere over 30 år (pt. 65 
borgere) og jobparate kontanthjælpsmodtagere 
(pt. 29 borgere)

Budget fra den boligpolitiske pulje: 
I alt 2.2 mio. kr. i 2020 og 2021.



16 Ny anvisningsaftale med BOSJ
Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland 
har, på den ene side, en gensidig interesse i at 
de almene boliger vedligeholdes og mod-
erniseres, og at boligmassen udvides med nye 
tidsvarende almennyttige boliger. På den anden 
side har begge parter også en interesse i, at 
borgere i kommunen med lav betalingsevne 
har en bolig, de kan betale. Kommunen og 
boligselskabet har de seneste år aftalt sig frem 
til, at kommunen har haft en anvisningsret til 
de små billige boliger på mere end de 25%, 
som kommunen har ret til. Den aktuelle aftale 
om udvidet anvisningsret udløber 31. oktober 
2020. Inden udløb skal aftalen fornyes. 

Budget fra den boligpoliske pulje: 
I alt 1,28 mio. kr. i 2019 – 2022.

17 CSR i udsatte boligområder
Der igangsættes en CSR kampagne under navnet ”Vi tager socialt ansvar i Æblehaven/Rønnebær-
parken”. Når Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling løbende besøger virksomheder og i den forbind-
else taler om alt fra virksomhedens fremtid, mulige udvidelsesplaner, kommunale myndighedsop-
gaver, mangel på kvalificeret arbejdskraft mv. vil Erhvervsafdelingen samtidig spørge ind til, om 
virksomheden vil være en del af denne kampagne ved at få en ledig fra Æblehaven/Rønnebærparken 
ud i fx virksomhedspraktik eller i anden beskæftigelse. Virksomheden vil i givet fald, sammen med 
andre virksomheder, bidrage til at give området et løft.

Budget fra den boligpoliske pulje: Ingen



18 Projekt Kreative Byrum
Kreative Byrum er et borgerinddragende 
kunstprojekt, hvor kunstnerne Seimi Nørre-
gaard, Arendse Krabbe og Mette Overgaard 
arbejder med kunst til henholdsvis Hede-
boparken og Ringparken. Med kreative Byrum 
bliver beboerne i Hedeboparken og Ringparken 
præsenteret for kunst som performance, 
installation og dans. Formålet er at opdyrke 
fællesskab og beboernes egne fortællinger fra 
områderne. Samtidig er det vigtigt at fremme 
en positiv selvopfattelse og give beboerne i 
nogle af Roskilde Kommunes mere udsatte 
områder en oplevelse af, at min stemme er 
vigtig og betydningsfuld, der hvor ’jeg’ hører 
hjemme.  

Kunstnerne har i august 2019 påbegyndt deres 
arbejde i Hedeboparken, i dialog og samarbej-
de med beboerne, og der vil blive præsenteret 
kunst i maj 2020. I marts 2020 starter kunst-
nerne deres arbejde i Ringparken og der bliver 
præsenteret værker i samarbejde med bebo-
erne i efteråret 2020.

Kreative Byrum er finansieret med 800.000 kr. 
fra samarbejdsaftalen mellem Roskilde Festi-
val og Roskilde Kommune og har desuden i 
oktober 2019 modtaget en bevilling fra Statens 
Kunstfond på 300.000 kr. 

Budget fra den boligpoliske pulje: Ingen

19 Cirkusskole i Æblehaven/
Rønnebærparken
Cirkus Panik arrangerede i samarbejde med 
Boligselskabet Sjælland cirkusskole og afslut-
tende cirkusforestilling i Æblehaven/Røn-
nebærparken i 2019. 50-60 børn deltog i varier-
ende omfang, men det viste sig at være svært 
at tiltrække børn udefra, hvorfor det langt 
overvejende var børn og unge fra 
Æblehaven/Rønnebærparken, der deltog.

Cirkusskolen ønsket gentaget i 2020 kombiner-
et med at der indgås aftaler med SFO’er fra 
andre dele af Roskilde om, at de hver især 
deltager med et antal børn i aktiviteten. 
Ligeledes skal arrangementet med i program-
met for ”Sjov ferie”, hvilket ikke kunne nås i 
2019 pga. den sene vedtagelse af handle-
planen.

Budget fra den boligpolitiske pulje: 
I alt 164.000 kr. i 2019 – 2020

20 Kulturlaboratorier i gamle 
skibscontainere i Æblehaven/
Rønnebærparken
Turning Tables (NGO) har for midler fra Biku-
ben-fonden etableret et projekt i Æblehaven/
Rønnebærparken, hvor de omdanner gamle 
skibscontainere til kulturlaboratorier, opstiller 
dem i udsatte almennyttige boligområder og 
gennemfører forløb med de lokale unge. 

Projektet vil blive gennemført i samarbejde 
med bl.a. Boligselskabet Sjælland, Roskilde 
Festival og Roskilde Kommune. Målet er, at 
unge fra området vil blive uddannet i driften og 
få mulighed for gennem projekter med lyd, 
video og foto at få en stemme, få styrket selv-
værdet, lære at samarbejde i kreative proces-
ser, hvilket i sidste ende vil styrke deres 
muligheder for uddannelse og beskæftigelse.

Budget fra den boligpoliske pulje: Ingen

21 Styrket deltagelse i forenings-
livet blandt udsatte børn og unge
Et aktivt fritidsliv styrker børns læring, 
netværk, trivsel og fysiske velvære, ligesom 
fritidsaktiviteter kan være med
til at modvirke ulighed og børnenes risiko for at 
ende i en udsat position i voksenlivet. Samtidig 
deltager udsatte børn og unge i mindre grad i 
foreningslivet end andre børn og unge.

Derfor arbejder en række indsatser i Roskilde 
Kommune med at introducere udsatte børn og 
unge til kultur- og idrætsforeninger. Skal dette 
arbejde i længden bære frugt, kræver det fokus 
på at inkludere og fastholde de unge i forenin-
gerne. 

Projektet “Styrket deltagelse i foreningslivet” 
har derfor til formål at opkvalificere de frivillige 
i foreningerne, give dem redskaber til dette 
arbejde og skabe et netværk omkring projektet.

Budget fra den boligpolitiske pulje: 
I alt 2.25 mio. kr. i 2020 – 2022



Bordskilteholder

* Bemærk, at der til projektet Fysisk løft af Æblehaven/Rønnebærparken må forventes kommunale anlægsinvesteringer i 2022 og årene efter.

I alt

Akkumuleret restbeløb i den boligpolitiske pulje 

2020 2021 2022

4.367.000

7.521.000

4.672.000

8.101.000

5.458.000

7.643.000

4.302.000

8.341.000

Budget for den boligpolitiske pulje 2020 og overslagsår
Ud over midlerne fra den boligpolitiske pulje vil der ofte være udgifter forbundet med projekterne, som afholdes inden for det eksisterende budget.
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