


Boligforeningen AAB, AKB, VIBO og 
3B har søgt Landsbyggefonden om en 
ny boligsocial helhedsplan på Sjælør, 
Sydhavnen og Valby 2021-24. 
Københavns Kommune og bolig-
organisationerne er med til at betale 
indsatsen. 

Der har været boligsociale 
helhedsplaner i området siden 2009,  
‘Os på Sjælør’ og ‘Fællesskaberne’, og 
i den nye periode bliver der bygget 
videre på de indsatser.  

Til dig der bor i afdeling 50



Helhedsplanen arbejder med 
temaerne: 

• Uddannelse og livschancer

• Beskæftigelse

• Kriminalpræventive indsatser

• Medborgerskab og 
sammenhængskraft

Temaer



Mit Kvarter arbejder for at skabe gode muligheder 
for uddannelse, beskæftigelse, samt meningsfulde 
fritidsaktiviteter til boligområdernes børn og unge. 

Helhedsplanen arbejder for at flere unge får en 
uddannelse og bliver aktive medborgere, samtidigt 
med at de får de rette forudsætninger for at kunne 
klare sig på arbejdsmarkedet. Helhedsplanen 
arbejder også på at øge beskæftigelsen blandt 
voksne. 

Endelig arbejder helhedsplanen for at udvide 
forældrenes netværk, og styrke deres kompetencer 
i forhold til deres børns trivsel og skolegang. 

Formål



De primære målgrupper for 
indsatsen er børn, unge og 
familier. 

Målgrupper



• Aktiviteter i Idrætscontaineren, 
herunder brobygning til 
foreninger

• Brobyggere i Idrætscontaineren

• Lommepengejob (13-15 år)

• Iværksætterforløb for unge

• Job- og uddannelsesvejledning 

• Lektiecafeer

• Tryghedsvandring og 
dialogmøder

Aktiviteter på og omkring Sjælør Boulevard



• SSP minus (tidlig 
kriminalitetsforebyggelse 6-18år)

• Juniorbetjentforløb

• Rekruttering til lærepladser 

• Ungeinddragelsesforløb til 
udvikling af Sjælør Station ifbm. 

Områdefornyelsen Bavnehøj

• Familieforløb i samarbejde med 
BBU og de lokale skoler

• Arbejde på at få et 
Tryghedspartnerskab

Aktiviteter på og omkring Sjælør Boulevard - fortsat



Kommunikation

Ny hjemmeside

www.mitkvarterkbh.dk

Ny facebook-side

Mit Kvarter

Ny instagram 

@mitkvarterkbh

http://www.mitkvarterkbh.dk/


Det samlede budget for helhedsplanen er på 14,5 mio. kr. 

Landsbyggefonden finansierer 6,5 mio. kr.

Københavns Kommune finansierer 4,0 mio. kr. 

Boligorganisationerne finansierer 4,0 mio. kr.

Herudover er det forventningen at Københavns Kommune bidrager med en 
række partnerskabsstillinger

AAB skal bidrage med i alt ca. 350.000 kr. fordelt over de fire år. 

Beløbet dækkes af boligforeningens dispositionsfond.

Økonomi




