
 
Samlet materiale fra beboer ”drop in” november 2020 

 

I materialet har vi samlet de input der kom til beboer ”drop in” i november 2020.  

 

Boligen: 

Ønsker for fremtiden: 

 Nedslidte køkkener  

 Savner bedre planløsning i de 3-værelses lejligheder (Beboer afd. 24)  

 Lejlighederne skal renoveres mere inden de bliver lejet ud igen – der må godt tilføres mere 

kvalitet eller luksus 

 Slidte radiatorer – kan vi få noget der bedre kan regulere varme 

 Mere kvalitet ind i lejlighederne – kan tiltrække flere  

 En løsning på affaldshåndtering  

 At voksne hjælper deres børn når de skal gå ned med affald – de kan ikke selv nå op til at 

sortere det som det er i dag  

 Det er først og fremmest boligerne, der skal fungere – det området er dog stadig vigtigt 

 Boliger med tilgængelighed er en mangel for området – der mangler elevator 

 

Det bedste ved boligen:  

 Boligerne har en god størrelse 

 Parkerings kælder  

 

Boligområdet: 

Ønsker for fremtiden: 

 Boligområdet er vigtigt – der skal være gode naboer og legekammerater  

 Tilbud til de små børn såvel som de større børn. Klubhuset bruges som et tilbud i dag mest 

om sommeren. 

 At der kommer et hyggeligt sted hvor man kan mødes – en cafe der kan blive områdets 

eget mødested.  

 En løsning på knallerter der kører rundt i området ved Nørager.  

 

Det bedste i boligområdet: 

 Man kan gå til alt  

 Legepladser  

 Det er den bedste beliggenhed for en familie  

 Trygt sted at bo  

 Blokkenes udseende og udformning er en del af byen 

 Nemt til alt – det er centralt 

 

Tilbud i hverdagen: 

Ønsker for fremtiden: 

 Et bedre serviceniveau for den offentlige tranport 

 Hverdagsaktiviteter til de små børn – klubhus for de mindre  

 Det er et godt sted at blive gammel – man er tæt på dagligvarer, sygehus og byen  

 

De bedste tilbud i hverdagen: 



 
 Gårdmændenes service  

 At byen er kommet tættere på. Der er sket i udvikling i området.  

 Man er tæt på offentlig transport 

 Der er er sociale aktiviteter  

 

 

Socialt liv:  

Ønsker for fremtiden:  

 Bedre fysiske rammer for at kunne mødes  

 

Det bedste ved det sociale liv: 

 De sociale aktiviteter og tilbud i området såsom lektiecafé, hjælp til ansøgninger, sprog og 

snak om kulturer 

 Naboerne og deres børn er som en familie – beboer gennem 16 år. 

 Mulighed for det sociale liv hvis man vil det 

 Området har sjæl fordi man kender hinanden 

 Netværk af relationer  

 Der er gode omgivelser for kernefamilier  

 Man kan snakke med alle 

 

Udfordringer:  

 At blive kaldt en ghetto virker forkert 

 For 10 år siden følte man i højere grad at området var en ghetto – men det gør man ikke i 

dag 

 

Citater fra beboere i forbindelse med drop-in workshoppen: 

 

Det er som at bo med sin familie herude – en rigtig familiefølelse. Jeg elsker bare at bo herude og 

man kan gå mange små ture herude. – Beboer gennem 16 år. Afd. 24 

 

Hvis du ringer til gårdmændene så kommer de og laver det man har problemer med. Afd. 24 

 

Flyttede til boligområdet fordi det var tæt på arbejde og til at komme til boligerne.  Man kan lære 

folk at kende hvis man vil og det er tæt på alt og man kan leve det gode liv her. Afd. 24 

 

Det dejligt at der som beboer er rettigheder og et fungerende beboerdemokrati i forskellige udvalg. 

Afd. 24 

 

Boligen er fint stor – men når vi bliver ældre kunne vi måske ønske os bedre tilgængelighed i vores 

lejlighed så vi kan blive boende. Man kunne ønske sig elevator hvis man bor i højden. Afd. 24 

 

Vi mangler et nyt køkken – man gider ikke en stifte en gæld for et køkken i en lejelejlighed. Hvis 

lejligheden blev frisket op med kvalitet kan det være med til at tiltrække folk. Afd. 24 

 

Lejlighederne er store og fine, men når vi som i vores tilfælde bor en familie på 5 i en 3-værelses, 

så ville det være rart, hvis man kunne ændre på fordelingen af rummene. Hvis noget af det, der var 



 
tænkt som en spisestue blev til værelser ville det være rart. I lejligheden er der god plads til os alle, 

men fordelingen af rummene er ikke god. Afd. 24 

 

Det er svært at forstå om radiatorerne virker eller ej og gennemskue varmeregningen. Afd. 35 

 

Det er rart at bo i området, fordi det i gennem tiden har fået et kæmpe løft. Der er gode legepladser 

ved lejlighederne og det store grønne område, der er fint med parkeringspladser og man skal ikke 

være bange for bilerne herude. Det er tæt på skolen, byen, kommunen og aktiviteter til børnene. 

Det er et godt sted for kernefamilien. Selv i industri området sker der en udvikling som gør det ikke 

bare er arbejdspladser, der er er grønt ind i mellem og der kommer bank og andet man kan bruge. 

Afd. 24 

 

Byen er kommet tættere på – der sker en udvikling i område.  

 

Søstjernevej og de andre lejlighederne på den her side af vejen er god. Afd. 24. 

 

Vi bor dejligt. Der er busstoppesteder lige rundt om hjørnet og det er tæt på alt. Savner dog at 

busserne kørte oftere.  

 

Vi bor i en del af Sønderborg by og føler os som en del af byen. Vi bor i udkanten, men stadig i 

gåafstand til alt. 

 

Der mangler ikke rigtigt noget i området, vi er tæt på det vi skal bruge. Vi har idrætsfaciliteter til 

børnene, men manglede noget til små børn, men nu er der kommet noget i det grønne område 

som de kan bruge når det er godt vejr. 

 

Affaldshåndteringen kunne være bedre. Det er fint at børnene bliver sendt ned med affald, men det 

bliver smidt, de gider ikke stå derinde fordi det er ulækkert. Man kan heller ikke komme til at 

sortere og smide ud fordi de ikke kan nå. Afd. 24 

 

Affaldsrummene under bygningerne lugter og det er ikke belejligt. Så gider man ikke sortere. Det 

må gerne komme ud så man gider at sortere. I dag skal man næsten gå udenom fordi det lugter 

derinde fra. Afd. 24 

 

Hvis vi var flyttet væk og skulle flytte tilbage ville vi vælge området fordi det er her man møder de 

rare mennesker og man kan mærke der er en sjæl i området. Mine naboer er gode naboer og de 

er skønne det er uanset om det er danskere eller om de er fra Syrien – det lige meget hvor vi 

kommer fra, fordi vi snakker sammen og vi kommer godt ud af det med hinanden.  

 

Vi ville vende tilbage fordi vi har en god oplevelse af stedet og der er gode relationer til området.  

 

Det er et trygt sted at bo – måske lige bortset fra den der ene gang om året måske kun hvert andet 

– ligesom det sker andre steder – også på trods af at der er lav kriminalitet i området i forhold til 

resten af Sønderborg. 

 



 
Hvis der sker noget i området så er vi gode til at støtte hinanden og se indad for at forhindre, at det 

sker igen.  

 

Det giver utryghed at man bliver kaldt en ghetto, hvor man ved der skal rives noget ned og man 

næsten kan høre buldozeren brumme i baggrunden.  

 

Det føles ikke som en ghetto selvom det bliver kaldt en ghetto. Det var værre for 10 år siden, hvor 

det mere føltes sådan og der var synlig kriminalitet, hvor man blev utryg, men det gør man ikke 

mere i dag.  

 

Det giver uro fra andre når man er på ghetto listen, men ikke for os. Det er træls når man skal 

bøvle med sin forsikring fordi man bliver markeret og udpeget som en ghetto. Man mærker det ikke 

ellers og der er ikke noget at være bange for fordi vi føler os trygge herude. 

 

Lejlighederne skal opdateres med køkken og i værelserne, så det bliver en god kvalitet og føles 

luksuriøst, som gør at folk bliver tiltrukket til området og bliver boende. Det er ikke så meget det 

udvendige, men det handler om det indvendige. En kvalitet for dem der bor her og som andre kan 

se. Afd. 24 

 

Man kan arbejde på at finde ud af hvem, der skal have lov til at bo i lejlighederne så der ikke flytter 

flere ind på kontanthjælp – så kan vi komme af ghettolisten. 

 

Området ser ens ud i dag, men det gør ikke noget, fordi blokke som de også hører til i byen. Det er 

det eneste sted i Sønderborg, hvor der er nogle blokke tilbage i Sønderborg og det må helst ikke 

ligne alt det andet by. Selvom steder som Jørgensgård ser kanon godt ud også. 

 

Det er vigtigt at lejlighederne fungerer. Så længe området bliver holdt og ser rimelig pænt ud så er 

det vigtigst at lejlighederne indvendigt bliver udviklet og renoveret. Det er her der mangler noget 

fordi det udenom er blevet renoveret på i gennem tiden.  

 

Det er vigtigt at beholde områdets naboskab og at der er børn her. Afd. 35 

 

Det betyder noget for området at man kan møde danskere herude, så man kan lære sproget, 

kulturarven og maden. Har boet her i 6 år og det betyder meget at man kan få hjælp til lektier og 

jobansøgninger.  

 

Der er ikke så meget plads til fællesskaber, hvor man kan mødes om kaffe og er et rigtigt 

hyggested. Et fælleshus, der offentligt til området og som ikke er en sal til fester. Der skal være 

hvor man kan mødes. 

 

Der mangler noget til de små børn og hvor os forældre kan komme med. Fritidsklubben er aktiv når 

det er lyst og til sommer, hvor der sker noget, men det er ikke så meget til de mindre børn. Der 

måtte godt være et indendørs sted til børn og der må gerne være noget klub-aktivitet omkring 

stedet 1 gang om ugen.  

 



 
Der måtte godt være noget til børn, som gør at de kommer væk hjemmefra og så de kommer lidt 

ud. Afd. 35  

 

Det der er til børnene er fint i afdeling 24 og specielt om sommeren, men der mangler noget til dem 

indendørs og specielt her i vinteren. Der måtte gerne være et klublokale, hvor børnene kan lave 

noget mens forældrene snakker over en kop kaffe og kan være sociale. Det kan være en hjælp til 

folk så de kommer ud, særligt hvis de ikke er i arbejde. 

 

Der er mange knallerter der kører stærkt rundt i Nørager, det er et rigtigt problem. Afd. 35 

 

Vi har en god dialog i området og er der noget vi har problemer med, så kan vi snakke om dem og 

få dem løst. Det er uanset om det er med børnene eller at det larmer i opgangene. Før var det 

slemt, men nu er det ikke så galt mere, fordi vi kan finde ud at få snakket om det. Afd. 35  

 

 


