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Input fra workshop vedr. udvikling af Nørager og Søstjernevej m.fl. 
juni 2020 
 

Nedenstående input er samlet fra workshop i juni 2020.  

Det social: Nuværende styrker og svagheder 
 

Styrker:  

 

Svagheder:  
Er der mange isolerede kvinder?  1 

Humlehøjskolen har et lavt karaktergennemsnit  1 

Værestedet åbningstider – for lidt åbent  1 

Gruppering af etnicitet i skole/daginstitution  1 

Vedligeholdelse af initiativer  1 

At beboerne bliver tvunget til genhusning (tab af netværk) 1 

Mange udlændinge i de samme blokke – for få etniske danske  1 

Manglende fokus på tilbud på tværs af kulturer 1 

Manglende kontakt mellem beboere – folk har egne haver og de nyligt etablerede 

dørtelefoner gør at man ikke kan smutte ind ”bare sådan”  

2 

Manglende sammenhæng mellem boligtyper (beboere i parcelhus, blok og rækkehuse) 1 

Social: Fremtiden – muligheder og trusler 
Muligheder:  

Beboerstøtte: Udvidet Uvejledning, Velkomstpakke til tilflyttere, tværfagligt samarbejde (ml. 

politi, gadeplansmedarbejder, SSP-konsulent), Mentor ordning, Flere SFK’ere (tilbud fra 

ungdomsskolen?), Ungdomsråd for området, ”Fremskudt kommune” (jobcenter og for 

social+senior)  

7 

Fællesskab: beboerhus m. sociale arrangementer, klubber for at mindske ensomhed (for 

børn, unge, ældre og blandet), havefest, fællesaktiviteter, fællesskaber på tværs af kulturer 

og på tværs af boligtyper (blokke, parcel og rækkehuse), optimeret samarbejde ml. 

foreninger, klubber mv., længere åbningstid for klub/værested, hjælp til fritid/sportsaktiviteter 

9 

Beboersammensætning: Flere etniske danskere, større etnisk mangfoldighed og bedre 

integrering  

3 

 
 

Fritidsklub for børn, Væresteder (Fristedet), Klub de Luxe samt SFK (Sønderborg 

Ungdomsskole)  

5  

Godt forhold til naboer 1  

Interesse for sociale ting 1 

Mange aktiviteter i 2011 -> stor forandring i området 1 

Godt sammenhold, ”Man hjælper hinanden”, Godt fællesskab 3 
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Trusler:  
Hyppig udskiftning af beboere 1 

Skæv beboersammensætning – der kan være kommunikations- eller sprogbarriere 4 

At fælles aktiviteterne forsvinder 1 

Lavt uddannelsesniveau  2 

Mangel på inkludering (af beboere i fremtidens projekt?)  1 

Fremtidens beboere: En plan der tager højde for demografi, manglende beboere i fremtiden 

og et faldende børnetal 

3 

At indsatser ikke ændrer noget 1 

Åbent/lukket område: Nuværende styrker og svagheder 
Styrker:  

Afd. 24: Åbent, lyst og grønt – tryghed – Roligt område 3 

 

Svagheder:  
Nørager: lukket område  3 

Områdets fremtræden: Lukket lille samfund, ser ikke indbydende ud, dårlig forbindelse 

mellem områder – åbne området op 

2 

Åbent/lukket område: Fremtiden – muligheder og trusler 
 

Muligheder: 
Synlighed og tilgængelighed: Hyggelige oaser med stor synlighed, åbne boligområdet 

generelt  

4 

 

Trusler:  
Vil ikke have området (Nørager) åbnet op mod villakvarteret  1 

Økonomi: Nuværende styrker og svagheder 
Styrker:  

Fine lejligheder til rimelig husleje 1 

 

Svagheder:  

Forsikring er dyrere 1 

Økonomi i afd./foreningen 1 

Økonomi: Fremtiden – muligheder og trusler 
Muligheder:  

Rive blokke ned så beboertallet kommer under 1000 1 

 

Trusler:  
Manglende økonomi til udvikling af området 2 
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Husleje / Huslejestigninger 2 

Området blive tilført færre ressourcer på sigt 1 

Infrastruktur: Nuværende styrker og trusler 
Styrker: 2 Sedler 

Infrastruktur i de grønne områder 1 

Forbindelser til skoler, klub mv.  1 

 

Svagheder:  
Stisystem 1 

Omkredset af store veje med meget trafik 1 

Farligt og svært at komme ud på Nørrekobbel  1 

Dårlig tilgang til skolen  1 

Dårlig forbindelse til privat huse  1 

Nørager er ufremkommeligt for politi/redningstjenester 2 

Infrastruktur: Fremtiden – muligheder og trusler 
Muligheder:  

Mut og Smut (Insp. Af drop-off zone ved skole Aabenraa) 1 

Lysregulering ved Kærvej/Nørrekobbel og Damgade/Nørrekobbel  1 

Bedre stisystem med forbindelse til Humlehøj og Center Øst  1 

Skabe sammenhæng mellem Afd. 24 og Afd. 35  1 

Sikker vej til skole/Bedre forbindelse for gående og cyklende til skolen 2 

At området bliver tilgængelig for handicappede og gangbesværede 1 

 

Boligtyper: Nuværende svagheder og styrker 
Styrker:  

Fine, pæne og dejlige lejligheder – Gode planløsninger 4 

 

Svagheder:  
Tilgængelighed for mennesker med handicap 1 

Ingen elevator 1 

For få haver  1 

Mange mennesker på ”lidt” plads – For mange blokke og for få en-families huse  2 

Ikke tidssvarende køkken+bad, mangler renovering og Nørager er meget slidt – Specifikt 

også at kælderen i Nørager er dårlig 

4 

”Lige linjes tyranni – i arkitekturen” – ”Triste” bygninger, der mangler moderne islæt 2 

Boligtyper: Fremtiden – muligheder og trusler 
Muligheder:  

Variation af boligtyper: Omdannelse af blokke og grønne områder til rækkehuse eller anden 

tæt/lav bebyggelse  

9 
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Renovering af blokke – godt sted at bo  4 

Huse med 50’er arkitektur 1 

Udlejning: Tidsbegrænsning af lejemål – Fortrin for børnefamilier 2 

Tilgængelighed i højsædet og elevator  4 

 

Trusler:  
At området ikke bliver renoveret  1 

Nedrivning  1 

Identitet: Nuværende svagheder og styrker 
Styrker: 1 

Stemningen (sydlandsk)  1 

 

Svagheder:  
Image og de negative historier (omtale og sager)  2 

At området bliver hård ghetto – Nogle fravælger at bo i området, da det skal laves om 2 

Manglende kunst/særtegn for området 1 

Identitet: Fremtiden muligheder og trusler 
Muligheder:  

Torv med vand og indkøbsmuligheder – Vandaktiviteter som et vartegn og legeområde 2 

At der kan komme kultur / kunst i området  1 

At der kommer positiv omtale om området og at der fortælles de gode historier – brug af 

medier og kommunikere ud til befolkning - Tænke daginstitutioner og skolen ind i 

kommunikationen 

4 

 

Trusler:  
Medier 1 

Usikkerhed om fremtiden  1 

Fortællingen om området 1 

Det grønne: Nuværende styrker og svagheder 
Styrker:  

De store, pæne grønne områder – udenoms arealer  11 

God plads til børn 1 

 

Svagheder:  
Stort uudnyttet grønt område i Nørager 1 
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Det grønne: Fremtiden – muligheder og trusler 
Muligheder:  

Beskæring og udtynding af grønne arealers buskads og træer – skal åbne området op 2 

Potentialer i de grønne store områder – kan gøres hyggeligere eller forbedres  4 

Aktivitet/Ophold/Faciliteter: Nuværende styrker og svagheder 
Styrker:  

Den store legeplads i det grønne område ved Afd. 24 6 

Det flotte aktivitetsanlæg  1 

Gode lokaler til fællesaktiviteter  2 

 

Svagheder:  
Manglende bord-bænksæt og grill- / bålplads  1 

Gamle ting og ingen gode legepladser (Nørager)  1 

Aktivitet/Ophold/Faciliteter: Fremtiden – muligheder og trusler 
Muligheder:  

Plads til aktiviteter: Familieaktiviteter til hele familien, vandaktivitet til leg og vartegn - At 

udearealer fungerer til flere ting (rekreativt, aktivtet og ophold)  

5 

Kunst og kultur i området  1 

Legepladser – også til større børn  3 

Konkrete ønsker: Minigolf, Fiskesø, område med moutainbike, Hundelegeplads, udendørsspil 

på fliser (F. eks. Dam), Kolonihaver, Bordbænkesæt m. overdækket pavillon 

6 

 

Beliggenhed: Nuværende styrker og trusler  
Styrker:  

Central beliggenhed, bynært og i gåafstand til bymidten 9 

Tæt på indkøb 2 

Roligt området  1 

Tæt på dagtilbud og skole 4 

Tæt på tandplejen 2 

Tæt på fritidsaktiviteter fx fodbold og svømmehal  2 

Tæt på kulturoplevelser og kulturarrangementer 2 

 

Svagheder:  
Langt til stranden 1 

Langt til nærmeste sundhedstilbud (Læge?)  1 
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Beliggenhed: Fremtiden – muligheder og trusler 
Muligheder:  

Sundhedshus 1 

Placering (virker mere centralt)  1 

Praktisk: Nuværende styrker og svagheder 
Svagheder:  

Affaldshåndtering  4 

Knallerter/Scootere på stier  3 

Praktisk: Fremtiden – muligheder og trusler 
Muligheder:  

Nedsænket og bedre affaldssortering  2 

Sammenlægning af bestyrelser for Afd. 24 og Afd. 35  1 

 


