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INDLEDNING 

Et godt naboskab opstår nogle gange naturligt 

og helt af sig selv – men ofte skal det gode na-

boskab have et lille skub for at komme godt i 

gang.  

 

Udsatte boligområder, som dem der er omfattet af 

boligsociale helhedsplaner, har ofte en relativ høj 

flytteprocent.1 En stor udskiftning blandt beboerne 

og koncentrationen af udsatte beboere har betyd-

ning for naboskabet, som ofte er svagere her end i 

andre boligområder.  

Gennem naboambassadørindsatser forsøger man, 

flere steder i landet, at gøre op med dette og sikre, 

at tilflyttere får en god start i deres nye boligområ-

de og fra starten lærer andre beboere at kende.  

 

Naboambassadørernes vigtigste rolle er, at byde 

velkommen til de nye beboere og give en introduk-

tion til boligområdets faciliteter og aktiviteter. Na-

boambassadøren stiller sig til rådighed med prak-

tisk rådgivning i en kortere periode efter indflyt-

ning. Det kan fx være omkring fællesvaskeriet, 

affaldssortering og brobygning i forhold til aktivite-

ter i afdelingen eller i nærmiljøet. 

 

I de to boligsociale helhedsplaner under SALUS har 

man, med udgangspunkt i en fælles projektbeskri-

velse, etableret naboambassadørkorps i alle bolig-

afdelinger omfattet af helhedsplanerne.  

 

Helhedsplanen i Aabenraa har projektperiode 2016

-2020 og omfatter Aabenraa Andelsboligforening, 

afdeling 17, 18 og 20 samt Kolstrup Boligforening, 

afdeling 15 og 17. Helhedsplanen i Sønderborg har 

projektperiode 2017-2021 og omfatter Sønderborg 

Andelsboligforening, afdeling 22, 24, 30 og 35. 

 

I udviklingen og implementeringen af naboambas-

sadørkorpsene har de boligsociale medarbejdere  

hentet inspiration og viden i materialerne 

”Velkommen til nye beboere – en håndbog om na-

boambassadørindsatser” og ”Naboambassadører – 

en resultatmåling af en boligsocial indsats.” Begge 

materialer er udarbejdet af Center For Boligsocial 

Udvikling (CFBU) og udgivet i 2016. 

 

Naboambassadøren er selv beboer i afdelingen og 

gør et frivilligt arbejde for at få nye beboere i afde-

lingen til at føle sig velkommen. Indsatsen bygger 

på værdier for et godt naboskab, blandt andet 

hjælpsomhed, venlighed, tryghed og fællesskab. 

1 
I de fire boligafdelinger, som er omfattet af den boligsociale helhedsplan i Sønderborg, ligger flytteprocenten gennemsnitlig på 9-15% (2015-2018) . For de fem boligafdelinger under helhedsplanen i Aabenraa er det 6-21 % (2015-2018) 

Landsbyggefondens temastatistik 2019:5 viser, at fraflytteprocenten i familieboliger i 2018 på landsplan var på 10,6% samt at fraflytteprocenten i 2018 for alle boligtyper var: Aabenraa: 14%, Sønderborg: 12,6%  
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FAKTA OM NABOAMBASSADØRER 

 Naboambassadører er frivillige beboere, der byder velkommen til nye beboere i 

boligafdelingen med velkomstmappe og visitkort. De hjælper nye beboere med 

nyttig information, så de falder hurtigere til i nabolaget og får lyst til at blive boen-

de. De styrker trivsel og tryghed i boligafdelingen, ved at flere lærer hinanden at 

kende. 

 

Den frivillige naboambassadør:  

 Er selv glad for at bo i sin boligafdeling 

 Er åben og har mod på at tage venlig kontakt til nye beboere 

 Har tid og lyst til en konkret frivillig opgave 

 Der er ingen krav om særligt kendskab til beboerdemokratiet, eksempelvis 

som medlem af en afdelingsbestyrelse.  

 

Initiativet er i øjenhøjde - fra nabo til nabo.  

At være nabo er et universelt begreb og noget alle kender til, uanset nationalitet.  

”At være en god nabo” er betydningsfuldt for de fleste. Og ”at have en god nabo” 

føles rart og har stor betydning for vores trivsel og tryghed i vores hjem! 

Tillægsaktiviteter  

Lokalt i den enkelte afdeling kan det besluttes, at naboambassadørerne også påta-

ger sig andre opgaver, hvis de har lyst og overskud til det. 

Det kan f.eks. være: 

 Lave sociale arrangementer i boligafdelingen 

 Omdeling af løbesedler/opslag i postkasser og opgange 

 Fremvisning af ledige boliger til nye lejere 

 Etablering af nabohjælpere 

 Andre opgaver 
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KONKLUSIONER PÅ DE LOKALE INDSATSER 

De lokale erfaringer er meget positive. Gennem  

interviews har vi undersøgt, hvordan indsatsen er 

modtaget blandt nye beboere og blandt de frivillige 

naboambassadører. Vi har desuden spurgt ind til, 

hvordan indsatsen er modtaget blandt repræsen-

tanter fra afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktio-

nærer.  

 

Tilflytterne har taget godt imod, når naboambassa-

døren har ringet på for at byde velkommen med en 

mappe med nyttige oplysninger om lokalområdet 

samt en lille æske chokolade.   

De giver udtryk for, at det er en dejlig oplevelse at 

blive mødt og budt velkommen. De siger, at det er 

rart, at få tilbudt lidt ekstra hjælp til at falde til i 

området, og de giver udtryk for, at tilbuddet har 

været nyttigt for dem som nye i afdelingen.  

Naboambassadørerne understøtter den modtagel-

se de nye beboere får af udlejningen og af ejen-

domsfunktionærerne. De nye beboere får en ekstra 

mulighed for en uformel snak og få stillet alle de 

spørgsmål, der dukker op efter indflytningen. Via 

kontakten til naboambassadøren får de en legal vej 

til at få svar på deres spørgsmål og hurtig hjælp til 

de små praktiske udfordringer.   

 

Naboambassadørerne er først og fremmest frivilli-

ge, fordi de gerne vil være med til at gøre en for-

skel. De husker selv, hvordan det var at flytte ind i 

afdelingen og det de savnede dengang. De kan hu-

ske, hvordan det var at føle sig lidt rådvild – alle 

spørgsmålene og en oplevelse af, at de manglede 

informationer om afdelingen samt det at være ny 

og ikke kende nogen.  

Naboambassadørerne ønsker at arbejde for mere 

tryghed, god trivsel og det gode naboskab i afdelin-

gen 

Naboambassadørerne oplever, at de bliver rigtig 

godt modtaget hos de nye beboere. Ofte bliver de 

inviteret indenfor. Naboambassadørerne oplever, 

at de gør en forskel. 

 

Andre interessenter oplever også at naboambassa-

dørerne bidrager positivt til god trivsel i afdelinger-

ne. En afdelingsformand udtrykker, at han selv 

manglede informationer, da han flyttede ind. Han 

har desuden hørt fra nye beboere, at de har været 

glade for at blive mødt af en naboambassadør.  

En ejendomsfunktionær er overrasket over, at na-

boambassadørerne ofte bliver budt indenfor i lejlig-

heden. Han tror på, at naboambassadørerne bidra-

ger til et større ejerskab blandt beboerne og samti-

dig håber han på, at indsatsen kan bidrage til, at 

færre beboere oplever at være ensomme i og med, 

at naboambassadørerne kan informere om aktivite-

ter i nærområdet.  

 

Indsatsen har haft bevågenhed og er omtalt i Jyske 

Vestkysten 04.03.2018 og i SALUS Beboernyt fra 

april 2019. 
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I dette afsnit refereres der til rapporten Naboam-

bassadører – en resultatmåling af en boligsocial 

indsats udgivet af Center For Boligsocial Udvikling 

(CFBU) i 2016.  Deres undersøgelse af 5 naboam-

bassadørindsatser fordelt i hele Danmark peger på, 

at naboambassadørindsatsen giver en god start for 

tilflytterne, så de i højere grad føler sig velkomne 

og bliver glade for at bo i området.  

 

Indsatsen har især en central betydning for de fri-

villige beboere, der stiller sig til rådighed som nabo-

ambassadører. Deres frivillige ressourcer aktiveres i 

en vigtig rolle, som dem, der tager imod nye beboe-

re og byder dem velkommen til området.  

Naboambassadørerne bidrager til et godt fælles-

skabsfundament og fremmer aktivitetsdeltagelse, 

idet de kan brobygge til andre aktiviteter i afdelin-

gen.  

 

For tilflytteren synes indsatsen at have en mindre 

betydning, da indsatsen for den enkelte tilflytter 

ofte er beskeden og kortvarig. Indsatsen kan dog 

være et vigtigt skridt ind i fællesskabet for tilflytte-

ren. 

 

 

Undersøgelsen konkluderer at: 

 

Naboambassadørerne udvikler naboskabet idet de 

bidrager til tillid og øget social kapital. Det har vist 

sig, at der er sammenhæng mellem de beboere, 

der har haft kontakt med en naboambassadør og 

deres tilbøjelighed til at deltage i fællesaktiviteter i 

området.  

Deltagelse i fællesaktiviteter kan igen bidrage til en 

tættere relation til andre beboere i afdelingen, hvil-

ket på sigt kan fremme et godt fællesskabsfunda-

ment i boligområdet.  

Naboambassadørerne får selv et fællesskab gen-

nem netværksmøder og erfaringsudveksling med 

andre naboambassadører. Dette er også med til at 

nedbryde eventuelle fordomme mellem naboam-

bassadører med forskellige kulturelle og religiøse 

baggrunde. Dette styrker også den sociale kapital. 

 

Naboambassadørerne styrker ejerskabet i boligom-

rådet. De tager selv et stort ansvar på sig for at un-

derstøtte tryghed og god trivsel i området. Gennem 

deres virke får de naturligt en øget viden om bolig-

afdelingen, som de kan formidle til de nye beboere. 

KONKLUSIONER PÅ LANDSPLAN 
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På den måde er naboambassadørerne med til,  

at nye beboere forstår boligområdets regler og 

normer og på den måde understøttes det lokale 

ejerskab til eksempelvis brug af vaskeri, affaldssor-

tering mm. 

 

Naboambassadørerne fremmer trygheden blandt 

beboerne i boligområdet. Undersøgelsen peger på, 

at mødet og kendskabet til naboambassadøren 

fremmer trygheden blandt de nye beboere, da det, 

at man kender til et andet menneske i boligområ-

det, er centralt for oplevelsen af tryghed. Samtidig 

arbejder naboambassadørerne aktivt for at aflive 

eventuelt negative fortællinger om området.  
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SÅDAN HAR VI GJORT 

Aabenraa 

 

Rekruttering  

Som en naturlig forsættelse af mange års arbejde 

med kompetenceopbygning og udvikling af beboer-

demokratiet, tog rekrutteringen afsæt her. På infor-

mations- og udviklingsmøder meldte medlemmer 

af afdelingsbestyrelserne sig som frivillige og den 

lokale model for naboambassadørerne blev lagt.  

 

 

Indsamling af erfaringer 

I udviklingen af den lokale model søgte vi inspirati-

on fra andre steder i landet. Dels gennem besøg fra 

oplægsholdere og dels gennem studieture til bolig-

områder, der allerede havde erfaringer med nabo-

ambassadørindsatser. På baggrund af dette udvik-

lede vi velkomstmappen samt procedurer for ind-

satsen.  

 

Opfølgning 

Der er løbende opfølgning omkring indsatsen via 

netværksmøder ca. hver 3 måned samt studieture/

besøg efter behov. Naboambassadørerne er selv 

med til at planlægge formen samt hyppigheden 

omkring opfølgningen. Den boligsociale medarbej-

der ajourfører materialer til velkomstmapperne 

samt hjælper med at pakke og bringe disse ud til 

naboambassadørerne. Afdelingerne står som ud-

gangspunkt selv for indkøb af chokolade til nye be-

boere.  

 

Supplerende aktiviteter 

I Aabenraa tager beboerambassadørerne ligeledes 

initiativ til sociale aktiviteter i boligafdelingen. Det 

kan være fællesspisning, børneaktiviteter eller 

sommerfest. Udgangspunktet er, at aktiviteterne 

skal skabe grobund for fællesskab og godt nabo-

skab.  

I en af de 5 boligafdelinger i Aabenraa arbejder 

man desuden med fremvisning af lejligheder til po-

tentielle nye lejere. Udlejningen videregiver kon-

taktoplysninger på beboerambassadøren i den på-

gældende afdeling, hvis den potentielle lejer ønsker 

at se lejligheden ”uden for normal åbningstid”. Det 

giver noget helt særligt, at det er en beboer, der 

selv bor i afdelingen og dermed har indgående 

kendskab til afdelingen og nærområdet, der viser 

lejligheden frem.  

 

01.09.2019 er der 10 aktive beboerambassadører, 

der dækker 5 afdelinger på Høje Kolstrup 
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SÅDAN HAR VI GJORT 

Sønderborg 

Rekruttering 

Rekruttering af beboere til indsatsen er sket via 

opslag i opgangene med invitation til kaffemøder i 

den enkelte boligafdeling. På kaffemøderne blev 

der informeret om indsatsen og om mulighed for at 

melde sig som naboambassadør. Rekrutteringen 

skete desuden via personlig kontakt til beboere, 

som den boligsociale medarbejder kendte i forve-

jen. Ejendomsfunktionærerne har været taget med 

på råd og har kunnet pege på mulige beboere, vi 

kunne invitere med. 

Minikursus 

Der er afholdt et minikursus på 3 aftener á 2,5 ti-

mer, med fokus på værdier for trivsel og godt nabo-

skab. Der var desuden oplæg fra en afdelingsin-

spektør, samt besøg af den forebyggende enhed fra 

politiet. Deltagerne har også gennemgået og be-

sluttet indhold og udseende af velkomstmappen.  I 

alt 11 beboere har deltaget i kursusforløbet. 

 

Samarbejde med Politiet 

Politiet i Sønderborg har ønsket at arbejde med 

Tryghedsambassadører i boligområdet. Men for at 

udgå parallelindsatser og unødig forvirring, har op-

lægget været at Naboambassadørerne opnår øget 

kendskab og tillid til, hvordan og hvilke muligheder 

politiet har for at bidrage til tryghed og trivsel i bo-

ligafdelingen. Konkret har Naboambassadørerne 

efterfølgende været på rundvisning på politigården, 

med oplæg om forebyggende indsats. 

 

Opfølgning  

Der er planlagt opfølgning med et studiebesøg og 

fællesmøder 4 gange årligt. Den boligsociale med-

arbejder bringer velkomstmapper og diverse infor-

mationer til mapperne, herunder når der er rettel-

ser, samt indkøb af velkomstchokolader, ud til am-

bassadørerne – når der er behov. 

Udlejningsafdelingen udsender gruppemail til akti-

ve ambassadører, inden den 1. og den 15. i måne-

den, med oplysning om adresse og dato for indflyt-

ning.  

 

01.09.2019 er der 7 aktive naboambassadører, der 

dækker 3 afdelinger i Sønderborg.  
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PROJEKTETS TIDSPLAN 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AABENRAA       

SØNDERBORG       

 

 

 

 

 

Netværksmøder /kaffemøder 

Fælles erfaringsudveksling 

Studieture/besøg 

 
Kursus 

Fælles kursusforløb SAB, KB, AAAB 
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ANBEFALINGER TIL FORANKRING AF INDSATSEN 

Vi vurderer, at der er størst behov 

for naboambassadører i store afde-

linger, afdelinger med blokke, og 

afdelinger med høj flytteprocent. 

Sådanne afdelinger kan bære præg 

af et svagt naboskab, fordi mange 

beboere er udsatte på fx ensomhed, 

manglende netværk, dårlig økonomi, 

sygdom mm. Typisk vil beboersam-

mensætningen i de afdelinger være 

mindre homogen end i små afdelin-

ger. I mindre afdelinger med en ho-

mogen beboersammensætning, ud-

fyldes naboambassadørernes rolle 

oftere af beboerne selv—uden orga-

nisering. Men også her kan der være 

behov for, at sætte understøttelse af 

naboskabet i system via naboambas-

sadører. Det vigtigste er, at beslut-

ningen om etablering af naboambas-

sadører sker lokalt og frivilligt. 

 

 

Man skal være opmærksom på, at 

indsatsen skal holdes inden for nor-

merne for godt naboskab og at na-

boambassadørerne ikke skal påtage 

sig at holde øje med, at regler over-

holdes eller hvordan en beboer pas-

ser på boligen. Det kan ikke forven-

tes, at naboambassadøren skal un-

derrette hverken myndigheder eller 

boligforeningen i tilfælde af proble-

mer. I de tilfælde, hvor naboambas-

sadøren også er medlem af afde-

lingsbestyrelsen, skal man være op-

mærksom på, at de to roller ikke 

overlapper hinanden uhensigtsmæs-

sigt. Som medlem af afdelingsbesty-

relsen er man oftest politisk engage-

ret og kan have stærke holdninger 

til, hvordan f.eks. husordenen skal 

overholdes. Det kan give konflikter 

og endda være direkte skadeligt for 

indsatsen, hvis de to roller ikke 

skarpt adskilles.  

 

Lad de frivillige naboambassadører 

selv bestemme, hvor mange opgaver 

de vil påtage sig.  Som modellen side 

3 viser, kan der lokalt være stor for-

skel på, hvordan naboambassadør 

indsatsen ser ud.  Her er det vigtigt 

at huske, at naboambassadørerne 

ikke påtager sig for stort et socialt 

ansvar. Jo flere opgaver, jo større 

ressourcetræk. Lad de frivillige selv 

bestemme, om de vil påtage sig an-

dre opgaver end at byde velkommen 

og brobygge til afdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som generelle erfaringer viser, har 

indsatser båret af frivillige også brug 

for ledelse.2 Vores anbefaling er der-

for, at naboambassadørindsatsen 

understøttes med professionel facili-

tering og tydelig rammesætning for 

at sikre, at aktiviteten har et veldefi-

neret omfang, tilsigter at indfri må-

let og har de fornødne ressourcer.  

 

 

 

# Anbefaling 1 
Store afdelinger har størst  

behov  

# Anbefaling 2 
Naboambassadørerne er  

ikke vagthunde 

# Anbefaling 3  
Giv de frivillige plads 

# Anbefaling 4 
Professionel facilitering  

er nødvendig 

Følgende anbefalinger bygger på de lokale erfaringer samt CFBUs udgivelse om naboambassadører. 

2 Se fx Rapport for Væksthus for Ledelse udarbejdet af Jacob Torfing og Eva Sørensen,  
Institut for Samfund og Globalisering, RUC 2013.  
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ANBEFALINGER TIL FORANKRING AF INDSATSEN 

SALUS udbyder et fælles ”Naboambassadør minikursus” én gang årligt som en del af den almindelige kursuskalender. 
Kurset afholdes af boligsocial medarbejder, alternativt af ekstern underviser. Kursets varighed er 2 x 2,5 timer. Første dag er 
kurset alene for nye frivillige, anden dag er fælles sparringsdag med eksisterende naboambassadører. Rekrutteringsmaterialet 
udarbejdes af SALUS. 
SALUS udpeger en medarbejder, som er overordnet ansvarlig for implementering og drift af indsatsen. 

Den enkelte boligorganisation træffer beslutning om etablering af naboambassadørindsats. Ved etablering udpeger boligorga-

nisationen en medarbejder som tovholder, der hjælper med tilmelding til kursus og efterfølgende udlevering af velkomstmap-

per mm. Tovholderen er også ansvarlig for løbende opdatering af mappernes indhold. Boligorganisationen afholder udgifter til 

kursus, velkomstmapper og visitkort. Udlejningsafdelingen i den pågældende boligorganisation tilsender aktive naboambassa-

dører en gruppemail, inden hver den 1. og 15. i måneden, med dato og adresse for indflytning. Minimum en gang årligt, indkal-

der den enkelte boligorganisation de aktive naboambassadører, til netværksmøde og erfaringsdeling. 

De enkelte afdelingsbestyrelser træffer beslutning, om de ønsker at arbejde med etablering af naboambassadørkorps i egen 

afdeling og hjælper med rekruttering. Herefter åbnes der for rekruttering til kursus. Den enkelte afdeling afholder selv udgifter 

til fx chokolade og understøtter naboambassadør arbejdet i praksis. Den enkelte afdelingsbestyrelse er ansvarlig for, at ønskede 

ændringer til materialet i mapperne videreformidles til den respektive tovholder i boligorganisationen.  

Frivillige beboere melder sig til naboambassadørkursus via den enkelte boligorganisation. Tilbuddet formidles af SALUS via re-

præsentantskab/generalforsamling, afdelingsmøder, opslag i boligafdelingerne og andre informationskanaler.  
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NABOAMBASSADØRER 

Opsamling og evaluering af indsatsen i de boligsociale hel-

hedsplaner i Aabenraa og Sønderborg 

 

Denne opsamling er udarbejdet af de boligsociale  

helhedsplaner under SALUS oktober 2019. 

 


