Fra beboerhus til Trivselshuset
En helhedsplan, en renovering og et EU-program skabte i årene 2000-2007 nye forudsætninger for udbygning af Bispehavens
beboerhus til det, vi i dag kender som Trivselshuset. Med kvinder, børn og unge som eksempler på målgrupper for projekter. Og med
uformelt samvær som tilbud til alle beboere.
De første syv år efter 2000 var historisk skelsættende for Bispehaven.
Helhedsplanlægning for boligområdet lagde vægt på ikke alene fysisk renovering, men
også på beboernes sociale forhold. Lovgivning
åbnede for adgang til finansiering af en fysisk
renovering ved omprioritering af byggelån. Og
EU’s Urbanprogram tilførte nye midler til sociale indsatser.
Ud over boligblokke var også Bispehavens
beboerhus genstand for bygningsmæssig forbedring. Men dertil kom bevidst styrkelse af
indsatser for socialt udsatte grupper og for
fællesskab i boligområdet.
Bispehavens beboerhus skiftede navn til Trivselshuset og skabte nye vilkår for beboersamvær og hjælp til et godt liv.
Beboernes behov
Organisatorisk lagde Trivselshuset vægt på
at starte indsatser ’inde fra’, det vil sige på
grundlag af behov set af beboere. Og vægt
på, hvad beboere ville opnå med en indsats.
Trivselshuset hjalp på dette grundlag projek-

ter i gang, søgte midler og sikrede samarbejde
med især kommunen.
Et eksempel er projektet Outsiders2Insiders.
Det flyttede fokus fra unges problemer til unges resurser. Fire unge fra Bispehaven blev
ansat i projektet med løntilskud fra kommunen. Tolv andre unge blev tilknyttet som kernegruppe og deltog i at tilbyde Bispehavens
børn og unge et aktivt fritidsliv. Blandt projektets arrangementer var fodboldturneringer,
grill-aftener, diskotek, familiedage og hytteture. Desuden blev der også arrangeret en studietur til Egypten finansieret af de unges egne
indtægter ved hjælp til flytning af møbler i forbindelse med facaderenoveringen. Projektet
har formidlet positive rollemodeller, fritidsjob
og adgangsveje til arbejdsmarked.
Et andet eksempel er et kvindeprojekt, der
nåede ud til kvinder med vanskeligheder med
at komme uden for hjemmet. De blev en vigtig
resurse for Trivselshuset, hvor de indgik i aktiviteter og samarbejder. Herunder påtog de sig
fælles arrangementer for Bispehavens beboere. De indgik i et europæisk netværk som led i
Urbanprogrammet.
Et eksempel på individuel brug af Trivselshuset til afdelingens fælles bedste er nu afdøde
Viggo Jensen. Flere har fremhævet hans inkluderende adfærd i Trivselshus med hjertelighed
over for alle andre besøgende og hans hjælpsomhed og rådgivning baseret på et langt livs
erfaring.
Lektiehjælp blev til i samarbejde med Red
Barnet, Ungdommens Røde Kors og Danske
Flygtningehjælp. Beboere i de dengang nyopførte ungdomsboliger kom ikke blot i Trivselshuset, men deltog også som frivillige i lektiehjælpen.
I dag er Trivselshuset stadig hjem for boligorganisationens boligsociale indsats, og det med
både faste åbningstider, café og forskellige
faste og spontane aktiviteter. Men i forbindelse
med den igangværende Tryghedsrenovering
vil Trivselshuset indenfor de næste år blive
revet ned og erstattet af et nyt beboerhus – et
bydelshus, faktisk – som skal bygges på hjørnet af Ryhavevej og Rymarken.

Er du vild med historie, og vil du gerne vide mere om Hasles eller Bispehavens? Så er du meget velkommen til at besøge Hasle Lokalarkiv. Det finder du i kælderen under Hasle Lokalcenter, Rymarken 118. Arkivet har åbent den 1. og 3.
mandag i hver måned fra kl. 9.30-11.00 og 14.30-16.30.

