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Hvad optager dig for øjeblikket? 
Jeg tænker meget over, hvordan vi skaber vi rammerne for et bæredygtigt hverdagsliv. Den del af den 

grønne omstilling, der foregår derhjemme, i karreen, på gaden og i supermarkedet. Gøre det nemt, 

attraktivt, lækkert og en kilde til fællesskab at træffe de bæredygtige valg.  

 

Vi har lige lavet et bæredygtigt seniorbofællesskab i Ry for PensionDanmark sammen med 

Vandkunsten, hvor det har været virkelig øjenåbnende at arbejde med beboerne i tiden frem mod 

indflytning og opleve, hvordan de griber bolden på måder, man ikke selv havde kunnet forudse.  

 

Der er behov for nogle nye balancer mellem top-down og bottom-up. Ren bottom-up bliver 

ekskluderende, fordi det nemt bliver for de få. Ren top-down skaber ikke nok effekt, fordi man ikke 

opnår den sneboldeffekt, der opstår når folk driver noget videre med afsæt i deres egen motivation.   

 



 

 

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling? 
I Andel er vi humanister og designere, der arbejder med at udvikle boliger og byer. Vi er med til at 

sikre, at bolig- og byudviklingsprojekter tager afsæt i de mennesker og de steder, som det hele 

handler om.  

 

Og så har vi også ofte den rolle, at vi faciliterer tværfaglige udviklingsprocesser. Altså samler aktører 

om at udvikle noget nyt eller finde en vej frem, der kræver at mange forskellige faglige kompetencer 

og forretningsforståelser smelter sammen.  

 

At få viden fra forskellige felter og forskellige bundlinjer samlet i en strategi og et koncept, der skaber 

mere værdi. Som vi siger, når vi bliver lidt reklamesmarte ”Ingen kan forandre verden alene. Alle har 

en andel i at forandre verden”.   

 

Hvilket sted holder du mest af i din by? 
Målt på hvor jeg oftest går en tur, så helt klart Amagerbrogade. Hvis man mister troen på 

sammenhængskraften i byen og samfundet, så er den bedste kur at kigge forbi gaden den sidste 

lørdag i november kl. 16.03, hvor det årlige juleoptog starter og gaden fyldes af børn og voksne fra 

alle Amagers foreninger fra fodboldklubber og judokæmpere til Shäferhundeklubben og cosplayers.  

 

Hvad gør særligt indtryk på dig, når du besøger andre byer/lande? 
Jeg rejser tit med min datter på 13, og vi taler meget om træer. Når man går rundt i et 

beboelseskvarter og der pludselig er kæmpestore træer på gaden og helt op af en facade på en meget 

mere inciterende måde, end vi oplever i København.    

 

 

 
 

Stafetten er overdraget til dig fra Anne Skovbro, Adm. direktør i By & Havn med 
spørgsmålet:  

 
”Hvad er forudsætningen for en god borgerdialog, og hvordan sikrer vi, at vi får alle stemmer frem i en 

god og ordentlig tone?” 

 

Vi står i midt i en akut klima- og naturkrise, der gør det nødvendigt at finde på helt nye måder at 

bygge, bo og leve på. Vi slås med ulighed og kæmper for inklusion. Så fair nok at meninger brydes og 

bølger kan gå højt. Men vejen frem er helt sikkert ikke skyttegravskrig, hvor vi graver os ned i hver 

vores lejr og prøver at pløkke alle ned, der mener noget andet end os selv. Sandheden er jo, at ingen 

af os har svaret. Det skulle vi måske finde sammen om at erkende som udgangspunkt.  

 

Som i andre former for samtale er forudsætningen for en god borgerdialog en gensidig interesse i at 

blive klogere ved at tale sammen. Respekt og nysgerrighed i forhold til at se på byen fra et andet 

perspektiv. En tillid til at det kan betale sig. For mig at se er det helt grundlæggende, at vi som by 

formår at skabe en åben og kollaborativ kultur, hvor man oplever byen som et fælles projekt, og al den 

viden og virkelyst som københavnerne har bliver bragt i spil i udviklingen af en by i balance med 

naturgrundlaget og plads til alle.  

 

Det er et længere træk, der passende kunne starte i folkeskolen med at give de yngste københavnere 

en stemme i byens udvikling og de første erfaringer med at have formende indflydelse. Man kunne fx 

lave et fag der hedder ”København”, hvor de store klasser arbejder med byen og at skabe løsninger 

sammen med de professionelle med gensidig læring og demokratisk dannelse som mål. Man kunne 

fortsætte på uddannelserne og involvere de unge på tværs af institutioner og fag i at skabe byens 

planer og strategier og få deres verdenssyn og tankegods med. Og så kunne man åbne byen for 

mange flere eksperimenter, og gøre til det en selvfølgelig ting, at man da kan prøve noget nyt af der, 

hvor man bor. Man kan starte med det samme eller i 2023 hvor København er verdens 

arkitekturhovedstad under den passende overskrift Copenhagen in Common.   

 



 
 

Hvem sender du stafetten videre til? 
Asal Mohtashami fra AIM 

 
Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille? 
Hej Asal. Jeg kan se på jeres hjemmeside, at I bl.a. arbejder med at skabe inkluderende byrum og 

med sårbare unge. Hvordan tænker du, at vi kan blive bedre til at inkludere flere perspektiver og flere 

behov i måden vi udvikler byen?    


