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DET LILLE FÆLLESSKAB I DET STORE

HVORDAN FOREGÅR DET?
Mødet holdes i opgangen eller tæt på. Det varer i
ca. 45 minutter, fx 2 gange om året. Det skal ende
med, at beboerne tager sig af rollen som næste tovholder. Tovholder sørger for småkager og kaffe/te.
Beboerne tager selv en stol med, hvis de vil sidde.
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HVORFOR NABO TIL NABO?
Formålet er at skabe et godt naboskab og øge fællesskabet i opgangen. Det er et værktøj til at håndtere
og reducere nabo-konflikter. Det lille fællesskab i

det store vil være med til at skabe trivsel og tryghed gennem at beboerne får kendskab til dem, der
bor ved siden af. Det kan lede til at naboer bruger
hinanden og har nemmere ved at banke på og spørge om hjælp.
HVAD SKAL MAN HUSKE
Kommuniker tydeligt og sæt invitationer op for
mødet i god tid
Brug tid på at fortælle beboere om arrangementet
(mund til mund er bedre end opslag)
At skabe kultur omkring møderne, vil på sigt få
flere til at deltage
Mødet skal styres, så det handler om naboskab
frem for eventuel utilfredshed. Start altid ud med
en præsentationsrunde.

JEG SYNES DET VAR RIGTIGT HYGGELIGT. DET VAR DEJLIGT AT MØDE DEM, DER BOR VED SIDEN AF MIG
DER ER GODT MED FÆLLESSKAB OG BRUGE HINANDEN. FX
”JEG KØRER TIL TYSKLAND, ER DER NOGEN, DER VIL HA’ NOGET

”
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HVAD ER NABO TIL NABO?
Nabo til nabo er et opgangs- eller blokmøde, hvor
der er fokus på naboskab. Det er et uformelt møde,
hvor beboerne kan tale om alt muligt forskelligt.
Det er et værktøj til at få beboerne til at lære hinanden bedre at kende og understøtte det lille fællesskab i det store.

JEG HAR KATTE, SÅ JEG OG EN ANDEN NABO FRA OPGANGEN VED SIDEN AF HJÆLPER HINANDEN MED DET.
MED AT PASSE KATTENE OG OGSÅ AT PASSE PÅ BLOMSTERNE, NÅR EN AF OS ER PÅ FERIE
HVIS VI HAVDE EN LÅNELISTE HAVDE JEG FX KUNNET SKRIVE KLAPSTOLE PÅ OG ANDET,
JEG IKKE BRUGER HVER DAG. VI HAR ALLE SAMME NOGET VI IKKE BRUGER HELE TIDEN

HVAD SKAL DER TIL FOR AT GENNEMFØRE
NABO TIL NABO-MØDER?
FORBEREDELSE
Læs om værktøjet og tænk over, om det kunne være
interessant at lave det i jeres afdeling
Kontakte KAB’s Boligsociale enhed for et møde om hvordan man kan lave møderne hos netop jer
Hold et møde med konsulenter fra KAB, der fortæller om
værktøjet (dette er uden betaling). På mødet aftales eventuelle lokale ændringer, samt tidspunkt for Nabo til Nabo.
GENNEMFØRELSE
Mødet afholdes af KAB (mod et vederlag). KAB sørger for:
koncept, at styre møderne, eksempel på invitation
Det er også muligt, at driften og afdelingsbestyrelsen selv
afholder møderne.

OPFØLGNING
Giv tilbagemelding til dem der deltog. Det kan
også være godt at fortælle alle i afdelingen
(også dem der ikke deltog) om hvordan det gik.
Fx ved et opslag i opgangen.
HVAD KRÆVES AF JER?
I sørger for forplejning og hyggelige rammer til
mødet
I sørger for at invitere beboere. Dette kræver
benarbejde, fordi den personlige invitation skal
supplere de invitationer, I hænger op i opgangene. I kan også invitere over Facebook, app
eller hjemmeside.

ANDRE LIGNENDE KONCEPTER UNDER KAB-FÆLLESSKABET:
Opgangsmøde faciliteret af social vicevært eller
driften. Opgangsmøder er ofte fokuseret på emner
omkring praktiske udfordringer

Tryghedsmøde/vandring. Fokuseret på tryghed i
afdelingen, ofte er flere fagpersoner og fx det lokale
politi inviteret

EKSEMPEL PÅ INVITATION

