


Tak for jeres engagement de første fire år i ’Fælles fremtid på tværs’. En ny helhedsplan 
for perioden 2019-2022 er nu ved at tage form og vi glæder os til fire nye og spændende 
år sammen med jer. 

I denne folder kan I læse om de nye aktiviteter. Nogle af aktiviteterne vil foregå alle fire år 
og andre vil foregå færre gange og ikke hvert år. Der kan ske ændringer i løbet af årene 
ved, at nye aktiviteter kommer til. Det kan ske, hvis vi oplever andre behov. Det er 
bestyrelsen for helhedsplanen, der beslutter, hvis der skal ske ændringer.  

Det er jer som beboere, der er den vigtigste brik i udviklingen af jeres boligområde! Derfor 
håber vi meget, at I har lyst til at deltage i de forskellige aktiviteter sammen med jeres 
naboer.  

Der er ingen økonomiske konsekvenser for jer som lejere! 
Landsbyggefonden betaler 70 % af helhedsplanen og Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest 
og Ikast Andelsboligforening deler den lokale medfinansiering, der udgør 30 % af det 
samlede budget.  

’Fælles fremtid på tværs’ betyder, at vi tænker samarbejdet på tværs. Derfor er det også 
med glæde, at vi kan skrive dette brev til jer og se frem til endnu mere samarbejde på 
tværs!  
 
 
 
 
Per Dyhr Jensen  Kent Damm Kristiansen 
Direktør, Bomidtvest  Forretningsfører, Ikast Andelsboligforening 



Den nye helhedsplan vil, ligesom den gamle, omhandle boligafdelingerne afd. 11 (Stadion 
Allé) under Ikast Andelsboligforening og afd. 630 (Østbyen) under Bomidtvest. 

Nogle aktiviteter finder kun sted i én af afdelingerne, andre i begge. Men fælles for alle 
aktiviteter er, at beboere fra begge afdelinger kan deltage og at al deltagelse er frivillig. 

Hvordan kan du være med? 

Vi håber, at du vil bakke op og deltage, når du har tid og lyst. Fortæl også gerne dine 
naboer om tilbud, der kunne være for dem. Aktiviteterne vil i perioder være mest for dig, 
mens de i andre perioder vil være mest for din nabo. 

Du er altid velkommen til at opsøge medarbejderne i Fælles fremtid på tværs til en snak 
om, hvad du gerne vil være med til eller har ideer til.  

Hvad er der i helhedsplanen? 

Helhedsplanen består af tre indsatsområder. De tre indsatsområder er bestemt af 
Landsbyggefonden og har primært fokus på børn og unge. På de følgende sider er de tre 
indsatsområder nærmere beskrevet, med forbehold for, at der kan komme ændringer i 
aktiviteterne. 

  



Det vil vi: 
 Styrke trygheden og trivslen i boligområderne. 

 Koble boligområderne mere sammen med lokalområdet. 

 
 
Aktiviteterne: 

Netværk og naboskab: 

Beboerne skaber aktiviteter, der styrker netværk og dialog mellem beboerne. Det kan 
være aktiviteter, hvor deltagerne er aktive eller kreative, får ny viden eller nye perspektiver. 
Her har vi brug for jeres gode ideer! 

Boligsocial beboerrådgiver: 

Som en del af det boligsociale team vil der blive ansat en Boligsocial beboerrådgiver. Den 
nye medarbejder bidrager blandt andet til trivslen i boligområderne ved at hjælpe beboere 
med kontakt til det offentlige og støtte til at overskue f.eks. privatøkonomi. 

Trivselsambassadører: 

Uddannelse af beboere, så de kan være med til at starte sundhedsfremmende aktiviteter 
op i afdelingen.    



Det vil vi: 
 Styrke børnenes trivsel og udvikling med fokus på sprog og sundhed. 

 Styrke familiernes netværk i boligområdet og i lokalområdet.  

 
 
Aktiviteterne: 

Bydelsmødre: 

Uddannelse af mødre til en lokal gruppe, der opsøger andre mødre i boligområderne med 
henblik på at vejlede om f.eks. børneopdragelse og integration samt brobygge til 
kommunale aktører og lokale aktiviteter. 

Familiegrupper / Familieklasse: 

Forældre får inspiration til, hvordan man kan hjælpe sine børn ved f.eks. at sætte positive 
grænser og være tydelige over for barnet samt tackle hverdagens udfordringer. 

Fritidsliv for børn og unge: 

Bygge bro til de mange gode fritidstilbud, der er i Ikast, og gøre de mange tilbud mere 
synlige for beboerne. 
 
 

   



Det vil vi: 
 Give forældre bedre forudsætninger for at deltage i deres børns skole- og fritidsliv. 

 Flere unge skal have forudsætninger for at begå sig på arbejdsmarkedet. 

 
 
Aktiviteterne: 

Lommepengejob 

Lommepengejob består i fritidsarbejde for unge med viceværter, boligsociale 
medarbejdere og lokale virksomheder. 

Uddannelsesvejledning for unge og forældre 

Der vil bl.a. være fokus på unges mentale sundhed, så unge er i stand til at håndtere 
personlige og sociale udfordringer. Forældre vil blive involveret og inviteret til 
orienteringsaftener og virksomhedsbesøg.   





Den nye helhedsplan forventes godkendt sidst på året. Der er forbehold for, at nogle 
aktiviteter kan ændre sig, blive annulleret, ligesom der kan komme andre aktiviteter til. 

Indtil da arbejder vi videre med den nuværende helhedsplan, hvor vi fortsat har gang i 
mange aktiviteter i begge afdelinger. 

Hvis du har spørgsmål om den kommende helhedsplan kan du ringe på tlf.: 72 18 55 27.

 
For translation into a wide range of languages, visit our website: www.fremtidikast.dk and 
use the translate icon.

Louise Christian Kristina 
(barselsvikar) 

Vibeke 
(barsel) 
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