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Program	  for	  Mobile	  Hellesteder	  
-‐frirum	  for	  brugerne	  	  

Odense	  2014	  
Balfelt	  Team	  

	  
	  
Rammerne	  	  
-‐de	  fysiske	  krav	  
	  

• Det	  Mobile	  Hellested	  (selve	  konstruktionen)	  skal	  kunne	  transporteres	  på	  en	  lastbil.	  
• Der	  skal	  være	  regnvandsafledning	  i	  overdækket/	  taget.	  
• Det	  mobile	  hellestedets	  udeareal	  må	  fylde	  1,5	  gang	  størrelsen	  af	  selve	  konstruktionen.	  
• Konstruktionen	  skal	  være	  af	  solid	  karakter	  og	  nemt	  at	  drifte	  
• Der	  skal	  tilstræbes	  gennemsyn	  

	  
Nuværende	  brug	  af	  Hellesteder	  
	  
Det	  gamle	  slæng	  ved	  kirken	  (tidl.	  Skulkenborg)	  kommer	  ved	  7-‐8	  tiden,	  når	  fakta	  åbner	  og	  tager	  
hjem	  ved	  12-‐13	  tiden,	  imens	  andre	  er	  der	  til	  16-‐17	  tiden	  og	  igen	  andre	  til	  20-‐21	  tiden.	  	  Nogle	  
sommerdage	  kan	  de	  godt	  være	  der	  til	  sent	  ud	  på	  natten.	  
	  
Nogle	  steder	  er	  til	  stofbrugere	  -‐	  andre	  ikke.	  Der	  er	  en	  klar	  adskillelse	  imellem	  dem	  som	  bruger	  
stoffer	  (fixer)	  og	  dem	  som	  kun	  drikker	  og	  ryger	  hash.	  Grunden	  til	  det	  er	  at	  stofmisbrugerne	  kan	  
have	  en	  tendens	  til	  at	  være	  mere	  utilregnelig	  og	  mere	  udfarende/	  larmende.	  I	  Benedictgade	  var	  de	  
ikke	  interesserede	  i	  at	  blande	  sig	  med	  stofmisbrugere,	  bl.a.	  fordi	  de	  	  ikke	  vil	  have	  klager,	  der	  
medfører	  at	  de	  ikke	  kan	  bruge	  skuret	  mere.	  

Der	  skal	  kunne	  være	  plads	  til	  4	  og	  til	  40.	  Søndag	  og	  onsdag	  lukker	  varmestuerne,	  og	  så	  er	  der	  20-‐
50	  mennesker.	  
	  
	  
	  

	  
Der	  tænkes	  i	  en	  modulløsning,	  hvor	  forskellige	  rumopbygning	  kan	  sammenkobles	  for	  forskellige	  
måder.	  Dermed	  kan	  konstruktionen	  tilpasses	  omgivelserne	  når	  den	  flyttes	  fra	  et	  sted	  til	  et	  andet.	  
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Behovs	  prioritering	  
	  

	  
	  
Vi	  har	  nedenfor	  lavet	  en	  prioritering	  af	  de	  funktioner	  som	  brugerne	  og	  vi	  rent	  fagligt	  ønsker.	  
Efterfølgende	  er	  der	  uddybende	  forklaringer	  og	  referencefotos:	  
	  
	  
Must	  have	  
	  
• Ly	  og	  Læ,	  mod	  blæst,	  regn,	  træk,	  kulde,	  hævet	  gulv.	  	  
• Tredeling	  af	  opholdszoner:	  indezone/mellemzone/udezone	  
• Pissoir	  til	  mænd	  og	  kvinder	  (vigtigt	  at	  kvinder	  kan	  sidde	  privat).	  	  
• Skraldespand	  ved	  pissoir.	  
• Handicap	  adgang	  
• Siddemuligheder	  alle	  med	  borde,	  f.eks	  borde/bænkesæt	  (som	  er	  velfungerende	  for	  alle).	  Nogle	  
enkelte	  bænke	  kan	  have	  ryglæn.	  Sidde	  i	  grupper,	  som	  med	  borde/bænkesæt.	  Der	  kan	  tænkes	  i	  
supplerende	  bænke/ståborde	  langs	  ydersiden	  af	  hellestedet.	  	  Bordebænkesæt	  skal	  være	  en	  
smal-‐bords	  model.	  

• Skraldefaciliteter	  (gerne	  mange,	  flere	  steder)	  
• Kanylebokse	  
• Flot.	  Et	  udseende	  som	  naboer	  synes	  godt	  om.	  God	  støjdæmpningsevne.	  	  
• Holdbare	  materialer	  
• Solcellelys	  på	  toiletterne	  	  
	  
Skal	  undersøges	  politisk:	  
• Fixefaciliteter	  (afsides,	  stol,	  metalbord,	  hånddesinfektion,	  spejl,	  lys)	  
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1. prioritet	  
	  
• Bykorts	  opsats:	  brugernes	  eget	  bykort.	  En	  dialogmulighed	  til	  udefrakommende.	  
• Hundekroge.	  
• Knager	  til	  jakker.	  
	  
2.	  prioritet	  
	  
• Flytbare	  møbler	  
• Ståborde	  (kan	  evt.	  være	  langs	  en	  lukket	  kant	  af	  hellestedet)	  
• Skuffer	  ud	  for	  hver	  siddeplads	  
• Opsats	  for	  tilkobling	  af	  cykelstativ	  
	  
3. prioritet	  
	  
• Mulighed	  for	  at	  kunne	  sidde	  alene	  
• Donationsboks,	  hvor	  folk	  kan	  aflevere	  f.eks.	  tøj	  og	  sko	  
	  
	  
Uddybning	  
	  
Brugernes	  værdisæt	  for	  hellestedet	  
	  
At	  være	  et	  sted,	  hvor	  alle	  får	  en	  chance	  
At	  være	  noget	  for	  andre/	  få	  besøg	  
At	  være	  et	  sted,	  hvor	  de	  ikke	  generer	  andre	  
At	  kunne	  besørge	  lovligt	  	  
Selv	  at	  kunne	  tage	  ansvar/	  rydde	  op	  	  
At	  kunne	  være	  mange	  sammen	  uden	  problemer	  
At	  have	  noget	  de	  er	  glade	  for	  (så	  stjæler	  de	  ikke	  ex.	  Tæpper	  osv.)	  
Det	  skal	  være	  værdigt	  (man	  skal	  ikke	  kunne	  stille	  sig	  op	  og	  glo).	  
At	  være	  et	  sted	  der	  ikke	  støde	  naboer	  
	  
Vind	  og	  vejr	  

Brugerne	  fryser	  især	  om	  vinteren	  og	  når	  det	  blæser.	  De	  har	  alle	  store	  helbredsmæssige	  problemer,	  
og	  træk	  og	  kulde	  forværrer	  deres	  helbred.	  	  Varme	  er	  derfor	  et	  vigtigt	  element	  på	  Hellestedet.	  De	  
skal	  kunne	  sidde	  hvor	  gulvet	  er	  hævet	  fra	  jorden	  .	  Det	  er	  vigtigt	  at	  et	  tagudhæng	  skal	  kunne	  tage	  
slagregn.	  Om	  sommeren	  skal	  der	  være	  skygge	  for	  sol.	  Der	  kan	  eventuelt	  tænkes	  i	  en	  løsning,	  hvor	  
en	  af	  siderne	  kan	  afmonteres	  om	  sommeren	  og	  påmonteres	  om	  vinteren,	  for	  at	  der	  ikke	  bliver	  alt	  
for	  varmt	  om	  sommeren.	  	  
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Eksempel:	  Tre	  niveauer	  af	  ophold;	  inde,	  ude	  med	  tag	  over	  og	  ude	  under	  åben	  himmel.	  

	  

Eksempel:	  Skydedøre	  eller	  skodder,	  som	  kan	  åbnes	  og	  lukkes	  efter	  vind	  og	  vejr.	  

	  

En	  bruger	  foreslår	  at	  halvdelen	  af	  hellestedet	  er	  åben,	  halvdelen	  er	  lukket	  for	  vind	  og	  vejr	  –	  
eventuelt	  fleksibelt,	  så	  man	  selv	  kan	  regulere.	  For	  at	  skabe	  mere	  varme/	  læ,	  skal	  der	  tænkes	  i	  at	  
kombinere	  hulplader	  og	  plexiglas.	  

	  
Æstetik	  og	  Stil	  
	  
Vores	  opfattelse	  er	  at	  brugerne	  ikke	  ser	  sig	  selv	  som	  i	  opposition	  til	  samfundet,	  anarkister,	  
flippere,	  etc.	  De	  er	  almindelige	  mennesker,	  som	  alle	  os	  andre,	  den	  store	  brede	  danske	  
middelklasse,	  som	  er	  gledet	  ud,	  pga.	  sociale	  problemer	  og	  vælger	  så	  misbrug	  for	  at	  kunne	  være	  
med	  det.	  Da	  vi	  viste	  dem	  et	  “skævt	  hus”,	  kommenterende	  de	  det	  som	  “nå	  jaa,	  skæve	  huse	  til	  
skæve	  eksistenser”,	  men	  med	  en	  ambivalent	  holdning	  til	  det.	  For	  egentlig	  vil	  de	  gerne	  være	  som	  
alle	  os	  andre.	  Så	  at	  gå	  den	  vej	  æstetisk,	  holder	  ikke.	  	  
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Hus	  og	  have	  ideen	  er	  sjove	  og	  symbol	  på	  et	  normalt	  liv.	  Altså	  et	  helt	  normalt	  (ikke	  skævt)	  hus.	  
Samtidig	  er	  det	  vores	  reflektion	  at	  vi	  skal	  forsøge	  at	  finde	  en	  æstetisk	  platform,	  så	  de	  ikke	  
“tvinges”	  ind	  i	  noget	  de	  ikke	  er	  eller	  umiddelbart	  kan	  opnå.	  Derfor	  skal	  det	  være	  noget	  normalt	  
med	  en	  tvist/knast/udtryk	  som	  alligevel	  udtrykker	  noget	  særegent	  hos	  dem,	  som	  de	  kan	  
identificere	  sig	  med.	  Noget	  de	  kan	  være	  stolte	  af.	  F.eks.	  husene	  herunder,	  som	  også	  er	  særegene,	  
specielle,	  og	  alligevel	  genkendelige	  så	  andre/de	  kan	  acceptere	  dem	  indenfor	  normal	  billedet.	  	  
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Dvs.	  et	  helt	  normalt	  middelklasseudtryk	  -‐	  med	  en	  særegenhed	  eller	  unik	  ting,	  som	  repræsenterer	  
dem	  -‐	  dette	  kan	  f.eks.	  være	  med	  en	  funktion.	  Det	  vi	  oplever	  hos	  dem	  er	  f.eks.	  at	  de	  er	  meget	  
ligefremme,	  kærlige	  og	  hårde	  (dvs.	  store	  modsætninger),	  meget	  forskellige	  -‐	  men	  er	  i	  samme	  båd,	  
de	  har	  et	  ønske	  om	  noget	  godt	  (ikke	  stjæle	  fra	  hinanden,	  ikke	  smide	  affald	  og	  kanyler,	  etc.),	  men	  
kan	  ikke	  altid	  forfølge	  det,	  temperament	  og	  store	  følelser	  (har	  f.eks	  tatovering	  på	  hånden	  af	  
kærestes	  navn),	  uden	  filter,	  grænseoverskridende	  og	  til	  tider	  grænsesøgende,	  overraskende.	  	  
	  
I	  en	  æstetikafklarende	  workshop	  peger	  henviser	  brugerne	  til	  en	  æstetik	  der	  er	  minimalistisk	  med	  
et	  roligt	  udtryk.	  Som	  en	  af	  brugerne	  siger:	  ”Det	  er	  flippet	  nok	  det	  der	  (henviser	  til	  et	  billede	  med	  en	  
overflader,	  hvis	  linjer	  stikker	  i	  alle	  retninger),	  men	  vi	  har	  så	  meget	  rod	  inde	  i	  hovedet,	  så	  væggene	  
må	  godt	  være	  mere	  rolige”.	  	  
	  
Nedenstående	  udtryk	  udvælges	  med	  følgende	  begrundelse:	  	  
”Det	  er	  stilfuldt,	  virker	  ordentligt”.	  
”Godt	  med	  et	  udhæng”.	  
”Der	  et	  spændende	  spil	  imellem	  sten,	  træ,	  metal.	  Den	  brune	  farve	  og	  stenene”.	  
”stenene	  giver	  et	  rustikt	  udtryk”.	  
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Ansigtet	  udadtil	  
	  
Hellestederne	  skal	  være	  pæne,	  det	  gør	  brugernes	  tilstedeværelse	  mere	  acceptabel	  for	  naboer,	  
mener	  brugerne.	  Hellestedet	  må	  gerne	  være	  kunstnerisk	  og	  gerne	  kunstnerisk	  udsmykket.	  Så	  vil	  
folk	  kigge	  på	  det	  på	  en	  anden	  måde.	  Det	  må	  gerne	  være	  unikt,	  have	  et	  tvist.	  	  
	  
Brugerne	  er	  betænkelige	  ved,	  at	  stedet	  kommer	  til	  at	  se	  for	  dyrt	  ud	  -‐	  de	  er	  bange	  for	  at	  andre	  
borgere	  til	  tage	  afstand	  fra	  dem	  og	  stedet,	  hvis	  det	  er	  ekstravagant.	  Men	  det	  må	  godt	  være	  flot	  og	  
interessant.	  	  Overraskelser	  er	  godt.	  
Hellestedet	  skal	  passe	  til	  omgivelserne	  –	  f.eks.	  om	  det	  er	  et	  urbant	  byrum	  eller	  et	  natur/parkrum.	  
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Brugernes	  materialeovervejelser	  
	  
Træ	  er	  et	  varmt	  materiale,	  der	  også	  udtrykker	  holdbarhed.	  Trælameller	  er	  lækkert	  
	  
	  

	   	  
	  
Eksempel	  på	  trælameller	  der	  i	  brugernes	  øjne	  fungerer	  godt.	  
	  
Metal	  er	  holdbart.	  Af	  de	  metalplader	  vi	  viste	  brugerne,	  kunne	  de	  bedst	  lide	  denne,	  pga.	  dens	  
varierede	  mønster:	  	  ”Det	  er	  den	  pæneste”.	  Der	  var	  stor	  bekymring	  ved	  det	  ikke	  giver	  læ	  nok.	  
Derfor	  skal	  det	  bruges	  i	  kombination	  med	  f.eks.	  plexiglas	  -‐	  eller	  at	  nogle	  sider	  er	  helt	  vindtætte	  og	  
andre	  sider	  med	  disse	  perforerede	  plader.	  
	  
	  

	  
(CPRR6x9,	  75M10,6	  kløver	  fra	  RMIG).	  
	  
	  
Holdbarhed	  
	  
Materialerne	  må	  ikke	  kunne	  brændes.	  Der	  kan	  vælges	  materialer	  som	  er	  svære	  at	  
antænde/brænde	  (f.eks.	  brandhæmmet	  hårdtræ).	  
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Interiør	  må	  ikke	  kunne	  stjæles.	  Der	  er	  et	  ønske	  om	  at	  få	  f.eks.	  tæpper	  og	  hynder	  (af	  vand-‐	  og	  
smudsafvisende	  materiale),	  som	  de	  enten	  opbevarer	  i	  en	  åben	  boks	  eller	  får	  opbevaret	  på	  en	  
nærliggende	  institution	  (f.eks.	  Reden).	  	  
	  
Stedet	  skal	  så	  vidt	  muligt	  være	  sikkert	  imod	  graffiti.	  	  
	  
Det	  skal	  være	  let	  at	  rengøre.	  Gulvet	  skal	  nemt	  kunne	  fejes	  for	  skodder	  og	  bordene	  skal	  kunne	  
tørres	  ordentligt	  af.	  De	  kan	  godt	  selv	  supplere	  med	  små-‐oprydning	  og	  rengøring.	  Til	  dette	  skal	  der	  
være	  adgang	  til	  koste/skovl,	  etc.	  Løse	  koste	  forsvinder,	  så	  der	  skal	  være	  opbevaring	  til	  deres	  
redskaber	  evt.	  med	  lås.	  Lås	  kan	  dog	  være	  et	  problem,	  fordi	  det	  bliver	  interessant	  for	  andre	  at	  
bryde	  ind.	  Kan	  det	  løses	  på	  anden	  vis	  -‐	  at	  de	  f.eks.	  er	  gemte?	  

	  

Rum	  

Der	  skal	  være	  flere	  rum,	  så	  folk	  kan	  trække	  sig.	  Det	  giver	  afspænding	  og	  mindsker	  
konfliktniveauet.	  Der	  skal	  være	  delvist	  dækket	  	  mod	  gaden,	  så	  indsynet	  bliver	  begrænset.	  ”Det	  er	  
ikke	  rart	  at	  blive	  stirret	  på”.	  Der	  skal	  være	  indsyn	  for	  politi.	  Ligesom	  det	  skaber	  tryghed	  for	  andre	  
mennesker	  at	  de	  kan	  se	  hvad	  der	  foregår	  og	  om	  der	  er	  nogen	  “derinde”	  eller	  ej.	  	  

	  

Møbler	  

Super	  holdbart.	  Hærværks-‐	  og	  brandsikret.	  	  

Fleksible	  møbler:	  Man	  skal	  både	  kunne	  sidde/stå	  	  i	  forskellige	  grupper	  	  a	  la	  6-‐8	  stykker	  sammen.	  
Bord/bænkesæt	  er	  som	  sådan	  en	  god	  løsning	  -‐	  suppleret	  med	  andre	  løsninger	  som	  f.eks.	  
stole/taburetter.	  Evt.	  nogle	  med	  ryglæn.	  Ståborde	  til	  udenfor	  er	  en	  god	  idé.	  De	  står	  meget	  op.	  

	  

	  
	  
	  
Stemning	  og	  normer	  
	  
Alle	  folk	  skal	  have	  lov	  til	  at	  komme	  tilbage,	  hvis	  de	  kan	  opføre	  sig	  ordentligt	  overfor	  grupper	  og	  
folk	  fra	  gaden.	  	  
	  
	  
Naboskab	  
	  
Brugere	  vi	  har	  talt	  med	  synes	  det	  vil	  være	  hyggeligt	  at	  møde	  andre	  mennesker.	  Hellestederne	  skal	  
være	  pæne,	  det	  gør	  brugernes	  tilstedeværelse	  mere	  acceptabel	  for	  naboer.	  

Fra	  samtaler	  med	  naboer	  til	  Benedictsgade	  hellested:	  Godt	  at	  de	  bliver	  holdt	  ved	  lige.	  At	  det	  ser	  
pænt	  og	  ordentligt	  ud	  for	  omgivelserne.	  Grænseoverskridende	  at	  være	  vidne	  til	  stofsalg.	  Men	  
politiet	  kommer	  dagligt	  -‐	  det	  giver	  lidt	  tryghed.	  Skur	  dækker	  for	  lyden	  -‐	  indtænk	  
akkustik/støjdæmpning.	  Det	  var	  godt	  de	  fik	  væg	  op,	  det	  to	  en	  del	  af	  lyden.	  	  

Ønske	  om	  information:	  Er	  der	  nogle	  der	  hjælper	  dem?	  -‐	  Det	  vil	  være	  rart	  at	  vide.	  	  
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Invitation	  	  

God	  idé	  at	  kunne	  være	  noget	  for	  andre	  -‐	  en	  invitation,	  a	  la	  en	  cykelpump,	  som	  andre	  også	  kan	  
bruge.	  Noget	  med/til	  hunde	  kan	  også	  skabe	  dialog	  på	  tværs.	  F.eks.	  vandpost/skål.	  Et	  organiseret	  
sted/boks,	  hvor	  folk	  kan	  aflevere	  ting	  til	  brugerne.	  Der	  kommer	  nogen	  gange	  nogle	  med	  mad	  og	  
drikke	  eller	  burgere	  fra	  pizzabaren	  eller	  tøj.	  Vil	  gerne	  have	  at	  der	  kommer	  andre	  forbi	  og	  siger	  hej.	  

Andre	  må	  gerne	  kigge	  på	  dem	  og	  komme	  og	  snakke	  med	  dem.	  De	  ønsker	  ikke	  at	  blive	  gloet	  på,	  så	  	  
kontakten	  skal	  være	  værdig,	  så	  vil	  de	  gerne	  ses.	  

	  

	  
	  
ANDRE	  NOTATER	  
	  
Kommunen	  etablere	  :	  
 

-‐	  Cykel	  og	  scooter	  parkering	  
-‐	  Respektafskærmning/hæk	  
-‐	  Tilslutninger	  til	  pissoir	  
-‐	  Hånddesinfektion	  til	  pissoir	  (vi	  er	  ved	  at	  undersøge	  muligheden	  for	  noget	  desinfektion,	  som	  man	  
ikke	  bliver	  beruset	  af	  at	  drikke)	  
-‐	  Nærliggende	  mulighed	  for	  at	  hente	  vand	  (evt.	  hos	  nærliggende	  institution)	  
-‐	  Skraldespande	  også	  i	  pissoir	  
-‐	  Kanylebokse	  
-‐	  Rengøring	  
-‐Affaldshåndtering	  
	  
	  
Placering	  
	  
Placeringen	  indgår	  ikke	  i	  opgaven	  og	  skal	  ses	  som	  videregivelse	  af	  tanker	  fra	  brugerne.	  
	  
Et	  sted	  hvor	  der	  ikke	  er	  problemer	  med	  naboerne.	  
Tæt	  på	  indkøb.	  
Tæt	  på	  center	  (udlevering)	  
	  
”Tæt	  på	  billige	  øl,	  gerne	  i	  mellem	  50-‐200	  meter.	  En	  anden	  synes	  afstanden	  fra	  varmestuen	  til	  Fakta	  
er	  godt	  nok	  (ca.	  800	  m.)”	  

	  
	  

• Enggade:	  Prostituerede	  og	  stofbrugere	  sammen	  på	  Enggade	  er	  problematisk,	  da	  de	  jæger	  
kunderne	  væk.	  
	  

• Brugerne	  er	  nervøse	  for	  det	  mobile	  element	  i	  hellestederne.	  Kan	  de	  bare	  blive	  flyttet?	  Det	  
river	  op	  i	  opbygget	  tryghed,	  som	  et	  sted	  kan	  give	  over	  tid.	  Brugerne	  føler	  at	  Gps	  trackingen	  
er	  meningsløst,	  fordi	  den	  ikke	  viser	  de	  steder	  vi	  gerne	  vil	  sidde,	  men	  blot	  hvor	  de	  er	  nu!	  
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• Dilemma	  i	  forhold	  afskærmning:	  Naboer	  og	  forbipasserende	  kan	  synes	  det	  er	  voldsomt	  
med	  så	  mange	  brugere	  ved	  fx	  kirken	  (”Vi	  råber	  og	  skriger”),	  mens	  brugerne	  samtidig	  gerne	  
vil	  være	  en	  del	  af	  byen	  –	  og	  ikke	  gemmes	  væk.	  Samtidig	  vil	  brugerne	  nogen	  gange	  også	  
gerne	  være	  i	  fred	  uden	  misbilligende	  eller	  nysgerrige	  blikke.	  Dette	  sætter	  krav	  til	  placering	  
og	  afskærmning.	  

	  
• En	  foreslår	  at	  ét	  af	  hellestederne	  bør	  være	  ved	  Skt.	  Jørgens	  Gade,	  ved	  engen	  tæt	  på	  den	  

gamle	  rockerborg.	  Det	  er	  et	  godt	  sted,	  tæt	  på	  centret	  og	  metadonudlevering	  og	  tæt	  på	  
indkøbsmuligheder	  (mad	  og	  øl).	  

	  
• Adamsgade	  er	  der	  blevet	  talt	  godt	  om.	  

	  
• Brugerne	  fra	  centrum	  synes	  ikke	  det	  nytter	  at	  tro	  at	  de	  flytter	  til	  Østerbro,	  pga.	  nyt	  

hellested.	  
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Stemningsfotos	  
 


