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Byer
i fremtiden
Den flettede by –
funktionerne blandet
Virksomheden uden
hovedsæde
De nye nomader på vej fra
oase til oasen
Dagen som en lang, fraktal
rute igennem byen

Boligen til de nye
nomader
 Boligen, der er bygget sammen med mange af
byens funktioner
 Boligen i centrum af byen – de unges første valg
 Boligen med sociale samværsformer indbygget i
bebyggelsen: Småbørnsfamilier og seniorer
 Hvad skal der ellers være i eller ved bebyggelsen?
 Børnehave, fælles spisehus, delebiler,
arbejdspladser, butikker, rekreative områder….
 Man kan ikke bygge sociale relationer!
 Men man kan skabe strukturer

Glokalisering
Globalisering og lokalisering
 Fra geografiske fællesskaber til næsten helt
globale fællesskaber
 Tænk globalt, handl lokalt!

 Tømmer lokalområder for naturlige
fællesskaber
 Der opstår et tomrum – der er vi i dag
 Behov for nye fællesskaber i lokalområdet – når
vi ikke skal gøre os umage for at være med!
 Strukturen for disse frivillige fællesskaber skal
ofte skabes udefra – kommune, boligforening

De seks generationer

Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigs-generation
Stor familieværdier
Projekt-og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2001 -

Babyboomers
født 1940-54
 Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en
periode med mangel og afsavn
 Teknologi: p-pillen og TV – apparatet som det
fælles husalter.
 Opfinder nye livsfaser – nu seniorlivet
 Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder
og pligter, ikke individuelle forskelle
 Fællesskaber, hvor alle yder det samme.
 Det skal gå efter tur – og vi vil gerne støtte de svage
 Kommunikation ansigt til ansigt, møder, telefon

 Vil ikke skilles, familieværdier og samfundet er vigtigt
 Optaget af penge og status
 Oliekrisen, de kolde 1980, og arbejdsløsheden primo
1990érne, Interrailgeneration
 Perfektion via iscenesættelse af familie og job
 Fællesskaber skal give noget tilbage – er skeptiske
 Vil gerne dele, men deltager ikke ret meget i den gamle
struktur
 Hvis det gavner deres børn eller familie, er de med
 Vil hellere genopfinde sig selv end hele generationen

Generation X
født 1965-77
• De første ønskebørn efter p-pillen
 Selv-centrerede og selvorienterede, første generation
med fokus på enkelte individ - Ekstroverte
 Søger personlig succes og går efter status, derfor
mange workaholics
 Drømmen om det gode liv – gennem familien og arbejdet
 Værdier : Harmoni, helhed & hensyn
 Fællesskaber skal skabes om dem og for dem –
maddage, børnepasning, ferieboliger, delebiler etc.
 De vil gerne være aktive, hvis de kan nå det
 Små og mellemstore børn er adgangsbilletten

Generation Y

Den mindste født 1978-89
Teknologi: Pc, mobiltelefon
Veluddannede
Fun-shoppers
Store sociale talenter
Mestre mange valg og en
ustabil og labil situation
Verdensborgere af sind
Red Verden
Been there, done that
Zappere

Stilnormader
Søger ægthed – autenticitet
Det skal være nu og her Nowism
Fællesskaber mellem deres
egne
Fleksible fællesskaber
Flekse ud og ind – og være
på alle medier
Møder er helt yt!

Nære relationer
Generation Baby Boomers
Forskel på venner og
bekendtskaber
Venner stammer fra
uddannelsestid og arbejde.
Bekendtskaber stammer fra
fritidsaktiviteter.
Tid med venner er lejlighedsvis.
Venskab er bygget på fælleskår
og livssituation
Familie er det vigtigste i deres liv.
Tid med familien er lejlighedsvis
(har voksne børn og børnebørn).

Generation Jones
Tid med familien prioriteres
højere end tid med vennerne.
De nære venskaber er de
vigtigste.
Venskaber er opstået igennem
uddannelse og arbejde.
Venskab er bygget på fælleskår
og livssituation.
Familie er det vigtigste i deres liv.
Familien fylder meget

Nære relationer
Generation X
 Vennepar
 Forskellig vennegrupper, der
ikke kender hinanden, og
som ofte er meget forskellige.
Tilbyder dermed noget
forskelligt til individet.
 Mindre netværk
 Cafélatte venner skåret fra
 Familien overtaget tid og
behov for stort netværk

Generation Y
 Venner betyder alt ”den
familie man selv vælger”
 4-8 meget tætte venner
 Forskellig vennegrupper, der
ikke kender hinanden, og
som ofte er meget forskellige.
Tilbyder dermed noget
forskelligt til individet.
 Stort netværk: 100-500 på
tværs af ind og udland
 Jo større socialt netværk, jo
større social status

Fremtidens fællesskaber i
boligområder
Turning Torso eller
Jakriborg?
Der er noget i new
urbanism, som den
almene sektor kunne
løfte:
Fællesskab, socialt liv,
nye muligheder

Hvad kan vi gøre?
 Struktur for fællesskaber:






Bygninger og boligområder
Omskabelse af boligområder og butikscentre mv.
Udendørs aktiviteter
Storby-oaser
Parcour, stier og særlige områder

 Organisering:

 Afhængig af generationer – nødvendigt at ændre de
gamle former
 Vigtigt at ambitioner forholder sig til generationernes
virkelighed
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