
PLADS TIL FORSKEL
Kender du Plads Til Forskel?

Har du, eller en du kender, brug for vores støtte?

Vil du være med til at udvikle dit boligområde?

Du kan kontakte de medarbejdere, der er ansat i 
helhedsplanen, og fortælle dem om dit ønske, din idé eller din 
udfordring. De vil hjælpe dig med at finde løsninger eller med 
at bygge bro til personer eller netværk, der kan hjælpe dig 
videre. 

PLADS TIL FORSKEL har brug for dig og alle andre beboere 
for at kunne gennemføre helhedsplanen og gøre Holtbjerg,  
Brændgårdområdet og Lyngbyen til endnu bedre steder at bo.



Den boligsociale helhedsplan for Holtbjerg, 
Brændgårdområdet og Lyngbyen 2021 – 2025

Plads Til Forskel er den boligsociale helhedsplan i Herning Kommune. 
Det er et samarbejde mellem boligorganisationerne FællesBo, 
Fruehøjgaard, Lejerbo, Herning Kommune og Landsbyggefonden. 
Vi samarbejder tæt med beboerne, kommunen, skolerne, 
daginstitutionerne, politi, SSP, UngHerning, frivillige foreninger og 
mange andre. Projektet er primært finansieret af Landsbyggefonden 
og derudover medfinansieret af boligorganisationerne og Herning 
Kommune. 

Helhedsplanen dækker: 

√ FællesBo - afd. 200 Lyngbyen, afd. 20, 21, 24, 25 på Holtbjerg 
    og afd. 104, 106 og 107 i Brændgårdområdet

√ Boligselskabet Fruehøjgaard – afd. 1 og 2 i Brændgårdområdet

√ Lejerbo - afd. 086 på Holtbjerg 

Holtbjerg, Brændgårdområdet og Lyngbyen er alle dejlige boligområder. 
I de næste fire år vil der blive arbejdet på, at det bliver endnu bedre at 
være beboer i de tre områder. 
I tæt samarbejde med lokalområderne og med Herning Kommune vil 
vi arbejde på at skabe positive forandringer, der kommer beboerne 
til gode. Fokus vil være på børn, unge og familier, beskæftigelse og 
uddannelse samt et styrket lokalsamfund.



Skal gøre det lettere at være i noget svært...

Formålet med Plads Til Forskel er at gøre det lettere at være i noget, 
der er svært. Vi arbejder med Landsbyggefondens fire indsatsområder, 
som er:

UDDANNELSE OG LIVSCHANCER: Indsatserne her har til formål at 
støtte unge i området til at kunne tage en uddannelse. Vi arbejder for 
at forebygge frafald og opbygge kompetencer, så det bliver nemmere at 
passe sin skole og komme godt videre efter endt folkeskole. Vi arbejder 
på at styrke børns trivsel, herunder gøre dem parate til skolestart samt 
understøtte deres skolegang og mulighed for at få en uddannelse. 

BESKÆFTIGELSE: Formålet med indsatserne her er, at flere 
beboere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet gennem understøttelse af 
beskæftigelsesrettede indsatser. Vi arbejder med at understøtte de 
unge og voksne i boligområderne, som af forskellige årsager ikke har 
fodfæste på arbejdsmarkedet. 

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE: Formålet med dette indsatsområde 
er, at flere børn og unge lever et liv uden kriminalitet, og at bolig-
området opleves som trygt for alle beboere. Indsatserne her har til 
formål at forebygge kriminalitet, inden den opstår. Vi støtter børn og 
unge samt deres familier, så de unge oplever alternativer til at blive 
kriminelle og arbejder på at bryde kriminelle fødekæder. Vi arbejder 
udelukkende forebyggende og i tæt samarbejde med SSP og politiet 
om denne indsats. 

SAMMENHÆNGSKRAFT OG MEDBORGERSKAB: Formålet med 
dette indsatsområde er at styrke koblingen mellem boligområderne 
og det omkringliggende samfund, herunder understøtte beboernes 
medborgerskab og samfundsdeltagelse. 
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MEDARBEJDERE

Holtbjerg: Kulturama, Valdemarsvej 349 
Brændgårdområdet: Huset Fruehøjvej 33

Lyngbyen: Byens Hus, kontoret, Lyngens Kvarter 230 
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