Opsamling
fra møde i ressourcenetværk
om uddannelse og beskæftigelse.
TEMA: SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
Tirsdag den 20. juni kl. 16.30-18.30.

Baggrund for netværket

Program for mødet
16.30 Velkomst v/ Jannie fra Hedemarkens Styregruppe
Ambitioner med netværket & overblik over
uddannelses- og beskæftigelsensindsats v/ Trine fra ABC
Socialøkonomisk virksomhed - hvem, hvad, hvor,
hvorfor? v/ Mai fra ABC
Intro til brainstorm samt videre forløb v/ Lone fra ABC
17.00 Workshops med tre forskellige vinkler:
Lokalområdet, bæredygtighed og partnerskaber.
18.00 Præsentation af workshop-idéer i plenum
18.30 Mad fra Grennessminde

I Albertslunds boligsociale helhedsplan 2017-20 er der nedsat tre ressourcenetværk, som har til formål at
kvalificere indsatserne: familier/forebyggelse, uddannelse/beskæftigelse
samt naboskab/trivsel. I netværkene
mødes samarbejdspartnere og nøglepersoner fra ABC-samarbejdet, nemlig
Albertslund Kommune, AB, AKB, VA,
BO-VEST og KAB. Med i netværkene
inviteres også ressourcepersoner fra
erhvervslivet, foreningslivet, boligområderne og andre civilsamfundsaktører
med interesse for de emner, der tages
op. Netværkene afløser ABC’s tidligere
arbejdssekretariat.
Uddannelse og beskæftigelse 2017-20
Netværket for uddannelse og
beskæftigelse arbejder med de indsatser, der er beskrevet i den boligsociale helhedsplan/delaftalen for
uddannelse og beskæftigelse:
•
•
•
•
•
•

Hvad?
En socialøkonomisk virksomhed
(SØV) er en privat virksomhed,
der tjener penge på almindelige
markedsvilkår - med det formål
gennem sit virke og indtjening at
fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.

Fritidsjobs
Lommepengeprojekter
Uddannelsesvejledning for unge
Praktikpladser i fbm. renoveringer
Netværk for ledige
Socialøkonomisk virksomhed

Hvem?
SØV skal kunne beskæftige aktivitetsparate borgere,
dvs. ledige, der ikke umiddelbart er parate til et
almindeligt job.

Hvorfor?
Hvor?
AKB Hedemarken stiller lokaler
(pavillon) til rådighed til billig leje.

En SØV skal
•
bidrage til øget beskæftigelse.
•
gøre en positiv forskel for lokalområdet.
•
gøre en positiv forskel for miljøet.

Virksomheden skal gøre en forskel
På mødet blev der ud fra tre forskellige vinkler brainstormet på, hvilke varer en socialøkonomisk virksomhed
i Albertslund kunne have på hylderne. Formålet var - uden begrænsninger - at generere idéer, som sidenhen
skal kvalificeres.

Vinkel 1: Lokalområdet
Hvilken forskel kan en socialøkonomisk
virksomhed gøre i lokalområdet? Hvad har
boligområdet og beboerne brug for? Og
hvad med naboerne? Skolen? Fængslet?
Institutioner? Andre? Hvad er der efterspørgsel på? Hvordan kan virksomheden
evt. gøre livet lettere for børnefamilierne?
På den baggrund: Hvilket produkt/hvilken
ydelse kunne vi satse på?

Vinkel 2: Bæredygtighed
Hvordan kan virksomheden gøre
en forskel for miljøet? Hvilke
ressourcer findes der lokalt? Har
vi noget i lokalområdet, som vi
kan genanvende eller upcycle?
Et forbrug, vi kan nedsætte? En
belastning, vi kan skabe alternativer til? Hvordan udnytter vi bedst
lokalområdets ressourcer uden at
belaste miljøet?
På den baggrund: Hvilket produkt/
hvilken ydelse kunne vi satse på?

Vinkel 3: Partnerskaber
Hvilke aktører har en interesse i
at gøre en forskel for Vestegnen,
miljøet, sundheden og et rummeligt arbejdsmarked? Hvilke
virksomheder og hvilken knowhow findes i nærheden? Hvem
kan aftage hvilke produkter/
ydelser? Hvem kan beskæftige
ledige efter endt forløb i en socialøkonomisk virksomhed?
På den baggrund: Hvilket
produkt/hvilken ydelse kunne vi
satse på?

Idékatalog
Her er alle de umiddelbare idéer, som fremkom af mødets brainstorm
- inden mødedeltagerne gik i gang med at vurdere deres forretningspotentiale. Vi har kategoriseret resultaterne fra de tre workshops i
fem forskellige spor: Urban farming, produktion, fødevarer, det vi er
fælles om samt service/tjenesteydelser. Idéerne skal nu analyseres
med henblik på udvælge den/de idéer, der har størst forretningspotentiale og bæredygtighed som en socialøkonomisk virksomhed.

Urban farming
Hønsehuse af genbrugsmaterialer fra Genbrugsgården
Showroom på marken ml. skolen og Hedemarken.
Hønsepatruljen passer firmaets høns!
Kontor og salg af hønsegadgets til hønsegården fra Pavillonerne.
Blomsterkasser af genbrugstræ fra Genbrugsgården
Sælges online til hele Danmark.
Den kreative blomsterlade
En kreativ blomsterbutik, hvor planterne købes hos Grennessminde
og omplantes i alle mulige sjove ting fra Drivhuset/Genbrugsgården.
Det kan være en højhælet sko, en gammel kaffekande, et æggebæger, en kommode eller et syltetøjsglas. De kreative blomster kan
købes til gaver, værtindegaver, firmagaver eller blot en smuk ting
til dit hjem. De kreative blomster kommer også på abonnement til
kommunens institutioner og arbejdspladser og sørger for varierende
udsmykninger og friske blomsterdekorationer.
Vertikale haver
Smukke lodrette haver til vægge både ude og inde. Poserne syes
i Pavillonen, og så kommer vi ud og monterer den i dit hjem eller i
firmaet.
Lokal fødevareproduktion i boligområdet
Vi dyrker (evt. i drivhus) på ”marken” og andre steder i boligområdet,
hvor der er mulighed for en produktion.
”Kompostpatruljen” a la Kompostbudene i Kbh.
Grønne mænd cykler rundt og hjælper folk med at oprette og vedligeholde deres egen kompost i private hjem og i virksomheder.
Overskudsfrugt fra private og offentlige haver
Vi kommer og plukker dit overskudsfrugt og udnytter den på forskellig vis, f.eks. til most eller skønne æbletærter.

Idékatalog
Produktion
Upcycling af ting fra Drivhuset/Genbrugsgården
Pavillonen skal bruges som værksted og salgsvogn.
Syning til kommunens institutioner
Vi syr hynder, puder eller lige præcis det, der mangler på
kommunes institutioner eller i byens butikker.
Strikkeriet
Et væld af frivillige skønne mennesker strikker fantastiske
bamser af doneret garn. Overskuddet doneres til ……
Ghetto Chili
En lækker chilipasta dyrket i drivhus på marken midt i
Hedemarkens fantastiske sol.
Genbrugscykler
Evt. i partnerskab med politiet, cykelhandleren i centeret.
Istandsættelse af stjålne/hjemløse cykler.
Genbrugsvarehus
Evt. i partnerskab med lokale fødevarebutikker.
En butik med et bredt udvalgt af recyclings-produkter
som f.eks. skohylder, cykler, børnetøj, pyntegenstande, legetøj. Der kunne desuden være salg af mad, tilberedt af skraldefødevarer.
OverskudsCaféen
En café, der hver dag har nyt menukort. Råvarerne er gratis, da det er overskudsmad fra de lokale supermarkeder.
Abonnement på børnetøj og legetøj (a la Vigga – ”Katvigs mor”)
Meld dig ind i foreningen og få en sæk med brugt børnetøj og legetøj hver måned, nyvasket, nystrøget og i
den rette størrelse.
Reparationsværksted
Hos os er hænderne skruet rigtig på. Kom med dine små møbler, tøj, græsslåmaskine, elektronik
- vi kan næsten altid fixe det.
Recycling af it og elektronik
Vi indsamler dit brugte it og elektronik, skiller det ad, ”redder” de værdifulde enkeltdele og sælger det til
genanvendelse.

Idékatalog
Fødevarer

Fællesspisning med overskudsmad
Vi laver dejlig one-pot aftensmad til
familierne/beboerne i Hedemarken og
omegn. (Evt. i samarbejde med kommunens institutioner).
Sunde Pizzaer – lige til at varme,
når du kommer hjem!
Pizza lavet på bunden af blomkål, squash
m.m. Kan købes varme i Pavillonen indtil
kl. 17, eller de kan tages med hjem og
varmes.
Lokal restaurant a la Stedsans
Vi dyrker vores egne grøntsager rundt
omkring i Hedemarken. På vægge, i kummer, i drivhus på marken, på plæner og
i kasser. Vi åbner for restauranten hver
fredag, hvor du kan nyde vores nyhøstede
grøntsager og vores lammekøller fra eget
lammelaug.

Det vi er fælles om
Deleordningen – ”Brug hinanden”
Hvis du går tur med min hund, så lægger jeg dine bukser op. Vi har udviklet en APP, hvor beboere kan
skrive ind, hvad de har brug for, og hvad de kan tilbyde. F.eks. “Jeg ønsker: Ophængning af rullegardin i mit
soveværelse. Jeg kan give: Aftensmad og gåtur med din hund imens”.

Idékatalog
Service/tjenesteydelser

Frisør og barber og evt. henna og fletninger
Pavillonen laves om til en frisør og barber, der kan ordne
hår på beboerne m.fl. til en rimelig pris.
Klargøring af bil og cykel
Din bil vaskes udvendig og støvsuges indvendig, vinylen
poleres og ruderne ligeså. Din cykel vaskes og pudses og
smøres og strammes.
Bilvask og cykelreparation på arbejdspladsen
Evt. i partnerskab med Kommunen, Coop, HRH eller
andre større virksomheder i fabriksparken. Få alt det
kedelige ordnet, mens du er på arbejde!
Tøjvask på arbejdspladsen
Evt. i partnerskab med et eksisterende rengøringsselskab. Tag dit vasketøj med på arbejde, og det er rent,
tørt, strøget og lagt sammen, når du har fri.
Hjælp til alt, det der skal laves i hjemmet
Vi lufter din hund, passer dit kæledyr i ferien, ordner din
have, vasker og stryger/damper dit tøj, handler for dig,
gør rent for dig, tømmer din postkasse, reparere/formaterer din pc, slår dit græs, rydder din sne...
Massage – Wellness
Har du brug for ro, stilhed og fred i sjælen. Kom og nyd en stille time med blid musik, varme sten og blid
massage.
Babysitter Central
”Lej en bedstemor”.
Vi slår dit græs og rydder din sne
Vi kommer ud til virksomheder, private og kommunens arealer og slår græsset eller rydder snéen, lige når du
har brug for det.
Blomsterpasning/havepasning
Evt. i partnerskab med boligselskaber eller større lokale virksomheder, som har mange planter/havemiljø.
Cykel på abonnement
Leasing af en cykel for på den måde at slippe for vedligeholdelsesudgifter og -besvær.

SØV’s venner

Fakta om Hedemarken

Følg den videre proces med at udvikle en socialøkonomisk virksomhed ved at melde dig ind i
gruppen SØV’s venner på facebook. SØV’s venner
er en kreds af aktører fra Albertslund Kommune,
erhvervslivet og civilsamfundet, som alle støtter
op om udviklingen af socialøkonomi i Albertslund.
Gruppen bruges til vidensdeling og idéudvikling.

Hedemarkens boligsociale
styregruppe sætter i 2017-20 fokus
på beskæftigelsen blandt områdets
beboere.
Der bor i alt 1.741 personer i Hedemarken.
304 er på offentlig forsørgelse.
60 er aktivitetsparate
(dvs. ikke umiddelbart parate til at
komme i job).
Kilder:
Danmarks Statistik
Jobcenter Albertslund
Boligsocial helhedsplan for Albertslund

Den videre proces
Brainstormen på ressourcenetværksmødet var første skridt i en proces, som - det er
ambitionen - skal munde ud i etablering af en socialøkonomisk virksomhed i Albertslund. De videre proces er nu:
•

Med udgangspunkt i idékataloget sparrer boligsocial koordinator Lone Kaas
med Hanne Danielsen fra Grennessminde og Flemming Troelsen fra Væksthuset om forretningspotentiale, lovgivning, virksomhedsmodeller m.v.

•

Workshop med 6 beboere fra Hedemarken i 4 timer med idéudvikling på 1-2
virksomhedsidéer og deres lokale forankring.

•

Fokusgruppeinterview med 8 potentielle kunder om udvikling af det færdige
koncept.

•

Drøftelse af urban farming-idéerne på møde i Kommunalbestyrelsens udvalg
for innovation i byen.

•

Nedsættelse af faglig projektgruppe.

•

Evt. studietur med projektgruppen til andre SØV.

•

Kontakt til erhvervslivet i Albertslund, som kan blive en del af ”SØV’s venner”.

•

Kontakt til KAB’s advokat omkring virksomhedsform, leje af lokaler m.m. og
revision det første år.

•

Udarbejdelse af forretningsplan og løbende sparring fra Hanne Danielsen.

•

Sparring på færdig forretningsplan fra Flemming Troelsen og Hanne Danielsen.

•

Fremlæggelse af koncept for afdelingsbestyrelsen i Hedemarken.

•

Fremlæggelse af SØV for ABC’s bestyrelse.

•

Indgåelse af partnerskaber.

•

Fundraising af midler til opstart af virksomhed.

•

Etablering af virksomhed.

Albertslund Boligsociale Center
Blokland 4-6A
2620 Albertslund
www.abcenter.dk

