
Tibberupparken - Bo & Gro

Første workshop tirsdag den 7. april



FÆLLESHAVER: Foråret er over os. Særligt i Tibberupparken i Espergærde pibler 

våren frem. Her spirer projektet ’Bo & Gro – en opblomstring af naboskab i bylivet’ 

nemlig frem i disse dage.

Områdets beboere har netop været til den første af tre workshops, der skal danne 
grobund for fælleshaveprojektet ’Bo & Gro’, der løber over de næste tre år i Tibbe-

rupparken, på Vapnagaard og i Nøjsomhed. Projektet skal styrke livskvaliteten for 
beboerne i de tre boligområder og være med til at gøre det gode naboskab og fæl-
lesskabet endnu bedre.

Nu er beboere fra Tibberupparken, der administreres af Boligselskabet Nordkysten, 
kommet med deres første konkrete ønsker til projektet. På den første workshop har 
beboerne via en lille vandring i det kommende fælleshaveområde og ved hjælp af 

farveblyanter, plancher, tuscher og frie tanker ladet ideerne blomstre, så ’Bo & Gro’ 
rigtigt kan vokse frem i beboelsen ved Kofod Anchers Vej i Espergærde.

Formålet med den første workshop var netop, at beboerne kunne lufte deres ideer 
og ønsker og samtidig få et overblik over, hvilke færdigheder og kompetencer bebo-

erne allerede har, og som kan være med til at få fælleshaveprojektet til at spire yder-
ligere.

Beboere spiller hovedrolle 

Det er nemlig beboerne selv, der spiller den væsentligste rolle i projekt ’Bo & Gro’, 
der er støttet med 6,7 millioner kroner af Nordea-fonden som en del af puljen ’det 
gode liv i byen’. Derfor arbejdes der i kølvandet på den første workshop videre med 
beboernes ideer, som de netop selv har skitseret, tegnet og formuleret i ord i Tibbe-

rupparkens beboerhus. Og der er rigeligt at arbejde videre med. Bænke, blomster-
bede, nyttehaver, udekøkkener og bærbuske er blot nogle af de mange ønsker og 
drømme, der blomstrer blandt beboerne i Tibberupparken. Her bliver fælleshave-

projektet centreret omkring beboernes populære friluftsområde ved kælkebakken 
’sukkertoppen’, der afgrænses af Tibberupskolen, parcelhusområdet Kildeengen og 
selve Tibberupparken.

Med til workshoppen var også arkitekt Charlotte Vad, Dorthe Qwist Greve, der er 
leder af Områdesekretariatet, der arbejder med boligsociale indsatser i Tibberuppar-
ken, på Vapnagaard og i Nøjsomhed, samt folk fra ’Haver til Maver’, der tidligere har 
arbejdet med fælleshaver for både børn, voksne og familier. ’Haver til Maver’ havde 
ved workshoppen også sørget for, at de fremmødte beboere kunne dufte, se og ikke 
mindst smage den dampende varme grøntsagssuppe, der blev serveret udendørs 
ved beboerhuset blandt halmballer, bænke og udekøkkener i en liflig duft af røg i den 
friske forårsluft.

Senere i april og i begyndelsen af maj arbejder beboerne i Tibberupparken videre 

med deres ideer på de næste to workshops, der for alvor skal få fælleshaveprojektet 
’Bo & Gro’ til at blomstre og vokse frem i Espergærde.

Kort om ’Bo & Gro’

Projektet Bo & Gro er støttet med 6,7 millioner kroner af Nordea-fonden som en del 
af puljen ’det gode liv i byen’.

Projektet, der skal løbe i de kommende tre år, har som mål skabe sociale fællesska-

ber og øge livskvaliteten i Tibberupparken, på Vapnagaard og i Nøjsomhed gennem 
fælleshaver.

Projektet Bo & Gro er et samarbejde mellem de tre boligområder og den almennytti-

ge forening Haver til Maver.

Haver til Maver er en selvejende, almennyttig forening stiftet i 2006 blandt andet for 
at sætte natur, have og mad på skemaet i den danske folkeskole.

Beboerne skal selv spille en væsentlig rolle i udviklingen af konkrete fysiske rammer 

for fælleshaverne.

Det spirer i Tibberupparken




















