
Aalborg byhave Karolinelund- en forening for 
havebrugere i Karolinelund 
 
Projektbeskrivelse  
Aalborg byhave Karolinelund er et borgerinitiativ, der har til hensigt at samle 
engagerede borgere, der har interesse i udviklingen af rekreative miljøer mm. i 
Karolinelund i en lukket brugerforening med brugsret til området. 
 
Baggrund  
Denne projektbeskrivelse tager afsæt i et møde d. 21. februar 2013 afholdt i Platform4s lokaler i Karolinelund, 
hvor samtlige mødedeltagere ytrede deres opbakning til en brugerforening for Aalborg byhave Karolinelund som 
beskrevet nedenfor. 
 
Deltagere til mødet d. 21. februar 2013:  

 Lene Dokkedal - Teknik og Miljøforvaltningen 

 Karen Luise W. Høgsbro, Kirsten Brix – Teknik og Miljøforvaltningen 

 Jeppe Fink - Teknik og Miljøforvaltningen  

 Christian Fumz - Givrum.nu 

 Sebastian Alsing – Næstformand i Karolines Venner  

 Niels Jensen - havebruger 

 Jesper Vandborg - havebruger 

 Christina Hougaard - havebruger 

 Anja Stepien - havebruger 

 Charlotte Froulund - havebruger 

 Iben Randlev Hundebøl - havebruger 

 Anders Jacobsen - havebruger 

 Jane Strube - havebruger 

 Ragnhild Bennedsen - havebruger 

 Kasper Qvist - havebruger 

 Kristina Blaschke Hansen - havebruger 

 Marie Rasmussen - havebruger 

 Sigrid, Troels - havebruger 
 
Handlingsplan  
I samarbejde med Aalborg Kommune og brugerforeningen Karolines Venner er der indgået aftale om, at 
minimum 800 kvadratmeter af Karolinelund skal gå til et nyt rekreativt projekt, hvor brugere i Aalborg byhave 
Karoline kan få tildelt det af Aalborg byhave Karolinelund generelforsamlings fastsatte antal kvadratmeter jord 
per havebruger til dyrkning af byhave. 
Der er oprettet to grupper på facebook. Den ene er lukket og udelukkende for brugerne af haven, mens den 
anden er åben for offentligheden, hvor der vil være informationer om Aalborg byhave Karolinelund og 
havernes udvikling. 
Der vil blive lavet en hjemmeside til foreningen, og der vil være halvårlige møder, hvor der vil være Åbent Hus 
for interesserede borgere, hvor havens brugere vil stå for diverse aktiviteter.  
 
Tidsramme 
Projektet forventes godkendt og sat i værk primo 2013 og brugsretten til området strækker sig frem til en 
nærmere fastlagt dato, eller indtil der foreligger en politisk beslutning omkring områdets fremtid - som 
foreningen naturligvis gerne deltager konstruktivt i at udvikle.  



 
Fordele ved en forening for havebrugere med brugsret til det af Karolines Venner angivne område 
Viden = Motivation  
I første omgang vil den eksisterende viden om området, generelle regler omkring brug af offentlige arealer og 
de politiske beslutninger blive indsamlet til fælles nytte for og i samspil med de forskellige brugerforeninger i 
Karolinelund. Aalborg byhave Karolinelund vil som selvstændig forening kunne træffe velovervejede 
beslutninger for egne interesser i forbindelse med havebrug. Foreningens dyrkning af haver skal til enhver tid 
indarbejdes i de overordnede tanker om brugen af Karolinelund. Dette vil øge motivationen for at skabe 
frivillige aktiviteter i Karolinelund, idet lange sagsbehandlinger kan ødelægge de kreative processer, der skal til 
for at skabe et levende miljø. 
 
Lokalt ejerskab = Engagement  
Det lokale ejerskab, der opstår, når der skabes synlighed omkring beslutningerne vedrørende stedet har en 
utroligt motiverende virkning, idet alle interesser synliggøres og udvikles i en åben dialog på stedet. 
 
Synlige ideer = Større netværk  
Eksisterende og kommende brugere af Aalborg byhave Karolinelund vil få adgang til et åbent og kreativt 
netværk, hvor brugernes individuelle ideer synliggøres og udvikles til fælles bedste for Karolines Venner og 
byens borgere. I foreningens formål vil der blive lagt vægt på, at byhaverne vil forbedre Karolinelunds miljø og 
image.  
 
Tryghed og Visioner = Brugerforeningens formål  
Kommunens primære interesse er, at området er sikkert for alle borgere at færdes i, og at aktiviteterne ikke 
generer beboerne i nærområdet i udpræget grad, derudover er den politiske vilje, at der skabes aktiviteter der 
udvikler ideer og mulige fremtidige anvendelser. Disse hensyn medtages i brugsaftalen, der ligger til grund for 
foreningens vedtægter - dermed gøres disse forhold synlige og bliver en grundlæggende del af 
brugerforeningens formål fx at brugsretten er midlertidig. 
 
Aktiviteter i Brugerforeningen 
Indsamling af viden 
Som nævnt vil ”usynlig” viden om området blive indsamlet for at skabe en hurtig og tryg proces for foreningens 
videre arbejde. 
 
Koordinering med driftsenhed  
Brugerforeningen vil samarbejde med kommunens driftsenhed, der fortsat vil skulle håndtere renhold, 
snerydning, etablering og vedligeholdelse af sikkerhedsmæssige foranstaltninger på området i samarbejde med 
Karolines Venner. 
 
Kommunikation 
- Online kontakt  
Foreningen vil stå for kommunikation omkring aktiviteter i Karolinelund på en dedikeret hjemmeside og via 
sociale medier. 
 
- Personlig kontakt  
Derudover er det hensigten af foreningen vil have en kontaktperson med indsigt i de forskellige aktiviteter på 
området. Denne vil tage imod henvendelser fra nye brugere og formidle kontakt til de eksisterende brugere. 
 
- Åbne møder  
For at sikre en kontinuitet vil der blive afholdt et månedligt møde, hvor eventuelle problemstillinger tages op, 
projekter udvikles og nye brugere kan støde til. 



 
Uddrag af Foreningens vedtægter: (forventes vedtaget ved den stiftende generalforsamling, når 
projektrammen er godkendt) 
 
Formål  
Aalborg byhave Karolinelund ønsker at skabe en nærværende og levende ramme, så der skabes et rum for 
havedyrkning i Karolinelund til glæde for byens borgere og havens brugere. 
 
Medlemmer  
Aalborg byhave Karolinelund er en lukket forening for de første 34 tilmeldte havebrugere, mens de resterende 
tilmeldte er på venteliste for at få en have. Når et medlem opsiger sin kontrakt med foreningen, vil der være 
plads til den næste på ventelisten. På den årlige generalforsamling vil antallet af medlemmer kunne ændres 
med 2/3 flertal. 
  


