
Mål: Korinth skal understøtte både 
ressourcestærke og udsatte borgere, 
både socialt og gennem fokus på 
forbedring af byens fysiske rum ift. 
forskellige typer borgeres behov.

Budget: 500.000,-
Realiseres: 2022-2024

Lykkevalg 1 nær dagliBrugsen i Korinth
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5. En rummelig by

Korinth er en by med mange lejeboliger og huser 
også botilbud Korinth som er et bosted for borgere 
med sindslidelse. Dette betyder at byen har flere 
udsatte borgere med udfordringer ift. misbrug af 
både alkohol og stoffer. Da flere udsatte borgere 
ikke har megen beskæftigelse i løbet af dagen er 
der flere alkoholmisbrugere som sidder nær Dagli’ 
Brugsen om dagen. Samtidig handles der flere steder 
i byen med stoffer. Flere af lejeboligerne ligger 
derudover ud til Reventlowsvej og skæmmer ud 
mod gennemfartsvejen da der ikke er ejerskab eller 
ressourcer til at vedligeholde hverken kantzoner eller 
selve boligen.

Et sted for byens udsatte
For at løfte Korinth som helhed må der være plads 
til både ressourcestærke og ressourcesvage i byen. 
Udfordringerne omkring misbrug nær brugsens 
arealer betyder at det vil være svært at etablere gode 
oplagte pausesteder for ressourcestærke borgere og 
besøgende her, hvis ikke der samtidig skabes gode 
opholdssteder for de udsatte borgere. Samtidig er 
der på tidl. borgermøder været talt om hvordan en 
social økonomisk indsats med muligheder for lokal 
beskæftigelse vil kunne løfte disse udfordringer i 
byen og samtidig øge service niveauet, bl.a. omkring 
udlejning af cykler el. cafe. 

Under renoveringen af Korinth kro har man i 
samarbejde med frivillige, erhvervsskoleelever 
fra Syddansk Erhvervs Skole (SDE) i en periode 
etableret virkelighedsnær praktik. Lign. samarbejder 
mellem lokale aktører, institutioner og udsatte 
borgere kunne være relevante at indtænke i 
områdefornyelsesforløbet. 

Projektet kan bl.a. indeholde:

• En undersøgelse af hvordan byens fysiske rum 

kan forbedres og understøtte forskellige typer af 

borgeres behov. 

• Etablering af et udendørs opholdssted for udsatte 

borgere bl.a. i samarbejde med borgerne selv.

• Løft af private udlejningsejendomme med fokus på 

at skabe en holdbar strategi som sikrer at tiltaget 

vedbliver. Bl.a. ud mod Rewentlowsvej. F.eks. i 

samarbejde med Social & Ældre området. 

• Inddragelse af udsatte borgere i områdefornyelsen 

og tilbud omkring forløb som: Ud i naturen - ind i 

fællesskabet. F.eks. I samarbejde med bl.a. Botilbud 

Korinth.

• Etablering af en vildmarkshytte med mulighed for 

bål og udendørs ophold tæt på naturen

• Facilitering af det sociale netværk i Korinth 

herunder støtte til fælles aktiviteter med koblinger 

til f.eks. Botilbud korinth, andre udsatte borgere og 

almene borgere i byen.

Ud i naturen - ind i fællesskabet
Af: Lars Simonsen
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