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Beboerne i Vejleåparken har gennemlevet en stor omdannelse, der har varet ni år. 
Der er foretaget store indgreb i alle boliger, og området ser fuldstændig ander-
ledes ud i dag, end før omdannelsen. Blandt andet er blokkene beklædt med 
teglsten i forskellige mønstre, farver og teksturer, og der er etableret nye opholds-
pladser og funktioner i det varierede udeareal. To beboere, som begge har boet i 
Vejleåparken i mange år, fortæller, hvad ombygningen har betydet. 

”Vi har slet ikke haft tændt for varmen i vinter,” siger Yvonne på 63 med begejstring. 
Hun har boet i Vejleåparken i Ishøj i 30 år sammen med sin mand og har taget hele 
turen med fra området led under store imageproblemer og blev kaldt ghetto, til i 
dag, hvor forvandlingen er komplet efter en omdannelse fra 2001-2010, forestået af 
Domus Arkitekter.

Yvonne sætter især pris på sit nye badeværelse, nye vinduer og den nye isolering. 
Og så har hun lagt mærke til, hvordan de udendørs, synlige forandringer får bebo-
erne til at opføre sig anderledes:

”Masser af voksne bruger de nye bænke-borde og hygger sig ude. Voksne fra alle 
mulige kulturer. Før opholdt voksne sig aldrig ude. Der er også langt flere børn ude 
at lege. Der er kommet nye legepladser, og her er simpelthen rarere at være overalt 
nu, trygt og hyggeligt. Nu kan børnene sige: ”Jeg bor henne ved det store legeskib!” 
og så ved alle, hvor det er. Før lignede alt sammen hinanden,” siger Yvonne. Hun 
holder en lille pause, før hun opsummerer sin oplevelse af forandringerne:

”Området byder mere velkomment i dag, end det gjorde før.”

“OmRåDET ByDER mERE 
VELKOmmEnT I DAG, 
EnD DET GjORDE FøR.”
—
Yvonne, 63, beboer i 
vejleåparken
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“FøR VAR hER LIDT 
GhETTOpRæGET. DET ER 
IKKE pænT AT sIGE, mEn 
DET LIGnEDE GROFT 
sAGT En FORsTAD TIL 
øsTBERLIn I 1970ERnE, 
BETOnAGTIGT, sLIDT 
OG mEGET GRåT. nu ER 
hER DEjLIGT. jEG hAR 
OGså LAGT mæRKE 
TIL, AT FOLK pAssER 
BEDRE på TInGEnE, EnD 
DE GjORDE FøR. FOLK 
VIRKER GLADERE.”
—
Yvonne, 63, beboer i 
vejleåparken

En anden beboer, Jesper på 43, har også boet i Vejleåparken siden før ombyg-
gelsen. Også han har lagt mærke til, at de fysiske forandringer har medført sociale 
forandringer:

”Før var her lidt ghettopræget. Det er ikke pænt at sige, men det lignede groft 
sagt en forstad til Østberlin i 1970erne, betonagtigt, slidt og meget gråt. Nu er her 
dejligt. Jeg har også lagt mærke til, at folk passer bedre på tingene, end de gjorde 
før. Folk virker gladere.”

På spørgsmålet om, hvad der kunne være gjort bedre, svarer både Yvonne og Jes-
per, at alle løsninger er rigtigt gode. Kun Jesper har en kritik, som han afleverer med 
et smil: ”Eneste ulempe var, at vi måtte klare os seks måneder uden eget badevæ-
relse, mens ombygningen var i gang. Men resultatet har været det hele værd.”


