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HVEM ER NABOSKAB? 

Socialøkonomisk konsulentvirksomhed, der hjælper med at skabe mere 
fællesskab og grøn omstilling af samfundet. 
   
Vi tror på, at vi skal udvikle fremtidens byer, virksomheder og 
institutioner efter nye innovative løsninger med fokus på 
bæredygtighed, cirkulær økonomi og lokale fællesskaber 

 
Vi tilbyder rådgivning, brugerundersøgelse, idéudvikling og events. Vi  
opsætter også fysiske dele- og bytte platforme 
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TEAM NABOSKAB 
• Stiftet af Hanne og Kristoffer I april 2014 

• Vi holder til på Enghavevej 80 i København SV 

• Vi brænder for at skabe fællesskab og bæredygtig omstilling  

 

 



BYRUMSUDVIKLING 



BYRUMSUDVIKLING 

• Vi opsætter “Byttestationer”, hvor folk kan bytte ting. Det skaber 
fællesskab lokalt og er godt for miljøet 
 

• Det skaber et uformelt mødested i byen, hvor folk kan samles om at 
dele og bytte ting. 
 

• Vi har gode resultater og erfaringer fra vores projekter i København 

 

• Byttestationer kan sammenkobles med andre byrumsaktiviteter som 
loppe/byttemarkeder, byhaver, sociale events og meget mere.  



 

Workshops og idéudvikling  



 • Vi faciliterer workshops, borgerinddragelse og idéudviklingsforløb for 
borgere om fællesskab, byudvikling og bæredygtighed 
 

• Vi går med i hele processen fra idégenerering til udvikling og 
prototype og etablering af et ”fællesskabende projekt” (fx en 
Byttestation) 

 

• Erfaring fra mange forskellige projekter og målgrupper i by- og 
boligområder i København og Frederiksberg  

Workshops og idéudvikling  



Brugerindsigter og undersøgelser 



• Vi er specialiseret i antropologiske kvalitative undersøgelser med fokus på 
fællesskab og bæredygtighed 
 

• Vi dykker ned i borgernes forestillinger, adfærd, vaner og tanker og 
kortlægger deres motivationer og drivkraft 
 

• Vi undersøger frivillighed i fællesskaber og hvad der  
skaber ejerskab og engagerer folk lokalt 
 

• På den baggrund skaber vi brugbare indsigter til anbefalinger, evalueringer, 
rådgivning  strategier, der kan hjælpe med at styrke fællesskaber 
 

Brugerindsigter og undersøgelser 



 

Events, oplæg og inspiration   



 

Events, oplæg og inspiration   

• Vi faciliterer og arrangerer fællesskabende events aktiviteter, der 
samler folk lokalt. 

 

• Vi holder fangende oplæg om vores arbejde og iværksætteri, der 
inspirerer borger til selv at tage fat og skabe fællesskabende projekter  

 

• Vi giver rådgivning og inspiration til fællesskabende aktiviteter og 
events med udgangspunkt i vores egne erfaringer og vores store 
netværk.  



Hvis I vil vide mere om os, vores erfaringer og hvad vi kan tilbyde jer så læs 
på vores hjemmeside. 
 
 
 
Skriv eller ring til os, så fortæller vi nærmere præcis hvordan vi kan hjælpe 
jer med at skabe mere fællesskab og sociale mødesteder I Hvalsø.  
 
 
Email: kr@naboskab.dk 
Tlf. 28117597 
www.naboskab.dk 
Instagram: @naboskab 

mailto:kr@naboskab.dk
http://www.naboskab.dk

