Samtalemenu om naboskab
Hvornår flyttede du til nabolaget?
Hvad har ændret sig, mens du har boet her?
Hvordan fungerer naboskabet i dit område? Hvor mange af
jeres fælles naboer kender du?
Er der nogen traditioner - eller uskrevne regler i nabolaget?
Og hvordan opdagede du dem selv?
Hvad er dit yndlingssted i nabolaget?
Hvad fungerer godt i udeområderne? Er alle trygge ved at bo
her? Er der noget, der kan gøres bedre?
Hvordan ser du nabolaget om fem år?
Hvad er du optaget af for tiden? Hvad bruger du tiden på, når
du ikke er på arbejde?
Har du ideer til at styrke fællesskabet i nabolaget?
Er du med på en nabo-udfordring? Inviter din nabo til en kop
kaffe, måske på en bænk nede i baggården.

Tag gerne menuen med videre og snak om naboskab med din nabo
eller en, som ikke har været med til samtalesalon.
Vælg et spørgsmål fra menuen til at starte jeres samtale. Menuen
har til formål at inspirere til gode samtaler og refleksion.
God fornøjelse.
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Den lille samtale på 30 sekunder til ti minutter styrker det gode
naboskab - Nabohjælp.dk
Naboskabet.dk – styrk livet i dit boligområde

Eller læs mere om medborgerskab og find inspiration på
Borgerlyst.dk og samtalesaloner.dk

GO’ Mejlgade er et udviklingsprojekt med formål at igangsætte en
borgerdrevet bæredygtig omstilling i Mejlgade-kvarteret.
Du kan læse mere på gomejlgade.dk og følge med på facebook.
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