
 

I sommermånederne har vi også træffetider om aftenen 

Alle er velkomne i Håbets Allé!  

Vi har mange frivillige, der bidrager med 

forskelligt arbejde, ligesom alle byens 

borgere har mulighed for at komme forbi 

og f.eks. være i byhaven, dyrke udendørs 

motion, bruge cafeén og markedspladsen. 

Projektet bygger på: 

 

 Inklusion. 

 Samskabelse. 

 Midlertidighed. 

 Social ansvarlighed.  

 Genbrug.  

Hvem er vi? 
 

Om os 

Håbets Allé er et alternativt byrum og værested, 

der primært opbygges og drives af udsatte og 

psykisk sårbare unge. 

Kontakt os 

Projektleder:  
Svend Hamann:  Tlf: 51576630 
 
Projektmedarbejder:  
Jette Clausen: Tlf: 40274314 
Rasmus Meldgaard:  Tlf: 41855652  
 

Mail: Svpe@aarhus.dk 

Internet: Facebook.com/haabetsalle  

 

Håbets Allé 
P. Hiort-Lorenzensvej 

8000 Aarhus C  

Håbets Allé  



Hvad kan man i Håbets 

Allé?  

Prøv lidt af det hele… 

Det korte svar er, at det er du selv med til at 

bestemme. Vi består af 6 matrikler på P. Hjort 

Lorenzensvej, under Ringgadebroen, som har 

forskellige funktioner.  

Vi har Byhave, Genbrugs-cykelværksted, 

Eventplads, Café, Outdoor fitness og meget 

mere. Matriklerne opbygges løbende og skifter 

derfor også udtryk, Det har du muligheden for 

at sætte dit præg på.  

Om du ønsker at arbejde med boremaskine, 

hammer, pensel, eller pande, så finder vi noget 

for dig. 

Hvad forventer vi af dig? 

Det forventes at alle der færdes i Håbets Allé 

opfører sig socialt ansvarligt og udviser hensyn 

til andre mennesker, så der er plads til alle. 

 

___________________________________ 

”De svære ting skal arbejdes  

ud igennem hænderne!  

Det vigtigste er du bliver  

optaget af dit projekt.” 
___________________________________ 

 

Vi vil gerne have besøg af dig 

Håbets Allé er et virksomt værested, der hele 

tiden er under opbygning/ombygning, og har 

mange små opgaver indbygget i driften. 

Tilbuddet henvender sig derfor især til dem, der 

gerne vil have ”noget at give sig til” og gerne vil 

have konkrete arbejdsopgaver.  

Der er masser af fællesskab, snak, hygge og 

kaffe, men vi arbejder også sammen og hver for 

sig med de opgaver der byder sig til. De 

planlagte tiltag indeholder mange små opgaver 

og byggeprocesser, som vi håber du vil være en 

del af.  

Fællesskab er en stor del af hverdagen. 

Opgaverne koordineres overordnet af 

medarbejderne i alléen og i samråd med 

brugergruppen – der er nedsat et 

høringsudvalg bestående af repræsentanter 

for brugergruppen og den daglige ledelse.  

Det med småt 

Håbets Allé er et misbrugsfrit miljø, og vi 

lægger stor vægt på, at alle skal kunne føle sig 

trygge.  

Når du udfører opgaver i Alléen, er du kun 

dækket af din egen fritids- og 

ulykkesforsikring, så vi anbefaler, at du har 

sådan éen.  

Du er velkommen til at kigge forbi og se 

Håbets Allé og få en snak med medarbejderne.  


