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3000 stemmer fra Nørrebro-Nordvest

Guide til lyttere 
Frem mod kommunalvalget 2017 afholder Medborgerne en lyttekampagne ved navn 3000 
stemmer fra Nørrebro-Nordvest. Vores mål er at tale med 3000 lokale borgere fra de mange vidt 
forskellige fællesskaber, der er på Nørrebro og Nordvest, og bede dem fortælle om deres håb 
og bekymringer og om, hvilket kvarter de drømmer om. 

Ud af de 3000 stemmer vil vi finde de sager og problemer, der er påvirker så mange i 
kvarteret, at vi kan finde sammen og rykke på dem i fællesskab. Den 27. september 2017 vil vi  
præsentere de mærkesager, der kommer ud af lyttekampagnen til en stor festforsamling i 
Nørrebrohallen, hvor vi vil invitere Borgerrepræsentationen og andre beslutningstagere til at 
samarbejde med os om at gøre Nørrebro og Nordvest til et endnu bedre sted at bo for os alle. 

Som lytter er din opgave af finde og møde lokale borgere i din organisations bagland. Det kan 
være medlemmer, brugere, naboer, men det kan også være folk uden for jeres vante kreds, 
som I gerne vil blive klogere på. Det vigtigste er, at du lærer dem godt nok at kende, at du kan 
opsøge dem igen og invitere dem til at være med til at rykke på en sag, hvis og når det skulle 
blive relevant. 

SÅDAN GØR DU 
Brug postkortet til at præsentere lyttekampagnen, og høre om han/hun har 20 minutter til at 
tage en snak. Hvis de ikke har tid nu og her, kan du aftale et møde, og få fortællerens 
kontaktoplysninger (de kan skrives på bagsiden af postkortet). Giv fortælleren et postkort, så 
han/hun bedre husker jeres snak og evt. selv kan opsøge mere viden før I mødes igen. 

Selve samtalen 
• Forklar formålet med snakken: Vi vil finde ud af, hvad der rører sig af udfordringer, håb 

og bekymringer på Nørrebro/Nordvest (se mere ovenfor).  
• Fortæl om dig selv, og hvad du selv brænder for: Hvorfor er du glad for Nørrebro/

Nordvest? hvad oplever du selv i din hverdag, som glæder og bekymrer dig? 
• Brug derefter spørgsmålene på postkortet til at spørge ind til fortællerens oplevelser 

på Nørrebro-Nordvest. Bed gerne fortælleren uddybe sine svar ved at spørge: 

- Kan du give et eksempel? Kan du fortælle en historie om det? 
- Hvorfor er det vigtigt for dig? 
- Hvad kan man gøre ved det? 
- Hvad tænker du, at du selv kan være med til at ændre? 

Afslutning på samtalen 
Afslut samtalen med at bruge postkortet til at opridse fortællerens svar og hvilke stikord, som 
fortælleren synes kendetegner dem. Spørg om fortælleren kunne have lyst til at deltage i 
festforsamlingen i september, og om han/hun vil dele sine kontaktoplysninger, så vi kan 
kontakte dem efterfølgende med en invitation.  
Spørg evt. fortælleren, om han/hun kender andre, der også gerne vil fortælle om deres 
oplevelser og forhold til Nørrebro-Nordvest.


