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MINBYDEL
En app der samler bydelen



HVAD ER MINBYDEL?
MinBydel er en kommunikations- og book-
ingplatform for bydele udviklet af A. Enggaard 
A/S. Hver bydel har en unik bydelskode, som 
alle medlemmer af hver enkel bylivsforening 
får udleveret. Ved brug af den unikke bydel-
skode får medlemmerne adgang til portalen i 
den bydel de bor i. 

MinBydel er udviklet med det formål at hver 
enkel bylivsforening har et lukket forum hvori 
al kommunikation mellem bylivsforeningens 
medlemmer kan foregå, hvor hvert medlem 
nemt og hurtigt kan booke bydelens udval-
gte bylivstilbud - eksempelvis gæsteboligen 
når man har brug for et ekstra værelse til 
overnattende gæster, hvor familien kan til-
melde sig fællesspisning i fælleslokalet. 

Her kan man tage direkte kontakt til vice-
værten og oprette en supportopgave hvis 
man oplever problemer i lejligheden, man 
kan oprette forum med forskellige kategorier 
og lokke naboer der har samme interesser 
som dig til at indgå i en gruppe – eksempel-
vis om MTB kørsel i den nærmeste skov, eller 
bankospil hver anden søndag, du kan direkte 
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– via MobilePaye - betale for booking af diverse bydel-
stilbud, læse mere detaljeret om din bydel, tage direkte 
kontakt til bylivsforeningens bestyrelse, orientere dig 
om efterårets mange spændende events i din bydel og 
meget mere. 

App’en har til formål at samle bydelens beboere i fæl-
lesskab omkring aktiviteter, oplevelser, opdagelse, ud-
foldelse, hygge, samvær og meget mere. MinBydel 
app’en rummer en bred vifte af muligheder, som alle 
administreres og styres af hver enkel bydels bylivs-
forening. På de næste sider er der en gennemgang af 
alle app’ens funktioner. 

Direkte betaling via MobilePay. 
Betaling kan være til events,  
fællesspisning, leje af gæste-
værelser og meget mere. 



Kalenderen har en klassisk kalender funktion med datooversigt i toppen og 
en opsummering af de næste 4 begivenheder i bunden. Her kan medlem-
mer selv oprette begivenheder, som alle andre i bydelen kan tilmelde sig, 
og samtidig få overblikket over bylivsforeningens bestyrelses fremtidige ar-
rangementer og tilmelde sig disse.  

På fanen for bylivstilbud er der en oversigt over alle de bylivstilbud der er i 
den enkelte bydel. For de aktiviteter der er gratis til rådighed for medlemmer 
af bylivsforeningen, vil der være en beskrivelse af aktiviteten og mulighed 
for at booke sig ind via en kalender. Udvalgte aktiviteter og bylivstilbud har 
en mindre omkostning – denne fremstår af oversigten, ved booking bliver 
man ledt videre til betaling via MobilePaye og får samtidig en bekræftelse på 
booking og betaling via mail. 

Nogle arrangementer eller aktiviteter kan have en mindre eller større egen-
betaling. Det gør sig eksempelvis gældende ved leje af gæsteboligerne. 
Boligerne koster et mindre beløb at leje per overnatning og dertil kommer 
der også en rengøringsomkostning. For at betale er der i app’en integeret 
en MobilePaye løsning. Når der opkræves et beløb for booking, bliver man 
automatisk ledt over i MobilePaye for at betale. Bookingen er først gældende 
når der er betalt. 

I private beskeder er det – modsat i forum – kun modtagere af beskederne 
der kan læse med. Man kan skrive privat til én modtager eller vælge at oprette 
grupper hvor flere kan deltage i den lukkede besked.

MinBydels homepage er app’ens startside efter man er logget ind med sin 
bruger. Denne side er personlig, og samler den enkeltes tilmelding til be-
givenheder, booking af diverse bylivstilbud, nye beskeder i udvalgte forums 
og oversigt over eventuelle support opgaver med viceværten.

FUNKTIONS OVERSIGT
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Alle medlemmer af bylivsforeningen opfordres til at lave en privat profil i Min-
Bydel. Ved oprettelse kan medlemmet vælge om personen vil have en of-
fentlig profil – hvorved andre medlemmer i bydelen kan se navn og adresse, 
eller vælge at anonymisere sin profil. Det er dog altid muligt for bestyrelsen 
og viceværterne at se navne på alle medlemmer af bylivsforeningen. 

Når man opretter en profil i MinBydel skal man tilkoble sin profil til sin bopæl. 
Adresserne er forud indtastet og vælges ud fra en liste. Der kan godt være 
flere profiler tilføjet den samme adresse. Hvis et medlem opdager at der er 
tilkoblet en bruger på ens adresse som ikke bor på adressen, bedes perso-
nen kontakte bestyrelsen som har beføjelserne til at slette brugere der ikke 
længere bor i bydelen. 

Under viceværterne – via menuen i højre hjørne – er det muligt at kontakte 
viceværterne direkte med en support opgave hvis man har problemer i sin 
lejlighed og samtidig få et overblik over igangværende supportopgaver og 
kontakt med den ansvarshavende vicevært. Derudover kan medlemmer her 
orientere sig om kontaktoplysninger, åbningstiden og mere relevant informa-
tion om viceværterne. 

I forum er der fra bestyrelsens side oprettet hovedgrupper. Under hovedgrup-
perne er det muligt for alle medlemmer at danne undergrupper, hvortil alle 
medlemmer i bylivsforeningen har adgang. Her er det meningen at medlem-
mer skal kommunikere om stort og småt, kategoriseret af hoved- og under-
grupperne. 

Under fanen MinBydel kan medlemmer finde generel information om 
deres bydel samt relevante dokumenter – eksempelvis grundejerforenings 
vedtægter, budgetter mm.

Under denne fane finder medleler en oversigt over bylivsforeningens besty-
relse og anden relevant information, så som kontaktoplysninger. 



HVORFOR EN APP?
Hos A. Enggaard tror vi på, at det er de små, 
velovervejede og organiserede rammer 
der er med til at styrke et stærkt fællesskab 
i en given bydel. Det er vores ønske, at ska-
be de bedste forudsætninger for liveability 
og byliv i alle de bydele vi udvikler i. 

Det gør vi ved at danne bylivsforeninger i 
alle vores udviklingsprojekter. Disse fore-
ninger skal understøtte princippet om 
samskabelse, fællesskab og godt nabosk-
ab. Bylivsforeningen har mange egensk-
aber, men vigtigst af alt har foreningen til 
ansvar at skabe de rette rammer i bydelen, 
som sikre forudsætningerne for, at bydelen 
bliver leve- og bæredygtig.

Vi anser bylivsforeningen for at være 
en afgørende brik, der skal bidrage til, at 
bydelens liv, naboskab og tryghedsfølelse 
understøttes og håndteres, både i ud-
viklingsfasen og i fremtiden.
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For at understøtte fællesskabet og det 
gode, bæredygtige byliv i bydelen eta-
bleres der forskellige tilbud til beboerne 
som en del af bydelsforeningen. 

Tilbuddene i hver enkel bydel skal favne 
den brede borgergruppe, og skal under-
støtte social bæredygtighed og et godt 
nabofællesskab i bydelen. 

Tilbuddene varierer fra bydel til bydel og 
består af en bred vifte af fællesfaciliteter. 
Det kan eksempelvis være fælleslokaler, 
samtalekøkkener, dele/byttestationer der 
understøtter cirkulær økonomi, cykel- og 
træværksteder, hobbyværksteder, over-
natningsværelser, studierum, saunaer, del-
ebiler og cykler. 
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DOWNLOAD SPRITTENS BYLIVS APP

Kære beboer i SPRITTEN 
Vi har lavet en app - og den er til dig! 

Vi har hos A. Enggaard det sidste års tid brugt en masse kræfter på at udvikle en app 
til jer. App’en hedder ”Min Bydel” og det er gennem denne app du skal booke diverse 
bydelstilbud (som eksempelvis et fælleslokale, kreaværksted, gæstebolig og meget 
mere), her skal du læse og orienteres om værkstederne i din bydel og de forskellige 
redskaber du finder her, kommunikere med dine naboer, oprette forums hvor du sam-
men med andre kan planlægge fællesspisning, cykelture, hundepasning, bankospil 
og meget mere. Det er kun fantasien der sætter grænser. 

Hvorfor skal du downloade app’en?
Det skal du, fordi app’en er udviklet for at understøtte byliv, fællesskab og naboskabet 
i DIN bydel. Med denne app håber vi, at vi har skabt rammerne, der gør det meget 
nemmere for beboerne i bydelen 1) at orientere sig om de mange tilbud der findes 
i bydelen, 2) kommunikere, planlægge og samarbejde med naboer, 3) afholde ar-
rangementer, fællesspisning, foredrag, workshops mm. for alle interesserede, 4) hvis 
du bor til leje er det her du skal kommunikere med din vicevært og oprette supportop-
gaver hvis der opstår problemer i dit lejemål - og meget mere. 

Hvordan downloader jeg app’en?
Du downloader app’en via App Store, Google Play eller via denne QR kode. Vælg 
enten App Store eller Google Play alt efter hvilken telefon du har. Hvis QR koden an-
vendes, skal du åbne kameraet i din telefon og holde kamerat mod koden her under. 
Der vil poppe et link op i toppen af din telefon - når du trykker herpå bliver du videres-
endt til en side hvorfra du kan downloade appen. 



Når du har downloadet app’en bliver du bedt om at indtaste en bydelskode. Koden er 
SPRIT. Herefter opretter du dig som bruger, vælger din adresse i adresselisten og så 
er du good to go. Da SPRITTEN stadig er en bydel under stor udvikling, og I er nogle 
af de første beboere til at flytte ind, håber vi på jeres forståelse for, at alle bydelstilbud-
dene der står beskrevet i app’en indtil videre kun er forslag. Vi arbejder målrettet på 
at kunne præsentere de bydelstilbud I får i jeres bydel, men vi kan ikke løfte sløret for 
det helt endnu. Som en start beder vi jer dog alligevel hente app’en - selvom i endnu 
ikke kan booke og bruge bylivstilbuddene, så er det stadigvæk her i kan kommunikere 
med jeres vicevært, skrive med jeres naboer og orientere jer om bydelen.

Hvad gør du hvis du opdager at der er fejl i app’en? 
Da I er nogen af de første der skal bruge app’en kan du opleve fejl og udfordringer i 
begyndelsen. HVIS du opdager en fejl i app’en så må du meget gerne sende dem ind 
til os. Det gør du ved at tage et screenshot af fejlen (alternativ der hvor fejlen opstår) 
og sender dem ind til mailen minbydel@enggaard.dk med en kort beskrivelse af fejlen 
og det vedhæftede billede.  

Hvis du har spørgsmål til app’en så beder vi dig ligeledes henrette spørgsmålene til 
mailen minbydel@enggaard.dk 

Tak for hjælpen!
Vi håber at I vil downloade app’en som noget af det første efter i er flyttet ind – og 
håber at I bliver ligeså glade for den og alle bydelstilbuddene som vi er! Når vi er klar 
til at præsentere bydelstilbuddene i jeres bydel høre i meget mere.  

Med Venlig Hilsen

Hanne Kræn og Camilla Juul Sørensen


