
Prosatekst om Flexrum 
 
RUM 1 
Midt i rummet står et stort bord, der er så højt at man kan stå op og arbejde ved det. Der er også 
en række høje stole, så børn kan bruge bordet. På væggene er der opsat hylder, her står kasser 
med skrammel som gamle æggebakker, tomme toiletruller, ruller med pap, plastikduge, pensler 
etc. De fleste ting tilhører Urbania og er til fri afbenyttelse. Der er afsat et fast beløb til materialer 
og en Urbanist har ansvaret for at købe pensler etc. 
Om formiddagen kommer en af Urbanias beboere forbi, hun er pensionist og bruger 
bordet/fleksrummet da hun skal potte nogle af sine potteplanter om. Rummet er indrettet med 
holdbare/slidstærke materialer, så man gerne må ”svine”. Om eftermiddagen kommer nogle børn 
forbi og laver skrammelrobotter. De bliver ikke helt færdige inden aftensmaden, så de lader 
projektet stå fremme mens de går ned og spiser – de må man gerne, bare man skriver en seddel 
om, hvornår man kommer tilbage og rydder op/færdiggøre projektet. Om aftenen kommer endnu 
en beboer forbi og anvender fleksrummet, da hun skal male et par hylder. 
 
RUM 2 
Fleksrummet er på ca. 30 m2, det er fyldt op med puder og madrasser og i det ene hjørne er der 
bygget et legehus med en rutsjebane. De fleste formiddage i løbet af ugen er der stille, men det 
sker at nogen har inviteret til børnefødselsdag og så kan man lege i rummet, hvis vejret er dårligt. 
Om eftermiddagen, efter aftensmaden og i weekenden leger de mindre børn i fleksrummet – det 
er et godt sted at få brugt noget energi og møde nogle af de andre børn, der bor i Urbania. Det 
sker at nogle af Urbanias teenagere låner ”puderummet” en fredag eller lørdag aften, hvor de så 
har mulighed for at invitere mange venner til hygge og overnatning. 
Om sommeren bliver de mange madrasser nogle gange slæbt ud på den nærliggende 
fællesterrasse, hvor man kan ligge i solen eller falde i søvn til byens lyde. 
 
 
 
 


