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Ulovlige parabol-forbud
Det er i strid med lovgivningen. Alligevel har flere boligorga-
nisationers afdelingsvedtægter forbud mod paraboler > 12

Klargøring til topmødet
Måske kommer en præsident forbi. Almene boligorganisa-
tioner forbereder sig på at vise klimarigtigt byggeri frem for 
topmødedeltagerne > 36 - 37

Gode venner igen
Konfliktmægler hos Boligforeningen AAB har succes med  
at tage problemerne i opløbet > 20 – 21
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Gengivelse af Boligens artikler i 
uddrag er tilladt, men kilde skal 
angives. Alle ar tikler fremsættes for 
forfatterens eget ansvar.
Boligselskabernes Landsforening 
udgiver desuden 4 numre af Bebo-
erbladet til hele beboerkredsen. 
Abonnement for begge blade kr. 
125 p.a. inkl. moms. 

Sidste frist:
Sidste frist for indlevering af stof er 
den 1. i måneden før udgivelsen 

”Tør du bo her”. Sådan lød overskriften i en 
stort opsat artikel i B.T. om stenkast mod 
brandfolk, brandstiftelse og kriminalitet. De 
omtalte boligområder var alle almene, og det 
var alle områder, som har fået støtte til reno-
veringer og til boligsocialt arbejde. Der har 
også været massiv omtale af unge kriminelle i 
Tingbjerg, og i Berlingske Tidende har der væ-
ret en hel artikelserie om kriminelle bandele-
dere i Tåstrupgård. Det har været op ad bakke 
for det almene boligarbejde.
 Den fornyede medieomtale kommer næsten 
samtidig med regerin-
gens planer for sænk-
ning af den krimi-
nelle lavalder og for-
slaget om fodlænker 
kombineret med en 
særlig indsats i for-
hold til de såkaldte 
lømler. Vi kan ikke 
benægte problemer-
nes eksistens, selv om 
der også er betydelige 
mængder af effektja-
gende journalistik og bevidst politisk ”spin” i 
omtalen.
 Men vi ved også, hvor ansvaret skal placeres.
 Det er ikke de almene boligorganisationer og 
boligafdelinger, som har ansvaret for disse for-
hold. Vi udlejer og forvalter boliger, men vi 
deltager også aktivt i socialt forebyggende ar-
bejde i vores boligområder, fordi vi føler et 
stort samfundsmæssigt ansvar. Det er imidler-
tid ikke os, som kan sætte ind i forhold til rå 
kriminalitet og hærgende grupper af stenka-
stende unge. Det ligger langt uden for vores 
kompetenceområde og indsatsmuligheder. 
Det er en opgave for kommunerne og politiet 
– en vigtig pointe midt i den ophidsede debat.
 Vi benægter heller ikke, at vi kan begå fejl, 
når vi deltager i det forebyggende boligsociale 
arbejde. Den eneste sikre måde at undgå fejl 
på er ved slet ikke at lave noget, og vi laver 

meget i samarbejde med kommuner og andre 
myndigheder.
 Vi skal også vedstå, at kriminalitetsforebyg-
gelse er en del af det arbejde, vi medvirker i, 
og til kriminalitetsforebyggelse hører også for-
søg på resocialisering af tidligere kriminelle. 
Det har ofte en meget lav succesrate, men 
hvad er alternativet til at forsøge resocialise-
ringen?
 Men – debatten skal også få os til at gen-
nemtænke hele den boligsociale indsats:
 Går vi for langt i forhold til at påtage os et 

slags ansvar for noget, som 
dybest set kun kan løses af 
politi eller kommunale 
myndigheder? Er dele af 
vores indsats i virkelighe-
den en bekvem undskyld-
ning for ikke at gøre nok 
fra politiets og kommuner-
nes side? 
    Vi vil meget nødig bi-
drage til den almindelige 
kritik af politiet og øvrige 
myndigheder, og vi vil slet 

ikke tages til indtægt for fodlænkerne, lømmel-
pakken og de andre fantasifulde forslag. Men 
vi vil gerne i al stilfærdighed og med al mulig 
respekt for det danske politi opfordre til, at 
disse problemer nu tages meget mere alvorligt.
 Der er alt for megen ansvarsforflygtigelse i 
den debat. Der er travlhed ved håndvasken. 
Der er også tydelige tegn på et forestående 
kommunevalg. Og på Christiansborg kappes 
der om, hvem der kan opfinde de mest fanta-
sifulde stramninger. Mange skrappe ord, men 
få konkrete løsningsforslag og næsten ingen 
ressourcer til en øget offentlig indsats.
 Vi efterlyser mindre ansvarsforflygtigelse, 
mindre håndvask, mindre valgkamp og min-
dre kappestrid om fantasifulde stramninger. I 
stedet efterlyser vi langt større ansvar og en-
gagement fra kommuner, politi og andre of-
fentlige myndigheder. <

Lømler, fodlænker 
og bandekrig
Af Gert Nielsen

»Vi efterlyser mindre ansvarsforflyg-
tigelse, mindre håndvask, mindre 
valgkamp og mindre kappestrid om 
fantasifulde stramninger. I stedet  
efterlyser vi langt større ansvar og 
engagement fra kommuner, politi og 
andre offentlige myndigheder.«
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Fotoportræt af den almene boligsektor 4 – 6

Den internationalt stærkt prisbelønnede fotograf Jan Grarup  
har som led i BL’s store imagekampagne portrætteret den  
almene boligsektor.

Vestsjællands Boligadministration splittet 10 – 11

Årsagen til splittelsen er diskussioner om omkostningsniveauet  
i organisationen, hvor et af selskaberne har været stærkt  
lønførende.

Boligorganisationer på tynd is med forbud 12 – 13

Flere boligorganisationer får nedfældet i vedtægterne, at det  
er forbudt at opsætte paraboler. Men det er ulovligt.

Parabolfri facader 14

I Sønderborg har man med en utraditionel løsning undgået  
parabolerne på facaderne. Og alle synes tilfredse.

Mere gratis tandbehandling 15

Beboerbladet har måske sikret beboere og alle andre i  
Danmark gratis behandling af en lang række tandsygdomme.

Konfliktknuser 20 – 21

I Boligforeningen AAB har man ansat en konfliktmægler, der  
blandt andet skal forhindre, at intern ballade stopper arbejdet i  
afdelingsbestyrelserne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilpassede boligtilbud til hjemløse 26

København opfører 130 særboliger til hjemløse i København, som 
tilpasses de hjemløses individuelle behov.

Tal på PCB 28 – 30

Som de første i den almene sektor og i Danmark i øvrigt har Boligad-
ministration KAB kortlagt problemerne med de farlige PCB-kemikalier.

Almen arkitektur gennem 100 år 34 – 35

Boligens arkitekturanmelder, Olaf Lind, har anmeldt Bogen  
”Udsyn og indblik”, der portrætterer 100 års arkitektur-udvikling  
i Århus’ almene boligbyggeri.

Nedtælling til klima-topmødet 36 – 37

Klimatopmødet, der afvikles i København i december, er en verdens-
begivenhed. Blandt dem, der forbereder sig, er flere almene boligor-
ganisationer.

Det nye Tingbjerg 42 – 44

Boligens arkitekturanmelder, Olaf Lind, har besøgt Tingbjerg i Kø-
benhavn, der har gennemgået en omfattende renovering.

Synspunkt 48

Thomas Bloch Ravn, der er direktør for ”Den Gamle By i Århus”, cau-
serer over, at nutidens byplanlæggere kan lære meget af fortidens. 



4 boligen 11  -  2009



Jan Grarup er Pressefoto-
graf – med stort P. Han er 
fotoreportagens danske 
mester at dømme efter                

       den regn af priser, som er 
dalet ned over ham de seneste 
15-20 år. Og han er kendt for 
at gå tæt på krige, ulykker og 
katastrofer verden over. Nævn 
et brændpunkt på kloden, og 
der er stor sandsynlighed for, 
at Jan Grarup har været der – 
eller er på vej dertil, ligesom 
han – mens disse linjer skrives 
– er ved at forberede endnu en 
reportagerejse til Afghanistan.
 Og manden har aldrig været 
i nærheden af at lave reklame. 
Alligevel var han ikke i tvivl, 
da han blev spurgt om han 
ville være den fotograf, som 
skulle tage billeder af almene 
bebyggelser og ikke mindst al-
mene beboere til brug for avis-
reklamerne i den imagekam-
pagne, som Boligselskabernes 
Landsforening har startet med 
sloganet ”Lidt mere af det hele 
– Danmarks almene boliger”.
 ”Jeg sagde ja, fordi jeg i vir-
keligheden ikke opfattede op-
gaven som reklame. For mig 
var det en reportageopgave på 
linje med det, som jeg har la-

vet i alle mulige andre sam-
menhænge. Jeg var jo ikke 
bedt om at tage billeder af 
nogle købte modeller, som vi 
stiller op, så det ser pænt og 
fornuftigt ud. Nej, opgaven 
lød på: Tag ud og mød nogle 
mennesker og fotografer det, 
du ser.”
 ”For mig var det en fanta-
stisk mulighed for at lave no-
get, hvor man nedbryder 
grænserne mellem reportage, 
kunst og reklame. Skildre helt 
almindelige mennesker, også 
selv om de udseendemæssigt 
og vægtmæssigt måske ikke 
ligner nogen, som man kan 
købe i et katalog. Til gengæld 
er det virkelige mennesker. 
Det fascinerede mig meget.”

Kunsten at komme tæt på
Arbejdsmetoden, som Jan Gra-
rup benyttede, betegner han 
selv som ”anarkistisk”. Han 
har ikke haft aftaler på for-
hånd, han er bare taget af sted 
med toget eller S-toget og 
mødt mennesker i almene bo-
liger – morgen, dag og nat.
 ”Nogle steder kom folk selv 
hen og var nysgerrige, andre 
steder henvendte jeg mig.  >>

SådAn SER jEG Ud
Hvad sker der, når man sender en garvet pressefotograf ud for at møde almene beboere med 
beskeden: Fotografer det, du ser? BL gjorde i forbindelse med den store imagekampagne  
forsøget med Jan Grarup. Her er, hvordan han oplevede det.

Af Michael Thorberg  Foto: Jan Grarup

v i r k e l i g h e d e n  s o m  r e k l a m e
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Den ene gang var ude i 
Brøndby, hvor jeg møder en 
mand, som er på vej til pe-
tanque, og jeg spørger: Skal 
jeg ikke gå med? Vi gik og 
snakkede i ti minutter, og så 
kom vi ned og mødte alle de 
andre på en petanquebane, 
som man ikke anede på for-
hånd eksisterede. Når man 
bruger tid, så møder man også 
mennesker. Og der er noget 
spændende i alle menneskers 
liv. Det finder man ud af, når 
man bruger tiden på det.”
 Karakteristisk for Jan Gra-
rups fotos er, at han er tæt på. 
Motivmæssigt og menneske-
ligt.
 ”Hvis man møder folk ær-
ligt, så får man også en ærlig 
tilbagemelding. Det er kun-
sten som fotograf: At du kom-
mer tæt på folk, uden at de fø-
ler sig intimideret. Og så er 
der jo også den forklaring, at 
mange mennesker er rigtigt 
glade for, hvor de bor. At foto-
grafere det ud fra et positivt 
udgangspunkt, det var folk 
meget begejstrede for. De er 
trætte af dårlig omtale. Deres 
reaktion var typisk: Fedt, nu 
skal du bare se!”

Fordelen ved forældet 
teknologi
Det særlige præg, som Gra-
rups sort-hvide fotos har, skyl-
des ikke mindst det kamera 
og den type film, som han 
har anvendt. I en digital tids-
alder har han valgt at bruge 
gammeldags Polaroid-film og 
et stort tungt kamera af typen 
Linhof Technika. Han har så-
gar måttet købe restlagre af 
Polaroid-film op i USA og 
Frankrig, for fabrikken, som 
lavede filmene, er for længst 
lukket.
 Hvorfor dog bruge en så be-
sværlig og forældet teknologi?
 ”Jamen, det var fordi, at det 
gav mig noget kreativt. Man 
fotograferer mindre, end hvis 
man skyder løs digitalt. Man 
er tvunget til at arbejde moti-

verne bedre igennem. Man 
kan sige, at der er en begræns-
ning i at bruge et Polaroid-ka-
mera, men man kan også se 
det omvendt, at jeg fik en mu-
lighed for at fokusere mine 
billeder meget mere. Det er 
klart, at der er nogle situatio-
ner, man misser – men man 
får altså også noget andet.”
 ”Og så blev folk jo også fa-
scinerede, når de så mig 
komme slæbende. Jeg tror, de 
tænkte: Hvad er det for en 
idiot, som kommer med så-
dan et gammelt skrummel af 
et kamera!? Men der er altså 
feeling i sådan et kamera.” 

Færdigt arbejde
Hvis Jan Grarup bliver bedt 

om at udpege et favoritfoto 
blandt de mange, han har ta-
get i de almene boliger, så tø-
ver han længe, før han be-
slutter sig for fotoet af Sofia, 
den smilende pige med blom-
sten i håret:
 ”Hun havde været til fød-
selsdag, og derfor havde hun 
den kæmpe hårblomst i. Hun 
kunne godt lide at gå med 
den slags, og ifølge hendes 
forældre gjorde hun det også 
gerne i skole. Der er noget 
utroligt selvsikkert over det 
foto. En ikke-skræmt atti-
tude. Det er: Her er jeg, og så-
dan ser jeg ud. Tag bare et 
billede, for jeg er sgu glad.”
 ”Og det har været kende-
tegnende for hele reportagen. 

Der har været stolthed over 
at vise sit liv frem. Det er den 
stolthed, jeg har forsøgt at 
fange. Der er et andet foto, 
hvor en knægt har skrevet en 
seddel og sat den i vinduet, 
hvor der står: Her bor jeg. 
Stolthed og ærlighed. Færdigt 
arbejde.”
 ”Man kan sige, at jeg har 
forsøgt at fotografere folk 
med den respekt, de fortje-
ner. Men som jeg også synes, 
at de udviser over for det om-
råde, de bor i.” <

Se mere på nettet
www.danmarksalmeneboliger.dk
www.noorimages.com
www.aaretspressefoto.dk
www.myspace.com/jangrarup

Jan Grarup
Pressefotograf, 40 år, bor i 
Holbæk.

Startede allerede som 15-årig som 
freelancefotograf. Blev uddannet 
som pressefotograf i 1991. Har i 
en længere årrække været ansat 
på Ekstra Bladet og Politiken. Er 
nu freelancer tilknyttet hollandske 
NOOR Images.

Jan Grarup er en af dansk 
pressefotografis mest 
prisvindende fotografer. Han 
blev således Årets Pressefotograf 
2009 og har tidligere taget 
”Årets pressefoto” fem gange. 
Han har adskillige første- og 
andenpladser i World Press Photo 
of the Year, ligesom han er hædret 
internationalt flere gange af FUJI 
og UNICEF.
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Dette symbol på emballagen 
angiver, at lyskilden skal 
afl everes til genanvendelse.

Gør det nemt for beboerne at afl evere brugte sparepærer og lysstofrør
Gør det nemt for beboerne at afl evere brugte sparepærer og lysstofrør

Udbrændt?

Lyskildebranchens WEEE Forening    www.lwf.nu

Affald er ikke bare affald. Stadigt mere af det kan og skal nemlig genan-
vendes til gavn for miljøet. Det gælder bl.a. brugte sparepærer og lysstof-
rør. Kommunale og private indsamlingsordninger er etableret mange steder. 
Hvilken aftale har du i din ejendom? 

Energirigtige lyskilder som sparepærer og lysstofrør indeholder ganske lidt 
kviksølv – men nok til at de ikke hører hjemme i skraldespanden. Kviksølv 
skal indsamles forsvarligt for ikke at havne i naturen. Samtidig er kviksølv, 
glas og metal også ressourcer, der med fordel kan genanvendes.

I takt med at almindelige glødepærer udfases, vil forbruget af sparepærer 
øges. Dermed bliver behovet for at etablere en ordning tæt på beboerne 
også afgørende for, at fl est mulige lyskilder bliver afl everet på en forsvarlig 
måde. 

Hvis du vil vide, hvordan din ejendom bedst kommer af med de brugte lys-
kilder, så kontakt kommunen eller en privat indsamlingsordning og hør om 
muligheder i lokalområdet. 
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Nu bygges der 
AlmenBolig+ boliger
Hele tre københavnske borgmestre mødte op, da der mandag efter efterårsfe-
rien var første spadestik på de første boliger, som skal bygges efter AlmenBo-
lig+ konceptet. Overborgmester Ritt Bjerregaard, teknik- og miljøborgmester 
Klaus Bondam samt socialborgmester Mikkel Warming mødte op på Amager i 
forbindelse med starten på byggeriet på den såkaldte ”Trekantsgrund”, hvor 
det er Boligforeningen 3B, som er bygherre.
 AlmenBolig+ er udviklet af KAB, der har indgået partnerskab med Do-
mea og 3B om opførelsen af i alt op til 2.000 boliger. Som tid-
ligere beskrevet i Boligen er formålet at opføre moderne 
familieboliger til en rimelig leje. Målgruppen 
er familier, der kan og vil yde en ekstra 
indsats og er indstillet på selv at færdig-
indrette boligen. Der vil være indflytning 
i de første AlmenBolig+ boliger i andet 
halvår af 2010. Disse bliver opført fore-
løbigt i syv kommuner – nemlig Herlev, Hillerød, 
Hvidovre, Kolding, København, Køge og Århus.
 Tegningen er lavet af Tegnestuen Vandkunsten og 
viser, hvordan familieboligerne tænkes i en basismo-
del, hvor der så er forskellige tilkøbselementer.

mith

Over halvdelen 
har ikke sat 
postkasser op
Ifølge en optælling 
fra Post Danmark 
mangler 57.000 
ud af 100.000 
etageejendomme 
fra før 1974 at 
sløjfe brevsprækken 
og opsætte 
postkasser nede 
ved indgangen. 
Det er Folketinget, 
der i 2004 
besluttede, at alle 
etageejendomme, der er bygget før 1974, 
skal have brevkasseanlæg i stueetagen inden 
udgangen af 2009. 
 Til DR siger Henrik Larsen, chef for Post 
Danmark Privatkunder:
 ”Vi ved af erfaring, at processen med at få 
sat fælles brevkasseanlæg op godt kan tage 
et par måneder, blandt andet fordi det kan 
tage lidt tid at finde den rette leverandør og få 
besluttet, hvor anlægget skal sidde.”
 Men selvom mange brevkasseanlæg endnu 
ikke er på plads, forventer Post Danmark 
alligevel, at stort set alle vil være klar til tiden.

mith

Århusianske boliger i bogform
Det er ikke hver dag, der udgives en bog, som skildrer den almene arkitek-
tur i Århus. Men nu er det altså alligevel sket med bogen ”Udsyn og ind-
blik”. I bogen sætter en stadsarkitekt (Gøsta Knudsen), en forfatter (Louis 
Jensen) og en fotograf (Anders Bach) fokus på arkitekturen i Århus almene 
boligforeninger. Bogen blev udgivet i anledning af 100-året for Landsud-
stillingen i 1909.
 Bag bogen står Boligforeningerne i Århus, og den blev præsenteret 
ved en velbesøgt reception i starten af måneden. Blandt deltagerne var 
blandt andre (fra venstre) Niels Sørensen, leder af BL i Århus, John Jensen, 
formand for BL’s 5. kreds, Palle Jørgensen, direktør i Boligforeningen Ring-
gården og Århus-borgmester Nicolai Wammen.
 Bogen er anmeldt af Boligens arkitekturanmelder Olaf Lind på side 34.

mith

altan, tilkøb

ovenlys, tilkøb

overdækning, tilkøb

terasse, tilkøbstort køkken,
tilkøb

udhæng, tilkøb
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landskabsdel
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Nu kan man ikke nø-
jes med at komme 
ud og se med 
DSB. Nu kan man 
komme med 
DSB og høre 
bolighistorie.
 DSB og 
formidlings-
virksomheden 
Copenhagen 
X har sammen 
introduceret så-
kaldte podrides. Det 
er lydprogrammer 
med guidede ture, som 
fortæller, hvad man kan 
opleve langs foreløbig fire 
s-togstrækninger. Program-
merne kan hentes over 
på ipod fra hjemmesiden 
www.cphx.dk.
 Vælger man for eksempel programmet om strækningen til Køge, 
bliver man budt velkommen af ord som disse:
 ”Kender du historien bag det største stykke arbejderlandskab, man 
kan køre igennem i Danmark? Vi skal med s-toget ned ad kysten og 
ind i et planlagt drømmeboliglandskab og bygninger, som ikke vin-
der arkitekturpriser, men som er centrum for liv og en hverdag, som 
er centrum for tusinder af mennesker.”
 Herefter kan man høre filmmanden Peter Aalbæk fortælle om ”det 
levede liv i Københavns sydlige forstæder”.
 Kører man mod Klampenborg, kan man blandt andet få Køben-
havns stadsarkitekt, Jan Christiansens, stemme i ørerne.
 Copenhagen X er et projekt under Dansk Arkitektur Center, støttet 
af et partnerskab mellem Fonden Realdania, Frederiksberg Kommune 
og Københavns Kommune.

New

Billigere husleje
Vanskeligheder med at leje boliger ud i Firkløverparken får nu 
Vallensbæk Boligselskab til at sætte huslejen ned. Og det kan 
lade sig gøre, fordi finansieringen omlægges. Huslejen sættes 
derfor ned med cirka 350-450 kr.
    Ifølge Folkebladet sætter boligselskabet huslejen yderligere 
ned med cirka 300 kroner om måneden i de boliger, der lig-
ger dårligt og derfor ikke er lejet ud, så pris og kvalitet bedre 
hænger sammen.

Sam

Bevilgede sig selv 
lønforhøjelse
– slipper for straf
Boligen kunne i januar 2008 berette om, 
hvordan en forretningsfører i Espergærde 
Andelsboligforening havde bevilget sig selv en 
klækkelig lønforhøjelse, uden andre vidste det. 
Lønsnyderiet blev opdaget af boligforeningens 
bestyrelse, da han efter 17 år skulle på pension. 
Da forretningsføreren senere via sin advokat 
erkendte snyderiet, blev han omgående 
fritstillet, og andelsboligforeningens bestyrelse 
inddrev de penge, som var udbetalt for meget 
i løn – cirka 170.000 – ved at tilbageholde løn i 
aftrædelsesperioden.

Efterfølgende har anklagemyndigheden i 
Helsingør droppet straffesagen imod den tidligere 
forretningsfører, fordi det ikke har været muligt 
at bevise, at manden havde fortsæt til at begå 
noget kriminelt. Ifølge Helsingør Dagblad er sagen 
dog endnu ikke helt slut, fordi statsadvokaten 
for Sjælland endnu har to måneder til at omgøre 
beslutningen og kræve sagen genoptaget.

mith

Gratis råd om 
bygningskultur
Organisationen Bygningskultur Danmark har lanceret 
”Bygningskulturportalen” på nettet på webadressen 
www.bygningskultur.dk. Der er tale om en web-
tjeneste, der blandt andet samler gratis rådgivning om 
bevaringsværdier og stil i egen bolig, og som har en 
ordbog og en stilguide, der kaster lys over alle fagudtryk 
og arkitektoniske strømninger.
 ”Ambitionen med portalen er, at den skal være et 
levende forum, som ud over gratis rådgivning og guider 
om bygningskultur hele tiden sætter spot på nye emner 

med temaartikler og indlæg fra de mest indsigtsfulde 
og engagerede eksperter på området. Portalen er 
således et vigtigt redskab i vores bestræbelser på at gøre 
bygningskulturen til en folkesag,” siger Birthe Luel, som 
er præsident for Bygningskultur Danmark. 
 Den nye portal er blevet til med støtte fra Realdania 
og Grundejernes Investeringsfond. I Danmark er 
der registreret ca. 9.000 fredede og ca. 300.000 
bevaringsværdige bygninger.

mith

dSB fortæller 
bolighistorie

DSB vil have flere s-togpassagerer med 
på en lytter om forstædernes historie. 
Foto: Troels Axelsen
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D
a Vestsjællands 
Boligadministra-
tion (VBA) gik i 
drift til nytår, fik 
en af de næst-

kommanderende mere i løn 
end sin chef.
 Sådan er det ikke mere, for 
nu har den lønførende med-
arbejder og hans boligorgani-
sation forladt samarbejdet ef-
ter en diskussion om omkost-
ningsniveauet i administrati-
onen.
 VBA blev oprettet af Gørlev 
Boligselskab, Fællesorganisati-
onens Boligforening i Kalund-
borg og Andelsboligforeningen 
Dianalund, men sidstnævnte 
nåede kun at være med på det 
formelle plan.
 Seks dage ind i oktober blev 
der indgået forlig om, at An-
delsboligforeningen Dia-
nalund udtræder af admini-
strationssamarbejdet med 
virkning fra 1. juli 2009. For-
ligets indhold er fortroligt, og 
parterne må ikke kommentere 
det eller baggrunden for ad-
skillelsen, anfører forret-
ningsfører Tommy Jensen, 
Andelsboligforeningen Dia-
nalund, i en mail til Boligen.
 Til gengæld var det ikke for-
troligt, da VBA to dage før var 
klar med en orientering til de 
to andre boligorganisationers 
beboere om, at Andelsbolig-
foreningen Dianalund ville 
trække sig ud af det admini-
strative samarbejde.
 ”Der er ikke givet nogen be-
grundelse for bruddet, men 
der havde i nogen tid forinden 

været drøftelser om omkost-
ningsniveauet i administratio-
nen, og det var ikke lykkedes 
at få inddraget de administra-
tive medarbejdere fra Dia-
nalund i samarbejdet med kol-
legerne fra Gørlev og Kalund-
borg,” hed det i orienteringen.
 
Ikke den dyreste
Hvis man sammenligner de 
tre boligorganisationers regn-
skaber for årene 2005-07, vi-
ser Fællesorganisationens Bo-
ligforening sig at være den 
billigste med hensyn til net-
toadministrationsomkostnin-
ger pr. lejemålsenhed. 
 Den dyreste ligger 16 pro-
cent højere. Og det viser ikke 
at være Andelsboligforeningen 
Dianalund, der er lidt billigere 
end Gørlev Boligselskab.
 Det var noget andet ved om-
kostningerne, som førte til 
bruddet.
 Ledende forretningsfører, 
Mona Nørgaard, VBA, og for-
manden for Andelsboligfor-
eningen Dianalund, Paul 
Christophersen, har forud for 
forliget bekræftet, at Tommy 
Jensen var den højest lønnede 
i fællesadministrationen.
 Lønforskellen blev et pro-
blem, selv om Mona Nørgaard 
ikke ønskede noget personligt 
løft, og selv om alle medar-
bejdere var sikret deres hidti-
dige løn efter fusionen.
 ”Vi var før tre dyre admini-
strationer og burde slanke os 
på et tidspunkt, og det faldt 
åbenbart ikke i god jord, da vi 
tog det op. Det var ret tyde-

ligt, at der var en forretnings-
fører i Dianalund, som har 
fået en høj løn i forhold til 
det antal boliger, han har ad-
ministreret,” udtaler Mona 
Nørgaard.

Ikke for at spare
Paul Christophersen siger her-
til, at Andelsboligforeningen 
Dianalund ikke gik ind i fælles-
administrationen for at spare, 
men for at blive mindre sårbar.
 

Højere lønnet end chefen
Den tredje part i Vestsjællands Boligadministration har forladt fællesskabet 
efter diskussion om omkostningsniveauet.

Af Jørn Nyvang

Stifterne af Vestsjællands Boligadministration

Fællesorganisationens Boligforening 651 lejemålsenheder

Gørlev Boligselskab 306 lejemålsenheder

Andelsboligforeningen Dianalund 474 lejemålsenheder

 Fællesorganisationens  Gørlev Andelsboligforeningen
 Boligforening Boligselskab Dianalund

tre års nøgletal
Administrationsudgifter netto pr. lejemål i gennemsnit for regnskabsårene 2005-07.

3.476 kr.

4.041 kr. 4.012 kr.
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”Før samarbejdet pointerede 
vi, at der ikke skulle røres ved 
lønningerne. De andre har 
heller ikke forlangt dem sat 
ned, men har hentydet til 
det.”
 Denne irritation har dog 
ikke været den væsentligste 
årsag for formanden i Dia-
nalund til at forlade fællesska-
bet. Her talte det også, at han 
oplevede store problemer med 
huslejeopkrævningen under 
den nye administration.

Halvandet år før tid
Andelsboligforeningen Dia-
nalund har ikke haft ret til at 
træde ud af VBA før udgan-
gen af 2010. Den ukendte pris 
for at slippe ud halvandet år 
før tid er, at boligforeningen 
sikrer de to andre parter mod 

tab eller meromkostninger i 
mellemtiden.
 VBA vil i samme periode 
tilpasse sine rutiner og finde 
besparelser, så målsætningen 
om en mere effektiv og ratio-
nel administration kan opfyl-
des. Et af midlerne er nye 
samarbejdspartnere.
 Andelsboligforeningen Dia-
nalund skal måske også selv 
på udkig efter nye samar-
bejdspartnere. Før boligfor-
eningen gik med i VBA, be-
sluttede en generalforsam-
ling, at den skal administreres 
af andre. Lige nu er formand 
Paul Christophersen mest 
stemt for at fortsætte med 
egen administration og skal 
sandsynligvis snart til gene-
ralforsamling med emnet på 
dagsordenen. <

med på afbud
Den nu forhenværende partner i Vestsjællands Bolig-
administration, Andelsboligforeningen Dianalund, 
kom med i samarbejdet meget sent i stedet for en 
anden boligorganisation.
 ”De meldte sig selv, da Boligselskabet for Høng og 
Omegn til sidst valgte ikke at blive en del af samar-
bejdet, og spurgte, om de kunne komme med,” siger 
ledende forretningsfører Mona Nørgaard, VBA.
 Boligselskabet for Høng og Omegn er ligesom Gør-
lev Boligselskab og Fællesorganisationens Boligfor-
ening hjemmehørende i Kalundborg Kommune. An-
delsboligforeningen Dianalund hører hjemme i Sorø 
Kommune.

Forhandles af: Scandinova A/S, Transformervej 10, 2730 Herlev - tlf. 70 30 00 35 - www.scandinova.dk

Bona er markedsledende  inden for træbehandling og pionerer hvad angår vand-
baserede produkter. Gennem en innovativ og systematisk indgangsvinkel er Bona  
leveringsdygtige i en lang række miljøvenlige løsninger inden for slib, lak, finish og 
pleje af trægulve.

Bona blev grundlagt tilbage i 1919 og kan bl.a. brøste sig af at have opfundet ver-
dens matteste lak. Med over 30 personer i laboratoriet i Malmø borger Bona-navnet 
for kvalitet, holdbarhed og ikke mindst miljøvenlighed, som er et af Bona’s helt store 
udviklingsområder.

Bona er proaktive 
på miljøområdet og 

har siden 1979 været 
pionerer i forhold til at 
introducere vandbase-
rede lakker som et mere 
miljøvenligt alternativ til 
opløsningsmiddelbase-
rede lakker og  arbejder 
hele tiden på at udskifte 
NMP med det mål at 
gøre alle deres produk-
ter NMP-fri i fremtiden. 
Se efter symbolet, der 
angiver at produktet er 
NMP-fri, på etiketten.

Bona Robust
1-komponent vandbaseret polyure-
than/akryllak til overfladebehandling 
af trægulve i bolig og andre over-
flader der udsættes for normalt til 
stærkt slid. Den høje viskositet giver 
en fyldig overflade sikrer gode flyde-
egenskaber.

• Rækkeevne pr. liter: 8-10 m2
• Tørretid: 1,5-2 timer ved 20°C

Bona Mega
1-komponent vandbaseret polyure-
thanlak til overfladebehandling af 
massive trægulve, hvor der er omfat-
tende slid. Ved at bruge ilten i luften, 
har Bona Mega samme ydeevne som 
en 2-komponent lak uden at kræve 
hærder.

• Rækkeevne pr. liter: 8-10 m2
• Tørretid: 2,5-3 timer ved 20°C

Bona Traffic
2-komponent vandbaseret polyure-
thanlak til overfladebehandling af 
massive trægulve i virksomheder, 
eller hvor høj slidstyrke er påkrævet.  
Også velegnet til overfladebehand-
ling af fabrikslakerede træ- og kork-
gulve.

• Rækkeevne pr. liter: 8-10 m2
• Tørretid: 3-4 timer ved 20°C

Bona Naturale
Nyeste generation af gulvbeskyttelse 
som kombinerer det bedste fra træ-
olie, hård voks, olie- og vandbaseret 
lak med et enestående, naturligt ud-
seende. Til behandling af trægulve i 
bolig og andre områder, der udsættes 
for normalt til stærkt slid.

• Rækkeevne pr. liter: 7-10 m2
• Tørretid: 1,5-3 timer ved 20°C

SlidSTyRke, økonomi, og miljø
- Stil krav til din gulvlak!

Bona annonce halvside til Boligen.indd   1 28-09-2009   09:09:25
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D
et kan diskute-
res, om det ser 
kønt ud. Altså 
paraboler på 
bygningsfaca-

der. Men uanset om man kan 
lide dem eller ej, har be-

boerne ifølge al-
menlejeloven 

som hovedre-
gel ret til

 

at opsætte antenner og para-
boler på bygningsfacaderne 
dog altid kun efter boligorga-
nisationens anvisninger. 
 Alligevel undlader en del 
boligafdelinger rundt om-
kring i landet at oplyse bebo-
erne om deres rettigheder. I 
husordener, som Boligen er 
faldet over, står for eksempel 
denne ordlyd: ”Det er ikke til-
ladt at opsætte antenner/para-
boler”.
 Udviklingschef Bjarne Zet-
terström, Boligselskabernes 
Landsforening, vurderer, at 
det drejer sig om mellem 5-10 
procent af boligafdelingerne, 

der bevidst eller ubevidst 
overtræder loven. 

 ”Vi oplever, at en 
del boligafdelinger ikke 
er interesserede i, at 
der opsættes parabo-
ler, fordi de synes, at 
det skæmmer byg-
ningen. De er mil-
dest talt helst fri for 
dem. Mange afde-
linger mener, at når 
man har indgået en 
aftale med for ek-
sempel YouSee om 
36 kanaler, herun-
der et antal uden-
landske, at det så må 

være nok for bebo-
erne inklusive de 

fremmedsprogede,” 
forklarer han og tilføjer, 

at paraboler er et emne, 
der tænder konflikterne 

ude i boligafdelingerne.

Uorden i husorden
Afdeling 10 hos Boligselska-
bet Baldersbo – der er Balle-
rup Kommunes største bolig-
selskab med mere end 3.700 
lejemål – er én af dem, der 
har nedfældet i husordenen, 
at det ikke er tilladt at op-
sætte antenner eller parabo-
ler i afdelingen. Således siger 
direktør Søren B. Christian-
sen, Boligselskabet Baldersbo: 
 ”Vi forsøger at få så få para-
boler som muligt, fordi det 

skæmmer bygningerne og 
ikke ser særligt godt ud i det 
hele taget.” 
 Han henviser til, at bebo-
erne har mulighed for at til-
slutte sig fællesantenne-an-
lægget og dermed se de uden-
landske kanaler, der bliver til-
budt dér. Og er det ikke nok, 
har de mulighed for at kon-
takte afdelingen, hvis de ab-
solut vil sætte en parabol op. 
 Søren B. Christiansen kan 
godt forstå, at beboerne kan 
opfatte ordlyden i husorde-
nen på en sådan måde, at de 
slet ikke må sætte antenner 
eller paraboler op.  
 ”Det kan godt være, at 
nogle beboere opfatter det så-
dan, og sådan skal det også 
forstås. Vi har ikke tænkt os 
at ændre på teksten,” siger 
han og understreger, at bebo-
erne bare kan henvende sig, 
hvis de vil have parabol.
 Men jurist Preben Mathie-
sen, Boligselskabernes Lands-
forening, forstår slet ikke, 
hvorfor afdelingerne nedfæl-
der regler omkring antenner/
paraboler i husordenen. Han 
mener, at emnet ikke hører 
hjemme i en husorden, netop 
fordi der er vedtaget en lov 
omkring det.

Forhindringer  
frem for hjælp 
Bjarne Zetterström ærgrer sig 
og kalder det for trist, at bo-
ligafdelingerne foretager sig 
”krumspring” for at blive fri 
for paraboler og dermed tilsi-
desætter den generelle leje-
lovgivning, som skal respek-
teres. 
 Men, hvad siger lovgivnin-
gen egentlig? Ifølge almenle-
jelovens paragraf 36 har le-
jerne ret til at opsætte para-
boler eller lignende, hvis de 
ønsker at nedtage signaler, 
der ikke er adgang til i fælles-
antenneanlægget. 
 Det skal dog ske efter udle-
jers – altså boligorganisatio-
nens – anvisning. Boligorga-

Paraboler 
– nej tak
Flere boligafdelinger får nedfældet i 
husordenen, at det ikke er tilladt at  
opsætte paraboler. men det er som  
udgangspunkt ulovligt.

Af Samina Usman
 

v i l d l e d n i n g
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nisationen skal derfor hjælpe 
beboeren med at finde ud af 
at placere parabolen på en så-
dan måde, at den ikke gene-
rer naboen mere end højst 
nødvendigt. For eksempel 
ved at tage solen fra naboens 
altan eller skygge.
 Ifølge Bjarne Zetterström 
får BL’s udviklingsafdeling i 
gennemsnit to henvendelser 
om måneden på deres juridi-
ske hotline fra beboere, der 
ønsker at blive klogere på reg-
lerne for opsætning af para-
bol eller anden antenne.
 ”Henvendelserne tyder på, 
at de beboere, der ønsker at 
opsætte parabol, i nogle til-
fælde bliver stillet flere for-
hindringer i vejen, end de 
bliver hjulpet med at få deres 
behov løst. I forhold til at der 
er en halv million boliger, er 
to henvendelser ikke meget, 
men det er meget i forhold til 
andre problemstillinger, vi 
bliver kontaktet om,” under-
streger han. 
 Han opfordrer boligafdelin-
gerne og organisationerne til 
at være meget åbne og imø-

dekommende over for beboe-
rønsker, som man måske ikke 
selv kan se berettigelsen af. 
Og mener at det er vigtigt at 
åbne for dialog frem for at 
være afvisende. 
 I hans optik vil det op-
timale være, at bolig-
organisationerne på 
en positiv måde 
giver beboerne 
mulighed for at 
få opfyldt de-
res behov og 
derved løser 
konflikter, før 
de opstår. For 
eksempel an-
befaler han, at 
man skriver et 
venligt brev til 
beboerne om, at 
de skal henvende 
sig på ejendomskon-
toret, hvis de ønsker at 
opsætte en parabol. I stedet 
for at skrive at det ikke er 
tilladt at opsætte parabo-
ler. Eller man kan formu-
lere det på en anden 
måde, så folk føler sig vel-
komne. <

Læs mere om 
reglerne for  

opsætning af 
antenner/paraboler 
i almenlejelovens 

paragraf 36 på 
BL’s hjemmeside under 
boligadministration/

lejeforhold/
vedligeholdelsesregler.

Lyngager 5-11, 2605 Brøndby
Tlf. 4396 6611 www.hafog.dk

NIBBI Brik 3: 
5,5 hk m/80 cm kost. 

19.716

Nimos DM-Trac 204: 
Knækstyret redskabsbærer.
51 hk med 135 cm kraftig 
hydraulisk kost 

299.000 SPA
R

45.000

A. Carraro Rondo:
Knækstyret redskabsbærer.
22 hk m/120 cm kost 

179.000
A. Carraro Rondo:
Knækstyret redskabsbærer.
30 hk m/120 cm kost 

195.500

SPA
R

2.200

SPA
R

36.900

SPA
R

38.300

Tilbudene er gældende 
så længe lager haves. 

Alle priser er excl. moms.

Læs mere om paraboler på side 14 >>
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A
nderledes. Sjovt. 
Nytænkning. 
Man kan kalde 
det meget. I Søn-
derborg Andels-

boligforening afdeling 24 
kalder man det alle tre ting. 
Ikke nok med at man har 
fundet på en unik løsning og 
dermed er blevet fri for para-
boler på gavlene, så har man 
også fundet på et nyt ord: pa-
rabolgårde. 
 Ideen med at indhegne pa-
raboler i en gård opstod for 
nogle år siden, da afdelingen 
var i gang med en totalreno-

vering af området, der består 
af 320 boliger. Nye vinduer 
blev sat i, og facaderne blev 
isoleret. Tilbage stod man i 
afdelingen og tænkte, at det 
ville være synd, hvis parabo-
lerne skulle på retur på faca-
derne. 
 ”Det generede os i den 
grad, at parabolerne var med 
til at skæmme facaden. Her 
bor mange af anden etnisk 
oprindelse end dansk. Og vi 
ønskede en anden løsning og 
satte vores tekniske rådgivere 
og afdelingsbestyrelsen på 
opgaven,” siger teknisk chef 

Bjarne Baun Madsen, Salus 
Boligadministration, der ad-
ministrerer Sønderborg An-
delsboligforening.

For beboernes egen 
regning
Undersøgelserne viste, at der 
samtidig var økonomiske for-
dele at hente, hvis afdelingen 
handlede i forbindelse med 
den igangværende renove-
ring. Man valgte derfor at 
grave afløbsrør fra parabol-
gårdene over til kældrene for 
at trække antennelednin-
gerne over i bygningen. Inde 

i selve bygningen valgte afde-
lingen at benytte sig af de 
gamle affaldsskakter, der ikke 
blev brugt til skrald længere. 
Fra kældrene førte man kab-
let lodret op igennem affalds-
skakten for at komme ind i 
lejlighederne. 
 En nem og billig løsning til 
mellem 5-10.000 kroner, der 
blev fordelt på alle de bebo-
ere, der ønskede en parabol. 
Således slap de andre bebo-
ere, der ikke ville have para-
bol, for at skulle betale.
 ”Beboerne ejer selv parabo-
lerne, hvilket de jo også 
gjorde, da de hang på faca-
derne. Vi har indført en regel 
om, at beboerne får en skrift-
lig advarsel om at tage para-
bolerne ned, hvis de kommer 
tilbage på facaden, og det re-
spekterer de,” siger han.
 Parabolgårdene har eksiste-
ret i 3-5 år, og i den tid har 
der ikke været hærværk på 
parabolerne. Bjarne Baun 
Madsen mener, at det skyl-
des, at parabolgårdene er stra-
tegisk placerede, så alle bebo-
ere kan holde øje med para-
bolerne fra deres vinduer, 
hvilket er med til at øge sik-
kerheden omkring dem. 
 Han indrømmer, at para-
bolgårdene ikke er kønne at 
se på, men kalder det for den 
næstbedste løsning. Faktisk er 
resultaterne så positive med 
den alternative løsning, at af-
deling 22, der er Sønderborgs 
største afdeling med 432 lej-
ligheder, også meget snart 
indfører parabolgårde. <

v i l d l e d n i n g

Parabolfri facader
For at undgå boligblokke, der er klistrede til af paraboler, har man i afdeling 24 i 
Sønderborg andelsboligforening fundet på en utraditionel løsning – der virker.

Af Samina Usman   Foto: Bjarne Baun Madsen

I Sønderborg Andelsboligforening er der ingen paraboler, der skæmmer facaden. Til gengæld har man parabol-
gårde, der fungerer så godt, at idéen nu bliver kopieret i Sønderborgs største afdeling.  
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s u n d h e d

I 
Beboerbladet nr. 1 og 2, 
der udkom i henholds-
vis februar og maj i år, 
afslørede redaktionen, 
at der var mange men-

nesker i Danmark – heri-
blandt forholdsvist mange al-
mene beboere – der ikke 
havde råd til at gå til tandlæ-
gen. Det blev ligeledes afslø-
ret, at der faktisk var et poli-
tisk flertal for øgede tilskuds-
ordninger i forhold til at gå 
til tandlægen. 
 Nu vil Det Radikale Venstre 
i Folketinget tage partierne til 
indtægt for tilkendegivel-
serne til Beboerbladet om 
støtte til mere gratis tandbe-
handling. Partiet har derfor 
stillet forslag om, at tandbe-
handling for personer, der li-
der af en kronisk tandlidelse 
eller andre sygdomme, hvor 
der også indgår eller opstår 
tandproblemer, bliver gratis. 
Det samme skal gælde for 

personer, der får tandproble-
mer af den lægeordinerede 
medicin/strålebehandling, de 
tager for deres sygdom.

11 tandsygdomme 
gøres gratis
”Det virker tilfældigt og uri-
meligt, at man kan gå til læ-
gen og få en byld på armen 
behandlet gratis, medens det 
skal koste mange tusinde kro-
ner at få den behandlet, hvis 
den sidder i tandkødet,” for-
klarer Lone Dybkjær fra Det 
Radikale Venstre.
 ”Som udgangspunkt ville vi 
gerne gøre al tandlægebe-
handling gratis. Men det er 
nok for stor en udgift at på-
lægge sundhedsvæsnet på en 
gang. Derfor har vi valgt at 
koncentrere os om de alvor-
ligste tandsygdomme, der 
ikke umiddelbart kan henfø-
res til, at folk ikke har passet 
deres tænder,” fortsætter hun. 

 På nuværende tidspunkt vil 
Det Radikale Venstre gøre 11 
tandsygdomme gratis. Blandt 
dem er forskellige knoglesyg-
domme, der også går ud over 
tænderne, stofskiftesyg-
domme, der nedbryder rød-
derne, og huller i tænderne, 
som skyldes mundtørhed, der 
ofte hænger sammen med 
brug af medicin mod andre 
sygdomme.
 De radikale anslår, at lov-
ændringen vil koste cirka 120 
millioner kroner årligt, som 
partiet mener, det har anvist 
fuld finansiering af i Det Ra-
dikale Venstres forslag til fi-
nansloven. 

De vil mere støtte
Ifølge Beboerbladets rund-
spørge blandt de politiske 
partier i foråret ville Enheds-
listen fjerne brugerbetalingen 
på tandlægebesøget her og 
nu. SF og Socialdemokraterne 

ville have, at dem med dår-
ligst økonomi kan få yderli-
gere støtte til tandlægebe-
handling. Og begge partier er 
på længere sigt tilhængere af, 
at brugerbetalingen skal helt 
væk. De radikale erklærede 
sig tilhængere af en større re-
form af brugerbetalingen in-
den for sundhedssystemet og 
ville gerne indlede med at 
fjerne brugerbetalingen på de 
alvorligste tandsygdomme. 
Altså helt på linje med det de 
nu har foreslået. Dansk Folke-
parti stillede sig åben overfor, 
at der eventuelt skal gives 
mere i tilskud til behandling 
af de alvorligste tandsyg-
domme som eksempelvis pa-
radentose. 
 Kun Det Konservative Fol-
keparti og Venstre ville ikke 
umiddelbart være med til at 
åbne pungen for de trængte 
tænder. <

Beboerbladet 
sikrer måske 
gratis 
tandbehandling
11 tandsygdomme og -lidelser, der hidtil har kostet de 
tandlægebesøgende dyrt at få behandlet, bliver fremover 
gratis, hvis radikalt lovforslag vedtages.

Af Regnar M. Nielsen
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Sportslederprojekt 
– var indstillet 
men fik ikke 
integrationspris
Et århusiansk integrationsprojekt - kaldet Sporttrack – var 
et af tre nominerede projekter til Integrationsprisen 2009.

Det århusianske projekts ide er, at uddanne unge til at 
blive frivillige ledere i byens sportsforeninger. Indtil videre 
har 130 unge har taget Sporttracks lederuddannelse, 
og de står nu klar til at skabe foreninger og projekter 
for at fremme integration og samliv i de forskellige 
boligområder. Og en del af de unge fra Sporttrack har 
allerede dannet nye foreninger blandt andet i områderne 
Herredsvang, Bispehaven og Århus Syd. Det er Det 
Boligsociale Fællessekretariat i Århus - sammen med DGI 
Østjylland, Idrætssamvirket Århus og Århus Kommune – 
som står bag Sporttrack.

Sporttrack fik imidlertid ikke Integrationsprisen. I 
kategorien for foreninger og organisationer gik prisen til 
Foreningen Team Succes.

mith

Små kommuner 
bedst til integration
Ifølge Dansk Flygtningehjælp er små kommuner bedst til 
at integrere nyankomne flygtninge. Det skriver dagbladet 
MetroXpress. Hemmeligheden bag succesen er ifølge 
Flygtningehjælpen blandt andet, at sagsbehandlerne tit 
kender lokalsamfundet på en hel anden måde, end det er 
tilfældet i de store byer.  Siden 1999 har fordelingen 
af flygtninge fungeret således, at de kommuner, der 
forholdsvist har færrest flygtninge, får flest. Og det er typisk 
de små kommuner, der har færrest. 

RMN

k o r t  n y t

16 boligen 11  -  2009



boligen 11 -  2009          17

Leverandør til  
boligselskaber og 

foreninger

ET GODT TILBUD 
42 stabelstole polstret
7 klapborde 
180x80 cm     49.700,-
                     ex. moms

www.fLExfOrmsTOLEhUsET.Dk
sTOrT UDvaLG af kvaLITETsmøBLEr

Stabelstole
Letvægtsklapbord

Sofagrupper

Ompolstringer
Vask og rens af polster

Stole- og bordvogne

raBaTafTaLEr
Vi har aftaler med SKI samt 

de fleste boligselskaber.
Kontakt os for besøg i en  
af vore afdelinger så vi  

sammen kan vurdere pris og  
kvalitet til jeres behov. 

Unionsvej 6 · 4600 køge
tlf. 56 21 67 07 · fax 56 21 67 08

hammerbakken 12-14 · 3460 Birkerød
tlf. 45 94 22 33 · fax 45 94 22 35

hjulmagervej 7a · 7100 vejle
tlf. 75 85 75 51 · fax 75 85 75 57

info@flexformstolehuset.dk

Annonce.indd   1 13/05/09   13.37

København har 83 integrationsprojekter i 
gang lige nu. Det er uoverskueligt for de 
unge, mener Venstre, som derfor foreslår at 
samle indsatsen under én indgang. Flertal 
støtter op om ideen, skriver Berlingske Ti-
dende. Ungdomsklub, cirkus, musikforenin-
ger, idræt og lektiehjælp. København vælter 
i integrationsprojekter rettet mod unge. 
Faktisk er der så mange, at de unge ikke ved, 
hvor de skal gå hen, mener Venstre, som 
derfor foreslår, at der skal være én samlet 
indgang til aktiviteterne. ”De unge har ingen 

idé om, hvilke aktiviteter der er, og hvilke 
der passer til dem. Der mangler en koor-
dinerende indsats,” siger Heidi Wang (V), 
medlem af Beskæftigelses- og integrations-
udvalget i Københavns Kommune. I øjeblik-
ket er der i alt 83 integrationsprojekter, som 
får støtte af kommunen. Heidi Wang foreslår, 
at de unge for eksempel skal kunne gå på 
biblioteket og få en oversigt over, hvad der 
foregår for dem. På Rådhuset er der bred 
opbakning til forslaget. 

RMN

Indvandrerkulturer i 
danske boliger
Når man taler om integration af indvandrere og flygtninge, må 
man også se på de muligheder, indvandrerfamilierne har for at 
indrette deres hjem i danske boliger, der er tegnet og udformet ud 
fra danske forestillinger om et typisk familieliv. 
 Det har arkitekt Phillippa Suenson fra Statens Byggeforsk-
ningsinstitut ved Aalborg Universitet gjort ved at besøge ni familier, 
der kommer fra forskellige fremmede kulturer. Det er der kommet 
rapporten ”Nye kulturer i danske boliger” ud af. 

Gennem mange fotos og få ord giver den indblik i en verden, der 
findes mange steder i Danmark, men som er ukendt for mange af 
os.

Ifølge rapporten er de besøgte familier, når det gælder standard, 
udstyr og indretning, generelt tilfredse med deres boligforhold. 

RMN

Ønske om mere overskuelige projekter

De ændrede familie-sammenføringsregler får 
etniske minoritetsunge til at gifte sig senere. 
Det viser en ny undersøgelse foretaget 
af Socialforskningsinstituttet. Reglerne 
har dog ikke ført til, at der er væsentligt 
flere unge, der gifter sig med personer, 
der bor i Danmark – som enten har etnisk 
minoritetsbaggrund, eller som er etnisk 
danske.  

Derimod har de nye regler medført 
øget udvandring til Sverige. Især unge med 
pakistansk baggrund vælger at bo i Sverige. 

Familiesammenføringsreglerne har 
også medført en ny form for ægteskab: 
”Pendlerægteskab”, hvor den ene part lever 
i Danmark og den anden i oprindelseslandet. 
Det betyder, at man lever adskilt i kortere 
og længere perioder og kun er sammen, 
når den ene kan få turistvisum til Danmark. 
”Pendlerægteskaber” er tilsyneladende 
præget af en vis turbulens – ikke mindst 
for de børn, der fødes i dem. Det er ikke 
umiddelbart muligt at fastslå, hvor mange 
pendlerægteskaber, der findes.        RMN

Nye regler giver pendlerægteskaber



Fyringsgrundlag

Vi sparer dig for meget

Tilbuddene er gældende til 30. november 2009.

Så er det nu, der er grundlag for at fyre op under de gamle 
termostater. Fyringssæsonen er i gang. Skift til de helt 
nye, effektive radiatortermostater fra Danfoss. De er hur-
tige og nemme at montere uden brug af specialværktøj. 

•  Høj komfort. 
Lavt varmeforbrug

•  Nem montering 
uden brug af 
specialværktøj

Vælg mellem:

•  RA/VL 2951 Termostat 
og pakdåse til RAVL 
ventiler. Indbygget føler, 
5-26 grader celsius

•  RA/V 2961 Termostat 
og pakdåse til RAV 
ventiler. Indbygget føler, 
5-26 grader celsius

•  RA 2990 Termostat 
med indbygget føler. Klik-
montering (snapkobling)

Termostatføler

Ring nu til Bolinds salgsafdeling på 

tlf. 39 539 539 og hør mere om det gode 
tilbud på Danfoss radiatortermostater – og 

alle vores andre produkter.

* 

Ekskl. moms

174,-

Ekskl. moms

174,-

Ekskl. moms

97,-

Preben Marchall
Distriktssælger

SPAR
31-35%

i forhold til 
vejl. pris

416929 Danfoss ann_s18.indd   1 16/10/09   10:11:36
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Vi sparer dig for meget

Ring nu til Bolinds salgsafdeling på tlf. 39 539 539 og 
hør mere om de fantastiske tilbud på Ecolab – og alle 
vores andre produkter.

•  Rengøring af kraftige kalk-
belægninger

•  Anvendes til afkalkning af 
opvaskemaskiner, vaskemaskiner 
og industrikaffemaskiner

•  Også effektivt til bl.a. stengulve, 
flisevægge og sanitet

•  Anvendes til mindre indu-
stri-opvaskemaskiner og 
husholdningsmaskiner

• Intensiv vaskeevne

•  Fjerner kaffe- og thebe-
lægninger samt stivelse

Koncentreret kalkfjerner 
Lime-A-Way Extra (2 x 5 liter) 

Eco-Clin Tabs 88 
Maskinopvaskemiddel (200 tabs) 

Spar lige nu op til 35 % på de kendte Eco-clin vasketabs og Lime-A-Way 
kalkfjerner samt på Rasant Xpress Mini – et komplet ergonomisk, kvalitets, 

gulvvaskesystem uden alle de belastende drej og vrid. 

Ecolab er altid din garanti for gode løsninger og maksimal effektivitet.

Vær sikker på, at du 
har dit på det rene 

Ekskl. moms

255,-

Ekskl. moms

415,-

•  med spand, fremfører, 
teleskopskaft og moppe

• fri for vrid og drej

•  forbedret 
rengøringskvalitet 

Rasant Xpress Mini
Komplet ergonomisk 
gulvvaskesystem  

Ring nu til Bolinds salgsafdeling på tlf. 39 539 539 og 
hør mere om de fantastiske tilbud på Ecolab – og alle 

•  Rengøring af kraftige kalk-

•  Anvendes til afkalkning af 
opvaskemaskiner, vaskemaskiner 
og industrikaffemaskiner

•  Også effektivt til bl.a. stengulve, 
flisevægge og sanitet

Spar lige nu op til 35 % på de kendte Eco-clin vasketabs og Lime-A-Way 
kalkfjerner samt på Rasant Xpress Mini – et komplet ergonomisk, kvalitets, 

gulvvaskesystem uden alle de belastende drej og vrid. 

Ecolab er altid din garanti for gode løsninger og maksimal effektivitet.

Vær sikker på, at du 
har dit på det rene 

•  med spand, fremfører, 
teleskopskaft og moppe

• fri for vrid og drej

•  forbedret 
rengøringskvalitet 

Rasant Xpress Mini
Komplet ergonomisk 
gulvvaskesystem  

Ekskl. moms

545,-

Tilbuddene er gældende til 30. november 2009.

SPAR op til

35%
i forhold til 
vejl. pris

41929 Ecolab ann_s19.indd   1 16/10/09   9:57:34
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S
OS. Vi har brug for 
en konfliktmægler! 
   Shahid Mansoor 
og Laila Hammouti 
er en del af afde-

lingsbestyrelsen i Boligfor-
eningen AAB, afdeling 58, på 
Nørrebro. Begge har været 
parter i en konflikt, som split-
tede alle medlemmerne i be-
styrelsen i to lejre. Med Sha-
hid Mansoor og Laila Ham-
mouti på hver sin side. 
 Men hvad gør man, når be-
styrelsesmedlemmerne går 
hinanden på nerverne og bru-
ger udelukkelse, ignorering og 
andre midler som våben i de-
res indbyrdes magtkampe?
 Hos Boligforeningen AAB 
har man taget problematik-
ken alvorligt og ansat Mari-
anne Heick som afdelingsråd-
giver. Hendes arbejde består 
primært i at vejlede bestyrel-
ser i forhold til bestyrelsesar-
bejdet. Men hun træder også 
ind som konfliktmægler i de 

tilfælde, hvor der er et behov. 
  En af de konflikter, som hun 
har mæglet i, har netop været 
i afdeling 58 på Nørrebro. Her 
var situationen på få måneder 
blevet så alvorlig, at den æn-
drede sig fra at være en faglig 
konflikt til at blive en person-
lig konflikt.
 Det hele startede for cirka et 
år siden. 31-årige Laila Ham-
mouti og en anden beboer 
valgte at træde ind i bestyrel-
sen. De var ivrige efter at 
komme i gang og havde en 
masse nye ideer til, hvordan 
tingene kunne og skulle gøres. 
 Til tider var de lidt for hur-
tige og sendte eksempelvis en 
sag direkte til AABs hoved-
kontor uden at have drøftet 
den med de andre medlem-
mer i bestyrelsen. Til stor irri-
tation for de gamle medlem-
mer som Shahid Mansoor, der 
i over to år havde udviklet en 
bestemt metode at arbejde på. 
Blandt andet havde de en re-

gel om, at man ikke hen-
vendte sig til hovedkontoret, 
før en sag var blevet vendt i 
fællesskab i bestyrelsen.  
 Det blev starten på en 
masse misforståelser. Over tid 
havde medlemmerne i besty-
relsen på et ubevidst plan 
splittet sig i to grupper: ”de 
nye” og ”de gamle”. 
 Luften var så kold, at de 
hver især holdt sig til deres 
gruppe og løste forskellige op-
gaver uden at tale om en 
egentlig opgavefordeling ind-
byrdes. Stemningen var dår-
lig, der blev hvisket og tisket i 
krogene og sendt grimme 
blikke, hvis der overhovedet 
blev kigget på hinanden. Til 
sidst anså de to hold den an-
den som fjenden. 

Fungerede ikke privat
Et af de helt store stridspunk-
ter var kommunikationen el-
ler manglen på samme i be-
styrelsen. 

 En stor del af udvekslingen 
af information foregik over 
mailen og igennem sms’er. 
Til tider kunne Shahid 
Mansoor mærke, at tonen i 
mailene var for rå. Han følte 
sig personligt angrebet og 
fornemmede, at der blev talt 
ned til ham.
 ”Jeg følte mig som en idiot. 
Og det udløste en modreak-
tion, der gjorde, at jeg reage-
rede i samme tone. I dag kan 
jeg godt se, at jeg burde have 
grebet det anderledes an. Men 
hele situationen var så an-
spændt, at den samtidig på-
virkede mig i mit ægteskab og 
på min arbejdsplads,” ind-
rømmer han.
 På den anden side følte de 
”nye”, at der blev tilbageholdt 
information fra dem. Ifølge 
Laila Hammouti blev der 
sendt sms-kæder ud til besty-
relsesmedlemmerne. Sms’er 
som hverken hun eller hendes 
”holdkammerat” modtog.

Konstante konflikter i 
afdelingsbestyrelser kan 
gå ud over fællesskabet 
og forhindre arbejdet i 
at blive udført. I 
Boligforeningen aaB 
løser man problemerne 
ved at sende en 
konfliktmægler ud. 

Af Samina Usman   
Foto: Ulrik Jantzen 

m æ g l i n g

nåR BESTyRELSEn  BLIvER UvEnnER
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n o t a b e n e

 ”Vi følte, at vi blev holdt 
udenfor. Og blev spist af med 
at det bare var private sms’er 
og ikke noget vigtigt. Vi 
havde helt klart fornemmel-
sen af, at det var ”dem” og 
”os”,” påpeger Laila Ham-
mouti og fortæller, at de tog 
kontakt til Marianne Heick, 
som tilbød at komme ud at 
mægle. 
 Heldigvis havde resten af 
bestyrelsen også indset, at si-
tuationen var ude af kontrol 
og for dem var det blot et 
spørgsmål om tid, før en af 
dem havde taget kontakt til 
Marianne Heick.

Fik talt ud
Tid og sted blev aftalt. Mari-
anne Heick dukkede op til et 
”Tal ud møde”, hvor samtlige 
medlemmer var til stede. I to 
timer fik hver især mulighed 
for at krænge deres hjerter ud 
og fortælle, hvad de hver især 
mente problemet var. Men de 

to timer skulle vise sig at 
være for lidt. Medlemmerne 
var stadig ikke færdige med 
at lette deres hjerter og sean-
cen varede derfor over tre 
gange fordelt på halvanden 
måned. Således siger Mari-
anne Heick:
 ”Det ender med, at besty-
relsen selv kommer frem til 
en løsning. Jeg kører dem 
igennem en proces, hvor me-
ningen netop er, at de selv 
finder frem til en løsning. For 
hvis de ikke selv finder den, 
kan de heller ikke arbejde ef-
ter den. Men man skal huske, 
at konflikter er en naturlig del 
af livet, når mennesker er 
sammen. Konflikter skal tages 
i opløbet, så de ikke udvikler 
sig og bliver en psykisk belast-
ning.” 
 Hun tilføjer, at en af de 
største fejl, som gruppen be-
gik, var, at overvægten af al 
kommunikation foregik via 
mail. Derfor anbefaler hun 

klart, at bestyrelsesmedlem-
mer generelt sætter sig ned i 
et bestyrelseslokale for at 
drøfte tingene, hvor de kan se 
hinanden i øjnene og for-
nemme kropssproget, så det 
er nemmere at skelne, om no-
get bliver sagt for sjov eller al-
vor.
 Kommunikation over sms 
tilråder hun kun i de tilfælde, 
hvor det er akut og absolut 
nødvendigt at samle bestyrel-
sen her og nu. Ellers skal man 
holde sig fra den form.
 I dag er det næsten et halvt 
år siden, at Marianne Heick 
optrådte som konfliktmægler i 
afdeling 58. Shahid Mansoor 
og Laila Hammouti kalder 
hendes besøg for ”supergodt” 
og føler nu, at de er en del af 
samme team. Til tider kan de 
stadig blive uenige men fø-
ler, at de er bedre klædt på 
til at håndtere en sag, 
inden den udvikler sig 
til en konflikt. <

Laila Hammouti (t.v)  
og Shahid Mansoor (t.h) 
sad på hvert sit hold 
under en konflikt, der 
splittede hele bestyrelsen. 
Konfliktmægler 
Marianne Heick greb 
ind, og i dag arbejder 
hele bestyrelsen som et 
samlet team.

SåDan uDVIKLer 
en KonFLIKt SIG
Enhver konflikt er unik, uanset på hvilket 
plan eller i hvilken sammenhæng den be-
finder sig på. Det kan være i det enkelte 
menneske, mellem to personer, mellem 
grupper osv.
 Alligevel lader det til, at der findes et 
mønster for destruktiv optrapning, en slags 
drejebog, som vi optræder efter, når vi fa-
rer vild og fortaber os i konflikten. Den sy-
nes at være næsten universel. At være be-
vidst om drejebogen, at kende til konflik-
ters udviklingsforløb gør, at vi har mulig-
hed for at overveje, om vi vil spille med i 
tragediens givne roller eller ej.
 Konflikttrappen er den mest kendte 
model til forståelse af konflikter. 
Kilde: Konflikt og Kontakt / Kompendium 2000, CfK.

Laila Hammouti og Shahid Mansoor var nået 
på et af de sidste trin i trappen. 

POLARISERING – LAD OS KOmmE væK

nåR BESTyRELSEn  BLIvER UvEnnER

ÅBEN FJENDtLIGHED – At SKADE HINANDEN

FJENDEBILLEDER – DÅRLIGE mENNESKER

SAmtALEN OPGIvES – DEt NYttER JO IKKE NOGEt

PROBLEmEt vOKSER – DER ER mEGEt I vEJEN

PERSONIFICERING – DEt ER DIN SKYLD

UOvERENStEmmELSER – vI vIL IKKE DEt SAmmE



Få skovlen under vintervejret

Vi sparer dig for meget

Tilbuddene er gældende til 30. november 2009.

Ring nu til Bolinds salgsafdeling på tlf. 39 539 539 
og hør mere om vores gode tilbud på sne-redskaber 

til vintervejret – og alle vores andre produkter.Gitte Barfod
Produktchef

Sneen og frosten skal nok komme. Og så er det bedre at være 
forberedt. Få det helt rette udstyr til håndtering af sne- og 
isglatte fortove hos Bolind fra alle de bedste leverandører. 

• 20 ltr. Saltspand. Sort

•  Saltskovl rund – blad 
115 x 200 mm. 370 mm 

•  Sneskraber i træ 
500 mm med plast 
D-greb

•  Fiskars 
Sneskovl. 
Med plast 
D-greb

•  Zinck-Lysbro 
Sneskovl
Alu med/KRYK 
445 x 345, 124 K

Ekskl. moms
125,-SPAR 45% 

i forhold til 
vejl. pris 

Ekskl. moms
189,-SPAR 44% 

i forhold til 
vejl. pris 

Ekskl. moms
58,-SPAR 48% 

i forhold til 
vejl. pris 

Ekskl. moms
25,-SPAR 44% 

i forhold til 
vejl. pris 

Ekskl. moms
149,-SPAR 34% 

i forhold til 
vejl. pris 

41929 Sanistål ann_s22.indd   1 16/10/09   10:13:13



Ecosafe – bæredygtighed 
i absolut verdensklasse 

Vi sparer dig for meget

•  soft closing system og keramisk tætning er 
standardudstyr på etgrebsarmaturerne

•  automatisk sænkning af vandforbruget 
(eco perlator)

•  blandings-armaturerne er med skoldnings-
sikring og temperaturgaranti

•  fleksible tilslutningsslanger

Ring nu til Bolinds salgsafdeling på tlf. 39 539 539 
og hør mere om armaturer fra FM Mattsson – og alle 

vores andre produkter.

FM Mattsson 9000 E armaturer

Under navnet Ecosafe sætter FM Mattsson atter 
standarden for holdbare og bæredygtige løsninger. 
FM Mattsson 9000 E hører til en helt ny generation af 
armaturer, hvor du med et enkelt greb kan spare op til 
30 % på dit energiforbrug uden at gå på kompromis med 
komfort og design. Kvalitet i verdensklasse.

Faktisk er kvaliteten så høj, at FM Mattsson 
ikke har det mindste besvær med at love:

•  5 års kalkgaranti

•  5 års temperaturgaranti på
 håndvask-blandingsbatteri og 

termostat blandingsbatteri.

•   Livstidsgaranti på soft 
closing patronen

NYHED
Ny armaturserie 

9000 E

41929 FM Mattsson ann_s23.indd   1 16/10/09   9:58:57
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Boligforening med 
maritim adresse
Når man skal skrives op til en almen bolig i Thyborøn, kan det 
være nødvendigt at besøge det gamle sømandshjem. Her finder 
vi Hotel Seaside, hvis ejere har overtaget administrationen af 
Thyborøn Boligforening.
 ”Vi havde tidligere en regnskabsfører her i byen, som sendte 
papirerne til en revisor til Skjern. Men nu kan hele administra-
tionen klares fra hotellet, fordi to af dets ejere har regnskabsud-
dannelse,” fortæller Thyborøn Boligforenings tidligere formand, 
Grete Mikkelsen.
 De to er Malene Byskov og Berit Dali, som har været på revi-
sionskontor i mange år. Den tredje er Per Mollerup, som i 20 år 
drak kaffe sammen med de stedlige fiskere på det daværende 
sømandshjem og så dets fremtidsmuligheder.
 Så nu formidles der ikke bare ferielejligheder i receptionen. 
Der serviceres også beboere i 24 almene boliger.
 New

Det gamle sømandshjem er blevet hotel og adresse for Thyborøn 
Boligforening.

Byggeri må vente 
på arkæologer
Brabrand Boligforening har måttet afvente byggeriet af en ny afdeling, 
fordi arkæologer fra Moesgård Museum først har skullet finde ud af, 
hvad der gemmer sig på stedet.
 ”Der er på grunden fundet en mindre bebyggelse fra yngre bronze-
alder samt fra ældre romersk jernalder og yngre jernalder. Det anslås, 
at der er spor af 25 langhuse. Derudover er der fundet en urne,” for-
tæller Brabrand Boligforening på sin hjemmeside.
 Da udgravningerne skulle i gang, tilbød Moesgård Museum amatør-
arkæologer blandt boligforeningens beboere at deltage, men interes-
sen var meget begrænset.

 New

deroute skal 
hindres i århus
AAB Århus vil stoppe en uheldig udvikling i beboersammensæt-
ningen i fem af sine afdelinger og har derfor indgået en aftale 
om fleksibel udlejning med kommunen. 
 Aftalen betyder, at ressourcestærke boligsøgende kommer 
forrest på ventelisten. Den fleksible udlejning gælder ni tiende-
dele af de boliger, der bliver ledige ud over de 25 procent, som 
kommunen har anvisningsret til.
 Der bruges fem klassiske elementer: Fortrinsret for folk med 
”arbejdsmarkeds- eller studietilknytning til Århus”. Lettere 
adgang til store lejligheder til par uden børn. Det samme for 
enlige uden børn. Fortrinsret i forbindelse med skilsmisse og 
lignende. Og lettere adgang for boligsøgende over 55 år uden 
hjemmeboende børn.
 ”Det kan virke paradoksalt, at en almen boligforening ikke 
prioriterer de svageste boligsøgende, men her er der tale om 
tiltag, der skal sikre, at boligafdelingerne ikke bliver til ghet-
toer,” skriver AAB Århus i sit blad Beboernyt.
 I to af de fem afdelinger er rækkehuse undtaget fra udlej-
ningsaftalen, fordi der ikke her er ubalance i beboersammen-
sætningen.                                                                    New

4  |  oktober 2009

Beboersammensætningen i boligaf-

delingerne viser tegn på at udvikle sig 

i en uheldig retning. Derfor kommer 

ressourcestærke  boligsøgende frem-

over foran i køen

1. ansøgere med arbejdsmarkeds- 

eller studietilknytning i Århus 

Kommune
2. par uden børn
3. enlige
4. ansøgere, ved skilsmisse og 

samlivsophør
5. ansøgere over 55 uden hjemme-

boende børn

Med de nye udlejningsregler gør vi 

en indsats for at forhindre at bolig-

afdelingerne udvikler sig i en uheldig 

retning med svigtende udlejning og 

ghettoisering. Vi har i en længere 

periode fulgt udviklingen i beboer-

sammensætningen og kan konstatere, 

at der er mange ressourcestærke 

beboere der fraflytter, mens der er 

flere ressourcesvage beboere der flyt-

ter ind. Derfor igangsætter vi nu dette 

tiltag for at ændre den udvikling.

Mulige problemområder

Administrationen i AAB følger nøje 

udviklingen i bestemte områder. Så 

snart der er en tendens til kortere 

ventelister i en afdeling, sammenhol-

der vi det med statistiske nøgletal for 

beboersammensætning, indberetnin-

ger om hærværk og anden kriminali-

tet, beboerklager. Det kan også være 

antallet af  hærværksindberetninger 

der sætter hele processen i gang. 

Sammenholdt med de nye udlej-

ningsregler er der flere tiltag, der skal 

løfte de udsatte områder. Her er bl.a. 

Kulturhuset i Herredsvang et vigtigt 

omdrejningspunkt.

Det kan virke paradoksalt, at en 

almen boligforening ikke prioriterer 

de svageste boligsøgende, men her er 

der tale om et tiltag, der skal sikre, at 

boligafdelingerne ikke bliver til ghet-

toer. Vi ønsker at være økonomisk 

ansvarlige og vil ikke vente til, at det 

er for sent.

AAB har store forventninger til, at de 

nye udlejningskriterier vil vende ud-

viklingen i beboersammensætningen. 

Erfaringer fra københavnske KAB 

viser, at udlejningskriterier, der prio-

riterer ressourcestærke boligsøgende, 

giver resultater over en kort årrække.

De berørte boligafdelinger

Aftalen gælder: Skovgårdsparken, 

Frydenlund, Trillegården, 

Herredsvang og Sandkåsparken.

Dog gælder reglerne ikke for ræk-

kehusbebyggelse i afdeling 24 

Skovgårdsparken og afdeling 38 

Sandkåsparken, da der ikke er uba-

lance i beboersammensætningen i 

disse boligafsnit.

Afdelingsbestyrelserne, der også er 

beboere, i de pågældende afdelin-

ger har givet input til og godkendt 

aftalen. 

Kriterierne gælder både interne og 

eksterne ansøgere, dog således, at ved 

fuld ligestilling prioriteres den interne 

ansøger højst. Ved fuld ligestilling 

forstås, at begge ansøgere opfylder 

samme kriterium. Endeligt skal lejlig-

heder, der er velegnede for ældre eller 

handicappede, udlejes med fortrinsret 

til ventelisteansøgere, som har behov 

for en sådan bolig.

Fleksibel udlejning

De nye udlejningsregler er indgået 

som en aftale om Fleksibel udlejning 

med Århus Kommune efter ansøg-

ning fra AAB.

Udlejningsaftalen omfatter op til 90 

% af  de ledigblevne boliger, der ikke 

disponeres af  kommunen. 

Kommunen har uændret anvisnings-

ret til 25 % af  de ledigblevne boliger, 

og mindst hver 10. bolig skal udlejes 

efter den almindelige venteliste.

Aftalen gælder til den 14. juni 2013.

Kom foran i køen!
For at forhindre at 5 boligafdelinger bliver til udsatte boligområder indføres 

nye udlejningskriterier, der skal tiltrække ressourcestærke beboere.

Tekst |  Betina H. Steffensen

beboernyt_oktober_2009_final.indd   4

22-09-2009   11:01:13

Konsekvens, opfølgning 
og omsorg
Regeringen har fremlagt et nyt udspil til forebyggelse og 
bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
 Ifølge justisminister Brian Mikkelsen og indenrigs- og so-
cialminister Karen Ellemann indeholder oplægget blandt 
andet en styrket kriminalpræventiv og forebyggende ind-
sats. Ungesamråd og særlige unge-dommere. Mere kon-
sekvens i det sociale system. Nedsættelse af den kriminelle 
lavalder til 14 år.
 ”Regeringen vil sætte ind med både hårde og bløde 
elementer. Vi vil styrke retshåndhævelsen, og vi vil styrke 
og løfte den helt centrale kriminalpræventive indsats. 
Nøgleordene er mere konsekvens, opfølgning og omsorg.  
 Mere konsekvens er hurtigere, mere målrettede og 
mere faste og klare reaktioner over for den unge,” siger 
justitsminister Brian Mikkelsen. 
 Regeringens udspil følger nogle af anbefalingerne fra 
Ungdomskommissionen men ikke om den kriminelle 
lavalder.                            RMN

Præsentatio-
nen af udlej-
ningskriteri-
erne i AAB År-
hus’ blad Be-
boernyt.
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- derfor kan du nemt og billigt energi-
  optimere dine ejendomme, dermed   
  spares CO2

Din radiatormåler  “taler” til dig

•  Intelligente fordelingsmålere er forberedt til
energioptimering - adapterm

•  Sammen med vore kunder, har vi siden 2007,     
sparet miljøet for over 3.000.000 kg CO2

•  Bliv energirigtig - start med vore radiobaserede   
fordelingsmålere - kontakt vor landsdækkende 
service på tlf.: 87 44 77 00

Besøg os på DI’s messe: Bright Green - verdens klimaløsninger - Stand 28A, 12.-13.dec.09

www.techem.dk Innovative løsninger til fordel for de kommende generationer

Focus på ressourcer

Købmandskurve 
til indflyttere
Boligforeningen AAB Vejle fortsætter med utraditionel 
markedsføring over for potentielle beboere.

I skolernes efterårsferie vankede der købmandskurve 
til en værdi af 500 kr. til interesserede, der skrev under 
på en lejekontrakt til AAB's afdelinger i forstaden Løget.

Tilbuddet indgik i en række aktiviteter, som skulle 
overbevise boligsøgende om ideen om at flytte til Lø-
get, der slås med et omdømme, som ikke svarer til vir-
keligheden. I ugens løb har beboere fra Løget fremvist 
lejligheder, boligområdet og den omgivende smukke 
østjyske natur.

AAB Vejle har tidligere gjort sig bemærket ved at inve-
stere i rullende reklame i form af en bybus. Samme bus 
bragte i efterårsferien boligsøgende til og fra Løget.

New

Lille milliard til
udsatte børn
Regeringen har sammen med satspuljeforligspartnerne Dansk 
Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale 
Venstre samt Liberal Alliance indgået aftale om Barnets Reform. 
Den indeholder en lang række initiativer, som styrker den tidlige 
indsats over for udsatte børn og unge, den styrker børns rettig-
heder, og samtidig forbedrer den kvaliteten i indsatsen.
 Med aftalen afsættes i alt 928 mio. kr. fra 2010-2013. 

Reformen indeholder en række konkrete initiativer:
• Styrkelse af plejefamilieområdet 
• Styrkelse af børns rettigheder og styrkelse af klagesystemet 
•  Øget adgang for fagpersoner til at udveksle oplysninger om 

bekymring for udsatte børn
• Skærpelse af underretningspligten for fagpersoner 
• Mere efteruddannelse til sagsbehandlere 
• Afbureaukratisering af regler og indberetninger               RMN
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L
uk øjnene og fore-
stil dig billedet af 
en hjemløs. Hvis du 
ser billedet af en 
forhutlet midald-

rende mand, svarer det til det 
traditionelle billede af en 
hjemløs. Men hjemløse er 
lige så forskellige som alle an-
dre mennesker og skal derfor 
også have flere varierede bo-
ligtilbud. 
 Det viser en behovsanalyse 
fra Kuben Management fra 
maj 2008, som Københavns 
Kommune nu tager udgangs-
punkt i. Kommunen har 
netop fået bevilget 75 millio-
ner kroner fra Velfærdsmini-
steriets satspuljemidler til 120-
130 særboliger, der skal stå 
klar ved udgangen af 2012. 
 Ifølge socialborgmester 
Mikkel Warming, Køben-
havns Kommune, vil der 
blive lagt vægt på at få skabt 
en bred vifte af boliger. 
 ”Hjemløse kan både være 
unge mennesker, kvinder og 
mænd, og derfor skal tilbud-
dene også målrettes deres for-
skellige behov. Nogle har be-
hov for at bo alene med me-
gen støtte. Mens andre befin-
der sig godt i bofællesskaber 
eller opgangsfællesskaber, 
hvor der er andre i samme si-
tuation. Det handler om at 
sikre, at der er så mange trin i 
den trappe, der går fra hjem-
løshed til en almindelig bo-
lig,” påpeger han.

Ét støtteteam
Til forskel fra tidligere strate-

gier på området, bliver der nu 
også sørget for en kontinuer-
lig støtte, som de hjemløse 
bliver tilknyttet fra dag et. 
Støtten er forankret i et team 
bestående af socialpædagoger 
med forskellige kompetencer. 
Teamet skal eksempelvis 
sikre, at de hjemløse kommer 
i kontakt med behandlings-
systemet og derved kommer 
ud af et eventuelt misbrug. 
Med den kontinuerlige støtte 
vil man undgå, at de hjem-

løse møder flere forskellige 
støttepersoner på deres vej og 
får samtidig skabt tryggere 
rammer for den enkelte. 
 ”Typisk plejer der at være 
en boligrådgiver, der hjælper 
til med flytningen og andre 
praktiske ting i de første par 
måneder. Er der behov for 
yderligere støtte, overdrager 
boligrådgiveren sagen til en 
anden person, så der kommer 
til at ske hyppige skift i støt-
ten. Og det undgår vi ved at 

tilknytte et fast team frem-
over,” påpeger Kim Roat, som 
er projektleder for Køben-
havns Kommunes hjemlø-
sestrategi. Han tilføjer, at må-
let i sidste ende er, at de 
hjemløse bliver selvhjulpne 
og kan klare sig helt uden no-
gen form for støtte. 
 Formand Preben Brandt, 
Rådet for Socialt Udsatte, hil-
ser planen velkommen og 
kalder initiativet ”en forbed-
ring”, som han mener kan få 
en positiv effekt. 
 Ifølge planen skal halvde-
len af de 120-130 boliger stå 
færdige i 2010, mens resten 
bliver fordelt i årene 2011-12. 
Størstedelen af særboligerne 
vil blive etableret i eksiste-
rende boligbyggeri hos al-
mene boligselskaber. Derud-
over vil Københavns Kom-
mune og de kommunale selv-
ejende institutioner også tage 
en del. <

Hjemløse får flere boligvalg
Inden for de næste tre år skal der stå cirka 130 særboliger klar til de hjemløse i Københavns 
Kommune. Ifølge planen skal boligerne tilpasses de hjemløses forskellige behov.

Af Samina Usman   Foto: Peter Sørensen 

Hvad er en særbolig: 

Særboliger er individuelle boli-
ger med egen indgang, køkken 
og bad, hvortil der tilknyttes 
støtte til den enkelte i hver-
dagen. De kan etableres som 
etage/opgangsfællesskaber, 
solistboliger eller skæve huse, 
dvs. solitære enkelt- eller dob-
belthuse i mindre afgrænsede 
bebyggelser, og beboeren får 
en lejekontrakt. Der er tale om 
permanente boliger, der ofte 
etableres i ordinære boliger og 
boligområder.

Her på Vermlandsgade på Amager findes 12 træhuse, der er blandt de 
boligtilbud til hjemløse, som ikke magter at bo i en almindelig bolig.



Digitalt tv 
uden boks, uden kort
– og uden det koster ekstra
Som noget helt enestående har YouSee siden 15. september 2009 sendt alle tv-kanaler i Grund-, 
Mellem- og Fuldpakken ukrypteret. Det betyder, at jeres beboere kan se tv-kanalerne i knivskarp 
digital kvalitet uden brug af boks eller kort. Med den nye løsning får jeres forening en tv-løsning, 
hvor beboerne kan se analogt og digitalt tv i fl ere rum – uden brug af boks eller kort og uden det 
koster ekstra.

Masser af muligheder – ingen begrænsninger
✓ Tv i alle rum uden bokse
✓ TV3 og Kanal 4 i Grundpakken
✓ 10 HD-kanaler – og DR HD fra 1. november

Mere digitalt tv med YouSee Plus
YouSee har Danmarks største digitale univers med mere end 150 digitale tv-kanaler. Her får jeres 
beboere de mest sete danske kanaler på ét abonnement. Vi giver mulighed for individuelle digitale tv-
pakker og digitale tjenester som StartForfra, pause af programmer og leje af fi lm via fjernbetjeningen.

Og der er mere …
✓ Bredbånd med hastigheder fra 256 kbit til 50 Mbit og mulighed for Mobilt Bredbånd
✓ Bredbånd inkl. YouSee Play og Web-tv uden ekstra omkostninger
✓ Telefoni fra 40 kr./md. via kabel-tv-stikket

Har I en aftale med YouSee, får I adgang til alt det, I ser ovenfor. Har I ikke en aftale, 
men er interesserede, kan I læse mere på yousee.dk/foreninger eller ringe 80 60 50 00.

210x297_38_09_boligen.indd   1 9/16/09   11:15:52 AM
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KAB først med overblik 
over PCB-problemer
De fleste boligafdelinger under KaB har ingen problemer med de giftige industri-kemikalier, 
men i en enkelt bebyggelse i Farum skal der gøres en indsats for at mindske koncentrationen.

Af Jan Kaare   Foto: Kurt Johansen

N
ye oplysninger 
fra Miljøstyrel-
sen tyder på, at 
kemikaliegrup-
pen PCB kan ud-

gøre et større problem i dansk 
byggeri end hidtil antaget. 
Derfor har KAB som de første 
i Danmark kortlagt alle boli-
ger, hvor de sundhedsskade-
lige stoffer kan være brugt, og 
siden har boligadministratio-
nen foretaget en række kon-
krete undersøgelser. Resulta-
tet er, at ud af de administre-
rede 50.000 boliger kunne der 
være problemer i 36 boligaf-
delinger. Efter prøvetagning 
viste det sig, at der er et reelt 
problem et sted.
 Det er Farum Midtpunkt, 
hvor en stikprøveundersø-

gelse tyder på, at der er for 
høje koncentrationer af PCB i 
295 lejligheder i bebyggelsen 
Birkhøjterrasserne.
 ”Det er rart, at vi har fun-
det ud af, at der kun er be-
tænkelige koncentrationer et 
sted, men her skal der til gen-
gæld gøres noget,” siger direk-
tør i KAB, Jesper Nygård. 
 
I fuger og mellem 
elementer
I Birkhøjterrasserne er der 
målt høje koncentrationer i 
fugerne omkring døre samt i 
samlinger mellem betonele-
menter. Der er også registreret 
afgasning fra fugerne til luf-
ten. Ved den første luftmåling 
taget i en bolig der havde 
stået tom længe, er der målt 

op til fem gange den anbefa-
lede grænseværdi. Efterføl-
gende målinger har vist noget 
lavere værdier i beboede boli-
ger, men tallene er stadig pro-
blematiske. Derfor vil KAB nu 
igangsætte en række tekniske 
indgreb.  
 ”Foreløbig skal vi have tal-
lene så langt ned, at det er 
helt ufarligt for mennesker at 
bo i boligerne,” siger direktø-
ren. ”Teknikken består i, at 
man putter en tyk alumini-
umsfolie hen over fugen og 
derefter en træliste hen over 
den. Vores foreløbige forsøg 
viser, at så kommer vi meget 
langt ned i PCB-afgasning.”
 Hvad der skal ske på læn-
gere sigt er uklart, men KAB 
vil efter indkapslingen gen-

nemføre nogle forsøg i 
tomme boliger for at finde ud 
af, hvordan man bedst kan 
fjerne PCB-fugerne.
 ”Vi kan lige nu ikke sige ret 
meget om, hvordan det kom-
mer til at foregå, men i løbet 
af det næste halve års tid la-
ver vi et overordnet, grundigt 
projekt. Målet er at fjerne alle 
fugerne i løbet af de næste 
par år og gerne hurtigere,” si-
ger Jesper Nygård.
 Ud over de forskellige tekni-
ske indgreb mener KAB, at be-
boerne også bør gøre en ind-
sats. De skal – råder boligsel-
skabet dem til – lufte hyppigt 
ud, og de skal være særdeles 
grundige med rengøringen 
for at undgå giftige ophob-
ninger i husstøv. <

Ud af godt 50.000 boliger fandt KAB for høj koncentration af PCB  i 295 
lejligheder i bebyggelsen Birkhøjterasserne i Farum Midtpunkt.

28 boligen 11  -  2009
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Det kom som en ubehagelig 
overraskelse, da beboerne i Birkhøj-

terrasserne fik at vide, at der var an-
vendt PCB i deres boliger, men dem, 

som Boligen har snakket med, tager 
det roligt og føler sig godt informeret.
”Åh nej ikke igen.” Det var Susanne 

Topps første tanke, da hun hørte om fore-
komsten af PCB, og om at den kunne be-

tyde, at hendes familie skal rykke ud af deres 
bolig i nogle uger. 
”Vi har været med til at flytte for flere familie-

medlemmer på det sidste, og jeg er ikke begej-
stret for udsigten til at skulle bakse med møbler 

igen, men der er ingen grund til at gå i panik over 
PCB. Vi har boet her i knap ti år, og det gør ingen 

forskel, om vi tager den med ro i nogle måneder 
endnu,” siger hun.
Susanne Topp er ikke forskrækket over at bo i en bo-

lig, hvor der er forhøjede koncentrationer af et farligt stof 
i luften.
”Der er tale om små mængder PCB, og man skal være 

meget uheldig og have opholdt sig i lejligheden 16 timer i 
døgnet i 35 år for at være udsat for øget cancerrisiko. Selv-
følgelig skal PCB tages alvorligt, men det gælder om at 
holde hovedet koldt.” siger hun.

Svært at forholde sig til
”Det er svært at forholde sig til en melding om, at der er gif-

tige stoffer i ens lejlighed, når man har boet i den i 14 år. Jeg 
har børn, der lider af eksem, men jeg ved nu, at det ikke 
kommer af PCB, så vi tager det afslappet,” siger Charlotte 
Nielsen.

Hun synes, det er rart, at KAB hurtigt holdt et informati-
onsmøde for beboerne:

”KAB’s repræsentanter kunne ikke svare på alt, fordi un-
dersøgelsen ikke var færdig, men de fortalte, hvad de vidste. 
Det er prisværdigt og vækker tillid.”

Det er beroligende at vide, at boligselskabet tager tingene 
alvorligt, selvom det ikke løser alle problemer, mener Char-
lotte Nielsen: 

”Nogle af beboerne er bekymrede for, om det får økono-
miske konsekvenser at nedbringe PCB-forekomsten. Ingen 
ved, hvem der skal betale regningen, men i sidste ende kan 
det nemt blive beboerne.” 

Medier overdriver
Regner Møller er utilfreds med den måde, sagen har været 
dækket i de lokale medier:

”I en af aviserne stod der, at Birkhøjterrasserne nok skulle 
rives ned. Den slags kan nemt forurolige mange ældre bebo-
ere, og jeg synes, det er vanvittigt at skrive den slags.”

Inga og Regner Møller har boet i bebyggelsen i 27 år og 
har ikke mærket til giftstoffer i luften. Derfor og fordi han 
tvivler på, at undersøgelsen er tilstrækkelig grundig, opfor-
drer Regner Møller til at slå koldt vand i blodet:

”Der er kun blevet målt i en enkelt lejlighed, så tag den 
med ro og undersøg sagen nøjere, før der handles.”

Godt at vi får de
rigtige informationer

Beboerne i Birkhøjterrasserne er ikke begejstrede over  
udsigten til PCB-indgreb, men de er godt tilfredse med at  

være blevet informeret i rette tid

Af Jan Kaare
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"Skurken" ...! 
Det er de næ-
sten 40 år 
gamle fuger 
mellem beton-
elementerne, 
der stadig 
afgiver PCB. 

Læs mere om PCB på side 14 >>
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PCB er sundhedsskadelige og mil-
jøfarlige industrikemikalier, der 
blev brugt i Danmark fra 1950’erne 
til 1970’erne. Stofferne blev især 
anvendt, når vinduer og døre skulle 
forsegles samt til fuger i samlinger 
af bygningselementer. 
 Fra 1977 var der forbud mod 
PCB i fugemasse, og al anvendelse 
blev forbudt i 1986, men en ukendt 
mængde PCB findes fortsat i den 
danske boligmasse.
 PCB forlader med tiden fugemas-
sen og trænger ind i for eksempel 
beton. Forekomsten kan måles i in-

deluft, i husstøv og i forurenet 
jord.
 Hvor mange bygninger, der in-
deholder PCB, er et åbent spørgs-
mål, men myndighederne er ved at 
undersøge forholdene. 
 ”På baggrund af nuværende vi-
den kan man ikke give et dæk-
kende billede af problemets om-
fang,” siger ingeniør Ersün Züfer, 
Erhvervs- og Byggestyrelsen.
 ”Derfor er der igangsat undersø-
gelser for at vurdere, om der er be-
hov for en særlig indsats. Målet er 
også at udvikle en enkel og billig 

metode, så det bliver lettere at 
måle PCB i indeluft.”
 Skoler, daginstitutioner og pleje-
hjem får et særligt fokus i undersø-
gelsen, men kemikalierne kan fin-
des i mange forskellige bygnin-
ger  opført eller renoveret i de år, 
hvor PCB var tilladt at bruge.

PCB er fællesbetegnelsen for mere 
end 200 forskellige kemikalier, der 
binder sig til fedtvævet og optages i 
fødekæden hos dyr og mennesker, 
hvor det tager meget lang tid at 
nedbryde. 
 Kemikalier mistænkes for at 
kunne være en af årsagerne til en 
række sundhedsproblemer, hvoraf 
de alvorligste er hjerneskade, skader 
på nervesystemet, udviklingsfor-
styrrelser hos børn, svækket im-
munforsvar, cancer, leverskader og 
hormonforstyrrelser. 

 Alle danskere menes at have PCB i 
kroppen i større eller mindre grad, 
men det er formentlig kun få, der 
bliver syge af det. Når det er svært 
at sige, hvor mange eller for den 
sags skyld komme med andre præ-
cise oplysninger om kemikalierne, 
hænger det sammen med, at der 
findes mere end 200 former, og at 
de langt fra er lige giftige.
 Risikoen for at indånde PCB øges, 
jo længere man opholder sig i loka-
ler, hvor stofferne findes, og jo 
større koncentrationer de findes i.

Måske PCB
i mange bygninger

b o l i g m i l j ø

PCB er sundhedsfarlige
kemikalier
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Flere myndigheder, heriblandt arbejdstilsynet 
og erhvervs- og Byggestyrelsen, har udarbejdet 
et faktaark, som beskriver den lovgivning, der er 
gældende for pCB. arket beskriver også, hvad 
myndigheder, virksomheder og borgere kan gøre, 
hvis de har mistanke om pCB i arbejdsmiljø, affald 
og indeklima. Faktaarket kan downloades fra mil-
jøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. 

på erhvervs- og Byggestyrelsens websted 
www.ebst.dk er der en vejledning om, hvad 
man kan gøre for at nedbringe pCB-indholdet
i indeluft. 
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Måske PCB
i mange bygninger

Sidste frist 31.12.2009

Allux brevkasser smukt og enkelt design med Rukolås. Sikkerhed i fremtiden

Sikkerhed for reservedele
Hurtig udskiftning af klap og 
låge f.eks. ved hærværk. 
10 års reservedelsgaranti

Navneskilt
18 mm navnestrimmel eller 
16 mm abservabogstaver 
kan monteres i klappen

Lås
Mulighed for aflåsning af 
brevklap (ved f.eks. til- og 
fraflytning, nytår)

Mulighed for skråtag
Undgå brandfare p.g.a. 
reklamer/aviser og andet affald 
efterladt på brevkasserne 

- ny postlov 

Allux PC3Allux PC1 / PC2

Allux brevkasser - vælg mellem aluminium eller lakeret stållåge

Allux SC

Juliana A/S, Sivlandvænget 29, 5260 Odense S, Mail: mail@juliana.com, Tlf:  66 11 18 11, Fax: 66 11 18 82, www.juliana.com

10 års reservedelsgaranti 12 års garanti mod rustgennemtæring Hurtig og omgående levering

DeT påHviLer eJereN AF 
eJeNDOMMeN AT OpSTiLLe 
brevkASSeANLæg
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ny klimavenlig beton
Danmarks Tekniske Universitet har været med til at 
udvikle en ny betonkonstruktion, der kan halvere 
materialeforbruget og derved reducere miljøbelastningen. 
Foreløbige beregninger viser, at der eksempelvis ved 
opførelse af et 90.000 kvadratmeter stort indkøbscenter 
kan spares op mod 5.000 ton CO2 ved at anvende de 
nye konstruktioner i stedet for konventionelle beton- og 
stålkonstruktioner. Det svarer til den mængde CO2 en bil 
udleder, hvis den kører en strækning svarende til 1000 
gange rundt om jorden. I tilgift giver de nye stærkere og 
betydeligt lettere konstruktioner helt nye arkitektoniske 
muligheder. 

RMN

Byg flere boliger
folk lever længere
Det vil formentlig være en god ide, hvis samfundet snart finder de store 
entreprenørmaskiner frem fra maskinhallerne, hvor de ellers pt. samler 
masser af støv. For der vil blive behov for betydeligt flere boliger. Der er 
nemlig udsigt til, at mere end halvdelen af alle nyfødte i de rige lande vil 
runde 100 år. Det mener i hvert fald professor Kaare Christensen fra Syd-
dansk Universitet, efter at han og tre tyske forskerkolleger har gennem-
gået en række videnskabelige artikler og har nærstuderet demografiske 
data fra ilandene ifølge videnskab.dk. 

”Hvert år i de seneste 165 år er middellevetidsrekorden blevet slået 
med tre måneder om året, og så er det ikke noget helt vildt skud, at det 
kan fortsætte sådan i 100 år eller mere,” fortæller Kaare Christensen til 
videnskab.dk. 

RMN

LLO: Byg flere
ungdomsboliger
Regeringens boligpolitik står i direkte 
modsætning til ambitionerne om, at flere 
unge skal tage en uddannelse. Det mener 
cheføkonom hos Lejernes Landsorganisation, 
Jesper Larsen. Han forudser en dramatisk 
forværring af de unges boligsituation i løbet 
af de næste 10 år.

”Om 10 år er der cirka 100.000 flere unge 
mellem 19 og 29 år. De fleste af dem vil være 
under uddannelse, men hvor skal de bo? 
Allerede i dag mangler der ungdomsboliger, 
og det bliver meget værre, hvis man ikke 
kommer i gang med at bygge nye boliger 
og modernisere de gamle utidssvarende 
kollegier. Desværre ser det ikke ud til, at 
regeringen vil gøre noget ved det. Det er 
ikke bare et problem for de studerende, 
men det er meget dumt i forhold til en 
uddannelsesstrategi,” siger han.

Allerede i dag indvirker problemer med 
at finde en ordentlig bolig, der passer til 
en studenterøkonomi, negativt på mange 
studerendes uddannelsesforløb. Det 
konkluderer en rapport, som Danske Elever 
og Studerendes Kollegieråd (DSK) netop har 
offentliggjort. 

Det er især de unge, der har et svagere 
netværk eller kommer langvejs fra, der ifølge 
DSK risikerer at blive tabere i boligkampen, 
hvilket skader deres uddannelsesindsats. 

RMN
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Ringgården med i
Aalborgs første 
energineutrale
etageboligbyggeri

 
Nu er vinderen af BOLIG+ konkurrencen om Danmarks første 
energineutrale etageboligbyggeri i Aalborg fundet. 

Konkurrencen blev vundet af konkurrenceholdet TEAM+ v/ 
Arkitema, Leif Hansen Rådgivende Ingeniører, Esbensen Rådgi-
vende Ingeniører, Faktor 3, DONG energy, Thornton Thomas-
setti, Boligforeningen Ringgården og Bau-How Danmark. 

Konkurrenceopgaven skulle besvares på to niveauer: Dels 
et principielt BOLIG+ energikoncept, som skal kunne stilles til 
rådighed for branchen som shareware, dels et konkret BOLIG+ 
etageboligprojekt i Aalborg. Sidstnævnte omfatter 60 energi-
neutrale ejerboliger, i alt 7.000 m², der påtænkes opført på en 
byggegrund i Nørresundby ud til Limfjorden. Byggegrunden er 
i Aalborg Kommunes lokalplan udlagt som arkitektonisk ekspe-
rimentarium.

RMN

Lissabon
spar 34.875,-

Dansk producerede legepladser
Overholder alle DS/EN 1176

Rådner aldrig fordi:
Plaststolper,
HPL plader, 

Rustfri stålglidebane, 

WWW.LUDUS.DK

   

ORDRETELEFON
40808769 

   

Axel Kiers Vej 44, 8270 Højbjerg, 86296898

Frit valg
55.000,-

Glade børn- trygge forældre !

Normalprisen er  89.875,-
Inkl. moms, levering og opsætning

Normalprisen er  90.400,-
Inkl. moms, levering og opsætning

Eventyrland
spar 35.400,-

Inklusive moms levering
og opsætning.

Boligpriserne vil 
fortsat falde
Økonomerne i RB-Børsens og Ritzaus Bureaus økonomi-
ske panel forudser, at boligpriserne vil falde yderligere 10 
procent, før bunden er nået.

Ifølge en af panelets økonomer, Jes Asmussen der er 
cheføkonom i Handelsbanken, er det især vest for Store-
bælt, at prisfaldet vil slå mest igennem.

”Nogle af de steder, hvor priserne var kommet højst 
op, har vi set nogle meget kraftige korrektioner i ned-
adgående retning med prisfald på en 30-40 procent. 
Der tror vi, at prisfaldene bliver væsentligt begrænsede, 
mens vi i regionerne vest for Storebælt mangler at se en 
større priskorrektion,” siger Jes Asmussen til RB-Børsen. 
Jes Asmussen peger på udviklingen i arbejdsløsheden og 
det stadig store antal udbudte boliger som de store kata-
lysatorer i yderligere fald.

RB-Børsen og Ritzau Bureaus økonomiske panel består 
af 43 økonomer fra banker, universiteter og interesse-
organisationer, der svarer på en række spørgsmål om, 
hvordan de ser på Danmarks økonomiske fremtid. 

RMN
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B
ogens titel er en 
tilsnigelse. De før-
ste almene bygge-
rier i Århus er fra 
omkring 1920, 

men bogens anledning er 
Landsudstillingen i Århus 
1909, som hermed får en lyk-
ønskning med 100-års jubi-
læet. Helt i orden. Den udstil-
ling satte virkelig gang i År-
hus. Byens første almene byg-
geri var Villabyen Skovbakken 
i Marienlund (Århus Nord), 
opført 1919-27 og tegnet af 
Axel Høegh-Hansen (1877-
1947), en af byens bedste og 
flittigste arkitekter. Villabyen 
var det første byggeri for AAB-
Århus, der blev stiftet 1919, og 
det var avanceret dengang, en 
haveby inspireret af den en-
gelske haveby-bevægelse. Og 
sådan fortsatte de almene bo-
ligforeninger – ikke bare i År-
hus men i hele landet – med 
at være avancerede, somme ti-

åRHUSHISTORIE

Indgangsfacade ved Uffesvej i Viby J.
(Vesterbo 1953, arkitekt: Max Boye Rasmussen).

”De fem fingre” i Skejby 
(Fagbo 1994, arkitekt: 
Tegnestuen Vandkunsten).

Af Olaf Lind
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der så meget, at det gav bag-
slag. Men det er ikke den hi-
storie, der fortælles i bogen. 
Snarere tværtimod. De 17 
byggerier, der præsenteres, er, 
som det hedder i forordet, ek-
sempler på dem, ”der lever et 
mere stille liv”. Gelleuppar-
ken, Bispehaven og andre pro-
blemramte bebyggelser er ikke 
med. Udgiverne har villet 
”præsentere vore udvalgte 
byggerier ud fra deres æstetisk 
smukkeste side.”
 Og en flot bog er det, ikke 
mindst på grund af Anders 
Bachs fornemme fotos. Det er 
også en stor bog, som man 
ikke læser i sengen, og den er 
stramt tilrettelagt i tidens mi-
nimalistiske stil med rigeligt 
hvidt papir men heldigvis 
også med god plads til store, 
stemningsfyldte fotos. Fint 
boghåndværk. Hvert af de syt-
ten byggerier beskrives kort 
og populært med en blanding 
af facts og personlige indtryk 
hos forfatteren, Gøsta Knud-
sen (byens nuværende stads-
arkitekt). Teksterne kan være 
overdrevent sports-folkelige 
som den om Økohuset i 
Skejby, der beskrives som 
”sexet arkitektur, der rykker”, 
men der er også mere ram-
mende udtryk som beskrivel-
sen af et murværk med skifter 
af røde og gule sten ”à la kik-
sekage” (Uffesvej). Netop det 
udtryk fanges af Louis Jensens  
fortekst til Uffesvej, hvor en 
lille dreng har fået øjnene op 
for det rød-gule murværk. 
Han synes, at det ligner råd-
huset i Siena. Det har han 
nemlig lært om i skolen. Det 
får hans mor til at tænke på, 
at de måske skulle tage til Ita-
lien næsten sommer, og hun 
får lyst til at lave en kikse-
kage. Jensens små tekster, der 
indleder hvert afsnit, er i det 
hele taget fine, poetiske bille-
der af det almindelige liv, det 

stilfærdige liv, som det leves i 
de fleste almene bebyggelser.  
 Kort sagt viser bogen en an-
derledes præsentation af bo-
ligbyggeri. Skønmaleri? Ja be-
stemt, men også med et godt 
blik for de almene værdier i 
arkitekturen, håndværket og 
livet i al almindelighed. En 
egentlig guide til det almene 
byggeri i Århus er der altså 
ikke tale om. Det kunne den 
almene sektor og byen ellers 
godt fortjene. Det ville nu 
ikke have skadet det folkelige 
i form og indhold, hvis bogen 
havde vist et par tegninger, en 
plan af beliggenheden eller i 
det mindste et kort, der viste, 
hvor i byen de 17 bebyggelser 
befinder sig. Måske mener 
man, at det er noget enhver 
århusianer ved. Men bogen 
kan sagtens med fornøjelse og 
udbytte læses af folk i resten 
af landet. <åRHUSHISTORIE

tekst: Gøsta Knudsen og 

Louis Jensen, fotos: Anders 

Bach: Udsyn og indblik. Almen 

arkitektur i Århus gennem 

100 år. 122 sider, stort format, 

rigt illustreret. Udgivet af de 

almene boligforeninger i Århus, 

2009. Pris kr. 299,-.

b o g a n m e l d e l s e

Nortec System A/S  ·  Telefon 70 256 256  ·  www.nortec.dk

Bedste køb til vaskeriet!
Nortec P6 er placeret som Bedst i Test på hele 4 områder:

Energiforbrug

Vandforbrug

Restfugtighed

Vaskeevne

Se besparelserne ved at investere i Nortec P6 på

www.bedstitest2009.dk 

Di� o Inkasso A/S behandler inkassosager for mere end 70 

boligselskaber. Vi kan også hjælpe dit boligselskab med at 

forbedre bundlinjen. 

Kontakt Markedschef Claus Skouby (csh@di� o.dk) på 

tlf. 21 74 45 43 og hør hvad vi kan gøre for dig.

Vi tilbyder behandling af:

• Friske fl yttesager

• Bolignævnssager

•  Afskrevne sager

• Udsættelsessager

• Sager som advokaten har opgivet

INKASSO FOR BOLIGSELSKABER

STYRK DIN 
BUNDLINJE

w
w

w
.di� oinkasso.dk
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Den 7.-18. december i år mødes statsledere, regerings-
medlemmer og embedsmænd fra 192 lande i Bella 
Centret. Det overordnede mål er at blive enige om 
en global klimaaftale for perioden efter 2012, hvor 
Kyoto-protokollen er tilendebragt. 
    Det er ikke meningen, at klimatopmødets deltagere 
under konferencen kun skal bruge deres fritid i tivoli 
og byens øvrige forlystelser. Deltagerne vil blive gjort 
opmærksom på adskillige danske initiativer, opfindel-
ser med mere, der på sigt skal nedsætte det farlige 
Co2-udslip. mange af dem står der almene bolig-
organisationer bag. Blandt dem, som decembers  
mange klimaturister kan besøge er Store Hus i avedøre 
og det Co2-neutrale hus Hyldespjældet i albertslund. 

E
ngang i slutningen 
af marts 1979 kom 
en brøndgraver 
forbi Store Hus i 
Avedøre. Han opda-

gede, at huset hældede, og 
Hvidovre Avis tog et billede 
af brøndgraveren, der stod og 
holdt krampagtigt på huset. 
Ifølge avisen afveg huset hele 
4,4 meter fra sin lodrette 
akse.
 Det var selvfølgelig en 
aprilsnar, men adskillige be-
boere blev nervøse, og der 
blev sat beroligende medde-
lelser op i opgangene.
 Nu bliver Store Hus til Store 
Solhus, og det er ikke en 
aprilsnar i utide men et visio-
nært projekt, der gennem en 

stor renovering bliver til et 
meget synligt og energirigtigt 
fyrtårn for regionen.
 Det 12 etager høje hus blev 
født med mange af de ska-
vanker, der fulgte med den 
tids byggeri. Og gennem 
årene er huset da også blevet 
forbedret og fornyet flere 
gange. Den nye energireno-
vering skal være med til at 
fortælle, at det også nytter at 
bevare byggeri fra 60'erne og 
70'erne.
 I første omgang etableres 
der solfangere på taget. De vil 
blandt andet producere 
varmt vand til Store Hus, som 
får et engangsbeløb for at 
stille tagfladen til rådighed 
for Avedøre Fjernvarme. Belø-

bet er med til at finansiere 
opsætningen af solceller på 
sydgavlen, der blandt andet 
skal levere el til pumper, ele-
vatorer og vaskeri.
 Et flertal af beboerne har 
godkendt projektet, selv om 
der ikke umiddelbart kan for-
ventes en økonomisk gevinst. 
KAB har beregnet en beskeden 
årlig huslejestigning på 3,78 
kr. pr. kvadratmeter, hvilket 
svarer til en stigning på 
0,51%. Steen Jørgensen, der er 
formand for afdelingsbestyrel-
sen og idémand bag projektet, 
er overbevist om, at energire-
noveringen på sigt vil vise sig 
at være en god forretning.

Stand og avis
Første del af renoveringen er 
godt i gang og bliver klar til 
topmødet. Her har Hvidovre 

Kommune en stand i Bella 
Centret, hvorfra der uddeles 
en tosproget 20 siders klima-
avis, som også husstandsom-
deles i Hvidovre og omegn. 
Derudover afgår der under 
topmødet busser fra Bella 
Centret til blandt andet Store 
Hus i Hvidovre. 
 “Både klimaavisen og sam-
arbejdet i øvrigt er et unikt 
og tæt samarbejde mellem 
kommunen, erhvervslivet, 
græsrødder og afdelingsbe-
styrelsen i Store Hus,” siger 
direktør Erik Christiansen, 
EBO Consult. 
 Samarbejdspartnerne er – 
ud over beboerne – Avedøre 
Fjernvarme amba, Dong 
Energy, EBO Consult A/S, Kø-
benhavns Solcellelaug I/S, 
Hvidovre Kommune,  boligaf-
delingen Store Hus og KAB. <

Almene boligorganisationer forbereder sig på 

KLIMATOPMØdET

Fra Store HuS tIL SoLHuS 

e n e r g i  o g  m i l j ø

Af Ib Hagner
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Almene boligorganisationer forbereder sig på 

“Da vi i sin tid fik at vide, at klima-
topmødet kom til København, be-
gyndte tankerne straks at rulle, og 
vi tænkte: Hvordan kan vi bi-
drage?”
 Det siger Hyldespjældets tals-
mand, Povl Markussen, der vil 
gøre, hvad han kan for at medvirke 
til, at topmødet bliver en succes. 
 Han var med fra starten i det 
grønne arbejde, der har gjort den 
almene boligafdeling, Hyldespjæl-
det i Albertslund, til en af Dan-
marks mest miljøbevidste. Og han 
ser frem til at præsentere et CO2-
neutralt hus for den amerikanske 
præsident – hvis han dukker op – 
og andre prominente gæster, der 
besøger København i december må-
ned. Alt det forberedende arbejde 
er gjort, men i skrivende stund er 
håndværkerne endnu ikke gået i 
gang. Povl Markussen forsikrer dog, 
at huset bliver færdigt til topmødet 
– de enkelte moduler er fabrikeret 
og klar til at blive sat op.  
 “Men vi kommer under pres, for 
ideerne er store og mange, og de 
økonomiske ressourcer er ikke 
uanede.”
 Det CO2-neutrale hus, som er del 
af et projekt, der omfatter i alt ni 
huse, er et samarbejde mellem de 
store virksomheder Danfoss, Velux, 
Rockwool og Albertslund Kom-
mune. Derudover er deltagerne 
Agenda Centeret, Teknologisk Insti-
tut, Cenergia, Rubow arkitekter A/S 
og BO-VEST. Landsbyggefonden 
har bidraget med 500.000 kr. 

Nye løsninger
“Det er et udviklingsprojekt, der 
handler om at renovere eksiste-
rende boliger. Det er fint nok at fo-
kusere på nybyggeri, men der er 
store områder i Albertslund og 
Danmark i øvrigt med byggeri fra 

60'erne og 70'erne, der står overfor 
at skulle renoveres. Det er bygnin-
ger, der blev bygget industrielt, og 
de skal renoveres industrielt. Det 
handler altså om at udvikle en in-
dustriel måde at renovere på, så vi 
kan få så meget som muligt for 
pengene. Og beboerne skal ikke fra-
flytte – det koster jo en bondegård! 
Det handler om at finde løsninger, 
så man i løbet af ganske få dage 
kan renovere et hus. Fundamentet 
bliver gravet og isoleret i forvejen, 
så kommer facadeelementerne, og 
der bliver skåret hul i taget. Så leve-
res tagelementerne og solprismet 
med solceller og solfanger, som 
Velux har udviklet. Det hele kom-
mer i færdige moduler, som er lige 
til at sætte op. Og beboerne får en 
større bolig, fordi vi fjerner radiato-
rerne og flytter noget teknik op på 
taget, det giver mere skabsplads.” 
 I vil også udfordre den nuværende 
energiforsyning?
 “Ja, vi opgiver fjernvarmen. I ste-
det for at få to energisystemer ind i 
boligen – el og varme – får vi kun el 
ind. Vi bruger el-nettet som et bat-
teri, fordi vi producerer lige så me-
get, som der bliver brugt i huset. 
Det er også et signal til energisyste-
met om, at hvis de ikke vil levere 
vedvarende energi, så gør vi det 
selv.”
 Og l vil udnytte spildevandet?
 “Ja, i forbindelse med renoverin-
gen udvikler vi forskellige ting. Det 
er bl.a. at udnytte varmen i spilde-
vandet. En pumpe skal sørge for, at 
vi kan genbruge varmen fra spilde-
vandet, der dannes, når vi har væ-
ret i bad, vasket op eller brugt va-
skemaskinen.”
 Og du fastholder, at huset er klar til 
klimatopmødet i december?
   “Ja, vi har en tradition for at 
gøre, hvad vi siger.” <

traDItIon oG nytænKnInG 
I HyLDeSpJæLDet
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S
elv om Boligselska-
bet af 1939 i Hol-
bæk er ved at blive 
en del af Boligsel-
skabet Sjælland, bli-

ver fusionen ikke total. Bolig-
selskabet Sjælland har betak-
ket sig for at overtage en fire 
år gammel afdeling, som har 
haft problemer med udlejnin-
gen gennem hele sin levetid.

 Det drejer sig om Mejsedal 
med 11 boliger, som er ind-
rettet i et tidligere plejehjem i 
Kundby i den tidligere Svin-
ninge Kommune. Siden afde-
lingen stod færdig i somme-
ren 2005, har gennemsnitligt 
27 procent af dens boliger 
manglet lejere.
 Da Boligselskabet Sjælland 
i sommer tog stilling til fusi-

onen med Boligselskabet af 
1939, blev det oplyst, at afde-
lingen var i betalingsstands-
ning. 

To beboere tilbage
”Den er nu overgået til en ad-
vokat, der skal søge at få af-
hændet afdelingen. Den 
kommer nok på tvangsauk-
tion. Der er ikke betalt termi-
ner pr. 30. september,” siger 
regnskabskonsulent og pro-
jektleder Tina Stifeldt, Bolig-
selskabet Sjælland.
 Selv om afdelingen ikke 
følger med herover, er dens 
beboere ikke overladt til sig 
selv. Boligselskabet Sjælland 
sørger for den basale service 
for de to, der er tilbage.
 Problemerne med Mejsedal 
skyldes tilsyneladende, at 
flere af boligerne er usædvan-
ligt store og dyre. Den største 
er på knap 130 kvadratmeter 
og har en husleje på 8.364 kr. 
om måneden.

 ”Det er fatalt, for man kan 
nemt købe et hus og sidde til 
7.000 kr. om måneden i 
Kundby,” siger Anni Falk 
Hansen fra tilsynet med det 
støttede boligbyggeri i Hol-
bæk Kommune, hvor afdelin-
gen nu hører hjemme.

Kommunen var skeptisk
Da plejehjemmet blev over-
flødigt, udbød Svinninge 
Kommune det til salg. Her 
var Boligselskabet af 1939 hø-
jestbydende og fik dermed fo-
den indenfor i kommunen, 
selv om den var betænkelig 
ved projektet.
 ”Vi rådede til, at der blev 
indrettet tre-fire lejligheder 
mere, så de ikke blev så store 
og så dyre. Men de mente, at 
de sagtens kunne leje ud,” si-
ger Svinninges tidligere borg-
mester, Søren Christensen (V), 
som nu er medlem af byrådet 
i Holbæk.
 For halvandet år siden hen-
vendte Boligselskabet af 1939 
sig til Landsbyggefonden for 
at få driftsstøtte til den nød-
lidende afdeling. Fonden pe-
gede da på, at der kunne være  
behov for at ombygge nogle 
af de store lejligheder til flere 
mindre lejligheder.
 Afviklingen af afdelingen 
kan blive dyr for Holbæk 
Kommune, som har overtaget 
Svinninge Kommunes økono-
miske forpligtelser. Kommu-
nen har kautioneret for lån 
til 3,4 mio. kr. og indskudt 
knap én mio. kr. i grundkapi-
tal. <

dén afdeling
ville de ikke have
Fire år gammel afdeling, som altid har haft udlejningsproblemer, 
undtages fra sjællandsk boligfusion.

Af Jørn Nyvang

TLF: 3282 1033

Picnic
Bænkebord - 14144
Normalpris 4.995,- 
Tilbudspris 3.995,-

 
Kanontårnet - 10290
Normalpris 49.995,-
Tilbudspris 43.995,-

Klatrekiosk
Natur - 19148
Normalpris 38.995,-
Tilbudspris 32.995,-

Atlantistårnet - 12500
Normalpris 39.995,-
Tilbudspris 33.995,-

Arena
Highbury - 11565
Normalpris 97.995,- 
Tilbudspris 85.995,-

w
w

w
.la

rs
la

j.d
k

TLF: 3282 1033

Legepladser med certifikat
Alle typer faldunderlag
Sikkerhed & kvalitet
Gratis rådgivning
Pris excl. Moms

Mejsedal er et tidligere plejehjem og bliver også snart en tidligere  
almen boligafdeling.
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Konferencer 
der er værd at 
skrive hjem om!

Du lærer bedst i et inspirerende og 
imødekommende miljø. 

Med prisbelønnet arkitektur som ramme 
og Øresund i baghaven er Konventum – 
Lo-skolens konferencecenter mere end 
bare et konferencecenter. 

Ny dansk mad med sæsonens bedste 
råvarer fuldender indtrykket. Man kan bare 
ikke mærke det på prisen.
 
Vi tilbyder 20 plenumlokaler, auditorier 
til 250 mennesker, 30 grupperum, 212 
værelser og et dedikeret personale i 

samme verdensklasse som kunsten på 
vores vægge. Det sikrer, at din konfer-
ence bliver værd at skrive hjem om. 
 
Få et tilbud på 
konventum.dk 
eller telefon 49 28 09 00

Kristian J. Jensen
Industrivej 24
2750 Ballerup
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Hej boss

Vi rykker for vildt på den strategi.  Det er noget lettere at være kreativ  og produktiv, når rammerne er så  inspirerende. Her er jo kunst alle vegne! De nye performancemål glider også godt ned.
PS: Skal vi ikke starte en kunstklub? Jeg vil gerne være formand.

(-
:
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k u r s e r

Kort budgetkursus
Deltagere
Medlemmer af afdelingsbe-
styrelsen og andre med inte-
resse for emnet.

Formål
Formålet er at give den valgte 
et indblik i og en forståelse 
for, hvordan man som afde-
lingsbestyrelse kan spille en 
aktiv rolle i udarbejdelsen af 
et budget for afdelingen.

Indhold og emner
Kurset indeholder en gen-
nemgang af budgettets be-

tydning for afdelingens valg 
og prioriteringer af vedlige-
holdelse og boligstandarder. 
Kurset gennemgår desuden 
de konti, som beboerne har 
størst indflydelse på. 

•  De væsentligste poster i 
budgettet

•  Planlagt og periodisk  
vedligeholdelse

•  Budgetproceduren
•  Muligheder for indflydelse 

på budgettet
•  Afdelingsmødets budget- 

behandling og godkendelse

kursus for ansatte

Inspektør- og  
driftslederuddannelsen
Deltagere
Inspektører og driftsledere.

Formål
At styrke deltagernes bygge-
tekniske, økonomiske og juri-
diske viden i forhold til byg-
ningsdrift og vedligeholdelse 
samt give input til lederrollen.

Indhold og emner
Uddannelsen er opdelt i 4 
moduler, hvor der er en gen-
nemgang af de emner, faglige 
forhold, problemstillinger, 
udfordringer osv., inspektø-
ren/driftslederen møder i sin 
dagligdag. Uddannelsen læg-
ger også stor vægt på, at del-
tagerne får skabt et fagligt 
netværk, så der kan ske en vi-
densdeling fremover. 

Det er en forudsætning, at 
man deltager på alle fire mo-
duler, idet der i et vist om-
fang forekommer hjemmeop-
gaver mellem modulerne, ek-
sempelvis driftsplaner.

• Byggeteknik
• Drift & vedligeholdelse  
• Faglige forhold 
• Økonomistyring 
• Daglig ledelse
• Jura
• Konflikthåndtering 
•  Grøn afdelingsdrift og 

udenomsarealer 
•  Inspektørjobbet - nu og i 

fremtiden  

Deltagere
Nyansatte medarbejdere og 
andre ansatte, som ønsker et 
bredt kendskab til den al-
mene sektor.

Formål
Formålet er at give deltagerne 
et solidt overblik over den al-
mene boligsektor samt et 
godt fundament for BL's mere 
specialiserede kurser og ud-
dannelser.

Indhold og emner
Gennemgang af den almene 
boligsektor – lige fra kommu-
nens tilsynspligt og admini-
strationens rolle over opbyg-
ning af boligorganisationen 
med beboerdemokrati og til 

det egentlige lovmæssige 
grundlag. Udover de mere 
lovmæssige emner vil uddan-
nelsen også sætte fokus på 
den enkelte medarbejders si-
tuation som ansat i en ser-
viceorienteret virksomhed. 

•  Introduktion til den al-
mene boligsektor

• Beboerdemokrati
•  Økonomi og Landsbygge-

fonden
• Udlejningen
• Råderet
• Fraflytning
• Nybyggeri
•  Kommunikation og kon-

flikthåndtering

datoer: 20/1 – 17/3 2010 (vinterferie i uge 7)
Internat: 16/3 – 17/3 2010
Tid: Onsdage kl. 9 til kl. 15
Sted: SAS Radisson, Århus
Pris: 12.950 kr.
Kursusnr.: 203–26 

dato: 29/1 – 30/1 2010
Tid: Fre. kl. 17 til lør. kl. 16
Sted: Scandic, Aalborg
Pris: 3.050 kr. (2.250 kr. uden overnatning)
Kursusnr.: 252-52

Kort grundkursus

dato: 29/1 – 30/1 2010
Tid: Fre. kl. 17 til lør. kl. 16
Sted: Scandic Herning 
Pris: 3.050 kr. (2.250 kr. uden overnatning)
Kursusnr.: 251-56 

Deltagere
Nyvalgte medlemmer af afde-
lingsbestyrelsen. 

Formål
At give deltagerne overblik 
over beboerdemokratiets op-
bygning og inspiration til ar-
bejdet i afdelingsbestyrelsen. 

Indhold og emner
En introduktion til arbejdet i 
afdelingsbestyrelsen med fo-
kus på afdelingsbestyrelsens 
rolle, kompetencer og ansvar. 

På det korte grundkursus er 
der ikke afsat tid til større 
gruppedrøftelser og casear-
bejde i samme omfang som 
på Grundkursus for afde-
lingsbestyrelser.

•  Beboerdemokratiets  
opbygning

• Hvem bestemmer hvad?
•  Afdelingsbestyrelsens rolle i 

afdelingen
• Indflydelse på driften
• Mødeindkaldelsen
• Og meget mere

kursus for valgte

kursus for ansatte

kursus for valgte

Modul 1

dato:  

8/2 – 10/2 2010

Tid:  

Man. kl. 10.00 

til ons. kl. 14.20

 
 
 

Modul 2

dato:  

8/3 – 10/3 2010

Tid:  

Man. kl. 10.00 

til ons. kl. 14.20

 
 
 

Modul 3

dato:  

12/4 – 14/4 2010

Tid:  

Man. kl. 10.00 

til ons. kl. 14.20

 
 
 

Modul 4

dato:  

25/5 – 26/5 2010

Tid: 

Tirs. kl. 10.00  

til ons. kl. 14.20

 
 
 

Sted: Hotel 

Haraldskær, Vejle

Samlet pris: 
26.250 kr.

Kursusnr.:  

208-15

Grunduddannelsen for  
administrative medarbejdere
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November
n  Synskursus

Tirsdag d. 3. til  
onsdag d. 4. november
Kursusnr.: 223-19
Sted: Hotel Haraldskær, Vejle
Pris: 4.350 kr.

n  Udlejning

Mandag d. 9. til  
onsdag d. 11. november
Kursusnr.: 212-29
Sted: Hotel Haraldskær, Vejle
Pris: 6.600 kr.

n  Grundkursus

Fredag d. 13. til  
søndag d. 15. november
Kursusnr.: 100-59
Sted: Hotel Haraldskær, Vejle
Pris: 3.900 kr.

n  Afdelingsmødet

Fredag d. 13. til  
søndag d. 15. november
Kursusnr.: 150-17
Sted: Hotel Haraldskær, Vejle
Pris: 3.900 kr.

n  Kort Budgetkursus

Fredag d. 13. til  
lørdag d. 14. november
Kursusnr.: 252-50
Sted: Hotel Hvide Hus, Køge
Pris: 2.950 kr. (2.200 uden 
overnatning)

n  Boligengelsk

Mandag d. 16. og 
tirsdag d. 24. november
Kursusnr.: 241-03
Sted: Hotel Haraldskær, Vejle
Pris: 3.700 kr.

n  Lovgiving

Mandag d. 16. til  
onsdag d. 18. november
Kursusnr.: 207-15
Sted: Hotel Haraldskær, Vejle
Pris: 6.600 kr.

n  Temadag om ansættelsesret

Tirsdag d. 24. november
Kursusnr.: 323-21
Sted: Hotel Haraldskær, Vejle
Pris: 1.850 kr.

n  Tid til nyt?

Fredag d. 27. til 
søndag d. 29. november
Kursusnr.: 173-11
Sted: Hotel Haraldskær, Vejle
Pris: 3.900 kr.

n  Kort Grundkursus

Fredag d. 27. til 
lørdag d. 28. november
Kursusnr.: 251-55
Sted: Scandic, Roskilde
Pris: 2.950 kr. (2.200 uden 
overnatning)

n  Kort Budgetkursus

Fredag d. 27. til 
lørdag d. 28. november
Kursusnr.: 252-51
Sted: Scandic, Silkeborg
Pris: 2.950 kr. (2.200 uden 
overnatning)

n Kurser for valgte
n Kurser for ansatte
n Kurser for ansatte og valgte

k a l e n d e r



42 boligen 11  -  2009 boligen 11 -  2009          43

I 
2001 blev der indgået 
en partnerskabsaftale 
om renoveringen mel-
lem de tre boligforenin-
ger, Københavns Kom-

mune og Tingbjerg Fællesråd. 
En idékonkurrence i 2003 
blev vundet af Arkitema og 
landskabsarkitektfirmaet SLA, 
der siden udarbejdede en hel-
hedsplan. Ved et EU-udbud i 
2005 vandt arkitektfirmaerne 
Bornebusch og Witraz samt 
landskabsarkitektfirmaet GHB 
opgaverne, der er afsluttet i 
2009. ”Arkadeblokkene”, der 
tidligere rummede 1-værelses 
aldersrenteboliger, er nu ind-
rettet med 70 store familiebo-
liger. Det er netop et forsøg 
på at ændre bebyggelsens 

image, idet de større boliger 
skal tiltrække mere ressour-
cestærke beboere. Højhuset, 
der oprindelig blev bygget for 
at skjule varmecentralens 
skorsten, har nu mistet det 
formål, for skorstenen er fjer-
net ved overgangen til fjern-
varme, og dens areal på eta-
gerne er lagt til de berørte, 
små boliger. Desuden har høj-
huset fået nyt indgangsparti, 
og altanerne er inddækket 
med glas. Ellers har renove-
ringen som nævnt mest dre-
jet sig om veje og friarealer. 
Hovedgaden, ”Ruten”, har 
fået ny indretning med trafik-
chikaner, cykelsti og en bold-
bane på det brede p-areal. En 
ny belysning er opsat på veje 

og stier med forskellig ud-
formning efter placeringen. 
Armatur og master har en en-
kel og robust udformning, 
der passer godt til bygninger-
nes arkitektur. I de 24 have-
rum er beplantningen trim-
met – med respekt for C.Th. 
Sørensens tanker – og der er 
opsat nyt inventar, fx. et klat-
renet, der i sig selv er en flot 
skulptur. På veje og pladser er 
der opsat plinte i hvid beton. 
De er bl.a. til at sidde på, men 
de skal også stramme op på 
de diffuse vej- og pladsrum. 
Det gør de dog kun i beske-
den grad. 

Fortætning
Steen Eiler Rasmussen be-

skrev selv Tingbjerg som ”en 
by i byen”. Den har også alle 
en bys faciliteter, men den 
savner byens tæthed. Ting-
bjerg er så grøn og åben, at 
den virker diffus, og det har 
denne renovering ikke æn-
dret ved. Vinderforslaget ved 
konkurrencen i 2003 foreslog 
bl.a. en fortætning i form af 
boligblokke oven på butiks-
centret, der virkelig trænger 
til fornyelse, og den mulig-
hed overvejes vist stadig. ”Ru-
ten” er et usædvanligt bredt 
vejrum, der i høj grad bidra-
ger til det diffuse indtryk af 
Tingbjerg. Der er plantet en 
række træer langs vejens 
nordside, men vejrummet 
kunne bære en langt krafti-

”Ruten” set fra højhuset.

Renovering af en by
a r k i t e k t u r

Bydelen tingbjerg er over nogle år blevet renoveret. Det er sket især for at nedbryde tingbjergs 
rygte som et af landets mest belastede boligområder – ikke så meget for de sædvanlige bygge- 
og betonskader, men bl.a. med nyindretning af udearealer. 

Af Olaf Lind   Foto: Jørgen Jørgensen
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gere beplantning, som i det 
mindste ville give en visuel 
fortætning. Sådan havde 
Steen Eiler Rasmussen også 
selv forestillet sig ”Ruten”. 
Der er planer om et kultur-
hus, som undervejs har givet 
anledning til heftig diskus-
sion mellem etnisk danske og 
muslimske beboere om husets 
indretning. Men nu er dette 
og husets placering ved sko-
len samt finansieringen fra 
Københavns Kommune og 
Landsbyggefonden på plads. 
Et kulturhus bidrager til for-
tætningen både fysisk og so-
cialt. Det projekt og renove-

ringen generelt ville de to 
gamle professorer sikkert 
nikke anerkendende til. De 
ville forstå, at den slags skal 
til for at løfte Tingbjerg ind i 
det 21. århundrede. Men 
Tingbjergs største problem, 
volden og hærværket, ville de 
to nok ikke kunne forstå. 

Beskedenhed
Tingbjergs historie er lang og 
dramatisk. Allerede i 1942 
blev professor Steen Eiler Ras-
mussen og daværende lektor 
C.Th. Sørensen anmodet om 
at skitsere en bydel i Husum 
ved København. Forslaget fra 

de to, arkitekten og havearki-
tekten, blev foretrukket frem 
for et konkurrerende forslag 
fra Kooperative Arkitekter. 
Bygherrerne,  KAB og FSB (se-
nere også SAB) tænkte stort, 
for der var tale om en ny by 
med ca. 2.500 boliger til ca. 
6.000 beboere, svarende til de 
nuværende indbyggertal i fx 
Maribo. Tingbjerg, der den-
gang hed Gyngemosen, var 
bl.a. tænkt som genhusning 
for de mange familier, der 
måtte flytte fra saneringen af 
Adelgade-Borgergade i Køben-
havn – et projekt som Steen 
Eiler Rasmussen også havde 

en ledende rolle i. Den over-
ordnede plan for Tingbjerg 
indeholder træk, der dengang 
var både gamle og nye. Der er 
træk af traditionelle karréer, 
der dog er så åbne, at de har 
karakter af parkbebyggelse, 
som dengang var nyt. Og de 
krumme veje var noget helt 
originalt for denne plan. Byg-
gemyndighederne forlangte, 
at bebyggelsen ikke måtte 
rage op over den omgivende 
beplantning. Det hele skulle 
være beskedent – også af øko-
nomiske grunde. Det var jo 
krigs- og krisetider. Men det 
er ikke med beskedenhed, >> 

Nye lamper på et gangareal. Udsnit af Tingbjerg set fra højhuset.

FAKTA
renovering af tingbjerg med ca. 2.500 boliger, veje og 24 haverum.

opført 1950-1972 ved arkitekt, professor Steen eiler rasmussen og 
havearkitekt, lektor C.th. Sørensen.

renoveringen 2001-09 planlagt og projekteret af:

arkitema K/S, tegnestuen Bornebusch a/s, WItraZ arkitekter + landskab.

Stig L. andersson (SLa), GBH landskabsarkitekter.

Fra SER's oprindelige projekt: Snit i ”Ruten” med kraftig beplantning. 
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Det renoverede højhus.

a r k i t e k t u r

man indskriver sig i arkitek-
turhistorien. Tingbjergs und-
selige bygninger fik ikke no-
get godt skudsmål i arkitekt-
kredse. De enkelte boliger og 
deres nærmeste omgivelser 
var og er til gengæld noget af 
det bedste boligbyggeri fra 
1900-tallet. I den sammen-
hæng er beskedenhed en dyd.  

Omdømmet
Byggeriet stod på i mere end 
20 år fra 1950 til først i 
1970 érne. Derved overlap-
pede Tingbjerg byggeriets in-
dustrialisering i 1960 érne, 
der medførte de store beton-
byggerier. I den fase modstod 
Steen Eiler Rasmussen flere 
forsøg på, at også Tingbjerg 
skulle bygges af beton. Han 
holdt fast i de gule mursten, 
og mon ikke bygherrerne er 
glade for det i dag? I hvert 
fald er det ikke facader og 
konstruktioner, der har 
trængt til omfattende renove-
ring. De enkelte huse er fulde 
af tænksomme, snusfornuf-

tige detaljer. Højden på max. 
tre etager passede f.eks. med 
Steen Eiler Rasmussens fore-
stillinger om den ideelle fa-
miliebolig, hvor børnene i 
gårdhaven kunne råbe til de-
res mor på 3. sal. Skydeskod-
derne foran de franske altaner 
var en særlig Steen Eiler Ras-
mussen-detalje, der er prak-
tisk i boligen og et livgivende 
element i facaden. Desuden 
blev boligerne udstyret med 
spisekøkkener, nedstyrtnings-
skakte og i nogle tilfælde gen-
nemlyste rum, men det hele 
var selvfølgelig tænkt til Dan-
mark for 60 år siden. Der er 
sket meget siden da, dog mest 
angående boligens ydre 
image. Den mest dramatiske 
forandring i Tingbjerg foregik 
fra 1980'erne, da beboersam-
mensætningen blev ændret 
radikalt ved indflytningen af 
et stort antal ressourcesvage 
beboere herunder en del med 
anden etnisk herkomst end 
dansk. Det førte til det, der 
nu er Tingbjergs største pro-

Ny lampe ved vej og fortov.
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Hermed indkaldes ansøgninger om 
støtte til projekter, som vedrører forsøg 
og udvikling i alment boligbyggeri 
– innovation.

Efter en bestemmelse i almenbolig-
loven § 91 B, kan Landsbyggefonden 
yde støtte til fremme af innovation i 
det almene byggeri, såvel i nybyggeri 
som ved renovering. Støtten ydes i 
form af tilskud, som kan dække de 
merudgifter, der helt / delvist er for-
bundet med planlægning, gennem-
førelse og rapportering af udviklings-
projekter af innovativ karakter. 

Støtten kan ydes i årene 2007 – 2010 
med en årlig ramme på 5 mio. kr.

1. ansøgningsrunde, 2007 – 2008  
midler, er gennemført.  
2. runde, 2009 – 2010 midler, opslås 
hermed.

Støtte kan ydes til projekter, der kan 
styrke og udvikle det almene byggeri 
bl.a. inden for følgende overordnede 
byggetekniske temaer:

 1)  Fremtidssikring eksisterende 
byggeri.

 2)  Produktivitetsforbedring ved 
nybyggeri og renoveringer.

 3)  Energibesparende foranstalt-
ninger, miljøforbedringer, 
nybyggeri og renoveringer.

Ved bedømmelsen af ansøgninger vil 
der især blive lagt vægt på nyheds-
værdi og et realistisk forståeligt 
konkret projekt, et visionært og 

helhedsbetonet byggeteknisk projekt 
med indhold om styrkelse af økonomi 
og effektivitet, samt byggeteknisk og 
arkitektonisk kvalitet. 

Der skal gøres rede for samarbejds-
partnere, formidling, medvirken i 
netværk og evalueringsform mv. 

Der anvendes ikke ansøgnings-
blanketter eller lignende.

For yderligere oplysninger om formål 
og ansøgningers indhold henvises til 
fondens regulativ og vejledning samt 
fondens hjemmeside:  www.lbf.dk -> 
”Driftsstøtte” -> ”Fysiske arbejder”. 

Henvendelse pr. telefon evt. til sekreta-
riatschef Birger R. Kristensen eller til 
byggetekniske konsulenter :  
Anker Jensen, Lars Holmsgaard og 
Käte Thorsen.

Ansøgningsfrist for puljen, 2009 – 2010 
midler, er den 15. december 2009 og 
ansøgninger kan sendes med behørige 
bilag på e-post : lbf@lbf.dk – eller med 
almindelig post.

STØTTE TIL INNOVATION
I ALMENT BOLIGBYGGERI

Studiestræde 50
1554 København V

Telefon : 33 76 20 00
Telefax : 33 76 20 05

lbf@lbf.dk
www.lbf.dk

Renoveringen er udtryk for, at 
tingbjerg er værd at bevare, og 
den er generelt udført med re-
spekt for de oprindelige tanker 
med arkitektur og haverum.

Et handicap for bydelen er dens 
mangel på bymæssig og visuel 
tæthed. Det forhold har renove-
ringen ikke ændret væsentligt 
på. 

Ny lampe ved vej og fortov.

blem, nemlig bebyggelsens 
omdømme, der i nyere tid har 
fået alvorlige knæk ved vold 
og hærværk. Det er ikke arki-
tekturens skyld, og proble-
merne fjernes ikke alene med 
bygningsmæssige indgreb. 
Derfor suppleres den fysiske 
renovering af en række bo-
ligsociale initiativer. <

TINgBjerg OgSå 
UNDer SOCIAl 
geNOPreTNINg
Sideløbende med den fysiske renove-
ring af tingbjerg, der her på siderne 
anmeldes af Olaf Lind, er der igangsat 
en omfattende social indsats for 
kvarteret, der ud over tingbjerg også 
omfatter Utterslev Huse. Landsbyg-
gefonden, boligorganisationerne og 
Københavns Kommune har i alt skudt 
40 millioner kroner i en social helheds-
plan, der løber fra 2007 til 2012.

Indsatsen rummer blandt andet 
opførelsen af nye byattraktioner 
herunder et nyt kulturhus, omfattende 
individuel erhvervsvejledning, drift 
af it-værksted for beboerne, omfat-
tende idrætslige og andre aktiviteter 
for børn og unge, blade, hjemmeside 
med mere. 

tingbjerg og Utterslev Huse rummer 
2.500 boliger mellem FSB og SAB, der 
administreres af KAB. Der bor i alt godt 
6.000 beboere, hvoraf 32 procent er 
under 18 år. 66 procent er indvandrere 
eller efterkommere efter indvandrere. 
42 procent i aldersgruppen 18-65 er 
på overførselsindkomst. 55 procent af 
beboerne i samme aldersgruppe står 
uden for arbejdsmarkedet. I bestræ-
belserne på at genoprette beboersam-
mensætningen anvendes både fleksi-
nel og kombineret udlejning.

RmN    

Flere Informationer om indsatsen kan findes 
på www.tingbjerg.com



boligen 11 -  2009          4746 boligen 11  -  2009

n o t a b e n e

60 år
Forretningsfører Poul Hald, Sa-
lus Ejendomsadministration, 
fylder søndag 22. november 
60 år. 
 Poul Hald er oprindelig 
bankuddannet i Sønderborg. 
Efter 15 år ved først Kommu-
nernes Revisionsafdeling i Søn-
derborg som revisor og siden 
Sønderjyllands Amtskommune 
som afdelingsleder begyndte 
han i 1988 inden for den al-
mene boligsektor.
 Her blev han administrati-

onschef i Sønderborg Andels-
boligforening og fortsatte i 
1997 som forretningsfører ved 
Aabenraa Andelsboligforening. 
Byen havde i mange år tradi-
tion for tæt alment samar-
bejde, idet Aabenraa Andels-
boligforening og Kolstrup Bo-
ligforening havde samme 
adresser for deres administrati-
oner.
 Samarbejdet blev udbygget, 
da de to boligorganisationer 
sammen med Tønder Andels-
boligforening og Sønderborg 
Andelsboligforening stiftede 
fællesadministrationen Salus. 
Her har Poul Hald fortsat an-
svaret for Aabenraa Andelsbo-
ligforening.
 Poul Hald fejres ved en re-
ception mandag 23. november 
kl. 12-16 i Guldbjergparkens 
festsal, Aabenraa.

Ny formand
Benny Helmer har gjort lynkar-
riere i beboerdemokratiet. I 
begyndelsen af september blev 
han valgt ind i bestyrelsen for 
Middelfart Boligselskab. Kort 
tid efter vandt han en kampaf-
stemning om formandsposten 
i boligselskabet.
 I forvejen er Benny Helmer, 
58, medlem af afdelingsbesty-
relsen i Øresundsvænget, hvor 
han bor.
 Den nye formand erkender 
over for Fyens Stiftstidende, at 
han har lidt i kriller i maven på 
grund af udfordringen, men 
regner med at kunne læne sig 
op ad sin gode administrator, 
Boligforeningen Højstrup.

Administrationen sikret
Skagen Boligforening har løst 
en hasteopgave. Den har fun-
det en medarbejder til at passe 
sit kontor.
 I det tidlige forår nedstemte 
en generalforsamling et forslag 
fra bestyrelsen om at lade Bo-
ligforeningen Vesterport i Fre-
derikshavn tage sig af admini-
strationen. Beslutningen med-
førte travlhed, fordi boligfor-
eningens kontormedarbejder 
gennem 36 år, Elsebeth Thom-
sen, havde besluttet at gå på 
efterløn til sommer.
 Hendes afløser er fundet hos 
en anden boligforening i Ska-
gen, Neptun: Anna-Kathrine 
Jensen.
 De fire lokale almene bolig-
organisationer i Skagen har ef-
ter mange års diskussioner om 
samarbejde fortsat hver sin ad-
ministration. To af dem, Bolig-
foreningen af 1952 og Grenen 
Boligforening af 1946, har dog 
lagt deres administrationer på 
samme adresse.

Samsø-administration 
valgt
Efter at først Domea og siden 
Boligkontoret Danmark for-
søgte og siden betakkede sig 
for opgaven, har Samsø Ældre-
boligselskab fundet et tredje 
selskab til at administrere sig. 
 Opgaven er gået til Dan-
Ejendomme. Aftalen blev un-
derskrevet 17. september, oply-
ser kommunalbestyrelsesmed-
lem Niels Lundsager på sin 
blog på www.samso.dk.
 Dan-Ejendomme administre-
rer i forvejen Lægeforeningens 
Boliger i København og An-
delsboligforeningen Fryden-
højparken i Hvidovre samt en 
række kollegier. Samsø Ældre-
boligselskab består nu kun af 
én afdeling med 23 lejemål. Ef-
ter uro i selskabet blev 24 an-
dre lejemål af det udskilt til en 
ny organisation, Samsø Bolig-
selskab, der administreres af 
Boligkontoret Danmark.

Formanden for Helsingør Boligselskab, Ole 
Husum Frederiksen, er død den 18. oktober 
2009 – 69 år gammel.
    Det er en meget markant personlighed, 
som den almene sektor hermed har mistet. 
Ole Husum blev afdelingsformand i sin af-
deling Vapnagaard i Helsingør allerede i 
1972 kort efter sin indflytning i den nybyg-
gede lejlighed i 1971. Posten som afdelings-
formand er bevaret i alle 37 år, og senere 
blev det til en plads i bestyrelsen for bolig-
selskabet – fra 1997 som formand.
 Ole Husum har været fantastisk engage-
ret i sin afdelings ve og vel med meget for-
nemme resultater af en stor renoveringsind-
sats med moderne ideer om opdeling af 
den meget store afdeling for at skabe mere 
variation og identitet.

 Ole Husum har også været en helt usæd-
vanlig stærk og engageret formand for bo-
ligselskabet, som både var kendt og respek-
teret i Helsingør Kommune og i kredsen af 
almene boligorganisationer, hvor Ole Hu-
sum bl.a. Var medlem af BĹ s repræsentant-
skab.
 Jeg har kendt Ole Husum i mange år også 
som en meget stærk repræsentant for be-
boerdemokratiet. Jeg erindrer endnu med 
glæde, da jeg deltog i en fornem studie-
kreds, som Ole Husum fik til at fungere uge 
efter uge i sin bebyggelse med aktive og 
engagerede beboere.  
 Bedre og mere engageret kunne det ikke 
gøres.
                                                                                                   

Gert Nielsen

Et fantastisk 
engagement
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rustet til 
kommunesamarbejde
Domea har ansat 35-årige An-
ders Walthersdorf Frederiksen i 
en nyoprettet stilling som bo-
ligstrategisk chefkonsulent. 
Han får ansvaret for at ruste 
Domeas kunder til de udfor-
dringer og muligheder, som 
boligselskabet ser i det nye 
samarbejde med kommuner og 
andre boligorganisationer. Et 
samarbejde der er en del af sty-
ringsreformen, der træder i 
kraft til nytår. 
 Anders Walthersdorf Frede-
riksen er cand.scient.adm. i po-
litologi og offentlig forvaltning 
fra Aalborg Universitet og har 
erfaring inden for organisati-
onsanalyser, evaluering og pro-
jektledelse. 

Kommunenavnet 
følger med
Først var der en Frederiksværk 
og en Hundested Kommune. 
Samtidig var der et Hundested 
og et Frederiksværk Ældrebo-
ligselskab.
 Så fusionerede kommunerne. 

De blev til Frederiksværk-Hun-
dested Kommune, og da det 
lød for tungt blev navnet æn-
dret til Halsnæs Kommune.
 Nu er boligselskaberne fusio-
neret. Det fælles navn følger 
kommunen: Halsnæs Ældrebo-
ligselskab.

n o t a b e n e

b l  i n f o
Siden seneste udgave af  Bo ligen er der udkommet 
 følgende  udgaver af nyheds brevet BL informerer:

Nr. 53 - 30. september 2009
Orientering om regelændringer i forbindelse med styringsre-
formen 
 
Nr. 52 - 30. september 2009
Lidt mere af det hele – Danmarks almene boliger
 
Nr. 51 - 24. september 2009
Tilskud til ”skæve boliger” for særligt udsatte grupper
   
Nr. 50 - 24. september 2009
Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift
 
Nr. 49 - 10. september 2009
Ansøgningsfristen for nyere byggerier for overgang til den 
nye og bedre finansiering udløber den 30. september 2009

 11. kreds

Samarbejde og 
styring – hvordan?

Samarbejde mellem 
boligorganisationer 

og kommuner præ-
ger kredsens 
weekendkonfe-

rence lørdag-søn-
dag 21.-22. november.

Emnet indgår i den orientering om den bolig-
politiske situation, som vicedirektør Bent Mad-
sen, Boligselskabernes Landsforening (BL), gi-
ver ved konferencens start. 
 Dernæst kommer styringsreformen på dags-
ordenen i tre storgrupper, som skiftevis drøfter 
samarbejde mellem boligorganisationer, sty-
ringsdialog mellem kommune og boligorgani-

sation samt den dokumentationspakke, der 
bliver væsentlig del af styringsdialogen. Der 
bliver her oplæg ved administrerende direktør 
Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark, ud-
viklingschef Carina Seifert, Dansk almennyttigt 
Boligselskab, og kredskonsulent John Frese, 
Boligselskabernes Landsforening.
 Søndag morgen præsenteres BL’s aktuelle 
kampagne ”Danmarks Almene Boliger – Lidt 
mere af det hele”, hvorefter deltagerne skal 
provokeres. Stand up-komiker (og Synspunkt-
skribent ved nærværende blad) Mette Frobe-
nius spørger, om beboerdemokratiet skal ud- 
eller afvikles, og vil blandt andet give svar på, 
om afdelingsbestyrelsens dage er talte.
 Weekendkonferencen gennemføres på Små-
landshavets Kursus- og Konferencecenter, Kar-
resbækminde ved Næstved. Deltagergebyret 
er på 2.950 kr. Tilmeldingsfristen er mandag 9. 
november.

k r e d s a r r a n g e m e n t e r

Landsforeningens
bestyrelse

 Formand
• Palle Adamsen

 næstformand
• Vinie Hansen

 1. kreds
• Birthe Qasem, formand

 Bent Frederiksen, næstformand

 2. kreds
 Karin Thomsen, formand

 Birte Flæng Møller, næstformand

 3. kreds
 Lars Andersen, formand

 Inger Lemvig Knudsen, næstformand

 4. kreds
• Bjarne Walentin, formand

 Jens Ole Jørgensen,  næstformand

 5. kreds
 John Jensen, formand

• Robert W. Thorsen, næstformand

 6. kreds
 Karsten R. Håkonsen, formand

 Gunnar Grangaard, næstformand

 7. kreds
 Per Nielsen, formand

 Karin Mortensen, næstformand

 8. kreds
• Orla Jensen, formand

 Egon Soll, næstformand

 9. kreds
 Allan Nielsen, formand

 Per A. Larsen, næstformand

 10. kreds
 Anders Lisvad, formand

 Poul Meisler, næstformand

 11. kreds
 Jørgen Lindhardt, formand

 Axel Larsen, næstformand

 

Særligt valgte og udpegede
medlemmer:
 

 Jesper Nygård, KAB

 Jørn Ravn, Domea

• Michael Demsitz,

 Boligkontoret Danmark

 John Frese, medarbejder-   

 repræsentant, BL

 Niels Olsen, DAB

 Christian Høgsbro, AAB København

• Er medlem af forretningsudvalget
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SynSPUnKT AF THOMAS BLOCH RAvn

Alle boliger indgår i sammenhænge – sammen-
hænge som måske ofte er vigtigere end selve boligen.
 Små, nedslidte lejligheder kan ligge i miljøer, der gør 
dem attraktive. Store, up-to-date kvalitetsboliger kan 
ligge i områder, der gør det svært at få mennesker til 
frivilligt at bo der.
 Sammenhæng betyder noget, sommetider endda næ-
sten alt. Det kan være alt fra, om kulturmiljøet er inte-
ressant eller intetsigende, om man har lyst til at bo 
sammen med områdets andre beboere, om skole og 
indkøbsmuligheder er tilgængelige og i orden, om tra-
fikken til og fra fungerer, om strukturen er fremmed-
gørende eller fællesskabsstiftende osv.
 Jeg er ikke ekspert på området. Min baggrund for 
disse funderinger er først og fremmest egne oplevelser 
gennem de 55 år, jeg har levet, kombineret med mit ar-
bejde i Den Gamle By, hvor vi har som opgave at belyse 
by- og boligmiljøer i et historisk perspektiv.
 Jeg tror i høj grad, at oplevelsen af bokvalitet er indi-
viduel, alt efter hvem man er, og hvor man er i livet. 
 Da min kone og jeg læste på universitetet i 1970'erne, 
boede vi i en to-værelses midt i Århus, og det var helt 
ideelt. Lige omkring os boede der mange forskellige 
mennesker, udfoldelsesmulighederne var fornuftige, 
der var gode trafikforbindelser til næsten alt, og kultu-
ren og værtshusmiljøet var lige uden for døren.
 Da vi fik vores første barn, blev vi imidlertid op-
mærksomme på, at klapvognen kørte i udstødnings-
rørshøjde, og at det var meget småt med oaser, hvor 
hun kunne tumle rundt. Og så flyttede vi. 
 Det er jo egentlig ganske banalt.
 Men selvom bokvalitet nok er individuel, så tror jeg 
på den anden side også, at der er nogle steder, som de 
fleste af os finder attraktive. 
 1000-kroners-spørgsmålet er så naturligvis, hvad det 
er, der giver kvaliteten.
 Her er mit bedste bud, at man skal se på, hvad der sy-
nes at fungere i forskellige sammenhænge og så natur-
ligvis lære af gode erfaringer, når man skal planlægge 
nye boliger. Samtidig kan man naturligvis også tage 
ved lære af fejl, der allerede er blevet begået.
 Helt for egen regning vil jeg pege på følgende ting, 
som jeg tror er vigtige for en god sammenhæng.
 Boligen skal ligge i et område, der er præget af mang-
foldighed. Husene skal være forskellige i størrelse og de-
sign, der skal være forskellige boligtyper, der skal være 
forskellige generationer og typer, og så skal der være 
forskellige former for funktioner i området. Jeg kender 
ikke noget mere dræbende end uniformitet og regulari-
tet på alle hylder. 

 Der skal være mødesteder, formelle som ufor-
melle. Steder, hvor man kommer efter noget, og 
steder, hvor det bare er naturligt at stoppe op et 
øjeblik og betragte livet eller hilse på hinanden.
 Området skal være organisk, og der skal være 
mulighed for engagement og selvudfoldelse. Hvad 
enten det drejer sig om at skabe steder, hvor man 
selv kan plante et træ, sætte en bænk, eller det 
drejer sig om muligheden for at male sin fordør i 
helt sin egen farve. 
 Endelig skal der være et element af uoversku-
elighed i det miljø, boligen indgår i. Der skal 
være nogle områder, man ikke har helt check 
på, og det skal være muligt at gå på opdagelse.
 Det følger logisk af disse pointer, at jeg me-
ner, man skal være varsom med at planlægge 
for meget i detaljen. 
 Personligt føler jeg mig ikke godt tilpas i 
planlagte byer eller bykvarterer. Alt fungerer 
tilsyneladende, men stederne mangler ånd, 
identitet, karakter og særpræg. 
 Og det er karakteristisk, at jeg kan fare 
vild i planlagte byer som Telford i England 
og Høje Tåstrup på Sjælland, mens jeg næ-
sten altid kan finde frem til kirken og det 
centrale torv i gamle byer, der er skabt 
uden central planlægning. <

Sammenhæng
betyder noget

SKRIBENTER 

Hans Engell
forhenværende  minister, 
partileder for Det Konser-
vative Folkeparti og  
redaktør  på Ekstrabladet 

Per Larsen 
Chefpolitiinspektør ved  
Københavns Politi

John R. Frederiksen 
Formand for Ejendomsfor-
eningen Danmark

Christine Feldthaus  
Livs stilsekspert

Margrethe Kähler 
Konsulent i Ældre sagen

Manu Sareen
Forfatter og politiker

Erling Olsen 
Forhenværende minister og 
 formand for Folketinget

Bettina Post  
Formand for Dansk  
Social rådgiverforening

Mette Frobenius 
Stand-up-komiker

Thomas Bloch Ravn 
Direktør for Den Gamle By i Århus

Elsebeth Frederiksen
Beboer
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