
#89 • oktober 2021

Beboermagasinet

Retten til  
forskellighed

Mangfoldighed 
Tema:

Fotoreportage:  
Rundt om  
det almene

Portræt af Abdel Aziz Mahmoud om:  



På vej mod en bæredygtig drift
De seneste år er driften i den almene boligsektor blevet effektiviseret markant. 
Det skyldes blandt andet den effektiviseringsaftale, der udløb i 2020, hvor 
sektoren skulle effektivisere for 1,5 mia. kroner. I begyndelsen af 2021 indgik 
Boligministeriet, KL og BL – Danmarks Almene Boliger så en ny aftale, der still-
er krav til, at sektoren effektiviserer for 1,8 mia. kroner frem mod 2026. 

Det betyder, at alle boligselskaber fortsat skal have stort fokus på at effek-
tivisere driften, og det gælder særligt i flere af de mindre boligafdelinger, der 
endnu ikke er kommet tilstrækkeligt i gang med at effektivisere.

De nye effektiviseringskrav falder sammen med, at der over de seneste 
år også er stillet øgede krav til boligafdelingernes drifts- og vedligehold-
elsesplaner, der skal fremtidssikre boligernes stand. Det er vigtigt, at der både 
nu og i fremtiden er penge til at sikre gode og velholdte boliger, og derfor 
stilles der skærpede krav til de vedligeholdelsesplaner, der er lagt for boligaf-
delingerne, som nu skal være gældende i 30 år. Samtidig kræves det, at der 
opspares tilstrækkeligt med penge til at realisere planerne. Det vil betyde, at 
der flere steder vil skulle opspares flere huslejekroner til vedligehold, men til 
gengæld vil det over længere tid betyde, at der kommer til at ske en mere 
jævn huslejeudvikling.

De øgede krav og de langsigtede planer for driften og vedligeholdelsen af 
boligerne skal alt sammen være med til at sikre en bæredygtig drift, der sikrer 
gode og velholdte boliger, der er til at betale både nu og i fremtiden.

Boligkontoret Danmark

Ny forretningsfører  
i Silkeborg
Anita Skarregaard Dideriksen er tiltrådt som ny forret-
ningsfører på Boligkontoret Danmarks afdelingskontor 
i Silkeborg. Anita er ny i stillingen, men har stor erfar-
ing med den almene sektor efter 14 år i Boligkontoret 
Danmark, blandt andet som chefkonsulent. 

Arbejdsfeltet er bredt, og Anita Skarregaard Dider-
iksen vil have fokus på gennemførelsen af en række 
besluttede bygge- og renoveringssager, herunder 
renoveringen af Poul La Cours Vej i Skanderborg. 
Også videreudvikling og understøttelse af den 
daglige drift og service blandt beboerne i de mere 
end 80 boligafdelinger og 2.200 boliger, som er til-
knyttet afdelingskontoret i Silkeborg, har høj prioritet.
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Om Beboermagasinet
Beboermagasinet 

Boligkontoret Danmark 

bidrager til dagsordenen  

og den aktuelle debat 

omkring almene lejeboliger. 

Magasinet præsenterer 

Boligkontoret Danmarks 

visioner og kompetencer 

gennem artikler, der er 

inspirerende, fængende og 

informerende om hverdags- 

og boliglivets emner.

Kære læser
I dette nummer af Beboermagasinet har vi fokus på mangfoldighed. For mig 
er mangfoldighed lig med mulighed for berigelse, mulighed for at lære nyt og 
mulighed for at se udfordringer og åbninger i et nyt perspektiv.  

Jeg oplever mangfoldighed, når jeg besøger vores mange almene bolig- 
områder rundtom i hele landet. 

Og jeg glædes ved møderne med unge, ældre, børnefamilier og enlige – ja, 
mennesker, der har set forskellige sider af livet. Mangfoldigheden er en styrke, 
både i vores almene boligområder og i samfundet som helhed. 

Men når mangfoldigheden også skal inkludere dem, der er “anderledes”, 
oplever jeg desværre, at begejstringen nogle steder mindskes. Det gør sig 
gældende i den politiske debat og konkret i den lovgivning, hvor der med de 
seneste års boligpolitiske tiltag indføres begreber som omdannelsesområder og 
forebyggelsesområder.  

De, der falder uden for normerne socialt med hensyn til indkomst, uddannelse,  
job, kriminalitet og ikke mindst etnisk oprindelse flere generationer tilbage, skal 
tvangsforflyttes og nægtes gode boliger i de udvalgte områder.

Dermed fjernes den mangfoldighed, der er stærkt medvirkende til at styrke 
sammenhængskraften i vores samfund. Når vi bor sammen og møder hinanden 
på tværs af sociale skel og baggrunde, er vi nemlig inde og røre ved noget af 
det mest fundamentale i vores danske velfærdssamfund. For ikke at tale om 
forståelsen for vores medmennesker.

Så lad os i stedet få indført et nyt begreb i boligpolitikken: mangfoldighedsom-
råder med fokus på det gode samspil, gensidig forståelse og respekt. 

I Boligkontoret Danmarks mangfoldige fællesskab passer vi godt på hinanden. 
Det gør du som beboer, når du er opmærksom på dine naboers trivsel, og det 
gør vi fra Boligkontoret Danmarks side med for eksempel vores boligsociale 
rådgivning. På side 46 kan du møde Kitt Sandell, der hver dag gennem  
telefonen rådgiver og hjælper vores beboere. 

Du kan også lade dig inspirere af det store portræt-in-
terview med tv-vært Abdel Aziz Mahmoud, der med 
nysgerrighed og overskud imødekommer fordomme og 
dermed baner vej for den berigende mangfoldighed.

Eller du kan dykke ned i, hvad det egentlig betyder for 
vores medmenneskelighed og rummelig at vokse op i et 
alment boligområde.

Klaus Bentzen
Formand for Boligkontoret Danmark
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Sidste år blev de orange vinduer i 
Boligkontoret Danmarks logo skiftet 
ud med det orange flag som et led i 
en brandingstrategi. Nu er der også 
udarbejdet et nyt BDK-mærke, som 
viser tilhørsforholdet mellem boligsel-
skaberne og Boligkontoret Danmark. 
Alle boligselskaber, som er medlem af 
fællesskabet i Boligkontoret Danmark, 
har altid haft og vil fortsat få plads til 

at være sig selv som boligselskab. Det 
er en stærk del af vores kultur, at alle 
boligselskaber – store som små – har 
deres selvstændighed som medlem. 
Samtidig er alle også en del af et stort 
og landsdækkende fællesskab, som 
vi gerne vil synliggøre mere. Vi kalder 
det co-branding, når vi står sammen 
som én fælles stærk afsender. 

Der er to forskellige BDK-mærker at 

vælge imellem: ‘en del af Boligkontoret 
Danmark’ eller ‘medlem af Boligkonto-
ret Danmark’. Brugen af BDK-mærket 
og dermed signalet udadtil om, at bo-
ligselskabet er medlem af Boligkontoret 
Danmarks fællesskab, er frivilligt at 
anvende i eksempelvis udlejningsmate-
riale, på byggeskilte, i beboerbreve, på 
selskabshjemmesider osv.

Boligkontoret Danmark

Fra 155 til 90 boliger gennem 
renovering og nybyg
I Nakskov Almene Boligselskabs afdeling Rosenparken har der 
gennem mange år været arbejdet på en helheds- og lokalplan, der 
skal muliggøre en større renovering og modernisering af afde-
lingen. Projektet er nu godkendt, og det betyder, at afdelingen 
skal gennem en reducering af antallet af boliger, renovering af de 
eksisterende og blivende samt en opførelse af 30 nye rækkehuse.

Renoveringen og opførelsen af de nye rækkehuse betyder, at 
det nye boligområde vil appellere til en bred vifte af personer og 
dermed sikre en blandet beboersammensætning.

Der er et stort ønske om at sikre et fælles udtryk mellem de 
renoverede og nye boliger – det vil derfor blive tænkt ind, når 
der vælges materialer. Derudover er der fokus på bæredygtighed 
i byggeriet, der blandt andet udmønter sig i genbrug af mursten 
fra de tre blokke, der skal rives ned. Murstenene skal danne en 
isolerende formur om de tre blokke, der bliver stående tilbage – et 
projekt, der er søgt støtte til.

Nakskov 

Nyt BDK-mærke ser dagens lys
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Hvem byder på kaffe? 
Så kan der godt sættes vand over til kaffe – hvis ikke de allerede har 
været her, så er der gæster på vej: 450 boligafdelinger får besøg af  
eksterne rådgivere. Boligkontoret Danmarks driftssekretariatschef,  
Adam B. Andersen, fortæller:

Hvem er de eksterne rådgivere, og hvad skal de?
De eksterne rådgivere er byggesagkyndige og udpeget af Landsbyggefon-
den (en form for opsparingsfond for almene boligorganisationer). Rådgiverne 
kommer fra blandt andre Rambøll, OBH og Sweco.  

De skal gennemgå boligafdelingernes bygninger for at se, om drifts- og 
vedligeholdelsesplanerne er fyldestgørende. Drifts- og vedligeholdelsespla-
nerne beskriver, hvornår bygningsdele som fx tag, vinduer og facader skal 
vedligeholdes og udskiftes. 

Hvorfor kommer de?
Det er politisk bestemt af Folketinget, at drifts- og vedligeholdelsesplanerne 
skal være 30-årige, og at de skal vurderes af en uvildig ekstern byggesag-
kyndig hvert femte år. Gennemgangen gennemføres første gang i 2021 og 
2022 og herefter hvert femte år. 

Skal de også ind i boligerne?
Ved gennemgangen kigger rådgiverne på bygningerne udefra og i udvalgte bo-
liger indefra. De beboere, hvis hjem rådgiverne skal besøge, bliver varslet forud. 

De eksterne rådgivere kommer ud for at sikre, at vi passer godt på boliger-
ne, og at vi sparer tilstrækkeligt op til det løbende vedligehold, så jeg håber, 
at de bliver taget godt imod, afslutter Adam B. Andersen. 

450 boligafdelinger

Fuld fart  
på byggeriet trods 
corona 
Da Danmark lukkede ned i marts 2020 på 
grund af corona, var der en frygt for, at 
byggeriet ville blive sat i stå, og mange 
arbejdspladser ville forsvinde. Sådan 
gik det ikke, og i Boligkontoret Danmark 
har der været fuld fart på byggesagerne 
sidenhen.

I 2020 havde vi 23 nybyggerisager 
i gang med samlet 470 nye almene 
boliger, hvor der i 2019 var 17. Udvikling 
i nybyggerier forventes at fortsætte de 
næste par år, hvor der lige nu arbejdes 
på 41 mulige nybyggerisager med om-
kring 1.200-1.500 nye almene boliger. Det 
samme gælder renoveringssagerne, hvor 
vi i 2020 havde 36 støttede renoverings-
sager i gang, hvilket er en stigning på 56 
% sammenlignet med 2019. Samtidig har 
der også været fuld fart på de ustøt-
tede renoveringssager. I 2020 var der 
133 sager, hvilket er en stigning på 107 % 
sammenlignet med året før.

De mange nye byggesager er spredt ud 
over det meste af Danmark i både Silke-
borg, Gelsted, Middelfart, Næstved, Bram-
ming, Helsinge, Sakskøbing, Helsingør, 
Hørsholm, Haslev, Gl. Holte, Holte, Ribe, 
Ryslinge, Hillerød og Nykøbing Falster.

Boligkontoret Danmark



Tekst: Eva Rastén, mail@erasten.com

Fotos: Roar Paaske
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Portræt Abdel Aziz Mahmoud

Trusler, modvilje og ondsindede e-mails er en del af 
Abdel Aziz Mahmouds liv. Han bliver dømt på grund af 
kærlighed, hudfarve og religion. Men Abdel har også en 
stemme og et budskab, som der bliver lyttet til og hørt. 
Han har en stærk tro på, at hvis vi er nysgerrige, taler 
sammen og lytter til hinanden, kan vi forstå og acceptere,  
at vi er forskellige og leve fredeligt side om side.
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“Vi er alle sammen forskellige, og 
hvis man har fordomme over for  

noget, synes jeg ikke, at man  
behøver at blande sig og fortælle, 
hvad man synes. Det er ens egen 
opgave at få fordomme til at for-

svinde. Man kan måske i stedet for 
spørge sig selv, hvad man ved om 

de folk, man har fordomme over 
for. Hvad mon de kæmper med? Og 

så prøve at snakke med dem for at 
blive klogere på dem. For mig 

gælder det, at jeg rummer alle, så 
længe deres måde at leve på ikke 

gør mig noget ondt.”

om homoseksuel 
muslim og med 
rødder, der fører 
tilbage til Palæ-
stina, har Abdel 
aldrig rigtig følt sig 
ligesom “alle de 
andre”. Som Abdel 
selv siger: “Jeg kan 
sætte hak i mange 
minoritetsbokse, 
og det har jeg i 

rigtig var barn, men jeg var også det æld-
ste barn og på den måde familiens tredje 
forælder. Jeg skulle hjem og oversætte 
alle de danske traditioner og normer for 
mine forældre. Jeg tror fx ikke, det er alle, 
der har prøvet at have en gryderet med 
til en grillaften,” smiler Abdel.  

Islam fyldte ikke meget i Abdels barn-
domshjem, men religionen var grund-
laget for traditionerne og værdierne og 
viste retningen for, hvad der var rigtig og 
forkert. I den gængse muslimske tro er 
det forkert at være tiltrukket af mænd. 
Abdel accepterede og blev mere og 
mere klar over som 19-årig journaliststu-
derende, at han var homoseksuel. 

“Alligevel spillede jeg heteroseksuel,” 
siger Abdel. “Jeg har spillet rollespil år 
efter år på den kedelige måde for at 
være en del af det store fællesskab i ste-
det for de små. I dag sætter jeg spørgs-
målstegn ved, om jeg løb for stærkt i 
det, jeg kalder klaphattekapløbet, og 
i min ivrighed efter at være som alle 
andre. At jeg løb for langt væk fra min 
kerne og der, hvor jeg kommer fra, fordi 
jeg ikke ønskede at blive kaldt perker 
eller bøsserøv.” 

“Jeg håber, jeg kan være med til at give 
det en værdi i de næste generationer, 
hvis man er anderledes end flertallet. At 
jeg skjulte min identitet, spillede skue-
spil og var bange for at blive opdaget, 
betød for mig, at jeg blev rodløs og 
splittet, og til sidst kunne jeg næsten 
ikke trække vejret. Jeg slappede aldrig 
af, og jeg var aldrig bare mig selv. Det er 
måske en kliché, at man bare skal være 
sig selv, men for mig er det et kæmpe 
privilegie,” understreger Abdel. 

Det er bedre at bo blandet
Abdel holder hånden op og tæller på 
fingrene: “Det er jo ikke, fordi vi skal til 

de senere år set som en fordel og en 
kæmpe styrke. Jeg har opdaget, at jo 
mere anderledes jeg er, jo mere kan jeg 
bruge det i mit arbejde. Alt det, jeg løb 
væk fra engang, bruger jeg aktivt i dag.” 
Den snoede vej til at nå den selvindsigt 
har sat sine spor i Abdel.

Flugten fra et land og fra sig selv
Abdels forældre voksede op som pa-
læstinensiske flygtninge i Libanon, men 
blev truet på livet af syriske tropper og 
måtte flygte til Abu Dhabi i 1982. Her 
blev Abdel født, men kort efter måtte 
den lille familie flygte til Danmark, da 
den libanesiske efterretningstjeneste var 
efter dem. De blev indkvarteret på et 
asylcenter på Næsseslottet i Holte, hvor 
de fejrede Abdels toårsfødselsdag.  
Fra Holte gik rejsen til Greve i en almen 
bolig, til et parcelhuskvarter i Middelfart, 
til Lærkevej i Ølstykke i Abdels teenage-
år. 

“Da jeg var barn, ville jeg bare gerne 
være ligesom alle andre,” fortæller Abdel. 
“Derfor spillede jeg mig mere dansk, end 
jeg var. Jeg talte mere korrekt dansk, jeg 
tiggede min mor om lasagne i stedet for 
arabiske falafler, jeg sørgede for at se ud 
som de andre og for at have de samme 
gaver med til børnefødselsdagene. Jeg 
skammede mig over mine forældres ac-
cent og prøvede at skjule, at vi ikke holdt 
jul. Min mor siger om mig, at jeg aldrig 



“Jeg tiggede min 
mor om lasagne  
i stedet for  
arabiske falafler”
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at sammensætte et boyband, hvor der 
skal være en af hver type, men i Mid-
delfart var der kun vores familie, som så 
anderledes ud. Hvis du tidligt i dit liv – fx 
i dit boligområde, din klasse eller på dit 
arbejde, gennem naboskaber, venskaber 
og kollegaskaber – naturligt bliver udsat 
for det, der er forskelligt fra dig selv, tror 
jeg, det er nemmere at acceptere. Som 
voksen tror jeg ikke, at man aktivt går 
ud og opsøger det, som er anderledes, 
hvor skulle du gå hen? Derfor er det 
vigtigt, at vi motiverer og inspirerer folk 
til at bo blandet. Det er godt for alle,” 
mener Abdel. 

At vi tidligt og på naturlig vis oplever 
forskellige kulturer, gør det måske 
nemmere at forstå forskellene. Abdels 
mor blev af sprogskolen opfordret til at 
træne sproget ved at gå ud og tale med 
nogen og øve sig. Det gav god mening 
for Abdels mor, og hun bankede derfor 
på naboens dør i Greve og inviterede 
på kaffe. “Det var et kulturchok for min 
mor at opleve et nej tak til en kop kaffe 
og en dør, der blev lukket i foran næsen 
af hende. Der, hvor min mor kommer fra, 
er det slet ikke en mulighed. Der er det 
tværtimod naboerne, som nærmest tvin-
ger sig adgang til hjemmet,” siger Abdel 
med et skævt smil. 

Derfor tog Abdels mor sine forholds-
regler, da de flyttede til Middelfart. 
“Min mor lavede de her regler om, at 
når vejret var godt, skulle vi sætte os 
foran i haven og vinke til dem, der kom 
forbi. På den måde kunne alle se, at 
der ikke var noget i vejen med os. Jeg 
tænker, at der først er noget i vejen, 
når folk sidder og vinker synkront til 
folk, der kommer forbi. Så bagte hun 
arabiske pitabrød og bad min lillebror 
og mig om at fordele dem på vejen, 
som om de var visitkort. Endelig ban-
kede hun på hos vores naboer Edna 

“At vi tidligt og på 
naturlig vis oplever 
forskellige kulturer, 
gør det måske  
nemmere at forstå 
forskellene”
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Som resten af verden er Danmark 
præget af forskellighed. Det  
fungerer fint for mange, og for  
andre kan det blive for meget.  
Abdel møder de negative reaktioner  
på sin person, sin seksualitet, 
hudfarve og religion på forskellige 
måder: “Hvis der fx er nogen, der 
skriver til mig, at de brækker sig over 
mig, plejer jeg at skrive god bedring. 
Jeg prøver at svare pænt tilbage. 
Andre må man bare blokere. Jeg 
prøver at vurdere, om personen er 
et svært sted, om der er mulighed 
for en god dialog.”  
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og Erik. De ville meget gerne drikke en 
kop kaffe. En dag da Edna og Erik kom 
forbi, kunne de dufte falaflerne over 
ligusterhækken. Dem fik de lov til at 
smage, og kort tid efter var tarteletter-
ne byttet ud med det, som de nu kaldte 
kikærtefrikadeller,” griner Abdel.

At Abdel og hans familie flyttede til par-
celhuset i Middelfart, gjorde en himmel-
vid forskel for deres forståelse af alt det 
danske. De blev hurtigt og naturligt en 
del af fællesskabet, uden at de egentlig 
tænkte over det. “Hvis der havde boet 
nogle arabere længere nede ad vejen, 
havde vi nok banket på deres dør først. 
For som jeg plejer at sige, er det nem-
mere at spørge, om man må låne noget 
sukker, på ens eget sprog, men det var 
ikke en mulighed.” 

“Det var et naboskab, som skulle 
kickstartes af nogen. Det er sådan set 
lige meget, hvem der rækker hånden 
ud, bare der er nogen til at tage imod 
den. Den første nabo gjorde ikke, men 
heldigvis så var der andre naboer, der 
havde tålmodighed med os. De har hjul-
pet os med alt lige fra at beskære roser 
til at forstå danske dokumenter. De har 
gjort hele forskellen for en god start.”
 
Oprør i små bidder
Helt fra starten af interviewet har Abdels 
venlige imødekommenhed og åbenhed 
være tydelig, for Abdel tror også på, at 
dialog er vejen frem til at løsne op for 
fordomme. Til daglig arbejder Abdel 
som tv-vært på TV 2 Go’ aften Live, 
hvor han møder alle mulige mennesker, 
der er lidt uden for normen, og som 
ønsker at blive hørt og mødt af flertal-
lets forståelse. “Jeg har haft mange 
flere fordomme, end jeg har i dag,” siger 
Abdel. “Men gennem mit journalistiske 
arbejde på forskellige projekter har jeg 
lært, at der altid er en eller anden god 
grund til, hvad folk gør af godt og skidt. 
Der nytter det ikke, at jeg sætter mig 
med armene over kors og siger til dem, 

jeg interviewer, hvad jeg synes, de skal 
gøre. Jeg prøver i stedet at lytte og for-
stå og være nysgerrig. Og gør det ikke 
mig noget ondt, så rummer jeg det.”
Abdel har selv oplevet, hvor stort det er, 
når man bliver lyttet til og accepteret, da 
han skulle være ærlig over for sin familie 
om sin seksualitet. For Abdel handler 
hans seksualitet ikke om sex. Det er hans 
åndelighed og kærlighed. “Jeg kunne 
se på min far, at hele hans verden blev 
vendt på hovedet, da jeg sprang ud som 
homoseksuel,” fortæller Abdel. “Det var 
så stort, for han sagde slet ingenting. 
Han var helt stille og lyttede. Næste dag 
inviterede han mig over igen, og så lyt-
tede han lidt mere. Det har krævet virke-
lig meget af ham med hans opdragelse 
og religion ikke at fortælle mig, hvad han 
synes, jeg skal gøre.” 

Efter at Abdel havde forladt rollen som 
heteroseksuel, kunne det næsten kun 
gå for langsomt med at fortælle familie-
hemmeligheden til offentligheden. “Min 
far syntes, det hele gik for hurtigt. Han 
havde svært ved at følge med i, at han 
nu skulle møde en kæreste, at jeg gerne 
ville fortælle det til omverdenen, og så 

“Det er sådan set lige  
meget, hvem der rækker 
hånden ud, bare der er  
nogen til at tage imod den”



13Beboermagasinet Boligkontoret Danmark

ville jeg gerne giftes med en mand. Men 
det virkede godt for mig,” siger Abdel.  
“I stedet for at jeg tog et stort opgør 
med mine forældre, tog jeg en masse 
små. Jeg rykkede hele tiden mine 
forældre en smule. Tog dem ud af deres 
komfortzone og præsenterede dem for 
noget, som de ikke havde mødt før.” 

For Abdel handler danskheden mere om 
en følelse og et håb om, at vi er villige til 
at udvikle os og åbne op for det, der er 
nyt omkring os. “Jeg tror, hvis vi går med 
på, at det, der gør os danske, ikke har 
noget at gøre med en kage, en sang, et 
træ eller traditioner, men at det nærmere 
er en fællesskabsfølelse, som er svær at 
måle, så kan vi rykke os og tage imod 
det nye, der hele tiden kommer til.” 

“For mig handler det ikke om at gøre 
flertallet tilfreds,” slutter Abdel. “Det 
handler om, at flertallet på vegne af 
mindretallet ser, hvilke udfordringer der 
er, og siger: Det kan vi sagtens klare. Vi 
er mange, vi er stærke nok til at bære, at 
vi er forskellige.” 

Abdel Aziz Mahmoud   
••  Abdel er født den 11. juni 1983 i Abu Dhabi. Familien flygtede til Danmark i 1984, 

fordi den libanesiske efterretningstjeneste var efter dem. 
••  Abdel fejrede sin toårsfødselsdag på Næsseslottet i Holte, der på det tidspunkt 

fungerede som asylcenter. Herefter flyttede han til Greve, Middelfart og i  
teenageårene til Lærkevej i Ølstykke. 

••  I 2007 blev Abdel uddannet som journalist og har arbejdet som udviklingsre-
daktør på Nordisk Film TV, han har været vært på diverse DR-programmer som 
Shitstorm, Abdel mellem fjender og Aftenshowet. I dag er han vært på Go’ aften 
Live hos TV 2.

••  Abdel har instrueret kortfilmen “Vejenes dronning” i 2005 sammen med Anne 
Marie Korup og medvirket i filmen “Kald mig bare Aksel”.  

••  Abdel holder foredrag om integration og digital dannelse. I 2016 udgav han 
bogen “Hvor taler du flot dansk!”, som vandt læsernes bogpris, og i 2018 bogen 
“Fra Libanon til Lærkevej”.

••  Privat er Abdel gift med Andreas Gylling Æbelø og bor i København.



(Beboerstatistik pr. 1. januar 2020)

Tema: Mangfoldighed

Vidste du at …
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I Danmark bor 

974.726 personer 
583.611 almene boligeri en almen bolig fordelt på 

I hver almen husstand bor i gennemsnit 

1,8 personer

mens tallet på tværs af alle 
boligtyper i Danmark lyder på

2,1 personer
i hver husstand. 

75,8 m²
Det gennemsnitlige boligareal i den almene sektor er på 

På landsplan ligger tallet på 

112,3 m²

Den gennemsnitlige husleje pr. m² i de almene  
boliger var på 

857 kroner 
Huslejen steg i gennemsnit 1,5 % fra 2020 til 2021. 

Antallet af værelser 
i de almene boliger (ud over køkken og bad)  
fordeler sig således:

1 værelse 10 %

2 værelser 33 %
3 værelser 36 %

4 værelser eller 
mere 21 %

i 2021. 

Kilder: www.almendata.dk, www.statistikbanken.dk, www.lbf.dk og www.bl.dk
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I hver almen husstand bor i gennemsnit 

1,8 personer

2,1 personer

i de almene boliger (ud over køkken og bad)  
fordeler sig således:

37 % af de almene beboere engagerer sig i 
frivilligt arbejde

34 % af landsgennemsnittet engagerer sig i 
frivilligt arbejde

144 timer Den frivillige almene beboer 
bruger i gennemsnit 

på frivilligt arbejde om året. 

For personer, der ikke bor alment, er tallet 114 timer

10 mia. kroner
Det anslås, at værdien af de arbejdstimer, som de almene beboere bidrager med, svarer til ca. 

om året.

20 mia. kroner 
Der er igangsat renoveringer for knap 

i de almene boligområder i 2020.

Ganges det samlede antal frivillige arbejdstimer i den almene boligsektor med arbejdsomkostningerne, kan værdien af det frivillige arbejde opgøres til 10 mia. kroner årligt.
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På en gammel rådhusgrund i Ryslinge 
er Boligforeningen Faaborg-Midtfyn 
i fuld gang med at opføre 22 nye 
boliger, og 10 af boligerne har al-
lerede budt velkommen til deres nye 
beboere. De sidste 12 boliger er der 
indflytning i til november.

Det nye boligområde kommer til at 

bestå af dobbelthuse i et plan med 
tre rum på 91-106 kvm og har et helt 
særegent udtryk, da de er beklædt 
med træ med en levetid på op til 100 
år. Derudover er der mos på tagene. 
Det gamle rådhus kommer til at danne 
rammen om det nye fælleshus i afde-
lingen, hvor beboerne får rig mulighed 

for at invitere til hyggelige sammen-
komster i det grønne område tæt på 
Ringe.

De første 10 boliger blev hurtigt lejet 
ud – det bliver derfor spændende 
at følge udlejningen af de sidste 12 
boliger.

Ryslinge

Foreløbigt byggepunktum  
for Midtjysk Boligselskab
I juni stod de sidste 30 boliger færdige på Bredhøj i Silke-
borg, hvor Midtjysk Boligselskab har opført 120 etagebo-
liger fordelt på fire punkthuse. Afslutningen af byggeriet 
blev markeret med en officiel fejring.

Den nye afdeling er placeret tæt på Silkeborg centrum – 
lige op ad det naturskønne område Kejlstrup Plantage – og 
består af tre- og fire-rums boliger. Boligerne har en bred 
appel, og der er derfor en blandet beboersammensætning.  

Afslutningen på Bredhøj markerer et foreløbigt byg-
gepunktum for Midtjysk Boligselskab, der de seneste år 
samlet har føjet 226 boliger til deres boligudbud – boliger, 
der er fordelt i Silkeborg, Hammel og Lund.  

Silkeborg  

Ryk ind på rådhusgrunden i Ryslinge



17Beboermagasinet Boligkontoret Danmark

420.000 kroner bevilget til 
bekæmpelse af ensomhed
Ensomhed og mistrivsel er et stort samfundsmæssigt 
problem. Det er kun blevet større under corona, og det har 
særligt ramt de almene beboere. Derfor har Folketinget af-
sat en pulje på 15 mio. kroner til bekæmpelse af ensomhed 
i de almene boligområder – den såkaldte Vær Med!-pulje, 
som administreres af BL – Danmarks Almene Boliger.

Her har både Ribe Boligforening, Boligforeningen Lille-
bælt, Boligforeningen Fyn-Bo samt Helhedsplanen Lolland 
ansøgt om midler til at styrke fællesskabet blandt naboer 
og på den måde bekæmpe ensomhed. Det har resulteret 
i en samlet bevilling på 420.000 kroner, som blandt an-
det skal gå til cykelfællesskaber blandt ældre beboere, et 
cafétilbud til beboere med et meget lille netværk og en 
beboerudflugt til Silkeborgsøerne. 

Boligkontoret Danmark

Ladcykler skal skabe 
fællesskaber på tværs af 
alder og afdelinger 
Der kommer til at være både sved på panden, smil på læ-
ben og vind i håret, når beboerne i Ribe Boligforening frem-
over triller afsted på fælles tur på boligforeningens tre nye 
ladcykler. Cyklerne skal danne ramme om fællesoplevelser 
i lokalområdet omkring Ribe Boligforening, der tæller ca. 
1.100 boliger. Pengene til cyklerne kommer fra fondsmidler 
fra BL’s Vær Med!-pulje. 

Alle beboere kan være en del af fællesskabet omkring cyk-
lerne; for eksempel som planlægger af cykelruter, passager 
eller som cykelpilot. Cykelpiloterne oplæres i, hvordan cyklen 
drejer, når der sidder passagerer foran, hvordan elmotoren 
virker og generelle sikkerhedsforanstaltninger. Omkring 10 
beboere er indtil nu blevet uddannet til cykelpiloter.

Ribe
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Tema: Mangfoldighed

Grønt fokus til 
gavn for både  
beboere og klima
I Boligkontoret Danmarks boligafdelinger rundtom i landet er der masser 
af initiativer, der tager skridt på vejen i den grønne omstilling. Der er både 
initiativer i jordhøjde med beboerdrevne biodiversitetsprojekter, en drift, 
der går fra at være benzin- til eldrevet, og oppe i højderne bliver der lagt 
grønne tage. 

Liljer, hyacinter, solhat, krokus, lavendel og portugisiske nelliker deler jord med 
jordbærplanter, bønner og tomater. Både mangfoldigheden og entusiasmen er stor i 
fælleshaven i ungdomsboligerne i Hareskoven ca. 20 km nord for København. 

“Haven giver os både fællesskab og nysgerrighed. Vi er ret eksperimente-
rende, og vi prøver nye sorter og frø hvert år. Men vi har altid et bed, vi kalder 
‘Red Bierne’, hvor vi blandt andet har nogle staudetyper, der er særlig gode for 
biodiversiteten,” fortæller Susan Jakobsen, der er afdelingsformand for afdeling 11 
i Hareskov-Værløse Andelsboligforening. 

Hun forklarer, at alle godt 25 beboere i afdelingen har nytte af haven. Enten 
direkte med fingrene i jorden og planlægning af nye planteprojekter eller ved at 
slappe af og nyde alt det grønne. 

“Generelt prøver vi at spire planter og blomster frem fra frø, så vi ikke skal købe 
færdige planter, der er transporteret langvejsfra og på den måde har kostet en 

Fakta   
Danmark skal reducere 
udledningen af drivhusgas-
ser med 70 procent i 2030 
i forhold til niveauet i 1990. 
Desuden er ambitionen, at 
Danmark skal være et  
klimaneutralt samfund  
senest i 2050.

I praksis betyder det, at 
Danmark i 2030 skal nå at 
spare 52 mio. ton CO2, hvor 
det vurderes, at der i den 
danske boligmasse kan  
spares 12 procent, mens der 
for den almene boligsektor 
kan spares 3 procent.

18 Beboermagasinet Boligkontoret Danmark

Tekst: Katrine Brahl Petersen, kabp@bdk.dk
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Initiativ: Blomster og grønt  
vokser side om side i fælleshaven
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masse CO2-udledning. Vi genbruger 
jord og tager jord fra vores kompost. På 
den måde synes vi, at vi gør en positiv 
forskel for miljøet, samtidig med at vi 
virkelig hygger os med haveprojektet og 
det fællesskab, det giver,” siger Susan 
Jakobsen. 

Haven ved ungdomsboligerne er ca. 
70 m2 og tager form, alt afhængigt af 
hvem i afdelingen der har mest lyst og 
tid til det grønne arbejde. 

“Der er ingen andre regler, end at man 
skal passe på haven. Der er mange for-
skellige måder at hjælpe biodiversiteten 
på vej. Vi bor midt i skoven, så vi synes 
godt, det må være lidt vildt og utæm-
met. Andre steder passer en anden til-
gang måske bedre. Jeg synes bare, man 
skal gå i gang,” slutter Susan Jakobsen. 

Biodiversitet   
Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden i form af dyr, planter, 
svampe, bakterier og alt levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i 
hastigt tempo. 

Tabet af biodiversitet har stor betydning for vores samfund. Vi er afhængige af, 
at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord, luft og 
bestøvning af vilde planter og afgrøder.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening 

I den fælles have i ung-
domshusene på Poppel Alle, 
Hareskov-Værløse Andels-
boligforening, dyrkes både 
fællesskab og biodiversitet. 



20 Beboermagasinet Boligkontoret Danmark

“Jeg har oplevet et par beboere, der er blevet helt 
forskrækkede over, at de ikke længere kan høre os, når 
vi kommer trillende,” griner vicevært i Bogense Boligfor-
ening Dan Helberg. For ham og kollegaerne er en grøn 
drift blevet en del af hverdagen. 

I år er to gamle dieselbiler blevet udskiftet med nye 
miljøvenlige – og stort set lydløse – elbiler. Dermed 
er overgangen til en 100 procent grøn drift kommet 
meget tættere på. Boligforeningen har været i gang med 
processen i flere år, og overgangen til en grønnere drift 
gavner ikke alene miljøet – det er også et stort plus for 
både økonomien og arbejdsmiljøet, for eksempel når de 
ansatte i driften skal håndtere redskaber til hækklipning 
og andet grønt vedligehold. 

“Nu kan de ansatte have batteriet i en rygsæk på ryg-
gen. Og det giver helt klart nogle mere skånsomme ar-
bejdsstillinger end at skulle stå med de tunge redskaber i 
udstrakt arm i flere timer ad gangen,” siger Dan Helberg. 

Et hybrid solcelleanlæg betyder, at boligforeningen via 
et batteri kan gemme strøm til at oplade både biler og 
maskiner. “Alt i alt regner vi med hen over et år at kunne 

dække godt 80 procent af vores elforbrug med anlæg-
get, når vi selv opbevarer strømmen. Det er kun om 
vinteren, vi kan blive nødt til at hente el fra nettet,” siger 
formand Klaus Bentzen.

Det giver store økonomiske besparelser på udgifter til 
brændstof. Samtidig er elbilerne billigere i service og i 
grøn afgift. En hurtig beregning af boligforeningens se-
neste års udgifter til netop brændstof og grønne afgifter 
viser en umiddelbar besparelse på ca. 15.000 kroner i 
brændstof og ca. 24.000 kroner i grøn ejerafgift om året. 
Det skal lige nævnes, at de nye biler er på gule plader 
frem for på papegøjeplader som før, hvilket udgør en del 
af afgiftsbesparelsen.

Dan Helberg kører ca. 150 km om ugen i forbindelse 
med sit arbejde og fortæller, at bilerne kan køre omkring 
220 km på en opladning, og det er rigeligt, når der i bo-
ligforeningen primært køres inden for bygrænsen. 

“Vi har fundet en god rutine, hvor vi skiftes til at sætte 
bilerne i laderne, når vi spiser frokost. Vi sætter den i 
standeren bag vores værksted, så kan den lade 70 km på 
en time,” forklarer han.

Bogense Boligforening er godt på vej til en 100 procent eldreven 
drift. Her er vicevært Jan Bøtcher i gang med hækklipningen. 

Formand for Bogense Boligselskab Klaus 
Bentzen i færd med at oplade en af drif-

tens nye el-biler. 

Grøn drift i Bogense Boligforening mindsker 
både CO2-udslip og ømme muskler 

Formand for Bogense Boligforening Klaus Bentzen i 
færd med at oplade en af driftens nye elbiler. 
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På den gamle rådhusgrund i Ryslinge på Fyn opfører Bo-
ligforeningen Faaborg-Midtfyn i alt 22 familieboliger, der 
ser lidt anderledes ud end de fleste andre af deres slags. 
Der er nemlig træ på facaderne og sedum på taget. 

Sedum, der kommer af latin og betyder stenurt, er en 
levende form for tag, der lægges ud i bakker oven på for 
eksempel et tagpaptag. 

Og det er på alle måder en grøn løsning, fortæller 
Charlotte Heitmann, der er projektleder i Boligkontoret 
Danmarks byggeafdeling, om boligerne i Ryslinge.

Det grønne tag kan nemlig opsamle op mod 50 procent 
af det regnvand, der falder. Desuden forsinker taget den 
resterende del af regnvandet, så store mængder af regn 
ikke skal håndteres over for kort tid ved for eksempel et 
skybrud.  

“Og så er der jo et mylder af liv i det grønne sedum. 
Insekter vil hellere sætte sig på det grønne sedum end på 
det sorte tagpap, og på den måde bidrager det grønne 
tag til biodiversiteten,” siger Charlotte Heitmann og tilføjer, 
at en ekstra bonus ved taget er, at det også er pænt at 
kigge på. 

I byggeriet i Ryslinge forsinkes regnvandet desuden via 
åbne vandrender i terrænet og små søer inden aflednin-
gen til det offentlige regnvandssystem, så man også på 
den måde opnår en stor fordampning.  

Et andet kendetegn ved byggeriet i Ryslinge er faca-
derne, der er beklædt med facadespån af akacietræ, og 
både facader og tagkonstruktion er udført i træelementer. 
Lige nu er der stor fokus på brugen af træ i det bæredyg-
tige byggeri. Og det er der en god grund til. Der findes 
efterhånden mange produkter, der egner sig til facader. 
Træ, som både kan være fx FSC-certificeret og bæredyg-
tigt behandlet, så det ikke skal vedligeholdes med maling 
og lignende. 

“Og mens træerne vokser sig store, så spiser de så at 
sige CO2 i stedet for at udlede CO2, som meget anden 
produktion af byggematerialer gør. Den grønne omstilling i 
byggeriet handler i høj grad om at bruge færre ressourcer 
i produktionen og finde materialer, der kan passe sig selv,” 
siger Charlotte Heitmann. 

Rådhusvænget i Ryslinge set oppefra.
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Grønne tage og træ på 
facaderne i Ryslinge  



22 Beboermagasinet Boligkontoret Danmark

initiativpr  sen 2021 
sikrer unge  
     lommepengejob 

Ved Boligkontoret Danmarks repræsentantskabsmøde i september blev 
vinderen af Initiativprisen 2021 kåret. Det blev et helt særligt initiativ, 

der løb med titlen og de 25.000 kroner.

Tekst: Carina Wetlesen, cawe@bdk.dk

Prisen gik til et lommepengejob-
initiativ, der er indstillet af bestyrelsen i 
Boligselskabet Hareskovgård. Initiativet 
skal hjælpe unge med at bygge bro til 
voksenlivet ved at give dem et lom-
mepengejob, og målet er at lære unge i 
boligselskabet om skattekort, NemKon-
to, personligt ansvar og arbejdsdisciplin 
samt give de unge succesoplevelser 
og selvtillid. Et projekt, der løber over 
de næste par år, og som Boligkontoret 

Danmark glæder sig til at følge. “Vi er 
meget glade for at have vundet Ini-
tiativprisen 2021. Det betyder, at vi får 
muligheden for at teste vores lomme-
pengejob-projekt. Er projektet en suc-
ces, vil vi afsætte midler i budgetterne 
fremover til, at det skal være muligt 
for de unge at få et lommepengejob i 
Boligselskabet Hareskovgård,” fortæl-
ler bestyrelsesmedlem i boligselskabet 
Lasse Lindquist.

Det var dog ikke uden konkurrence, 
at bestyrelsen i Boligselskabet Hare-
skovgård kunne se sig selv kåret som 
vinder af Initiativprisen 2021. Der kom 
nemlig hele 43 indstillinger fra beboere 
og bestyrelser rundtom i landet, der 
alle havde et godt initiativ, der kunne 
komme deres boligafdeling til gode. 
Og temaerne for årets indstillinger var 
mange. 

Vinderen af  
Initiativprisen 2021 blev 

Boligselskabet  
Hareskovgård i  

København. Stort tillykke!
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initiativpr  sen 2021 
sikrer unge  
     lommepengejob Temaer blandt indstillingerne  

til Initiativprisen 2021

21 %: Styrkelse af  
fællesarealerne  
(hyggekroge,  
boldbaner mv.)

16 %: Biodiversitet

16 %: Fysisk aktivitet 
(fodbold, dans mv.)

12 %: Fællesskabsfremmende 
arrangementer  
(sociale arrangementer)

12 %: Andet (indkøb  
af hjertestarter, nye  
vaskemaskiner mv.)

7 %: Etablering af  
fællesarbejdspladser  
i boligområdet

2 %: Fokus på samfund 
(lommepengejob)

7 %: Genbrug i  
afdelinger (byttebiks,  
bogreol mv.)

7 %: Klimatiltag som  
for eksempel central 
afkalkning af vand

Vind  
Initiativprisen 
2022
Har du en idé, der bidrager med 
noget positivt til dér, hvor du 
bor, kan du allerede nu lave din 
indstilling til Initiativprisen 2022! 
Det eneste krav til dit initiativ er, 
at det skal komme beboerne i 
dit boligområde til gode. Er du 
den heldige vinder, følger der 
med prisen en præmie på op til 
25.000 kroner, der skal bruges til 
at realisere dit initiativ. 

Det gode initiativ kan for eksem-
pel være …
••  At styrke fællesskabet, 
 sundheden og trivslen
• • At sætte et positivt klimaaftryk
••  At hjælpe andre beboere
••  Et helt andet godt initiativ
 

Sådan indstiller du 
dit initiativ i 2022
Du kan læse mere om Initiativpri-
sen og indstille dit initiativ online 
på https://bdk.dk/beboere/initia-
tivprisen/ eller udfylde en printet 
formular på dit lokale ejendoms-
kontor. Indstillingen skal være 
sendt senest den 18. april 2022. 
Vinderen af Initiativprisen 2022 
præsenteres på Boligkontoret 
Danmarks repræsentantskabs-
møde i juni 2022.
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Barn af 
det almene
Det almene byggeri kan noget særligt, men hvordan oplever man 
det som barn? Og hvordan er det at vokse op i et alment bolig-
område? Vi har spurgt Niels Bøtkjær Bach på 20 år, der har fået 
det almene ind med modermælken og her fortæller om sine  
barndomsminder fra det almene.

Tekst: Niklas Ingerslev, nari@bdk.dk

Illustration: Prik.dk

De første 18 år af sit liv boede Niels Bøt-
kjær Bach alment til leje med sin familie. 
Han voksede op i boligområdet Bøge-
vænget i Brande. En boligafdeling med 
117 lejligheder beliggende i nærheden af 
både skole, børnehave og grønne om-
råder. Han beskriver sin barndom som 
tryg, fuld af gode relationer og en del af 
et stort fællesskab, som har været med 
til at forme ham som menneske. 

Niels voksede op i et hjem, hvor døren 
altid var åben, og han blev hurtigt vant til 
at tale med mange nye mennesker. Hans 

mor var formand for boligafdelingen og 
havde en meget aktiv rolle i området, 
hvor hun ofte var rundt og tale med an-
dre beboere eller lige skulle koordinere 
opgaver med den lokale vicevært.

“Jeg så jo hele tiden min mor gå rundt 
og tale med folk, og hver gang nye 
beboere flyttede ind i området, var min 
mor ude og tage imod dem. Jeg var 
jo bare denne her lille dreng, der stod 
ved siden af, og på den måde blev jeg 
hurtigt vant til mange nye mennesker,” 
fortæller Niels og fortsætter:

“Det har lært mig at være åben, og at 
man ikke skal være bange for fremmede. 
Det var derfor også ofte mig, de andre 
børn kom til, når der skulle arrangeres 
noget, eller vi skulle have gang i en leg 

eller en fodboldkamp,” fortæller han.

Et helt særligt fællesskab 
i det almene

Når Niels sætter ord 
på sin opvækst i 



Bøgevænget, handler det meget om det 
særlige fællesskab og de gode nabore-
lationer. Han beskriver området som et 
stort samlet fællesskab, hvor alle kender 
alle, og det har for ham været de ideelle 
omgivelser at vokse op i som barn.

“Vi havde jo både fodboldbane, cykel-
bane og børnevenlige fællesarealer. Vi 
gik tit rundt fra dør til dør og spurgte, 
om børnene i de forskellige boliger 
kunne komme ud og lege, og hver gang 
der kom nye familier med børn til, så gik 
der ikke mere end fem minutter, så stod 
jeg derovre og snakkede med dem,” 
fortæller han.

I hans øjne er dét fællesskab, han op-
levede i sin barndom og ungdom, helt 
unikt for den almene sektor.

“Jeg synes jo 100 procent, at der er 
mere fællesskab i det almene, end der 
er ved at bo privat. Der er meget mere 
nabokontakt, og jeg tror også, at folk er 
meget mere interesserede i at socia-
lisere, end de er i det private. Det er i 
hvert fald mit indtryk. Også nu hvor jeg 
har boet privat til leje de seneste år. På 
Bøgevænget var vi tit samlet alle nabo-
erne til en eller anden nabofest, og det 
har jeg slet ikke oplevet her, efter jeg er 
flyttet,” fortæller han. 

Kærlighed og omsorg følger med
Et godt fællesskab blandt naboer dan-
ner også grobund for gode solstrålehi-
storier, og dem har Niels mange af. Der 
var eksempelvis dengang, hvor Niels 
med sin ven bragte kærlighed mellem to 
fraskilte beboere.

“Jeg kan huske, der var engang, hvor en 
enlig mor med to børn flyttede ind i Bø-
gevænget, og et par måneder efter var 
der også en enlig far med to børn, der 
flyttede ind i området. Herefter begynd-
te jeg og min kammerat at tage deres 
børn med ud og spille fodbold, og efter 
noget tid begyndte deres forældre også 
at komme med ud og spille fodbold. Det 
resulterede i, at de to forældre begyndte 
at finde sammen. Det taler vi stadig om, 
at det var ret sjovt, at der kom kærlighed 
ud af et par fodboldkampe på fælles-
arealerne,” fortæller han.

Han fremhæver også et andet eksempel 
på, at det almene bare kan noget helt 
særligt, når det handler om fællesskab 
og det at tage sig godt af sine naboer.

“Der var også engang, hvor en rumænsk 
kvinde flyttede ind i Bøgevænget. Hun 
havde ikke andet end en pose tøj og 
et lille barn på armen, da hun flyttede 
ind. Så tog jeg og min mor affære og fik 

Niels Bøtkjær Bach
Alder: 20 år
Beskæftigelse: Bagerelev
Bopæl i dag: Hos privat udlejer i 
Middelfart
 

samlet nogle ting sammen til hende. Vi 
fandt en sofa og lidt forskellige ting. Til 
sidst var hele hendes lejlighed fyldt med 
alle mulige ting, som andre beboere 
havde foræret hende,” forklarer han.

Han fortæller videre, at han efterfølgen-
de påtog sig en rolle, hvor han passede 
hendes datter på vegne af kommunen, 
da moren skulle på aftensprogskole og 
derfor havde brug for pasning.

“På den måde var vi gode til at passe på 
hinanden og hjælpe hinanden, og det 
tror jeg særligt kendetegner det alme-
ne,” slutter han.
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Tema: mangfoldighed

Quiz
Hvor meget ved du om de almene boliger?
1.  Hvornår blev de første almene  

boligselskaber stiftet?
a) 1904
b) 1912
c) 1918

2. Byggeriet Brumleby i København er et af 
de første eksempler på bedre boliger til 
alle – også til dem, der ikke havde så  
meget. Hvornår startede byggeriet af 
Brumleby?
a) 1850’erne
b) 1870’erne
c) 1890’erne

3. I 1947 får byggeriet og driften af  
almene boliger sit eget ministerium. 

  Hvor mange ministre har haft bolig-
  politik som område siden år 2000?

a) 8
b) 11
c) 15

4. Det er beboerne, der i fællesskab 
  bestemmer, når man bor alment.  

Hvornår tror du, at Folketinget besluttede, 
at hver boligafdeling kan vælge sin egen 
afdelingsbestyrelse, som blandt andet kan 
føre tilsyn med driften af boligafdelingen?
a) 1950
b) 1960
c) 1970

5. Hvor mange almene boligselskaber  
er der i dag?
a) 523
b) 691
c) 810

6. Alle kan bo i en almen bolig. Hvad tror du, 
man tjener i gennemsnit, når man bor i en 
almen bolig (den årlige personlige  
indkomst)?
a) 212.981
b) 236.233
c) 344.778

7.  Selvom alle kan bo alment, er der særligt 
to aldersgrupper, som vælger de almene  
boliger. Hvilke aldersgrupper tror du, det er?
a) De 50-64-årige samt personer over 80 år
b) De 0-6-årige samt de 35-49-årige
c) De 18-34-årige samt personer over 80 år

8. Der er flere enlige, der bor alment,  
end i andre typer af boliger. Hvor  
mange procent tror du, der er enlige  
og bor alment?
a) 33 %
b) 45 %
c) 57 %

Svar 1. Det rigtige svar er b. 2. Det rigtige svar er a. 3. Det rigtige svar 
er b. Lotte Bundsgaard (S), Bendt Bendtsen (K), Henriette Kjær (K), Eva 
Kjer Hansen (V), Karen Jespersen (V), Karen Ellemann (V), Benedikte Kjær 
(K), Carsten Hansen (S), Inger Støjberg (V), Ole Birk Olesen (LA) og Kaare 
Dybvad (S). 4. Det rigtige svar er c. 5. Det rigtige svar er a. 6. Det rigtige 
svar er b. Tallet for resten af befolkningen er 344.778. Tallet for den almene 
sektor afspejler naturligvis, at det almene huser en langt større andel af 
beboere på offentlig forsørgelse end andre boligformer. 7. Det rigtige svar 
er c. 8. Det rigtige svar er c. Andelen for andre boliger er på 33 %.
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Almene frontløbere,  
høj kvalitet og  
eksperimenterende byggeri 
Højt eller lavt? Enkeltstående huse eller rækkehuse? Blandede mursten eller ensartet beton?  
Udtrykket i det almene byggeri i Danmark har ændret sig gennem tiden – men der er ét fællestræk  
i stort set alle byggeperioder: god kvalitet og modet til at være både eksperimenterende og  
mangfoldig i materialevalg og byggestil.

Tekst: Katrine Brahl Petersen, kabp@bdk.dk

“Er dét alment byggeri!?” Når arki-
tekturhistoriker og arkitekt ph.d. Jan-
nie Rosenberg Bendsen har besøg af 
udenlandske arkitektkolleger, bliver de 
ofte overraskede over den generelt høje 
kvalitet i det almene byggeri i Danmark. 

En tradition for en offensiv boligpo-

litik, økonomisk støtte til det almene 
boligbyggeri og et samarbejde mellem 
de almene boligselskaber og nogle 
af landets bedste arkitekter har gjort, 
at Danmark i dag står med en almen 
boligmasse af en kvalitet, der ikke ses i 
lande uden for Skandinavien. 

“Mange bliver overraskede, når de 
hører, at prominente arkitekter som 
Arne Jacobsen og Kay Fisker har spil-
let en vigtig rolle i udviklingen af det 
almene byggeri i Danmark. Det almene 
byggeri har ikke været et lavstatusom-
råde, som det har i mange andre lande,” 

Efter en pause i byggeriet på grund af materialemangel efter 2. verdenskrig genoptages 
mange af ideerne fra 1930’erne og bliver ført ud i livet. Det lave rækkehusbyggeri spirer 
især frem uden for de store byer, for eksempel Syvstjernehusene i Hareskov-Værløse 
Andelsboligforening beliggende i Værløse fra 1951. 

I 1938 vedtages en boligstøttelov, der skal 
sikre bedre boligforhold for familier med 
mange børn. Man bliver klar over, at de 
børnerige familier fra storbyerne har brug 
for blå himmel og grønt mellem tæerne. 

1930’erne og 
efterkrigstiden
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Almene frontløbere,  
høj kvalitet og  
eksperimenterende byggeri 

siger Jannie Rosenberg Bendsen, der 
også peger på arkitekten Svenn Eske 
Kristensen, der ofte omtales som vel-
færdsarkitekten på grund af sin enorme 
indflydelse på et alment byggeri, hvor 
æstetik, materialer og funktionalitet går 
hånd i hånd.  

“Den almene sektor har ofte væ-
ret frontløber i nye byggeformer og 
materialer og i at tænke mennesket ind 
i det byggede. I det almene er der den 
klare fordel, at der ikke skal tjenes på 
boligerne, og et eventuelt overskud 
kan geninvesteres i byggeriet. Det 
giver mulighed for at eksperimentere, 
udvikle og få prøvet ting af – til gavn 
for den øvrige byggesektor også,” 
siger Jannie Rosenberg Bendsen, 
der dog også påpeger, at sektoren 
er underlagt mange lovregulativer og 
beslutningsprocesser, som har været 
støt stigende siden de første bygge-
støttelove. 

Et kig ud over det almene landskab 
viser mangfoldighed, og bygningerne 
står som synlige tegn på de tanker og 
boligpolitiske strømninger, der løber 
gennem historien. 

1930’erne og efterkrigstiden: fokus på 
børnefamilier og græs mellem tæerne 
Startskuddet til en kvalitetssikring og 
et større udbud af det almene byg-
geri bliver Kanslergadeforliget i 1933, 
hvor den generelle socialpolitik er et 
omdrejningspunkt. Og i 1938 vedtages 
en boligstøttelov, der skal sikre bedre 
boligforhold for familier med mange 
børn. 

“Man bliver opmærksom på, at de 
børnerige familier fra baggårdene i 
storbyerne har brug for at få direkte 
adgang til noget grønt og frisk luft. Og 
det er her, man begynder at tænke det 
lave rækkehusbyggeri ind i det almene,” 
siger Jannie Rosenberg Bendsen. 

2. verdenskrig sætter generelt byg-
geriet på pause, men i årene efter, 
da der igen er byggematerialer til 
rådighed, bliver mange af ideerne fra 
1930’erne nu ført ud i livet. Det lave 
rækkehusbyggeri spirer frem flere 
stedet i landet, især uden for de store 
byer. I de større byer fortsætter byg-
geriet af etageejendomme. 

“Men i de nye etageejendomme har 
man nu et større fokus på de grønne 

omkringliggende områder. Man bygger 
karrébebyggelser med åbne gårdrum. 
Og man begynder at bygge parkbe-
byggelser, som er meget mere organi-
ske end tidligere med græsplæner, bu-
ske og træer, og hvor børnene faktisk 
godt må være på græsplænerne, og 
der kommer et øget fokus på legeplad-
ser til børnene,” siger Jannie Rosenberg 
Bendsen.

Kendetegnende for perioden 
1930’erne til 1950’erne er byggema-
terialer af god kvalitet, for eksempel 
mursten, der tilsammen danner forma-
tioner i facaderne. Og som regel havde 
arkitekterne en håndværksmæssig 
baggrund og øje for både æstetikken 
og konstruktionerne. 

1960’erne: plads til kranerne 
– plads til familierne 
“Det er måske ikke det kønneste byg-
geri, men det fjernede et problem, 
nemlig en stor boligmangel,” siger Jan-
nie Rosenberg Bendsen om det almene 
byggeri i 1960’erne.  

De boligstøttelove, man tidligere har 
haft, udløber i slutningen af 1950’erne, 

Høje Gladsaxe ved København er et eksempel på 1960’ernes industrialiserede byggeri, der ofte er blevet kritiseret for sine ydre arkitektoniske 
kvaliteter. Men de store byggerier løste tidens problemer med boligmangel og bød på store, lyse lejligheder. Høje Gladsaxe består af fem 
16-etagers blokke og en række lavere længehuse og rummer ca. 7.000 beboere i de 1.943 boliger. Opført 1962-1968. 

1960’erne

Fo
to

: S
an

dr
a 

G
on

on
/A

rk
ite

kt
ur

bi
lle

de
r.d

k



30 Beboermagasinet Boligkontoret Danmark

og trods massivt fokus på at støtte 
opførelsen af boliger er der simpelthen 
ikke nok. 

I 1960 bliver det politisk vedtaget, at 
der kun gives statsstøtte til nybyggeri, 
hvis der arbejdes med industrialiseret 
byggeri, og det kræves, at der opføres 
et vist antal boliger pr. byggeri. 

“Man kalder det også kranspors-
byggeri, fordi blokkene er lagt, efter 
hvor kranen kunne køre og hejse de 
kæmpestore betonelementer ned til 
byggeriet. Det gør så også, at ude-
rummene ændrer sig og bliver lidt 
mere firkantede og statiske i forhold til 
det organiske med buede former fra 
perioden før,” siger Jannie Rosenberg 
Bendsen. 

De industrialiserede byggerier fra 
perioden bliver ofte kritiseret for både 
dårlige materialer, ringe arkitektonisk 
kvalitet og for at være uden variation. 

“Men det, man bare skal huske, er, 
at det er her, man for alvor får fjernet 
boligmanglen, og man får skabt nogle 
store, lyse og velindrettede lejligheder 
med store altaner,” siger Jannie Rosen-
berg Bendsen. 

1970’erne: tæt-lavt og 
nye fællesskabstanker
Efter eksperimenterne i 1960’erne med 
materialevalg og byggeprocesser rettes 
fokus i 1970’erne nu mod nye boformer. 
Mange familier oplever øget velstand og 
flytter i parcelhus, og generelt er tiden 
præget af et opgør med det bestående. 

I konkurrencen med parcelhus-livet 
begynder de almene selskaber at 
tænke i tæt-lavt byggeri og en tættere 
sammenhæng mellem ude- og inde-
livet. Man etablerer små private haver 
med adgang til fællesarealerne. 

“Det er også her, man slår sig an på 
det fællesskab, som det almene lægger 
op til, især i det tæt-lave byggeri. Man 
får i stigende grad adgang til både det 
fysiske fællesrum og fællesskabet men-
nesker imellem. Samtidig kommer der 
et øget fokus på det beboerdemokrati, 
som vi kender fra i dag,” siger Jannie 
Rosenberg Bendsen. 

Fremtidens almene boformer: gene-
rationsfællesskaber og klimasikring
Selvom der hele tiden kommer flere 
begrænsninger i lovgivningen, er det 

almene fortsat et sted, hvor man kan 
eksperimentere med samspillet mellem 
mennesket og arkitektur, mener Jannie 
Rosenberg Bendsen. 

Det ses for eksempel med de gene-
rationsfællesskaber og seniorboformer, 
der er en stigende interesse for, påpe-
ger Jannie Rosenberg Bendsen.  

“Og jeg tror, at vi kommer til at se et 
større fokus på boliger, der er fleksible 
og kan imødekomme de nye familiefor-
mer, hvor forældre måske kun har deres 
børn hver anden uge og dermed har 
skiftende behov i boligen og fælles-
arealer,” siger arkitekturhistorikeren. 

Hun håber, at den almene sektor kan 
fortsætte sin rolle som eksperimente-
rende frontløber, også når det gælder 
det bæredygtige byggeri. 

“Fra politisk side kan man lave nogle 
fribyggepladser, hvor den almene sek-
tor kan eksperimentere med byggerier, 
der på sigt kan gavne hele bygge-
sektoren og dermed de mennesker, 
man bygger til. Det kræver lidt politisk 
risikovillighed, men vil på sigt være en 
god investering,” siger Jannie Rosen-
berg Bendsen. 

Den almene fælleskabstanke trives i det tæt-lave byg-
geri, der vinder frem i 1970’erne. Tinggården i  
Herfølge stod færdig i 1978 og blev et forbillede  
for den type byggeri. 

Dyremosehuse i Skævinge i Nordsjælland er tænkt som et generationsfælles-
skab og består af familieboliger fordelt på syv klynger samt en cirkulær almanak 
med 20-25 boliger, der skal danne rammen om et seniorbofællesskab.

1970’erne

Fremtiden
Fo

to
: A

ug
us

t F
is

ch
er

/A
rk

ite
kt

ur
bi

lle
de

r.d
k

M
od

el
fo

to



31Beboermagasinet Boligkontoret Danmark

Hvis vi er oprigtigt nysgerrige, taler 
sammen og lytter til hinanden, tror 
Abdel Aziz Mahmoud på, at vi kan forstå 
og acceptere, at vi er forskellige og kan 
leve fredeligt sammen side om side.  
Det kan du læse mere om i interviewet 
med Abdel side 6. 

Er du mere nysgerrig på Abdel, har 
du nu muligheden for at vinde hans 
bog “Hvor taler du flot dansk”. Det er 
en humoristisk og bevægende bog om 
indvandrere og integration. Med Abdels 
egne og sin families erfaringer sætter 
han i bogen fokus på alt fra sin mors 
desperate forsøg på at lære danske 

naboer at kende til det tragikomiske i, 
at han konstant bliver rost for sin fine 
udtale.

Deltag i konkurrencen om bogen 
“Hvor taler du flot dansk” ved at svare 
rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvad tiggede Abdel sin mor om i  
stedet for falafler?
1: Frikadeller
2: Lasagne
3: Spaghetti med kødsovs

Find svaret i interviewet med Abdel Aziz 
Mahmoud.

Send dit svar senest den 31. december 
2021 med navn, adresse, bolig- 
organisation og telefonnummer til  
kommunikation@bdk.dk. Husk at skrive  
“Konkurrence” i emnefeltet. Du kan 
også sende dit svar til Boligkontoret 
Danmark, Kommunikation og marketing, 
Havneholmen 21, 1561 København V.

Vinderne offentliggøres i næste  
nummer af Beboermagasinet.

Beboermagasin #88. Det rigtige svar var 12 %, og vinderne var Karin König og Martin Johansen. 

Vind Abdel Aziz Mahmouds bog
“Hvor taler du flot dansk”

Konkurrence 
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Boligkontoret Danmark er  
Great Place to Work®-
certificeret 
 
Som det første af de fem største almene administrationsselskaber i Dan-
mark har Boligkontoret Danmark fået certifikat for, at vi lever op til Great 
Place to Works® globale standard for, hvad der kendetegner en god ar-
bejdsplads. “Det er vi glade for, da tilfredse og motiverede medarbejdere 
er altafgørende for, at Boligkontoret Danmark kan levere den bedst mulige 
service,” fortæller administrerende direktør Michael Demsitz.

Boligkontoret Danmark 

75-års jubilæum  
i Nordsjælland  
og på Fyn 
 
Byens første almene boligselskab i Humlebæk 
fik sin første blok opført i 1946 og fejrer derfor 
75-års jubilæum i år. Der er tale om Hejrevan-
gens Boligselskab på i alt 245 boliger, som 
stadig er som en lille landsby med socialt liv 
og en værdsættelse af hinanden som naboer. 
Jubilæet markeres med et jubilæumsskrift og 
en reception. Det samme gør sig gældende 
for Boligforeningen Lillebælt, der egentlig 
på papiret fyldte 75 år sidste år, men som 
grundet corona har udsat jubilæet. Det var 
Boligselskabet af 1945 i Strib, der tilbage i ef-
terkrigstiden opførte boligforeningens første 
boliger som tidstypiske rækkehuse med kæl-
der. I dag, 75 år og tre fusioner senere, står 
Boligforeningen Lillebælt – der før var fem 
selvstændige boligselskaber og -foreninger – 
nu som den største boligforening i kommunen 
med over 1.300 boliger på Vestfyn. Vi ønsker 
et stort tillykke med jubilæerne. 

Humlebæk og Vestfyn 

Boligselskabet af 1945s første boliger på Søborg 
Allé i Strib, der slog dørene op til indflytning i 1948 
til en husleje på 80 kr. om måneden.



Rundt i  
det almene

Seniorbofællesskab i Bogense

Tekst: Eva Rastén, mail@erasten.com

Foto: Roar Paaske

Tema: Mangfoldighed

Mor og lille datter i Bramming

Unge under uddannelse i Hillerød

Familieforøgelse på vej i Silkeborg
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I Bogense ligger et eftertragtet 
seniorbofællesskab ...

I seniorbofællesskabet i Bogense Boligforening er der plads til 14 
seniorer, 12 damer og to herrer, i de 12 røde murstensrækkehuse.  
Husene er med to og tre rum og har egne små haver. Der er store 
grønne fællesarealer og et fælleshus, som bliver flittigt brugt til 
bofællesskabets mange aktiviteter som gymnastik, påske-, jule-, 
pinse- og hvad der ellers er af frokoster. 

“Vi er allesammen pensionister, os der bor her. Jeg tror, det er  
derfor, vi har det så godt sammen,” siger Birgit på 83 år og Ove på 
81 år, som bor i seniorbofællesskabet. “Mine forældre har også boet 
her, så jeg kender boligerne godt. Vi blev tidligt skrevet op til bo-
fællesskabet og var så heldige at få en bolig, da det blev vores tur,” 
slutter Birgit. 

Birgit (t.v.) er ude at gå 
en tur i boligområdet 
med en god nabo.  



Der skal taktik, held og overblik til for at vinde i 500. Det er 
kortspillet, som syv af beboerne plejer at spille i bofællesskabet. 
“Det kan vi alle sammen finde ud af at spille,” siger Birgit med et 
smil, der, som du kan se, sidder med en god korthånd nederst 
til venstre i billedet. 
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I Silkeborg kommer du 
højt til vejrs ...

Kristian på 32 år, Anne Sofie på 28 år 
og baby, der bliver født til november, 
nyder både elevator og udsigt fra 4. sal 
fra en af de 120 lejligheder med tre og 
fire rum i de fire nybyggede punkthuse 
på 10 etager i Bredhøj i Silkeborg hos 
Midtjysk Boligselskab.

“Silkeborg ligger godt i forhold til  
Århus, hvor jeg arbejder i butik, og  
Holstebro, hvor Kristian arbejder i  
militæret,” fortæller Anne Sofie. “Vi  
har både boet i centrum af København 
og Århus, men er virkelig glade for 
Silkeborg.  Boligen ligger godt i forhold 
til motorvej, indkøb, her er parkerings-
pladser og en skøn natur,” siger Anne 
Sofie.

I nybyggeriet bygges der også  
på naboskabet
“Vores naboer er søde til at hilse, men 
det er ikke, fordi vi ser dem meget. 
Det er blevet til et ‘hej’ på parkerings-
pladsen, et enkelt beboermøde, og vi 
har også en facebook-gruppe,” slutter 
Anne Sofie.



“Der er en fantastisk udsigt ud over Silkeborg fra vores altan,” 
siger Kristian og Anne Sofie. Altanen og de grønne områder kan 
snart også bruges til middagslur og gåtur med baby, der bliver 
født til november. 
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Majbritt, som du ser på billedet til højre, taler her med sine 
naboer Cindie og Villads i de grønne områder i det nybyggede 
Bramminghus.



 

Nybyggede rækkehuse 
i Bramming ...

Midt på torvet i Bramming bor Majbritt 
på 37 år med sin datter, Chili på 15 
måneder, i Bramming Boligforening. De 
bor i et af de 51 nybyggede rækkehuse 
med enten to, tre eller fire rum i to 
etager og med egen lille have. 

“Jeg er flyttet hertil efter 13 år på  
Sjælland, hvor jeg arbejdede som 
restaurantchef,” fortæller Majbritt. “Jeg 
kommer fra Esbjerg, så Bramming er 
nemt for mig at flytte til. Her i Bram-
minghus minder vi meget om hinan-
den. Her er mange enlige mødre og 
kun to par uden børn. Det er rigtig rart, 
for så kan vi udveksle husmodertips og 
låne hinanden en kop mælk eller suk-
ker,” fortæller Majbritt. 





Der er også plads til  
Matheas hundehvalp,  
Nellie, i ungdomsboligerne  
i Hillerød. Unge i ungdomsboligerne i Hillerød ...

I Boligselskabet Nordsjælland finder du 84 ungdomsboliger med to 
rum på Godthåbsvej i Hillerød. Her bor blandt andre Mathea, som 
lige er blevet færdig med at læse HF, og som du kan se til venstre på 
billedet med hunden Nellie, og også på billedet ovenfor til venstre. 

Thomas, der sidder til højre i billedet, fortæller: “Jeg er glad for, at vi 
bor tæt på stationen, så det er nemt at komme til København, hvor 
jeg læser software på IT-universitetet. Boligerne ligger godt. Vi er 
også tæt på centrum og skoven. Os, der bor her, er stort set allesam-
men i 20’erne, men vi minder ikke så meget om hinanden. Her er fx 
mange, der læser til sygeplejerske, sosu-assistent og mekaniker, og 
vi holder os lidt til grupperne inden for vores studieretning.” Alligevel 
kan de unge godt mødes over en fest eller vasketøjet. “I boligafdelin-
gen kan vi godt spontant mødes til lidt øl-spil i haven, og der bliver 
også snakket om løst og fast i vaskeriet, og så har vi en facebook-
gruppe, hvor der er en rigtig god stemning. Jeg synes, det er fedt, at 
vi bor så blandet”, slutter Thomas.
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Thomas er stoppet op 
for at få en snak med 
Jacob, som er en af 
naboerne i ungdoms-
boligerne.
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Det er boligselskaberne, 
der ved, hvor skoen trykker
Samarbejdet mellem de almene boligselskaber og landets kommuner er afgørende, når den almene 
boligform skal udvikles til gavn for både nuværende og kommende beboere. Kommunaldirektør i  
Skanderborg Kommune Lars Clement oplever, at boligselskaberne er blevet langt mere professionelle 
gennem de seneste 15 år. Og så handler det gode samarbejde ikke mindst om stærke relationer og tillid.

Tekst: Karina Lauridsen, kala@bdk.dk

Tema: Mangfoldighed



Projekt Højvangen er en boligsocial helhedsplan i et alment boligområde i Skanderborg, 
som er på regeringens nye liste over “forebyggelsesområder”. Helhedsplanen er et sam-
arbejde mellem Skanderborg Andelsboligforening, Midtjysk Boligselskab, Skanderborg 
Kommune og Landsbyggefonden. Lars Clement nævner projektet som et godt  
eksempel på det daglige samarbejde og håber, at projektet kan generere erfaringer inden 
for aktivering, som kan bruges i andre boligområder: “Det smitter af på beboersammen-
sætningen, men løfter i virkeligheden også hele kvarteret, hvis der ikke er for mange, som 
er uden for arbejdsmarkedet – eller civilsamfundet generelt.”

Lars Clement har siddet i kommunaldi-
rektørstolen i Skanderborg Kommune 
i lidt over et år. Han vendte hjem til 
Skanderborg efter et smut til Mariager-
fjord Kommune på selvsamme toppost. 
Og i modsætning til Mariagerfjord, hvor 
de var lykkelige for en nogenlunde 
stabil bosætning, er Skanderborg en 
af de hastigst voksende kommuner i 
landet målt på antal indbyggere. Faktisk 
har kommunen lidt svært ved at følge 
med ifølge Lars Clement. Udfordringen 
er derfor ikke at tiltrække flere borgere, 
men i højere grad at sikre det rette 
og brede boligtilbud til alle: “For os er 
det i boligpolitikken ikke så afgørende, 
om det er almene boliger eller ej. Det 
handler om, at vi har det rigtige og 
varierede boligudbud,” siger han, men 
er samtidig ikke i tvivl om værdien af de 
almene boligselskaber: “Det almene er 
en kæmpe styrke som samarbejdspart-
ner og kan være med til at understøtte 
den mangfoldighed, som vi gerne 
vil opnå i vores boligområder i kom-
munen,” siger han og hæfter sig ved, 
at de almene boligselskaber ikke skal 
generere et afkast, som de private in-
vestorer skal: “Det giver jo muligheden 
for – under forudsætning af at man er 
effektiv til at drive boligselskabet – en-
ten at lade pengene blive i beboernes 
lommer, så de kan få en lavere husleje, 
eller at lave nogle bedre boliger eller 
tilbud omkring boligerne til beboerne. 
Det synes jeg er meget værdifuldt og i 
realiteten også meget dansk.”

Hvem bygger vi almene boliger for?
De almene boligers vigtigste rolle er 
ifølge Lars Clement, at de giver rigtig 
mange borgere muligheden for at bo 
i en god bolig, der er til at betale. Det 
gør samtidig, at det ofte er et diskus-
sionsemne i kommunerne, hvem vi 
bygger alment for: Er det kun til dem, 
der bliver skilt, eller til dem, der ikke har 
råd, eller …? “Jeg vil mene, at det ligger 
i begrebet alment, at det faktisk er til 
os alle sammen,” understreger Lars 
Clement, hvilket hænger fint sammen 
med kommunens vision om blandede 
boligområder. Han har selv boet alment 
i sin studietid i Århus og ser netop den 
almene boform som oplagt i mange 
livsperioder.

Og det bringer ham videre til et 
andet typisk diskussionsemne i kom-
munen, nemlig om opførelsen af flere 
almene boliger giver en øget befolk-
ningstilvækst: “Når vi bygger almene 

seniorboliger, så tror man måske ikke 
lige, at det giver flere børn i skolerne. 
Men det gør det faktisk. For seniorerne 
frigiver parcelhuse til netop børnefami-
lierne, som vi som kommune så gerne 
vil have,” forklarer han. Og netop den 
cirkulation ser kommunaldirektøren som 
styrken ved det danske boligmarked 
med forskellige boformer: “Så skal vi 
jo bare planlægge klogt, efter at vi får 
bygget i de områder, hvor vi har ledig 
kapacitet i vores dagtilbud og skoler, 
og hvor vi faktisk gerne vil have, at der 
sker noget udskiftning,” konkluderer 
Lars Clement.

Ubureaukratisk samarbejde
Set med Lars Clements briller er 
boligselskaberne blevet mere profes-
sionaliserede end for 10-15 år siden, 
og det er vigtigt for kommunens tillid. 
“Vi har ikke tendens til at motivfortolke, 
når et alment boligselskab kommer 
med et eller andet. Der kan godt være 
noget volumensyge – det kan der jo 
i alle organisationer, men hos almene 
boligselskaber handler det aldrig om at 
berige sig selv eller forvalte en formue, 
der bare skal vokse for egen glæde,” 
uddyber han.

Omvendt kan det slide på tilliden 
mellem kommune og boligselskab, hvis 
selskaberne ikke agerer rettidigt, siger 

“De private er sjældent  
interesserede i at bygge 

billige boliger. Erfaringen 
taler for, at de almene har 

en god mulighed her”
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Almene boligselskaber  
i Skanderborg Kommune:  
• • Skanderborg Andelsboligforening – 1.605 boliger
• • Midtjysk Boligselskab – 2.217 boliger, heraf 588 i Skanderborg Kommune
• • Lejerbo Skanderborg – 86 boliger
• • Østjysk Bolig – 2.839 boliger, heraf 371 i Skanderborg Kommune
• • Alboa – 7.175 boliger, heraf 311 i Skanderborg Kommune
• • Arbejdernes Andels Boligforening – 8.292 boliger, heraf 370 i Skanderborg 

Kommune
• • Domea Låsby - 62 boliger
• • Boligselskabet Domea Østjylland – 875 boliger, heraf 66 i Skanderborg 

Kommune
I 2019 havde de almene boligselskaber i Skanderborg Kommune en  
omsætning på 48 mio. kr.

han og kalder det revolverpolitik, hvis 
man først kommer til byrådet, når taget 
er utæt, for så kan de ikke sige nej: “Det 
synes jeg er dybt uprofessionelt. Og 
det er sådan set lige meget, hvem man 
samarbejder med. Vi kan selvfølgelig 
alle blive ramt i nakken af noget, vi ikke 
havde forudset, og der skal vi selvføl-
gelig hjælpe hinanden. Men det må ikke 
blive sådan, at fordi det er alment, så 
har man altid en stor økonomisk kasse i 
baghånden. Jeg er stødt på det i nogle 
tilfælde, men det er heldigvis ikke ten-
densen generelt.”

Derfor er kommunen også meget 
opmærksom på at sikre, at boligselska-
berne opsparer det, de skal til vedlige-
hold af bygningerne.

Ellers er det i høj grad kommunens 
rolle at understøtte boligselskabernes 
indsatser, mener Lars Clement: “Det er 
boligselskaberne, der ved, hvor skoen 
trykker. Det bilder jeg mig ikke ind, at vi 
kan sidde på rådhuset og have samme 
fornemmelse af.” Han er glad for, at 
kommunen ikke er større, end at samar-
bejdet i det daglige er ret ukompliceret, 
hvor man hurtigt ringer til hinanden på 
ubureaukratisk vis: “Det gælder om at 
tage fat i problemerne, før de bliver for 
store. Det er sådan noget, der opstår, 
når folk har gode relationer til hinanden 
og tillid til, at man vil gøre det godt,” 
siger han og nævner samarbejdet i den 
boligsociale helhedsplan i Højvangen i 
Skanderborg som et godt eksempel.

Lars Clement beskriver boligsel-
skaberne i Skanderborg Kommune 
sådan her: “Vi har nogle professionelle 
samarbejdspartnere, som har fingeren 
på pulsen, og som også har så mange 
boliger, at de er nemme at have med at 
gøre, fordi det netop gør dem profes-
sionelle. De ved godt, hvordan en kom-
mune fungerer. Og de ved, hvor de skal 
gå hen, hvis de har brug for hjælp eller 
gerne vil tilbyde noget hjælp. For det 
går jo begge veje.” Men han har også 

fokus på, hvordan boligselskaber og 
kommune fremover kan spille hinanden 
bedre: “Eksempelvis vil vi gerne have 
noget mere konkurrence blandt bolig-
selskaberne på byggeprojekter. For at 
få variation i arkitektur og andet, men 
også for at få bragt nogle af boligsel-
skabernes mange kompetencer mere 
i spil. Der synes jeg, at vi har en fælles 
opgave. Og jeg oplever, at det vil vores 
boligselskaber i Skanderborg Kommune 
også rigtig gerne være med til. Det 
giver jo bedre boliger.”

Billigere boliger
I Skanderborg Kommunes aktuelle bolig-
politik prioriteres især billige boliger. Her 
har de almene boligselskaber en særlig 
rolle ifølge Lars Clement: “De private 
investorer er sjældent interesserede i at 
bygge billige boliger. Erfaringen taler for, 
at de almene har en god mulighed her.”

Selvom der fra politisk hold er meget 
fokus på prisen, mener Lars Clement 
dog, at man skal være påpasselig med 
at bygge for billigt: “Noget af det, 
vi bøvler med i dag og bruger rigtig 

mange penge på at bygge om, er jo 
byggeri fra årtier tilbage, som bare er 
bygget for billigt. Så det skal vi være 
varsomme med. Så hellere bygge lidt 
færre kvadratmeter for at skaffe udbud-
det af boliger, der er til at betale for 
almindelige mennesker.”

Han kan dog sagtens se en udfor-
dring i, at byggegrundene i en attraktiv 
kommune som Skanderborg efterhån-
den er så “hundedyre”, at det kan blive 
svært for det almene at være med. Men 
det kræver en politisk løsning fremfor 
administrativ håndtering, afslutter kom-
munaldirektøren.

Kommunaldirektør Lars Clement.
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Boliger med fokus på  
fællesskaber på vej  
i Nordsjælland
Boligselskabet Nordsjælland vandt i foråret en grundkøbskonkurrence i 
Skævinge. Der skal derfor opføres 163 almene lejeboliger, hvor fælles-
skaber på tværs af generationer er i fokus.

Det nye boligområde er døbt Dyremosehuse og kommer til at bestå 
af syv mindre klynger af boliger, der bliver opført i naturskønne områ-
der. Boligerne får forskellig arkitektur og farver, så det falder naturligt 
ind i de eksisterende forskelle i bebyggelsen i Skævinge. Foruden de 
syv klynger kommer boligområdet også til at bestå af en almanak.

Almanakken er et cirkulært bofællesskabskoncept, der skal danne 
rammen om et seniorbofællesskab, hvor både fællesskab og privatliv 
kan dyrkes.

Skævinge, Hillerød

Beboerdemokratiet 
ramt af corona  
I februar 2021 foretog Boligkontoret Danmark 
en undersøgelse blandt afdelingsbestyrel-
sesformænd og organisationsbestyrelser, der 
afdækkede beboerdemokratiets vilkår under 
coronapandemien. 

Undersøgelsen viste, at pandemien har haft 
konsekvenser for det beboerdemokratiske 
arbejde.

Mens nogle bestyrelser har forsøgt at 
mødes med afstand (23 %) eller ved at holde 
gåtursmøder (12 %), har 41 % slet ikke mød-
tes fysisk under nedlukningen. Til gengæld 
er brugen af telefon, mail og SMS’er steget 
med omkring 40 % under corona for samtlige 
beboerdemokrater.

Især organisationsbestyrelserne har taget 
de digitale møder via computer til sig, og 
nogle respondenter siger, at de digitale kom-
munikationsformer faktisk giver nogle nye 
værktøjer, der kan bruges fremadrettet.

Boligkontoret Danmark
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Tema: Mangfoldighed

Kitt Sandell møder  
beboerne med åbenhed 
og i øjenhøjde – også via 
telefonen.  
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Masser af gulerødder 
fremfor pisk
Kitt Sandell er boligsocial rådgiver. Hun møder beboerne i øjenhøjde med åbenhed uden at 
dømme og, som hun siger, “med masser af gulerødder og ingen pisk”. Hun arbejder med at 
hjælpe beboere, der er kommet bagud med huslejen, har konflikter med naboen og dem, der har 
ondt i livet. Mød her Kitt og kollegaerne samt nogle beboere, hun har mødt i sit arbejde. 

Tekst: Katrine Vestermark Køber, kako@bdk.dk

Når man kommer bagud med huslejen
I Boligkontoret Danmark er det vores 
mål, at alle beboere føler sig hjemme 
– både inden for hjemmets fire vægge, 
men også på fællesområderne, hvor 
naboer mødes. Derfor arbejder afdelin-
gen for boligsociale indsatser målrettet 
trivslen hos alle vores beboere – både 
de socialt udsatte og dem, der har 
udfordringer med økonomien eller 
naboen.

“Råd til husleje” er navnet på den 
indsats, hvor de boligsociale rådgivere 
hjælper beboere, der har svært ved at 
få økonomien til at hænge sammen. 
Kitt Sandell og hendes kollegaer får 
sagerne ind, enten fordi beboerne selv 
tager kontakt, når de kan se, at de får 
svært ved at betale en måneds husleje. 
Eller når de månedlige ophævelseslister 
(listen over de beboere, der ikke har 
betalt husleje) gennemgås. På en må-
ned får de typisk 80 sager, hvor ca. en 
tredjedel kommer fra beboere selv. 

Antallet af beboere, der selv tager 
affære, er steget, siden Boligkontoret 
Danmark opdaterede rykkerskrivelserne 
med kontaktinfo til “Råd til husleje”. Det 
skete, da landet blev lukket ned første 
gang i foråret 2020 på grund af  

COVID-19, og mange blev hjem-
sendt eller arbejdsløse. “Det er en 
klar fordel, at vi kommer tidligere 
på banen, for det øger vores mu-
ligheder for at hjælpe,” pointerer 
Kitt Sandell. For når beboeren 
har fået en opsigelse, har hun og 
kollegaerne otte dage at arbejde 
i, inden restancen sendes videre 
til fogedretten. På de otte dage 
gør de alt, hvad de kan for at få 
beboeren i tale, så de sammen 
kan finde en løsning. “Vi ringer, e-
mailer, skriver sms´er og får sågar 
viceværterne til at gå ud med et 
fysisk brev for at få fat i vedkom-
mende, så vi kan hjælpe dem, in-
den der ryger endnu flere gebyrer 
på, og sagen sendes i fogedret-
ten,” forklarer Kitt Sandell. 

Den personlige relation  
er altafgørende
I Faxe kommer en beboer bagud med 
huslejen. Da Kitt Sandell ringer ham op, 
får hun en vred ung mand i røret. “Jeg 
tænker, at ham har jeg svært ved at nå 
ind til over telefonen,” erkender hun. 
Derfor kontakter hun Jørgen Olsen, der 
er social konsulent i Faxe Kommune 
med en opsøgende funktion. Jørgen 
Olsen tager ud og besøger beboeren 
og finder ud af, at han er svært ord- og 
talblind. Jørgen Olsen hjælper ham 
derfor med at søge en enkeltydelse 
hos kommunen og får tilmeldt huslejen 
til pbs-betaling. “Som ord- og talblind 
ville det ikke have hjulpet ham meget, 
at vi blot sendte ansøgningsskemaet 
til ham. Han havde brug for en til at 
hjælpe sig med at udfylde det,” pointe-
rer Kitt Sandell. Hun tilføjer, at samar-
bejdet med kommunale medarbejdere 
som Jørgen Olsen er guld værd, da de 
er vigtige medspillere både for hende 
og kollegaerne og for beboerne, da de 
ofte har bedre mulighed for at tage ud 
på besøg. 



48 Beboermagasinet Boligkontoret Danmark

Hjemsendt og fyret  
grundet corona
Under corona-nedlukningen 
bliver en af vores beboere og 
ægtemand hjemsendt og senere 
fyret. Det lykkes ham at finde et 
nyt job, men først en måned efter. 
Han kontakter Kitt Sandell, da 
han kan se, at de får svært ved at 
betale husleje for marts måned. 
“Jeg hjalp dem med at få skabt 
et overblik over deres økonomi, 
og derefter fandt vi en holdbar 
løsning, så familien kunne komme 
på økonomisk fode igen,” fortæl-
ler Kitt Sandell. 

Når det hele sejler,  
er der brug for en sol
Ud over “Råd til husleje” arbejder Kitt 
Sandell og hendes kollegaer også med 
indsatsen “Bekymret for en beboer”. 
Her har de fokus på trivslen blandt 
beboerne. De benytter det, de kalder 
solen, som et arbejdsredskab. “Med 
udgangspunkt i den enkelte beboers 
behov ser vi på alle de relevante res-
sourcer, vi kan inddrage,” fortæller Kitt 
Sandell, mens hun skriver eksempler op 
som psykiatrien, kommunale støtteper-
soner og besøgsvenner. Eksemplerne 
stråler alle ud fra den sol, som hendes 
tegning ender med at blive til. “Solen er 
et godt arbejdsredskab til at finde de 
mennesker eller samarbejdspartnere, 
der kan hjælpe i den enkelte situation,” 
fortæller Kitt Sandell. Når hun får en 
henvendelse, spørger hun grundigt til 
situationen for at få et klart billede af, 
hvad der er op og ned, og for at finde 
så mange indgange til at hjælpe bebo-
eren, som der er nødvendigt. Henven-
delserne kan komme mange steder fra 
– eksempelvis viceværter, naboerne, 
boligrådgivere eller kommunale nøgle-
personer som eksempelvis Jørgen fra 
Faxe Kommune. Bekymringssagerne 
kan være vidt forskellige, men alle bliver 
taget alvorligt.

Lyden af ingenting
En mandag ringer en kvindelig beboer 
til Kitt og fortæller, at hun er bekymret 
for sin nabo, der er en stille og rolig ung 
mand i 20´erne. Hun plejer at høre ham 
rumstere rundt i lejligheden ved siden 
af, men siden i lørdags er lyden af fod-
trin og toilettet, der trækker ud, ophørt. 
“Normalt er politiet aldrig de første, 
jeg henvender mig til, men her var jeg 
helt sikker på, at det var dem, jeg skulle 
have fat i,” fortæller Kitt Sandell. Hun 
kontakter politiet, der desværre finder 
den unge mand død i sin lejlighed. “Det 
er en utrolig sørgelig historie, men den 
viser også, at beboeren drog omsorg 
for sin nabo ved at lægge mærke til 
ham og bekymre sig om ham,” fortæller 
Kitt Sandell og tilføjer, at det at drage 
omsorg for sine naboer for hende er 
indbegrebet af at bo alment. 

Et altafgørende samarbejde  
med pårørende
En ældre dame i 80´erne bor alene 
i sit rækkehus. Siden nytår 2020 
begynder hendes adfærd langsomt at 
ændre sig. Hun indsender klage efter 
klage over sin nabo, der efter hen-
des opfattelse borer huller i væggen 
for at udspionere hende. “Det var jo 
vældig hårdt for naboen, der også ad 
flere omgange blev meldt til politiet,” 
fortæller Kitt Sandell. På et tidspunkt 
møder viceværten beboerens datter 
og får skabt en kontakt mellem Kitt 
Sandell og datteren. “Vi fik et rigtig 
fint samarbejde, hvor hun fik sin mor 
til at gå til lægen, der igangsatte en 
udredning for demens, hvilket des-
værre var aktuelt. Sideløbende arbej-
dede jeg på at få iværksat støtte til 
vores ældre beboer via kommunen,” 
fortæller Kitt Sandell. Efter halvandet 
år med en mere og mere tiltagende 
demens fik Kitt Sandell i juli måned 
2021 den glædelige nyhed, at bebo-
eren nu har fået en plejehjemsbolig.  

Når nabostridigheder  
vokser sig for store
Et tredje indsatsområde er konflikt-
mægling. Det er endnu et område, 
som corona-situationen har haft en 
negativ indvirkning på. Både fordi 
det grundet frygten for smitte-
spredning ikke har været forsvarligt 
at mødes fysisk til konfliktmægling, 
og fordi antallet af sager er vokset, 
da langt flere børn og voksne har 
været hjemsendte det sidste halv-
andet års tid. “Vi tilbyder konflikt-
mægling, hvor parterne kan mødes 
med os som mediatorer, hvor målet 
er at nedtrappe konflikten og finde 
kompromiser, så de fortsat kan bo 
side om side,” fortæller Kitt Sandell. 

Uregerlige unger og  
pirrelige pensionister 
På førstesalen i en etageejen-
dom bor et par, der er pensio-
nister. Ovenover bor en familie 
med deres to børn på 10 og 7 
år. “Da børnene var sendt hjem, 
hørte pensionistparret meget 
mere til familien, end de plejer 
at gøre, og i en sådan grad, at 
de til sidst klagede,” fortæller 
Kitt Sandell. Konflikten blev 
mere og mere tilspidset, så Kitt 
Sandell endte med at invitere 
til et kaffemøde, hvor de to 
familier kunne få talt ud og få 
en ende på konflikten. 

“Vores boligsociale indsats er et 
udtryk for, at vi oprigtigt mener, 
at alle har ret til et godt sted at 
bo,” fortæller Kitt Sandell. Hun og 
hendes kollegaer oplever jævnligt, 
at beboerne vender tilbage og tak-
ker for hjælpen. “Det er så utroligt 
skønt at opleve, at vores indsats 
gør noget godt for vores beboeres 
hverdag,” slutter Kitt Sandell.
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Ny liste over  
forebyggelsesområder  
rammer boligområder  
i Nakskov og Skanderborg
I juni blev et flertal i Folketinget enige om en ny aftale, der 
skal forebygge parallelsamfund. Med aftalen følger en ny 
liste med 58 “forebyggelsesområder”, der eksempelvis ram-
mes af begrænsninger i den kommunale anvisning for at 
forhindre, at områderne udvikler sig til parallelsamfund. Den 
nye liste supplerer derfor de tidligere såkaldte ghettolister, 
som fremover kommer til at hedde parallelsamfund og om-
dannelsesområder. 

Vængerne og Poul la Cours Vej på listen
På den nye liste finder man Nørrevænget 1 og 2 hos Nak-
skov Almene Boligselskab sammen med Poul la Cours Vej 
hos Midtjysk Boligselskab. Hos begge boligselskaber frygter 
man, at denne nye liste kan være med til at stemple områ-
derne og påvirke udlejningssituationen negativt.

Når et boligområde kommer på listen over forebyggelses-
områder, har de fem år til at vende situationen. Ellers kan 
området komme på listen over omdannelsesområder.

Nakskov og Skanderborg

Projekt skal sikre  
flere nye boligtilbud  
for seniorer 
Vores livs- og boligmønstre er i forandring. Vi skal i 
fremtiden bo mere bæredygtigt, fællesskaber efterspør-
ges i stigende grad, og i 2040 vil hver fjerde dansker 
være fyldt 65 år.

For at komme den stigende efterspørgsel og befolk-
ningsudviklingen i møde på bedste vis har Boligkontoret 
Danmark netop færdiggjort et projekt i samarbejde 
med AlmenNet og med støtte fra Nykredit Fond, som 
har til formål at fremme og nuancere udbuddet af flere 
almene seniorbofællesskaber.

“Om vi så bygger attraktive seniorboformer i døgn-
drift fra nu af, vil det langtfra være nok til at dække den 
store efterspørgsel,” siger projektleder Karina Lauridsen, 
der derfor håber, at projektet vil åbne fleres øjne for, at 
nybyggede seniorboformer og -fællesskaber er en god, 
men ikke den eneste løsning. Hun efterlyser et bredere 
udbud af egnede seniorboformer med plads til forskellige 
grader af samvær – også i eksisterende almene bolig-
afdelinger – hvorfor projektet bl.a. har undersøgt, hvilke 
typer bofællesskaber der egentlig efterspørges, for at 
blive klogere på behovet for fremtidens seniorboligtilbud.

På projektets hjemmeside kan findes værktøjer, ek-
sempler og anbefalinger målrettet almene boligselska-
ber og andre, der arbejder med seniorbofællesskaber, 
med det formål at inspirere til skabelsen af et bredt og 
varieret udbud af seniorboformer med plads til alle.

Klik ind på www.almennet.dk/projekt-seniorboformer-
og-faellesskaber/

Boligkontoret Danmark
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Kære Henriette
Jeg overvejer at købe 
en el-/hybridbil, men vi 

har ingen ladestandere i boligafde-
lingen, og det bliver derfor svært 
at oplade bilen, når jeg er hjemme. 
Jeg har hørt, at boligafdelingen er 
forpligtet til at opsætte ladestan-
dere – er det korrekt?

Hilsen Lasse

Kære Lasse
Det er korrekt, at bolig-
afdelingen i henhold 

til ladestanderbekendtgørelsen 
i nogle tilfælde er forpligtet til at 
opsætte ladestandere på bo-
ligafdelingens område. Det er 
de ved opførelse af nybyggeri, 
hvis der etableres mere end 10 
parkeringspladser, eller ved større 
ombygninger af eksisterende 
boligafdelinger, hvis der er flere 
end 10 parkeringspladser etable-
ret i tilknytning til ejendommen. 
Udover disse tilfælde, som er 
nærmere beskrevet i ladestander-
bekendtgørelsen, er boligafdelin-
gen ikke forpligtet til at opsætte 
ladestandere. 

Selv om boligafdelingen ikke er 
forpligtet til at opsætte ladestan-
dere, kan du altid høre din afde-
lingsbestyrelse, om det er noget, 
de arbejder på. Du kan også stille 
forslag på afdelingsmødet om 
opsætning af ladestandere. Du har 
også mulighed for at ansøge udle-
jer om tilladelse til opsætning af et 
udvendigt ladestik på boligen, hvis 
du eksempelvis råder over egen 
indkørsel. 

 Med venlig hilsen Henriette

Kære Henriette 
Kære Henriette 
Jeg er blevet tilbudt et midlertidigt job i et års tid i Grønland som 
underviser. Jeg flytter også min folkeregisteradresse til Grønland.

Jeg bor i dag i en almen lejebolig, som jeg gerne vil beholde, mens jeg er væk. 
Mit boligselskab siger, at så skal jeg enten fremleje eller opsige min bolig. Jeg har 
selvfølgelig tænkt mig at betale min husleje, så kan det virkelig passe, at jeg ikke 
bare kan lade min bolig stå tom i det år, jeg er væk?

Hilsen Max 

Kære Max 
Når din fraflytning fra lejemålet skyldes et midlertidigt arbejde i 
udlandet, har du ret til at lade lejemålet stå tomt, mens du er væk, jf. 

boligreguleringslovens § 48. Du kan også vælge at fremleje boligen i indtil 2 år,  
jf. almenlejelovens § 65.

Du kan derfor godt lade din bolig stå tom, mens du er i Grønland, såfremt du 
betaler husleje, og dit ophold maks. varer 2 år.

Hvis dit boligselskab har indført en boliggaranti-ordning, kan du vælge at købe 
et boliggarantibevis. Beviset giver dig en garanti for, at du – inden for en periode 
på højst 3 år – kan få tilbudt en anden bolig i boligselskabet, hvis du fortryder din 
fraflytning.

Hvis du under dit ophold beslutter dig for at flytte permanent, skal du opsige din 
bolig. Det er nemlig en betingelse for retten til at fremleje eller lade boligen stå 
tom, at dit ophold ikke er permanent, og at det skyldes eksempelvis midlertidig 
forflyttelse, arbejde, studieophold eller lign. 

 Med venlig hilsen Henriette

Kære Henriette
Jeg bor i et lille rækkehus med en have, som jeg går meget op i at 
passe med at klippe hæk og slå græs. Jeg har modtaget et brev fra mit 

boligselskab med besked om, at jeg skal klippe hækken ned til en bestemt mak-
simumhøjde. Jeg synes, at denne maksimumhøjde er alt for lav i forhold til, hvad 
jeg foretrækker. Kan det virkelig være rigtigt, at mit boligselskab kan bestemme, 
hvor høj min hæk må være?

Med venlig hilsen Sandra 

Kære Sandra 
Jeg går ud fra, at dit boligselskab henviser til den maksimumhøjde på 
hækken, der fremgår af reglerne i afdelingens vedligeholdelsesreglement. 

Du skal som beboer sørge for at vedligeholde din have i overensstemmelse 
med vedligeholdelsesreglementet. Det betyder bl.a., at udlejer kan bede dig om 
at klippe hækken, hvis den i henhold til vedligeholdelsesreglementet er for høj. 

Vedligeholdelsesreglementet er vedtaget på afdelingsmødet – det vil sige af 
jer, som bor i boligafdelingen. Hvis du ønsker at ændre reglerne, vil jeg anbefale 
dig at stille forslag om ændring af maksimumhøjden på afdelingsmødet. Så kan I, i 
fællesskab og på demokratisk vis, beslutte, hvordan reglerne skal være hos jer. 

 Med venlig hilsen Henriette

Juridisk brevkasse ved Henriette Fabritius Tengnagel,

juridisk chef, hete@bdk.dk
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Juridisk brevkasse ved Henriette Fabritius Tengnagel,
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På vej mod en bæredygtig drift
De seneste år er driften i den almene boligsektor blevet effektiviseret markant. 
Det skyldes blandt andet den effektiviseringsaftale, der udløb i 2020, hvor 
sektoren skulle effektivisere for 1,5 mia. kroner. I begyndelsen af 2021 indgik 
Boligministeriet, KL og BL – Danmarks Almene Boliger så en ny aftale, der still-
er krav til, at sektoren effektiviserer for 1,8 mia. kroner frem mod 2026. 

Det betyder, at alle boligselskaber fortsat skal have stort fokus på at effek-
tivisere driften, og det gælder særligt i flere af de mindre boligafdelinger, der 
endnu ikke er kommet tilstrækkeligt i gang med at effektivisere.

De nye effektiviseringskrav falder sammen med, at der over de seneste 
år også er stillet øgede krav til boligafdelingernes drifts- og vedligehold-
elsesplaner, der skal fremtidssikre boligernes stand. Det er vigtigt, at der både 
nu og i fremtiden er penge til at sikre gode og velholdte boliger, og derfor 
stilles der skærpede krav til de vedligeholdelsesplaner, der er lagt for boligaf-
delingerne, som nu skal være gældende i 30 år. Samtidig kræves det, at der 
opspares tilstrækkeligt med penge til at realisere planerne. Det vil betyde, at 
der flere steder vil skulle opspares flere huslejekroner til vedligehold, men til 
gengæld vil det over længere tid betyde, at der kommer til at ske en mere 
jævn huslejeudvikling.

De øgede krav og de langsigtede planer for driften og vedligeholdelsen af 
boligerne skal alt sammen være med til at sikre en bæredygtig drift, der sikrer 
gode og velholdte boliger, der er til at betale både nu og i fremtiden.

Boligkontoret Danmark

Ny forretningsfører  
i Silkeborg
Anita Skarregaard Dideriksen er tiltrådt som ny forret-
ningsfører på Boligkontoret Danmarks afdelingskontor 
i Silkeborg. Anita er ny i stillingen, men har stor erfar-
ing med den almene sektor efter 14 år i Boligkontoret 
Danmark, blandt andet som chefkonsulent. 

Arbejdsfeltet er bredt, og Anita Skarregaard Dider-
iksen vil have fokus på gennemførelsen af en række 
besluttede bygge- og renoveringssager, herunder 
renoveringen af Poul La Cours Vej i Skanderborg. 
Også videreudvikling og understøttelse af den 
daglige drift og service blandt beboerne i de mere 
end 80 boligafdelinger og 2.200 boliger, som er til-
knyttet afdelingskontoret i Silkeborg, har høj prioritet.
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Om Beboermagasinet
Beboermagasinet 

Boligkontoret Danmark 

bidrager til dagsordenen  

og den aktuelle debat 

omkring almene lejeboliger. 

Magasinet præsenterer 

Boligkontoret Danmarks 

visioner og kompetencer 

gennem artikler, der er 

inspirerende, fængende og 

informerende om hverdags- 

og boliglivets emner.

Kære læser
I dette nummer af Beboermagasinet har vi fokus på mangfoldighed. For mig 
er mangfoldighed lig med mulighed for berigelse, mulighed for at lære nyt og 
mulighed for at se udfordringer og åbninger i et nyt perspektiv.  

Jeg oplever mangfoldighed, når jeg besøger vores mange almene bolig- 
områder rundtom i hele landet. 

Og jeg glædes ved møderne med unge, ældre, børnefamilier og enlige – ja, 
mennesker, der har set forskellige sider af livet. Mangfoldigheden er en styrke, 
både i vores almene boligområder og i samfundet som helhed. 

Men når mangfoldigheden også skal inkludere dem, der er “anderledes”, 
oplever jeg desværre, at begejstringen nogle steder mindskes. Det gør sig 
gældende i den politiske debat og konkret i den lovgivning, hvor der med de 
seneste års boligpolitiske tiltag indføres begreber som omdannelsesområder og 
forebyggelsesområder.  

De, der falder uden for normerne socialt med hensyn til indkomst, uddannelse,  
job, kriminalitet og ikke mindst etnisk oprindelse flere generationer tilbage, skal 
tvangsforflyttes og nægtes gode boliger i de udvalgte områder.

Dermed fjernes den mangfoldighed, der er stærkt medvirkende til at styrke 
sammenhængskraften i vores samfund. Når vi bor sammen og møder hinanden 
på tværs af sociale skel og baggrunde, er vi nemlig inde og røre ved noget af 
det mest fundamentale i vores danske velfærdssamfund. For ikke at tale om 
forståelsen for vores medmennesker.

Så lad os i stedet få indført et nyt begreb i boligpolitikken: mangfoldighedsom-
råder med fokus på det gode samspil, gensidig forståelse og respekt. 

I Boligkontoret Danmarks mangfoldige fællesskab passer vi godt på hinanden. 
Det gør du som beboer, når du er opmærksom på dine naboers trivsel, og det 
gør vi fra Boligkontoret Danmarks side med for eksempel vores boligsociale 
rådgivning. På side 46 kan du møde Kitt Sandell, der hver dag gennem  
telefonen rådgiver og hjælper vores beboere. 

Du kan også lade dig inspirere af det store portræt-in-
terview med tv-vært Abdel Aziz Mahmoud, der med 
nysgerrighed og overskud imødekommer fordomme og 
dermed baner vej for den berigende mangfoldighed.

Eller du kan dykke ned i, hvad det egentlig betyder for 
vores medmenneskelighed og rummelig at vokse op i et 
alment boligområde.

Klaus Bentzen
Formand for Boligkontoret Danmark
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På www.bdk.dk kan du finde information om alt, der vedrører dig som beboer. Udlejning og service sker fra vores afdelings- og lokalkontorer.

Boligkontoret Danmark – din boligadministration

Afdelingskontoret Holte
Røjelskær 15, 2. sal
2840 Holte
Telefon 39 25 10 00 
holte@bdk.dk

Afdelingskontoret Fyn
Sivmosevænget 2K, 1. sal
5260 Odense S
Telefon 63 12 75 80
fyn@bdk.dk

Afdelingskontoret Helsingør
Vestermarken 16A
3060 Espergærde
Telefon 73 75 76 60
helsingoer@bdk.dk

Afdelingskontoret Sakskøbing
Guldborgvej 2 
4990 Sakskøbing
Telefon 73 75 76 30
sakskoebing@bdk.dk

Lokalkontoret Faxe
Østervej 17
4640 Faxe
Telefon 56 71 32 30
fakse@bdk.dk

Lokalkontoret Nakskov
Pragtstjerne 6
4900 Nakskov
Telefon 73 75 76 40 
nakskov@bdk.dk

Afdelingskontoret Silkeborg
Borgergade 10
8600 Silkeborg
Telefon 86 52 21 77 
silkeborg@bdk.dk

Afdelingskontoret Ribe
Tangevej 30
6760 Ribe
Telefon 75 42 30 00 
ribe@bdk.dk

Lokalkontoret Kolding
Haderslevvej 75B
6000 Kolding
Telefon 76 60 32 32 
kolding@bdk.dk

Lokalkontoret Holsted
Nørregade 1
6670 Holsted
Telefon 75 39 35 66
holsted@bdk.dk

Lokalkontoret Bramming
Godthåbsparken 44
6740 Bramming
Telefon 75 17 32 60
post@brammingbolig.dk

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg
Telefon 87 92 59 25
post@bsjviborg.dk

Boligkontoret Danmark 
Havneholmen 21 
1561 København V
Telefon 35 44 80 80 
bdk@bdk.dk

Afdelingskontoret Allerød/Hillerød
Uglevang 2A
3450 Allerød
Telefon 48 17 22 21 
hilleroed@bdk.dk

Hillerødsholmsallé 17A
3400 Hillerød
Telefon 48 26 90 00
hillerod@bdk.dk


