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De går blandt andet rundt 
og luger ukrudt og er en op
ringning væk, når toilettet 
løber, eller vasken er stop
pet. “Meyer” er populær i 
almene boligområder. Det 
viser en ny undersøgelse, 
som A&B Analyse har fore
taget for Beboerbladet. Hele 
38,1 procent af danskerne 
svarer, at det er viceværten, 
der trækker almene boliger 
op, uanset om de bor i ejer
bolig, andelsboligforening 
eller i en anden udlejnings
form.

Direktør Michael 
Dem sitz, Boligkontoret 
Danmark, er ikke over
rasket over undersøgelsens 
resultat. 

er 41,5 procent, og 33,9 pro
cent for folk i ejerbolig. 

“Fordelingen er interes
sant, fordi det er blandt de 
almene beboere, at tallet er 
højest, hvilket fortæller, at 
kvaliteten er god. Almene 
beboere synes godt om den 
service, vi leverer, og at bo
ligområderne bliver passet 
og plejet. Samtidig ved vi, 
at en stor del af de almene 
beboere jævnligt har kon
takt med viceværten om 
et eller andet problem. Og 
det at have en personlig re
lation imellem beboere og 
en lokal mand giver større 
tryghed,” siger han. 

Han påpeger, at det er 
endnu vigtigere at være 

stærk på service, når man 
i almene boligområder har 
en blandet beboersammen
sætning.

“Folk er meget forskel
lige i vores boligområder. 
Der skal være nogle, der 
kan holde orden på kaosset. 
Vi opfylder vores formål 
med, at vi kan være med til 
at sikre, at det kan fungere 
for alle – også selv om vi 
har nogle beboere, som 
ikke er gode til at bo. Og det 
synes jeg, at vi er ret gode til 
generelt.” 

“Vi sælger jo netop vores 
almene boliger på, at servi
cen er afgørende. Især, når 
vi skal have seniorerne til at 
flytte fra parcelhusene over 
i almene boliger. De slipper 
for at feje, ordne have og 
selv at ringe til håndværke
ren, men kan blot ringe til 
viceværten, hvis der er et 
problem,” siger han.  

ALMENE BEBOERE MEST 
 TILFREDSE
Michael Demsitz hæfter sig 
især ved, at 49,2 procent af 
de adspurgte almene beboe
re giver viceværten en tom
melfinger opad i undersøgel
sen. Mens selvsamme tal for 
folk i anden udlejningsform 

2

NYHED

DANSKERNE ER  
VILDE MED 
 VICEVÆRTEN
Uanset om folk bor alment eller ej, synes danskerne, at det mest 
 tiltalende ved en almen bolig er, at viceværten holder boligerne  
og de grønne områder ved lige.

LARS BERTELSENSAMINA USMAN



af danskerne er glade for, at viceværten holder boligerne og de 
grønne områder ved lige.38,7 %
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 Martin Pedersen, 36 år,  stilladsarbejder,  
bor i eget hus
 
“Jeg synes helt klart, at det er en fordel, at der 
er en vicevært i de almene boligområder. Det hele 
bliver lettere, når vandhanen drypper, eller der 
er bøvl med en stikkontakt. De er kun et opkald 
væk. Jeg er jo selv vicevært i mit eget hus, for 
det bliver man nødt til og selv tage sig af alle 
de praktiske opgaver. Viceværterne holder de 
grønne områder ved lige, og jeg kunne da godt 
tænke mig, at der var nogen, der kom og slog mit 
græs og klippede min hæk, for det giver en større 
frihed og mere fritid.

 Johnni Lysdahl, 35 år, kok, bor i andelsboligforening

Jeg kan godt forstå, at der er mange, der er glade for viceværten, for så slipper 
man selv for en del opgaver. Jeg bor selv i en andelsboligforening, hvor vi har købt 
en løsning udefra.  Vi har en vicevært igennem et vedligeholdelsesfirma, og der 
kan man købe en større eller mindre pakke, alt afhængig af hvilke opgaver man 
vil have, at viceværten skal løse. Vores vicevært tager sig primært af rengøring i 
opgange, skifter pærer og sådan noget. Vi har et gårdlaug, der tager sig af sneryd-
ning og andet. Fordelen ved en vicevært er jo, at når man har fri, så har man fri. 

 Marie Nygaard, 20 år, studerer retorik, 
 bor hos AAB

Folk i vores boligområde sætter helt klart pris på,  
at der er en vicevært. Faktisk har vi to, og de hedder 
Jeanette og Johnny. Til beboermøderne bliver der 
klappet af viceværterne, fordi de er så servicemindede 
og imødekommende. De strækker sig meget for en.  
Har man ikke lige en parkeringstilladelse og skal ned at 
hente den på ejendomskontoret, så er de flinke til at 
lukke en ind, selv om der ikke er åbent. De sætter en 
ære i deres arbejde, og det kan mærkes. 

 Niels Larsen, 32 år, 
studerer kandidatuddannel-
sen i techno- anthropology, 
bor hos KAB

Jamen, det er jo det gode 
ved at bo alment, at der er en 
vicevært. Min kæreste og jeg 
venter vores første barn, og 
vi var uenige om, at vi skulle 
købe en ejerlejlighed eller 
bo alment. Jeg synes, at der 
er mange fordele ved at bo 
alment. Jeg har ikke behov 
for at stå for alt det praktiske 
selv. Samtidig vil jeg ikke 
betale renter på et lån, så 
kan jeg lige så godt betale en 
husleje. Vi har ikke haft brug 
for viceværten endnu, fordi vi 
kun har boet her i et halvt år. 
Men det giver en tryghed, at 
vide de er der.
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Ordet “deleøkonomi” bliver 
oftere og oftere brugt. 
Eksempelvis har der været 
langt over 3.000 artikler, 
debatindlæg og nyhedsind
slag i pressen om emnet det 
seneste år.

Sådan har det været i 
flere år. Først skrev man 
begejstret om, at alle kunne 
spare en masse penge og 
lære hinanden bedre at 
kende ved at dele og hjælpe 
hinanden. Men især det 
seneste år har omtalen af 
deleøkonomi været mere 
kritisk og forbeholden. Fx 
har den private taxatjene
ste Uber påkaldt sig vrede 
og er nu ikke længere lovlig 
i Danmark. På samme måde 
er tjenesten Airbnb, som 
formidler privat korttids
udlejning af boliger til fx 

turister, under beskydning 
for at forvride markedet 
og ødelægge det for hotel
branchen. Og bliver der nu 
betalt skat af indtjeningen?

Sandt er det i hvert fald, 
at der er stor forskel på dele
økonomi, hvor der i den ene 
ende af skalaen er store pen
ge at tjene for den enkelte. 
Og så den anden ende, hvor 
der slet ikke er penge invol
veret. Den ende, hvor der 
er tale om sund fornuft og 
almindelig venlighed, som 
gør tingene lettere, enklere 
og gratis for den enkelte.

Og hvor ingen scorer 
kassen.

NABOBØRS OG BYTBOLIG
I BL – Danmarks Almene 
Boliger spiller vi på den 
sidste bane. Dér, hvor det er 

ALMEN 
 FLYTTEHJÆLP
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Kan du forstå brevene, du  
får, om boligstøtte

38 % Ja
33 % Nej
29 % Får ikke boligstøtte

Ser du normalt boligprogram-
mer på tv?

54 % Ja
39 % Nej
37 % Nej, det er aldrig sket

Hvor ofte bager du?

27 %  Én eller flere gange om 
ugen

28 % Ved festlige lejligheder
45 % Jeg bager aldrig

BOLIGPROGRAMMER
HITTER
SÅDAN STEMTE BEBOERBLADETS LÆSERE

gratis at hjælpe hinanden på 
den ene eller anden måde.

For nogle år siden intro
ducerede BL deleplatfor
men Nabobørsen, hvor folk 
kan hjælpe hinanden med 
alt fra lektiehjælp og hunde
luftning til partytelte og 
boremaskiner. Uden der er 
penge imellem dem, natur
ligvis. Du finder byttesiden 
på nabobørsen.dk.

Men uden for pressens 
søgelys har BL også i over 
ti år drevet BytBolig, som 
er en platform på nettet, 
hvor tusindvis af mennesker 
igennem årene har fundet 
hinanden – og byttet leje
bolig. Tjenesten koster ikke 
noget, og den er tilgængelig 
for både folk i almen bolig 
og folk, der bor i privat 
lejebolig.

På side 1617 i denne 
udgave af Beboerbladet kan 
du læse om, hvordan det 
har betydet meget for to 
familier, at bytte via platfor
men på nettet. Fami liernes 
respektive behov matchede, 
så et boligbytte var oplagt.

At de så også kunne  
hjælpe hinanden, så flyt nin
gen endte som en ekstra god 
oplevelse for alle parter – ja, 
det er jo det, der følger med, 
når deleøkonomien virker. 

Venlig hilsen
redaktionen

  Poul Erik og Birgitte Borch fandt via det gratis byttesite, BytBolig.dk, lige præcis 
den bolig, de havde brug for.

CARSTEN ANDERSEN





HUN SPINDER  
GULD PÅ 
 REGNVEJRSDAGE

Joan Ørting har kortlagt alle sine livs-
kriser for at finde det gode eller guldet, 
som hun kalder det, i hver af livets kri-
ser. Hun roser sig selv i spejlet og spiser 
 aftensmad foran Netflix – for det er 
vigtigt at for kæle sig selv.      
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ALEX TRANBIRGITTE KONGSGAARD

til badeværel set stå åben  
og snakker videre imens. 
Hun kommer tilbage, 
 sætter sig i sofaen, læner 
 sig tilbage og lyner lyn
låsen i sine bukser op. 

Joan Ørting rådgiver på 
diverse platforme dansker
ne om sex, kærlighed og 
parforhold. Hun er sexo
log, selvhjælpsterapeut, 
for fatter og optræder med 
 jævne mellemrum på tv. 
Joan Ørting inviterer helt 
tæt på sit privatliv, mens 
hun karismatisk og selv
sikkert vejleder danskerne 
igennem selvhjælp og 
parforhold. Men bag hæk
kene på det lille landsted 
på Langeland, hvor Joan 
bor, er hun en kvinde på 
57 år, der for halvandet år 
siden blev skilt fra sin mand 
 igennem 15 år, som mål
rettet forsøger at finde det 
gode i nedturen, eller som 
hun kalder det, lede efter 
guldet i en krise, der stadig 
gør ondt indimellem. 

STRIKTØJ, CITRONKAGE  
OG TERMOKAFFE 
Vi skal et smut tilbage til 
Søborg ved København, 
hvor Joan Ørting vokser op  
i KAB’s almene boligbyg
geri. Her bliver hun født 
og bor med sin far, mor og 
 søster. Hun husker, at Solna
vej snor sig op ad en bakke, 
og på begge sider ligger gule 
huse af to etager. Fra top
pen kan man se til Lyngby, 
og særligt nytårsaften er 
udsigten formidabel. Fæd
rene går på arbejde, mens 
kvinderne er hjemmegå
ende. Mødrene mødes med 
stole, striktøj, citronkage 
og termokaffe. Herefter går 
de hver til sit for at skrælle  
kartofler, ordne hår og 
smide forklædet, så der står 
frikadeller med brun sovs 
på tallerkenen, når manden 
kommer hjem. Her bor 
familier med børn, der leger 
hinkesten og dåseskjul. Det 
er det borgerlige Danmark. 

Det er her, hun lytter til 
Daimi på LP’en synge: “jeg 
er sgu min egen, og jeg sæt
ter min hat, som jeg vil”, der 
gør helt særligt indtryk på 
Joan, og her hun første gang 
ser musicallen “Hair”, da 
den kommer til Danmark i 
1970’erne. Hun er betaget 
af det frie, kreative rebel
ske teatermiljø, og hendes 
far finder en teaterklub i 
Gladsaxe. Det er en gammel 
fabriksbygning, hvor publi
kum sidder på ølkasser med 
skumsæder med batiktryk 
foran en stor scene. Der er 
musik, sminke og kostumer 
og der, at mange af de store 

F arverige billeder af Joan 
Ørting, der slingrer sig i 
græsmarker, er sømmet 

i væggen hos Villa Wilder 
på Christianshavn i Køben
havn, som er basen for 
Joan Ørtings sexskoler og 
terapeutiske undervisning. 
Hun kommer lidt forsinket 
nynnende op ad trapperne, 
direkte fra sin landejen dom 
på Langeland. Hun har 
knaldrødt, stort hår og lyser 
op i et stort smil. 

“Jeg skal lige sætte pski
ven, det kan man åbenbart 
gøre på telefonen nu om 
dage. Jeg tisser lige imens,” 
siger Joan. Hun lader døren 

  Joan Ørting med sin røde 
traktor på gården på Lange-
land. Her bor hun selv og 
bruger meget tid på at nyde 
naturen og passe sine dyr.

PORTRÆT
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danske skuespillere spirer 
og bliver til. Det er her, Joan 
lærer at kysse og være ung.  
Hun er tillknyttet klubben i 
21 år og bliver som 19årig 
selv teaterinstruktør. 

Efter 21 år på og bag 
scenen skal Joan prøve nye 
veje og får for alvor øjnene 
op for sexologuddannelsen. 
Hun bliver klinisk sex olog i 
Danmark og tager derefter 
på en skole i Holland, der er 

mere “learning by doing”, 
hvor man invol verer sig 
selv og prøver øvelser af på 
egen krop. 

En gammel folke skole
veninde, der er journalist 
på Politiken, hører om 
Joans alternative forløb på 
en sexskole i Holland, og 
 tager med ned sammen med 
en fotograf for at skrive en 
reportage. Det bliver til en 
helsides søndagsudgave, og 

flere medier kontakter Joan 
efterfølgende. Blandt andet 
BT, der vil have Joan som 
brevkasseredaktør, og Joans 
bramfrie råd når nu ud til 
danskerne til morgenkaffen.  

TO VÆRELSER SOM SINGLE   
Senere i livet vender Joan 
tilbage til Danmark efter en 
periode i Sri Lanka og et for
list forhold, og hun står nu 
uden job, mand og bolig. Der 

kommer Joan i tanke om, 
at da hun var otte år, havde 
hendes far skrevet hende op 
til en almen bolig hos KAB.  

“Jeg havde ikke benyt
tet mig af det i 30 år, men 
jeg ringede derind og så en 
 lejlighed på Frederiksberg 
ved Rolfs Plads. Jeg vidste 
bare, at det var min. Den 
duftede bare af min lejlig
hed, med afhøvlede gulve 
og masser af lys.”  

  Joan Ørting er 57 år. Hun tager rundt i hele landet og 
har kontor i København, men hun kobler fra, når hun er 
hjemme på Langeland. 



år. Når tiden er, vil hun ger
ne selv møde en ny mand, 
men nu nyder hun friheden 
og prøver at få sig selv på 
fode efter bruddet og skabe 
sin egen glæde i livet. 

“Vi singler skal ikke 
finde en kæreste eller lede 
efter en. Tal kærligt og for
kæl dig selv. Få afhøvlet dit 
gulv eller forkæl kroppen 
med massage.”

Det med at forkæle sig 
selv er noget af det, Joan især 
råder alle til. For Joan er det 
de helt små ting i hverdagen, 
hvor hun tager sig tid til at 
nyde. Hun vågner kl. 6 og 
tager billeder af solen. Hun 
kysser hunden godmorgen, 
fodrer kattene og åbner for 
sine høns, som hun fodrer 
med solsikke kerner. Hun 
 laver en god morgenkaffe 
med mælk, der skummer. 
Hun bader i sit badekar på 
guldfødder, som hun altid 
har drømt om og endelig ejer, 
hvor solen står ind igennem 
vinduet. Om aftenen spiser 
hun sin mad foran Netflix, 
som er en onlineudbyder  
af film og serier. Hun bruger 
meget tid på Netflix hver 
 aften, og hun elsker det. 
Ofte spiser hun nogle mad
der eller mysli imens, men 
når hun laver rigtig varm 
aftensmad, er det en sejr.

Hun synes, at det er så 
vigtigt at elske sig selv, før 
andre kan elske en. 

“Vi skal have opfyldt 
vores kærlighedsbeholder 
og derefter finde en kære
ste, der også har en fyldt 
kærlighedsbeholder, så der 
er balance i forholdet.”  
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Her bor Joan i 11 år. 
Hendes nabo er en iransk 
mand, som laver film, og de 
to bliver kolleger, da han 
ansætter Joan til at hjælpe    
med at lave en serie til 
Frederiksberg lokaltv om 
et ungekollektiv. Der bor 
flere enlige under, over og 
ved siden af, og alle kender 
hinanden. I begyndelsen 
som færdiguddannet sexo
log skaffer Joan klienter 
i svømmehallen lige ved 
siden af. Hun sætter en kon
taktannonce op i mændenes 
afdeling; “Problemer med 
sexlivet, kontakt mig – lige 
rundt om hjørnet”. Mange 
af hendes første klienter er 
derfor mænd fra svømme
hallen. Hun ser glædeligt 
tilbage på årene som single  
i en afdeling hos KAB. 

“Vi mødtes tit i gården. 
Det var perfekt at være 
single der. En toværelses 
lejlighed, 66 kvadratmeter 
og i cykelafstand til arbej
det. Det var billigt, trygt og 
perfekt at leve sådan.”

Da Joan møder sin kære
ste, bliver det alligevel småt 
for de to, og de bliver enige 
om at flytte til noget større. 
De finder en hjemmeside, 
hvor de kunne bytte bolig, og 
få minutter efter oprettelsen 
bliver de tilbudt en femvær
elses på Halmtorvet.  

MYSLI FORAN NETFLIX    
Lejligheden på Halmtorvet 
er nu et godt minde, og i dag 
står hun i den situation, at 
hun efter 15 år med sin eks
mand er single igen, og det 
har hun været i halvandet 

“NO MAGIC WITHOUT LOVE” 
Joan har et selvhjælpskursus, 
hvor 25 kvinder mødes og 
får redskaber til, hvordan 
de lærer at elske sig selv 
og få mere selvværd. En af 
øvelserne er, at man skal se 
sig selv i spejlet hver dag og 
sige til sig selv “Jeg elsker 
dig, og jeg forlader dig 
aldrig”, for hvem vil leve et 
liv med en, der ikke engang 
vil leve sit eget liv, spørger 
hun. Hun ser ingen grund 
til at have så travlt.      

“Over halvdelen af kvin
der er singler i dag, og vi har 
så travlt med at finde en, der 
kan elske os. Kvinder har et 
biologisk ur, hvis man vil 
have børn, men det kræver 
altså ikke en mand. Hvorfor 
ikke få de skønneste børn 
selv og opdrage dem med 
sine veninder?”

Joan besluttede sig selv 
for, at hun ikke ville have 
børn, da hun var 38. Hun 
ville ikke længere være af
hængig af at skulle finde god 
DNA, så hun kunne få børn. 
Hun ringede og spurgte sin 
far, om det var i orden, og 
han var enig med hende i, 
at universet havde andre 
planer for Joan, end at hun 
skulle være mor. Det var en 
lettelse for Joan, der gerne 
ville kunne have det sjovt 
uden at jage gode gener til 
potentielle børn, for der 
skal være kærlighed i det.    

“Det interesserer mig 
ikke at have sex og erotik 
uden kærlighed. Det siger 
mig ingenting. Jeg kan slet 
ikke one night stands, det 
har jeg aldrig dyrket. Så er 

det bare to stykker kød, der 
kører imod hinanden, og lige 
meget hvor frækt det end er, 
føler jeg mig efterladt tom. 
No magic without love.” 

OFFERROLLEN ER IKKE 
 INNOVATIV    
Noget af det, Joan især har 
taget med sig igennem livet, 
og som hun også praktiserer 
på sine kurser i selvhjælp, 
er, at man skal finde guldet i 
nedturen. Hver gang det er 

“Over halvdelen af 
kvinder er singler i dag, 
og vi har så travlt med 
at finde en, der kan 
elske os. Kvinder har et 
biologisk ur, hvis man 
vil have børn, men det 
 kræver altså ikke en 
mand. Hvorfor ikke få 
de skønneste børn selv 
og opdrage dem med 
sine veninder?”

Joan Ørting
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hårdt, forsøger livet at lære 
dig noget nyt, så du kan 
blive klogere. 

“Alle mennesker kom
mer til at opleve lidelse 
igennem livet. Det er et 
livsvilkår. Det er universets 
gave, selvom det føles ad 
helvedes til. Når du står 
midt i det, skal du være 
der for dig selv, græde og 
omfavne dig selv, ringe 
rundt til venner og venin
der. Nogle bliver ofre og 

synes, det er synd for dem, 
mens andre ser, der er guld 
at hente, men offerrollen er 
ikke særlig innovativ.”

Joan har selv arbejdet   
med at finde guldet i de 
nedture, hun har haft igen
nem livet. En af de store 
nedture var, da hendes mor 
fik kræft. Joan var kun 14 år, 
da hendes mor blev syg, og 
moren døde, da Joan var 21 
år. Selvom det var svært at 
finde, var guldet i den krise, 

at Joan blev selvstændig 
og nødt til at gå sine egne 
veje. En anden nedtur var, 
da hun giftede sig med en 
mand fra Sri Lanka, der 
endte i et stofmisbrug. 
Her var guldet, at hendes 
interessere for terapi 
opstod, som er grunden 
til, hun laver det, hun gør 
i dag. Den seneste krise i 
Joans liv var skilsmissen 
for halvandet år siden, og 
her leder hun stadig efter 

guldet, eller hvad livet kan 
lære hende her.   

“Jeg er stadig i krisen, 
men jeg tror, at guldet bliver, 
at jeg er gladere for livet end 
nogensinde før. Jeg er ikke 
forelsket i nogen mand, men 
forelsket i livet, og kan blive 
lykkelig alene. Det er ikke 
farligt.” 

  Omkring 1960: Joan 
og hendes forældre i 
hjemmet på Solnavej 15 
i Søborg.

  Omkring 1973: Her 
er Joan 13 år og bruger 
meget af sin tid i teater-
klubben Gawenda.

  Omkring 1964:    
Joans far var typograf 
på Berlingske Tidende og 
kunne derigennem leje 
billige sommerhuse. Hvert 
år tog familien derfor i 
sommerhus forskellige 
steder i Jylland. Her er 
Joan med sin søster ved 
Vesterhavet.  

  Omkring 1962: Joan 
får frokost på Dyrehavs-
bakken med sin far og 
sin søster Talasi.

  Omkring 1967: Joan med sin cykel 
inden første skoledag på Gladsaxe Skole. 
Hun har altid cyklet til skole, selvom 
turen var lidt lang.

BEBOERBLADET 03. 2017
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København NV

CATHRINE ERTMANN Aalborg

ULLA GAV DE VILDE 
KATTE ET BEDRE LIV
Klokkergården i Københavns nord-
vestkvarter var plaget af skrig og 
slåskampe fra mange vilde katte, der 
fik massevis af killinger og kæmpede 
om maden. Beboerne skændtes 
også, for nogle brød reglerne og 
fodrede katte ud af vinduerne, og 
andre meldte dem for det. 

Ulla Jørgensen havde også 
svært ved at se på de skrigende og 
døde killinger. Sammen med afde-
lingsbestyrelsen fik de lavet en af-
tale med Kattens Værn, der udlånte 
fælder og indfangede og neutralise-
rede de 12-13 katte. Så strømmen af 
killinger stoppede. Samtidig gav Ulla 
Jørgensen kattene mad hver aften 
på afdelingens regning.

“Vi har fået løst et stort 
dyreetisk problem. Uden de mange 
killinger og kampen om maden fik 
kattene det meget bedre. 

Efterhånden er der kun et par 
katte tilbage, for der kommer sjæl-
dent nye til,” siger Ulla Jørgensen. 
MLA

Ensomhed er udbredt blandt ældre over 65 år. 
Faktisk føler 33.000 sig ensomme i hverdagen. 

Men undersøgelser viser, at ældre i senio r bo-
fælles skaber føler sig mindre ensomme og har en 
højere livskvalitet. Men de sidste ti år er byggeriet 
af senior fællesskaber gået i stå, selvom både 
antallet af ældre og deres interesse for bofælles-
skaber er stigende. 

DER ER BRUG FOR FLERE BILLIGE 
SENIORBOFÆLLESSKABER

Derfor er Realdania gået ind i et samarbejde  
med blandt andet Himmerland Bolig forening om  
at udvikle et seniorbofællesskab i Aalborg Øst. 

Projektet skal inspirere til nye former for 
senior bofællesskaber. Realdanias analyser viser, 
at der især er behov for seniorbofællesskaber til 
ældre med lav indkomst. 

“Pensionsformuerne er skævt fordelt. Vi vil 
gerne arbejde med, at der bliver fælles arealer for 
alle, så der også er plads til dem, der kun har en 
folkepension,” siger filantropidirektør Anne Skov-
bro fra Realdania.
MLA

Børn og voksne var inviteret til 
fest på Amager i forbindelse 
med muslimernes afslutning 
på ramadanen. Arrangementet 
bød på alt fra Angry Bird-bane, 
hoppeborg, breakdance og pony-
ridning. Et stort hit var beauty 

loungen, hvor der blev flettet 
hår, lavet negleudsmykninger, 
ansigtsmaling og hennamønstre. 
Den store Eid-fest i DR Koncert-
huset bugnede af mad fra hele 
verden – i madboder placeret 
uden for og omkring DR Koncert-

huset. Festen bød også på musi-
kalsk stjernedrys og koncerter 
med Fatma Zidan Group, Moussa 
Diallo Trio og Cisilia.

SAM 

STOR EIDFEST I DR KONCERTHUSET

CARSTEN SNEJBJERGAmager
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KNIRKE OG DAISY BEKÆMPER FRÆKKE MÅGER

BENDT OLESENHelsingør

Mette Kjærulff laver hver eneste uge en madplan ud 
fra ugens tilbudsaviser og sin store viden om de billig-
ste varer i Lidl, Rema 1000 og andre discountkæder. 

Nu kan alle få glæde af madplanerne på hendes 
hjemmeside, budget-familien.dk. Hver uge er det mad 
til 2 voksne og 2-3 mindre børn for under 350 kroner. 
Med indkøbsliste og opskrifter. Hun har tre børn på 
11, 8 og 2 år og har været på SU i snart 7 år, mens 
hun har taget en kandidat i pædagogik.  

“Jeg har stor viden om at strække pengene, og 
madplanerne har jeg lavet i mange år. Så kom en god 
veninde i en klemt situation, og jeg delte dem med 
hende og efterhånden også i grupper på Facebook. 
Så har det udviklet sig derfra,” siger Mette Kjærulff. 

Hun deler også tip om firmaer, der for eksempel 
giver gratis is og råd om billige ferieoplevelser. 

MLA

MAD TIL HELE UGEN FOR 350 KRONER
Madbudget METTE KJÆRULFF

Ofte er skadedyrsbekæmpelse 
noget med gift og fælder. Men i 
boligområdet Vapnagaard i Hel-
singør afprøver man en helt an-
den løsning for at slippe af med 
de måger, duer, krager, råger og 
alliker, der generer beboerne. 

Boligselskabet Boliggården 
har hyret falkoneren Jaro. Han 
kom ud med Knirke, en ameri-
kansk lannerfalk, og Daisy, en 
amerikansk høg, der overfløj 
boligområdet på kryds og tværs. 
Rovfuglene virker nemlig så 

stres sende og skræmmende 
for de generende fugle, at de 
forlader området. Også selvom 
rovfuglene ikke engang fanger 
nogen af dem. 

“Nogle gange er det nok  
at være der én gang, så forlader 

mågerne stedet og kommer 
ikke igen. Andre gange skal der 
fem-ti besøg til,” siger Flemming 
Salomonsen fra Dansk Skadefug-
le Kontrol, der står for opgaven i 
Vapnagaard.  
MLA
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De stod i vand til knæene, 
mens de gravede sig ind i 
kælderrummene med deres 
store skovle. Beboerne 
husker tydeligt den skelsæt
tende dag i juli 2011, hvor 
kloakkerne gik over deres 
bredder og invaderede 
beboernes mest dyrebare 
ejendele.

“Jeg måtte tømme hele 
mit kælderrum og var især 
bekymret for nogle ældre 
værdifulde døre, som jeg 

havde stående dernede. 
Vi stillede også borde op 
udenfor, hvor vi tørrede alle 
vores familiebilleder og min 
nabos breve fra Amerika,” 
fortæller Lone Aagaard 
Hansen, da vi møder hende 
i boligafdelingen Jyllands
huse i Vanløse.

ASFALTGÅRD BLEV TIL  
GRØN OASE
Skybruddet var det værste 
i et halvt århundrede, lød 
det dengang fra DMI, og på 
grund af klimaforandringer 
skulle danskerne forberede 
sig på endnu mere ekstremt 
vejr fremover. Men bebo
erne var trætte af at skovle 
vandmasser op fra kælde
ren. Derfor troppede de op 
til et åbent møde om sky
brudssikring, som Vanløse 
Lokaludvalg stod bag.

Til mødet kom de i 
kontakt med rådgivende 
inge niør Kaare PressKri
stensen, der viste hvordan 
de kunne omdanne den 
asfalterede gård til en grøn 

BEBOERE  
SIKRER SIG  
IMOD  
SKYBRUD

  Beboer Lisa Teruel 
plukker et saftigt jordbær. 
Hun har også gule tomater, 
salvie og ramsløg i den 
store plantekasse, der 
skjuler det regnvandsbas-
sin, der leder vandet videre 
til undergrunden.

  Beboerne har fået gravet deres haver op, fordi rørene 
fra tagrenderne skulle graves ned i jorden. Nu bliver 
regnvandet ledt videre til en stor skrånende græsplæne, 
og det holder beboernes kælderrum tørre. 

Når regnen raser, er alle  kælderrum 
tørre i Jyllandshuse, der ligger i  Vanløse 
uden for  København. En plante kasse og 
en stor terrasse leder regn vandet videre 
til undergrunden.



Læserspørgsmål
Kunne du tænke dig at være med 
til at sikre dit hjem imod skybrud?

– Ja – for jeg er træt af oversvømmelser
– Nej – men jeg håber, at andre har lyst til det
– Nej – vi har aldrig haft oversvømmelse

Giv din mening til  
kende på  
www.beboerbladet.dk
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oase, der er modstandsdyg
tig over for selv det største 
skybrud. Beboerne takkede 
ja, og den nye gård stod klar 
i foråret 2015. 

“Den nye gård kan klare 
et skybrud lige så stort som 
hundredeårsregnen i 2011. 
I stedet for at løbe ned i 
kælderrummene har vi sør
get for, at regnvandet siver 
ned i grundvandet,” siger 
Kaare PressKristensen. Og 
skybrudssikringen er godt 
gemt væk bag gårdens nye 
grønne oaser, som bebo
erne selv har været med til 
at designe. Det gælder for 
eksempel en stor terrasse og 
en massiv plantekasse, der 
begge dækker over nedgra
vede regnvandsbassiner, 
der skal lede regnen videre 
til undergrunden.
 

TOMAT OG SALVIE SKJULER 
REGNVANDSBASSIN
“Bassinerne kan rumme 
60 kubikmeter vand. Før 
var det meste af gården 
dækket af asfalt. Sådan er 
det i mange almene bolig
afdelinger. Men asfalt 
giver oversvømmelser, når 
det regner,” siger Kaare 
PressKristensen.

“Her vokser der gule 
tomater op. De er lækre og 
krydrede,” siger Lisa Teruel, 
som er en af de beboere,  
der har fået et stykke jord  
i den store fælles plantekas
se. Ved siden af hende står 
Lone Aagaard Hansen, der 
har plantet salvie og rams
løg i sin del af kassen. 

“Det kan jeg godt lide 
at spise sammen med en 
ordentlig svinemørbrad,” 
tilføjer hun og trækker en 
vandslange frem fra en stor 
tank, der opsamler regnvan
det fra vaskeriets tagrender.

Længere inde i den la by
rintiske grønne gård dækker 
en stor træterrasse over 
endnu et bassin, der skal 
opsamle regnvandet og føre 
det videre til grundvandet. 
Terrassen er omringet af 
flere meter høje pil, der både 
drikker vand i store mæng
der – og afskærmer området 
fra resten af gården.
 
GRØN GÅRD GIVER LIV I GÅRDEN
 “Vi er mange flere, der 
bruger gården nu, fordi vi 
har gjort så meget for at 
gøre den rar og hyggelig. 
Vi griller med naboerne, og 
børnene spiller rundbold 
herude. Og så er der flyttet 
flere unge mennesker ind på 
grund af de grønne områ
der,” siger Lone Aagaard 
Hansen.

Skybrudssikringen 
kostede en lille million, og 
HOFOR, Hovedstadsom
rådets Forsyningsselskab, 

har betalt det fulde beløb. 
Drømmer du selv om en 
grønnere gård, er det både 
nemt og gratis at gå i gang 
med forberedelserne, 
fortæller ingeniør Kaare 
PressKristensen:

“Hvis du pludselig våg
ner op en dag og er træt af 
asfalt og oversvømmelser, vil 
jeg opfordre dig til at blive 
en grøn pirat. Du kan ringe 
til os eller andre rådgivende 
ingeniører, og vi kommer 
altid gratis på besøg for at 
snakke om mulighederne,” 
siger han. Og ofte kan der 
etableres løsninger, hvor 
kloakforsyningen  betaler 
alle udgifterne.  

SÅDAN SIKRER DU DIG IMOD 
SKYBRUD

Tag kontakt til en rådgiven-
de ingeniør.

Lav et grønt udvalg. Vær 
nysgerrig. Tal om drømme 
og muligheder på udvalgs-
møderne.

 Vælg planter, der giver liv 
og farver på alle årstider.

 Søg støtte til projektet 
hos kloakforsyningen – eller 
se andre støttemuligheder 
på www.klimatilpasning.dk.

Få dine naboer til at del-
tage i det praktiske arbejde. 
Det er sjovt – og I kan spare 
penge.
 
Kilde: Lisa Teruel fra boligafdelingen Jyl-
landshuse og ingeniør Kaare Press-Kristen-
sen fra www.regnvandsteknik.dk

  En aflang terrasse skjuler et stort bassin, der sørger for, at regnvandet siver ned i undergrunden frem for 
beboernes kælderrum. Tidligere var gården fyldt med asfalt, og det gav problemer, når skybruddet ramte.



BEBOERBLADET 03. 2017

CARSTEN ANDERSEN METTE LAUTH

16         

Stuen er gennemstrømmet 
af lys, og der er grønne 
træer i horisonten. Med to 
altaner kan de se fra den 
ene ende af København til 

Før det havde hun aldrig 
sat sine ben her i Brøndby
øster. Hun og Poul Erik 
Birch er sidst i 60’erne og har 
boet næsten 24 år i rækkehus 
i Gladsaxe i boligorganisa tio
nen DAB Ved Fortet, hvor 
han også arbejdede som 
ejendomsmester.

Men efter en svær tid 
begyndte ideen om at flytte 
at tage form. Dels for at få 
en frisk start et nyt sted og 

så samtidig forsøge at få en 
billigere husleje.

“Hjemme hos os gør vi 
alting op i rejser. Vi sparer 
2.600 kroner om måneden 
ved at være flyttet hertil, og 
det kan man opleve meget 
for,” siger Birgitte Birch.

De hårde år fik dem også 
til at gøre sig nogle tanker 
om fremtiden.

“Vi er her jo ikke for 
evigt, og så er det bedre at 

den anden fra lejligheden på 
femte sal i Brøndbyøster.

“Her vil jeg bo, sagde jeg 
til Poul, da vi så den,” siger 
Birgitte Birch.

Poul Erik og Birgitte byttede bolig:  
VI FIK ALT DET, VI ØNSKEDE OS 
PLUS ET EKSTRA VÆRELSE

Man kan bytte sin lejebolig til en anden på  
den gratis portal bytbolig.dk. Sådan fik Poul  
Erik og Birgitte Birch en smuk udsigt og en  
billig  husleje, mens Ida og Kim Sjørvads børn  
nu har fået en have at lege i.

Der er meget, der skal på plads, når man flytter i en mindre lejlighed efter 
næsten 24 år i rækkehus.



Læserspørgsmål
Har du overvejet at bytte 
din bolig til en anden?

– Ja, det kunne være skønt
– Nej, aldrig i livet
– Vidste ikke, at man kunne bytte

Giv din mening til  
kende på  
www.beboerbladet.dk
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flytte, mens vi kan, og vi er 
to, så det er til at overskue. 
Her kan den ene også bo 
 alene og stadig have råd til at 
opleve en smule,” siger han.

KAN VENTE PÅ DET RIGTIGE
Da først ideen om at flytte 
var opstået, begyndte Poul 
Erik Birch kigge på nettet 
og fandt Bytbolig.dk, der er 
en bytteportal, der drives 
af BL – Danmarks Almene 
Boliger.

14 kilometer fra Glad
saxe sad Ida Sjørvad og 
hendes mand Kim. De har 
to børn på 1 og 4 år og var 
godt trætte af at skulle 
pakke pusletasken og køre 
fem etager ned, hver gang 
børnene skulle ud at lege. 
De havde været tæt på at 
bytte sig til et rækkehus i 
Hillerød, men da det gik i 
vasken, havde de besluttet 
sig for at spare op og købe  
et hus i stedet. Men den 
plan blev ændret, da Poul 
Erik Birch skrev til hende 
og fortalte om sit hus.

“Det er rigtig fedt ved 
bytbolig.dk, at det ikke er 
et betalingssted. Så man 
behøver ikke skynde sig. 
Man kan egentlig bare lave 
en profil og så vente på, at 
det rigtige dukker op,” siger 
Ida Sjørvad.

Da de så hinandens bo
liger, var ingen af dem i tvivl 
om, at det var et godt bytte. 
Ida og Kims børn fik en 
have at lege i, og Birgitte og 
Poul Erik søgte en lejlighed 
med have eller altan, I stue
etagen eller med elevator, 
tæt på offentlig transport  
og indkøbsmuligheder. 

“Vi har fået alt, hvad 
vi ønskede os og endda et 
ekstra værelse,” siger Poul 
Erik Birch.

MALING SOM TAK
De har også haft stor glæde 
af at bytte under flyttepro
cessen. De har kunnet be 
søge hinanden flere gange og 
måle op og har lavet aftaler 
om, hvordan lejlig hederne 
skulle overdrages. Ida Sjør 

vad foreslog, at de skrev 
kontrakt med deres aftaler.

“Der var jo ingen grund 
til, at vi skulle sætte fejelister 
op over hele lejligheden, hvis 
Poul så bagefter pillede dem 
ned igen. Hvis vi altså kunne 
aftale med boligselskabet, 
at vi gjorde det sådan,” siger 
hun.

Ida og Kim har overtaget 
Poul Erik og Birgittes have
møbler og haveredskaber.

“Som tak var de så søde at 
tilbyde at male værelserne og 
stuen med det maling, vi kom 
med. Det var vi virkelig glade 
for,” siger Birgitte Birch.

Begge par har været 
igennem nogle skuffelser, 
mens de har ledt efter nogen 
at bytte med. Men selve 
muligheden for, at man kan 
bytte sig til en anden bolig, 
synes de er noget helt særligt 
ved at være lejer.

“Det er fantastisk, at to 
parter kan blive enige om 
noget, der er så godt for dem 
begge. Det er superfedt,” 
siger Ida Sjørvad.  

KAN DU BYTTE?: 

Efter tre år har du ret til at 
bytte din lejebolig.

Du kan kun bytte med 
lejere.

Reglerne for opsigelse, 
fraflytningssyn og istand-
sættelse skal overholdes, og 
der skrives ny lejekontrakt.

Ofte skal du melde dig ind 
i den almene andelsbolig-
forening, du flytter til.

Du kan ikke bytte, hvis  
din bolig er forbeholdt 
eksempel vis unge, ældre eller 
medlemmer af en bestemt 
pensionskasse.

  Poul Erik og 
Birgitte Birch er 
flyttet op på 5. 
sal med udsigt, 
og alle indkøb  
er lige neden  
for døren.

  Det er gratis at oprette dig på Bytbolig.dk 
Profilen er aktiv i 90 dage  ad gangen, men kan 
aktiveres igen.
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STEFAN KAI NIELSENKENNETH WÖHLISFELT 

I september kommer Vap
nagaard i Helsingør til at stå 
på den anden ende. I hvert 
fald for de 1020 familier, 
der skal være med i den 
verdenskendte fotograf Ken 
Hermanns fotoprojekt, der 
har fået titlen “Drømme fra 
Vapnagaard”. 

“Vapnagaard er utrolig 
spændende set med mine 
øjne. I en opgang ligner alle 
boligerne jo næsten hin
anden: Man har de samme 
rum. Køkkener, stuer, 
badeværelser og vinduer 
er ens. Så rammen er den 
samme for alle beboerne. 
Men alligevel bor folk 
meget forskelligt. Der er en 
stor mangfoldighed i Vap
nagaard, og folks hjem er et 
godt billede på deres drøm
me,” siger Ken Hermann, 
der i disse uger er ved at 
udvælge de familier, der 
skal være med i projektet.

IKKE TIL AT OVERSE
Portrætterne, som Ken er 
færdig med at tage i slutnin
gen af september, skal pryde 
lokalområdets tunneler eller 
bebyggelsens gavle – og de 
bliver ikke til at overse.

“Motiverne bliver trykt 
direkte på plader, der er 2,5 
x 2 meter. Og de kommer 
til at modstå regn og sne,” 
siger Elisabetta Saiu, der er 

“Jeg vil gerne tage bil
leder af beboerne i deres 
hjem. Lige nu er min tanke, 
at kameraet skal stå præ
cis det samme sted i alle 
stuer. Så bliver rammen om 
billederne ens, men alle be
boernes ting, påklædning, 
billeder og møbler fortæller 
en speciel historie om netop 
deres liv og drømme,” for
klarer fotografen.

Og livet i en almen 
 bolig er bestemt ikke 
ukendt for fotografen,  
der trådte sine barnesko  
i Odense , hvor familien 
boede i Mælke hatten, der 
er en del af boligorgani
sationen Kristiansdal. 

“Jeg elsker kontraster, 
og i Danmark finder man 
dem specielt i de almene  
 boligområder. For en 
fotograf er det langt mere 
spændende end en villavej 
med ens bøgehække.”  

Ken Hermanns motiver har været i National 
 Geographic, CNN, Die Zeit, og nu er turen 
kommet til Helsingør, hvor han vil forevige 
mangfoldig heden – og du kan være med.

Verdenskendt  fotograf 
 stiller skarpt på   
Vapnagaard

KEN HERMANN 

•  Ken Hermann er verdens-
kendt for sine billeder.  

•  Han har udstillet i Paris, 
London og Tokyo, og hans 
motiver har været i Natio-
nal Geographic, Die Zeit, 
CNN m.m. 

•  Du kan se nogle af hans 
spændende og farverige 
billeder på hjemmesiden: 
kenhermann.dk
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konsulent i Kunst & Byrum 
i Helsingør – og som står 
bag projektet. Portrætterne 
fra Vapnagaard er en fort
sættelse af de seneste års 
kunstprojekter i byen, hvor 
internationale kunstnere 
har udsmykket byens gavle 
med lokalhistorie om blandt 
andet arbejderne på værftet 
eller middelalderens munke, 
der plejer syge. Ken Her
manns bidrag sætter fokus 
på nutiden med sin foto
kunst, der er en blanding af 
dokumentar og fiktion. 

“Jeg er meget optaget 
af lyset i mine billeder og er 
inspireret af lyssætningen 
i film. Mine motiver må 
gerne være surrealistiske. 
Man må gerne stille sig 
selv spørgsmålet: Kan det 
virkelig være rigtigt, det, jeg 

ser på billedet,” siger Ken 
Hermann.

KIGGER PÅ FOLK
I modsætning til mange af 
sine fotografkolleger, så er 
Ken Hermann ikke meget 
for folk, der smiler på bille
der. Han siger: 

“Jeg vil gerne ind bag 
smilet. Ofte kigger jeg på 
folk, når de ikke opdager 
det – og lige i det sekund er 
de naturlige og spændende. 
Når jeg så skal fotografere 
dem, så bliver de ofte lidt 
stive i det. Kunsten er at 
genskabe øjeblikket, hvor 
de slapper helt af og bare er 
sig selv.”

Ken Hermann har senest 
været i Indien og portrætte
ret mandlige blomstersæl
gere – en serie af fotografier, 

som magasinet National 
Geographic har vist. Senere 
udkommer hele serien som 
en bog.

“Jeg kan godt lide, når 
mennesker stiller sig frem 
og præsenterer sig med 
stolthed. I Indien har de 
ikke meget materielt, men 
de er stolte over det, de 
har, og vil gerne vise det til 
resten af verden. På vores 
breddegrader er vi ikke så 
åbne. Jeg tror, at Janteloven 
spiller ind: Vi skal ikke vise 
os frem – ikke tro, vi er 
noget. Men det ér vi. Og jeg 
håber, at mine billeder fra 
Vapnagaard kan være med 
til at vise noget om livet i af
delingen og alle de drømme, 
beboerne har,” slutter Ken 
Hermann.   

VIL DU VÆRE MED I 
 PROJEKTET?

•  Bor du i Vapnagaard, og 
kunne du tænke dig at 
være med i fotoprojektet? 
Så skal du skynde dig 
at skrive til kunstnerisk 
konsulent Elisabetta Saiu. 
Hendes e-mailadresse er: 
kunstogbyrum@gmail.
com

•  Hun og Ken Hermann ud-
vælger så de familier, der 
skal være med – og alle er 
velkomne til at skrive.

  En lidt kedelig og 
gul husgavl bliver 
måske Vapnagaards 
nye galleri, når de 
mange billeder skal 
op at hænge sidst 
på året.

  En farverig tunnel ved Vapnagaard er et oplagt sted for Ken Hermanns motiver.



BEBOERBLADET 03. 201720

di
tt

eb
rø

nd
um

@
bl

.d
k

Spørg  Ditte Brøndum...
Har du emner, spørgsmål eller problemer af social karakter, så er du 
velkommen til at sende en e-mail til: ditte@bl.dk eller et brev til: 
 Be boerbladet, Studiestræde 50, 1554 København V. Mærk kuverten   
“Social”. Påfør dit telefonnummer, så Beboerbladets socialrådgiver, 
Ditte, har mulighed for at kontakte dig, hvis hun har behov for ud-
dybning af din henvendelse. Da mange skriver, kan vi ikke love, at  
alle får svar. 

Beboerbladet forbeholder sig ret til at anvende de indsendte spørgs-
mål og Dittes svar redaktionelt i bladet. Din identitet kan sløres, hvis 
du beder om det, men den skal dog være redaktionen bekendt.
Hvis din henvendelse handler om boligstøtte, henviser vi til vores 
boligstøtteguide på www.beboerbladet.dk. 

  Når du er pårørende til en borger med en sag i kommunen
 
Når man har en sag i kommunen, er det typisk, fordi man har brug for særlig 
støtte eller er på et sårbart sted i sit liv, og det kan være svært som pårøren-
de at greje, hvordan man bedst støtter op.
 
Som kommune har man som udgangspunkt tavshedspligt og må ikke videre-
give oplysninger om borgerens sag. Reglerne for tavshedspligt er fastsat  
i straffelovens § 152 og i forvaltningslovens § 27. For at kommunen kan 
videre give oplysninger, kræver det udtrykkeligt samtykke fra personen. Det 
kan foregå enten mundtligt eller skriftligt, og så er det forvaltningens opgave 
at redegøre for, at personen har givet det. Personen kan også selv vælge, i 
hvilke tilfælde de ønsker, at oplysninger videregives.
 
Det er altid en god ide at tage en snak med personen. Spørg, hvad de har brug 
for. Er det at hjælpe med at forstå brevene fra kommunen, er det at deltage 
i møderne og hjælpe med at forstå indholdet. I mit arbejde med unge, som er 
langt fra arbejdsmarkedet, er det typisk forældrene, jeg samarbejder med. 
Det kan nogle gange være helt afgørende, fx fordi den unge har svært ved at 
modtage støtte eller samarbejde omkring deres sag. 

BREVKASSE
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  Tandlægeregning på 185.000
 
Jeg er en tidligere el-montør på snart 80 år, som igennem 
de sidste ni år er løbet op i en sum af 185.000 kroner hos 
min tandlæge. Kan jeg få hjælp til min tandlægeregning? 
Jeg har søgt kommunen tre gange om hjælp, de første to 
gange fik jeg bare afslag, fordi jeg får for meget i pension 
(315.000 kroner om året), men tredje gang sendte kommu-
nen min ansøgning til Ankestyrelsen for at få en principiel 
afgørelse. Jeg vil få svar til november. Hvad er mine chancer 
for at få tandlægehjælp denne gang? Jeg har godt nok en 
stor indtægt, men det er sandelig også store udgifter. Hvor-
for er tandlæger ikke gratis for alle, lige som vores øvrige 
sundhedsvæsen – man kunne jo blandt andet hæve afgifter-
ne på cigaretter og alkohol for at finansiere det?
Hilsen Pensionisten

Kære Pensionisten
Hvis man er folkepensionist eller førtidspensionist efter 
de gamle regler før 2003, kan man søge om personligt 
tillæg, jf. § 14 i lov om social pension, som jeg tænker, er 
det, du har gjort. Kriterierne er, at du skal være særligt 
vanskeligt stillet økonomisk, og kommunen vurderer ud fra 
dine samlede økonomiske forhold. Kommunen vurderer din 
formue i forhold til den udgift, du ønsker at få dækket. Der 
er ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg skal gå 
til, det baserer sig på, hvad kommunen vurderer er rimeligt 
og nødvendigt.

Der er også mulighed for at søge om helbredstillæg på 
www.borger.dk eller hos din kommunes borgerservice. Man 
kan få helbredstillæg, hvis den personlige tillægsprocent er 
over nul, og den likvide formue er under 84.300 kroner.  
Dette kan blandt andet gives til medicin og tandbehandling.
Du skriver, at det drejer sig om en principiel sag for Anke-
styrelsen. Det er derfor særligt vanskeligt for mig at spå 
om, hvad udfaldet kan blive. Det betyder nemlig, at der er 
særlig tvivl om, hvorvidt en lovregel er brugt rigtigt, eller 
at Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen kan få betydning 
for praksis. Du har, som du skriver, fået afslagene, fordi din 
indkomst var for høj, men da din tandlægeregning også er 
meget høj, har kommunen haft brug for at få en principiel 
vurdering af din sag.

Du spørger også om, hvorfor tandlæger ikke er gratis 
for den enkelte, når det øvrige sundhedsvæsen er. Da man 
lavede de tidlige sociale reformer, blev tandsundhed i en vis 
udstrækning betragtet som et kosmetisk problem og kom 
derfor ikke med. Da man begyndte at få en mere kompleks 
forståelse for tænders indvirkning på den generelle sund-

hed, var Danmark kommet ind i 70’ernes krisetid, og man 
vurderede derfor ikke, at det kunne lade sig gøre rent øko-
nomisk. Siden har økonomien også i vid udstrækning været 
politikernes argument for ikke at gøre det gratis. Men som 
du også skriver, så ville man kunne prioritere finansieringen, 
hvis ønsket var højt nok. 
De venligste hilsner Ditte

  Dyr på besøg

Min mand og jeg bor i alment boligbyggeri, hvor vi flyttede 
ind for fem år siden i et rækkehus, der var helt nyt.

På lejekontrakten stod der bl.a., at vi ikke måtte holde 
husdyr. Det har vi selvfølgelig rettet os efter.

På første beboermøde blev det dog sagt, at man selv-
følgelig gerne måtte passe sønnens hund, mens han var på 
ferie. Det blev desværre ikke nævnt i referatet.

Nu er der efter godt fem år hængt et opslag op, hvorpå 
der står, at driftschefen minder os om, at vi ikke må holde 
husdyr, heller ikke passe andres hund eller have besøg af 
gæster, der medbringer hund.

Kan man bare beslutte det uden videre? Vi kan forestille 
os mange situationer, hvor der kunne komme en hund på be-
søg: Nogle venner er ude at gå tur, de kommer lige forbi, har 
deres hund med, må vi så sige til dem, at de desværre ikke 
må komme ind, når de har hund med? Hvad når vi bliver så 
gamle, at vi har brug for, at børnene kommer og besøger os, 
fordi vi ikke kan komme af sted, må de så heller ikke have 
hund med? Et barnebarn kommer på weekend, skal hendes 
lille hund i kennel, fordi den ikke må være her? Så kommer 
hun ikke mere!

Hvis du er i arbejde og starter på en arbejdsmarkedsuddannelse kan du få tilskud 
til transporten frem og tilbage til uddannelsesstedet. Din arbejdsplads skal søge 
befordringstilskuddet på efteruddannelse.dkOBS
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Vi er flere, der tror, at en enkelt beboer har misbrugt aftalen 
ved at passe en andens hund i flere måneder, men så skyder 
de med spredehagl og rammer os alle.
Venlig hilsen Anni og Børge

Kære Anni og Børge
Når det drejer sig om dyr på besøg – og her vil der typisk 
være tale om hunde – så er reglerne ikke helt entydige.  
Som udgangspunkt omfatter et forbud imod dyr også et dyr 
på besøg – i hvert fald hvis det er i længere tid. Det af-
hænger af en konkret vurdering, om et kæledyr er så ofte 
på besøg, at man kan sidestille det med at holde dyr. De 
gange, der har været sager i retten, har resultatet blandt 
andet været afhængig af, om dyret har overnattet i boligen, 
og hvor fast et arrangement besøgene har været. 

Der er en udstrakt grad af demokratisk indflydelse i de 
almene boligforeninger, og det er rigtig fornuftigt at gå i 
dialog med naboerne omkring det på generalforsamlingen. 
Der er også mulighed for at stille forslag, hvis man fx gerne 
vil have ændret eller præciseret husordenen, så der ikke er 
tvivl om reglerne for dyr på besøg.
De venligste hilsner  Ditte

              DITTES BREVKASSE   
              PÅ FACEBOOK

Hold øje med Beboerbladets Facebook – søg på Beboerbladet.  
Her kommer der til at være et aktivt liv omkring Dittes Brevkasse 
en gang om ugen. Ditte tager aktuelle emner op, som hun støder 
på fra det virkelige liv igennem sit arbejde. Samtidig bliver siden 
krydret med traditionelle spørgsmål-svar fra jer læsere. Som 
læser får du mulighed for aktivt at deltage i debatter og give 
din mening til kende. Der vil dog ikke være mulighed for at stille 
direkte spørgsmål til Dittes Brevkasse på Facebook. Her skal du  
i stedet skrive til ditte@bl.dk eller sende os et brev. 

  Hvorfor beregnes boligstøtte af  
indtægten før skat?
 
Jeg tillader mig at henvende mig til dig i spørgsmålet om 
beregningsmetoden for boligstøtte. Udbetaling Danmark 
beregner boligstøtten før skat, men vores reelle rådigheds-
beløb er jo langt mindre efter skat. Efter min mening burde 
det være beløbet efter skat, der skulle ligge til grund for 
tilskudsberegningen. 

Vi har skrevet til Udbetaling Danmark, men får bare den 
samme beregning tilbage. 
Med venlig hilsen Knud og Mette

 
Kære Knud og Mette
Spørgsmålet om, hvorfor boligstøtten beregnes ud fra brutto-
indkomst og ikke netto, skal vel ses i lyset af, at boligstøtte 
er et skattefrit tilskud fra det offentlige til hjælp til beta-
ling af huslejen. Her har man som lovgiver valgt, at bereg-
ning af ydelsen sker ud fra bruttoindkomsten. Det er i øvrigt 
et princip, som er generelt anvendt, fx også ved udbetaling 
af børnepenge m.m.

Så Udbetaling Danmark kan ikke gøre det anderledes, 
end de gør, da det beror på en politisk beslutning. 
De venligste hilsner Ditte

  Syg søn har dårlig økonomi 

Hej Ditte
Min søn på 26 år fik for otte år siden diagnosen ADHD/GUA  
og bor alment. Han er på uddannelseshjælp og arbejder 
som praktikant i butik. På et tidspunkt var han på vej til 
 uddannelse i butik og fik første del af uddannelsen på sær-
lige vilkår. Han blev imidlertid fyret pga. for meget sygdom 
og kom på kontanthjælp for cirka tre år siden. Hans sags-
behandler er ved at søge fleksjob til ham. Vil det give ham 
en bedre økonomi? 

Jeg har tænkt på, om førtidspension ville være en 
mulighed for ham, da han tidligere er vurderet af neuro psy-
kiater til ikke at have ret meget erhvervsevne. Men det er 
vigtigt for min søn at “gå på arbejde", ellers har vi tidligere 
set, at han er blevet meget syg. Han har en støttekontakt-
person, men er der noget, jeg kan gøre eller spørge til?
kh. Karen

 
Hej Karen
På styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemme-
side www.star.dk kan man lave en vejledende beregning 
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på, hvad man vil tjene i fleksjob. Undersiden hedder “Beregn 
løn i flexjob”. Men ja, det vil helt bestemt give ham en bedre 
 økonomi, end når han er på uddannelseshjælp, da de ar-
bejdstimer, han er i stand til at lægge, vil blive suppleret op.

Afgørelsen om fleksjob eller pension besluttes på det, 
der hedder rehabiliteringsteamet, hvor man tager udgangs-
punkt i lægelige vurderinger, samt hvordan det er gået i de 
praktikker, han har været i. I dag kan man have en ret lille 
arbejdsevne og stadig være i fleksjob, men man skal jo også 
kunne tilbyde en arbejdsindsats, som en virksomhed kan 
bruge, selv om mange virksomheder er gode til at skabe et 
rummeligt miljø. 

Det er godt for næsten alle mennesker at have noget at 
stå op til. Hvis det viser sig, at hans arbejdsevne er for lille, 
og han skal have en pension, så får man tilbudt det, der hed-
der beskyttet beskæftigelse. Det er arbejdsopgaver i trygge 
rammer, som kommunen opstiller. 

Det, du kan gøre, er at tilbyde din støtte. Du kan spørge 
din søn, om du skal hjælpe ham med at få læst brevene fra 
kommunen eller deltage i møderne og hjælpe ham med at 
få stillet de spørgsmål, I kan være i tvivl om. Hvis han har 
en god relation til støttekontaktpersonen, kan du også over-
lade det til vedkommende og “bare” være mor. 
De venligste hilsner Ditte

 

  Mentorstøtte til psykisk syg

Hej Ditte
Vores søn havde lejlighed i alment boligbyggeri. Han havde 
psykiske problemer og problemer med hash. Han bad to 
gange om at blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Herefter 
fik han bevilliget en bostøtte. Da han blev indlagt for tredje 
gang, fik han et halvt år på et bosted og kom derefter til-
bage i sin egen lejlighed. 

Siden fik han bevilliget et ophold på et botilbud imod at 
opsige sin lejlighed i alment boligbyggeri. Under opholdet på 
dette botilbud blev vores søn indlagt på psykiatrisk afdeling 
for fjerde gang, men uden selv at have bedt om det. Han 
fra flyttede sit botilbud efter et møde, hvor kommunens 
repræsentant besluttede at stoppe bevilling af penge til bo-
tilbuddet. Han var på dette botilbud i et år og i tre måneder.

Herefter opholdt han sig hos os som forældre. Vi bor i 
hver sin kommune. Mulighed for en udslusningsbolig udeluk-
kedes via ophør af bevilling til botilbuddet.

Han fik ikke tilbudt en lejlighed via den fjerdedel af 
ledige lejligheder, kommunen råder over. Han kunne ikke få 
lejlighed via den interne venteliste i det boligselskab, han 

OBS
opsagde sin lejlighed fra, fordi min søns socialrådgiver og 
vi hade misforstået hinanden, med hensyn til hvordan man 
sørger for at forblive på den interne venteliste. Havde vi 
forstået lovgivning herom, havde vi handlet på den mulighed 
i forbindelse med vores opsigelse af lejlighed i forbindelse 
med at modtage en bevilling til botilbud.

Min søn blev udskrevet fra sit botilbud som hjemløs og 
fik folkeregisteradresse hos sin far i en ny kommune. Han 
indlagde sig for femte gang på psykiatrisk afdeling efter  
to måneder hos sin far.

Vi kan være bekymrede for, at han påvirkes negativt af 
de andre unge, hvis han bor på botilbud. Kan vi bede om flere 
timer til bostøtte og bostøtte med special viden om psykisk 
sygdom i kombination med støtte til at få egen lejlighed?
Hilsen Signe

Hej Signe
Det lyder ikke til, at I er blevet vejledt så godt i forhold til  
din søns boligsituation. Det er godt nok ærgerligt, når det  
i mange områder er svært at finde et sted at bo. 

Kommunen er ikke forpligtet til at finde en bolig til din 
søn. De har mulighed for at råde over en fjerdedel af de ledig-
blevne boliger i udlejningsejendomme til boligsociale opgaver, 
men de bestemmer selv, hvordan boligerne skal fordeles. 
Det, de er forpligtigede til, er at tilbyde midlertidigt ophold, 
jf. servicelovens § 110, hvis borgeren har særlige sociale 
 pro blemer. Det er det, vi kalder herberg eller forsorgshjem.

Socialpædagogisk bistand bevilliges efter § 85 i service-
loven. Det kan også tilrettelægges efter § 99, hvor det får 
mere opsøgende karakter og handler om at genetablere 
kontakten til system og omverden. I kan også henvende jer 
til kommunen for en udskrivningsmentor eller bede hospi-
talet om at gøre det. Jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats  
§ 31 b, stk. 2, har personer, der udskrives, ret til mentor-
støtte i op til tre måneder forud for udskrivelsen og på 
mindst seks måneder i alt. Der er således en række mulig-
heder for mentor- og kontaktpersonstøtte. Det er muligt at 
bede om, at det kommer med i handleplanen, at mentoren 
støtter op om, at din søn søger bolig.

Hvis I ikke mener, at den støtte, din søn er blevet tildelt, 
er tilstrækkelig, har I mulighed for at klage over det. Her 
er det vigtigt, at I får beskrevet, hvorfor I ikke mener, at 
støtten er tilstrækkelig. 
De venligste hilsner Ditte

Løbende pensionsudbetalinger er almindelig skatte-
pligtig indkomst, mens der skal betales en afgift på 
40 procent af engangsbeløb.
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HVOR: VOLLSMOSE TORV, ODENSE

ALEX TRAN



De flyvende atleter fra NBA´s Dunketeamet  
i USA og en af fremtidens unge basketstjer-
ner i verden Karl-Antony Towns, som til 
daglig spiller for Minnesota Timberwolves, 
lagde vejen forbi Vollsmose Torv i Odense  
i juni. Formålet var fokus på gadeidræt som 
basketball og underholdning. Aktivit eterne 
var både for børn, unge og voksne i alle alder.
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FORBRUGERRÅDET TÆNKKRISTOFFER FRIIS

Sikkerhed på nettet handler 
om at sikre sig på forhånd. 
Er du selv sikker nok? Er 
det måske på tide at skifte 
password på dine sociale 
mediekonti eller tjekke sik
kerhedsindstillingerne? Du 
kan selv gøre en hel del for 
at sikre dig, at dine mange 
profiler på nettet er sikrede.

Forbrugerrådet Tænk, 
Det Kriminalpræventive 
Råd og TrygFonden lance
rede før sommer appen 
“Mit Digitale Selvforsvar”. 
Appen skal hjælpe dig som 

borger med at passe på dine 
personlige oplysninger, 
gennemskue fupmails, 
falske konkurrencer eller 
registrerede trusler fra virus 
eller skadelig software. 
Appen er hentet 32.600 
gange, og over 1.200 brugere 
har siden appens lancering 
tippet Forbrugerrådet Tænk 
med fup, de selv er faldet 
over. Du kan finde den  
i App Store og Google Play.

Den menneskelige faktor 
er og bliver den største 
sikker hedsbrist for private 
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APP SKAL HJÆLPE DIG MED 
DIGITAL SIKKERHED
Der bliver fortsat flere trusler imod din og samfundets digitale sikkerhed.  
En ny app kan give dig råd og vejledning om sikker færden på nettet.

lysninger eller kigger med 
på dit webkamera?

Digital sikkerhed er 
mere end nogensinde nød
vendigt at forholde sig til. 
Jo mere afhængig Danmark 
og resten af verden bliver 
af teknologi og internettet, 
desto mere sårbare gør det 
os, hvis det hele en dag lam
mes. Det gode er, at du i det 
private kan gøre en del for 
at sikre dig selv bedre. 

Internettet er det vilde 
vesten for alt fra drenge
streger til cyberaktivister. 

Koordinerede cyberangreb 
imod hospitaler, trafik og 
infrastruktur eller “bare” en 
hacker på din emailkonto, 
Facebookprofil eller dit 
webkamera? 

Ondsindede hackere  har 
øget fokus imod stater, virk
somheder og infrastruktur, 
lyder det fra Center fra 
Cybersikkerhed. Men også 
personligt er det vigtigt at 
forholde sig til sikkerhed. 
Hvem har lyst til, at hackere 
overtager ens Facebookkon
to, fisker dine kreditkortop

  Føler du dig sikker nok  
på nettet? Ny app kan  
hjælpe dig med den digitale 
sikkerhed.



Læserspørgsmål
Hvor ofte ændrer du dine  
pass words for at sikre dig?

– Én gang om måneden
– Én gang om året
– Sjældent

Giv din mening til  
kende på  
www.beboerbladet.dk
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brugere, lyder det fra 
eksperterne. Så når du får 
tudet ørene fulde af sikker
hedsråd, så kan det allige
vel være en god idé at 
tjekke dine konti efter.  
Jo højere sikkerhed, desto 
mindre risiko for at komme  
i vanskeligheder.

“Der er stort behov 
for at få løst det voksende 
problem med itkriminali
tet. Vi samler viden om den 
aktuelle svindel på ét sted, 
og for forbrugerne er det et 
vigtigt redskab til at undgå 
at gå i fælden selv og fore
bygge kriminaliteten gene
relt. Mange virksomheder 
tilslutter sig løbende appen 
og lægger liveadvarsler op, 
når deres brand misbruges 
til svindel. Vi er meget glade 
for den positive respons 
fra brugerne, som via Tip 
Osfunktionen hjælper os 

med at advare andre,” siger 
Anette Høyrup, senior jurist 
i Forbrugerrådet Tænk.

Når det gælder privat
livets fred, så kan det også 
betale sig at kigge sine 
webkame raer efter, hvis 
man har sådan nogle opsat. 

Henover sommeren blev 
det afsløret, at tusindvis af 
private overvågningska
meraer vises direkte på en 
hjemmeside. 160 af dem 
sender fra Danmark, netop 
fordi sikkerheden er for 
dårlig. Så har du et kamera 

derhjemme, så tjek også her 
indstillingerne, manualen, 
password og sørg for, at 
kameraet ikke er “åbent”. Så 
kan du lidt mere roligt filme 
videre derhjemme.  
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GENERELLE GODE DIGITALE  
SIKKERHEDSRÅD 

–  Opdatér dit styresystem på din smart-
phone, så du altid har seneste nye 
beskyttelse til styresystemet. 

–  Gennemgå sikkerhedsindstillinger på fx 
Gmail og andre webbaserede tjenester. 

–  Forny dine password – gør dem stær-
kere – med jævne mellemrum.

–  Sikre konti med totrinsbekræftelse.
–  åbn aldrig vedhæftede filer i e-mails fra 

ukendte afsendere, du ikke har tillid til.
–  Tjek din routers indstillinger – kan alle 

få adgang?
–  Browse incognito uden at efterlade et 

spor af cookies.
–  Overvej at bruge en password-manager 

app som Sticky Password, LastPass 
eller 1password til at samle alle dine 
passwords ét sikkert sted. 

SIKKERHED PÅ FACEBOOK

–  Facebook, som har 3,5 millioner danske 
konti, tilbyder selv en lang række 
sikkerhedsindstillinger til at øge sikker-
heden. Sørg for at forhindre hackere 
adgang helt fra begyndelsen. Og husk 
også dine privatindstillinger; hvem skal 
se hvad, du poster!

–  Under “Indstillinger” og menupunktet 
“Sikkerhed og Login” har du mulighed 
for at slå en funktion til, hvor du får en 
notifikation på e-mail eller på en SMS, 
hvis nogen logger ind fra en ukendt 
computer.

–  Du kan sikre dit login ekstra med 
såkaldt totrinsgodkendelse. Her skal 
dit password ledsages af en kode, før 
du kan logge på, og denne kode kan 
du få på en SMS eller via en app på din 
smartphone.

–  Du kan også vælge op til fem ven-
ner, som du kender og stoler på, og 
udnævne dem til såkaldte “betroede 
kontakter”. Disse kontakter kan så 
hjælpe dig med at logge på Facebook, 
hvis du bliver låst ude.

–  Sørg for at registrere flere e-mailad-
resser. Sørg altid for at registrere nye 
e-mailadresser på din Facebook-profil 
og slet gamle adresser, du ikke længere 
bruger. På den måde kan du altid få 
tilsendt et nyt password til din adresse, 
i stedet for gamle e-mailadresser, som 
hackere kan have skaffet sig adgang til.

APPEN “MIT DIGITALE SELVFORSVAR”  
(HENT I APP STORE ELLER GOOGLE PLAY)

–  Advare om aktuelle trusler som falske 
sms’er og e-mails, phishing-angreb, 
 fupkonkurrencer og falske hjemmesider.

–  Involvere forbrugerne til at tippe 
 hinanden.

–  Give råd til forbrugere, der har været 
udsat for it-kriminalitet.

–  Give redskaber til beskyttelse imod 
digitale trusler og fup på nettet.

–  Give råd til at beskytte personlige 
 oplysninger, når forbrugeren færdes  
på nettet.
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SIMON JEPPESENMETTE LAUTH

Udbetaling Danmark er i 
gang med at gennemregne  
boligstøtten for alle 550.000 
husstande, der fik støtte til 
huslejen i 2016. 

Årsopgørelserne skal 
vise, om man har fået  
mere eller mindre i bolig

Men det kan ikke gøres 
hurtigere, siger Udbetaling 
Danmark. 

 “Når man får sin opgør
else lidt sent på året, er det 
først og fremmest, fordi vi 
er afhængige af, at borge
rens 2016årsopgørelse fra 
SKAT er afsluttet,” siger 
Per Nygaard Nielsen, cen
terdirektør i Udbetaling 
Danmark. 

Folke og førtidspensi
onister får besked i sep
tember. For Udbetaling 
Danmark venter på, at 
opgørelsen af deres pensi
on for 2016 er færdig, for 
den kan have betydning for 
boligstøtten. 

Den sidste gruppe er 
dem, der er flyttet i løbet af 
året, og så alle, der er omfat
tet af kontanthjælpsloftet. 
De får først årsopgørelsen 
sidst på året. 

 “Det skyldes, at reg
lerne på området er ret 
komplekse og derfor tids
krævende for os at arbejde 
med,” siger Per Nygaard. 

KAN FÅ PENGE TILBAGE
For første gang kan man i år 
få penge udbetalt, hvis man 
har fået mindre, end man 
faktisk havde ret til i 2016. 
Tidligere var pengene tabt. 

Udbetaling Danmark vil 
ikke gætte på, hvor meget de 
kommer til at indkræve eller 
udbetale. Men vurderer, at 
det ikke bliver så store beløb. 
For siden januar 2016 er 
boligstøtten blevet reguleret 
løbende måned for måned.

Langt de fleste vil få 
besked om, at de hverken  

skal betale eller have 
penge tilbage. Det skyldes 
også, at der er vedtaget en 
bagatel grænse. Så alle, 
der skylder eller har penge 
til gode under 250 kroner, 
får hverken penge eller 
regning. 

Men man får en års
opgørelse alligevel. 

 “Jeg forstår godt, hvis 
man kan undre sig over 
et brev, hvor der dybest 
set bare står, at pengene 
passer. Men alle, der 
modtager boligstøtte, skal 
kunne kigge os i kortene 
og kontrollere, at det er de 
korrekte beløb, vi bruger  
i vores opgørelse,” siger 
Per Nygaard Nielsen.   

støtte, end man havde ret  
til sidste år. 

De første fik deres 
årsopgørelse for 2016 i juni, 
men de sidste kan først for
vente at få besked i slutnin
gen af 2017. Altså næsten et 
år efter. 
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LANG VENTETID  
PÅ ÅRSOPGØRELSER 
AF BOLIG STØTTEN
Fik du mere eller mindre i boligstøtte,  
end du havde ret til sidste år? Så kan  
der være en regning eller penge på vej  
fra Udbetaling Danmark.

FAKTA: 

Du får kun boligstøtte, hvis 
du selv søger om det. 
Jeres indtægt i husstanden 
og lejlighedens størrelse 
afgør, om I kan få boligstøtte 
og hvor meget. Læs mere 
eller ansøg på borger.dk/
boligstøtte.

Du kan læse mere om 
årsopgørelsen på borger.dk/
boligstoette-2016

Alle, der er ramt af kontant-
hjælpsloftet, får først en 
årsopgørelse for boligstøtten 
2016 i slutningen af i år.
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Mia Møller bor til leje,  
fordi hun ikke blev  lykkelig  
af at rense sine egne 
tagrender. I stedet fandt 
hun frihed og mening i at 
investere i sine drømme  
og få mere tid sammen 
med familien.

JENS BACH ANETTE LØKKEN  

ALMEN BOLIG   
GIVER TID TIL FAMILIEN

  Stuen i Mias rækkehus er ikke så stor, men hvis der er 
mange gæster, vender Mia bordet og udnytter pladsen 
imellem køkken og stue. På den måde kan der blive plads 
til mange mennesker.
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  Mia elsker at sidde i sin 
 gyngestol med udsigt til haven.

 “Gud, bor du til leje?!”
Det spørgsmål møder Mia 
Møller ofte, når hun fortæl
ler, at hun bor til leje. Den 
43årige underviser og mor 
til tre lægger 8.000 kroner 
om måneden i husleje. For 
de penge kunne hun snildt 
betale af på en ejerbolig, 
men Mia er glad for sit leje
de rækkehus i Kolding, hvor 
hun har boet i halvandet år:

“Her har jeg tiden til at 
gøre, hvad jeg vil,” erklærer 
hun.

Mia har nemlig haft 
realkreditlån og et hus, som 
hun og eksmanden, Per, 
lagde mange timer i at sætte 
i stand:

“Det blev rigtig fint, 
men det var ikke en lykkelig 
tid,” fortæller hun.

En aften sad hun og Per 
på terrassen ved det fine 
hus i Vamdrup og så på 
hinanden. Bevidste om, at 
det ikke var lykken, de hav
de købt nøglen til. I stedet 
lod de drømmene få plads, 
solgte huset og begyndte at 
studere.

“Når jeg spørger mine 
piger, hvad de husker fra 
den tid, hvor vi gik i skole, 
så nævner de altid, at vi var 
meget hjemme, og at vi fik 
risengrød om sommeren,” 
siger Mia med et grin.

Familien flyttede ind i et 
rækkehus med fire værelser 
i Kolding. Med tre børn, der 
dengang var 9, 10 og 13 år, 
var der et værelse for lidt, 
men det løste familien, ved 
at Mia og Per ikke havde et 

soveværelse. De sov i stedet 
på Katrines værelse, og hun 
sov så på sin søster Stines 
værelse.

“Det var en rigtig god 
tid, hvor vi var meget sam
men,” mindes Mia.

Mia fik sin kandidatgrad 
i pædagogisk sociologi og 
blev ansat på Social og 
Sundhedsskolen i Esbjerg. 
Den økonomiske mulighed 
for igen at købe hus vendte 
tilbage, men Mia havde 
ikke lyst:

“Jeg er vokset op med at 
bo til leje og har aldrig tænkt 
på det som noget  anden  
rangs. Tværtimod nyder jeg 
fællesskabet og snakken 
over hækken, men det blev 
lidt for socialt for Per. Han 
ville gerne i eget hus igen.”

Kompromiset blev, at 
familien lejede et hus, hvor 
de havde forkøbsret.

“Det var slet ikke os,” 
fortæller Mia.

TÆT PÅ ALT
I stedet fandt de Lykke
gårdshave i Kolding, hvor 
Lejerbo året forinden 
havde opført 39 toetagers 
rækkehuse med solceller. 
Beliggenheden var perfekt 
for familien, der havde tre 
piger, som var på vej til 
gymnasiet, som ligger for 
enden af vejen.

“De var vant til at cykle 
langt, eller også sad vi i hver 
vores bil og kørte dem. Her 
fik de mere frihed, fordi vi 
er tæt på alt,” fortæller Mia.

I dag ser hun tilbage på 

flytningen som en rigtig 
beslutning, selvom hun 
og Per kort efter indså, at 
ægteskabet var slut. 

“Jeg blev skilt i de
cember 2015, og i januar 
opdagede jeg, at jeg havde 
kræft,” fortæller Mia uden 
omsvøb.

Siden har Mia været i 
behandling for livmoder
halskræft og er i øjeblikket 
i bedring. Hun arbejder på 
deltid, og sygdommen har 
gjort hende endnu mere be
vidst om, hvad hun bruger 
sin tid på.

“Nu er jeg mere usikker 
på tiden end nogensinde 
før! Det har fået mig til at 
rykke hurtigere på nogle 
ting. Blandt andet flytter 
min kæreste Jesper snart 
ind, og jeg glæder mig til at 
bo her sammen med min 
yngste datter Katrine og 
ham. Min sygdom har på 
sin vis gjort mig gladere for 
at bo her, for her skal jeg 
ikke spekulere på vand
rør, der skal ordnes, eller 
tagrender, der skal renses. 
Tiden er min her!”  

  Væggen imellem entré og køkken er malet med  
tavlemaling og bruges som huskeseddel.
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Mia elsker sin terrasse. Her er hun 
meget tæt på sine naboer, men det 
holder hun også meget af.
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Sådan siger Mia Møller, der 
har have, terrasse og altan. 

Tre uderum, som hun 
bruger, alt efter hvilket 
humør hun er i:

“Når jeg er klar på snak 
over hækken, fællesmad og 
snak, så er jeg på terrassen, 
og hvis jeg har brug for at 
trække mig lidt, så vælger 
jeg altanen på førstesalen,” 
fortæller Mia.

Hækken ind til naboen 
er lav, og man kan ikke føre 
en hemmelig samtale i hver
ken haven eller på terras
sen . Til gengæld er der på 
rækkehusets østside et lille 
stykke have, som Mia har 
indrettet med en solbriks 
af paller, bord og blomster. 
Datteren Stine på 18 år er 
lige flyttet herfra, men har 
brugt haven meget til besøg 

af venner og veninder, og 
nu er det 16årige Katri
nes tur.

“Det er godt for både 
dem og mig, for de kan 
sidde i fred, og jeg kan 
stadig være i haven, selv
om Katrine har gæster,” 
mener Mia.  

“JEG ER VILD MED, AT VI 
BOR SÅ TÆT!”

LYKKEGÅRDSHAVE: 

39 rækkehuse i udkanten 
af Kolding med meget lave 
forbrugsudgifter, fordi der er 
solceller på tagene. Lejlighe-
derne har tre eller fire værel-
ser. Mia Møllers lejlighed er på 
115 kvadratmeter, og huslejen 
er cirka 8.000 kroner. 
Boligerne er udført som 
super lavenergihuse, der alle 
opvarmes udelukkende ved 
gulvvarme og den varme, 
som sollys tilfører igennem 
vinduer. En varmepumpe 
sørger for varmt vand. Al 
varme – både til opvarmning 
og produktion af varmt vand 
– betales over elregningen, 
og husene er installeret med 
solceller. Produktionen af 
strøm modregnes på el-reg-
ningen. Mia får hver måned 
ca. 500 kroner tilbage. 
Boligerne i Lykkegårdshave 
hører under Lejerbo.

  Mia bor i nummer 1 og har som den eneste i Lykkegårdshave lidt have på husets 
østlige side. Den plads bliver især brugt af datteren Katrine på 16 år, når der er 
gæster – og af Mia, hvis hun gerne vil være lidt alene.



Teknisk arrangør:

Bestil på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,- 
Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.

Strandhotel Steinberghaff
Her bor I ved stranden med udsigt over Flensborg 
Fjord, kun 38 km fra Kruså. Beliggenheden inviterer 
til hyggelige spadsereture langs strandbredden og 
køreture i det åbne landskab – drag de 39 km ud i 
Schleswig-Holsteins danmarkshistorie, hvor I for 
eksempel kan opleve voldanlægget Dannevirke, 
Gottorp Slot, kirken Sankt Petri eller vikingemuseet 
Hedeby. I Flensburg (29 km) har I rig mulighed for 
shopping i gaderne og byens center. 

Marcussens Hotel
Stævn ud på en skøn opdagelsesrejse til Fyn, hvor 
I får serveret smagen af Norden med udsigt over 
tjære og tovværk på havnen i Assens: Her bor I på 
det charmerende Marcussens Hotel ved træskibs-
kajen med udsigt fra solterrassen over hvide sejl 
på det blå bælt. I restauranten serveres danske 
klassikere, og på en udfl ugt har I det sydfynske 
øhav for jeres fødder – oplev f.eks. eventyret på 
Valdemar Slot (8 km) eller Elvira Madigans grav 
på Tåsinge (11 km). .

Ankomst torsdage og søndage
1.10.-14.12.2017.

Valgfri ankomst frem til 19.12.2017.

Strandhotel ved Flensborg Fjord
4 dage på hotel i Schleswig-Holstein, Nordtyskland

Havnehygge på Fyn
3 dage på hyggeligt hotel i Assens

Goslar – kejserbyen i Harzen
6 dage på 3-stjernet hotel i Vienenburg, Tyskland

Pris. pr. person i dobbeltværelse

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

Pris. pr. person i dobbeltværelse

999,-
Pris uden rejsekode 1.149,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters valgmenu 
 inkl. en halv flaske vin
• 1 x aperitif før middagen
• Happy hour hver dag
 kl. 16.30-17.30

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag efter  
 køkkenchefens valg
• Fri Wi-Fi

Hotel Goslarer Strasse ���

Hold ferie blot 10 km fra Goslar, og oplev 
én af de helt store feriedestinationer 
blandt Harzens historiske byer i det 
legendariske naturlandskab. I bor skønt 
i Vienenburg – en lille by omkranset af 
Vienenburgersøen og det beskyttede 
naturområde Vienenburger Kiesteiche. .

Valgfri ankomst frem til 17.12.2017.

Pris. pr. person i dobbeltværelse 

1.399,-
Pris uden rejsekode 1.699,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 3-retters middag/buffet
• 10 % rabat på billet til  
 Harzer Schmalspurbahnen

3 nætter 1.399,-

2 nætter 599,-
3 nætter 899,-

1 barn 0-2 år gratis.2 børn 3-11 år ½ pris.Opred. fra 12 år: Pris 649,-

1 barn 0-2 år gratis.1 barn 3-11 år ½ pris.Opred. fra 12 år: Pris 649,-

KØR SELV-FERIE
MED

REJS MED RABAT 
Beboerbladet samarbejder med rejse-
specialisten Happydays, så du får specialrabat 
på kør selv-rejser. Oplys rejsekoden ved 
bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Husk rejsekoden:
BEBOERBLADET

Svar på spørgsmålet, og
deltag i lodtrækningen om
2 overnatninger på Hotel
Fuglsøcenteret.

VIND ... MINIFERIE MIDT I DANMARK

Hvor ligger Hotel Fuglsøcenteret?

     I Sverige

     I Danmark

Navn

Adresse

Postnr. og by

Send dit svar senest 1.10. 2017 til:

Beboerbladet, Studiestræde 50, 1554 København V.

Mærk kuverten: Konkurrence.

Du kan også maile dit svar til rejse@bl.dk

Vinderen får direkte besked. 

Åbent hverdage kl. 8-17
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JENNUMPARKENS FRITIDSHJEMREGNAR M. NIELSEN

34   

“I en lille båd der gynger, 
sidder jeg og synger…”

“Stop! Nu skråler I… Det 
skal I ikke. – I skal synge…”

Det er eftermiddag, onsdag 
den 26. juni. Cirka 20 børn 
øver sidste gang inden som
merferien på repertoiret for 
Jennumparkens børnekor. 
Den gamle Bamsesang er 
tydeligt en af favoritterne.  
I hvert fald lægger børne
ne  efter korleder Birgitte 
Søren sens opfattelse plud
selig for stor entusiasme i 
deres vokal. 

Børn af 11 nationali  -
teter er i Jennum parken 
samlet i et fælles-
skab om den danske 
sangskat. Sammen 
har de opnået succes. 
Tusinder har hørt dem, 
og efterspørgslen er 
stigende. 

Jennumparkens  
børn  lader  sjælen  
tale  igennem  
sang

  Jennumparkens 
børnekor opfører 
grundlovsdag 2012 
sammen med andre 
kor fra hele landet 
musicalen “Demokrati  
til tiden” foran Chri-
stiansborg.
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“Vi prøver en anden sang,” 
beordrer Birgitte Sørensen.

“Se solen stiger op over 
 bilkirkegården
 og malkepigen pumper  
sin ged
 mens præstens kone står 
 på hænder for sin bror
 og kløvermarken står i flor.”

Koret stemmer i med Shu
biduas Danmarkssang. 
Umiddelbart lyder det til, 
at børnene igen har fundet 
det rigtige toneleje. Mange 
af børnene har også en bety
delig erfaring at trække på. 
Koret har igennem de sene
ste år turneret Danmark 
rundt, sunget for tusindvis 
af mennesker i DR Koncert
huset sammen med DR’s 
pigekor. De har sunget for 
Helle ThorningSchmidt 
og Danmarks mest promi
nente folk på Store Trappe 
foran Christiansborg, for 
dronningen, for prinsesse 
Alexandra og et stort pub
likum i Tivolis Koncertsal 
og mange flere.

Koret har indspillet fire 
cd’er med alt fra Halfdan 
Rasmussens sange over 
russiske til bosniske børne
sange. 

Det er Jennumparkens 
eget børnekor – 34 piger og 
drenge i alderen fra seks til 
12. Trefjerdedele af dem er 
af anden etnisk oprindelse 
end dansk. I alt er 11 natio
naliteter samlet i koret.

EFTERSPURGT SUCCES
Det hele begyndte i 2008, 
der officielt var udråbt som 
“sangens år”.

“Vi dannede et lille kor 
af pigerne på Jennumpar
kens Fritidshjem,” fortæller 
institutionens leder, Birgitte 
Sørensen, der sammen med 
pianist Ulrik Damm er 
ildsjælene, der yder koret 
den nødvendige kyndige 
undervisning, iscenesæt
telse og praktisk support.

“Siden kom drengene 
til. Og i dag har vi Jennum
parkens børnekor,” fortsæt
ter hun.

Når koret er blevet en 

stor og efterspurgt succes, 
hænger det ifølge lederne 
sammen med, at drengene 
og pigerne virkelig gerne 
vil hinanden og sangen. Det 
vil de, fordi de får noget ud 
af det.

“Vi oplevede hurtigt, at 
vi fik gladere børn og mere 
udadvendte børn. Deres 
selvværd er steget, hvorfor 
de også i andre sammen
hænge tør tage flere udfor
dringer op. Udfordringer, 
de i øvrigt også har fået 
nemmere ved at klare. San
gen har eksempelvis hjulpet 
dem til at koncentrere sig 
bedre,” forklarer Birgitte 
Sørensen.

“Når børnene begynder 
at synge, ændrer de sig tem
melig meget. Det påtagede 
skrælles af. De bliver sig selv 
– viser sig frem. At synge er 
at tale direkte fra sjælen,” 
forklarer Ulrik Damm, der 
er korets pianist.

MUSLIMSKE BØRN I KIRKEKOR
Børnene kan synge i koret, 
til de er 12 år. Men mange 

af dem fortsætter med at 
synge, efter de stopper.

“En del af børnene 
fortsætter blandt andet med 
at synge i kirkekor – også 
muslimske børn,” siger 
Ulrik Damm.

Sangen og koret er en 
sjælden stærk integrati
onskatalysator, fortsætter 
Birgitte Sørensen.

Og børnene har da også 
kun godt at fortælle om at 
være i koret.

“Jeg har sunget i koret, 
siden jeg var seks,” fortæller 
Ömer Hamza Acar, der nu 
er 10 år. 

“Jeg kan lide at synge. 
Jeg gør det også hjemme. 
Når jeg synger i koret, er jeg 
oven i købet sammen med 
de andre, og vi har det godt 
sammen,” fortsætter han.

Og koret sikrer børnene 
flere oplevelser end bare 
sang.

“Vi har sammen været 
mange steder for at synge 
– flere gange i København. 
Og vi oplever hver gang 
spændende ting,” fortæller 
Lea Lind, der er 10 år.

“Når vi er afsted, er vores 
forældre også med. Det er 
også rart,” fortsætter hun.

Børn, forældre og ledere 
… Når koret skal uden for 
Jennumparken, er det en 
større udflugt af ambassa
dører fra det store bolig 
område i Randers. Nogle 
gange tager andre også med. 
Beboerne i boligområdet, 
som hører under Randers
Bolig, er nemlig stolte af 
deres kor og vil gerne følge 
dem.  

  Dronningen besøgte i 2010 i forbindelse med sit sommertogt 
Jennumparken. Koret sang et særligt udviklet “Dronninge pot-
pourri”, som var sammensat af 3 Halfdan Rasmussen-sange.

  Børnekoret synger på 
Værket i Randers ved 
åbningen af “ Børnekul-
turugen 2016”. 
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at skrive til Beboer bladet 
med anbefaling af sine 
 naboer i konkurrencen om 
at blive Årets Nabo 2017.   
Det begyndte faktisk den  
2. maj 2016.

Svend Olesen var blevet 
 alene og valgte derfor at 
sælge sit hus og i stedet 
flytte ind i de nybyggede 
boliger på den tidligere 
teglværksgrund ved bane
gården i Middelfart.

Den idé var Svend 
dog ikke alene om. De 18 
lejemål i bebyggelsen var 
alle udlejet, længe inden 
nøglerne blev udleveret,  
for lidt over et år siden.  

Sendetider kan ses på www.dk4.dk/tv-guide. 
Andre udgaver af “Mik Schacks Public Service”  
kan ses på dk4 eller via abonnement på dk4.tv.
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ÅRETS NABOER ER HJÆLPSOMME  
OG VENNER MED ALLE

ALEX TRANMIK SCHACK

Svend Olesen mistede sin hustru og var blevet helt alene. Hans naboer 
hjalp ham igennem sorgen og savnet, og som tak indstillede han derfor 
Merethe Jensen og Annie og Henning Hansen til årets naboer 2017.  
De blev fejret med god mad, dans og levende musik.

Jeg synes nu ellers, det var 
en meget pæn lyserød skjor
te, Svend Olesen havde iført 
sig for at være fin til festen 
om aftenen. En fest, han 
selv havde foranlediget ved 

“Du skulle nu have taget 
en lidt pænere skjorte på i 
dag,” blev der råbt spøge
fuldt oppe fra balkonen på 
den anden side af parke
ringspladsen.
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Der var altså ikke tale om, 
at Svend Olesen skulle lære 
nye mennesker at kende i 
et i for vejen indspist miljø. 
Alle var nye indbyggere, 
som skulle lære hinanden 
at kende fra bunden. Og 
alle kom med den samme 
grundindstilling til at være 
en del af det nye fællesskab. 
Sikken en gave!! Beboerne 
er ikke blot gode naboer, de 
er også blevet gode venner. 
Der er ingen, som ikke er 
med i fællesskabet på en 
eller anden måde.

Svend fik Merethe 
 Jensen som nabo til højre 
og Annie og Henning Han
sen som naboer til venstre 
i de tre eneste rækkehuse 
i boligforeningen Civicas 
nyopførte seniorboliger på 
Stationsvej. På begge sider 
blev Svend modtaget med 
hjertelighed og venskab, der 
hjalp ham igennem det sto
re savn af sin afdøde hustru, 
og som han i taknemme
lighed indstillede til Årets 
Nabo, og som altså også 
vandt titlen, æren og ikke 
mindst festen.

POPULÆR TERRASSE
Merethe, Annie og Henning 
inviterede samtlige bebyg
gelsens beboere til fest med 
mad, drikke og dansemusik 
ved midsommertid, og 
samtlige meldte tilbage, at 
de selvfølgelig kom og 
fejrede kåringen. Ingen her i 
kvarteret står tilbage for at 
feste og komme sammen. 

Selv en ganske almindelig  
hverdag kan være en 
glimrende anledning til at 
mødes og dele en flaske 
rødvin eller mange.

Som oftest sker det på 
Svends terrasse, der netop 
er blevet udvidet og har 
fået afskærmning ud imod 
ppladsen, så man kan sidde 
mange om bordet i stedet 
for den lille stribe “fortov”, 
som arkitekterne først hav
de tiltænkt beboerne.

Hvis ikke vejret er til 
udendørs bar på terrassen, 
er der forsamling i fælles
rummet og tilhørende 
køkken i kælderen under 
rækkehusene. Her er også 
et stort gæsteværelse med 
dobbeltseng og badeværelse, 
når der kommer gæster til 
bebyggelsen langvejs fra. 
Eller hvis vinen afholder 
gæster fra at køre stands
mæssigt.

 HER ER INGEN BØRN
Faktisk er denne boligform, 
hvor de tre rækkehuse 
ligger overfor, toetagers 
lejlighedsblokke med 
ppladsen i midten, en slags 
“oldekolle”. Altså nær
mest et kollektiv for ældre 
mennesker. Her er ingen 
hjemme boende børn, og 
beboerne skal minimum 
være fyldt 55 år. Og når 
beboerne ad åre bliver så 
voksne, at de helt afskaffer 
bilerne, så vil ppladsen blive 
inddraget til en kæmpe bar, 
således at endnu flere naboer 

kan deltage i de daglige fest
ligheder med vinen i højsæ
det. Men som Annie pointe
rede, så foregår alt, hvad de 
foretager sig, helt frivilligt. 
Der er ingen, som skal føle 
sig tvunget ind i noget som 
helst. Fælles spisning og 
rengøring af fællesrum, og 
hvad der nu måtte være, 
er alt sammen på frivillig 
basis. Og alle hjælper til og 
er noget for hinanden. Som 
Merethe sagde, så er det 
helt fantastisk, at samtlige 
28 beboere kommer så godt 
ud af det med hinanden, 
taget i betragtning at ingen 
kendte hinanden for bare 
et års tid siden. Da boede 
de hver for sig i lejligheder 
og parcelhuse i og omkring 
Middelfart.

Annie og Henning for
talte, at samtlige beboere 
kom til indflytningsfesten, 
og at venskaberne er opstå
et, primært fordi der ikke 
er ret mange lejemål, og 
derfor er plads til beboer
nes særheder, som hver 

især jo har samlet sammen i 
et helt liv.

TAGER PÅ FERIE SAMMEN
Her på terrassen udtænkes 
også fælles rejseplaner. 
Til efteråret rejser Årets 
 Naboer og Svend sammen 
til Bornholm og senere til 
Cypern. Vel at mærke til den 
tyrkiske del, fordi rejserne 
dertil er billigere end til den 
græske del. De må jo tænke 
på økonomien som de fleste 
andre pensionister. Især når 
huslejen er forholdsvis høj. 
De tre rækkehuse koster 
hver for sig omkring 9.000 
kroner om måneden.

Men så hjælper det at 
afholde fællesspisninger 
indimellem. Svends datter 
kommer endda med mad til 
ham hver dag, så der kan bli
ve råd til rejseaktivi teterne.

NY MAD
Festlighederne for Årets 
Naboer og omegn var 
skæn ket af Beboer bladet. 
Undertegnede havde derfor 
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   Nabomøde over "hækken": Merethe Jensen, 
Svend Olesen, Henning og Annie Hansen.

  "Gem lidt øl til kokkene", skæmter Svend Olesen under omrøringen i 
champignoncremen.
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i god tid været med til plan
lægningen af både menu og 
med musikalsk bidrag. Val
get var faldet på langtids
stegt oksehøjreb med nye 
danske kartofler, champig
nonger i ølcreme og grønne 
asparges med persilledres
sing. Til forret var der store 
rejer med dildcreme og 
cherrytomater, og til des
sert havde Annie forberedt 
en yoghurtfromage med 
kirsebær og jordbærsauce. 
Alt sammen noget, som 
Annie, Henning, Svend og 
Merethe ikke havde prøvet 
at lave tidligere. Forretten 
var de blevet inspireret 
til efter et restaurations
besøg på Bakken tidligere 
på foråret, og højrebet gav 

gryden med champignon 
og lod det koge ind til det 
halve. Så blev der tilsat saft 
og revet skal fra et par citro
ner samt to og en halv liter 
piske fløde. Inden serverin
gen blev saucen smagt til 
med salt og peber.

SALATDRESSING PÅ MADEN  
ER UHØRT
Til hovedretten fik gæsterne 
let kogte grønne asparges 
med en dressing af hakket 
bredbladet persille rørt 
op med dijonsennep, lidt 
sukker, æbleeddike, salt og 
peber. En ret, mesterkok
ken Jan FriisMikkelsen 
engang serverede for mig, 
og som smager så vidunder
ligt, at jeg foreslog den som 
tilbehør til højrebet. Men 
på separate tallerkener. Jeg 
kan ikke fordrage, når folk 
hælder salatdressing ud over 
den øvrige mad, som de fle
ste gør. Hvis det skulle være 
meningen, så havde kokken 
vel blandet det hele sammen 
fra begyndelsen, ikke sandt?

Altså fik vi asparges på 
tallerkener for sig selv!

Desserten havde Annie 
og Merethe lavet dagen 
inden, men resten af mid
dagen blev tilberedt samme 
dag, som festen i det meget 
lille køkken, som blev fyldt 
helt op af alle os køkkenskri
vere samt to tvkamerafolk 
og en lydmand fra DK4, en 
fotograf fra Beboerbladet 
og endnu en fotograf fra 
 boligselskabet Civica. På 
visse tidspunkter gik vi ret 
meget i vejen for hinanden, 
hvilket blev ganske muntert. 

KRØLLE ERIKS BLUES BAND 
GAV GAS
Selve festen for Årets 
Naboer blev indledt med et 
fællesmøde på ppladsen, 
hvor der skålet og hurraråbt 
med et til flere glas bobler, 
inden alle beboerne søgte 
ned i den ikke særlig store 
spisestue i fællesrummet. 
Latter og munter snak blan
dede sig lystigt med duften 
fra gryder og ovn. Forretten 
blev tallerkenanrettet ude 
ved bagdøren i kældergan
gen, som var det eneste sted 
med plads til overs.

Der blev spist, grinet, 
fyret vittigheder og rappe 
replikker af og drukket både 
hvidvin og rødvin i adskille
lige timer, inden beboerne 
blev gennet op på ppladsen 
igen. Imens blev servicet 
vasket af og borde og stole 
flyttet rundt, således at der 
blev plads til Krølle Eriks 
Blues Band med guitaristen 
Claus Bøhling, bassisten 
Ivan Tønder og underteg
nede på vaskebræt.

Allerede efter første 
nummer var der fyldt på 
dansegulvet, og det blev der 
ved med at være i de næste 
totre timer, koncerten 
varede. De utrættelige dan
sere var fra 57 år til 87.

Da vi langt over midnat 
rullede ud af Middelfart, var 
der stadig fest og munter 
stemning i lokalerne på 
Stationsvej. Annie Hansen 
havde fuldstændig ret, da 
hun sagde: “Godt nok er vi 
oppe i årene, men kedelige 
er vi ikke!”   

sig selv, idet det var Kvickly 
i Middelfart, som havde 
doneret over syv kilo af 
det ypperligste oksekød til 
Årets Nabobegivenheden. 
Virkelig en stor gestus fra 
det lokale supermarked. 
Højrebet var så stort, at 
det måtte deles midt over 
og fordeles i to ovne for at 
få det stegt til festen. Seks 
timer på forholdsvis svag 
varme gjorde kødet lækkert 
lyserødt og smørmørt. 
Dertil lavede vi en cremet 
sauce med champignon, 
som blev sauteret i smør 
med finthakket skalotteløg 
og et par fed hvidløg. Efter 
nogle minutter hældte jeg 
en halv liter mørk øl fra det 
lokale Indslev Bryghus i 
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  Lejlighedskomplekset, hvorfra der  
er udsigt til Lillebæltsbroerne.
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ALMENE BOLIGER I MINECRAFT NOMINERET TIL PRIS

LARS BECH

LISA LÆRKE

GÜL AYDINAward

Køge

I 2014 udviklede Dansk Arkitektur Center og BL 
– Danmarks Almene Boliger i samarbejde undervis-
ningsforløbet “Jagten på Fællesskabet”, som 
foregår i Minecraft. Forløbet er fortsat populært 
og er nu nomineret til en Golden Cubes Award – en 
international pris, der hylder de bedste eksempler 
på arkitektundervisning og formidling til børn og 
unge. Det er første gang, at Danmark er nomineret 
til Golden Cubes Awards.

“Jagten på Fællesskabet” har som formål 
at lære elever om demokratiske processer og 

fællesskab med afsæt i en case omkring almene 
boliger, sektorens historie og beboerdemokrati. I 
forløbet kombineres læring om demokrati i dansk 
med Minecraft, som børnene kender, og som er en 
unik platform til at visualisere løsninger i forhold 
til diskussioner om vores huse, nærmiljøer og 
udviklingen af vores byer. Vinderen afsløres til 
september. 

KFS

Kokkedal

BØRN ER MILJØ-
AMBASSADØRER  
I KOKKEDAL
15 børn og unge fra Kokkedal i 
 alderen 8-13 år har været en uge 
på kursus i sommerferien. Tilsam-
men udgør børnene Miljøpatruljen. 
Børnene har ikke kun lært om 
skrald, affaldssortering og de miljø-
skader, som skrald kan forårsage. 
De har også været rundt i Egedals-
vænge og samlet ikke mindre end 
13 sække skrald på bare én time. 

Henover sommeren skulle 
Miljøpatruljen mødes en gang om 
ugen for at samle skrald og tale 
om, hvordan de sammen kan få et 
bæredygtigt miljø i Kokkedal.

Miljøpatruljen har både været i 
Planetariet og se film med smukke 
billeder af jorden set fra oven, på 
genbrugsstation og på rundvisning 
med en service medarbejder fra 
boligområdet i Egedalsvænge, der 
lavede quiz om skrald og miljø og 
viste de mange maskiner frem, 
som bruges til at køre skrald i 
området. 

De 15 børn og unge sluttede 
ugen med at få et diplom og stor 
ros for deres indsats.  

MLA

BEBOERNE I ELLEMARKEN  
SNØREDE LØBESKOENE

Masser af beboere fra Ellemarken under Køge 
Almene Boligselskab deltog i Ellemarks-
skolens familieløb, der blev afviklet i sol og 
højt humør, og både babyer i barnevogne og 
bedsteforældre deltog.                                RMN



BEBOERBLADET 03. 2017       KORT NYT             41

AARHUS FÅR DANMARKS HØJESTE HUS
ARKITEKTFIRMAET 3XNAarhus

I april blev det besluttet, at 
Aarhus får Danmarks højeste 
bygning. Det bliver et højhus på 

128 meter og 40 etager og skal 
bygges ved havnen i Aarhus Ø. 
Det får offentlig adgang i form 

af en restaurant og udkigsplat-
form. Dermed vil alle interesse-
rede kunne komme ind at nyde 

udsigten fra Danmarks til 
den tid højeste hus. Det i dag 
højeste hus i landet er Herlev 
Sygehus på 120 meter. Det 
bliver det lokale konsortium 
Anpartsselskabet Lighthouse 
United med investor Claus 
Hommelhoff og boligudvikler 
Rune Kilden, begge Aarhus, i 
spidsen samt arkitektfirmaet 
3XN, med hovedsæde i Aarhus, 
ved tegnebordet, der vandt 
konkurrencen om at bygge det 
høje hus yderst på Aarhus Ø. 
Prisen vurderes til at være 1,5 
milliarder kroner.  
KFS

Vil du have bedre livskvalitet og mere velvære? Elmedistrål-
metoden virker direkte ind på blodkarrene og har derved effekt 
på kredsløbsproblemer. Det fører til forbedret blodcirkulation, 
hvilket er forudsætningen for de fleste af kroppens funktioner.  
 
”Metoden har en rensende virkning på blodkarrene, som øger 
blodgennemstrømningen i arme og ben og aflaster hjertet. 
Det vil sige forhindrer blodpropper”, siger overlæge dr.med. 
Ernst Chr. Hansen, som selv har afprøvet Elmedistrål-metoden  
gennem otte år på Københavns Kommunehospital.
 

Hjemmeapparat mod 
smerter og gener 

Elmedistrål-metoden har dokumen-
teret effekt på følgende lidelser:

•  Prikken i fødder og tæer
•  Smerte og kramper
•  Hævede ben og fødder
•  Muskelspændinger
•  Forhøjet blodtryk
•  Sportsskader
•  Knoglebrud og forstuvninger
•  Uro i benene
•  Tennisarm
•  Hovedpine
•  Hvilesmerter
•  Blodsamlinger
•  Skinnebenssår der ikke vil hele
•  Springfinger
•  Sclerose
•  Knogleskørhed

Vil du vide mere eller ønsker du at få en brochure 
tilsendt er du velkommen til at ringe eller maile til os.
 
Du kan både leje og købe apparatet og få en medarbejder 
hjem til dig for at instruere i brugen af apparatet.

Bo på elegant og atmosfærisk
wellnesshotel ved Bükkös
floden og med udsigt til den
gamle bydel i den charmerende
by Szentendre. Kultur og
romantik ved Donau floden

| Budapest

30 min. fra Budapest
Bükkös Hotel & Spa

3 overnatninger 
3 x morgenbuffet
3 x 3-retters menu/buffet
1 x velkomstdrink
1 x ansigts massage

GOD PRIS

1.049,-
Ankomst: Indtil 29.10.14 | Sæsontillæg fra kr. 44 / døgn

Risskov Bilferie
• Prisen er pr. person i dob.vær.

• Gode børnerabatter
• Mulighed for flere dage 

• Minimum inkl. slutrengøring
• Ekspeditionsgebyr fra kr. 69,-
• Spar i fht. hotellets egen pris 

• Forbehold for udsolgte datoer 
• Forbehold for trykfejl

• Rejsearrangør Risskov Autoferien AG
• Prisstigninger kan forekomme

• Åbent hverdage 9-17
• Åbent weekend 10-15

Rejs med Risskov 
Bilferie og få lidt ekstra

Tilmeld jer vores nyhedsbrev og 
modtag hver uge nogle af vores

mange vilde tilbud - først!

Tlf. 70 22 77 17
www.Risskov-Bilferie.dk

- et godt rejsetilbud
Så billigt, at du ikke har råd til at blive hjemme

Her kan I slappe helt af i smukke og rolige omgivelser
I har ikke langt til Østrigs største naturfænomener

| Salzburgerland

Nyd en bjergrig og hyggelig ferie
Hotel Evianquelle
En helbredende og naturskøn ferie lige ved naturlig kilde møder jer
syd for Bad Gastein. I det romantiske bjergrige område fyldt med
vandfald og søer ligger det atmosfærefyldte Hotel Evianquelle

2 overnatninger m. morgenbuffet
2 x aftensmad
1 velkomstdrink
Gratis transfer til skilifter
Gratis parkering og internet

SUPER PRIS

649,-
Miljøtillæg 2 Eur / døgn

Ankomst: Indtil 01.11.14

     Oplys 
bestillingskodenLIME

De brostensbelagte gader i den

gamle købsstad Ringkøbing

byder jer velkommen til en

hyggelig miniferie i

charmerende omgivelser. Hotel

Ringkøbing ligger i centrum af

byen på Torvet 

| Jylland

Gammel dansk købstad

Hotel Ringkøbing

2 overnatninger

2 x morgenbuffet

2 x 2-retters menu/buffet

Adgang til svømmehal*

Adgang til fitness og bowling*

SPAR OP
TIL 36%

699,-
Miljøtillæg 45 DKK / døgn

Ankomst: Søndag - torsdag indtil 19.12.14
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www.elmedistraal.dk
kurtrosengart@hotmail.com

Tlf. 28 92 84 04

Elmedistrål-metoden er smertefri, uden 
medicin og uden bivirkninger – og et apparat, 
du nemt kan bruge hjemme ved dig selv.
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SPØRG LØS

HVAD, HVOR, 
HVORFOR, 
HVORDAN?
Praktiske oplysninger om at bo alment. I hvert nummer 
bringer vi uddrag af spørgsmål fra beboere til  
BL –  Danmarks Almene  Boliger og de svar, de har fået.
Har du et spørgsmål, så skriv til hotline@bl.dk
 
ALLE SPØRGSMÅL OG SVAR KAN SES PÅ 
WWW.BEBOERBLADET.DK.

FREMLEJE I MERE END  
TO ÅR
Jeg overvejer at søge et ar
bejde i udlandet, og vil i den 
anledning skulle udstatio
neres med hele min familie 
de næste fire år. Vi er meget 
glade for at bo i vores lille 
rækkehus og vil være kede 
af at skulle sige lejemålet op.

Er det muligt at fremleje 
vores bolig i mere end to år  
i forbindelse med en udsta
tionering?

SVAR:
Det fremgår af loven, at en 
lejer kan fremleje sin bolig 
i op til to år, når lejerens 
fravær er midlertidigt og 

BEBOERHUS
Vi er nogle naboer i min af
deling, der gerne vil lave en 
madklub, hvor vores fami
lier kan mødes en gang om 
måneden og spise sammen. 
I vores beboerhus er der et 
køkken, så der burde være 
mulighed for at lave mad 
sammen. Må vi som lejere 
gerne benytte køkkenet i 
beboerhuset, når vi holder 
madklub?

SVAR:
Brugen af beboerhuset er 
reguleret af det regelsæt for 
beboerhuset, som afde
lingsmødet har godkendt. 
Hvis det er blevet besluttet 
på afdelingsmødet, at lejer
ne kan benytte beboerhuset 
til sociale arrangementer 
som private fester, mad
klubber og andre former 
for socialt fællesskab, er det 
tilladt at benytte køkkenet, 
når beboerhuset er udstyret 
med sådan et. Dog er det 
afgørende, at madklubben 
udelukkende er et privat 
arrangement, da det ikke er 
tilladt at sælge mad, drik
kevarer eller drive nogen 
form for erhvervsvirksom
hed fra beboerhuset.

HANDICAPPARKERING
Da jeg er dårligt gående og 
har brug for at kunne par
kere tæt på min bopæl, har 
afdelingen besluttet, at den 
ene af parkeringspladserne 
på vores private fællesvej 
skal være handicapparke
ring. 

Er det boligorganisatio
nen eller mig selv, der skal 
betale for at få indkøbt og 
opsat et handicapskilt ved 
parkeringspladsen?

SVAR:
Hvis det er blevet besluttet 
på afdelingsmødet, at en af 
afdelingens parkeringsplad
ser skal gøres til handicap
parkering, er det afdelin
gens forpligtelse. Det vil 
sige, at afdelingen skal stå 
for indkøb og opsætning af 
handicapskilt ved parke
ringspladsen. 

skyldes sygdom, forret
ningsrejse, studieophold, 
midlertidig forflyttelse  
eller lignende. 

Selvom du opfylder 
betingelsen med midler
tidig fravær, pga. ophold 
i udlandet i forbindelse 
med dit arbejde, kan du 
kun fremleje din bolig i op 
til to år, og der findes ikke 
nogen undtagelse i forhold 
til udstationering. Det 
betyder, at du desværre 
ikke har ret til at fremleje 
dit rækkehus i de fire år,  
du er udstationeret. 

?

?
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RYGNING I OPGANGEN
I min afdeling står der stort 
set dagligt en gruppe unge 
og ryger i opgangen. Jeg har 
sagt til dem, at de skal gå 
udenfor, men de siger, at 
det ikke vedkommer mig, 
og at jeg skal blande mig 
udenom. Hvad stiller jeg 
op? Det er rigtig generende 
med den røg, og det kan vel 
ikke passe, at de må ryge i 
opgangen?

SVAR
Nej, man må ikke ryge i 
afdelingens indendørs 
fællesarealer. De unge må 
derfor ikke stå i trappeop
gangen og ryge. 

Hvis du ikke kan få dem 
til at stoppe ved at hen
vende dig venligt til dem, 
skal du kontakte admini
strationen i din boligorga
nisation. De har ansvaret 
for at sikre, at indendørs 
fællesarealer holdes røgfri. 
Du skal altså indgive en 
klage over rygningen til  
din boligorganisation.

ADGANG TIL LEJLIGHED
I går lå der en seddel fra en 
VVS’er i min postkasse om, 
at han kommer om 2 dage 
for at udskifte mit toilet. 
Har han krav på at komme 
ind i min lejlighed?

SVAR:
Det har han, hvis det er en 
reparation, som ikke kan 
vente. Det kan for eksempel 
være tilfældet, hvis toilettet 
lækker vand og gør skade på 
ejendommen, eller hvis toi
lettet giver kraftige lugtge
ner for resten af beboerne.

Hvis reparationen godt 
kan vente, og der er tale om 
en almindelig rutinemæssig 
udskiftning af toilettet, skal 
du have besked om udskift
ningen 6 uger i forvejen.

Om du skal give VVS ’eren 
adgang om 2 dage kommer 
altså an på, om udskiftnin
gen af toilettet kan vente 
eller ej. Hvis det kan vente, 
skal du have et varsel på  
6 uger.

NY LEGEPLADS
Vores afdeling skal have 
en ny legeplads. Det blev 
besluttet på sidste afde
lingsmøde, hvor der blev sat 
200.000 kroner af til det. 
Hvem bestemmer, hvordan 
legepladsen skal se ud?

SVAR:
Du kan undersøge, om 
I nedsatte et udvalg på 
afdelingsmødet, som skal 
arbejde videre med ind
retningen af legepladsen. 
Hvis I ikke gjorde det, er det 
normalt afdelingsbestyrel
sen og administrationen i 
fællesskab, der samarbejder 
om den opgave. 

Hvordan det præcis 
foregår med at bestemme, 
hvordan legepladsen skal 
se ud, og hvem der skal be
stemme det, kommer helt 
an på, hvad I besluttede på 
sidste afdelingsmøde. Det 
bør du kunne læse i refera
tet fra mødet.

GRILL-OS FRA ALTAN
Jeg bor i en etageejendom, 
hvor alle lejligheder har en 
lille altan. Min nabo griller 
rigtig meget på en kulgrill, 
og hans røg driver direkte 

ind i min stue. Det er mil
dest talt noget generende.

Kan vi i afdelingen 
vedtage en regel om, at hvis 
man vil grille på altanen, 
skal man benytte en gasgrill, 
idet røggenerne minimeres 
væsentligt? 

SVAR
Ja, det er beboerne, der på 
et afdelingsmøde beslutter 
de husordensregler, man 
ønsker skal gælde i afdelin
gen. 

Hvis du ønsker at ændre 
på afdelingens husorden 
fremadrettet, skal du sende 
dit forslag til afdelingsbe
styrelsen 14 dage før næste 
afdelingsmøde. Så kan du 
fremsætte dit forslag for de 
øvrige beboere på mødet, 
og I skal så stemme om 
forslaget. Hvis flertallet 
af dem, der møder op til 
afdelingsmødet, stemmer 
for dit forslag, så må der kun 
bruges gasgrill fremover.

? ?

?

?



BEBOER-QUIZ
Måske kan du uden videre svare på disse spørgsmål. Hvis ikke – er der  
hjælp at hente, hvis du læser artiklerne i denne udgave af Beboerbladet. 
Indsend dine svar til redaktionen. Blandt de rigtige løsninger trækker  
vi lod om en DAB-radio og tre biografgavekort á 200 kr.

SPØRGSMÅL 1:
Hvor blev der holdt Eid fest?

 Jyske Bank BOXEN
 Royal Arena
 DR Koncerthuset

 
SPØRGSMÅL 2:
Hvor er kælderrummene tørre?

 Jyllandshuse
 Sjællandshuse
 Fynshuse

 
SPØRGSMÅL 3:
Hvor fotograferer den verdenskendte fotograf?

 Blåkildegård i Taastrup
 Vapnagaard i Helsingør
 Skovparken i Kolding

Sendes senest 1. oktober 2017 til Beboerbladet, Studiestræde 50, 1554  
København V. Mrk. “Beboer-quiz”. Eller send en mail til beboerquiz@bl.dk

NAVN

ADRESSE

POSTNR. & BY

VINDERE AF LÆSERKONKURRENCERNE I DET 
 SENESTE NUMMER AF BEBOER BLADET

Happydays ophold:
Karen Christensen, 5260 Odense S
Nielsen, 7400 Herning

Risskov Bilferie gavekort:
Ruth Bjerrum, 6700 Esbjerg
A Madsen, 7100 Vejle

Krydsord:
1. præmie – DAB-radio
Margrethe Johannessen, 6300 Gråsten
2. præmie – biograf-gavekort
Ellinor Jensen, 9000 Aalborg
3. præmie – biograf-gavekort
Else Hansen, 4230 Skælskør

Beboerquiz:
DAB-radio:
Kurt Jochumsen, 4300 Holbæk

Biograf-gavekort:
Finn Pedersen, 8260 Viby J.
Annet Ferslev, 2300 København S
Ingrid Andersen, 5240 Odense NØ

SÅDAN KOMMER DU MED

 Hvis du allerede er på Facebook: 
Find Beboerbladets Facebook-profil 
og klik på “Synes godt om”.

Hvis du ikke allerede er på Facebook: 
Find www.facebook.com og opret 
en profil.

Bladet for alle, der bor i almen bolig, 
har sin egen Facebook-side og giver 
sine læsere bedre muligheder for 
at tale med hinanden og sin egen 
redaktion.

SUDOKU OG CIRKEL-KRYDSORD

FÅ MERE UD AF BEBOER BLADET VIA FACEBOOK

BEBOERBLADET 03. 201744             BEBOER-QUIZ

DE VANDT!

SIDSTE GANG



LØS OG VIND DENNE LØSNING ER 
INDSENDT AFDu kan aflevere din løsning på to 

måder: ved at maile kodeordet til 
krydsord@bl.dk eller ved at sende  
et brev med kodeordet og kuponen  
til højre udfyldt.

Frist for aflevering er 1. oktober 2017.   
Der trækkes lod om tre præmier:
DAB-radio, biografgavekort 250 kr.,  
biografgavekort 150 kr.
Vinderne får direkte besked, og deres 
navne bringes i næste nummer.

Kodeordet sendes til
Beboerbladet
Studiestræde 50, 1554 København V
Mærk kuverten “Krydsord”
Eller send en mail med kodeordet til
krydsord@bl.dk

Kodeordet i det seneste nummer var:
Solskinstimer

Se den rigtige løsning på  
www.beboerbladet.dk

NAVN

ADRESSE

KODEORD

POSTNR. & BY
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KØKKEN · BAD · GARDEROBE
T: 30 12 13 14 · WWW.OKKR.DK

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Nye låger
   - monteret på 1 dag

Skift kun låger,  
skuffer, evt. bord- 
plader efter mål og  
dit køkken bliver  
som nyt!

VI KAN SKIFTE LÅGER PÅ ALLE TYPER KØKKENER - OGSÅ HTH

FØR

Der er stor økonomisk fordel i 
kun at skifte låger, skuffer mm.  

Ring og hør nærmere! 

Find inspiration under før og efter 
billeder på vores hjemmeside.

Ring og bestil tid  
til et GRATIS  
hjemmebesøg!

...så var det måske 
en idé at blive abon-
nent på fagbladet 
 Boligen, der ligesom 
Beboerbladet udgives 
af  BL – Danmarks 
 Almene  Boliger.
 Boligen udkommer 
11 gange om året og er 
et gratis fagblad for de 
 almene boligselskabers 
folkevalgte og ansatte.  
 Alle andre kan tegne et 
abonnement på Boligen for 
125 kr. om året.
 Bestil abonnement på www.beboerbladet.dk 
eller kontakt Anja  Andersen, telefon 3376 2022 
 eller mail aan@bl.dk.
 Hvis du er folkevalgt og ikke modtager 
 Boligen, så ret henvendelse til dit boligselskab.

Boligen | maj 2013

Boligen | maj 2013

PB

1

Boligen

Et imponerende kunstværk 

pryder facaderne på et byg-

ningskompleks i Lichtenberg, 

Berlin. Boligen har besøgt 

det, der måske er verdens 

største vægmaleri på et 

beboelseshus.

bl – danmarks almene boliger | nr. 5 · maj 2013   80. årgang

Natur på 
facaden

Boligsociale succeser

En undersøgelse fra Center 

For Boligsocial Udvikling 

dokumenterer, at de boligsociale 

indsatser gør en forskel. 

Galimatias

”Lovgivning skal 

forebygge sociale 

problemer – ikke 

skabe dem. ”

Panelets Bettina 

Post anmelder 

regeringens 

socialpolitik.

Vil du Vide endnu 
mere om almene 
 Boliger...

BEBOERBLADET 03. 2017 47

Byt Bolig er et gratis tilbud 
til dig, der gerne vil bytte din 
lejebolig.

Du har ret til at bytte din leje
bolig med andre lejere.  

På www.bytbolig.dk tilbyder 
BL − Danmarks Almene Boliger 
gratis, at du kan finde nogen  
at bytte med.

FRA 0 TIL 24 PIGER PÅ FODBOLDSKOLEN

Det rykker for pige- og kvindefodbolden. Landsholdet opnåede en flot sølv-
medalje ved Europamesterskabet denne sommer. Måske afledt deraf opnåede 
pigernes søgning til Get2fodbold skole i Vollsmose hidtil usete dimensioner. 
Ifølge Volls mose.dk var 24 ud af fodboldskolens 85 deltagere i år piger. Det er  
flere end nogensinde før.

”Det første år, vi afholdt fodboldskole, var der ikke en eneste pige med, og  
nu er vi oppe på 24. I takt med at flere børn generelt tilmelder sig fodboldskolen, 
 kommer pigerne langt mere med,” siger Maria Brumvig, der er skoleleder på 
 Get2fodboldskolen til Vollsmose.dk.

Børnene på fodboldskolen er i alderen 6-14 år, og Maria Brumvig understreger,  
at pigerne sagtens kan være med.

RMN

JØRGEN GREGERSENOdense



bolind.dk

UltraSilencer ZEN™ ZUSANIMA58 
er Electrolux’s mest støjsvage 
støvsuger til dyreelskere. Designet 
til brug i et hjem med kæledyr. 
Med LED display med manuel 
regulering, AeroPro™ MiniTurbo 
samt ParkettoPro mundstykke 
og Anti-Odour-støvsugerpose. 
(84545902)

A

1.295
NU KUN

JUBILÆUMS 
TILBUD

Nok Danmarks billigste!

webshop
tilbud

Tilbud kan kun bestilles online på bolind.dk Privatkunde

Tilbud gælder til 
30. november 2017 

eller så længe 
lager haves.
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