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Almene boliger er
udvikling
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Ansv. Redaktør: Thomas Holluf Nielsen

Hvis jeg siger almene boliger, hvad siger
du så? Det er forskelligt for alle, men
for mig er almene boliger udvikling. En
udvikling der er kendetegnende ved
en social samvittighed, stærkt lokalt
engagement, frihed i eget hjem, digitale
muligheder, miljøsamvittighed og prisvindende arkitektur.
p

Den lille havdrue skaber liv og glæde blandt beboerne i Toftehøjen.

Domea Fonden
– Den lille havdrue
I centrum af Viby Sjælland har beboerne
i Toftehøjen fået ny udsigt. En flot og vel
formet vandskulptur har sat sit præg på
afdelingens udeareal.
Af Cecilie Larsen, kommunikation@domea.dk

T

oftehøjen, der rummer ældreboliger og enkelte pleje
boliger, har ansøgt Domea Fonden om et kunsttilskud
til at kunne realisere ønsket om en vandskulptur, der
kunne pryde udearealet i afdelingen. Dette ønske blev ind
friet, og siden sommeren 2013 har vandskulpturen med nav
net: ’Den lille havdrue’, skabt mange smil blandt beboerne i
Toftehøjen.
Inga Skjærris, der er formand for Toftehøjen, er også selv
godt tilfreds med det endelige resultat og er glad for, at
der er kommet mere kunst til, som højner det sociale liv i
afdelingen.
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– Den ser rigtig flot ud og gør sit til at pynte området her i
Toftehøjen. Og så giver det også anledning til en god snak og
skaber liv og glæde blandt vores ældre beboere, siger Inga.
Beboerne synes også, at resultatet er blevet godt. I særde
leshed ’Den lille havdrues’ smukke ydre er der blevet taget
godt i mod.
– Beboerne er rigtig glade for ’Den lille havdrue’, og nyder
hende hver dag. De syntes, at hun er smuk og har nogle
dejlige former, fortæller en smilende formand og tilføjer, at
det jo er dejligt, at beboerne stadig har humor.

FÅ STØTTE TIL JERES KUNST

I en stor del af mit liv har jeg arbejdet
med almene boliger, og jeg har set alle
sider af medaljen. Og selv når lidt skidt
har sat sig på guldet, skinner ægtheden
igennem. I den almene boligverden
oplever man nemlig en vigtig del af virkeligheden. Det er et sted, hvor
alle former for liv udspiller sig på godt og ondt.
For alle slags mennesker bor alment, og det skaber en særlig form for
energi. Beboere mødes på daglig basis og ser forbi hudfarve, indkomstniveau og levemåde for at nå et fælles mål – skabelsen af et godt hjem.
Det er en drivkraft, der sætter ting i gang og holder det almene boligliv
i evig bevægelse.
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Derfor er det også brandhamrende ærgerligt, når enkeltstående problemer og udfordringer tager fokus fra den lange række af gode historier,
der hver dag udspiller sig i de gode, lokale boligafdelinger.
For vi har en fantastisk historie at fortælle. Men det er op til os at fortælle
den. Vi har et fælles ansvar for at fremhæve det positive, så hele Danmark ser den store værdi, vores boligform har. Det prøver jeg at gøre
hver eneste dag, men jeg håber også, at du vil være med.
Og der er nok at tage af. I Domea Magasinet denne gang kan du læse
flere artikler, som viser, at fremsyn, initiativ og udvikling ikke bare er
noget, vi gør i de almene boliger. Det er noget, vi er!

Katrine Louise Grønne
Redaktør

Cecilie Larsen
Journalist

God fornøjelse

Lisbet Fibiger
Journalist

Domea Fonden kan støtte udsmykning, kunstværker og projekter til udvikling af det kulturelle, sociale og fysiske miljø i
boligafdelinger, der administreres af Domea. Du kan hente et
ansøgningsskema til Domea Fonden i dit lokale servicecenter eller på domea.dk.

Thomas Holluf Nielsen
Adm. direktør i Domea

Preben Christensen
Annonceansvarlig
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Almene boliger
– en del af historien
Sociale boliger, almene boliger, almennyttige
lejeboliger. Kært barn har mange navne, og
siden de første tanker blev formet om den
medmenneskelige boligform har den almene
boligbranche været i hurtig udvikling og
anses som en af grundpillerne i den danske
velfærdsstat.

1853

19401945
18731889

De mondæne boliger, Kartoffelrækkerne i København, er bygget
af arbejdere fra B&W i samarbejde
med engagerede læger, så arbejderne ved fælles indsats kunne få
en bolig.

’Lægeforeningen mod Coleras
Udbredelse’ opførte fx bebyggelsen Brumleby, da en koleraepidemi
hærgede København i 1853.

1933

Af Katrine Louise Grønne, kommunikation@domea.dk

F

ællesejede boliger var før 1800-tallet end ikke en tanke.
Boliger var privatejede, og den fælles indsats lå højst i at
hjælpe naboen med hans husbyggeri. Men med Indu
strialiseringen i midten af det 19. århundrede blev arbejds
pladserne koncentreret omkring byerne, og der skete en
større folkevandring fra land til by. Det skabte et behov for
boliger, som ikke før var set. Den stigende efterspørgsel gav
de private boligspekulanter frit spil, og boligpriserne blev
presset i vejret, så arbejderne blev tvunget til at bo i sund
hedsfarlige boliger til ågerpris.

FØRSTE SPADESTIK TIL FÆLLES BOLIGER
Langsomt begyndte de første tanker om fælles boliger
at tage form, og i 1850’erne gik de første arbejdere sam
men om at bygge gode billige og fællesejede boliger. De
6

’Kanslergadeforliget’ lovfæster
den almennyttige tanke og skaber en ny sammenhæng mellem
den offentlige og private sektor – et
forlig som faldt ud til den almene
boligbranches fordel.

begrænsede muligheder for lån betød dog, at det primært
var velgørende foreninger og borgere, der i den gode sags
tjeneste kunne sikre boliger til de fattige. Særligt koleraepi
demier og uhumske forhold for arbejdere og byens fattige
fik datidens sociale samvittighed til at spire.

registreret som husvilde. De politiske partier tillagde den
almennyttige boligform en vigtig rolle i afhjælpningen
af boligbehovet, og en større social indsats blev set som
løsningen.

I takt med at arbejderbevægelsen voksede sig større, fik de
sikret et politisk fokus på boligsituationen. Allerede i slutnin
gen af 1800-tallet betød de første lovændringer indførelsen
af statslig økonomisk støtte til boligforeninger, der byggede
gode boliger, som de mindre velbeslåede havde råd til.

Men boligerne skulle mere end blot give tag over hove
det. Det sociale byggeri skulle pege fremad med fokus på
moderne bekvemmeligheder, og der var fokus på en høj
levestandard for alle. Man forventede også at se de min
dre bemidlede blive hjulpet op af den sociale stige, når de
kunne bo side om side med ressourcestærke mennesker i
de sociale boligområder. Og leveformen var populær blandt
danskerne.

Under 2. verdenskrig lå nybyggeriet igen stille og kombine
ret med en stor befolkningstilvækst betød det, at der efter
krigen var et stort behov for boliger. Hele 4.000 familier var

2. verdenskrig stopper nybyggeriet, og ved krigens afslutning var
behovet for boliger igen stort.

TEMPO, TEMPO, TEMPO

I 1960’erne kom der for alvor fart på byggeriet. Den statslige
støtte sikrede, at det sociale byggeri kunne benytte sig af
den nyeste teknologi som fx modulbyggeri. Under sloganet
’TEMPO, TEMPO, TEMPO’, skød de store boligkomplekser op,
og det private boligmarked kunne ikke konkurrere med den
sociale boligform, som var i førersædet på både nyskabelse
og pris.

VINDENE SKIFTER I 1970
I 1970’erne fik almindelige mennesker dog et alternativ til
boligorganisationernes byggeri. Der blev introduceret for
delagtige rentefradragsordninger, modulbyggeriet blev
overført til den private sektor, og typehusene som opnåelig
privat boligform var en realitet.
7

Der er ca. 550.000 almene boliger i Danmark, hvilket
svarer til ca. 20 % af den samlede boligmasse.
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

19451965

Almene boliger var eftertragtede,
og antallet af boliger voksede fra
ca. 20.000 til godt 152.000.

19601975

19701980

1992
Typehuse og et voksende dårligt
image af den almene branche
punkterede populariteten, og guldalderen var forbi.

En større indsats for at gøre op
med det tvivlsomme ry og stadigt
stigende priser på det private boligmarked sikrede en stabilitet i den
almene branche.

2009

Teknologi og politisk fokus satte
fart under modulbyggeriet, og på
15 år blev der opført hele 182.135
almene boliger.

Boligorganisationer i Danmark er non-profit. Det betyder, at ingen privatpersoner må tjene på boligerne.
Således skal alle indtægter afvejes nøje med udgifter,
og evt. overskud skal bruges på ejendommene.

Boligboblen brister, og det private marked fryser til.

Domea i dag
Af Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør.

Samtidig viste det sig, at det almene byggeri havde nedprio
riteret kvalitet til fordel for kvantitet i de hurtige ’tressere’,
og kritikken af de kæmpe almene boligkomplekser bredte
sig. Det hjalp heller ikke på omdømmet, at der kom negativt
fokus på de svage grupper i det sociale koncept. De almene
boliger blev klandret for at tiltrække og ligefrem producere
sociale problemer, og det blev snart en udbredt holdning, at
socialt var lig med trist, kedeligt og problemfyldt.
Det var først i de tidlige 1990’ere, at man med byfornyelser,
fokus på integration og beboerrådgivere gjorde en større
indsats for at gøre op med det tvivlsomme ry. Det gjorde
dog i mange tilfælde ikke den store forskel, og den almene
branche måtte affinde sig med et ry som social nødløsning.
Selvom en ny guldalder udeblev, sikrede de kraftigt stigende
8

huspriser i den private sektor i det mindste stabilitet på det
almene boligmarked.
Stabiliteten i den almene boligbranche blev dog rystet, da
’boligboblen’ brast i 2009. Huspriserne faldt drastisk, og
private boliger blev i nogle tilfælde så billige, at de kunne
konkurrere med lejeboligernes lave husleje. Det skabte nye
markedsvilkår for den almene boligbranche, der måtte tæn
ke i andre baner end hidtil.
Kommunerne har anvisningsret til op mod 25% af de
almennyttige boliger, så socialt udsatte også har mulighed for en bolig.

I

den almene boligsektor i dag er det nødvendigt for
boligorganisationerne at omstille sig til moderne mar
kedsvilkår. Det statslige tilskud tillader branchen et råde
rum til at tænke nyt. I Domea har vi valgt at fokusere på en
forstærket udviklingsindsats, særligt på byggefronten. Vi
bruger vores muligheder for stordrift, tager nye teknologier i
brug, effektiviserer på driften og kobler det med en miljøpro
fil. Dermed sikrer vi os en plads i første række, når det kom
mer til moderne byggeri, innovation og boligadministration.
Og nu er den negative tendens endelig ved at vende. Jo,
der er stadig skeptiske røster, men jeg ser en udvikling i
beboeralsidigheden, så de almene boliger igen favner en
mangfoldighed, der ikke kan sammenlignes med andre
boligformer. Derfor bliver ryet stadig bedre, og vi kan se, at

boligerne med den sociale mission igen begynder at være
et eftertragtet tilvalg. Et boligvalg for alle, som ønsker fri
hed i hverdagen uden at gå på kompromis med den sociale
samvittighed og indflydelsen på egen bolig.

Definition: almennyttige boliger, sociale boliger, lejeboliger opført som offentlig støttet boligbyggeri af et
godkendt almennyttigt boligselskab; siden 1996 anvendes betegnelsen almene boliger.
Kilde: www.denstoredanske.dk
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Fremtiden i
almene boliger
Vil der stadig være almene boliger om 10, 20 eller
50 år ? Det mener Jesper Bo Jensen, der er leder
ved Center for Fremtidsforskning i Århus.
Af Lisbet Fibiger, kommunikation@domea.dk

DE UNGE VIL HAVE BYMILJØ OG
MERE PLADS
Fremtidens unge vil have en bynær hjemmebase – gerne
med flere rum. Som samlet gruppe sætter de unge stor pris
på lejeboligen, fordi den tilbyder dem en fleksibilitet, som
landets ejerboliger ikke kan hamle op med. Men boligen
skal have en attraktiv placering – gerne i en af landets storbyer, og så vil det gøre en positiv forskel for de unge,
hvis der åbnes op for fx fremleje og mere fleksible ventelister. De unge er en vigtig målgruppe
for den almene boligbranche, og de boligadministrationer, der formår at tilpasse sig
de unges behov på forskellig vis, har en
lovende fremtid.

D

en generelle udvikling går mod
stadigt større byer. Dele af Dan
mark vil opleve at blive næsten
affolket, og dén udvikling vil også ram
me den almene boligbranche. Men det
betyder ikke enden på boformen ”alme
ne boliger”, der ifølge fremtidsforsker Jes
per sagtens vil kunne tilpasse sig de frem
tidige behov.
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Trods jobnedgang og finanskrise de seneste år er samfundet som helhed blevet
rigere, og de fleste danskere er samlet set villige til at betale mere for deres
bolig – selvfølgelig under forudsætning af, at den tilbyder dem en højere nydel
sesværdi. Vi vil alle sammen gerne bo ”lækkert”, og forventningerne til et større
boligareal og mere personlig komfort er hele tiden stigende.
Derfor er det rigtigt, når den almene boligbranche tænker og bygger nyt, så
den fortsat kan være konkurrencedygtig i forhold til det private marked. Dermed
holder den almene boligbranche fingeren på pulsen i forhold til de forskellige
samfundsgrupper og gør sig i stand til at målrette boligerne, så de også i frem
tiden vil tilfredsstille både de unge, de ældre, børnefamilierne osv. Det er sam
tidig vigtigt at sikre en fleksibilitet, så boligerne kan omdannes, når nye behov
opstår, eller mulighederne ændrer sig. Men når alt det er sagt, skal der ikke være
nogen tvivl om, at branchens første og vigtigste berettigelse er at bygge gode
og sunde kvalitetsboliger til den brede befolkning.

FAMILIER VIL HAVE TRYGHED, FLEKSIBILITET OG FRIE FÆLLESSKABER
De almene boliger har altid været et velbenyttet tilbud
blandt børnefamilier i overgangsperioden mellem kollegielejligheden og den til alle tider mest efterspurgte familiebolig: parcelhuset. Mange familier er ikke desto mindre
tiltrukket af de værdier og det beboerfællesskab, der er til
stede i de almene boligafdelinger. Ligesom bebyggelserne
ofte har en attraktiv placering i de større provinsbyer og
storbyens forstæder, så hvis de almene boligorganisationer
er parate til at tage konkurrencen op med parcelhuset, så
har de en god sag for fremtiden. Derfor handler det i høj
grad om at udvide boligernes areal, så det passer til nutidens og fremtidens mere pladskrævende familier. Og det
vil være væsentligt at opprioritere den indmad, der puttes
ind i boligerne i form af fx gulve, vinduer og vægge. På den
måde vil boligerne være attraktive indvendigt samtidig
med, at de tilbyder plads, tryghed og grønne arealer til en
fornuftig pris.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen
er leder ved Center for Fremtidsforskning.
p

SENIORERNE GÅR EFTER DEN ATTRAKTIVE BOLIG I LOKALOMRÅDET
Seniorerne er en voksende gruppe i befolkningen, og de
seneste tal viser, at 2/3 af dem, der i dag bor i parcelhus,
er par uden børn. En stor del af disse er seniorer, som i dag
udgør en af de mest krævende og kræsne grupper i samfundet. Seniorerne vil gerne fra ejerboligen videre til en
lejebolig, men de flytter kun, hvis der er noget attraktivt
at flytte til, helst i deres lokalområde. Der er mange muligheder for at skabe interessante og attraktive boliger med
udgangspunkt i eksisterende byggeri, men der skal lægges
vægt på det personlige og individuelle samt tilbydes fællesområder, der indbyder til nydelse og aktiv livsudfoldelse.

DE SOCIALT BELASTEDE
BOLIGOMRÅDER
Den byfornyelse, der er sket på steder som Nørrebro og Amager, har vist, at det godt
kan lade sig gøre at ændre socialt belastede områder og bykvarterer. Ved hjælp af gode
helhedsplaner og aktive lokale ildsjæle er mange af de udsatte boligområder lige nu
under forvandling. Og inden de når at blive alt for pæne i lakken, bliver de ofte opdaget af unge trendsettere, der søger det lidt upolerede, men som alligevel trækker de
socialt ressourcestærke grupper med sig ind i fællesskabet. Generelt vil det forbedre de
udsatte almene boligers status, hvis områderne blandes mere med fx ejerboliger eller
andelsboliger. Det er godt at indbygge en vis variation i bebyggelserne – både i forhold
til boligernes størrelse og beboernes baggrund og alder.
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Døgnvagt og skadeservice
- med særlige fordele som prioritetskunde til boligafdelinger
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Æblelunden

i front med lavenergi
Hurtig service til boligafdelinger
SSG er Nordens førende udbyder af skade-, ejendoms- og industriservice. Med 12 afdelinger og 450 dygtige medarbejdere har vi
handlekraft til at sikre kompetent service i hele landet.

SSG-5C giver overblik og klar besked
Som kunde får jeres administration og driftspersonale direkte adgang
til SSG-5C, vores online system, der altid giver klar besked og mærkbar
tids- og ressourcebesparelse. Her er alt samlet ét sted, og I kan let
følge jeres sager, se aftaler, status, billeder og økonomi samt hente
dokumentation og statistikker, der ellers er tidskrævende at skaffe.

Forebyggende bygningsvedligehold
Manglende vedligehold af bygninger kan koste dyrt. Hvis en potentiel skade
ikke opdages i tide, kan problemet og udgifterne vokse eksplosivt.
Brug os til temadage
Lad os mødes med jeres driftspersonale til en temadag. Det er gratis, og I
bestemmer selv temaet. Det kan være forebyggelse af fugt og skimmel
eller korrekt forberedelse og håndtering ved skybrud.

Fugt og skimmel ekspertise
SSG har fagfolk med mange års erfaring i fugt og skimmel. Derudover har
vi moderne specialudstyr til kontrolleret affugtning, tørring og afrensning af
skimmelsvampe. Vi mestrer bl.a. kloridmåling, mekanisk og kemisk afrensning, tørdamp (Micro Clean) og tørisblæsning, og vælger altid den bedste
og mest økonomiske metode efter behov og materialers beskaffenhed.
Med SSG er I sikre på, at alt sker iht. gældende regler og forskrifter, og
at såvel kvaliteten som dokumentationen er i orden.

Kontakt os og hør mere
Øst: Michala Vejlskov, +45 2389 9158, michala.vejlskov@ssg.dk
Vest: Stig Rafn, +45 5196 4397, stig.rafn@ssg.dk

SSG vagtordning
Få en ekstern vagtordning, der let kan kontaktes ved skader. Så er I sikret
hurtig og professionel hjælp, også ved spidsbelastninger såsom skybrud.
• Nem og fleksibel måde at lette hverdagen for boligadministrationen,
spare ressourcer og yde høj service til beboerne
• Døgnbemandet vagtcentral, 24/7 (hele året), med kort svartid
• Modtagelse og oprettelse af skadesager
• Bemandes af specialuddannede fagfolk, der kan visitere pr. telefon,
vejlede beboerne og oplyse om forsikringsforhold
• Forholdsordre sikrer, at alt håndteres iht. aftale og dine ønsker
• 100 % tilpasset jeres forhold, jeres eget 70-nummer og jeres egen
velkomstfrase ved telefonmodtagelse
• Styring af håndværkere og andre leverandører
• Adgang til online systemet SSG-5C, hvor alle jeres sager er samlet
for let overblik, status, dokumentation og statistik

SSG skadeservice
Tilknyt SSG som beredskab og få et dedikeret kundeteam, der sikrer hurtig
og effektiv indsats ved skader som følge af brand, vand, storm, hærværk,
indbrud mv. Det giver sparet ressourcer for administrationen, færre gener for
beboerne og minimering af følgeskader og -udgifter. Vi hjælper fra A til Z:
Skadesmodtagelse og -begrænsning
• Skade registreres og sag oprettes, så formalia er i orden
• Hurtig udrykning, og ved stor- og mangeskader
• Skadestop og bekæmpelse af følgeskader, herunder afdækning,
opklodsning af inventar, vandopsugning og affugtning
• Værdier sikres og vi redder løsøre, der kan og bør reddes - i tæt
dialog med skadelidte, så personlig affektionsværdi prioriteres
• Registrering og dokumentation, hvor vi sorterer og optæller skadede
effekter samt sørger for fotos og beskrivelser
Efterskadebehandling
• Fugt- og skimmelsanering, af landets dygtigste fagfolk
• Nedbrydning
• Oprydning og rengøring, inkl. transport af effekter og lugtsanering
• Løsørerenovering og -opbevaring
• Ud- og tilbageflytning, inkl. genhusning

SSG er Nordens førende udbyder af skade-, ejendoms- og industriservice. Vi har base i Danmark og Norge, hvor fra 450 dygtige
medarbejdere skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse og udbedring af skader på bygninger og løsøre. Vores succes
skyldes evnen til at kombinere menneskelige og håndværksmæssige kvaliteter med effektive processer og innovative it-systemer.

Æblelunden i Stenløse på Sjælland har fra
starten satset på lavenergi, og derfor er byg
geriet et glimrende bevis på, at et fokus på
miljø går pænt i spænd med håndgribelige
besparelser på energi-regningen.
Af Jens Henrik Nybo, kommunikation@domea.dk

– Vi fik os noget af en overraskelse en af de kolde dage
sidste vinter, da vi konstaterede frost på ydersiderne af vin
duerne. Det havde vi ikke oplevet før de andre steder, vi
har boet. Men det gik hurtigt op for os, at tre lag glas i

vinduerne har den ønskede virkning: Varmen indefra træn
ger simpelthen ikke ud igennem tre lag glas! fortæller Gitte
Seier, der er formand for boligafdelingen i Æblelunden i
Stenløse.
Gitte, hendes mand og deres yngste søn bor i en af de 45
helt nye lejligheder, som Boligselskabet Rosenvænget og
Domea sammen har opført med et stærkt fokus på lavenergi
allerede fra starten. De nuværende fire blokke stod indflyt
ningsklar i begyndelsen af 2012, men endnu fire blokke er
under opførsel, og de vil sammen med et længe ønsket fæl
leshus efter planen stå færdige til juni næste år. Gitte Seier
fortæller, at fælleshuset vil danne ramme om en række arran
gementer som bankospil og børneaktiviteter.
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OM ÆBLELUNDEN

Det siger – solcelleeksperten

Lejlighederne i Æblelunden er lyse, venlige og rummelige –
alle med egen altan eller terrasse. De varierer i størrelse fra
75,7 m2 til 100,7 m2. Der er kun få minutter ind til Stenløse
centrum, hvor der findes gode indkøbsmuligheder og flere
busforbindelser samt S-tog, som kun tager 40 minutter til
København. En integreret daginstitution ligger lige overfor,
mens der er ca. to kilometer til skoler.

SOLCELLER

i almene boliger

Christian Kierkegaard er chefkonsulent i Domea Byg, hvor han rådgiver
om energitiltag i almene boliger, herunder solceller.

R

egeringen har den 28. juni 2013 vedtaget en lov, som giver nye
muligheder for at etablere solcelleanlæg i almene boliger. Det
betyder, at man som beboer i en almen bolig har endnu flere
retninger at gå, hvis man ønsker bo mere miljøvenligt.
Ved at investere i et solcelleanlæg reduceres den årlige udgift til el, da
en del af elforbruget i de enkelte boliger og ejendommens fællesfor
brug vil blive dækket af solcellestrøm. Der er to forskellige modeller,
som kan anvendes, når en boligorganisation vil installere solceller:

p

Æblelunden er opført i Lavenergiklasse 1, hvilket bl.a. bety
der, at udgifterne til vand, varme og strøm holdes på et
meget lavt niveau.
– Vi kan af de foreløbige opgørelser se, at beboerne har fået
tilbagebetalt mellem 30 % og 50 % procent af á conto-belø
bet til vand, varme og el, så der er syn for sagen. Når man ser
en sammenhæng mellem et reduceret energiforbrug og de
konkrete besparelser, det giver i kroner og ører, så bidrager
det endnu mere til at tænke i miljøvenlige baner. Der er lige
frem gået sport i at finde løsninger, som reducerer omkost
ningerne, siger Gitte Seier.

SOLCELLER OG JORDVARME
Boligerne er forsynet med jordvarme fra udendørsarealerne
og med tilskud til elforbruget fra solceller på tagene. Regn
vand opsamles i underjordiske tanke og genbruges til bl.a.
toiletskyl og i vaskemaskinerne i lejlighederne.
– I starten var nogle af beboerne skeptiske omkring genbrug
af regnvand til tøjvask, fordi man frygtede, det ville påvirke
farver på tøjet, men det har vist sig helt ubegrundet. Eneste
minus er, at vi må afkalke haner og afløb hyppigere, fortæl
ler hun.
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– ’Den individuelle’- model, der giver mulighed for beboere i ræk
kehuse, tæt-lav-byggerier og almindelige lejeboliger at tilslutte et
solcelleanlæg til den private forbrugsinstallation, mens boligorgani
sationen er ejer af solcelleanlægget.

Gitte Seier og hendes mand valgte at sælge deres villa for at få mere frihed i de almene boliger i Æblelunden.

I hver lejlighed er der et ventilationsanlæg med varme-gen
indvinding. Det sikrer, at indeklimaet er perfekt, og at den
opvarmede luft i lejlighederne ikke går til spilde som ved
traditionel boligventilation.

VÆRNER OM STEDET
Sammensætningen af beboerne er meget repræsentativ for
samfundet udenfor. Der er helt unge uden børn, et pænt
antal familier med mindre børn, voksne singler, pensionister
og nydanske familier.
– Fælles for alle er et godt sammenhold og engagement i
at bo her. De fleste har været med til beplantning af fælles
arealerne. Alle værner om at holde området pænt og rent.
Der tages hensyn til legende børn, så man kører roligt på
vejene i bebyggelsen. Alle disse ting gør, at beboerne føler
sig godt tilpas, og det har helt sikkert også medvirket til den
lave fraflytning, vurderer Gitte Seier.
Og så har Æblelunden en tiltrækkende udsigt til åbne og
naturskønne omgivelser.
– Det er ikke for ingenting, at vores veje hedder fx Hare
leddet. Vi har masser af vildt lige uden for døren. Harer og

rådyr er tilbagevendende gæster, fortæller
Gitte Seier.
Hun og hendes mand valgte at sælge
deres villa i nærheden, da den ældste var
flyttet hjemmefra. De er begge travlt opta
get af deres arbejde – hun som indkøbsog logistikchef, han som afdelingsleder,
og de havde i længere tid ønsket mere
fritid uden vedvarende opgaver i have og
bolig, så da de så muligheden for at flytte
ind i det helt nye Æblelunden, sprang de
til, og rykkede ind 1. februar 2012. De har
dog stadig stor indflydelse på deres boligs
udvikling.
– Jeg har altid været bidt af at være med,
hvor beslutningerne træffes og gøre min
indflydelse gældende, så derfor stillede jeg
straks op til formandsposten i afdelingen,
og blev valgt. Faktisk havde vi kampvalg om
formandsposten. Det viser et super engage
ment hos beboerne, påpeger Gitte Seier.

– ’Den kollektive’ -model gør det muligt for beboere at få dækket
fællesforbruget i en hel afdeling, samt den enkelte beboers indivi
duelle forbrug gennem bi-målere, der installeres i hver bolig.
Den energi, der produceres af solcelleanlægget, afregnes time for
time direkte til el-nettet med den fulde kWh-pris.

DOG IKKE FOR ALLE
Når man taler om at investere i solceller, skal man dog have for øje,
at de praktiske hensyn ikke altid tillader det. Det afhænger bl.a. af
bygningens placering, lokalplaner, tagets hældning og alder, om det
kan lade sig gøre. Men det er altid en mulighed at tage emnet op på
afdelingsmødet, så bestyrelsen kan gå videre med det.

EN GOD INVESTERING MED SOLCELLER
Elprisen er de seneste 30 år gennemsnitligt steget med ca. 4 % om
året, og priserne ser kun ud til at stige. Da solceller nu er kommet ned
i et fornuftigt prisleje og kan udmærke sig ved en levetid på over 30
år, er det en god investering. Samtidig med at du sparer penge vil din
bolig blive mere miljøvenlig, og du tager et samfundsansvar.
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Brand uden SIKRING
En brand er i sig selv en ubehagelig oplevelse, der kan have voldsomme konsekvenser for men
neskers liv. Men uden forsikring kan du stå både husvild og uden økonomisk sikkerhed.

Det siger – advokaten

Husk din
indboforsikring

EGET ANSVAR FOR SIKRING AF INDBO

Af Preben Christensen, kommunikation@domea.dk
Illustrationer af Jesper Andkjær

G

ennem de seneste år har en række boligafdelinger
været udsat for brand med det udfald, at beboerne
er blevet hjemløse. Flere familier havde ikke tegnet en
indboforsikring, hvilket betød, at de mistede alt i deres hjem,
og samtidig ikke kunne blive genhuset på forsikringsselskabets
regning, men måtte have hjælp fra familie og venner.

Det er en forvirrende og uoverskuelig oplevelse for menne
sker, som ikke er forsikret, når ulykken rammer. De står efter
branden kun i det tøj, som de har på og skal selv sørge for
genhusning. Nogle får hjælp til logi af kommunen og politiet
den første nat, men herefter er de overladt til sig selv.
Det er en situation, der kan undgås, hvis du går dine forsikrin
ger efter. Men allervigtigst er dog at tage sine forholdsregler,
og undgå brand i det hele taget.

En bygningsforsikring dækker altså ikke en beboers indbo.
Hvis uheldet er ude, er det derfor vigtigt, at man har tegnet
sig en indboforsikring, så man kan få dækket skaderne på
fx tøj, tv og møbler. Hvis det er nødvendigt, at man midler
tidigt genhuses, så kan indboforsikringen i mange tilfælde
dække den udgift. Men afdelingen kan som udlejer ikke
tegne denne forsikring for beboerne. Det er beboerens
ansvar selv at tegne den.

FAK TA




Brandvæsenet rykker hvert år ud til mere end 6.000 bolig
brande, og ca. 2.000 personer skades hvert år ved brand.
Ca. 70 personer dør ved brand om året, og 82 % af de
omkomne havde ikke en virksom røgalarm.
Forsikringsselskaberne har årligt omkring 70.000 brandforsik
ringsskader med en samlet erstatningssum på ca. 3 mia. kr.

INDBOFORSIKRING
Priserne på en indboforsikring varierer meget. Derfor anbefales
det, at man retter henvendelse til og får tilbud fra flere forsikringsselskaber. På www.forsikringogpension.dk findes der en
samlet god oversigt over de forskellige forsikringstyper, hvis
man er i tvivl om, hvad der passer én bedst.

Henrik Meden er Domeas advokat, der er specialist i almenboliglovgivning og boligjura.

U

En indboforsikring indeholder som regel tre elementer:


dlejningsejendomme skal holdes forsikret – det
har bygningsejeren, altså boligafdelingen, pligt til.
Typisk kalder forsikringsselskaberne dette for en
bygningsforsikring/boligforsikring. Sådan en forsikring dæk
ker kun selve ejendommen, når der opstår en skade. Det vil
sige skader på ejendommens tag, vægge, loft, køkken m.v.




Indboforsikringen dækker beboerens indbo i tilfælde af fx
brand og vandskade.
Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, man
kan pådrage sig, hvis man laver en skade på andres ting.
Retshjælpsdækningen giver mulighed for dækning af
advokatomkostninger, hvis man skulle være så uheldig at
havne i en civil retssag.

Undgå brand i din bolig
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RØGALARMER

MADLAVNING

SLUKNINGSMIDLER

Placér en røgalarm i hvert soverum,
og hvis det er et hus i to etager, så
sæt en alarm på hver etage. Test røg
alarmen en gang om måneden, eller
hvis du har været væk fra boligen i
flere dage. Husk at skifte batteri en
gang om året og at støvsuge den en
gang imellem.

En gryde, der koger tørt, kan antænde
en brand, så hold altid øje med det
tændte komfur. Det er vigtigt regel
mæssigt at rengøre komfur, ovn og
emhætte for fedt for at undgå, at der
opstår en brand. Ild i olie og fedt sluk
kes bedst ved at komme et låg eller
brandtæppe over – brug aldrig vand.

De fleste brande kan slukkes med
vand. MEN hæld aldrig vand på brænd
ende olie eller fedt. Et brandtæppe
kan være en god idé at have i boligen,
ellers er et uldtæppe et godt alter
nativ. Undgå bomuldstæpper, da der
lettere går ild i dem.

RYGNING OG
LEVENDE LYS
Forlad aldrig tændte cigaretter eller
levende lys. Ryg aldrig i sengen. Lad
askebægeret stå natten over i køk
kenvasken. Placér levende lys i stabile
og ubrændbare lysestager. Opbevar
lightere og tændstikker utilgængeligt
for børn.

EL-INSTALLATIONER

EVAKUERING

Sørg for, at lamper og andre elapparater kan komme af med varme
og ikke står for tæt på noget, der kan
brænde. Brug aldrig kraftigere pærer,
end lamperne er mærket til. Misfar
vede stik kan være tegn på overbe
lastning. Test HFI- eller HPFI–relæet
mindst to gange årligt. Brug aldrig
elektriske genstande, som er defekte.

Før det brænder, bør du aftale med
alle i boligen, hvordan I kommer ud
ved brand, og hvor I skal samles. Hvis
det brænder, luk branden inde. Luk
dørene mellem dig og branden. Ring
112 for at alarmere brandvæsenet. Gå
aldrig ud i en røgfyldt trappegang,
men vent på brandvæsenet i din bolig.
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Varmepumpen flytter ind
Du kan erstatte dit gas- eller oliefyr
med en varmepumpe. Det giver en
stor økonomisk besparelse, når
varmepumpen er dimensioneret
rigtigt til huset og varmeforbruget.

NYHED!

Kundeservice

En luft-vand-varmepumpe kan klare opvarmning af
brugsvandet og centralvarmen og kan dermed erstatte
dit nuværende gas- eller oliefyr. Viessmanns udvalg af
varmepumpeløsninger er stort. Vi har erfaringen og ved,
hvor stor betydning den rigtige løsning har. En
forkert løsning kan resultere i, at gevinsten forsvinder.

løfter i flok – uden flaskehalse

Kontakt Viessmann på tlf. 46 55 95 10
for seriøs rådgivning om dine energiudgifter.

Viessmanns varmepumper

• Brugervenlig styring via Smartphone
• Kan opvarme brugsvandet
• Kan tilkobles solvarmeanlæg

Kundeservice er blevet samlet for at styrke
samarbejdet og højne kvaliteten – både for
kunder og medarbejdere.

Scan koden
og læs om
tilskud til
varmepumper.

Af Katrine Louise Grønne, kommunikation@domea.dk

K

undeservice summer af aktivitet. Nogle medarbej
dere taler i telefon, mens alle andres fingre klaprer
på tastaturerne. To kunderådgivere taler om et ske
ma på computeren, og ved nærmere eftersyn opdager man,
at det samme skema går igen på flere af computerskærme
ne i lokalet.

+

– Det er vores opgavesystem, forklarer Lene, der er kunde
servicechef i Domea og i dag har taget sig tid til at forklare
afdelingens rutiner.

Effektive solceller

Fremtidens gasfyr

Styr varmen - Smart!

Med de nye regler for opsætning af
solceller er det en god idé med et
større solcelleanlæg. Viessmanns
solcelleløsninger kan styres
sammen med varmepumper og
jordvarme, det giver god økonomi.

Fremtidens gasfyr kan kombineres
med andre opvarmningstyper.
Den kondenserende gaskedel
Vitodens 200-W kan kombineres
med Vitosol 200-F til opvarmning
og produktion af brugsvand.

Med Viessmanns nye app kan du
nemt styrer varmen i din bolig,
brugsvands-temperaturen,
natsænkning og ferieprogram
direkte fra din Smartphone.

Tysk kvalitet og driftssikkerhed
Viessmanns tyske kvalitetsprodukter
er kendt som de mest effektive,
lydsvage og driftssikre på markedet.
Med Viessmann får du en effektiv
og fremtidssikret opvarmning.

www.viessmann.dk
Tlf. 46 55 95 10

Flis- og træpillefyr

• Forberedt for både flis og træpiller
• Virkningsgrad op til 92%
• Komplette løsninger op til 2500 kW
• Automatisk røgrens og askeudtag
• Fjernovervågning af kedel

Scan koden og prøv demo-app’en
Android

iPhone

– Alle henvendelser kommer ind i dette system, så alle kun
derådgivere har adgang til dem. Det er ligesom en fælles
opgaveliste, hvor vi kan holde styr på den samlede mængde
opgaver.
Mens Lene forklarer, er tre af henvendelserne forsvundet fra
listen, mens to ny punkter har vist sig i bunden.
– Henvendelserne kommer fra vores kontaktside på domea.
dk/kontakt Forleden havde vi en beboer, som ønskede at
fremleje sin bolig. Han udfyldte formularen, sendte den, og
den røg direkte ind i vores opgavesystem. Efterfølgende
fik han automatisk en bekræftelsesmail med et kontaktID,
så han var sikret sin plads i systemet. Og herfra kunne vi så
begynde at behandle opgaven.
Kontaktsiden er et nyt værktøj, der bl.a. benytter de nye
muligheder for at bruge NemID til at underskrive med, så
Kundeservice kan levere en lettere og hurtigere arbejdsgang.

Den er bygget op, så alle henvendelser indeholder de oplys
ninger, som kunderådgiveren har brug for.
– Med dette system kan vi give beboeren hurtigt svar på hans
spørgsmål om fx fremleje uden at skulle bede om ekstra oplys
ninger over flere omgange. Nu har vi oplysningerne fra starten.

ÉN SAMLET ENHED
Lene fortæller, at der er blevet lagt meget energi i at sikre
kvaliteten af denne fælles indgang til Kundeservice.
– Vi skal huske, at vi skal servicere hele landet, og vi kan
ikke risikere, at kunden bliver kastebold mellem forskellige
medarbejdere. Derfor deler kunderådgiverne løbende ud af
deres erfaringer og viden for at sikre, at alle kan svare på alle
spørgsmål. Vi skal være én samlet enhed, der løfter i flok. Det
er sådan, vi sikrer den bedste service.
Kunderådgiveren, der talte i telefon, har netop lagt på, og
smiler til Lene.
– Ja, og så er det rart at vide, at der altid er en, der tager over,
når vi har ferie.
For det er endnu en fordel ved det nye fælles system og
den ensartede arbejdsform. Arbejdsbyrden fordeles ligeligt,
så der ikke er én medarbejder, som står med en stor bunke
opgaver, når andre ikke har så meget.
– Netop fordi vi skaber et højt niveau af vidensdeling, har vi
en medarbejdergruppe, der består udelukkende af eksper
ter i stedet for få, der har helt særlig specialviden. Dermed
sikrer vi, at der ikke opstår flaskehalse, når kunderne henven
der sig. Det skaber et godt arbejdsmiljø og et højt serviceni
veau, fortæller Lene.
Brug kontaktformularen på
domea.dk/kontakt
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Boligsøgning
Her kan du få svar på dine generelle spørgsmål
om boligsøgning, din placering på ventelisten
eller få hjælp til at logge ind på ventelisten.

Bytte
Har du et ønske om at bytte
bolig eller spørgsmål til, hvordan
og hvorledes sådan en bytning
foregår, skal du vælge denne
kategori og udfylde formularen.

Forbrug
Har du spørgsmål eller indsigelser til dit forbrugsregnskab, skal du vælge denne kategori.

Reparationer
Er noget i stykker i din bolig, kan du fortælle
os det her. Ved at oplyse dit postnummer,
sendes din henvendelse direkte hen til dit lokale
servicecenter eller ejendomskontor, som kigger
nærmere på den.

Forbedringer
Har du et ønske om at ændre noget i din
bolig, kan du henvende dig her. Når du oplyser dit postnummer, bliver din henvendelse
sendt videre til dit lokale servicecenter eller
ejendomskontor, som vil besvare den.

Kontakt
Kundeservice

Grønne arealer
Har du spørgsmål om de grønne områder i din boligafdeling, kan de stilles
ved at klikke på denne kategori. Ved at
oplyse dit postnummer, kan spørgsmålet sendes direkte videre til dit lokale
servicecenter eller ejendomskontor.

Af Cecilie Larsen, kommunikation@domea.dk

D

en 25. september 2013 gik den nye kontaktside på domea.dk/
kontakt i luften, og den er en fælles postkasse for alle henven
delser til Domea. Det er let og simpelt at anvende den nye kon
taktside, da der til hver spørgsmålskategori er lavet en guide til, hvor
dan du skal udfylde de forskellige felter. Ved at angive et par enkelte
detaljer om din henvendelse, er der sørget for, at de nødvendige oplys
ninger er givet fra starten, og derved kan en mere effektiv service sik
res. Når du har trykket på ’send’-knappen, vil du kort tid efter automa
tisk modtage en kvittering på din henvendelse.

Klage
Med denne kategori kan du indgive
en klage vedrørende overtrædelse af
ordensreglement/husorden for din
lokale boligafdeling.

12 KATEGORIER
Kontaktsiden er bygget op omkring 12 forskellige spørgsmålskatego
rier, som er nøje udvalgt i et samarbejde mellem ejendomsmestre,
servicecentre, Kundeservice og Kommunikation. Fidusen ved det nye
system er, at de forskellige kategorier sørger for, at alle henvendelser
ender hos de rette og kvalificerede kundeservicemedarbejdere. Der
for skal du ikke tænke på at finde kontaktoplysninger på en bestemt
Domea medarbejder, men blot udfylde den kategori, der passer til din
forespørgsel, så sørger kontaktsiden for, at den havner på det rette skri
vebord til behandling.

Opsigelse
Under ’Opsigelse’ kan du både stille spørgsmål til din
opsigelse og opsige din bolig.
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Fremleje
Ønsker du at fremleje din bolig, eller
har du spørgsmål til forholdene heromkring, kan du stille dem her.
Svar på tilbud
Giv besked til Domea,
om du ønsker at tage
imod den tilbudte bolig.

Websupport
Her kan du få hjælp til login-problemer til både
hjemmesiden og ventelisten. Ligeledes kan du
som bestyrelsesmedlem få svar på spørgsmål
om redigering af den lokale hjemmeside.

Andet
Hvis ingen af de øvrige kategorier
dækker over det, du ønsker at spørge om, kan du angive dit spørgsmål
under denne kategori.
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Første
digitale
indflytter
Der gik kun få timer fra Domeas NemIDløsning var søsat, før den første digitalt
underskrevne lejekontrakt var i hus.
Af Katrine Louise Grønne, kommunikation@domea.dk

K

arin Jørgensen havde haft et par hektiske måneder med boligsøgning, før hun den 18. september
besluttede sig for at sige ja til sin to-værelses lejlighed på Havnefronten i Vordingborg. Efter at have opsagt
sin dejlige lejlighed i Holte, var hun meget kritisk med,
hvor hun nu skulle slå sine folder, så hun søgte bredt og
havde også inddraget sin barndomsby, Vordingborg, i
søgekriterierne.
– Jeg har kigget på mange boliger og er meget kritisk.
Det eneste, jeg var sikker på, var, at det skulle være en leje,
for jeg vil have min frihed.
Det blev til mange boligkig, og først da Karins ejendomsmæglerveninde, kiggede Havnefronten efter i sømmene,
turde Karin tage den endelige beslutning. Men så skulle
det også gå stærkt. For tiden var gået, og der var kun få
uger til, hun skulle være ude af sin bolig.

OVERRASKET OVER MULIGHEDEN

– Jeg forventede at det ville tage lidt tid at få det formelle
på plads, så jeg blev positivt overrasket over, at jeg kunne
underskrive digitalt. Det passede mig rigtig godt, for jeg

gør alt over computeren, hvis jeg kan komme
til det.
Karin, der arbejder i Økonomi- og Indenrigs
ministeriet som chefsekretær, ser digitale løsninger som en naturlig samfundsudvikling. Hun
har selv været med til at udvikle flere it-løsninger,
fx da hun var ansat i Rigspolitiet og skulle være
med til at løse opgaven med ’Klippekortet’ til
trafikovertrædelser.
– Jeg ved, at det kan være en kompliceret affære med digitale løsninger, og derfor blev jeg
næsten bekymret, da det gik så nemt. Det var
overskueligt og let forståeligt, så på ingen tid
var der sat de tre flueben, som der skulle være.
Det var jeg ret imponeret over, beskriver Karin
Jørgensen.
Det viste sig dog, at tilpasningen af den den
manuelle forretningsgang i forhold til den digitale ikke var helt uden børnesygdomme.
– Jeg undrede mig lidt, da jeg et par dage senere fik en fysisk lejekontrakt med posten, for den
havde jeg jo underskrevet.

Jeg blev positivt
overrasket over,
at jeg kunne
underskrive
digitalt.

Så Karin var ikke kun digital pionér. Fejlen er
blevet rettet, så hun var også den sidste, der fik
lejlighed til at sammenligne de to metoder. Nu
er det et enten-eller, om man ønsker den digitale eller manuelle løsning. For begge dele er
stadig en mulighed.
– Det gav lidt ekstra benarbejde, men så underskrev jeg også bare den. Og der skal jo også
være den manuelle løsning, så de mindre digitale brugere også kan føle sig trygge. Nu glæder jeg mig bare over, at alt er på plads, så jeg
kan tømme mine flyttekasser i ro og mag, mens
jeg nyder min flotte udsigt over Storstrømmen,
afslutter Karin med et smil.

Allerede første måned efter lancering
blev 17% af alle lejekontrakter i Domea
underskrevet digitalt.

Domea er først
med digitale
lejekontrakter

Domea er den første boligadministration, der til
byder beboere at underskrive lejekontrakter med
NemID. Men der er også lagt kræfter i for at ind
tage førerpositionen.

D

a Domea den 18. september lancerede de digitale lejekon
trakter, der gav mulighed for, at beboere kunne underskri
ve med NemID, var det som den første i den almene bolig
branche. For mange danskere er NemID en velkendt løsning fra fx
banken eller kommunen, og de forventer at kunne underskrive de
fleste juridiske dokumenter med digital signatur. Derfor var projekt
leder Tina Bilevits ikke i tvivl om nødvendigheden.
– Verden bliver mere og mere digital, og vores kunder forventer hur
tige løsninger. Så der er ikke noget at rafle om, hvis vi ønsker at være
en moderne virksomhed. At vi samtidig kan spare tid på administra
tion, og dermed styrke vores servicefunktion, gør det kun endnu
vigtigere, fortæller Tina.
Men det betød dog ikke, at løsningen var enkel at tage i brug. Jura,
it-sikkerhed, Domeas administrationssystem Bolig4 og lejekontrak
terne var separate elementer, der alle skulle gå op i en højere enhed.
For at det skulle lykkes, måtte leverandøren Signicat introducere
endnu et element.
Dokumenttypen PAdES blev olien, der fik alle løsdelene i det store
digitale tandhjul til at glide.
– Når en ny beboer får sin digitale lejekontrakt, er det PAdES, der
sikrer, at alle oplysninger gemmes de rigtige steder og holder styr
på den rette proces mellem os og beboeren.
Tina Bilevits understreger vigtigheden af dette stærke produkt og
glæder sig til at udnytte det fulde potentiale.
– Vi er efterhånden nået langt med vores arbejde. Vi har digitalise
ret vores processer for opsigelse, fremleje, lejlighedsbytte og klager
over husorden, så nu kan vi alle nyde godt af fordelene.
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DIN B OLIG I UDVIK LING

p Jane Elgø, afdelingsformand i
Mølholm Have.

En flot skulptur i sten og stål pryder
fællesarealerne mellem punkthusene.

t

Svend Hviid Mogensen,
formand for Domea Vejle.

t

p

Mølholm Have
får arkitekturpris
Domea Vejles nyeste afdeling er så flot og moderne, at folk har svært ved at tro, at man kan bo
der til leje for billige penge. Nu har Mølholm Have sågar fået Vejle Kommunes Arkitekturpris.

"Hvor meget har du givet for lejligheden?" spørger folk ofte,
når de oplever Jane Elgøs nye, velbeliggende og arkitek
tonisk prisvindende bolig. De overvejer slet ikke, at ejeren
kunne være andre end Jane Elgø selv.
– Når jeg så fortæller dem, at jeg bor til leje gennem en
almen boligorganisation, bliver de virkelig overraskede.

Have. En kreativitet, som netop har sikret Vejle Kommunes
Arkitekturpris til Domea.

– Vores ambition er altid at kombinere lavenergi og kvalitet
med noget, der er arkitektonisk flot, samt at sikre lejerne en
fornuftig pris. Det, mener vi, giver den bedste beboersam
mensætning, understreger formanden.

De seks punkthuse i Mølholm Have, der blev bygget sidste
år, indeholder i alt 66 lejligheder på hver lige knap 90 m2.
Samtlige lejligheder var lejet ud allerede tre måneder før, de
stod klar til indflytning, og ventelisten er allerede lang.

At modtage Vejle Kommunes Arkitekturpris opfatter Domea
Vejles formand som en rar anerkendelse af, hvilket smukt
byggeri, man har opført i Mølholm Have.

ØNSKEDE ET NYSKABENDE BYGGERI
Domea købte den attraktive grund tæt på både by og natur,
efter en udbudsrunde med mange konkurrenter. Og det
stod fra starten klart, at den ikke skulle bruges til hvad som
helst.

Af Tor Stenstrop, kommunikation@domea.dk
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Faktisk er det ikke første gang, Domea Vejle har vundet en
arkitekturpris, og boligorganisationen har ligeledes fået stor
ros for de helt specielle almene boliger, den har skabt i den
arkitektoniske perle ”Søstrene” centralt i Vejle, hvor ejerboli
ger og lejeboliger ligger side om side.

Mølholm Have består af 6 punkthuse, som hvert indeholder 9 eller 12 lejligheder. Lejlighederne er lyse og har mange skæve vinkler.

Mølholm Have svarer åbenbart slet ikke til folks idé om en
almen boligbebyggelse, siger den pensionerede oversyge
plejerske, der er Mølholm Haves afdelingsformand.
Der er da også uendeligt langt fra de kedelige, grå beton
blokke, som stereotypt karakteriserer almene boliger, til den
arkitektoniske kreativitet, der åbenlyst ligger bag Mølholm

– Det var vigtigt for os, at byggeriet blev anderledes og
nytænkende. Ikke bare de traditionelle to lange blokke, som
man så ofte ser. Vi fik mange gode bud fra arkitekter, men
da vi så punkthusene, var hele bestyrelsen enige om, at vi
havde fundet det rigtige, fortæller Svend Hviid Mogensen,
der er formand for Domea Vejle.

MERE AT TRAK TIV FOR OMVERDENEN

Som beboer glæder Jane Elgø sig også over det kommunale
skulderklap.
– Vi ved selvfølgelig godt, at vi bor flot, men når man får
sådan en pris, skaber det automatisk en endnu større
bevidsthed om det blandt beboerne. Jeg er også sikker på,
at det vil gøre afdelingen mere attraktiv for mulige kom
mende beboere, siger afdelingsformanden, der endnu ikke
helt har besluttet, hvordan kåringen skal fejres.
– Der er nogen, der siger, at afdelingsbestyrelsen skal give is til
alle beboerne. Vi må se, hvad vi kan finde på, smiler Jane Elgø.
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Mølholm Have punkthuse har en spændende,
kantet arkitektur.
Facaderne er beklædt med
forpatineret zink, hvis grå
ydre får et sprælsk modspil
fra de orange Swisspearl
facadeplader. Alle 66
boliger har køkken/alrum,
der har åben forbindelse
til lyse stuer med store vinduer og altan.
t

Hædrende omtale
til Sunshine House
i Kolding
Det bæredygtige byggeri – Sunshine
House – modtog rosende ord i
forbindelse med Kolding Kommunes
årlige arkitekturpris.
Af Cecilie Larsen, kommunikation@domea.dk

MØLHOLM HAVE

Erik Frehr, arkitekt hos
KPF Arkitekter.

t

er skabt i et godt samarbejde

Byggeriet blev hædret ved uddelingen af Kolding Kommunes årlige arkitekturpris, da det som
det eneste kunne opfylde de skrappe krav til
passivhusbyggeri.

Arkitektfirmaet, KPF Arkitekter, bag Mølholm Have glæder sig
både over arkitektprisen og det gode samarbejdsklima,
bebyggelsen er skabt i.

Af Tor Stenstrop, kommunikation@domea.dk

FOKUS PÅ GRUNDIDÉEN

H

Byggeriet har dog ikke været uden udfordringer. Alment
byggeri har en indbygget økonomisk begrænsning, og for
løbet har sågar været udsat for en enkelt sparerunde, hvilket
ikke er usædvanligt.

os KPF Arkitekter, hvor alle Mølholm Haves skæve
vinkler og parklignende arealer er udtænkt, væk
ker nyheden om Vejle Kommunes Arkitekturpris
begejstring.

– Vi er meget glade for prisen. Det har været positivt for os at
være en del af projektet, som hele vejen igennem har været
præget af et godt samarbejdsklima mellem os, Domea,
ingeniørerne og entreprenøren. Byggeri er jo ikke en enkelt
mandsdisciplin, men et samarbejde, hvor de gode projekter
bliver til i et frugtbart og konstruktivt samarbejde, siger arki
tekt Erik Frehr fra KPF Arkitekter.
Han har været med til at udvikle punkthusene på baggrund af
Domea Vejles ønske om et byggeri, der ikke var som alle andre.
– Vi har haft en visionær bygherre, og sådan én er det dejligt
at arbejde for, understreger Erik Frehr.
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– Da vi blev presset på økonomien, var det vigtigt for os at
bevare fokus på de ting, der giver byggeriet værdi for bebo
eren og at fastholde projektets grundidé. Det mener jeg, at
vi er lykkedes godt med, siger arkitekt Erik Frehr.
Han mener, at Mølholm Have er et godt eksempel på det,
der er tendensen i alment byggeri i disse år.
– Man går mere og mere væk fra blokbebyggelse med lange
gange og skaber i stedet overskuelige enheder, som man
også ser det i Mølholm Have. Her er der maksimalt 12 lejlig
heder pr. bygning, hvilket giver beboeren et langt større til
hørsforhold til sin bygning, fordi man ikke bare er én blandt
hundredvis af mennesker, forklarer Erik Frehr.

S

unshine House er et passivhus-byggeri, som
Domea står bag i samarbejde med Teknologisk Institut. Det er Årstidens Arkitekter, der
har tegnet de 12 eksklusive lavenergirækkehuse,
som del af en landsdækkende konkurrence om
fremtidens præfabrikerede lavenergiboliger.

Formanden for bedømmelsesudvalget Christian
Kloppenborg-Skrumsager udtalte, at Sunshine
House er ”et tiltalende bud på nytænkning i alment
boligbyggeri”. Et signal om at alment byggeri også
er forgangstrop, når det kommer til bæredygtigt
og miljøvenligt byggeri.

DERFOR FIK MØLHOLM HAVE
ARKITEKTURPRISEN:
”Mølholm Have er et alment boligbyggeri, der består af seks
punkthuse i 3-4 etager. Bebyggelsen har et dynamisk formsprog med variation i højde, asymmetriske altaner og en facadebeklædning af sammenfalset zink, der giver bebyggelsen
karakter og udmærker sig i forhold til lignende byggerier.
Bebyggelsens styrke fremhæves i samspillet mellem de enkelte
huses placering, som skaber fine rumligheder i en menneskelig
skala.”
Kilde: Vejle Kommunes motivationstekst

Husene efterlever kravene til den såkaldte passivhus-standard, der er den foreløbigt laveste energiklasse i Danmark. Husene er ultraisolerede, hvilket
bl.a. betyder, at forbruget til rum-opvarmning holdes nede på et meget lavt niveau. Derudover har
beboerne mulighed for selv at udføre integrerede
solceller og solfangere på tagene.

Om Mølholm Have
• Afdelingen består af 66 lejligheder fordelt på 6 punkthuse.
• Hvert punkthus indeholder 9 eller 12 lejligheder.
• Alle lejligheder har 3 rum og er på 87 eller 88 m2.
• Udendørsarealerne er parklignende med træer, græs og lav
beplantning.
• Lejlighederne er lyse og med mange skæve vinkler.
• Køkkenet er fra Svane, og hvidevarerne er fra Miele.
• Der hører kælderrum til alle lejligheder.
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Det er faktisk kun på
scenen, at jeg tillader mig
selv at være ustruktureret.

Hej,
jeg hedder
Rune, skal
vi lege?
Af Katrine Louise Grønne, kommunikation@domea.dk

I

dag er en stor dag. Jeg skal møde Rune Klan, og han er lidt
af en helt for mig.

Det giver dog ikke helt mening, for han tryller og laver standup! Og for mig er tryllekunstnere mest et irriterende underhold
ningsindslag til en firmafest, og stand-up’ere er primært letkøbte
jokes, der kræver et halvberuset publikum for at fungere.
Så hvorfor fungerer det, når denne mand indtager scenen? Og
hvordan kan han forene de nørdede trylletricks med det lidt højt
råbende comedy, så det appellerer til både mænd og kvinder,
børn og pensionister, drankere og dronninger?
Det håber jeg at finde ud af i dag. For i dag skal jeg møde Rune Klan.

PÅ SCENEN GIVER JEG SLIP
Det er efterår, og regnen kan melde sin ankomst, når som helst.
Jeg cykler ind i baggården af Ingolfs Kaffebar på Amager, og plud
selig er det ikke så gråt længere. Kulørte lamper omringer gården,
farverige cirkusbilleder pryder gavlen, og et stort lykkehjul får en
til at tro på heldet igen. Det er Rune, der har valgt stedet. Og den
glade stemning passer godt til det legebarn, der indtager scenen
til et Rune Klan-show. Men er det den Klan, jeg vil møde om lidt? Et
legebarn, hvor alt er fest og cirkusstemning?
– Det er faktisk kun på scenen, at jeg tillader mig selv at være ustruk
tureret, og det er nærmest det eneste tidspunkt af mit liv. Kun dér har
jeg det der helt barnlige ’giv-slip’.
Okay, den havde jeg ikke lige set komme. Det er kun på scenen, når
han skal præstere allermest, at han giver slip? Dér af alle steder?
– Jeg forbereder mig simpelthen så meget. Og gør mig umage. På den
måde bliver min forberedelse det fundament, jeg går ud fra på scenen.
”Jeg har en kasse, og i den kasse har jeg tolv trylletricks. Det virker, det
virker, det virker, og jeg skal stå der. Godt! Så har vi den. Så kan vi se, hvad
der sker”.
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Rune holder en usynlig kasse mellem hænderne og peger
på alt det, der virker. Det er ikke med store brede armbevæ
gelser, som skal helt ud over scenekanten. Han holder sig
inden for rammerne af det lille cafébord og fortæller afdæm
pet om de sidste forberedelser inden et sceneshow.
– Jeg kan kun forberede mig til en vis grad, men så stopper
det. Og så har jeg en tiltro til, at det vil komme til mig, og jeg
kan løse de uafklarede ting, når jeg står deroppe.
Det virker helt bagvendt. Rune sidder foran mig i en pæn
jakke og blød hat, mens han overvejer sine svar. Bare i vores
lille samtale virker han ’på’ og reflekteret. Så hvordan kan han
bare tro på, at det vil lykkes, når han står på en stor scene,
hvor alt er i bevægelse?

At det tilfældigvis er mig,
der holder mikrofonen,
er en detalje.

Mellemøsten i fem år. Så flyttede jeg til Canada i fire år. Som
ni-årig flyttede jeg til Danmark uden at kunne tale dansk. Jeg
har skiftet skole 17 gange! Jeg har en ph.d. i at komme ind
i en ny gruppe og sige: ”Hej, jeg hedder Rune, skal vi lege?”
Rune bøjer sig helt frem mod mig og ligner min nye bedste
ven, da han inviterer til eventyr. En invitation de færreste vil
kunne sige nej til.
– Det er det, jeg har fundet ud af, at jeg gør, når jeg optræ
der. Det er simpelthen det. Jeg er ikke nødvendigvis den, der
leverer det sidste og det sjoveste ord. Men jeg kan skabe en
stemning, hvor vi har det skægt. At det tilfældigvis er mig,
der holder mikrofonen, er en detalje.

ÅHR, DET KUNNE VÆRE FEDT
Når Rune går på scenen, er det ikke som kunstner foran et
publikum. Det er som den nye dreng i klassen, der håber, at
folk vil lege. Og indtil videre har mange taget i mod bud
det. Selv Dronning Margrethe har indladt sig på en omgang
skinketryl. Men hvordan ved han, at det er det, publikum vil
have?

– I forberedelsen ved jeg heller aldrig om det vil lykkes. Jeg
kan have en idé om det, men jeg ved aldrig helt. Der er nogle
gange, hvor jeg forventer den vildeste reaktion uden at få
den. Og så er der andre gange, hvor jeg bare lige skal prøve
noget, og så eksploderer det bare! Der bliver jeg selv over
rasket, og tænker: ”Hvad fanden skete der lige der?” Når jeg
så begynder at analysere hvorfor, opdager jeg noget nyt, og
at det var derfor! Noget, jeg slet ikke havde set før. For det var
der ikke i forberedelsen.

– Jeg ved simpelthen ikke, hvad publikum vil have. Og jeg
er pissebange for at miste dem. Vi har været sammen i 24 år,
så det er lige nu, at det bliver farligt, for de ønsker sig måske
noget nyt.

DET TREDJE ELEMENT
Det er alligevel sjovt. Rune forbereder sig alene, Rune giver
slip med publikum, og sød musik opstår. Hvad er dette tred
je element, som han i den grundige forberedelse ikke kunne
forberede sig på?

– Jeg ser vildt meget op til ham. Og jeg vil så gerne forbi
det punkt, hvor jeg får hug for at gøre det, jeg gør bedst.
For jeg kan ikke gøre andet. Hvis jeg skal presse mig selv til
at lave noget helt andet, så bliver jeg aldrig helt så god, som
jeg gerne vil.

– Jeg ved faktisk godt, hvad det tredje element er. Jeg blev
født i Silkeborg og boede der i to uger. Så flyttede vi til

Det, der lød så legende let lige før, har en skyggeside, som
Rune må forholde sig til. For mennesker er lunefulde, og

Der er ærefrygt og begejstring i stemmen, da Rune næv
ner den erfarne Niels Hausgaard. Beundrende beskriver han,
hvordan Niels har fastholdt et trofast publikum i et helt liv og
stadig lægger Billetnet ned, når hans billetter sættes til salg.

man kan ikke regne med, at de vil blive ved med at lege ’Klan’. Men for Klan selv er
der ikke noget valg, hvis han skal blive bedre.
– Jeg må tage udgangspunkt i mig selv: ”Åhr, det kunne være fedt.” Og så er det først
bagefter, at jeg spørger: ”Vil det virke?”
Rune tager mit kaffekrus, et stearinlys og en kuglepen og illustrerer på bedste Egon
Olsen-manér, hvordan man enten kan fokusere på modtageren eller processen. Og
planen bliver, at Rune finder noget midtimellem.

DEN ÆRLIGE TRYLLEKUNSTNER
Selvom Rune vil gå langt for at holde fast på sit publikum, vil han ikke give slip på sig
selv. Noget tyder på, at han så hellere opgiver det hele. Det var i hvert fald det, han
var ved at gøre sidst, han ikke kunne være sig selv.
– Jeg har tryllet siden, jeg var 11 år gammel og optrådt, siden jeg var 13. Senere blev
jeg fastansat på restauranter og tryllede ved bordene torsdag, fredag og lørdag. Det
gik rigtig godt, men så fik jeg svært ved at få det til at hænge sammen.
Jeg prøver at forestille mig, Rune bede de fine gæster om deres ur, så han kan slå
det i stykker. Et helt klassisk trylletrick, som spiller på de rette elementer af skræk og
lettelse, så han kan slutte med noget i retning af ’Tadahhh!’ Men der mangler lidt
højde i hatten.
– Jeg hørte hiphop, jeg stod på skateboard, jeg malede graffiti – og så gik jeg ud
og tryllede?! Det hang jo ikke sammen. Tryl er ligesom skridtet over rollespil, så det
harmonerede ikke rigtig, og jeg var ved at droppe det. Men så så jeg stand-up! Her
stod man i sit eget tøj, talte sit eget sprog, og det var ærligt. Dér havde jeg svaret!

BLÅ BOG
•	Dansk tryllekunstner og stand-up
komiker
•	Født i Silkeborg den 15. oktober
1976
•	Bor på Amager med sin kæreste
og hund
•	Modtog i 2008 Bakkens Tribini-pris
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•	Har sammen med Mick Øgendahl
lavet satireprogrammerne ’Tak for i
aften’ og ’Tomgang’
•	Er aktuel med sit fjerde
liveshow ’Det stribede show’.
 estil billet til showet på
B
www.runeklan.dk
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Sådan kommer
jeres projekt i gang
Regeringens investeringspulje til forbedring af almene boliger kan også komme
din bolig til gode – og HTH kan hjælpe.
Læs mere om jeres muligheder som
boligforening på vores hjemmeside hth.
dk/erhverv.

Når jeg står i situationen, kan
jeg altså ikke få mig selv til at
spørge en 75-årig mand, om
han dyrker meget sex.

Så Rune droppede rollespillet, holdt fast i tryllet og kombi
nerede det med komik.

UDEN CENSUR – OG SÅ ALLIGEVEL
Allerede før jeg mødte Rune havde jeg en mærkelig følelse
af at kende ham. Det er der egentlig ikke noget at sige til, for
han er en offentlig person, men det var alligevel lidt ander
ledes end med andre kendte mennesker. Og nu har jeg for
klaringen. For Rune vil være sig selv på scenen. Han vil være
ærlig. Grænseløst ærlig?
– Ja, jeg censurerer ikke mig selv. Nej, det er faktisk ikke helt
korrekt. Jeg gør det, men jeg taler ikke højt om det. For det
virker som et filter. Filter og censur er som udgangspunkt et
dårligt element i en kreativ proces, så i forberedelsen gør jeg
ikke. Men når jeg står i situationen, kan jeg altså ikke få mig
selv til at spørge en 75-årig mand, om han dyrker meget sex.
Det kan jeg personligt ikke lide. Jeg er ikke ham, der kan lide
at støde så meget.
Han er altså en spøjs én, ham Rune. Og hvor er det dog for
friskende med en kreativ person, der ikke bare tager den
lette vej til en stærk reaktion.

– Jeg har min opdragelse, og jeg kan opføre mig ordentligt.
Det er så fedt at sige: ”Jeg har ingen grænse, jeg gør lige,
hvad jeg har lyst til”. Og ja, et langt stykke hen ad vejen, men
sgu ikke overfor ham her eller hende dér. Man har et ansvar.
Der er jeg meget klassisk opdraget.
Jeg begynder så småt at forstå, hvad det er, Rune kan og
gør. Hans særlige talent ligger ikke i tryl eller komik. Det lig
ger heller ikke i at få nye venner eller passe på dem, han
har. Og det ligger heller ikke i en skarp struktur eller barnlig
umiddelbarhed.
Runes talent ligger midtimellem. Han bringer den gode opfør
sel ind i stand-up’ens næsvished. Han bringer stand-up’ens
ærlighed ind i tryllekunstens verden af bedrag. Han bringer
tryllets leg med sanserne ind i sit venskab til publikum.
Og på Ingolfs Kaffebar denne efterårsdag har han bragt sig
selv helhjertet ind i en samtale med en fremmed.
Ja, i dag var en god dag.
I dag mødte jeg Rune Klan.

Gør drømmen
til virkelighed

Vind: Rune Klan box-sæt

Vind dvd-boxen med Det Blå Show, Rune Klan Går Large og Tre-I-en.
Svar på spørgsmålet: Hvilket show er Rune Klan aktuel med?

❑ Det frynsede show

❑ Det stribede show ❑ Det tæmmede show

Udfyld kuponen og send den til Domea inden den 30. januar 2014. Du kan også deltage ved
at sende en e-mail med ovenstående oplysninger til konkurrence@domea.dk, husk at
skrive ”Rune Klan” i emnefeltet. Vinderne får direkte besked.
Navn:
Adr.:
Postnr.:
Lejemålsnummer:
32

By:

HTH er den køkkenleverandør, der har hjulpet flest danske boligforeninger med nye køkkener. Med
vores totalkoncept får I en samlet løsning, hvor vi står for alt fra første skitse til bygge/projektstyring
og installation af de nye køkkener i alle lejligheder.
DOMEA – LANDSCENTER
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Mærke: “Konkurrence”

Tag fat i din afdelingsbestyrelse, der kan aftale et møde med en HTH erhvervskonsulent. Så fortæller vi mere om jeres muligheder og om, hvordan vi kan hjælpe.
hth.dk/erhverv

DIN B OLIG I UDVIK LING

BOLIGSELSKABET AF 1964 I HJØRRING
Den nordjyske boligorganisation har i alt 550 boliger fordelt
på 10 afdelinger.

I natten er alle blå mænd sorte. Driftsfælleskabet poserer stolt foran deres ny-leasede biler, som de har fået til
gengæld for salget af en traktor.

BLÅ MÆND LØF
I FÆLLESSKAB
På kun 12 uger er det lykkedes de nordjyske
blå mænd i Boligselskabet af 1964 i Hjørring
at spare mere end 500.000 kr. ved at etab
lere et fuldt fungerende driftsfællesskab som
alternativ til de tidligere tre driftsområder.
Af Lisbet Fibiger, kommunikation@domea.dk
Foto af Kjetil Løite
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K

lokken er syv om morgenen, og det regner. Uden
for på parkeringspladsen er driftskontorets personale
mødt op – klædt i regntæt og klar til en dag med fart

over feltet. Men først skal vi samles til en briefing på kontoret.
Med en kop kaffe i hånden tager jeg plads ved mødebor
det sammen med boligorganisationens blå mænd, der med
dagens bemanding udgør Henrik Christensen, Ivar Winther
Jensen, Johnny Olsen og sjakbajs Henrik Larsen. Normalt
tæller sjakket seks mand høj, men Allan Simonsen er på ferie
og Allan Andersen er syg, så i dag er der kun fire.
– I virkeligheden var vi otte mand før, men vi må konstatere,
at vi rent faktisk når mere nu, hvor vi kun er seks, siger ejen
domsmester Henrik Larsen.
At de når mere er ikke bare en fornemmelse. Som en del
af omstillingen er der blevet indført et timeregistreringssy
stem, der med tals tydelighed fortæller, at driftsfællesskabet
ikke halter bagefter.

Organisationens tre arbejdsmaskiner er indregistreret med
nummerplader, så de kan køre over hele byen.
p

– Effektiviteten ligger rigtig meget i planlægningen. Når vi fx
havde en mand ude at slå græs før i tiden, så blev han ofte
ringet op undervejs om alle mulige småopgaver, han skulle
løse. Så det kunne nogle gange godt tage en hel uge at få
slået græs, siger Henrik Larsen med et smil.
Den gode planlægning har altså nedbragt behovet for mande
timer, hvilket har forbedret boligorganisationens økonomi
markant – 500.000 kr. har de sparet indtil videre.
– Og vi har endda fået nedbragt overarbejdstiden, selvom det
var en travl periode, vi begyndte omstillingen i, siger Henrik.

INDSTILLINGEN ER AFGØRENDE
I det nye system er organiseringen den, at der hver dag
er en runderingsmand, der kører rundt til alle afdelingerne

og ser, hvad der skal gøres, og hvad der eventuelt mang
ler vedligehold. Han er også organisationens ambassadør,
den synlige mand, som skaber tryghed og snakker med
beboerne.
Foruden runderingsmanden er der en servicemand, der
kører ud på alle de beboeranmeldte servicebesøg, og så er
der resten af holdet, der tager sig af de faste opgaver som
fx græsslåning, bladrydning og hækklipning. Og modsat
før, gør man hækken eller græsplænen færdig samme dag,
som man får begyndt.
På grund af mandefald i staben får ejendomsfunktionær
Henrik Christensen i dag to kasketter på – både runderings
mandens og servicemandens. Og jeg får lov at køre med i
den røde servicebil – helt uden kasket.
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Den lille røde Postmand Per-bil har
en flot reklame for det nye boligbyggeri
Svanehusene på den ene side.

t

både by og eng, og der er allerede over 200
på venteliste til de kun 53 boliger.
– Vores ambition er ikke så meget at være de
største, men at være de bedste, siger Henrik.
Og det udsagn er til at tage og føle på.

SMIT TENDE ENERGI

p

– For mig har omstillingen været en positiv oplevelse, men
det er klart, at det har været en udfordring at starte ud lige
i sommerferieperioden samtidig med, at vi fik et meget
større område at køre rundt i. Så der har været drøn på, og
man skulle have løbeskoene på fra morgenstunden, fortæl
ler han.
Den nye funktion som runderingsmand varetager han i tur
nus med sin kollega Allan Simonsen.
– Vi har et godt samarbejde og en god sparring, og det
er rart med den personlige kontakt, vi har med beboerne
under runderingen.
Som i alle nye processer skal der endnu nogle tilpasninger til,
før runderingsfunktionen falder helt på plads.
– Men det er helt bestemt en god ide. Jeg tror, det handler
om at give nye ting en chance. Det kræver måske lidt tid, og
vi er ikke i mål endnu, men vi har en positiv oplevelse af at
bevæge os i den rigtige retning, mener Henrik, der dagligt
oplever mange skulderklap fra beboerne.
Mens vi går rundt, kaster Henrik et rutineret blik på græs
arealer, trappeopgange, døre og lysfunktioner. Hist og her
samler han skrald op, eller han tager en snak med de for
bipasserende beboere. Dagens servicebesøg klarer vi sam
tidig, så da beboer Anne-Sofie har fået ordnet sit afløb og

Beboernes gode ven.

et par andre småting, byder hun gavmildt en chokolade fra
æsken med After Eight.

NY LEDERROLLE
Efter turen med rundering og service får jeg plads i Post
mand Per-bilen sammen med den anden Henrik – ham, der
leder holdet. Han har hevet en halv time ud af kalenderen for
at vise mig den store variation af boliger, der indgår i bolig
organisationen. Samtidig forklarer han mig lidt mere om for
andringen af rollen som ejendomsmester.
– Før var jeg mere en slags medspillende træner. Nu er min
lederrolle en anden – og det indebærer bl.a., at jeg skal hol
de mig lidt mere på afstand af tingene og fx ikke blande
beboerdemokraternes ønsker ind i driftsarbejdet.
For Henrik har det været afgørende at have en god kunde
chef, der er sig sit lederansvar bevidst. Alt i alt har Henrik kun
godt at sige om kundechef Mikki Frandsen.
– Han har indført en meget større fagliglighed i relationen mel
lem beboerdemokraterne og boligorganisationen. Jeg må sige,
at jeg har fået gejsten tilbage, efter at han er kommet! Og så er
jeg begyndt på et rigtig godt lederkursus hos Domea.
Turen slutter med et besøg hos boligorganisationens nye
stolthed: Svanehusene, hvor der netop har været afholdt
rejsegilde. De attraktive lavenergi-boliger har udsigt over

Det er blevet tid til dagens for mit vedkom
mende sidste programpunkt: ejendomskon
torets åbningstid, hvor Henrik Larsen besvarer
opkald fra beboerne samtidig med, at han betjener dem, der
lægger vejen forbi. Kontoret er kun nødtørftigt indrettet, og i
hjørnet står en stabel arkivkasser og vidner om en sammen
lægningsproces, der kun lige er begyndt.
– Det kan godt være, at det hele ikke er på plads endnu, men
vi overholder vores forpligtelser overfor kunderne, og det er
det vigtigste. Førhen følte jeg altid, at jeg var bagefter. Det
gør jeg ikke i dag. Nu er der styr på det!

p Man skulle helt klart have løbeskoene på fra morgenstunden,
siger runderingsmand Henrik Christensen.

Det siger – kundechefen

En nyindflyttet beboer vender sig mod mig på vej ud af
døren:
– Han er en god mand – det må du godt skrive fra mig, siger
han om Henrik og går.
Mit besøg i Hjørring er nået sin slutning, og jeg må ærligt ind
rømme, at den gejst for forandring, som jeg her har mødt, har
været meget smittende. Driftsfællesskabet i Hjørring har en
god energi. De er et hold med en plan og en vilje til at føre
den ud i livet. Og så gør det jo heller ikke noget, at planen
indbringer en forventet besparelse på 1,5 mio. kr. til næste år.

FORDELE VED DE NYE
DRIFTSFÆLLESKABER:
• Ejendomsdriften samles på tværs af boligafdelinger i ét
fælleskab.
• Mere specialiserede medarbejdere sparer udgifter til
eksterne håndværkere.
• En fælles maskinpark sikrer en mere effektiv anvendelse af
maskinerne.

Mikki Frandsen er kundechef i Domea og har stået i
spidsen for etableringen af driftsfællesskabet i Boligselskabet af 1964 i Hjørring.

D

a arbejdet begyndte i Boligselskabet af 1964
i Hjørring i 2012, var det med ét fokus: at
skabe effektivisering, en god arbejdsplads og
en klarere struktur.
Boligorganisationens økonomi var skrantende, og
på linje med filosofien i Domeas forretningsstrategi
handlede det om at stramme op og samtidig beva
re et højt serviceniveau.
Ét af de væsentligste indgreb var at fuldføre sam
menlægningen af tre eksisterende ejendomskonto
rer til ét driftsfællesskab.
Organisationsændringen blev gennemført inden for
en ramme af 12 uger og har allerede vist en doku
menteret bedre service og ikke mindst store økono
miske besparelser.
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Eleverne fra skolens 6. klasser har i fællesskab
videreudviklet og bygget projektet, der startede som
en idé af 12-årige Magnus og Sofie.

t

q Senere vil et par af de andre elevers forslag blive
færdigudviklet og realiseret, så legeområdet vokser.

Børn bygger
Charlottekvarterets fremtid
Skoleelever var arkitekterne bag Charlotte
kvarterets nye aktivitetslegeplads ”Hygge
hytterne”, der løfter legen op i højde med
trækronerne.
Af Lisbet Fibiger, kommunikation@domea.dk

C

harlottekvarterets børn bød velkommen med
musik, taler og varme hotdogs, da de inviterede til
rejsegilde for deres nye legeplads. De har både idé
udviklet og bygget projektet, som Høje-Taastrups borgme
ster Michael Ziegler fredag den 20. september indviede med
det rituelle klip af båndet.
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p Idéen med den luftbårne legeplads blev
hurtigt populær – også blandt de mindre
børn fra områdets daginstitutioner.

Magnus og Sofie står bag
vinderforslaget Hyggehytterne,
der blev valgt af skolens elever.

t

Martin Rosenkreutz Madsen er ansat
i den boligsociale helhedsplan for
Charlottekvarteret ”Mennesker i fokus”.

u

LEG OG LÆRING I ÉT
Legepladsen er bygget for og af børnene i området med vel
gørende bidrag fra byens lokale håndværkere og Charlotte
skolens 6. klasses elever, der selv har designet legepladsen
på baggrund af en idékonkurrence.
– Det har været fantastisk at mærke børnenes engagement
og opleve det store ejerskab, de har taget i realiseringen af
projektet, fortæller Martin Rosenkreutz Madsen, der er ansat
i den boligsociale helhedsplan for Charlottekvarteret og
medarrangør af workshoppen Byg og Lær.
Både begejstringen og fornemmelsen af ejerskab var tydelig
at mærke – ikke mindst ved rejsegildet, hvor børnene selv
stod i rampelyset som henholdsvis musikere, entertainere,
interviewende journalister og pølsemænd. Arrangementet
gav genlyd af positiv energi, og stemningen blandt de frem
mødte var høj.

HØJTSVÆVENDE VINDERPROJEK T

Sofie fortsætter:

Legepladsen i skellet mellem skolen og boligområdet er
blevet til på baggrund af en række workshops i foråret,
hvor skoleeleverne interviewede de lokale beboere og
udviklede 21 stærke ideer til udvikling af området – forslag
som skolens øvrige elever så kunne stemme om.

– Det var helt vildt at se vores
forslag blive udviklet i 3D, men det
allersjoveste har nok været at være med til at bygge det –
at se det blive virkeligt!

Vinderforslaget blev legepladsen ”Hyggehytterne”, en idé
skabt af 12-årige Magnus Fink Langkow og Sofie Marie Fal
lentin. Udformet som et landskab i luften med tre hytter, der
er spændt op imellem trækronerne kun forbundet af hæn
gebroer og en rutsjebane, der lander på jorden nedenfor.
– Ideen kom bare lige pludselig! Det skulle være noget
sjovt og noget anderledes, og derfor fandt vi på, at lege
pladsen skulle op at hænge i luften, fortæller Magnus.

Processen med at designe og udvikle legepladsen er fore
gået som et integreret projekt med skolen og skolens lærere,
hvor eleverne i de sidste to uger har været rundt på forskelli
ge værksteder – to dage hvert sted. For Magnus og Sofie har
værkstedsfagene og den aktive undervisningsform været et
godt tilskud til skolelivet.
– Det er meget sjovere end bare at gå i skole. Her er man
fysisk aktiv, fortæller Sofie.
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p

Rejsegildet for den nye legeplads var en fest for hele kvarteret.

Også Høje-Taastrups borgmester, Martin Ziegler,
var på talerstolen for at hylde det gode projekt.

u

EJERSKAB OG SAMMENHOLD
Projektleder Anders Hagedorn er heller ikke i tvivl om pro
jektets sociale værdi.
– Det at arbejde sammen på tværs og skabe nogle fælles
resultater gør en hel masse ved relationerne i kvarteret. Det
skaber en langt større åbenhed, og så er det med til at fore
bygge mobning ved, at man lærer hinanden at kende fra
nogle andre sider.

FAKTA
Helt i tråd med den kommende skolereform har skolens
fag været naturligt integreret i hele processen. Børnene har
haft Sløjd med håndværkerne og skolens sløjdlærer, Natur
& Teknik er foregået i samarbejde med entreprenøren og
havegartnerfirmaet Træmand, Matematikværkstedet har
været et praktisk forløb, hvor børnene har lavet beregninger
og små modeller af hytten, og i Journalistværkstedet har
dansklærerne og en lokal journalist hjulpet med interviews
og projektomtaler til en lille avis.
Læs mere om projektet på
http://charlottekvarteret.dk/bygoglaer

40

Den sociale styrkelse opnås ifølge Martin Rosenkreutz Mad
sen også ved at inddrage omgivelserne fx ved at holde et
rejsegilde.
– Ved at begivenheden manifesteres i hele lokalsamfundet,
bliver der skabt et meget større ejerskab til projektet. Folk
oplever, at de kan være sammen på en anden måde.
Magnus og Sofie er enige og håber, at ejerskabsfølelsen vil få
folk til at passe godt på aktivitetslegepladsen.
– Der har før været hærværk på nogle af legepladserne, men
fordi man her har været med til at bygge, eller man måske
kender nogen, der har, så tror vi ikke, at der vil komme så
meget hærværk. Og så er ”Hyggehytterne” jo placeret oppe
i luften, så de er sværere at nå!
De følgende tre uger vil håndværkerne arbejde videre, og
om eftermiddagen deltager børn og frivillige forældre i
arbejdet med at bygge legepladsen færdig.
Rejsegildet var uden tvivl en fest for hele kvarteret, og da
borgmester i Høje-Taastrup, Michael Ziegler, fra scenen til
sidst spurgte ud i forsamlingen: "Har det været sjovt?" Lød
der et rungende "Jaaaah!" fra de over 100 fremmødte børn.

eN legeplAdS
deR betAleR Sig
Hvordan sikrer man at legepladsen
imødekommer alle beboers behov?

SCAN
QR-kodeN
og teSt jeReS
boligfoReNiNg

Skab den gode legeplads i samarbejde
med en KOMPAN konsulent, og øg trivsel
og sundhed hos både børn, unge og
ældre.
Lad os høre jeres ideer og starte skabelsen af den gode legeplads.

www.koMpAN.com
C. F. Tietgens Boulevard 32C . DK-5220 Odense SØ
Tel.: +45 63 62 12 50 . info@KOMPAN.com

MOSKVA

som nyfødt

Rusland er mere end historien om kosakker og bolsjevikker. Det er også en
fortælling om rigdom, udvikling og indbyggere, der er bedre end deres ry.
Tag en forlænget weekend til Moskva, og bliv overrasket af virkeligheden.
Af Jens Henrik Nybo, kommunikation@domea.dk

E

t par modne kvinder skridter selvsikkert hen ad
Petrovsky Passages marmorbelagte fliser. Ovenover
falder et blødt lys igennem den elegante shoppingarkades glasloft. De pludrer ivrigt sammen, mens de
kaster blikkene på en kollektion af Max Mara-frakker i et
af butikkernes udstillingsvinduer. De føler sig draget af
synet, går ind i forretningen, og ender formodentligt med
en transaktion på flere tusinde kroner.
Det er en hverdagsscene fra et af Moskvas mest mondæne og dyreste butikscentre. Men det kunne ligeså vel
være fra det kendteste og næsten lige så mondæne GUM
på Den Røde Plads, eller et tredje sted blandt byens efterhånden mange luksuriøse indkøbsmekkaer.
Den russiske hovedstad er ikke til at kende, hvis det forrige besøg ligger meget mere end ti år tilbage. Metropolen
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har gennemgået et kolossalt hamskifte og er trådt ud af
årtiers hensygnende dvale. Der er blevet bygget, renoveret
og revet ned i et omfang, som kan tage pusten fra mange.
Udenfor centrum, i bydelen Moscow City, bliver der hver
dag tilføjet endnu en etage på de enorme skyskrabere,
der skyder op, og som vil ende med at blive de højeste i
Europa, når de står endeligt færdige.
Rigdommen og den hidsige udvikling er til at få øje på. Få
byer på det europæiske kontinent kan fremvise en sådan
parade af luksusbiler. Ferrari, Lamborghini og Porsche
holder side om side for rødt lys. Samtidig er der forventeligt også de mange, som udviklingen er gået uden om og
i stille apati sidder på fortovet med tiggerskålen stående
fremme. Forskellen imellem rig og fattig i Moskva er en af
de største i verden.
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t Elegante shopping-centre for moskovitter
med bugnende tegnebøger.

q Samtalen mellem disse to kvinder kan oplagt handle

om, hvor den næste powershopping skal foregå.

p Zar-kanonen fra 1586 er imponerende med sine

p Moskvas metro er uden sammenligning verdens

dimensioner. Næsten seks meter lang og 40 tons
tung. Hver af "kuglerne" vejer 1 ton.

flotteste. Stationerne er rene kunstværker.

t Moscow City er en helt ny finans-bydel med

funklende skyskrabere.

GODE, GAMLE KENDINGE
Ikke alt i Moskva er nyt – heldigvis. Kreml, Bolsjoj, Den Røde
Plads, Frelserkirken, den vildt imponerende metro og talrige
andre attraktioner er her stadig, om end i en rengjort og
istandsat udgave.
Og fordums storhed er altid nærværende, særligt når man
vandrer rundt inde i Kreml. Bag de tykke, røde mure gem
mer sig et historisk skatkammer med et væld af nationens
mest betydningsfulde bygningsværker og ikoner. Kreml har
næsten 700 år på bagen og har været rigets absolutte magt
centrum. Her har fyrster, konger og præsidenter resideret,
lige fra Ivan den Grusomme over Stalin til Putin. Og man kan
ikke lade være med at reflektere over den kolossale betyd
ning, som sovjettiden havde på den internationale arena –
alt sammen dikteret her fra Kreml.
En hel dag går nemt inde i Kreml. Rustkammeret med sine
store skatte fra tsar-tiden, og måske især Kejserinde Kata
rina den Stores omfangsrige kjole i sølvbrokade vil stjæle
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opmærksomheden. I forlængelse af Rustkammeret er Dia
mantsamlingen, som er vores svar på Kronjuvelerne. En over
dådig samling af juveler, man ikke troede fandtes. Det er også
her, verdens største guldklump på 36 kilo og verdens største
safir findes. De fornemme kirker står på rad og række, men
især Ivan den Stores Klokketårn er indbegrebet af Kreml.

BEGIVENHEDERNES PLADS
Lige op ad Kreml ligger Den Røde Plads – enorm og impo
nerende. Pladsen her har været tavst vidne til store begiven
heder, lige fra Peter Den Stores medvirken i henrettelser af
1.200 rebelske soldater til nogle af verdens største militærpa
rader igennem sovjettiden.
Mere nutidigt – og i den mere usædvanlige stil – har den
lagt ramme om Mathias Rust’ mirakuløse landing i sit lille fly i
1987 og Paul McCartneys historiske koncert i 2003, hvor ’Back
in the USSR’ naturligvis indgik i repertoiret. Pladsens mest
iøjnefaldende bygningsværk er den mystiske og dragende
katedral, Vasilij, med sine mange farverige løgkupler. Især i

mørke byder den sig mest imponerende til, når de mange
kupler oplyses af projektører. Kirken er et af de mest fotogra
ferede objekter i hele Rusland.

EN SMAGSPRØVE FRISTER TIL MERE
Moskva har nok i manges bevidsthed været lig med noget
gråt, koldt, uvenligt og ikke synderligt interessant. Ligeledes
har mange nok også en forestilling om moskovitter som
uvenlige. Alle disse myter yder slet ikke byen retfærdighed.
Tværtimod, så har Moskva alt det, en metropol skal have.
Et utal af større og mindre museer og gallerier, en levende
musikscene, som spænder fra ypperlig klassisk til rebelsk
hiphop, en af verdens mest anerkendte balletter, storslåede
bygningsværker og fredfyldte parker, lige fra de små intime
til den enorme og legendariske Gorkij Park.
Byen er enorm, både i indbyggertal og udstrækning, og selv
med en uges ophold vil man føle, at det kun er blevet til de
mest kendte seværdigheder. Men mindre kan også gøre det,
og en forlænget weekend er et spændende alternativ til de
mere klassiske storby-besøg. Et alternativ, der vil overraske,
behage og give lyst til mere.

FAKTA MOSKVA
• Bedste rejsetid til Moskva er forår og sensommer samt tidligt forår. Juli og august kan blive hede, ligesom vintermånederne ofte er bittert kolde.
• Der kræves visum for danskere.
• Prisniveauet i byen er ret højt, når det gælder overnatning
og de finere restauranter. Forvent at give ca. 1.300 kr. for et
dobbeltværelse på et 4-stjernet hotel. Jo tættere på centrum, jo dyrere.

t Et besøg i Kreml byder

på æstetik, fred, ro og
historiens vingesus.
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Ole Kirks Allé /
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DANMARKS
almene boliger
For første gang har en flot illustreret
coffee table-bog om arkitekturen i de
danske almene boliger set dagens lys.
Af Amalie Hougaard Fibiger, kommunikation@domea.dk

S

iden starten af det 20. århundrede har nogle af de
bedste danske arkitekter tegnet almene kvalitets
boliger til befolkningen, og det betyder, at den arki
tektoniske kvalitet i de danske almene boliger er rigtig høj –
også i internationalt perspektiv.

Rundt om i Danmark
er der kommet mange
rækkehuse, som har en
høj arkitektonisk kvalitet, men som ikke er
specielt kendte. Et godt
eksempel er Ole Kirks
Allé i Nakskov. Bebyggelsen blev i starten af
00’erne grundigt renove
ret og er i øvrigt erklæret
bevaringsværdig – både
arkitektonisk og kulturhistorisk.

De almene boliger udgør næsten en femtedel af den sam
lede danske bygningsmasse og huser ca. hver femte dan
sker. I Danmarks Almene Boliger præsenteres 31 forskellige
boliger fra år 1921-2013. Bogen viser forskellene mellem nyt
og gammelt og demonstrerer, hvordan vores arkitektur og
kravene til den har forandret sig gennem årene. Billederne er
taget rundt om i Danmark, og forfatter og fotograf Olaf Lind
har ikke skelnet mellem, det der fremstår pænt og velholdt,
og hvad der måske mangler en klat maling. Som læser tages
man på en kulturhistorisk tur rundt i landet og ser en række
boliger, der repræsenterer interessante tidstypiske, kulturelle
eller geografiske træk.

Teglgården / 1921-1927 // s. 45

De første almene boligbebyggelser blev opført i
København, men Århus fulgte skarpt efter. Allerede i 1920’erne begyndte man i Århus at opføre de
første. Teglgården ved Vesterbro Torv var inspireret
af de store københavnske karrébygninger og fremstod i samtiden ny, moderne og storbyagtig.

Kystparken / 2003 // s. 149

Ved Classens Have / 1922-1924 // s. 49

Efter 1. Verdenskrig var der mangel på boliger, især i København. Men
det var først i 1920’erne, at der for alvor blev opført lejligheder i stort
antal. Bebyggelsen ved Classens Have er et fint eksempel på et for
samtiden arkitektonisk, visionært boligbyggeri, hvor karréens åbning
mod syd er med til at skabe et skønt og attraktivt uderum og lejligheder med masser af lys og luft.

I de kommende årtier vil det ikke handle så meget om at bygge nye boliger,
men i stedet at se på, hvordan de eksisterende bebyggelser kan blive renoveret eller omdannet til fx nye funktioner. Et godt eksempel på, hvordan
man kan ombygge til de almene boliger er i Kalundborg, hvor man har valgt
at lave Kysthospitalet om til 56 attraktive familieboliger.

Konkurrence: DANMARKS almene boliger
Vind bogen ”Danmarks Almene Boliger”
I dag huser de almene boliger mange danskere, men hvor stor en andel drejer det sig om?

❑ Hver 2. dansker? ❑ Hver 5. dansker? ❑ Hver 7. dansker?

Vejleåparken / 1970-1974 // s. 109

Efter 2. Verdenskrig flyttede en stor del af befolkningen til
København og de nordsjællandske byer, og efterspørgslen
på gode boliger til arbejdere og middelklassen blev stor. Man
udviklede derfor Fingerplanen, hvor nye byer med masser af
billige boliger skulle placeres i et spredt bælte ud fra hovedstaden. Planens tommelfinger er Køge-Bugt-området, hvor
Vejleåparken blev bygget i 1970’erne.
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Udfyld kuponen og send den til Domea inden den 30. januar 2014. Du kan også deltage ved
at sende en e-mail med ovenstående oplysninger til konkurrence@domea.dk, husk at
skrive ”Danmarks Almene Boliger” i emnefeltet. Vinderne får direkte besked.
Navn:
Adr.:
Postnr.:
Lejemålsnummer:

By:

DOMEA – LANDSCENTER
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Mærke: “Konkurrence”
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q De dejlige grønne arealer mellem boligblokkene indbyder
til leg for de mindste og afslapning og hygge for de ældre.

Velkommen til
Villabyerne
Mulighederne for et lokalt servicecenter og
digitale værktøjer til optimeret bestyrelses
arbejde fik Villabyernes Boligselskab til
enstemmigt at vælge Domea som ny
administrator.
Af Cecilie Larsen, kommunikation@domea.dk

E

n solrig og ualmindeligt lun efterårsdag stiger jeg på
toget mod Solrød for at aflægge Villabyerne et besøg.
Med sine 563 boliger er Villabyernes Boligselskab, Sol
røds største almene aktør, og de har netop indgået samar
bejde med Domea som deres nye administrator.

Der var et stærkt fremmøde på mit besøg i Villa
byerne. Her ses fra venstre: Svend Jensen – bedre
kendt som S.A.B. Jensen, Naima Simring,
Jørgen Clausen og Benny Nielsen.

Turen fra stationen tager kun to minutter i raskt tempo.
Organisationsformand Jørgen Clausen står smilende i døren
på Lindeholmen 2 og spejder efter mig. Jeg bliver hilst vel
kommen med et fast håndtryk og beskeden om, at vi lige
venter på de sidste. Kort tid efter dukker Naima Simring og
Svend Jensen fra organisationsbestyrelsen op sammen med
Benny Nielsen, der er næstformand i afdelingsbestyrelsen.
Vi sætter os om bordet, og jeg bliver budt på lidt af hvert
til ganen.
– Ja, de fleste af os er jo ikke erhvervsaktive længere, griner
Svend og åbner en kold øl. Vi har det hyggeligt sammen her
i bestyrelsen og er ved at opbygge en god tradition, fortsæt
ter Svend, mens han rækker øllen til Benny.
Rammerne er sat for et par hyggelige timer i Villabyerne.

LOKAL SERVICE I FOKUS
Snakken går lystigt og falder på planerne om skiftet til ny
administrator. Siden oktober 2012 har det været på teg
nebrættet, at Villabyerne skulle have en ny administra
tionspartner. Bestyrelsen ønskede at skabe fornyelse i
boligorganisationen, og her blev de alle enige om, at Domea
var den mest kvalificerede til opgaven. Især tanken om et
lokalt servicecenter placeret i afdelingen spillede en væsent
lig rolle i beslutningsprocessen.
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Næstformand i afdelingsbestyrelsen Benny Nielsen
til venstre og organisationsformand Jørgen Clausen til
højre viser rundt i Villabyernes Boligselskab.

u

p

I Villabyerne er der sjove faciliteter for de mindste. Her ses svævebanen.

– Domea er lokale. De kender både området og rådhuset
rigtig godt. Derudover får vi også et lokalt servicecenter,
som bliver placeret centralt i afdelingen, fortæller Jørgen
Clausen.

forskellige aftaler, den juridiske bistand og forsikringer. Ja,
det er jo alt sammen noget, vi ser frem til og vil følge nøje
med i, siger Jørgen Clausen.

Svend Jensen nikker anerkendende og tilføjer:

DIGITAL GEVINST

Efter min snak med bestyrelsesmedlemmerne, inviterer
Jørgen og Benny mig på rundvisning i Villabyerne. Mellem
de mange boligblokke finder man store grønne arealer, der
indbyder til afslapning og hygge ved de mange bordebænkesæt eller masser af aktivitet for de friske på de nye
udendørs træningsfaciliteter.

Når startfløjtet lyder d. 1. januar, glæder bestyrelsen sig
meget til at gøre brug af den digitale værktøjskasse, som
Domea tilbyder. Her er der blandt andet mulighed for at
kunne styre boligorganisationens økonomi på en smartere
og mere effektiv måde, som de ikke har kunnet tidligere.

– Der er ingen tvivl om, at vi bor godt her. Den lækreste
badestrand ligger kun 10 minutters gang herfra, gode ind
købsmuligheder og institutioner lige om hjørnet og masser
af foreningstilbud for alle. Vi bor jo i et smørhul, smiler Benny.

– De beboere, der bruger den personlige henvendelse,
kommer i den grad til at nyde godt af vores skifte til Domea.

– De mange forskellige digitale løsninger er med til at lette
vores arbejde i bestyrelsen både internt, men også ud til
beboerne i afdelingen, fortæller Naima.
Det er med stor spænding, at snakken går, når det handler
om fremtiden i Villabyerne.
– I det hele taget er der mange nye nicher ved at blive en
del af én stor familie som Domea. Både hjælp til at indgå
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p Nye udendørs træningsfaciliteter giver beboerne
mulighed for et aktivt liv.

VI BOR I ET SMØRHUL

Og det kan også ses på ventelisten til en bolig i Villabyerne.
– Vi har den billigste husleje og bedste placering i Solrød, så
der er jo ikke noget at sige til, at ventelisten ikke er kort for at
få en lejlighed her, siger Benny med et glimt i øjet.
Rundturen er forbi, og jeg sætter kurs mod toget. Mine tan
ker falder på snakken om ventelisten. Der er ikke noget at
sige til, at boligerne er eftertragtede, for her bor man godt.

Sport, sport, sport!
Med Waoo! Forening kan du bl.a. glæde dig til at få masser af fede
sportskanaler, og fra januar får du også TV3 Sport 2.
Hos Waoo! Forening bestemmer du selv, om du vil have:
Fiberbredbånd med hastighedsgaranti
TV med eller uden boks - inkl. Web TV
Mange eller få TV kanaler
Telefoni

Find ud af om du kan få Waoo! Forening hos dit
lokale energiselskab eller hos formanden for din
boligforening. På waoo.dk/forening kan du læse
meget mere om Waoo! Forening.

Bredbånd Nord | EnergiMidt | Energi Fyn | GE Fibernet | NEF Fonden | NRGi
SEAS-NVE | SE | Sydfyns Elforsyning | TREFOR | VERDO | Østjysk Energi

Den 1. januar 2014 udvider vi igen åbningstiderne
i Kundeservice for telefonisk henvendelse.
Telefontid for både Vejle og Høje-Taastrup
Mandag - onsdag kl. 09.00 - 16.00
Torsdag

kl. 09.00 - 17.00

Fredag

kl. 09.00 - 13.00

På sigt forventer vi at udvide telefontiderne med op til 60 timer ugentligt.

www.domea.dk/kontakt

Magasinet for beboere og deres familier

dit hjem – dit liv
Domea Magasinet

7

Magasinet for beboere og deres familier

Servicecenter Fåborg
Engvej 15
5600 Fåborg
76 64 67 37
faaborg@domea.dk

dit hjem – dit liv

Fra fire til tre

8
Servicecenter Svendborg
Mølmarksvej 155
5700 Svendborg
76 64 67 20
fyn@domea.dk

Magasinet for beboere og deres familier

dit hjem – dit liv

9

Signe
Wenneberg Ole Thestrup
Bæredygtighed i virkeligheden
Vejen hjem

Servicecenter Holbæk
Kløverstien 205
4300 Holbæk
76 64 66 90
holbaek@domea.dk

12

9

13

10

10
Servicecenter Ringsted
Næstvedvej 42
4100 Ringsted
76 64 66 60
ringsted@domea.dk

11

11
Servicecenter Nykøbing F.
Frisegade 26
4800 Nykøbing F
76 64 66 40
nykobingf@domea.dk

5

Servicecenter Frederikssund
Færgeparken 21
3600 Frederikssund
76 64 66 20
frederikssund@domea.dk
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Seniorbofællesskaber

16

Kroatien
– en sikker vinder

6

13
September 2013

Servicecenter Høje-Taastrup
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
76 64 65 80
hoje-taastrup@domea.dk

Ny Nordisk
Hverdagsmad

22

Rune Klan

B BOLIG • INDRETNING • UNDERHOLDNING • MAD • INSPIRATION

ervicecenter Augustenborg
ertugtorvet 14
440 Augustenborg
6 64 67 40
ugustenborg@domea.dk

a.dk

12

Vild med is

ervicecenter Haderslev
affet 2
100 Haderslev
6 64 67 00
aderslev@domea.dk
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#JUNI 2013

– Skal vi lege?
Byggeri
for fremtiden

10

Nybyggerne
på Østerbro

✢ BOLIG • INDRETNING • UNDERHOLDNING • MAD • INSPIRATION

Moskva
som nyfødt
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20

#SEPTEMBER 2013

Velkommen til
Villabyerne

48

B BOLIG • UDVIKLING • UNDERHOLDNING • INSPIRATION

Mølholm Have får
arkitekturpris

24

#DECEMBER 2013

Vi strammer op og prioriterer en stærk kobling til
vores hjemmeside, domea.dk, hvor du kan læse
endnu mere om Domea. Derfor udkommer Domea
Magasinet fra 2014 tre gange om året. Se frem til
marts, juli og november, hvor du igen vil få et trykt
Domea Magasin gennem brevsprækken. I mellemti
den kan du følge med på domea.dk, hvor vi løbende
vil følge op på de gode historier.

