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Send os din e-mail og vind 1.000 kr.
For at skåne miljøet og spare udgifter til porto og papir vil Domea gerne sende
flere e-mails i stedet for breve.
Send derfor en e-mail til kundeservice@domea.dk med ordet MAIL i emnefeltet inden den 1. november
2013. Du skal skrive dit navn og adresse i mailen, så vi kan gemme din e-mail-adresse rigtigt. Hvis du ønsker,
at vi skal anvende en anden e-mail-adresse end den, du anvender til at sende mailen, bedes du anføre det
i e-mailen.
Send din mail i dag - eller inden 1. november - og få chancen for at vinde et gavekort på 1.000 kr.

Vi vil så gerne høre din mening!

- Hvad er vigtigt for DIG
som beboer hos Domea?
MELD DIG TIL DOMEAS BRUGERPANEL

TILMELDING

Domea søger lige nu beboere, der har lyst til at deltage i
vores brugerpanel. Ved at fortælle os, hvad du mener om
fx hjemmesiden, vores kundeservice og lignende, kan du få
indflydelse på, hvordan Domea skal servicere dig i fremtiden.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til
kommunikation@domea.dk. Skriv ”Brugerpanel” i emnefeltet.
Husk at angive navn, adresse, alder og lejenummer. Hvis du
er medlem af bestyrelsen i din afdeling eller webredaktør, vil
vi også gerne vide det.

LODTRÆKNING OM GAVEKORT
Din mening er med til at gøre Domea endnu bedre, og det
vil vi gerne belønne. Derfor vil vi hvert kvartal trække lod
om fire supergavekort à 800 kr. blandt deltagerne i vores
brugerpanel.

DET PRAK TISKE
Når vi gennemfører en undersøgelse, hvor du passer ind i
målgruppen, får du tilsendt en mail med en invitation til at
deltage. Du kan selv bestemme fra gang til gang, om du har
lyst til at være med. Og du kan altid melde fra igen.

VÆR MED TIL AT PÅVIRKE UDVIKLINGEN
Vi forventer at udsende mindre undersøgelser maksimalt en
gang hver måned. En undersøgelse vil typisk tage mindre
end 5 minutter at besvare.

LEDER

Bæredygtighed på mange måder
Domea Magasinets overordnede tema denne gang er bæredygtighed. Og det
er et vigtigt tema! For det er nødvendigt, at vi både sammen og hver for sig
nedsætter forbruget og tænker bæredygtig udvikling ind i vores dagligdag.

Men vi skal huske, at en bæredygtig fremtid er mere
end bare grøn. Det handler om, at vi skal designe
vores hverdag, vores forbrug og ikke mindst vores
boliger, så de næste generationer ikke overtager en
global losseplads.

er lavet af genbrugsmaterialer. Samtidig er
mange yngre mennesker med på tankerne
om genbrug, idet de køber deres tøj i
genbrugs
butikker eller finder møbler på
loppemarkeder og sætter dem i stand.

I Domea bliver der drømt mange lune drømme om
bæredygtige bygge- og renoveringsprojekter, og
drømmene er flere steder blevet til virkelighed, idet
mange boligafdelinger er i gang. En af de af de største udfordringer ved
en bæredygtig udvikling er dog at vedligeholde og modernisere vores
ældre boliger. Her tænker jeg meget på murstensbyggeri, hvor isolering
kan blive noget af en opgave, hvis man skal undgå at ”pakke boligerne
ind”. I dette tema kan I både læse om lavenergi- og passivhuse, men lige
så vigtigt, hvordan energirenovering lader sig gøre.

I dette nummer giver vi eksempler på
mange forskellige måder at anskue bæredygtighed på. Helt fra Signe Wennebergs
lavpraktiske syn på at få bæredygtighed
ind i hverdagen til byggeri af lavenergi- og
passivhuse. For i Domea vil vi gerne inspirere boligafdelinger og boligorganisationer
til at bygge energirigtigt og bæredygtigt,
ligesom vi også gerne vil inspirere ejendomsfunktionærerne til at tænke bæredygtigtighed ind i deres arbejde.

Men vi skal også se kritisk på vores hverdag. Ganske langsomt har vi
udviklet en virkelighed med et stort overforbrug. Vi smider ualmindelig
mange ting væk, fordi de er gået af mode, eller der er kommet noget
smartere og bedre.
Tænk, hvis mange af disse ting kunne genbruges og være en del af en
ny produktion, i stedet for at ende i forbrændingsanlægget? Heldigvis er
der spændende tanker og virksomheder, der arbejder med bæredygtighed, så mange små hverdagsting gøres fuldt bæredygtige. Fx produceres
der engangsbægre, der hurtigt formulder, hvis (når!) de smides i naturen,
det samme med ispinde, ja, man kan sågar købe rengøringssvampe, der
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B O BÆREDYGTIGT

Bæredygtige
ambitioner – og lidt
sund fornuft

Bæredygtighed er et af tidens mest brugte
ord. Det oser af økologisk bomuld, ansvarlig livsførelse og politisk idealisme, men
hvad betyder det egentlig, at noget er
bæredygtigt?
Af Lisbet Fibiger, fib@domea.dk og
Katrine Louise Grønne, klg@domea.dk
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B

æredygtighed er et begreb, der har gjort sit indtog
i vores hverdag. Men hvad betyder det egentlig?
Hvad dækker det over? Og hvor meget ansvar skal
den enkelte person tage?
Helt enkelt handler bæredygtighed om at tære mindst
muligt på verdens ressourcer. Hvis du tager noget fra
naturen,skal du give noget andet tilbage. Men så holder
det også op med at være enkelt. I et moderne samfund
kan vi ikke bare planteet træ, hver gang vi har brugt den
tilsvarendemængdepapir. I hvert fald ikke ene mand.

ET SAMFUNDSREGNSKAB
Selvom man ofte taler om den miljømæssige side af bæredygtighed, så er det ikke det eneste, der tæller. Bæredygtighed kan ses som et regnskab bestående af økonomisk, social
og miljømæssig bæredygtighed – tre sider af samme sag,
som hænger tæt sammen.
Den miljømæssige del handler om en ansvarlig brug af jordens ressourcer, socialt handler det om en mere retfærdig
fordeling af goderne, og økonomisk handler det om at skabe
økonomisk balance og vækst.
I det små kan man nå langt med at ændre vaner og indstilling.
Vil du fx hjælpe plantagebønderne i den tredje verden og
7

MILJØ
Domea bygger grønt
Det er nødvendigt at tænke energibesparelser og lav miljøbelastning ind i de nye
byggerier helt fra starten. Domea arbejder i teams med ingeniører og arkitekter,
der er specialiserede i at designe energirigtige løsninger. Sammen med boligorganisationerne finder vi de bedste og mest bæredygtige løsninger inden for
rammerne af den enkelte organisations økonomi. Dette resulterer i lavenergi
byggerier og passivhuse i hele landet – alt sammen inden for en kort årrække.
Domea er desuden medstifter af selskabet Energi & Miljø, der går forrest i arbejdet
med miljøledelse, energisyn og energimærkning af almene boligafdelinger over
hele landet.

Bæredygtighed i Domea
Domea får indtægter og udgifter til at hænge sammen
Sammen med boligorganisationerne sørger Domea for at forvalte bolig
afdelingernes penge, så de skaber mest mulig værdi på det almene boligmarked
og løfter boligkvaliteten ude hos den enkelte beboer.
Beboernes husleje skal være så lav som muligt, og med flere digitale løsninger kan
vi understøtte boligdriften og sikre mest mulig værdi for pengene. Samtidigsætter
vi ind med udviklingsinitiativer og hjælper boligafdelingerne med markedsføring
og synliggørelse i områder med lav efterspørgsel.

ØKONOMI

dermed styrke det sociale regnskab, kan du købe kaffe med
Fairtrademærket. Vil en virksomhed gøre noget for miljøet,
kan de vælge at købe Svanemærket papir, eller de kan investere i nye teknologier, der gør produktionen mere rentabel.
Det handler om at bidrage til den samlede balance i
regnskabet og skabe sociale, økonomiske eller miljømæssige forbedringer lokalt eller i andre dele af verden.
Bæredygtighed skal altså tænkes over en bred kam. Både
med tanke for, at vi bidrager til det samme regnskab, og at
regnskabet dækker over alle dele af det globale samfund. Et
minus på én konto kan således kompenseres med et plus på
en anden. Det optimale er dog at ende med flere plusser end
minusser, så der også samlet set er sorte tal på bundlinjen.
8

HVORNÅR ER NOK NOK?
Det er disse faktorer, der gør bæredygtighed til noget, der
på én gang er simpelt at integrere i sit liv men samtidig er så
uoverskueligt, at man kan føle sig utilstrækkelig.
Det delte ansvar kan nemlig resultere i to scenarier. Enten
opgiver man det helt efter devisen: ’Det gør jo ingen forskel,
når det kun er mig’, eller måske gør man en masse og har
stadig dårlig samvittighed. Disse argumenter kan gentages
på alle niveauer. Både af den enkelte forbruger men også af
en større verdensomspændende virksomhed.
Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, og derfor bør
bæredygtighedssamvittigheden følges af lidt sund fornuft.
Frem for kun at tænke på, hvad du kan gøre, så bør du

SOCIAL
Samfundsansvar er del af Domeas DNA
I Domea tror vi på, at alle skal have mulighed for en god og tryg bolig. Derfor
må boligerne ikke koste mere, end at alle kan være med. Samtidig med at du har
din egen bolig, giver beboerdemokratiet dig mulighed for indflydelse på fælles
områderne og dagligdagen imellem beboerne.
Sammen med de lokale boligorganisationer sørger vi for, at der er boliger og boformer, der passer til de forskellige livssituationer livet igennem – som studerende,
familieforsørger, enlig, ældre eller plejekrævende.
Med små ”nærhedsbaser” i form af snart 30 lokale servicecentre fordelt over hele
landet udvikler og igangsætter vi initiativer, der styrker fællesskabet og sammenhængskraften på tværs.

tænke, hvordan gør du det bedst – både som enkeltperson
og som virksomhed.

BÆREDYGTIGHED I DET ALMENE BYGGERI
For den almene boligbranche er det ikke alene oplagt – men
også nødvendigt – at tænke bæredygtighed ind i arbejdet.
Som almen bygge- og boligadministration udgør man en
vigtig del af den danske velfærdsstat, og derfor har vi et
særligt ansvar for at sikre gode, fremtidssikrede boliger for
alle danskere, uanset indkomst.
Bæredygtigheden skal tænkes ind allerede i byggefasen,
men det er lige så vigtigt at sikre bæredygtigheden, når
boligerne er blevet menneskers hjem. Boligorganisationer
rundt om i landet sørger sammen med Domea for, at der

er kvalitetsboliger til alle. Samtidig gør vi, hvad vi kan for, at
boligerne også i fremtiden er skånsomme for miljøet, rare
at bo i og tilgængelige for alle mennesker og ikke kun dem
med millionopsparinger på kontoen.
Det er socialt, det er miljømæssigt, og det er økonomisk
ansvarligt.
På den måde er bæredygtighedens tre elementer allerede
en naturlig del af boligorganisationerne og Domeas måde
at administrere boliger på. Og vi følger udviklingen tæt for
til stadighed at gøre det, vi gør, allerbedst.
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B O BÆREDYGTIGT

Byggeri

Af Lisbet Fibiger, fib@domea.dk

for fremtiden
Lille Manhattan
i Horsens
Lavenergi 2015

Lejlighederne i det nye etagebyggeri i Jyllandsgade i Horsens er bygget, så de lever
op til kravene til lavenergibyggeri i 2015.
Der er beregnet et årligt energiforbrug på
30 kWh pr. år, og det lave energiforbrug
skyldes bl.a. den kraftige isolering og de
effektive trelagsvinduer.
Samtidig hjælpes opvarmningen på vej af
et Genvex ventilationsanlæg, som genbruger
varmen fra den luft, der suges ud af lejligheden. Dermed får beboerne et sundere
indeklima med øget komfort.

 Lille Manhattan lever så absolut op til
lavenergibetegnelsen. Sidste vinter fortalte en
lejer, at han længe efter indflytningen i januar
endnu ikke have åbnet for radiatorerne.
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D

e boligorganisationer, som administreres af Domea, fik i 2012
så mange tilsagn til nybyggeri, at det svarer til, at de skal
bygge hver tredje nye almene familiebolig i Danmark.

FREMTIDENS STANDARDER
En 2015-standard omhandler de krav, der
stilles til nybyggeri fra 2015, hvor en bolig
højst må forbruge 25 kWh om året. Til sammenligning bruger et almindeligt dansk
parcelhus fra 1970 omkring 200 kWh. En
2020-standard svarer til, at boligen forbruger
endnu mindre energi, kun omkring 15 kWh.

Stort set alt, hvad der bygges er lavenergi. Enten i form af passivhuse
eller boliger bygget efter de krav og standarder, som stilles til byggeri fra år 2015 eller i visse tilfælde fra 2020. Samtidig energirenoveres
en stor del af den eksisterende boligmasse, så den lever op til
nutidens krav om forbedret indeklima og lavest mulige udgifter til
varme. På de følgende sider kan du læse om nogle af de spændende
projekter.

Sunshine House
i Kolding

Energicertificerede passivhuse
De nye boliger er resultat af en landsdækkende konkurrence
om fremtidens præfabrikerede lavenergiboliger, som
Teknologisk Institut udskrev i 2008.



Domea Kolding står sammen med Teknologisk
Institut bag opførelsen af 12 nye rækkehuse i Dalby
ved Kolding. Husene efterlever kravene til den
såkaldte passivhus-standard, der er den foreløbigt
laveste energiklasse i Danmark.
De 12 boliger er fordelt på fire byggerier, hvor hvert
byggeri består af tre rækkehuse med 2 etager.
Husene er ultraisolerede og forbruger højst 12
kWh til opvarmning pr. etageareal om året. Samtidig får boligerne ikke varmen tilført fra radiatorer,
men opvarmes direkte via varmegenvinding i
ventilationssystemet.

Rækkehusene har et stykke have på begge sider af
huset. Og der er mulighed for, at beboerne selv kan
etablere solceller og solfangere på taget.
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Trylleskoven
Lavenergi sikret mod
klimaforandringer

Boligområdet Trylleskoven er en ny type
”haveby”, hvor flere forskellige boligformer
anlægges og placeres på overfladen af 18
kunstige øer, der ligger hævet i forhold til det omkringliggende landskab. Boligselskabet Domea Solrød står for
opførelsen af 70 nye lavenergiboliger på den ene af øerne.

De attraktive lavenergiboliger er udført i lyse
materialer med store vinduespartier samt rummelige
altaner og terrasser.



Med de kunstigt skabte øer har Solrød Kommune skabt
en opfindsom og bæredygtig måde at komme fremtidens
klimaforandringer i møde på. På grund af de hævede
plateauer er der nemlig ingen fare for oversvømmelse eller
fugtindtrængen i husene, hvis der skulle komme skybrud
eller lignende. I stedet udnyttes det overskydende vand
til at forskønne de grønne omgivelser med små søer og
blomstrende enge.
Boligerne bygges efter bygningsreglement 2015, hvor
udgifterne til el og varme er så lave, at de kan sikre de
kommende beboere en solid økonomisk gevinst. Bolig
erne udføres i højisolerede betonelementer, der isættes
lavenergi
vinduer og etageboligernes flade tage bliver
desuden udstyret med solcelleanlæg.
De enkelte bydele har forskellige størrelser og
facademæssige udtryk.



Heimdalsvej
i Frederikssund

Energirenovering med merværdi
Den nye facades vindues
partier kan skydes til side, så
den om sommeren fungerer
som en klassisk åben terasse.

Boligselskabet Rosenvængets fire boligblokke på Heimdalsvej i
Frederikssund blev i 2012 renoveret fra inderst til yderst.
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Bygningsfacaderne er udskiftet med nye højisolerede facader,
og der er foretaget efterisolering af tag, vægge og fundament.
De 112 lejligheder har med deres nye indpakning opnået en
energibesparelse på hele 80 %, og med varmegenvinding og

Ladegårdsparken
Energirenovering og
integrerede solceller

Holbæk Boligselskab er for øje
blikketi gang med en en gennemgribende renovering af bolig
afdelingen Ladegårdsparken. 917
lejligheder fordelt på 22 boligblokke
bliver i ét greb forvandlet til et
attraktivt og energirigtigt boligområde, hvor fællesskabet er i centrum.
Det markante ansigtsløft har til
formål at skabe et topmoderne
boligområde med nye sammenlagte lejligheder, flotte og moderne
køkkener, opdaterede badeværelser
samt elevatorer og nye altaner. Samtidig vil bebyggelsen opnå store besparelser på sit fremtidige energiforbrug
med bl.a. nye tage og integrerede solceller.

 Landsbyggefonden har støttet
projektet med 18 mio. kr.

Facaderne på Heimdalsvej blev
taget ned, og nye blev påmonteret
den samme dag. Dermed kunne
genhusning undgås.



udskiftede installationer er indeklima og komfort øget
betragteligt. Energiforbruget til opvarmning er endt på
kun 28 kWh om året, hvilket fremtidssikrer boligerne i
henhold til de krav, der gælder fra 2015.
Boligselskabet Rosenvænget modtog i 2012 Frederikssunds nystiftede klimapris for sine flotte resultater.
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Brænderi
gården før
anlægsarbejdet.

p

p

Beboere igang med flisegangen.

p

Resultatet af mange timers hårdt arbejde.

Domea Fonden

Krydderi på den
gamle Brænderigård
Brænderigården i Hjørring har fået støtte fra
Domea Fonden til at give den fælles have et
ekstra pift.
Af Katrine Louise Grønne, klg@domea.dk

Midt i det gamle Hjørring ligger en smuk historisk bebyggelse,
der hedder Brænderigården. De tre bygninger er opført
mellem 1854-57 af brændevinsbrænderen Niels Olsen. Og
frem til 1918 var der gang i brænderiet, men så blev virksomheden blev solgt til De Danske Spritfabrikker. Nu er brændevins produktionen nedlagt, men bygningerne, der betegnes
som bevaringsværdige, står der stadig.
Desværre er Brænderigårdens udearealer med tiden blevet
slidt af blæst, gennemgående trafik og parkering
af køretøjer. Men sidste år lagde nogle friske
beboere alle kræfter i at forbedre omgivelserne til stor og fælles fornøjelse for alle i
Brænderigården. Det lokale engagement
blev suppleret med et økonomisk tilskud
fra Domea Fonden, og allerede nu kan

Mange beboere deltog i
arbejdet med stor fornøjelse.
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den gamle gård byde velkommen til mere udeliv og mere
samvær blandt beboerne.

MASSER AF GRØNT
I løbet af foråret er der blevet anlagt en flot pergola, hvor
stien er belagt med klostersten, og opholdspladsen er
delvist overdækket med klare akrylplader i god kvalitet. Derudover har der været gang i ’de grønne fingre’. En smukt
slyngende Arkitektens Trøst, bede med bærbuske, som kan
tiltrække småfugle, og en skærmende randbeplantning af
forskellige buske pryder det grønne gårdliv.
Og netop følelsen af natur kan blive understreget i en mulig
næste fase af projektet. Der er planer om både drivhus og
højbede med køkkenhave, krydderurter og blomster. Så ikke
nok med en velduftende gård, nu kan Brænderigårdens fortid også inspirere til en lækker kryddersnaps til afdelingens
fællesarrangementer.

MERE INFORMATION
Domea Fonden støtter udsmykning, kunstværker
og projekter til udvikling af det kulturelle, sociale
og fysiske miljø i boligafdelinger, der administreres
af Domea.
I dit lokale servicecenter kan der rekvireres et
ansøgningsskema til Domea Fonden.

Vejen til det bedste tv-signal
Har du fra årsskiftet oplevet signalforstyrrelser som eksempelvis pixeleringer eller
frysninger i tv-billedet, er det ikke sikkert, at det er dit tv-signal eller fjernsyn, der
er noget i vejen med.
Det kan nemlig skyldes det nye 4G-mobilnet, der bruger de samme frekvenser som
vi sender tv-kanaler bl.a. Eurosport, Disney Channel og TV3 Puls. Under uheldige
omstændigheder kan de nye fremmede signaler forstyrre din modtagelse af tv.
Det kan du gøre
Det mobile sendenet udsender kraftige radiosignaler. Hvis din kabel-tv-hjemme
kabel-tv-hjemmeinstallationen ikke er god nok, risikerer du indstråling – det vil sige radiosignaler
udefra, som trænger ind i installationen. En kabel-tv-hjemmeinstallation er de
antennekabler
antennekabler og udstyr, som internt fordeler YouSee-signalet i din bolig.
For at udgå indstråling på dit tv-signal skal du bruge velafskærmede materialer,
såkaldt dobbeltskærmede antennekabler, der er YouSee Ready godkendt. De
beskytter mod indstråling og kan købes i byggemarkeder og tv- og radioforhandlere.
Godt signal
På yousee.dk har vi lanceret et område, hvor du kan læse alt om sikring af dit tvsignal. Vi giver råd om støjproblemer og hjemmeinstallationer og en vejledning til
hvordan, du sikrer sig dig det bedst mulige tv-signal. Der er nemlig flere faktorer,
der spiller ind, når du skal have et godt tv-signal.
Få et godt signal – yousee.dk/godtsignal
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DRONNINGEN,
SØSLANGEN

OG DE BLÅ MÆND

Dronning Margrethes besøg i Haderslev den
7. juni bragte hende helt tæt på det nye flotte
Domea-byggeri Søslangen. Det blev en stor
oplevelse for både beboere og ansatte.
Af Tor Stenstrop, redaktionen@domea.dk

H

vornår kommer hun? Stemningen på kajen var høj
og en smule spændt, da hundredvis af borgerefra
Haderslev fredag den 7. juni ventede på en yderst
prominent gæst og hendes næsten lige så prominente
mand. En dronning var på vej til byen.

I boligafdelingen Søslangen, som Domea administrerer, var
aktiviteten også på sit højeste. Her var den røde løber rullet
ud, fordi man ventede besøg af den royale gæst få timer
senere.
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– Vi fik først at vide 14 dage før, at dronningen skulle besøge
os. Vi blev selvfølgelig nysgerrige omkring, hvordan det
skulle foregå, og det gav det da lidt sommerfugle i maven,
siger ejendomsmesterassistent Elisabeth Seier, der er en af
Søslangens to faste ejendomsfunktionærer og derfor en
vigtig spiller i forberedelserne.
Og de blå mænd og kvinder havde gjort et stort arbejde
med at kæle for detaljerne.
– Vi nåede at forberede os grundigt, for vi har godt styr på
tingene i Søslangen i forvejen. Men vi tjekkede naturligvis
op på alt og gjorde lidt ekstra ud af det. Det gjorde hele
Haderslev jo, understreger Elisabeth.

 Formand Kaj Ringsted og regionsdirektør Erik
Lønne Gottfredsen venter spændt på dronningen.



Kongeskibet lægger til kaj i Haderslev Havn.



Majestæten bliver budt velkommen af kippende flag fra alle altaner.

DRONNINGEN ROSTE FLEMMINGS HJEM
Kl. 10 sejlede Dannebrog ind til honnørkajen, hvor en borgmester iført sit stiveste puds og et hornorkester ventede
som det sig hør og bør. Og så var der naturligvis en folkelig
hob af glade Haderslev-borgere med flag og vink.
Efter karettur rundt i byen anført af garderhusarerne var det
kl. 14.30 Søslangens tur til besøg. Hendes majestæt blev
modtaget af en yndig blomsterpige, formand Kaj Ringsted
og Domeas regionsdirektør, Erik Lønne Gottfredsen, der
viste hende rundt i byggeriet, hvor hun skulle se nærmere
på Søslangens moderne boliger.
Især én beboer, 70-årige Flemming Ernstsen, så frem til
dagen. Hans lejlighed var nemlig valgt som den, dronningen
skulle se, før det afsluttende besøg på tagterrassen.

– Det gik så fint. Dronningen kiggede hele lejligheden igennem og sagde, at den var dejligt indrettet og med en pragtfuld udsigt. Så gik vi ud på altanen, hvor jeg viste hende, at
hun kunne se sit sommerhus, altså Kongeskibet Dannebrog,
derfra. Det hele varede 5-7 minutter, og det var en fantastisk
oplevelse, fortæller den tilfredse beboer i Søslangen.

EN STILLE STUND PÅ TAGTERRASSEN
På tagterrassen ventede herefter både ansatte og beboere
på at modtage regenten og hendes følge. Dronningen blev
budt på diverse lækkerier og lidt at drikke.
Haderslev Boligselskabs formand Kaj Ringsted fortalte om
Søslangen, og regenten lyttede interesseret og fortalte, at
hun allerede fra kongeskibet havde bemærket det flotte
hvidebyggeri. Særligt altanerne i forskellige farver og størrelser havde fanget hendes opmærksomhed.
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 Blomsterpigen smiler allerede inden
den prominente gæsts ankomst.

Kongeskibet stjæler
opmærksomheden i havnen.



Så er den røde
løber i brug.


– Vi synes, at vi har skabt et flot og moderne byggeri, som
vi meget gerne viser frem for alle. Selvfølgelig også for vores
dronning, så vi sagde ja tak med det samme. Dronningen
virkede veltilpas og tog sig virkelig god tid. Jeg synes, hun
optrådte som en ualmindelig god regent, fortæller Kaj
Ringsted.

– Jeg var da lidt nervøs og tænkte over, hvordan jeg skulle
opføre mig, men det gjorde de andre nok også. Jeg fik
ikke lejlighed til at tale med Dronningen personligt, men
jeg fulgte det hele sammen med de beboere, der også
var inviteret med. Det var en god fælles oplevelse, siger
Elisabeth Seier.

Dronningen benyttede også lejligheden til lige at træde lidt
væk fra selskabet og i et roligt øjeblik nyde den fantastiske
udsigt over havnen sammen med Erik Lønne Gottfredsen,
der kunne fortælle om Domeas fremtidige planer for boliger
på havnen.

Hendes kollega, ejendomsfunktionær Bjarne Pedersen, var
også på arbejde i Søslangen den festlige dag.

Søslangens to ejendomsfunktionærer var inviteret med til
selskabet på tagterrassen, som de havde hjulpet med at forberede det meste af dagen.
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– Det hele foregik forbavsende afslappet og roligt. Der
var kun en enkelt livvagt med og nogle få uniformerede
betjente. Dronningen virkede glad og interesseret. På et
tidspunkt stod jeg kun en meter fra hende. Det kommer jeg
nok aldrig til at opleve igen, fortæller han.

Der blev budt på lidt
pindemadder på den
solrige tagterrasse.

En udsigt der er en
dronning værdig.







Sikkerheden var naturligvis i top.

EN STOR OPLEVELSE FOR ALLE
En halv times tid senere blev der vinket farvel til regenten,
som fortsatte sin tur i Haderslevs gamle havneområde, hvor
hun sammen med prinsgemalen blandt andet kunne tage
det ambitiøse Streetdome-byggeri i øjesyn, før spadsere
turen langs kajen gik tilbage til Dannebrog.
Om aftenen blev rollerne byttet om, idet Hendes Majestæt
og prinsgemalen var værter for en reception for inviterede
gæster, heriblandt Domeas regionsdirektør Erik Lønne
Gottfredsen og hustru Yvonne. De to var så heldige at sidde
ved prinsgemalens bord, hvor både frikadeller og leverpostej
blev nydt med visheden om, at besøget til Søslangen var
gået godt.
– Det var en helt enestående dag, og der var en ro over arrangementet, som kun kan skabes, når man har helt styr på sine
ting. Det er de blå mænd, der står for de dejlige omgivelser,
og denne dag var ingen undtagelse. Det fortjener stor ros
og respekt at kunne holde overblikket, når bølgerne går højt.
Det var i hvert fald en veltæmmet søslange, vi fik fornøjelsen
af at præsentere, fortæller Erik Lønne Gottfredsen.

Kl. 22 lagde Dannebrog fra kaj og sejlede ud af havnen under
marchmusik og i skæret fra et fakkeloptog. Dronningen og
prinsgemalen vinkede farvel fra rælingen, før den kraftige
afskedssalut fra skibshornet genlød ud over havnen.
Samtidig lukkede Søslangens åbent hus-arrangement med
over 800 besøgende i løbet af dagen. Den 7. juni blev en helt
særlig dag for beboerne i Søslangen og for Domeas ansatte.
– Jeg tror, det var en stor oplevelse for hele byen. Det var
det i hvert fald for mig, fortæller ejendomsfunktionær Bjarne
Pedersen og beretter med et smil om sin
tjans som "løberansvarlig":
– Det var mig, der rullede den røde
løber sammen bagefter. Og vi låner
den gerne ud, men man må altså selv
hente den, for den er godt nok tung.
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Nybyggerne
på Østerbro
p

Bent og Herdis drømmer om at etablere græs på skurets tag.

I april 2013 blev de nye nøgler til Almen Bolig+ byggeriet
i Emblasgade delt ud. Nogle af de første indflyttere var
Herdis og Bent Skafte, der allerede er ved at sætte deres
personlige præg på boligen.
Af Katrine Louise Grønne, klg@domea.dk

E

mblasgade-byggeriet er kun få måneder gammelt,
men det er ikke til at mærke på det liv, her er. Græsset
er grønt, planterne blomstrer, børnene leger, og jeg
har fornøjelsen af en kop te med Herdis og Bent Skafte på
deres forreste terrasse.
Det imødekommende par har boet her i to måneder, og de
er så småt begyndt at slå rødder.
– Hækken og blomsterne mangler stadig at vokse til, og det
bliver rigtig godt, når det hele falder på plads. Vi er i fuld
gang med planerne og har bl.a. meldt os ind i en beboer
gruppe, der skal arbejde med at få lidt økologisk havebrug.
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Bent ser sig omkring og ser drømmende op på skurene.
– Vi vil jo også rigtig gerne have græs på skurenes tage. Så vi
kan tænke miljøet endnu mere ind.
For parret Skafte var det ikke uden betydning, at boligerne blev opført som lavenergiboliger og dermed havde et
begrænset slid på naturen.

PERSONLIGHED I BOLIGEN
Da Herdis og Bent Skafte for nogle år siden første gang
overvejede at flytte, var det ikke, fordi det lå i kortene, at det
skulle være en almen bolig. Efter både at have boet i hus på

 Hækken, der indrammer
baghaven, er ikke vokset til
endnu, men Bents krukker
bidrager til den hyggelige
stemning.

De grønne fællesområder
ligger mellem boligrækkerne,
så alle har glæde af dem.



Den store bagterrasse har både plads til havemøbler og store potter med blomster, uden det bliver for trangt. p

Midtsjælland og siden i andelslejlighed på Nørrebro satte de
pris på at kunne kalde deres hjem deres helt eget. Men kan
man det i en lejebolig?
– Da vi hørte om konceptet Almen Bolig+, kunne vi se, at det
indeholdt noget af det, vi forstår som ”enevældig råderet”.
Som de første beboere i denne her lejlighed på Emblasgade
havde vi jo lov til selv at bestemme, hvor væggene skulle stå,
hvordan køkkenet skulle se ud, og hvor mange værelser her
skulle være. Og når vi en gang flytter, så bliver boligen vurderet, og vi får det overskud, der måtte være, fortæller Bent.
Konceptet betød kort og godt, at parret kunne indrette
deres bolig, som de ønskede. Præcis som de havde været
vant til i ejer- og andelsboligen. Ud over den indvendige indretning lægger Almen Bolig+ også op til, at beboerne sammen tager ansvar for omgivelserne.
– Det er os selv som beboere, der står for vedligehold både
inden for og på vores fællesarealer. Så vi skal slå græs, klippe
hæk, feje og rydde sne. Men det holder huslejen nede, og så
gør det, at vi selv kan bestemme mange ting. Og lige nu er der
faktisk tale om også at få lidt legeplads, fortæller herren i huset.

KOLONISTEMNING
For de to beboere er det dog ligeså vigtigt med det fællesskab, som så småt er ved at tage form.
– Da vi boede i vores andelslejlighed længere inde i byen,
så boede folk bare ved siden af hinanden og tog ikke del
i det fælles arbejde. Her kan man mærke, at folk hilser på
hinanden på en helt anden måde. Der er sådan lidt kolonistemning, smiler Herdis, før Bent overtager fortællestafetten.
– Ja, det hænger igen sammen med, at vi skal bidrage til
det fælles arbejde. Det betyder, at folks professionelle baggrunde værdsættes. Det er helt klart en fælles fordel, at flere
beboere er håndværkere.

MASSER AF LYS
På denne sommerdag var det dog hverken indretningen
eller fællesskabet, som Herdis og Bent satte mest pris på. Det
var de to terrasser og de store glasdøre, som kunne åbnes
helt, så solen fik direkte adgang til den lyse bolig.
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Fra sin terrasse kan Bent hilse på naboerne.

p

– Lyset er bare fantastisk at arbejde i. Og på de gode dage kan
jeg rykke drejebordet udenfor og få det hele med.
Herdis underviser på Kunstakademiets Designskole, men er også
udøvende formgiver, så for hende er de omgivelser, hun arbejder i, særligt vigtige. Produktionen har tilsyneladende ikke lidt
under de nye omgivelser. Hendes fade, der på en og samme
tid er smukke og funktionelle, kan ses rundt omkring i boligen.

EN DEL AF UDVIKLINGEN
København er en by i vækst, og det mærker man tydeligt her i
Emblasgade. Fra Herdis og Bents lejlighed er der udsigt til gamle
lagerhaller, industribygninger og bilforhandlere. En udsigt, der
står i skarp kontrast til de sorte boliger, som er bygget ud fra
fremtidens byggereglement, hvor miljøet er en prioritet.
– Det hele er så nyt, at Krak ikke en gang kunne finde os i starten.
Det var først sent, at kommunen slog fast, at vi hørte til Østerbro
og ikke Nørrebro. Så nyt er det med de boliger her.
Bent og Herdis Skafte kigger tilfredse hen over den nyplantede
hæk og lader ikke til at være kede af udsigten. Tværtimod virker de begejstrede over den utraditionelle udsigt til det gamle
industriområde.
– Vi bor et sted med spændende omgivelser, og vi har jo mulighed for at præge udviklingen, så vi nyder aktiviteten. Vi føler os
næsten som nybyggere.
Bent og Herdis kaster et sidste blik i retning af den gamle lagerhal, før de igen træder ind i fremtidens hjem. Et hjem, der er lejet,
men samtidig helt deres eget.
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Børnene kan lege uforstyrret på de bilfrie stræder.

EMBLASGADE
Afdelingen Emblasgade er opført af Domea
København og består af 113 Almen Bolig+ familieboliger fra 85 til 130 m2. Boligerne er rækkehuse i to plan, som fordeler sig på otte enheder
placeret omkring to bilfrie boligstræder. Stræderne fungerer samtidig som bebyggelsens primære fællesarealer, hvor børn trygt kan lege, og
hvor mødet med naboerne finder sted.
Læs mere om afdelingen på www.emblasgade.dk

FAKTA OM ALMENBOLIG+
✛O
 pføres ca. 10% billigere end traditionelt
byggeri.
✛B
 oligerne opføres som lavenergiboliger,
energiklasse 1.
✛B
 eboerne har selv ansvaret for vedlige
holdelsen, hvilket sikrer en lavere husleje.
✛B
 oligen består af et storrum, et færdigt bade
værelse og et basiskøkken.
✛B
 eboeren placerer selv skillevægge og får
selv det økonomiske udbytte ved fraflytning.
✛M
 ålgruppen er børnefamilier og seniorer, der
gerne vil yde en ekstra indsats.

Champions League Finalen/TV 3+

Boligprogram /TV3 Puls

De unge mødre/Kanal 4

Phineas og Ferb/Disney XD

La Liga/6’eren

Frihuset/TV 2 Fri / foto: Carsten Andersen

Robinson Ekspeditionen/ TV 3

Bear Grylls: Get out Alive og Ultimate Survivors/Discovery C.

Det Store Datingshow/Kanal 5

©Disney

Waoo! Forening
Med Waoo! Forening bestemmer du selv, hvilke produkter du vil have,
hvad enten du vælger internet, telefoni og/eller TV med eller uden TV
boks. Vores internet er for andet år i træk kåret til Danmarks bedste.
På waoo.dk/forening kan du læse meget mere om Waoo! Forening.
Find ud af om du kan få Waoo! Forening hos dit lokale energiselskab
eller hos formanden for din boligforening.

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

B O BÆREDYGTIGT

Jeg var nystartet som
selvstændig og totalt
på røven.
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Signe
Wenneberg

– bæredygtighed i virkeligheden
Et møde med bæredygtighedsentusiast Signe
Wenneberg blev til et indblik i bæredygtighed i øjenhøjde. Stræb ikke efter et uopnåeligt ideal, men sigt
efter at gøre en lille forskel.
Af Katrine Louise Grønne, klg@domea.dk
Foto Ulrik Jantzen

H

vis du ’googler’ navnet Signe Wenneberg, kommer søge
maskinen frem med over 50.000 tusind hits. Det er mange.
Overraskende mange taget i betragtning af, at en stor del af de
mennesker, jeg har talt med, slet ikke kender hende. Og flere af dem, der
husker hende, forbinder hende mest med havenusseri og pænt poleret
miljøformidling.
Derfor var det med en blanding af nysgerrighed og skepsis, at jeg i juni
tog til hendes villalejlighed i Ordrup for at lære mere om Signe Wennebergs greb på bæredygtighed. For ville hun indigneret fortælle mig, at
vi ganske enkelt ikke gjorde det godt nok, eller ville hun vise sig bare at
være en ambitiøs speltmor, der har fanget mediernes interesse.
Min skepsis vokser også en smule, da jeg ved ankomst til villalejligheden
ser en meget velfriseret og ordentlig have. Noget tyder på, at Signe
stillerhøje krav til sig selv og sine omgivelser. Er der overhovedet nogen
chance for, at os almindeligt dødelige kan være med?

FRA SKIFERIE TIL HAVEBØGER
Jeg fanger Signe på hendes sidste dag før sommerferien. Hun har mange
opgaver, der skal afsluttes inden, og alligevel er der ikke antydningen af
stress hos den kvinde, der sidder overfor mig. Der er mindre end 45 min. til
hun skal ud at holde foredrag, og alligevel tager hun sig god tid.
Stille og roligt fortæller hun, hvordan tilfældigheder førte hende til en
karriere inden for haver og især bæredygtighed.
– Det er ret uromantisk, og det var af ren nød, at jeg skrev bogen ’Den
første have’. Min store søn brækkede benet fire steder på en skiferie og

skulle ligge med gips til op over hoften i fem
måneder. Jeg var nystartet som selvstændig og
totalt på røven. Men det var den 25. januar, starten på haveåret, og med verdens grimmeste have
uden for døren, tænkte jeg, at hvis den kunne
blive til noget, så var det en rigtig god historie.
Og det var det. Gyldendal købte idéen, og bogen,
der var en nybegynders guide til havelivet, blev
en bestseller. Med ét var Signe Wenneberg, som
hun selv formulerer det, ”sådan en, der skrev
havebøger”.

SÅ ER DET SÅDAN
Når Signe fortæller, så lyder det som det enkleste
i verden, men nu er det jo ikke alle, der formår at
vende en skiulykke til en karrierevej.
– Jeg er retoriker, og det betyder, at alt handler
om muligheder og begrænsninger. Og når man
ser alt som en retorisk situation, så ser man på,
hvad der kan lade sig gøre inden for de muligheder, der er. Og her var haven altså et muligt
stofområde for mig.
Her kunne man tænke, at det positive udfald
af begivenhedernes gang bare var et heldigt
sammentræf. Men Signe lader til at være for
pragmatisk til det. Hun er sådan et menneske, som
på lavpraktisk vis formår at gøre livets krumspring
til positive katalysatorer for nye eventyr.
– Det er sjovt, men livet tager jo sådanne uventede
drejninger, og det er folk ikke indstillet på. Jeg
har oplevet det mange gange efterhånden. Man
får børn, når man ikke lige planlægger det, man
bliver skilt, når man bestemt ikke planlægger det,
eller et barn bliver kronisk syg, hvad man bestemt
heller ikke planlægger. Men lige meget hvad der
sker af bras i ens liv, handler det jo om at få det
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Der er altid en
skønhed i detaljen
og det uventede,
hvis man kigger
godt efter.
– Jeg er vokset op på landet med en to
tønder land stor økologisk have og en
masse dyr på en skovridergård. Så jeg er
endt med at formidle det, som jeg med
den største naturlighed i hele verden
lærte som barn, men som jeg kan se, at
vi mangler. Vores generation er botaniske
og gastronomiske analfabeter i en grad,
verden ikke har set før, og de helt basale
’life-skills’, vi burde have lært som børn, er
gået tabt. Og jeg ved simpelthen ikke, hvor
vi skal ende henne, hvis ikke vi får givet de
informationer videre til den næste generation. Hvis vores generation ikke kan, så kan
vi heller ikke give det videre.

bedste ud af det. Der er altid en skønhed i detaljen og i det uventede, hvis man
kigger godt efter. Det er også sådan, det er i naturen, og når man dyrker have.
Meget går slet ikke som planlagt, men der er masser af liv alligevel.

LAVPRAK TISK ANSVAR
Indtil videre må lavpraktisk siges at være det ord, der bedst beskriver Signe
Wenneberg. Hun tager tingene, som de kommer, og tilpasser sig omstændighederne, men det skal ikke forveksles som, at hun ser stiltiende til, når hun
mener, at noget kræver særlig opmærksomhed.
Ved folketingsvalget i 2011 stillede Signe op for Socialdemokratiet i håb
om at kunne komme til at arbejde mere politisk med bæredygtighed. Hun
er stifter af Burhønsenes Befrielsesfront, som nu har 8.000 medlemmer. Og
som formand for netværket Albright-gruppen har hun netop rejst 126.000 kr.
på to uger til fordel for krigensofre i Syrien (det er derfor, hun har en t-shirt
på med Støt Syrien her på billederne). Men den helt store mærkesag er dog
bæredygtighed.
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Der er ikke noget at sige til, at Signe er
blevet en offentlig fortaler for bæredygtighed. Hun har lige doser indignation og
handlekraft. Men det betyder ikke, at alle
skal gå så intensivt til værks.
– Vi arbejder alle sammen kæmpemeget,
og vi skal altså også have noget fornuft ind
i det her. Det er vores virkelighed med de
muligheder, den byder, som vi skal tage
udgangspunkt i. Det er den bæredygtighed, vi skal forholde os til. Det handler om,
at vi alle sammen bare skal gøre en lille
smule, om ikke andet så bare for at vise
vores børn, at maden ikke gror i supermarkedet. Bare fordi vi ikke kan gøre alt, skal
det ikke forhindre os i at gøre noget.

VI LY VER FOR VERDEN
Vi har begivet os ud i haven, og det viser
sig, at den meget nydelige have, jeg

NEM BÆREDYGTIGHED

› GØR SOM SIGNE WENNEBERG

1

100% bæredygtigt for en 50'er

Da jeg fik min allerførste have, fik jeg alt, hvad jeg skulle bruge for en
50’er. Jeg sagde til manden på genbrugspladsen, at hvis han på en
weekend kunne skaffe mig alt, hvad jeg skulle bruge af havemøbler,
græsslåmaskine osv. af alt det, folk smider ud, så ville jeg give en kringle.
Det gjorde han. Det var 100% bæredygtigt i stedet for, at det skulle ryge
til skrald. Det var jo ikke ubetinget pænt, men det virkede. Stort set alt,
hvad vi har af møbler, er noget, vi har fundet.

2

Et æg for en gammel madpakke

Få høns, de er nemmere, end man tror, og jeg synes heller ikke, at de
lugter. Og så er det en god måde at lære vores børn om verden. For
mad det gror ikke i supermarkedet. Det gror ude i haven, og høns de
ser sådan ud, de spiser gamle madpakker, og så kommer der et æg ud
dagen efter. Det er smart.

3

Gulerødder på taget

Vi bør tænke på bæredygtighed i vores byggeri. Jeg har bygget tilbygning med have på toppen, og den er ikke koblet på det store
kloaksystem. Det har vi gjort, så hvis der kommer ekstremregn, så er
jeg ikke med til at belaste yderligere. Og så kan dem i villalejligheden
ovenpå bruge den til gulerødder, hvis de har lyst.

4

Kompost til grønt affald

Jeg insisterer på at dyrke det, jeg kan, i drivhus og kasser og på at have
gang i tre kasser kompost. Intet grønt affald går til spilde. Det er jo i
virkeligheden ressourcer og ikke affald. Det kan enten spises af ormene
i komposten eller af hønsene i hønsegården. Jeg kan rigtig godt lide
den holistiske bæredygtighed, der ligger i at få en have til at være
selvforsynende med god energi på den måde.

5

Spande til guld i køkkenet

På bordet i køkkenet har jeg to spande med låg. En til madrester til
hønsene,og en til alt det grønne affald, der skal ud på komposten.
Jeg har lagt mærke til, at folk ikke rigtig får gemt alle de der grimme
madrester og kaffegrumset og alt det der, hvis de ikke har nogle pæne
spande at putte det op i, inden det skal ud til høns eller ud på den
store kompost.

6

Kæmpespande i haven

Rundt omkring i haven indsamles regnvand, som bruges til vanding.
Det er blødere vand – som mange planter godt kan lide frem for vandhanevand. Og jeg synes, det er forkert at bruge drikkevand til at vande
i haven. Nogle gange er man selvfølgelig nødt til det, men jeg forsøger
at begrænse det.

7

Det vigtigste

Det vigtigste, når vi taler om bæredygtighed, er, at vi alle sammen
begynder at tænke over, hvad vi egentlig spiser, hvordan vi kan spise
mindre kød og få maden transporteret over kortere afstande, så der
bruges mindre brændstof til vores mad. Det er derfor, jeg hele tiden
taler om, at vi kan dyrke en lille smule selv eller spise mere lokalt dyrket
mad. Det handler om bæredygtighed.
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Medierne gør det så 'speltagtigt' og fortæller, at vi skal have
en perfekt ’tuttenuttehave’ og en kæmpe køkkenhave. Men
en stor køkkenhave er simpelthen det mest krævende. Det
er meget sjovt at plante den til, og man kan nogenlunde
komme i bund med ukrudtet i april måned, men derefter er
det hårdt arbejde!

Er de ikke gode?
Det er, fordi der er
hestelort i bunden!

Havedamen har altså også begrænsede muligheder for
pleje den bæredygtighed, hun arbejder for. Fuldstændig
ligesom alle os andre.

bemærkede ved min ankomst, slet ikke er Signe Wennebergs. Den tilhører familien, som bor på 1. sal. Og egentlig
tåler de to haver slet ingen sammenligning. For Signes have
roder! Der er en legehytte i træet, hønsehus, kompostbunker, drivhus, høns, rustne redskaber, sønnens festivaltelt, lidt
ukrudt, en kæmpetrampolin, poser med jord og frodigt vildnis. Det her er en have, der er til for at blive brugt, og den skal
ikke være til last. Forholdsvis uambitiøst.
– Jeg er enlig mor med to børn, lange arbejdsdage, kat,
hund, høns, og jeg har hverken havemand eller rengøringshjælp. Det er helt med vilje, for jeg vil ikke bo anderledes,
end at jeg selv kan klare at passe det hele selv. Vi stikker
hinanden blår i øjnene med, hvad det egentlig kræver med
de der perfekte hjem og perfekte haver.

– Det er det, jeg ikke kan snuppe ved den formidling, der
er om bæredygtighed i øjeblikket. Der er så stor afstand til
der, hvor almindelige mennesker er. For det her er altså vores
virkelighed, og det er den bæredygtighed, vi skal forholde os til.
Man skal bare ikke lyve for hinanden. Og det er det, jeg synes,
at vi gør i den store offentlige formidling. Vi lyver for seerne, lytterne og læserne. Det er det, jeg prøver på ikke at gøre.

HVERDAGENS BÆREDYGTIGHED
Fotografen plukker en tomat, og idet han tager en bid,
spørger Signe:
– Er de ikke gode? Det er, fordi der er hestelort i bunden!
Og så vander jeg med halvrådden brændenældesuppe. Det
simpelthen den bedste gødning.

• Født 12. april 1968 på Sydsjælland, men bor i dag i en
villalejlighed i Ordrup.

BLÅ
BOG
Signe Wenneberg

• Mor til Simon på 17 år og Noah på 13 år.
• 	Uddannet i retorik og kulturjournalistik fra Københavns
Universitet.
• 	
Tv-vært, journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver med
specialei sociale medier og grøn formidling. Derudover er Signe
en efterspurgt foredragsholder.
• 	Forfatter og har bl.a. skrevet ’Lev livet selv’, der handler om
positiv kommunikation i forbindelse med skilsmisser og havebøgerne ’Den første have’, ’Haveterapi’, ’Morgenfruer og
Løjtnantshjerter’, ’Floras Blomsterbog’ og ’Spis din have’. ’Spis
din have’ vandt Mad + Mediers pris ”Årets bog om mad 2013”.
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Signe siger det med den største naturlighed og bemærker
næsten ikke det komiske element. Men det er det, der gør
denne kendis mere interessant end den glansbilledefigur, hun ofte portrætteres som. I Signes liv er der
ikke forskel på værdien af lort og liljer. De er en del af
den samme cyklus, og det hele hænger sammen.
En ting står klart for mig efter mødet med
Signe. Hendes bæredygtighed handler ikke
kun om miljø og klima. Den handler i høj
grad også om social bæredygtighed. Vores
hverdags livscyklus skal være i overensstemmelse, og det nytter ikke noget, at de store
ambitioner kun resulterer i dårlig samvittighed og stress.
– Det skal være enkelt, så kan folk følge
med. Jeg er jo også kun selvforsynende
med æg, tomater, salat og krydderurter.
Lad være med at tro, at I skal være selvforsynende ligesom Bonderøven og Søren Ryge.
Gør det, I kan overskue. Også selvom det bare
er en lille smule.
I Signes verden koges det hele ned til muligheder og
begrænsninger. Det handler om ærlighed og om at gøre
det, vi kan. Vi skal ikke slå et større brød op, end vi kan bage
– og så er det helt op til dig, om det er spelt eller ej.

Konkurrence: Spis din have
Vind bogen ”Spis din have”
Mad + Mediers pris 'Årets bog om mad 2013' gik i år til Signe Wenneberg for udgivelsen "Spis din
have", og nu kan du vinde den i Domea Magasinet.
For at være med skal du svare på følgende spørgsmål:
Hvad er ifølge Signe Wenneberg den bedste gødning?

❑ Hestelort og halvrådden brændenældesuppe

❑ Chokolade og saltlakrids

❑ Skvalderkål og knuste hønseæg
Udfyld kuponen og send den til Domea Magasinet inden den 15. oktober. Du kan også deltage
ved at sende en e-mail med ovenstående oplysninger til konkurrence@domea.dk, husk
at skrive ”Spis din have” i emnefeltet. Vinderne får direkte besked.
Navn:
Adr.:
Postnr.:
Lejemålsnummer: :

By:

DOMEA – LANDSCENTER
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Mærke: “Konkurrence”
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Fælles om
mad og urter
Charlottekvarteret i Hedehusene vest for København er et godt eksempel på, at mad og grønt
havebrug kan være spændende fællesnævnere i et boligområde, som rummer mange kulturer.
Af Jens Henrik Nybo, redaktionen@domea.dk

C

harlottekvarteret i Hedehusene vest for København
er et uhyre kulturrigt boligområde. Ingen kender
tallet præcist, men det skønnes, at der bor op imod
55 forskellige nationaliteter. Den store spredning af etniske
rødder skaber samtidig en berigende mulighed for at åbne
hinandens øjne for de forskelligheder, hver især kan tilbyde.
Det gælder eksempelvis via mad. I Charlottekvarteret er der
skabt et åbent og folkeligt udekøkkenmiljø, som åbnede
sidste år.
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Gitte S. J. Haurholm er en af spydspidserne i projektet
”Spisekammeret”, der sidste år modtog støtte blandt hele
218 ansøgere i Realdanias kampagne, ”Byggeriets Ildsjæle”.
– Der er mange positive fortællinger om vores område,
og jeg er utrolig glad for at være medvirkende til endnu
en ny god fortælling, siger Gitte, der desuden er ildsjæl i
Charlottegårdens frivillige gruppe ”2640 Kultur”.

 Fællesskab om mad er en god platform for
kontakt på tværs af kulturelle forskelligheder.



Gitte (th) og Susanne har gode erfaringer med udekøkkenet.

 Kulturel brobygning er nøglen
til et godt bo-fællesskab.

ILDSJÆL MED PENGE I RYGGEN
Projektet ”Spisekammeret” modtog den nette sum af
350.000 kroner – og i en lokal boligafdeling rækker den slags
penge langt!
– Der skal skabes et havemiljø med grokasser, krydderurter,
frugtbuske og blomster. Og så skal vi også have en 7.500
liters regnvandstank gravet ned, hvor en gammeldags håndpumpe skal bruges til at trække vandet op igen. Nyttehaven
omkranser det eksisterende udekøkken, men skal strække
sig ud i kvarteret i form af ti duftkorridorer med fx roser,
lavendel og to minihaver, fortæller Gitte entusiastisk.
Hvordan det hele kommer til at se ud, og hvilke materialer,
der bliver brugt, besluttes i fællesskab af de beboere, der
involverer sig i projektet ved ”den grønne hånds” møder.

– Ideen er, at der skal skabes nye rum for kreative udfoldelser,
hvor fællesskabet gror, fortæller Gitte.
Siden Gitte var barn, har hun været stærkt engageret i
frivilligt arbejde, hvad enten det gjaldt at samle ind til Røde
Kors eller andre fællesskabende formål.
Hun har boet i Charlottekvarteret siden 2003, men dengang
regnede hun ikke med at skulle blive så glad for området.
– Dengang så jeg det som et transitsted. Et sted, som ikke
havde det store og tiltrækkende image, men jeg har ændret
mening. Nu har jeg boet her i ti år, og min kæreste og jeg
har ikke længere i tankerne at flytte. Det føles berigende at
opleve, at når man involverer sig og giver noget, så får man
kvittering i form af gode oplevelser. Heldigvis er de fleste
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Mange hjalp til, da udekøkkenet
skulle etableres.





På en solskinsdag er der rift om pladsen ved udekøkkenet.

SUCCES PÅ TRODS AF FORDOMME

feedbacks positive, men selvfølgelig er der altid nogle, som
mener, at man er lidt for langt fremme med snablen. Det
holder mig nu ikke tilbage fra at øse af det overskud, jeg
synes, jeg har.

Boligforeningens formand Susanne Hansen fortæller, at udekøkkenet især er populært, når vejret viser sig fra sin gode side:

KULTUREL MANGFOLDIGHED

– Når solen skinner, og temperaturen er behagelig, så flokkes
beboerne både om vores ovn og de to grillriste. Der bliver
bagt brød i ovnen og stegt mad på kullene. Duften er liflig,
når der er gang i madlavningen, og folk hygger sig gevaldigt
– helt på tværs af kulturer.

I Charlottekvarterets udekøkken og nye spisekammer kan
alle mødes om fælles aktiviteter og fornøjelser – ikke mindst
mad. Der bliver frembragt de lækreste retter fra snart sagt alle
egne af verden og bagt brød ved åben ild eller i traditionel
kugleovn. Det er ildsjæle fra Charlottegårdens bestyrelse,
2640 Kultur, Mennesker i Fokus og kvarterets frivillige, der i
samarbejde har skabt dette udekøkken ud fra ønsket om at
udvikle nye fællesskaber og styrke potentialerne i kvarterets
kulturelle mangfoldighed og beboerdemokratiets ånd.

Peter Mygind krammer
tillykke med den flotte
sølvmedalje.


Udekøkkenet bruges såvel på hverdage som på mærkedage.
Beboerne inviterer familier og venner på besøg. Og når
naboerne også dukker op, breder fællesskabet sig hurtigt.
– Udekøkkenet understøtter en ny fortælling om Charlottekvarteret. En fortælling, der trodser den almindelige forestilling om et belastet boligområde. Med sin hyggelige have
og spisekammer er udekøkkenet blevet et nyt mødested for
alle i kvarteret, fortæller Gitte.

VANDT SØLV
Charlottekvarteret huser omkring tusind beboere
fordelt på tre boligorganisationer: Charlotte
gården, som er en del af Boligselskabet DFB, der
administreresaf Domea, og to Vibo-administrerede
afdelinger. Boligerne er samlet omkring et stort
fællesgrønt område. Udover beboelsesblokkene
har beboerne et fælles beboerhus til rådighed.
I området ligger også en folkeskole, en ungdomsklub og en række kommunale daginstitutioner
samt en vifte af klubber og foreninger. Blandt 8.000
boligområder i Danmark fik Charlottekvarteret en
sølvmedalje til deling med Finlandsparken i Vejle
ved et integrationsarrangement i Østre Gasværk
Teater i København i november 2011.
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Fabelagtige
Vancouver
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Den vestcanadiske metropol er en charmør. Byen er for det
meste køn i sig selv, indbyggerne ligeså – men omgivelserne er altid smukke og storslåede. Her er rent, der spares
på brændstoffet til bilerne, og man spiser økologisk.
Tekst og foto: Jens Henrik Nybo

M

ænd går hånd i hånd og kvinder ligeså. Bedstemødre med gulerodsfarvet hår og smykker i næseborene, yogadyrkende mødre med
børnelifte ved siden af. En indisk guru messer sagte vers fra et af de
hinduistiske skrifter foran en lille kreds af åndsfæller. En akrobat påkalder sig
anerkendelse. Han har stået på hænder med benene i lotusstilling – bomstille i hen ved et kvarter.
Vi befinder os i Commercial Drive, en sprælsk og meget anderledes bydel i
den vestcanadiske metropol, Vancouver. Et etnisk og kulturelt kludetæppe af
et teaterudspiller sig for øjnene af os. Det er som om, at alt hvad der på nogen
måde kan kaldes normalitet og tradition, er bandlyst i The Drive, som kvarteret
kaldes i daglig tale. Det er måske nok det kvarter i Vancouver, som skiller sig mest
ud, men langt fra det eneste, som er påfaldende i originalitet og opfindsomhed.
Der er højt til loftet i Vancouver, afgjort også på det mentale barometer. Religiøst frisind, liberale samværsformer, kulturelt vovemod og en usædvanlig høj
satsning på miljø og bæredygtighed kendetegner byen og dens knap en million
indbyggere. Tæller man oplandet med, kan man dog gange det med fem.

DET GAMLE DAMPUR
De fleste af byens attraktioner ligger inden for gå-afstand eller en kort sejltur
med de små vandbusser, som tøffer i pendulfart over strædet til Granville Island
og North Vancouver. Også deres fremdrift kommer fra miljøvenlige motorer,
ligesom det gælder byens øvrige offentlige transportmidler. Centrum af
downtown er Granville Street og Robson Street, hvor de mange shoppingcentre
ligger. Gastown og Yaletown er to hippe bydele, som ligger på hver sin side af
Robson Street.
Det er i Gastown, vi finder en af byens små ikoner: Dampuret, som på klokkeslaget
spyr damp ud fra fem små skorstene. Dampuret ligger på den brostensbelagte
Water Street og er et levn fra dengang Gastown var Vancouvers hjerte. Bydelen
er navngivet efter ”Gassy” Jack Deighton, en engelsk sømand, der endte med
at gå i land i 1867 og åbne en bar. Som årene gik, skød en landsby op omkring
værtshuset, og området blev kendt som Gassy’s Town – nu altså Gastown. Det
er også i denne bydel, at en masse små nichebutikker er åbnet de seneste år.

Man er altid tæt på vand i Vancouver. Lystsejlerne har de
bedst tænkelige betingelser.
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 Den flotte udsigt over Grouse
Mountain kræver kun en kort tur med
liften. Fra 0 til 1.100 meter på 8 min.

 En espresso, et glas vin,
eller en lækker is. Cafélivet trives godt i den
vestcanadiske metropol.

Elegant ser skylinen ud set fra Granville Island. Fra de øverste
etager er der et uforligneligt vue ud over Grouse Mountain.



I modsatte ende, i Yaletown, er der lige et par stænk mere
sofistikation. Et hundedyrt sted at bo. Massevis af lækre
gourmet-restauranter, anerkendte gallerier og et utal af
designerbutikker med dyrt tøj. Et must er et besøg i Yaletown
Brewing Company. Et mikrobryggeri, som fremstiller udsøgt
og prisbelønnet øl. Lokalerne er store og smagfuldt indrettet
med både restaurant og bar, men det er udenfor, at de fleste
vælger at bænke sig. Her kan man nyde det spraglede
folkeliv, som passerer forbi til et fortræffeligt glas
øl – eller to.

HERLIGE GRANVILLE ISLAND
Den lille vandbus ligner i virkeligheden
en tegneserie-model i al sin lidenhed

Inspirationen til denne skulptur kan
næsten kun være hentet fra vores egen
hjemme på Langelinie.
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og lettereklodsede udformning. Turen over strædet tager
under ti minutter, når den i adstadigt tempo tøffer af
sted. Efterhånden som vi når længere ud i strædet, folder
downtowns skyline sig ud bag os. Bussen lægger til ved den
lille anløbsbro, og foran os har vi Granville Island – endnu en
populær bydel, sikkert også hjulpet af dens statussom en ø.
Nok fører en af de store broer lukt herover, men det virker
som om, bydelen stædigt har fastholdt sin ø-identitet.
Det første mål er det velassorterede kæmpemarked,
som holder til inde i en arkitektonisk perle af en bygning.
Velnærede tomater, irgrønne agurker, svulmende druer, fisk i
alle former og farver, salamier i dusinvis, kalvekoteletter med
et omfang som en størrelse 45 sko. Et overflødighedshorn
af alt det bedste spiselige, som kan opdrives. Og så er her
et væld af gallerier og kunstnerværksteder, som har til huse
i nogle af de gamle bygninger, der heldigvis har fået lov at
blive stående. Her kan man følge med i de kreative sjæles
arbejde. Som en gourmet-plet i byen har Granville Island
selvfølgelig også sit eget mikrobryggeri, Granville Island

 Et kvarters kørsel fra downtown, og man
befinder sig i vildmarken på en udspændt bro
70 meter over kløften.

Brewing. Ude på den store terrasse kan man sidde og nyde
den fabelagtige udsigt til downtown ovre på den anden
side af vandet, mens ørene tilfredsstilles af sympatiske toner
fra en gruppe af optrædende jazzmusikere. Forkælelsen
synes uden ophør i Vancouver.

Vancouver Island, mens det mod øst og nord er den canadiske vildmark med savtakkede høje bjerge, som dominerer.
Oppe på Grouse Mountain er det ikke kun de visuelle indtryk,
som fodres. Her er der også mulighed for et adrenalin-sus i
zip-linen, hvor man suser af sted over trækronerne med op
til 80 km/t.

ØDSEL FORK ÆLELSE AF NATUR

Naturen er evigt nærværende i Vancouver. Uanset hvilken
side, man vender blikket til, er der udsigt til vand, skove og
bjerge. Næppe mange byer i verden kan tilbyde jomfruelig
vildmarksnatur 20 minutters kørsel fra downtowns neonlys
og skyskrabere. Det kan Vancouver,ikke bare når det
gælder en tur til Grouse Mountain højt over byen, eller en
forr ygende passage over Capilano Suspension Bridge, som
er udspændt 70 meter over Capilano-kløften. Endnu tættere
på, ja reelt inde i selve byen, byder den store Stanley Park
sig til med et udstrakt netværk af stier, som fører igennem
den tempererede regnskov, som engang fyldte det meste
af British Colombia-delstaten. Vaskebjørne og sågar prærieulve er faste beboere i Nordamerikas største bypark.

Op går det i stor hast. Visse gange passerer vi så tæt over
de øverste af nåletræerne, at en berøring synes uundgåelig. Andre gange under opturen glider vi højt over det
stejle plateau. Jo højere op vi kommer, jo mere forstår vi,
hvorfor Vancouver med en vis ret kan prale af at ligge i de
mest storslåede naturomgivelser. Vi er ombord i den store
gondol, som skal løfte os op til toppen af Grouse Mountain,
Vancouvers ”by-bjerg”. Fra downtowns 0 meter til 1100 meter
på bare otte minutter. Her fås et 360 graders vue, som siger
spar to til alt. Mod syd breder Vancouver og forstæderne sig
ud over et kæmpe område, mod vest Georgia-strædet, som
løber imellem fastlandet og den sydlige del af den vældige
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 Cyklisterne har fine betingelser i Vancouver.
Især i weekenden er alle ude at træde i pedalerne.

SMIL OG VENLIGHED

Rækker ambitionerne videre, lokker den enorme Vancouver Island mod vest med sin uberørte natur og mod nord
Whistler-bjergene, hvor Vinter OL 2010 blev holdt. Her
findes alle tænkelige aktiviteter, som har med sne og is at
gøre, og sæsonen varer fra november og helt indtil juni.
Selvom der arrangeres dagsudflugter til såvel Vancouver
Island som Whistlers, vil de fleste nok foretrække mindst
en overnatning.

Vancouver er et stort tag-selv-bord af alt det bedste, som
Canada – og hele Nordamerika for den sags skyld – rummer.
Byens borgere hitter igen og igen på de tests, som påstår
at kunne udpege de lykkeligste i en by, en region eller et
helt land. Men det er ikke kun tør statistik. Man kan faktisk
mærke det på dem. Smil og åbenhed er velkendte træk
hos ”vancouverites”. De har også god grund til at være
tilfredse. Byen er velstående, her er rent på gaderne, minimal
forurening, klimaet rimeligt mildt, om end langt fra et af de
tørreste steder på kloden. Og så er der beliggenheden, som
er uimodståelig. Vildmarken, bjergene og masser af vand
ligger lige om hjørnet – helt bogstaveligt talt.

 Granville Islands store markedshal
bugner med friske råvarer - langt de
fleste er økologiske

FAKTA OM VANCOUVER
Der findes ingen direkte flyforbindelser
fra Danmark til Vancouver. Man må via
London, Amsterdam, Frankfurt eller
Toronto fra København. Endelig kan
man naturligvis flyve via talrige nordamerikanske lufthavne, som stort set
alle har nonstop forbindelser til Vancouver. Alternativt kan man flyve med
Icelandairshurtige forbindelse via
Island til Seattle i USA. Herfra er der kun
et par timers kørsel.
Vancouver kan besøges året rundt,
men perioden fra april til ind i oktober
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er at foretrække, dels fordi her er lunest
og lysest. Man skal være forberedt på
regn året rundt. Vintermånederneer
ideelle, hvis det gælder skisport og
andre vinteraktiviteter.Dem findes der
masser af.
Prisniveauet er som i de fleste øvrige
canadiske storbyer. Et dobbeltværelse på et turistklassehotel vil normalt
kunnefås fra ca. 800 kroner. Det er en
god idé at booke i god tid, for byen er
populær – også når det gælder konferencer. Mad og drikke på restauranter

koster omtrent som herhjemme for
tilsvarende kvalitet.
Det kan betale sig at købe et turpas,
som giver gratis og/eller rabat til offentlig transport, museer mv. Sådanne kan
afpasses til antallet af dage, man opholder sig her.
Mere info på:
www.tourismvancouver.com
og www.vancouverattractions.com

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.

Gør drømmen
til virkelighed
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.
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

B O BÆREDYGTIGT

Bæredygtig landsby
i midtsjællandsk muld
p

Hallingelille ligger idyllisk placeret tæt på vand og mark.

Hallingelille består af 20 huse med børn,
forældre – og enkelte bedsteforældre.
Det bæredygtige er i fokus i landsbyen,
hvor alle ejer deres egne huse.
Af Jens Henrik Nybo, redaktionen@domea.dk

F

antasi har det ikke skortet på hos arkitekterne. Især et par af
husene i den lille klynge af beboelser springer i øjnene. De
har form som forvoksede bikuber. Andre af husene er mere
konventionelle i deres stil. Men fælles for dem alle er, at de bærer
tydelige tegn på at være orienteret omkring bæredygtighed her i
den lille landsby, Hallingelille, på den midtsjællandske muld, blot ti
kilometer fra Ringsted. Det være sig solcelleanlæg på tagene eller
andre vedvarende energikilder.
Økologi, bæredygtighed og fællesskab er tre grundsten i Hallingelille. Beboerne, som overvejende er yngre børnefamilier, ejer hver
deres huse og grunde og har del i det store fælleshus med en skøn
beliggenhed lige ned til en kunstigt skabt badesø. En undtagelse er
der: I et aflangt hus bor seks seniorer på 60 og derover.
Indtil 2005 var området et landbrug på 21 hektar. Hele dette areal er
en del af Hallingelilles domæne, men det er kun en enkelt af de 21
hektar, som er udstykket til beboelse, mens stort set al den øvrige
jord er beplantet med fredskov. Naturstyrelsen forpligter dermed
ejerne til at udelukkende at bruge arealerne til skovformål.
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Fantasien får lov at få frit løb, også når det gælder arkitektur.



Hvem siger, at postkasser skal være ens?

Annette og Chris blandt de mange økologiske grøntsager, som
forsyner alle Hallingelilles beboere med frisk grønt.

p

HANDLING BAG VISIONERNE
– Vores opfattelse er, at det er muligt at leve mere bæredygtigt, og
derfor forsøger vi efter bedste evne at sætte konkret handling bag
visionerne, fortæller formanden for Hallingelilles grundejerforening,
Annette Christina Hansen.
– Vi ser en bæredygtig livsstil som afgørende for alles fælles trivsel,
både i dag og i morgen. Derfor forsøger vi at mindske vores miljøaftryk og højne vores livsglæde ved at arbejde med bæredygtige
byggemetoder. Det gælder i høj grad de materialer, som anvendes.
Vi anvender halm og hamp, og nogle af husene er bygget af træ.
Energivalg og isoleringsformer er selvfølgelig også en vigtig del af
bæredygtighed. Nogle huse har indbygget masseovne, andre har
jordvarmeanlæg, oplyser hun.
Hallingelille anvender en omfattede affaldssortering, hvor der sorteres efter hele 11 kategorier. Udledning og genanvendelse af spildevand foregår i Hallingelilles pilerensningsanlæg, hvor regnvand

og spildevand fordampes via piletræernes blade. Al
vandet fra bad, toilet og håndvaske ledes gennem
rør ud til en pilemark, hvor træerne bruger vandet
til at vokse.
Endelig er det et mål at spise så meget som muligt af
landsbyens egen produktion af grøntsager. Alle kan
frit høste grøntsager, som bl.a. tæller kartofler, løg,
kål, hokkaido – alle disse er de selvforsynende med.

TERAPI OG GLASKUNST
– Vi har vidt forskellig baggrund, uddannelse og
arbejde.En del af os har fuldtids- eller deltidsarbejde
uden for landsbyen, mens andre er selvstændige
erhvervsdrivende med base her. Nogle arbejder indenfor terapiog behandling, andre med kunsthåndværk,
og så har vi sågar en frisør iblandt os, fortæller Annette.
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 Den store kunstigt anlagte sø er velbesøgt på
lune sommerdage - især af børnene.

Kubehuse som disse er med til at skabe
originalitet i Hallingelille.



Selv er hun ansat i Køge Kommune som leder af en dag
institution. Hun, hendes mand og deres to børn har boet her
siden 2007, hvor de første huse skød op.
At det er populært at bo her, vidner en lav fraflytnings
procent om. En af beboerne, Chris Arendrup, har dog besluttet at sætte sit hus til salg af praktiske årsager.
– Reglen er, at hvis et hus sættes til salg, så skal det i første
omgang tilbydes beboerne, fortæller han.
Nu kunne nogle udefra tro, at eventuelle nye beboere skal
evalueres på deres holdninger af de nuværende beboere,
eksempelvis om politiske anskuelser, før der er kollektivt
grønt lys, men sådan er det ikke:
– Alligevel viste det sig ved det sidste folketingsvalg, at kun
én af os stemte til højre for midten. Men heri ligger ikke, at
det er en usagt forudsætning, at man skal høre til på venstrefløjen, siger Chris.

Hver måned holdes der et fællesmøde, hvor alle anliggender
bliver besluttet.
– Annettes mand og jeg bragte fx et ønske om at holde grise
op på et møde. Vi fik grønt lys men med det forbehold, at
det ikke måtte være til gene for andre. Aftalenblev, at vores
nærmeste naboer skulle komme med deres syn på sagen et
år senere, når erfaringerne var til stede, fortæller Chris, som i
det daglige er sælger indenfor forsikringsbranchen.
Når det kommer til fælles arrangementer, kan Hallingelille
på mange måder minde om et kollektiv, blot med den forskel, at beboerne bor individuelt i deres egne huse. Fester,
mærkedage og begivenheder er der masser af:
– Ud over et par ugentlige fællesspisninger har vi har både
de faste og de spontane fester og sammenkomster. Fastelavn, Skt. Hans, høstfest, jul for blot at nævne nogle. Så har vi
i reglen også den tradition, at når der bliver holdt en privat
fest for familie og venner, så er alle ”hallinger” velkomne efter
klokken 21, forklarer Annette.

Annette supplerer:
– Det eneste, man skal være indstillet på, når man flytter hertil,
er, at man deltager i fællesskabet og vedkender sig et medansvar for at leve op til principperne om bæredygtighed og
økologi. Ikke at forstå som en firkantet doktrin. Nogle iblandt
os har fx den holdning, at en bil ikke er udtryk for en sand
økologisk holdning. Andre tager mere afslappet på det.

FÆLLES BESLUTNINGER
Som beboer er der ét konkret krav, man skal opfylde: 40
timers fællesarbejde om året. Det kan være alt fra at deltage
i dyrkning og vedligehold af grøntsagerne, bære brænde til
fælleshuset eller deltage i bestyrelsesarbejdet.
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Læs mere på www.hallingelille.dk. Her kan I også læse,
hvordan I kan komme på rundvisning i landsbyen.

Ikke to af husene er ens.
Bærende er princippet om
maksimal forbrug af
naturlig energi.

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!

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.

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

Scan koden
og læs om
tilskud til
varmepumper.

+

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

B O BÆREDYGTIGT

Ny Nordisk
Hverdagsmad
– Spis efter årstiden
Af Lisbet Fibiger, fib@domea.dk

Ny Nordisk Hverdagsmad – Spis efter
årstiden er en samling bæredygtige
opskrifter til hele året udviklet
af gastronom Claus Meyer og
ernæringsekspert Arne Astrup.
Bogens 60 opskrifter er inspireret
af det nordiske køkken og giver
eksempler på, hvordan vi ved at tilberede maden efter de forskellige
årstider kan leve både sundere og
mere bæredygtigt, uden på nogen
måde at gå på kompromis med den
gode smag.
Opskrifterne er inddelt efter
sæsonensråvarer – forår, sommer,
efterår og vinter – og giver en god
variationaf fisk, kød, grøntsager,
bær osv. hen over året. Så lad dig
inspirere, og oplev glæden ved
at afprøve sunde udgaver af klassiske retter som paneret torsk og
koldskål eller kast dig ud i velsmagende fornyelsersom flækærte
frikadeller, rosenkålmos eller chips
af blæretang.

Velbekomme!

Andebryst

med græskarmos og stegt fennikel
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Sådan gør du:

t Opskrift til 4 personer

Mos: Skær skallen af græskarret, skræl kartoflerne og skær
begge dele i stykker på ca. 2x2 cm. Kom dem i en gryde,
hæld vand på, så det dækker og kog dem ca. 25 min., til de
er møre. Si al væden fra og tilsæt mælk, rapsolie, æblecidereddike, salt og peber. Pisk det hele til en grov mos med et
piskeris.

2 stk andebryst
(ca. 600 g i alt)
Mos:
400 g græskar
400 g kartofler
1 dl letmælk
2 spsk. rapsolie
2 spsk. æblecidereddike
salt og peber

Andebryst: Rids skindet og læg andebrysterne på en kold,
tør pande med skindsiden nedad. Varm panden op og lad
dem stege, til skindet er helt gyldent. Sæt dem i en forvarmet
ovn ved 160° i 10 min. inden servering.

Tilbehør:
2 små fennikler
200 g spinat
smør til stegning
1 tsk. knuste fennikelfrø
2 dl æblemost
salt og peber

Tilbehør: Skyl fennikel og spinat. Skær fenniklerne i kvarte,
skær den hårde, hvide stok i midten fra, kassér den, og
skær resten i tynde skiver. Nip enderne af spinaten. Sautér
fenniklen i smør, til den er lys gylden, tilsæt fennikelfrø og
æblemost, og lad det simre uden låg i 10-15 min., indtil
bundenaf gryden er næsten tør. Vend spinaten i og smag
til med salt og peber.

groft brød
Servering: Skær andebrysterne i skiver og servér dem med
den stegte fennikel, græskarmosen og groft brød.

Gulerodssuppe

med havtorn og blomkål-brøndkarsesalat
p

Opskrift til 4 personer

Sådan gør du:

Suppe:
2 løg
1 fed hvidløg
400 g gulerødder
1 spsk. koldpresset rapsolie
1 dl æblemost
½ bundt timian
60 g havtornbær
4 dl hønse- eller grøntsagsbouillon
20 g smør
salt og peber
æblecidereddike

Suppe: Pil løg og hvidløg og snit dem fint. Skræl herefter
gulerødderne og skær dem i små stykker. Steg løg og hvidløg i rapsolie ved middel varme, til de er glasklare. Hæld
herefter æblemost på og kom gulerødderne i. Pluk bladene
af timianen og tilsæt dem sammen med havtornbær og
bouillon.Kog suppen i ca. 30 min. til gulerødder og havtornbær er helt møre. Blend suppen med smør, og du får en glat
purésuppe. Smag til med salt, peber og æblecidereddike.

Salat:
½ blomkål
1 potte brøndkarse
½ dl fløde
2 spsk. flormelis
1 spsk. æblecidereddike
salt og peber

Salat: Pluk blomkålen i små buketter og skyl dem. Hak
brøndkarsen groft og vend den sammen med blomkålen
– gem lidt til drys. Pisk fløden sammen med flormelis og
eddike og smag til med salt og peber. Dryp dressingen over
blomkålen.
Servering: Drys brøndkarse på suppen ved bordet.
Blomkålssalaten kan spises ved siden af, eller den kan

kommes i suppen, så man både får lidt knas og sødme i retten.
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Kartoffelpandekager

med grønkålsfyld og gulerodssalat
Pandekager:
300 g kartofler
2 æg
1 dl mælk
2 spsk. rugmel
1 dl havregryn
1 tsk. salt
rapsolie til stegning
50 g vesterhavsost til
gratinering
(anden fast ost kan
bruges)

Fyld:
1 fed hvidløg
200 g grønkål
25 g smør
1 dl vand
½ dl fløde
salt og peber
Salat:
400 g gulerødder
30 g tørrede blåbær
(eller andre tørrede bær)
½ spsk. æblecidereddike
2 tsk. sukker
salt og peber

p

Opskrift til 4 personer

Sådan gør du:
Pandekagedej: Skræl kartoflerne, og riv dem på et fint rivejern. Pres vandet fra de revne kartofler, og rør dem sammen
med de øvrige ingredienser til en halvtyk pandekagedej.
Fyld: Pil hvidløget, og hak det fint. Skyl grønkålen grundigt,
og skær de groveste stilke fra. Pluk de fineste toppe, og
gem dem til salaten. Hak resten af kålen groft. Steg hvidløg
og kål i smør i en stor gryde i 3-5 min. Kom vandet ved, og
lad det koge under låg i 5 min. Hæld fløden ved, lad det
koge op og tag derefter gryden af blusset. Krydr med salt
og peber.
46

Pandekager: Steg en lille prøvepandekage i olie på en
varm pande, og smag dejen til med salt og peber. Steg derefter resten af pandekagerne. Læg pandekagerne sammen
to og to med grønkålsfyld imellem, og riv osten over. Læg
pandekagerne på bageplader, og bag dem i ovnen ved 160°
i 15-20 min.
Gulerodssalat: Skræl gulerødderne, skær top og bund
af, og skær gulerødderne i mindre stykker. Vend dem med
grønkålstoppe, tørrede blåbær, eddike og sukker. Smag til
med salt og peber.
Servering: Servér de rygende varme pandekager sammen
med gulerodssalaten.

Bagte æbler

u

Opskrift til 4 personer

4 æbler
200 g tyttebær
100 g hasselnødder
100 g rørsukker
4 spsk. creme fraiche

med tyttebær

Sådan gør du:
Fjern kernehuset fra æblerne med
en udstikker, eller skær det fra med
en kniv. Hak tyttebær og hasselnødder groft, og bland dem med
sukkeret. Fyld æblerne med blandingen, og stil dem i et lille ovnfast
fad. Bag æblerne ved 150° i 20 min.
Servering: Læg en skefuld kold
creme fraiche på de varme æbler,
og server med det samme.

Opskrifterne stammer fra "Ny Nordisk Hverdagsmad - Spis efter årstiden" af Claus Meyer, Arne Astrup m.fl. Bogen
er udgivet af FDB i samarbejde med Meyers Madhus og Forskningscenter Opus. © OPUS - www.FOODofLIFE.dk –
Københavns Universitet.
Fotograf: Anders Schønnemann

Konkurrence: Ny Nordisk Hverdagsmad
Vind bogen ”Ny Nordisk Hverdagsmad – Spis efter årstiden” ved at svare på følgende spørgsmål:

Hvor mange opskrifter er der i bogen Ny Nordisk Hverdagsmad?

❑ 60

❑ 70

❑ 170

Udfyld kuponen og send den til Domea inden den 10/10 2013. Du kan også deltage ved at
sende en e-mail med ovenstående oplysninger til konkurrence@domea.dk. Husk at
skrive ”Ny Nordisk Hverdagsmad ” i emnefeltet. Vinderne får direkte besked.
Navn:
Adr.:
Postnr.:
Lejemålsnummer: :

By:

DOMEA – LANDSCENTER
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Mærke: “Konkurrence”
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Stubbekøbing er Danmarks ældste købstad omgivet af smuk natur.

Velkommen til Boligselskabet af 1942 i

Stubbekøbing

Stubbekøbing. En by, der
emmer af købstadscharme,
snoede gader og bindingsværksidyl. For foden af
byens smukt anlagte park
ligger vandet over Grønsund, hvor miniputfærgen
Ida dagligt fragter folk til
og fra Bogø.
Af Lisbet Fibiger, fib@domea.dk
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S

tubbekøbing er dansk idyl, når det er bedst, men også duften af en
svunden tid, hvor fiskerierhvervet og byens velrenommerede cigarfabrik
trak arbejderfamilier til og skabte et levende og vækstfyldt centrum. I
dag er mange af datidens industrier sat ud af spil, og byen har i højere grad status som en kultur- og naturberiget perle i ”vandkantsdanmark”, hvor mange af
indbyggerne er pendlerfamilier, forretningsdrivende og folk i al almindelighed,
der holder af byens hygge og høje herlighedsværdi.
Byens almene boligorganisation, Boligselskabet af 1942 i Stubbekøbing, valgte
for nylig at indgå samarbejde med Domea om driften og administrationen af
selskabets124 boliger. For formand Vibeke Paaske var det oplagt for
Stubbekøbing at blive en del af noget større:
– Vi var i den situation, at vores forretningsfører opsagde sin
stilling, og som et forholdsvis lille boligselskab ønskede vi at
alliere os med et større administrationsselskab, der har erfaring
og kompetence i at drive almene boliger i alle dele af landet.

u De første beboere betalte en husleje på 61 kr. om måneden. Det var en høj husleje for den tid,
men nogle fik et kommunalt tilskud på 10 kr., så drømmen om ’eget’ hus kunne blive opfyldt.


Vestervang 3 fra 1981.



Færgen Ida sejler flere gange om dagen turister og
beboere til og fra Bogø.



Domeas lokale forankring på Sydsjælland og øerne var
desudenafgørende for, at det netop blev Domea, der fik
opgaven.

Det lokale er noget boligselskabet i Stubbekøbing vægter
højt. Hovedparten af boligselskabets boliger er hyggelige
tætliggende gårdhavehuse, som beboerne holder meget
af og bliver længe i. Ejendomsfunktionær Claus Bendtsen er
dus med alle og har en stor andel i den venskabelige og
lokale ånd, der hersker blandt beboerne.

– Det handler om nærvær, om at kende den lokale kultur og
forstå styrker og udfordringer i det lokalområde, som boligselskabet befinder sig i, fortæller Vibeke Paaske, der glæder
sig over, at boligselskabet nu tilføres ny energi.
Da Boligselskabet af 1942 blev stiftet for godt 70 år siden, var
det med opførelsen af de to boligafdelinger Smedevænget
og Østervang. Siden er tre afdelinger skudt frem i Vestervang,
ligesom der er etableret ungdomsboliger i Havnegadeog
lejligheder i boligafdelingen Solgården.
Også Domeas regionschef Pia Christiansen glæder sig til
samarbejdet:
– Vi er glade for at kunne byde boligselskabet i Stubbekøbing velkommen. Stubbekøbing er en skøn by, og for
Domea betyder det, at vi kan bygge videre på vores aktiviteter og lokale tilstedeværelse i området. Vi er sikre på, at vi
gensidigt vil få en masse godt ud af samarbejdet.

Smedevængets hyggelige gårdhavehuse
er opført i 1942.

– Vi har ikke problemer med at fastholde eller tiltrække nye
beboere, men mange af vores boliger har en del år på bagen
og trænger til at få udskiftet bl.a. tag, døre og vinduer. Det
er nogle lidt større ryk, hvor det er rart at have Domea og
Landsbyggefonden i ryggen.

FAKTA OM STUBBEKØBING
Stubbekøbing er Danmarks ældste købstad. Byen
ligger som en naturskøn perle på Falsters nordkyst
og har omkring 3.000 indbyggere. Stubbekøbing
byder på hyggelige forretninger, et stærkt kultur- og
foreningsliv, og om sommeren trækker områdets
kunstgallerier og smukke natur liv til byen i form af
sommerhusturister, campister og besøgende med
afgang til og fra Bogø.
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Få bæredygtige

vaner
Af Katrine Louise Grønne, klg@domea.dk

Tjek på køleskabet

1

Planlæg dine indkøb og undgå madspild – det koster
både i produktions- og affaldsfasen.
Indfør en ugentlig kødfri-dag – køerne prutter stadig…
Køb mad lokalt – kun for tomater kan det retfærdiggøres
med en lang transportrejse.

2
Undgå brug-og-smid-væk
Vær kreativ og udtænk smarte former for genbrug
– med en hurtig omsyning eller en gang maling har du noget
nyt og anderledes.
Tjek loppemarkeder, trendsales og dba.dk for alt, lige fra
møbler til legetøj og mærketøj, før du går i butikker og køber
nyt.
Lån maskiner, når du kun skal lave noget få gange. Få
fx en Facebook-konto og spørg dit netværk, om de ligger
inde med den excentersliber, du lige skal bruge til den gamle
skammel.
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Digitalisér

3

Afmeld reklamer, og læs i stedet tilbudsaviser på nettet, fx
på www.tilbudsaviser.dk
Opret en e-boks-konto, og få de fleste rudekuverter direkte i
det digitale arkiv. Se mere på www.eboks.dk
Køb musik, bøger og film digitalt. På www.filmstriben.dk
kan du gratis låne film og streame (afspille) dem via nettet.

Hold energien nede
på udstyr

4

Lad vaske- og opvaskemaskine arbejde om natten,
når strømmen alligevel er i overskud og billigst.
Sluk computere, opladere og andet elektronisk udstyr
på afbryderen. Husk: er der lys i, er der strøm i!
Investér i el-spare-pærer og genopladelige batterier.
De er dyre, men tjener sig hurtigt ind.

Gode vandvaner

5

Vand din have eller altanplanter med regnvand
– helst om aftenen, hvor der er mindst fordampning.
Tag kortere bade – det er både billigere, godt for miljøet,
og samtidig får du længere tid at snue i om morgenen.
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Her finder du
Domea

7
Servicecenter Fåborg
Engvej 15
5600 Fåborg
76 64 67 37
faaborg@domea.dk

1

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

9
Servicecenter Holbæk
Kløverstien 205
4300 Holbæk
76 64 66 90
holbaek@domea.dk
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3
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4
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10
Servicecenter Ringsted
Næstvedvej 42
4100 Ringsted
76 64 66 60
ringsted@domea.dk

5
7

8

6
11

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

1
Servicecenter Hjørring
Vestergade 8
9800 Hjørring
76 64 66 70
hjorring@domea.dk

3
Servicecenter Varde
Jernbanegade 4, st. th.
6800 Varde
76 64 67 90
varde@domea.dk

2
Servicecenter Give
Enggade 14 B, st
7323 Give
76 64 67 80
give@domea.dk

5
Servicecenter Haderslev
Naffet 2
6100 Haderslev
76 64 67 00
haderslev@domea.dk

4
Servicecenter Vejle
Damhaven 1, 1. Sal
7100 Vejle
76 64 67 50
vejle@domea.dk

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

6
Servicecenter Augustenborg
Hertugtorvet 14
6440 Augustenborg
76 64 67 40
augustenborg@domea.dk

www.domea.dk
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13
Servicecenter Høje-Taastrup
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
76 64 65 80
hoje-taastrup@domea.dk

