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Sommerferien står for de fleste lige for døren – har du mon planer i år? Europa lukker mere og mere 
op, og har du udlængsel, kan det lade sig gøre at søge ned under de sydlige himmelstrøg, hvor udsigten 
til varme og sol er lidt mere sikker end her i Danmark. Corona er dog stadig over os, og mon ikke rigtig 
mange bliver herhjemme, nyder vores dejlige land og håber på, at termometret kommer lidt over de tyve 
grader og regnen udebliver.

Her hos FællesBo glæder vi os i hvert fald til ferie. Til august ved vi nemlig, at der bliver fuld tryk på igen, 
når der skal afholdes 83 afdelingsmøder. Vi kan kun opfordre til, at du allerede nu sætter kryds i kalende-
ren. På side 18 og 19 finder du en liste over møderne og kan se, hvor og hvornår dit afdelingsmøde finder 
sted. Du har stadig god tid til at overveje, om du har forslag, som skal med på dagsordenen. Er du i tvivl 
om, hvordan man stiller et forslag, kan du få hjælp her i bladet på side 17.

I artikelserien ’Mennesker i Midten’ kan du læse om FællesBo-beboeren Tom Pedersen. Tom bor med sin 
hustru i Lyngbyen og er en mand med mange interesser og hobbyer – og han går all-in med de emner 
som interesserer ham. Læs med på side 10, hvor Tom fortæller om alt fra bygning af modelfly til kapsej-
lads med både joller og modelbåde og drageflyvning med en af hans 60 drager. Så længe der er teknik, 
motorer og fart over feltet, er Tom med på det hele.

Der er fuld gang i renoveringerne og renoveringsplanerne i FællesBo. Projekterne er i forskellige stadier. 
I nogle afdelinger er håndværkerne i fuld gang, og i andre afdelinger fylder planlægningen stadig. 
Få en status på helhedsplanerne på side 9. 

Du får som sædvanligt kort nyt om administrationens arbejde, og om hvad der rører sig på Kaj Morten-
sens bord. Og så giver vi dig naturligvis et indblik i, hvad der rører sig hos os i organisationsbestyrelsen.

Der er naturligvis også lidt udfordringer til hjernecellerne. Du finder denne udgaves krydsord på side 15, 
og løser du opgaven og finder løsningsordet, kan du sende det ind til os og deltage i konkurrencen om et 
smukt krus fra Kähler. 

FællesBo ønsker alle beboere en dejlig varm, hyggelig og afslappet sommer. Næste udgave af Til enhver 
Lejlighed kommer til september, men du kan som altid følge med på Facebook og på hjemmesiden.

Med venlig hilsen 
Organisationsbestyrelsen for FællesBo

til juni-nummeret af dit beboerblad 

VIL DU HAVE NOGET MED I BLADET?  
Har du, eller kender du nogen, som bor hos FællesBo, der har en god nyhed eller 
historie? Så er du meget velkommen til at give et tip til kommunikationsmedarbejder 
Karin Nygaard Sørensen på mail: kans@faellesbo.dk eller på telefon: 96 26 58 34.
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Sommer-åbningstider 
i BoligButikken
BoligButikken har igen slået dørene op for personlig 
betjening og har i sommerferieugerne 
26, 27, 28, 29, 30 og 31 åbent:

Mandag til torsdag kl. 10.00 – 14.00 
(både telefon og personlig betjening)

Fredag vil der være lukket for personlig betjening 
(telefontid fredag kl. 10.00 – 12.00).

Regnskaber for 2020 
kan ses på fællesbo.dk
Alle regnskaber fra alle FællesBos afdelinger er 
nu godkendt og lagt på www.fællesbo.dk under 
afdelingssiderne.

Læs årsrapporten for 2020
Har du lyst til at læse om, hvordan udviklingen er gået det seneste år i FællesBo, 
kan du læse årsrapporten, som nu ligger klar. Du finder den på www.faellesbo.dk 
under punktet ’om FællesBo’, ’Økonomi og rapporter’. 

Regler for grilning 
på altanen
I de lune sommeraftner kan det være fristende at grille på 
altanen. Du skal dog være opmærksom på din afdelings 
husorden. Heri kan du se, om det er tilladt at grille på 
altanen i din afdeling.

Derudover bør du slå op på kommunens hjemmeside og 
tjekke, om der er et lokalt forbud mod brug af ild i visse 
områder eller perioder for at undgå brand.

Hvis der i husordenen og på kommunens hjemmeside 
ikke er forbud om grill, må man som udgangspunkt gerne 
grille. Men husk at tage hensyn til dine naboer. 

Nye ansigter hos FællesBo 
CARINA SOHNEMANN  er pr. 1. maj ansat som boligsocial leder i Plads Til Forskel. Carina er 41 år, bor i 
Vildbjerg, og kommer fra en stilling som tværfaglig konsulent hos Herning kommune.

INGE MARKVARD ANDERSEN  som har været ansat som barselsvikar i Plads Til Forskel, har fået forlænget sit 
vikariat indtil 31. oktober 2021.

BJARNE HANSEN  er i perioden 14. juni til 27. august 2021 ansat som sommerafløser i område Midt. 

RASMUS HVIID FLENSBORG  er ansat som afløser i område Øst indtil 31. juli 2021.

Hjertelig velkommen til jer alle!

Husk
at tage

hensyn til
din nabo
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Stor opbakning til ny 
næstformand for FællesBo 

De næste to år hedder næstformanden for FællesBo, Mona 
Hedegaard. Det besluttede et enstemmigt repræsentant-
skab tirsdag den 8. juni ved årets repræsentantskabsmøde 
i MCH Herning Kongrescenter. Mona Hedegaard fik 100% 
opbakning fra samtlige 94 fremmødte repræsentantskabs-
medlemmer.

Mona Hedegaard har været medlem af organisationsbesty-
relsen siden 2013, hvor hun bl.a. sidder i styregruppen for 
Mission, Vision og Mål og er valgt som medlem af BL´s 6. 
Kreds for 3. år.

– Jeg er meget glad og taknemmelig for valget og glæder 
mig til at fortsætte arbejdet, og det gode samarbejde i orga-
nisationsbestyrelsen, udtaler Mona Hedegaard. Jeg brænder 
for arbejdet i organisationsbestyrelsen, og for mig er det 
vigtigt at være med til at styrke og støtte op om beboer- 
demokratiet. Jeg vil sammen med bestyrelsen arbejde 
konstruktivt og energisk med Mission, Vision og Mål for den 
kommende periode.

Mona Hedegaard overtager næstformandsposten efter 
Heidi Guldhammer Larsen, som har fungeret som næstfor-
mand de sidste 2 år, men som ikke ønskede genvalg.

Repræsentantskabet genvalgte desuden følgende medlem-
mer til bestyrelsen: Jesper Schreiber, Mette Østergaard og 
Kirsten Sørensen. Derudover blev Lone Cole afd. 014 Elme-
gården og Dinna Andrup Madsen afd. 113 Ydunsvej/Balders- 
vej valgt ind i bestyrelsen. Kirsten Sørensen er valgt for et år, 
og de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år. 
Organisationsbestyrelsen består derudover af: Formand Finn 
Stengel Petersen, Bo Kristensen, Freddy Horsleben og Jan 
Sloth Nielsen. Medarbejderrepræsentanten vælges torsdag 
den 10. juni, og Mette Junge Povlsen genopstiller til posten. 
Som suppleanter blev valgt: Danni Hansen, René Meyhoff, Lilli 
Hertzberg, Palle Frost Mortensen og Peter Altenhofen.

Omrokering
SERVICEINSPEKTØR TOMMY HANSEN, 
som oprindeligt var ansat som barselsvikar 
for Heidi Mikkelsen i område Syd, er pr. 15. 
maj ansat som serviceinspektør i område 
Vest. Tommy er 46 år og bor i Herning. 

I område Syd har FællesBo i stedet ansat 
ANDERS EG JØRGENSEN som vikar for 
Heidi Mikkelsen. Anders Eg er selvstændig 
og er derfor ikke ansat fuld tid, men han 
kan altid kontaktes og vil vende tilbage 
hurtigst muligt. 

Mona Hedegaard blev valgt som næstformand for boligorganisationen FællesBo. 
Hun afløser den hidtidige næstformand, Heidi Guldhammer Larsen.

Tommy Hansen Anders Eg Jørgensen
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Spændende sommerferieaktiviteter 
for børn i Herning kommune 

Ingen udlejning via AirBnB
Sommerferien står for døren, og det kan være fristende at forsøge at tjene lidt ekstra ved 
at leje sin bolig ud.

Når du bor til leje hos FællesBo, er det dog ikke tilladt at udleje din bolig via Airbnb eller 
andre udlejningstjenester. Det er i strid med almenlejeloven og kan medføre, at du bliver 
sat ud af din bolig.

Så har du tænkt dig at udleje din bolig, mens du er på ferie, eller blot for at tjene lidt 
ekstra, så skal du have ændret den plan. 

Herning Kommune inviterer i samarbejde med Herning Idræts-
råd, Kulturelt Samråd og kommunens forenings- og kulturliv 
alle skolebørn i 0. - 10. klasse til ferieaktiviteter i skolernes 
sommerferie (uge 26, 27, 28, 29 og 31).

En lang række foreninger og kulturelle institutioner tilbyder en 
masse spændende aktiviteter med masser af muligheder for 
alle aldersgrupper.

Der er en bred vifte af kreative, musiske, oplevelsesmæssige 
og idrætslige tilbud. Langt de fleste aktiviteter er gratis, mens 
nogle få koster lidt.

Læs mere på hjemmesiden www.hir.dk/aktivferie.

Lidt nostalgi
Afd. 016 Sjællandsparken, som ligger på hjørnet 
af Sjællandsgade og H. C. Ørsteds Vej, er en af de 
afdelinger, som snart skal igennem en stor renove-
ring med støtte fra Landsbyggefonden. Vi har fundet 
dette hyggelige billede af afdelingen. Billedet er 
ikke dateret, men mon ikke det er fra 60’erne eller 
70’erne med de skønne farver. 

Kilde: Arkiv.dk  
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Med Corona er det boligsociale arbejde blevet vigtigere 
end nogensinde før. Leder af FællesBos boligsociale ind-
sats Plads Til Forskel Marianne Rahbek stoppede sidst 
i marts.  Carina Sohnemann har overtaget ledelsen, og 
hun vil i tæt samarbejde med sin gruppe af medarbejdere 
og de mange eksterne aktører sikre, at det boligsociale 
arbejde forbliver i fokus, og at de store almene boligom-
råder også fremadrettet er attraktive steder at bo.

Plads Til
Forskel har 
fået ny leder 

– Alle har taget rigtig godt imod mig. Både medarbejdere i 
Plads Til Forskel, de øvrige kolleger i FællesBo og de samar-
bejdspartnere, vi arbejder tæt sammen med.

Jeg har også fået startet godt op på alt det faglige, der 
ligger bag en boligsocial helhedsplan. Det spænder jo bredt 
og mange har en aktie i sådan et samarbejde, både private 
og offentlige, og jeg må sige, at det lever fuldt ud op til 
de forventninger og forhåbninger, jeg havde til jobbet. Nu 
glæder jeg mig til at få hænderne endnu længere ned i 
opgaverne, fortæller Carina. 

Synlighed er vigtigt
Carina har tidligere arbejdet med tværfaglig koordinering 
hos Herning Kommune. – En del af de samarbejdspartnere, 
jeg nu får i Plads Til Forskel er fra Herning Kommune, og er 
folk jeg kender og har samarbejdet med i en anden kon-
tekst. Så jeg kender opbygningen og strukturen i kommu-
nen, – hvem sidder med hvad, og hvor kan man lige ringe 
hen for at for hjælp med det ene eller det andet – hvilket 
helt klart er en fordel, fortæller Carina.

Herning Kommune har også en stor aktie i den boligsociale 
helhedsplan rent organisatorisk og sidder blandt andet i be-
styrelsen. – I det daglige arbejde, og den daglige kontakt med 
beboerne, tænker jeg også, at der er stort potentiale i sam-
arbejdet med kommunen, og jeg tror, at vi kan understøtte 
hinandens arbejde og optimere det. Det er derfor vigtigt, 
at de kender til os i Plads Til Forskel og ved, hvordan de kan 
bruge os og omvendt. Så der er helt klart en vigtig opgave i at 
fortsætte med at synliggøre os over for kommune og andre 
interessante samarbejdspartenere, uddyber Carina.

Et godt eksempel på det gode samarbejde 
Et godt eksempel på det gode samarbejde mellem Herning 
Kommune og Plads Til Forskel så man under den sidste 
Corona-nedlukning i Fredens Sogn, hvor det var vigtigt at få 
bragt smitten ned så hurtigt som muligt blandt beboerne. 
Her spillede Plads Til Forskel en afgørende rolle med at 
informere og gøre beboerne opmærksom på, at situationen 
krævede handling. En opgave medarbejderne i Plads Til For-
skel påtog sig og klarede til UG. – Det ved jeg, at man satte 
stor pris på hos Herning Kommune, og jeg tror helt sikkert, 
at der ligger noget potentiale at arbejde videre med denne 
form for samarbejde, forklarer Carina.

Vigtigere end nogensinde
Grundtanken bag Plads Til Forskel er: At gøre det lettere at 
være i noget, der er svært. – Det taler meget til mig. Ikke 
mindst i forhold til Corona. Når der sker noget træls i ver-
den, så rammer det altid skævt. Dem, som har det sværest 
i forvejen, bliver tit hårdest ramt. I forhold til ensomhed, 
arbejdsløshed og sårbare unge så har Corona ikke gjort det 
nemmere. Plads Til forskel har mere end nogen sinde en 
opgave i at hjælpe og støtte dem, som har det svært, og det 
glæder jeg mig til at tage del i, slutter Carina. 

Plads Til Forskel er den boligsociale helhedsplan i 
Herning Kommune. Det er et samarbejde mellem 
boligorganisationerne FællesBo, Fruehøjgaard og 
Lejerbo samt Herning Kommune og Landsbyg-
gefonden. Vi samarbejder tæt med beboerne, 
kommunen, skolerne, daginstitutionerne, politi, 
SSP, UngHerning og frivillige foreninger.

Plads T i l  Forskel

N y  l e d e r
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Afd. 021 Gormsvej 
Den endelige planlægning af renoveringen på Gormsvej 
– også kaldet projekteringen – er nu godt i gang. Bygher-
rerådgiver Sweco Architects (tidl. Årstiderne Arkitekter) 
kommer med mange gode løsningsforslag og er på nuvæ-
rende tidspunkt i gang med at udarbejde udbudsmateriale 
til en totalentreprenør, som efterfølgende skal færdig-
projektere projektet. FællesBos genhusningsrådgiver 
indkalder i løbet af efteråret alle beboere til en personlig 
samtale om deres kommende genhusning. 

Afd. 024 Valdemarsvej/Thyrasvej 
Den endelige planlægning af renoveringen på Valdemars- 
vej/Thyrasvej – også kaldet projekteringen – er nu godt i 
gang. Totalrådgiver Rum Arkitekter kommer med mange 
gode løsningsforslag, og projektet kører godt. Vi forventer 
at igangsætte håndværkerudbuddet lige inden jul i år. 
FællesBos genhusningsrådgiver indkalder i løbet af 
efteråret alle beboere til en personlig samtale om deres 
kommende genhusning.

Afd. 016 Sjællandsparken, Afd. 019 Mindeparken, 
Afd. 104 Fredhøj, Afd. 106 Sønderager, 
Afd. 107 Porshøj
For disse fire afdelinger er næste skridt at finde en 
rådgiver. Denne rådgiver skal planlægge og færdiggøre 
grundlaget for helhedsplanen, så håndværkerne kan 
udføre planerne. Rådgiveren skal findes ved et udbud. 

Udbudsprocessen skal sikre, at FællesBo og afdelingerne 
får de mest kompetente rådgivere. Som led i denne proces 
er FællesBo i gang med et udbud på en rammeaftale 
med et antal rådgiverteams, som efterfølgende kan byde 
på renoveringsopgaven for de respektive afdelinger. Vi 
forventer at have en rådgiver på plads for alle afdelinger i 
løbet af efteråret i år.     

Afd. 210 Fredbovej 
Renoveringen af Fredbovej i Sunds er godt i gang. De 18 
boliger totalrenoveres, og beboerne er genhuset. Hånd-
værkerne er færdige med nedbrydningen og er i øjeblikket 
i gang med at lægge nyt tag og etablere den nye rumfor-
deling.  

Afd. 231 Anemonevej
Renoveringen af Anemonevej i Aulum er godt i gang. 
Arbejdet udføres primært udendørs med sandblæsning og 
pudsning af facaderne og reparation af tage. Der etableres 
kvist på 14 mindre boliger for at skabe mere lys og rum. 
Beboerne i boligerne genhuses. 

Afd. 230 Kløvervej og Markvænget, afd. 233 Rosen-
vænget, afd. 401 Vestparken og afd. 530 Vestergade
De fire afdelinger trænger alle til renovering. FællesBo har 
derfor igangsat arbejdet med en foreløbig helhedsplan. 
Der blev i maj og juni afholdt workshop med beboerne i 
alle fire afdelinger. 

Fælles Fremtid
FællesBo renoverer over en årrække omkring 2000 af organisationens 5000 boliger. 
Projekterne er samlet under navnet Fælles Fremtid, og du kan i hvert nummer af ’Til enhver Lejlighed’ 
læse nyheder om og status på, hvordan de forskellige projekter skrider frem.

Læs mere...
om de forskellige 

helhedsplaner på  

www.fællesfremtid.dk

Afdeling 210 Fredbovej Afdeling 231 Anemonevej
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Tiden på børnehjem var ikke nem for Tom og hans bror. For-
holdene var fuldstændig, som man har hørt om på Godhavn 
og andre børnehjem. Det var nogle meget barske år.
”Da jeg kom på efterskole, måtte jeg starte helt fra scratch. 
For på børnehjemmet havde du ikke dit eget tøj. Det var 
låst inde, og du fik kun rent tøj om lørdagen. Man stod i 
en lang række og ventede på at blive vasket, uanset hvor 
gammel man var. Sådan var det hele vejen igennem. Så da 
jeg kom på efterskole, vidste jeg ikke noget som helst om, 
hvornår jeg skulle gå i bad, hvor tit jeg skulle skifte tøj og 
alle den slags færdigheder. Men på efterskolen var der en 
pige, som havde været på børnehjemmet året før, og hun 
tog fat i mig og guidede mig med, ”du skal lige gå i bad”, ”gå 
lige op og skift tøj” og ”gør lige dét og dét”. På den måde 
lærte jeg det stille og roligt.

Efter efterskolen var der en masse rod i nogle år, indtil jeg 
kom på en ungdomspension i Aarhus, hvor man skulle lære 
at passe sit arbejde. Det kunne jeg ikke finde ud af, og det 
var nok mest fordi, jeg var blevet trodsig, efter jeg havde 
boet på børnehjemmet. Hvis jeg fik en ordre om, ”dét dér, 
det skal du bare” så tog jeg mit tøj og gik. Jeg skulle ikke 
tage mod ordrer fra nogen,” husker Tom. 

Med Dalgårds Tivoli i 9 år
Men der var en uventet redning forude. Det omrejsende 
Dalgaards Tivoli var blevet overtaget af den oprindelige 
ejers sønner, Leif og Alex, og deres koner, og de drev tivoliet 
videre. De manglede en ung, stærk arbejdskraft, og her 
kom Tom med.
”Her skete det sædvanlige med mig. Jeg blev sat til at billet-
tere på radiobanen, og jeg syntes, det var sjovt at springe 
rundt på banen og kræve penge ind. Da jeg så pludselig i 
stedet skulle passe en tombola, blev jeg sur og gik ind og 

pakkede mit tøj. Leif kom ind til mig og spurgte, hvad jeg 
lavede. ”Jeg pakker”, sagde jeg. ”Pakker? Det er der sgu ikke 
noget, der hedder. Du bliver betalt på forskud, så du skylder 
mig arbejdskraft!”, og så fik jeg en ordentlig én på hovedet, 
så jeg røg ud af vognen. Herefter rejste jeg rundt med dem i 
ni år. På et tidspunkt, da vi lå i Herning, mødte jeg Annette, 
og så var min skæbne afgjort. Vi blev gift på Annettes 18 
års fødselsdag. Annette rejste med rundt i et par år, og vi 
fik vores datter, men det fungerede ikke i længden. Så tiden 
var inde til at stå af tivoli-toget. 
Vi flyttede til Herning og fik en lillebitte lejlighed i Lau-
lundgade. I begyndelsen kørte jeg taxa for Stjerne-Biler i 
nogle år. Så flyttede vi på Læsøvej, og da arbejdede jeg som 
svejser på PCP i Vildbjerg,” erindrer Tom. 

Altid ondt i ryggen
Men fuldtidsarbejdet var på lånt tid. Da Tom som helt ung 
var soldat i Haderslev, blev han kasseret efter 6 måneder, 
fordi han har Scheuermann både i ryg og lænd. 
En lidelse, der gør, at han altid har ondt i ryggen. 
”Jeg blev derfor førtidspensioneret i starten af 80’erne, 
men måtte fortsat arbejde på deltid. Jeg arbejdede så i 
restauranten i Kongrescentret i 10 år. Men siden da har jeg 
måttet opgive det, og i dag er jeg jo pensionist, så jeg har 
god tid til alle mine hobbier,” fortæller Tom.

Et liv med model-
byggeri og fart 
over feltet
Tom Pedersen blev født i Kastrup for 68 år siden. Da han var otte år, døde begge forældre med præcis 
to ugers mellemrum. Moderen af kræft og faderen af sukkersyge. De var tre brødre, og Tom var den 
mellemste. Drengene havde en mormor i Silkeborg, og derfor kom de to yngste på børnehjem der. 
Storebroderen gik dengang i realen, så mormoderen vurderede, at det var bedst, at han boede hos 
hende, mens han tog sin eksamen. 

Af Tine Alexandersen

Da jeg kom på efterskole, 
måtte jeg starte helt fra 
scratch. For på børnehjem-
met havde du ikke dit eget 
tøj. Det var låst inde, og du 
fik kun rent tøj om lørdagen.



12

M e n n e s k e r  i  M i d t e n

Tom Bygger
Tom har teknisk snilde og hænderne skruet rigtigt på. Han 
kan lave stort set alt, og har aldrig været bange for at gå 
i gang med noget, selv om han ikke har prøvet det før. 
Årene med tivoliet gav uvurderlig viden om el, han har 
lært at svejse og har altid være god til at bygge i træ. Dét 
modelbyggere kunne bruge et år på at bygge, kunne Tom 
bygge på tre uger – derfor fik han allerede for 40 år siden 
tilnavnet Tom Bygger.

Det første modelfly
”Min far var meget optaget af modelfly, og jeg fik lov at 
være med, når han arbejdede med dem, og jeg tror, det 
altid har ligget i baghovedet. Omkring tre år efter min far 
døde, købte jeg et modelflysæt i en hobbyforretning i 
Silkeborg. Det hjalp min storebror mig med at bygge. Min 
fars bror havde fundet nogle motorer, da de havde ryddet 
op i boet efter mine forældre, og dem fik jeg. Så det dreje-
de sig tidligt om modelfly, og som 10 årig fløj jeg med mit 
første linestyrede modelfly.

Bygget over 350 fly
For mange år siden bestod et modelfly af en papkasse med 
en stak brædder i, som man skulle skære ud efter nogle 
streger og samle. I dag køber man stort set færdige fly. 
Men i årenes løb har Tom bygget over 350 fly og prøvet 
at flyve med alt. 
”Nu er jeg tilbage ved linestyring, som var det, jeg startede 
med. Jeg prøvede fjernstyring, fordi jeg igen ved en tilfæl-
dighed fik kontakt med en mand, der var én af de store 
kanoner inden for fjernstyrede fly. Det blev jeg bidt af. 
Vi fløj blandt andet på de store arealer ude ved Messe-
center Herning, og senere blev det flyttet til Skinderholm. 
Jeg flyver stadig med fjernstyring engang imellem, og jeg 
beholder også nogle af mine fjernstyrede fly, men mange er 
blevet solgt fra.

Da vi boede på Valdemarsvej i slutningen af 80’erne, be-
gyndte jeg igen med de linestyrede fly, og der mødtes jeg 
med en gut på græsarealerne derude og fløj. Vi læste, at 
man kunne sætte haler på flyene, og vi fik så kontakt med 
en af eksperterne indenfor combatmodeller, som egentlig 
bare er en vinge med en hale på. Vi mødtes med ham, og 
vi begyndte at flyve sammen. Det var sammen med ham, vi 
senere stiftede Herning Modelflyveklub,” forklarer Tom. 

I dag er ringen sluttet, og det er atter de linestyrede fly, 
Tom brænder mest for. Det er nok også det, han er bedst 
til, for i 1996 blev han Danmarksmester i combatfly.

Modelfly ligger fortsat i blodet
”Min søn har aldrig interesseret sig for modelfly, og han har 
altid rynket lidt på næsen af, at jeg fløj linestyrede fly. Som 
dreng ville han hellere sejle. Men nu er han selv voksen og 
har to børn, og nu har han faktisk købt en 
linestyret model i racerklassen, og synes 
det er noget af det fedeste.

Min datter 
har to sønner, 
som begge er 
meget talentfulde 
flyvere. Den ældste, 
Niklas, startede i en 
ung alder med at flyve 
med fjernstyrede fly. Allerede 
som 12-13-årig viste han imponerende 
færdigheder og kunne snart flyve og lave 
tricks, som jeg selv ikke kunne.

Den yngste, Tobias, deltog i Pinsestævnet, hvor han fløj 
combat i linestyrede fly ude på Skinderholm. Her har han 
vist et utroligt talent og overskud. Det næste bliver, udover 
masser af træning, at jeg skal lære ham at skille motorerne 
ad, rense dem og klargøre flyene igen,” understreger Tom.

Kærlighed til vandet
Én af de eneste positive ting, Tom fik med sig fra børne-
hjemmet i Silkeborg, var glæden ved vand. For stedet lå 
lige ned til vandet, og han har altid været glad for vand.
”På et tidspunkt købte jeg en gammel flipperjolle og 
meldte mig ind i Herning Sejlklub ude i Sunds. Jeg købte  
en optimistjolle til min søn, da han ikke var ret gammel, og 
så sejlede vi en årrække. Da min søn efter nogle år stop-
pede med at sejle, begyndte jeg i stedet at sejle med mo-
delskibe. Jeg købte en modelsejlbåd, som jeg byggede om 
til fjernstyret. Hele familien cyklede til Sunds sø for at sejle 
med sejlbåden. Der var tilfældigvis kapsejlads for model-
både, og jeg blev opfordret til at sejle med. Det gik virkeligt 
dårligt, blandt andet fordi de andre både var dobbelt så 
store som min, men jeg fik en masse forslag til forbedringer 
af min båd. Jeg arbejdede med det hele natten og deltog 
igen næste dag. Det gik en smule bedre, men godt var det 
ikke. Jeg fik så et hint til en gut, hvor jeg kunne købe en 
god brugt båd. Det gjorde jeg, og så var jeg hooked. Jeg har 
både sejlet DM og NM i Sunds sø, og jeg har været i Sverige 
og sejle Nordisk Mesterskab. Det var rigtig sjovt.  

Den største begivenhed i mit liv? 
Da jeg fik mine børn.

Mit yndlingssted? 
Et sted ved vandet.

Min livret?
Boller i karry med løse ris og millionbøf med 
kartoffelmos.

Min favoritmusik? 
Alt med en god rytme i. Fra AC/DC og Status Quo 
til svenske dance bands.

Min favoritbog? 
Fagbøger og -blade om fly, både og biler.

Mit favorit rejsemål:
Kreta.

      skarpe t i l  Tom6



Om tirsdagen er der klubaften i Herning Modelskibsklub i 
Skærbæk. Den er jeg også medlem af, og her er jeg begyndt 
at tage min søns dreng Mads med. Han er ikke så gammel 
endnu, og hans søster går til spejder, men vi syntes, at der 
også skulle være noget for Mads, så nu går han til sejlads 
sammen med mig,” siger Tom.

20 gange på Dragefestival
Dragefestivalerne på Fanø og Rømø har altid være priorite-

ret højt hos Annette og Tom. De har været begge steder 
mere end 20 gange i træk, og børnebørnene har været 
med. For Tom bygger og flyver såmænd også med 
drager. 

”Vi var på Fanø Dragefestival sidste år. Festivalen er 
startet af nogle tyskere, og den hedder egentlig Kit Flyer 

Meeting, så derfor kunne vi trods nedlukning og restriktio-
ner godt afholde det sidste år, fordi det er registeret som et 
møde med en drage. Det startede for 34 år siden, hvor to 
tyskere og en dansker, hver med deres drager, faldt i snak 
på stranden på Fanø. De aftalte at mødes samme uge året 
efter, og det har så holdt ved lige siden. Det er bare vokset 
og vokset. Nu er der 5.000 drager i luften. Der bliver afholdt 
forskellige arrangementer; ”Hjuleaften”, for hjulformede 
drager, ”Pinkland”, hvor man kun flyver med lyserøde 
drager – og så er der auktionen. Her donerer drageflyvere 
forskellige drager, som de har syet over vinteren, til en auk-
tion. Og tyskerne byder rigtig mange penge. De penge, der 
kommer ind ved denne auktion, har i næsten 30 år drevet 
et børnehjem i Afrika. 
I dag har jeg, sammen med Annette, omkring 60 drager, 
som vi har på et fjernlager. Det griber jo om sig,” siger Tom 
med en glimt i øjnene.

Tom har bevaret et legende sind. Lysten til og behovet for 
at prøve noget nyt – som også helst skal indeholde teknik, 
motorer og fart over feltet.
”Der har altid været noget nyt, jeg skulle prøve af. Jeg har 
også kørt gokart på Faurholtbanen i et par år som oldboys. 
Men spontaniteten kan også tage overhånd…

Hundeejer ved en tilfældighed
Da vi boede i Brande, havde jeg en kammerat, som kørte 
til Tjekkiet for at hente en hundehvalp af racen Prazsky 
Krysarik, der er verdens mindste hund. Jeg sagde i spøg, ”så 
må du hellere tage en med hjem til mig også, så den har en 
at lege med”. Og jeg sagde det vitterligt kun for sjov. Efter 
et par dage ringede min kammerat og sagde, at nu var de 
kommet hjem, og at han også havde en hvalp med hjem til 
mig. Jeg havde det problem, at jeg ikke havde fortalt noget 
til Annette. Så da jeg kom hjem med Sibal, strittede hun 
noget imod. Men da hun først fik ham i armene, var hun 

alligevel solgt. Og Sibal blev her. Det er otte år siden i dag. 
Senere har vi også fået Cirkeline. De er et par højt elskede 
familiemedlemmer,” understreger Tom.

Rækkehus på Holtbjerg
Annette og Tom har boet i Herning i mange år. Efter 31 år 
på Valdemarsvej fik parret den idé, at de godt ville prøve 
at bo i Brande. Og selv om de fik et dejligt hus at bo i, blev 
de aldrig branditter. De faldt aldrig til. Så de ville hjem til 
Herning. Tom meldte sig ind i FællesBo, og parret fik tilbudt 
lejligheden i Lyngens Kvarter, hvor de bor i dag. Men Tom 
kan jo ikke lade være med at have planer.
”Vi har et godt øje til rækkehusene ude på Holtbjerg. Det 
er ikke fordi, vi ikke er glade for at bo i Gullestrup, for vores 
lejlighed kan ikke ligge bedre, vores naboer er søde og 
rare, og der er stille og roligt derude. Vi kan rigtigt godt lide 
området, men rækkehusene på Holtbjerg passer bare bedre 
til vores behov. For jeg har brug for plads både til værksted 
for mit modelbyggeri – og til oplagring af alle stumperne. 
Og det kan jeg få i et af de rækkehuse derude, så vi krydser 
fingre for, at det snart lykkes,” slutter Tom.
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Sommeren er over os, og her i FællesBo har vi, på trods af 
Corona, stadig gang i mange spændende sager. 

Den 25. maj åbnede vi atter op for personlig betjening i 
BoligButikken. Det er skønt, at der igen er liv i huset, og 
selv om tingene har fungeret, giver det håb for en mere 
normal hverdag at møde vores beboere ansigt til ansigt og 
få en lille snak på vejen. Flere og flere af administrationens 
medarbejder har nu også mulighed for at møde ind på 
kontoret, så der er generelt mere liv på Nygade 20.

Sidst i maj blev det også muligt igen at leje et festlokale 
i FællesBos afdelinger. Der er naturligvis stadig regler for 
afstand, og hvor mange man må være i hvert lokale, Fæl-
lesBo følger regeringens retningslinjer - så hvis gældende 
forholdsregler efterleves, kan festlokalerne i afdelingerne 
igen benyttes til private fester. 

I BoligØkonomi har foråret som altid budt på travlhed med 
først og fremmest udarbejdelsen af årsregnskabet, for-
brugsregnskaber og bugetter for det kommende 
år. Herudover blev vi i foråret nødsaget til 
at skifte bank. Nordea meldte nemlig ud, 
at de havde valgt at lukke for udstedelse 
af byggekreditter for den almene sektor. 
Efter en sondering af markedet valgte vi 
derfor at skifte til Sydbank. 

Helhedsplanerne fylder meget her i ad-
ministrationen. Renoveringen af omkring 
1800 boliger over den næste årrække er 
en stor mundfuld, som kræver 
meget forberedelse, 
inden håndværkerne 
kan rykke ind. 

For at sikre, at vi 
vil have genhus-
ningsboliger 

nok, valgte vi i foråret løbende at stoppe for genudlejnin-
gen i de syv store afdelinger, som skal renoveres. Det drejer 
sig om afd. 016 Sjællandsparke, 019 Mindeparken, 021 
Gormsvej, 024 Valdemarsvej/Thyrasvej, 104 Fredhøj, 106 
Sønderager og 107 Porshøj. I praksis betyder det, at når en 
beboer flytter ud fra en af disse afdelinger, vil boligen ikke 
blive genudlejet, og vi vil herved kunne bruge disse boliger 
til genhusning, når renoveringerne går i gang. 

Det kan virke voldsom at holde så mange boliger tilbage, 
men behovet for genhusningsboliger bliver meget stort de 
kommende år, og vi mener, at dette er den bedste løsning, 
da de beboere, som skal genhuses, herved kan blive i deres 
lokalområde. 

Har man et ønske om en bolig i en af afdelingerne, er det 
naturligvis stadig muligt at komme på ventelisten til dem. I 
takt med at boligerne renoveres, kan vi igen tilbyde boliger 
– nu moderne gennemrenoverede boliger.

I særlige tilfælde har vi dog mulighed for at leje disse 
tomme boliger ud i tidsbegrænsede perioder, inden 

renoveringen går i gang. Boligerne bliver ikke sendt 
ud i tilbud, men ved henvendelse til BoligButikken 
kan der laves særlige aftaler.

Til slut vil jeg gerne takke for et godt repræ-
sentantskabsmøde tirsdag den 8. juni, som 
vi kunne holde fysisk i MCH Herning Kon-
grescenter. Med et fint fremmøde på 94 

stemmeberettigede medlemmer forløb 
mødet planmæssigt med god dialog 

og snak om året, der gik. 

Rigtig god sommer.

Venlig hilsen 
Kaj Mortensen

På mit bord lige nu
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Krydsordsløsningen skal være os i hænde senest 2. august 2021. Send løsnin-
gen til FællesBo, Nygade 20, 7400 Herning i en kuvert mærket ’Krydsord’. Eller 
send løsningen på en mail til kans@faellesbo.dk. Vinderen får direkte besked, 
og løsningsordet kan læses i næste udgave af ’Til enhver Lejlighed’. Præmien 
er et smukt krus fra Kähler til en værdi af ca. 200 kr.  Præmien kan ikke ombyt-
tes til penge. Ansatte ved FællesBo må ikke deltage i konkurrencen.

Løs krydsordet og deltag i konkurrencen om et smukt krus.

Vind et smukt Kähler-krus

FællesKryds

Vinder af 
krydsordet 

i “Til enhver Lejlighed” 
i marts var: 

Inga Hansen fra 
Herning.
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Det sker i bestyrelseslokalet
FællesBos repræsentantskab var tirsdag den 8. juni samlet 
til en af årets store beboerdemokratiske begivenheder – 
det årlige repræsentantskabsmøde. I organisationsbestyrel-
sen ser vi altid frem til denne dag og til – traditionen tro – 
at fremlægge beretningen for det foregående år. Det er en 
god måde at gøre status på, både for os selv, og for jer, som 
har valgt os. Mødet forløb godt, regnskabet blev godkendt, 
og vi fra bestyrelsen, som blev valgt eller genvalgt, takker 
for valget.

Corona har for alvor sat sit aftryk på bestyrelsesarbejdet. 
Mange bestyrelsesmøder og udvalgsmøder har været 
aflyst, men nu virker det som om, der er ved at være lys for 
enden at ”tunnelen”.

Muligheden for at finde en bolig til en rimelig pris er ikke 
blevet nemmere med Coronakrisen, når man ser ud over 
hele landet. Det private marked er glohedt, og der er man-
gel på boliger til en rimelig pris. Behovet for en god sund 
bolig er i stigende grad vigtig - og Coronakrisen understre-
ger det.

Vores hjem er vigtigere end nogensinde. Det har Corona 
også vist os. Nu skal vores hjem også kunne fungere som 
arbejds- og studieplads og opfylde andre behov. Fungerer 
vores boligsituation ikke, så går det ud over vores sundhed. 
Der er et fortsat stort behov for at have fokus på at udvikle 
behagelige, tilgængelige og grønnere boliger. Derfor er 

beslutningen om at indrette alle boliger med fiber en god 
fremtidig investering.

Bestyrelsesmøderne er nu blevet normaliseret igen, og den 
12. juni afholdte organisationsbestyrelsen et seminar, hvor 
vi gjorde status på vores Mission, Vision og Mål, som løber 
indtil slutningen af 2022. Mange mål er nået, andre blev 
sat i bero og føres videre til næste strategi, som starter op i 
2023, og som vi så småt er begyndt at arbejde på.
 
Vi er i øjeblikket i gang med planlægningen af afdelings-
møderne i august og september, og det er ingen hemme-
lighed, at vi glæder os rigtig meget til at komme ud til jer 
alle. Som vi plejer, stiller vi os til rådighed som dirigent for 
alle afdelingerne både med bestyrelser og afdelinger uden 
bestyrelser.
   
Med ønsket om en dejlig sommer
Organisationsbestyrelsen for FællesBo

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

MEDLEMMER AFDELING

Formand Finn Stengel Petersen 400 Gadegårdsvej

Næstformand Mona Hedegaard 004 Sabroesvej

Bestyrelsesmedlem Bo Kristensen 104 Fredhøj

Bestyrelsesmedlem Dinna Andrup Madsen 113 Ydunsvej/Baldersvej

Bestyrelsesmedlem Freddy Horsleben 301 Klokkeparken

Bestyrelsesmedlem Jan Sloth Nielsen 311 Toftevænget

Bestyrelsesmedlem Jesper Schreiber 024 Valdemarsvej/Thyrasvej

Bestyrelsesmedlem Kirsten Sørensen 008 Niels Bohrs Vej

Bestyrelsesmedlem Lone Cole 014 Elmegården

Bestyrelsesmedlem Mette Østergaard 103 Ny Møllevej 

Bestyrelsesmedlem Mette Junge Poulsen Medarbejderrepræsentant

Suppleanter Danni Hansen, René Meyhoff, Lilli Hertzberg, Palle Frost Mortensen, Peter Altenhofen

HUSK 

hvis du vil vide mere 

om organisationsbesty-

relsens arbejde kan du 

finde dagsordener og 

referater af bestyrelses-

møderne på

fællesbo.dk.



Efter sommerferien er det tid for de årlige afdelingsmøder. Det betyder, at det er nu, du kan få indflydelse 
på dagligdagen i din afdeling. Det er til afdelingsmødet, din stemme bliver hørt, hvis du har et godt forslag 
til en ændring i din afdeling. Det kan for eksempel være om:

• Nye legepladsredskaber
• Nye affaldsskure
• Ændringer til husordenen
• Hold af husdyr

Kun fantasien sætter grænser – men det er dog en god idé at tænke på, at forslaget gerne 
skal være til glæde for så mange beboere som muligt.  

MINIGUIDE

Stil et godt forslag til 
afdelingsmødet

S t i l  e t  g o d t  f o r s l a g

BESKRIV DIT FORSLAG
Formuler dit forslag, så man kan stemme ’ja’ eller ’nej’ til det. Og så er det vigtigt, at forslaget er udtømmende, så der 
ikke er noget at være i tvivl om for dem, der skal stemme. Det dur ikke at skrive: ”Hej, jeg synes ikke, man skal kunne 
vaske om aftenen. Hilsen Lise.”

For at gøre det konkret og til at stemme om kunne man i stedet skrive: ”Vasketiderne skal ændres, så man må vaske 
mellem kl. 07.00 og 19.00. Sidste maskine må startes kl. 18.00.”

Husk desuden at skrive dit navn og adresse på forslaget, og notér også gerne datoen, du har skrevet det, så det er 
tydeligt, at det er stillet rettidigt.

AFLEVER – OG FÅ EVENTUELT HJÆLP TIL DIT FORSLAG
Forslag skal du senest to uger før afdelingsmødet sende til FællesBo, Nygade 20, 7400 Herning, att.: Heidi Andersen. 
Eller på mail til hand@faellesbo.dk

Har du brug for hjælp til præcis udformning af forslaget, vil Heidi Andersen gerne hjælpe dig. 

PRÆSENTER DIT FORSLAG
På afdelingsmødet får du mulighed for at fortælle, hvorfor du mener, at din idé kan gavne afdelingen. 

De beboere, der er mødt op, stemmer om forslaget – og er der flertal for det, bliver det vedtaget. 

1

2

3
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Find

datoen for dit 

afdelingsmøde 

på de næste 

sider
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A f d e l i n g s m ø d e r  2 0 2 1

Afdelingsmøder 2021
AFDELINGSNAVN ADRESSE BY ANS. DATO KL.

Herninglund Herninglund 6 7400 Herning HS 17.08 18.00

Nørgaardsparken Rolighedsvej 1 abc, Nørgaardsalle 3 abc 7400 Herning HS 30.08 18.00

Skoleparken Skolegade 11 7400 Herning HS 31.08 18.00

Sabroesvej Sabroesvej 4-6 7400 Herning AJ 31.08 18.00

Tietgensgade, Thrigesvej mv. Tietgensgade, Thrigesvej, Banegårdspladsen 7400 Herning AJ 12.08 18.00

Eegholmen H C Ørsteds Vej 19 7400 Herning HS 06.09 18.00

Monradsgade Monradsgade 17 a - b 7400 Herning AJ 16.08 16.30

Niels Bohrs Vej Niels Bohrs Vej 1 - 23, 2 - 20 7400 Herning AJ/PBM 18.08 18.00

Ørstedgården H C Ørsteds Vej 41 - 43, Ole Rømers Vej 1 - 21 7400 Herning HS 01.09 18.00

Silkeborgvej Silkeborgvej 6 7400 Herning HS 23.08 19.00

Odensegården Niels Bohrs Vej 37 - 41, Odensevej 4-8 7400 Herning HS 09.09 18.00

H C Ørsteds Vej H C Ørsteds Vej 52 - 54 7400 Herning HS 22.09 18.00

Elmegaarden H C Ørsteds Vej 47 - 61 7400 Herning HS 16.08 18.00

Sprogøvej Sprogøvej 1 - 33, 2 - 36 7400 Herning HS 26.08 18.00

Sjællandsparken H C Ørsteds Vej 63 - 71, 43 - 51 7400 Herning HS/PBM 13.09 18.00

Slagelsegade Slagelsegade 17 - 27 og 20 - 34 7400 Herning AJ 28.09 18.00

Holbækvej Holbækvej 1a 7400 Herning LWI 28.09 16.30

Mindeparken H C Ørsteds Vej 86-120, 95-121 7400 Herning LWI/PBM 14.09 18.00

Knudsvej Knudsvej 3-7 7400 Herning LWI 24.08 18.00

Gormsvej Gormsvej 6-32, 13-23 7400 Herning LWI/PBM 26.08 18.00

Kaj Munks Vænget Kaj Munks Vænget 1-11 7400  Herning LWI 20.09 18.00

Gormsvej/Thyrasvej Gormsvej 7-9, Thyrasvej 11-17 7400  Herning LWI 17.08 18.00

Valdemarsvej/Thyrasvej Thyrasvej 2-60, Valdemarsvej 1-23 7400  Herning LWI/PBM 23.09 18.00

Valdemarsvej Valdemarsvej 167-335 7400  Herning LWI 19.08 18.00

Nis Petersens Gård Nis Petersens Gård 2 7400 Herning HS 07.09 18.00

A I Holms Vej A I Holms Vej 1-91 7400  Herning AJ 16.08 17.30

Møllevænget Møllevænget 4 - 5 - 7 7400  Herning HS 19.08 18.00

Ny Møllevej Ny Møllevej 27 - 49, 28 - 42 7400  Herning AJ 02.09 18.00

Fredhøj Gl Landevej, Fruehøjvej, Fruehøj Alle, Grundtvigsvej, Gl. Skolevej 7400  Herning HS/PBM 20.09 18.00

A.I. Holmsvænget A.I. Holms Vej 2 - 92 7400  Herning TH 13.09 18.00

Sønderager, Herning Sønderagervej 2-66, H P Hansensven 50 7400  Herning TH/PBM 15.09 17.00

Porshøj Porsvænget 1 - 37 og 2 - 56 7400  Herning TH/PBM 08.09 18.00

Frejasgade/Danasvej Danasvej 33 - 47, Frejasgade 8 - 36 7400  Herning TH 06.09 18.00

Ringparken Læsøvej 7 - 141 7400  Herning TH 01.09 18.00

Gyvelvej Gyvelvej 3-21 7400  Herning TH 30.08 18.00

Heimdalsvej, Gefionsvej Heimdalsvej 3 - 13 og 6 - 16, Gefionsvej 3 - 7 og 8 7400  Herning TH 22.09 19.00

Fenrisvej Fenrisvej 2a-b, 4 7400  Herning TH 25.08 18.00

Ydunsvej, Baldersvej Ydunsvej 33, Baldersvej 55 7400  Herning TH 23.08 18.00

Teglparken Teglværks Lunden 1A-15H 7400  Herning TH 19.08 18.00

Kastanievej 5 og 7 Kastanievej 5 og 7 7451 Sunds AJ 19.08 18.00

Lyngbyen Lyngens kvarter og Engens kvarter 7400 Herning IW/SM 16.09 18.00

Fredbovej Fredbovej 1-7 7451  Sunds IW 13.09 18.00
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Kastanievej Kastanievej 23a-25b, 17a-21b 7451  Sunds AJ 23.08 18.00

Linåtoften Linåtoften 2-22 7451  Sunds IW/TH 11.08 18.00

Kastanievej Kastanievej 27A-37F 7451  Sunds AJ 26.08 18.00

Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd. Troldbjergvej 16a-f, Simmelkær Hovedgade 39-41 7400  Herning PBM 24.08 18.00

Kløvervej, Markvænget Kløvervej 12-20, Markvænget 9-17 7490  Aulum IW 08.09 18.00

Anemonevej Anemonevej 2a-22c, 1a-29d 7490  Aulum IW 06.09 18.00

Østertoft, Østervang Østertoft, Østervang 7490  Aulum IW 02.09 18.00

Rosenvænget Rosenvænget 1-7 7490  Aulum IW 30.08 18.00

Skolegade, Kastaniealle Skolegade 5, Kastanieallé 5 7490  Aulum IW 24.08 11.00

Danmarksgade, Rørparken Rørparken, Danmarksgade 7490  Aulum IW/PBM 25.08 18.00

Vinkelvej, Danmarksgade Danmarksgade 40-42, Vinkelvej 8-10, 15-17 7490  Aulum IW 16.08 18.00

Aulum Midtby Østergaardsalle 3 og 7 7490  Aulum IW 17.08 10.00

Enebærvej, Østvænget mv. Enebærvej, Grantoften, Østvænget, Hovedgade 7490  Avlum IW 19.08 17.00

Skolestien, Bredgade, Vestparken Skolestien, Bredgade, Vestparken 7540  Haderup IW 18.08 18.00

Jens Jensens Vej Jens Jensens Vej 6-18, 9-21 7540  Haderup AJ 26.08 11.00

Lyng- og Egeskrænten, Tjørnevej Lyngskrænten, Egeskrænten, Tjørnevej 7540  Haderup PBM 02.09 18.00

Tolstedparken Tolstedparken 203-225, 102 - 108 7400  Herning LWI 31.08 18.30

Klokkeparken Klokkeparken 113-147, 227-255, 110 - 140 7400  Herning LWI 02.09 18.00

Højen, Gjellerup Højen 2 - 132 7400  Herning LWI 07.09 18.00

Toftevænget, Hammerum Elmegade 31 - 35, 105 - 109 7400  Herning LWI 09.09 17.00

Toftevænget, Hammerum Elmegade 37 - 103 7400  Herning LWI 09.09 17.00

Markvænget, Hammerum Markvænget 1 - 12 og 13 - 40 7400  Herning LWI 12.08 17.30

Jernbanegade, Hammerum Jernbanegade 4 7400  Herning LWI 16.09 16.30

Hammerum Hovedgade Hammerum Hovedgade 95 - 97 7400  Herning LWI 16.09 18.00

Gadegårdsvej, Lind Gadegårdsvej 40-62, 39-61, 111-117 7400  Herning AJ/PBM 06.09 17.00

Vestparken Vestparken 15-27, 6-24 7400  Herning AJ 09.09 19.00

Præstevej, Akelejevej, Margrethevej Præstevej, Akelejevej, Margrethevej 7400  Herning AJ 30.08 18.00

Adelvej Adelvej 12-64 7400  Herning AJ 07.09 18.00

Landsbyprk. Møllevænget, P.S gård Landsbyprk., Møllevænget, Peder Strikker Gård 6933  Kibæk AJ 13.09 18.00

Møllegrdv., Brinkevej, Holm Parken Møllegårdsvej, Brinkevej, Holm Parken 6933  Kibæk AJ 14.09 18.00

Bekkasinvej Bekkasinvej 1-39, 12-64 6933  Kibæk AJ 16.09 18.00

Sønderbro Sønderbro 8-26 6933  Kibæk AJ 20.09 18.00

Kastanie Alle, Sandfeld Alle, Rønne Alle Kastanie Alle, Sandfeldparken, Rønne Alle 6933  Kibæk AJ 02.09 14.00

Enghaven Enghaven 2-4, 42-60, 66-84 6933  Kibæk AJ 09.09 11.00

Birkebækvej, Skovbjerg Allé Birkebækvej 12-16, Skovbjerg Allé 2-16, 18-22 7400  Herning PBM 19.08 18.00

Engholmv., Nørreg. mv. Engholmvej, Nørregade, Strøget, Postgården 7280  Sdr. Felding AJ/PBM 22.09 17.30

Tømmergården Tømmergården 2-32 7280  Sdr. Felding AJ 16.09 11.00

Bytoften, Tjørring Bytoften 1 - 69 7400  Herning PBM/TH 17.08 18.00

Sydgaden Sydgaden 12a-12h 7400  Herning TH 12.08 17.00

Snejbjerg Hovedgade Snejbjerg Hovedgade 38-47 7400 Herning TH 20.09 18.00

Ørrevej Ørrevej 7-9 abc 7400  Herning IW 09.09 17.00

Vestergade Vestergade 25-31 7480  Vildbjerg IW 15.09 18.00

LWI = Lene Winther
IW = Inge Würtz
HS = Henrik Sørensen

PBM = Peter Bøgebjerg Mortensen
TH = Tommy Hansen

SM = Søren Mortensen
AJ = Anders Eg Jørgensen

Ansvarlig inspektører:

Listen er senest revideret 14. juni 2021



Hvis du får brug for at kontakte
en ejendomsfunktionær

Ejendomsfunktionærerne 
kan kontaktes i tidsrummet
Mandag – torsdag kl. 07.00 – 15.30
Fredag  kl. 07.00 – 12.00

Oplever du – uden for ovennævnte tids-
rum – at stå i en akut opstået situation 
(fx et sprunget vandrør), som ikke kan 
vente til næste arbejdsdag, skal du benytte 
FællesBos

AKUT TELEFON 97 120 118
Men husk, at det er KUN i akutte situati-
oner, uden for ejendomsfunktionærernes 
træffetid, du skal bruge dette nummer.

Midt
Tlf. 61 24 30 10
midt@faellesbo.dk

1 Herninglund

2 Nørgaardsparken

3 Skoleparken

6 Eegholmen

7 Monradsgade

9 Ørstedgården

10 Silkeborgvej

11 Odensegården

12 H. C. Ørsteds Vej

14 Elmegården

15 Sprogøvej

16 Sjællandsparken

26 Nis Petersens Gård

100 A. I. Holms Vej

101 Møllevænget

104 Fredhøj 

Øst
Tlf. 61 24 30 40
oest@faellesbo.dk

18 Holbækvej

19 Mindeparken

20 Knudsvej

21 Gormsvej

22 Kaj Munks Vænget

23 Gormsvej og Thyrasvej

24 Valdemarsvej og Thyrasvej

25 Valdemarsvej

300 Tolstedparken

301 Klokkeparken

302 Højen

310 Toftevænget

311 Toftevænget

312 Markvænget

313 Jernbanegade

314 Hammerum Hovedgade

Syd 
Tlf. 61 24 30 50
syd@faellesbo.dk

4 Sabroesvej

5 Tietgensgade mv.

400 Gadegårdsvej

401 Vestparken

402 Kølkær mv.

403 Adelvej

410 Landsbyparken mv. 

411 Møllegårdsvej mv. 

412 Bekkasinvej

413 Sønderbro

414 Kastanie Allé mv. 

415 Enghaven

420 Birkebækvej mv.

430 Engholmvej mv. 

431 Tømmergården

Vest
Tlf. 61 24 30 20
vest@faellesbo.dk

105 A. I. Holms Vej

106 Sønderager

107 Porshøj 

108 Frejasgade og Danasvej

109 Ringparken

110 Gyvelvej

111 Heimdalsvej og Gefionsvej

112 Fenrisvej

113 Ydunsvej og Baldersvej

114 Teglparken

500 Bytoften

510 Sydgaden

511 Snejbjerg Hovedgade mv. 

Nord 
Telefon: 61 24 30 30
nord@faellesbo.dk

167 Kastanievej

200 Lyngbyen

210 Fredbovej

211 Kastanievej

212 Linåtoften

213 Kastanievej

220 Troldbjergvej mv.

230 Kløvervej og Markvænget

231 Anemonevej

232 Østertoft og Østervang

233 Rosenvænget

234 Kastaniegården

235 Danmarksgade og Rørparken

236 Vinkelvej og Danmarksgade

237 Aulum Midtby

250 Hodsager

260 Feldborg

270 Jens Jensens Vej

271 Lyngskrænten mv. 

520 Ørrevej

530 Vestergade 

Nygade 20    7400 Herning    Tlf: 96 26 58 58      www.faellesbo.dk


