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Forord 

På vegne af FællesBo har Årstiderne Arkitekter og Kuben Management udarbejdet denne foreløbige fysiske 
helhedsplan for afdeling 231, Anemonevej.  
 
Afdelingen har, gennem en årrække, haft store problemer med opfugtning af murværket, som har resulte-
ret i puds – og malingafskalning i et stort omfang. Desuden er der konstateret revnedannelse. Skaderne er 
undersøgt i 2001 og siden i 2013, hvor der i den mellemliggende periode er sket en yderligere skadesudvik-
ling. De konstaterede facadeproblemer har allerede givet anledning til mange udgifter til udbedringsarbej-
der, og afdelingen er i dag økonomisk nødlidende.  
 
Med afsæt i afdelingens bygningsforhold, herunder de præsenterede svigt og skader, er der tydeligt behov 
for en gennemgribende renovering af især facaderne. Med nærværende helhedsplan er der derfor særligt 
fokus på en renovering af klimaskærmen, med henblik på at udbedre de konstaterede bygningsskader. 
 
I forbindelse med en screeningsrapport udarbejdet af FællesBo i 2014 har udlejningssituationen fået en rød 
vurdering, idet udlejningen af afdelingens 14 stk. 2-værelses tagboliger opleves som særdeles vanskelig. 1. 
sals boligerne fremstår mørke og trænger til en gennemgående lysning af trælofter, i lysninger, på dørpla-
der og på paneler/gerichter.  
 
For at imødekomme disse udlejningsvanskeligheder indbefatter helhedsplanen endvidere etableringen af 
nye tagkviste med altan samt lysning af boligerne indvendigt. Afdelingen er beliggende i Aulum, som er en 
centerby. Det betyder, at der er god mulighed for at forbedre udlejningssituationen, hvis afdelingen reno-
veres og tagboligerne opgraderes.  
 
 
 
 
 
Kaj Mortensen   Knud Villy Mogensen 
     
FællesBo    FællesBo 
Adm. Direktør    Formand for organisationsbestyrelsen 
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Baggrund og tilgang til renoveringen 

 

BAGGRUND 
 
Afdeling 231 i Aulum er en afdeling i store vanskeligheder. Afdelingen har, gennem en årrække, haft store 
problemer med opfugtning af murværket. De konstaterede facadeproblemer har allerede givet anledning 
til mange udgifter til udbedringsarbejder, og afdelingen er i dag økonomisk nødlidende.  
 

Med afsæt i afdelingens bygningsforhold, herunder de præsen-
terede svigt og skader, er der tydeligt behov for en gennemgri-
bende renovering af især facaderne. Med nærværende hel-
hedsplan er der derfor særligt fokus på en renovering af klima-
skærmen, med henblik på at udbedre de konstaterede byg-
ningsskader. 
 
I forbindelse med en screeningsrapport udarbejdet af FællesBo 
i 2014 har udlejningssituationen fået en rød vurdering, idet 
udlejningen af afdelingens 14 stk. 2-værelses tagboliger ople-
ves som særdeles vanskelig. 1. sals boligerne fremstår mørke 
og trænger til en gennemgående lysning af trælofter, i lysnin-
ger, på dørplader og på paneler/gerichter.  

 
Boligerne er placeret i Aulum, som ligger i Herning Kommune tæt på Herning by.  Afd. 231, Anemonevej er 
således beliggende i oplandet til Herning, og den nuværende konkurrence fra de omkringliggende parcelhu-
se samt lejeboliger er med til at mindske boligernes attraktivitet – sammenholdt med afdelingens stand og 
relativt høje husleje.  
 
Forholdene betyder, at afdelingen i dag er økonomisk nødlidende. Til og med 2011 er der anvendt en stor 
sum på facaderenovering i afdelingen. Efter 2011 er vedligeholdelsen stoppet, fordi det vurderes, at afde-
lingen ikke har råd til den gennemgribende renovering der er behov for, idet udgifterne vil belaste afdelin-
gen i et omfang, afdelingen ikke kan bære. Huslejeniveauet er allerede højt, bl.a. grundet store udgifter til 
løbende renoveringer indtil 2011. Desuden er der i dag et stort antal fraflytninger i afdelingen, hvor årsagen 
skal findes i en kombination af afdelingens stand, de 14 stk. 2-rums tagboliger opført i 1988’s stand og det 
høje huslejeniveau.   
 
Denne helhedsplan indbefatter en plan for, hvorledes afdelingens problemer kan løses og den fremtidige 
udlejning således kan sikres.  
 
På baggrund af et kendskab til byen Aulum samt andre af afdelingens eksisterende udlejningsvilkår - her-
under en dokumentation af den demografiske udvikling i Aulum, kan der argumenteres for, at afdelingen 
også på sigt kan få en eksistensberettigelse, hvis de rette tiltag gennemføres. Byen byder umiddelbart på et 
kundegrundlag til almene boliger. 
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UDARBEJDELSE AF SCREENINGSRAPPORT OG HANDLEPLAN 
 
FællesBo udarbejdede i 2014 en screeningsrapport for afdelingerne beliggende i oplandet, herunder afde-
ling 231 i Aulum Formålet med rapporten var at give et mere generelt overblik over kvaliteter, mangler og 
udfordringer i oplandsafdelingerne. Endvidere var rapporten tænkt som et vejledende værktøj for den stra-
tegi afdelinger i oplandet til Herning skal udvikle sig efter.  
 
Afdelingerne, som indgår i rapporten, bedømmes efter de samme parametre. Parametrene er vurderet ud 
fra afdelingernes nuværende stand.  
 
Afd. 231 fik følgende vurdering:  
 

 Udlejningssituationen: Rød vurdering 
 

 Boligindretning: Gul vurdering 
 

 Tilgængelighed: Gul vurdering 
 

 Udearealer: Grøn vurdering 
 

 Byggeteknisk stand: Gul vurdering 
 

 Driftsforhold: Rød vurdering 
 

 Boligsocialt: Gul vurdering 
 

 Beliggenhed: Grøn vurdering 
 
I forlængelse af screeningsrapporten blev der 
udarbejdet en handleplan. 
 
Formålet med handleplanen var at give FællesBo 
og organisationsbestyrelsen et redskab til at 
vurdere og prioritere, hvilke afdelinger der ligger 
i Hernings opland, der har behov for hvilke tiltag. 
Rapporten giver et grundlag for at prioritere 
bebyggelserne og dermed afdelingerne i forhold 
til hinanden, både mht. byggetekniske, funktio-
nelle og æstetiske tiltag. Samtidig giver den et 
overblik over afdelingens økonomiske situation 
og den tidshorisont, der bør arbejdes under.  
 
Handleplanens overordnede konklusion for afd. 231 

 
 
 
 

Det er med udgangspunkt i handleplanens konklusioner, at FællesBo nu har valgt at udarbejde denne fore-
løbige helhedsplan for afdelingen.  
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FÆLLESBOS TILGANG TIL RENOVERINGER 
 
Der er, når almene boligafdelinger på landsplan renoveres, tradition for at have fokus på boligernes fysiske 
tilstand og de dertilhørende udearealer. FællesBo har valgt en anden vej – og har i stedet formuleret en 
helhedsorienteret tilgang til de kommende renoveringer for således at sikre, at boligerne, også i fremtiden, 
er attraktive og dermed kan udlejes.  
 
Med en helhedsorienteret tilgang inddrages viden om forhold, der har stor betydning for hvordan boligef-
terspørgslen udvikler sig over tid, ikke alene i forhold til de enkelte afdelinger, men også i bredere forstand, 
idet boligbehov og- efterspørgsel konstant udvikler sig som en del af den almindelige samfundsudvikling.  

 
FÆLLESBO’S STRATEGITILGANG 

1. Der gennemføres en analyse, der kan skabe viden. 
2. Der udvikles en strategi, hvor prioriteringer og valg foretages og sammenfattes. 
3. Der foretages en planlægning, der viser handlemuligheder og hvorved processen kan styres.  

 
Den udarbejdede helhedsplan for afdeling 231 vil være et resultat af viden på flere niveauer, som illustreret 
ved figuren nedenfor: 
 

 
 
MAKROFORHOLD OG FORHOLD I NÆROMRÅDET 
Først er der gennemført en analyse af såkaldte makroforhold, der kan have betydning for den fremtidige 
boligefterspørgsel af mere generel karakter. Det gælder både forhold og tendenser, som præger boligmar-
kedet og bosætningen i Danmark, underordnet geografisk placering samt forhold og tendenser, som præ-
ger boligmarkedet og bosætningen i Herning Kommune.  
 
Efterfølgende er der gennemført en områdeanalyse indeholdende viden vedrørende den enkelte afdelings 
nærområde samt viden om hvorledes de enkelte afdelinger spiller sammen.  

 
LØBENDE DIALOG MED HERNING KOMMUNE 
For at sikre, at alle niveauer spiller sammen samt at de rigtige aktører bidrager med og modtager den rette 
viden, sker der en løbende dialog med Herning Kommune. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af en række foreløbige helhedsplaner for afdelinger i Herning by samt en 
enkelt i Sunds, blev der oprettet en strategistyregruppe. Strategistyregruppen består af repræsentanter fra 
Herning Kommune, FællesBo og et antal rådgivere. Strategistyregruppen mødtes hver tredje måned i for-
bindelse med helhedsplansudarbejdelsen. I dag mødes strategistyregruppen ikke fast, men der sker i stedet 
en løbende dialog med Herning Kommune ad hoc, hvor relevante emner drøftes og forventninger løbende 
afstemmes.  
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UDARBEJDELSE AF HELHEDSPLANER 
Den områdebaserede analyse i indeværende helhedsplan danner, sammen med analysen ”Makroforhold og 
udviklingstendenser” (Jævnfør bilag 5) og de afholdte møder vedr. strategien for afd. 231 i Aulum, ud-
gangspunkt for arbejdet med den fysiske helhedsplan for afdelingen.  
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Budget, finansiering og huslejekonsekvens 

 
De vigtigste budgettal er fremhævet nedenfor. Generelt henvises der til Landsbyggefondens budgetskema 
for afdelingen, vedlagt helhedsplanen. Ligeledes henvises der i øvrigt til LBF ansøgningsskema, som forefin-
des på driftsoette.lbf.dk 
 

 
 
 
Der er følgende fordeling af udgifterne: 

FINANSIERING Udgifter inkl. moms og fordelte omkostninger (1000 kr.)  
Opretning m.v.  9.201 
Miljøforbedring (friarealer)  1.966 
Ombygning/sammenlægning  0 
Tilgængelighed  0 
Forbedring og opretning (ekskl. fordelte arbejder)  2.091 
I alt  13.259 

 

MULIGHEDER I FORBINDELSE MED HELHEDSPLANENS FINANSIERING 
 
Som det fremgår af afsnittet ”Vurderet konkurrenceevne og attraktionsværdi” nedenfor, er det nødvendigt 
at sætte ind, for at forbedre afdelingens nuværende meget kritiske økonomiske situation. Den fortsatte 
drift af afdelingen er betinget af, at der sættes ind med en helhedsorienteret løsning. Derfor indeholder 
helhedsplanen både en fysisk opretning, som skal forbedre afdelingens udlejningsforhold, samt tiltag som 
skal gøre afdelingen driftsøkonomisk bæredygtig. 
 
For at forberede afdelingens udlejning er det, ud over de fysiske tiltag, nødvendigt at gøre afdelingen kon-
kurrencedygtig på pris. FællesBo vurderer, at afdelingens eksisterende husleje ikke kan bære en stigning i 
forbindelsen med de konkrete renoveringsforslag, som helhedsplanen indeholder. Afdelingen er hårdt øko-
nomisk trængt, og har derfor ingen mulighed til selv at bidrage til finansieringen.  
 
FællesBo gør derfor opmærksom på, at afdelingens eksisterende husleje på 685 kr. pr. m²/år ikke må stige i 
forbindelsen med de konkrete renoveringsforslag. Dette også selvom huslejen næste år allerede er budget-
sat til 698 kr. pr. m²/år. 
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Med en renovering og en fastholdelse af huslejen på de 685 kr. pr. m²/år vurderes det, at udlejningen kan 
sikres og dermed, at afdelingens økonomi kan genoprettes.   
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Vision og konkrete målsætninger 

Den foreløbige helhedsplan for afd. 231, Anemonevej indeholder en række målsætninger. Målene nedenfor 
skal være med til at sikre afdelingens fremtidige konkurrencedygtighed. 
 
Målende kan anvendes som konkrete målbare succeskriterier i en fremtidig evaluering. 

AFDELINGENS VISION 
 
Afdelingens vision er at skabe et antal udlejningsdygtige boliger i Aulum, som er konkurrencedygtige både 
hvad angår kvalitet og pris. Visionen er en afdeling med en sund og stabil økonomi uden tomgangsboliger 
og lejetab og med et minimum af fraflytninger. 
  
I afdelingen bor der i dag primært ældre og enlige. Ud af de 77 boliger, er der kun 15 boliger, hvor der bor 2 
voksne.  
 
Gul vurdering af udlejningen i rapporten Screening Opland udarbejdet af FællesBo i 2014 
 

 
 
Afdelingens boliger skal i særlig grad henvende sig til enlige og evt. enlige med børn. Desuden kan en mål-
gruppe være seniorer, som savner et reelt alternativ til parcelhuset med et minimum af vedligeholdelse. 
Dette på trods af, at der ikke etableres tilgængelighed i afdelingen.  
 
En anden mulig målgruppe kunne være enlige og sårbare beboere, der mangler en vedligeholdelsesfri bolig 
til en overkommelig pris.  
 

KONKRETE MÅL FOR AFDELINGENS FYSISKE FORHOLD 
 

 At afdelingen fremstår som et attraktivt sted at bo – både boliger og udearealer 
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 At afdelingen bliver særligt attraktiv for enlige og seniorer 

 
 At klimaskærmen renoveres, med henblik på at imødekomme facadeproblemerne 

 
 At de mørke tagboliger påføres tagkvist med altan samt lysnes, med henblik på at gøre boligerne 

mere attraktive 
 

KONKRETE MÅL FOR AFDELINGENS ØKONOMISKE FORHOLD 
 

 At sikre udlejningen gennem en renovering af afdelingen samt en fastholdelse af nuværende husle-
je 
 

 At sikre afdelingens konkurrenceevne på det lokale boligmarked – både i relation til almene og pri-
vate lejeboliger samt parcelhuse i Aulum 

 
 At sikre en langsigtet og stabil økonomisk udvikling, således at afdelingen bliver driftsøkonomisk 

bæredygtig 
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Analyse af afdelingens udlejningsvilkår 

En afdelings fremtidsperspektiver betinges af en række forhold såsom overordnede samfundsbetingede 
forhold, afdelingens geografiske beliggenhed, det by- og nærområde, hvor afdelingen er beliggende samt 
afdelingens konkurrencesituation. 
 
Disse forhold har alle stor betydning for en afdelings nuværende eksistens og udfordringer og et kendskab 
til disse, er samtidig afgørende for at kunne fremføre et forslag til, hvorledes en renovering af afdelingen 
skal gribes an med henblik på at sikre en fremtidig udlejning af afdelingens boliger.  
 

MAKROFORHOLD OG UDVIKLINGSTENDENSER 
 
Som nævnt er der udarbejdet en analyse af såkaldte makroforhold og udviklingstendenser, der kan have 
betydning for den fremtidige boligefterspørgsel af mere generel karakter. Det gælder både forhold og ten-
denser, som præger boligmarkedet og bosætningen i Danmark underordnet geografisk placering og forhold 
og tendenser, som præger boligmarkedet og bosætningen i Herning Kommune.  
 
Analysens datamateriale bygger på udtræk fra Statistikbanken (Danmarks Statistik) samt en landsdækkende 
undersøgelse: ”Befolkningens boligønsker”, foretaget i 2009 (Real Dania Forskning). 
 
Endvidere inddrages resultater fra en repræsentativ bosætnings- og boligpræferenceanalyse gennemført i 
Aalborg Kommune i 2012. Resultaterne fra undersøgelsen gennemført i Aalborg Kommune inddrages kun, 
hvor der ikke ligger landsdækkende analyseresultater. Selvom undersøgelsen er gennemført i Aalborg 
Kommune vurderes det som forsvarligt, at anvende undersøgelsens resultater i forhold til at beskrive bo-
sætningsmønstre og tendenser på landsplan og dermed også i Herning Kommune.     
 
Alle analysens resultater fremgår af bilag 4. 
 
OPSUMMERING OG RELEVANS 
Her følger en kort præsentation af analysens resultater. Et kendskab til disse resultater har inddraget i og  
været med til at kvalificere afdeling 231’s helhedsplanløsningsforslag. 
 
Renoveringsbehov 

 Der er behov for en opgradering af lejeboliger i Herning Kommune med fremtidssikring for øje; 
o Et stort antal af lejeboligerne i Herning Kommune er opført før 1969 (48 % af de almene bo-

liger og 63 % af de private lejeboliger). 
 

 En del af afdeling 231’s boliger skal henvende sig til seniorer; 
o Mere end hver fjerde (26 %) af beboerne i den almene boligmasse i Danmark er 60 år eller 

derover. 
o De aldersgrupper i Aalborg Kommune, hvor den største andel har præference for en lejebo-

lig, næste gang de skifter bolig, er de 17-29 årige og de 60-79 årige. 
 

 En stor andel af afdeling 231’s boliger skal henvende sig til enlige; 
o 68 % af alle almene boliger på landsplan beboes af enlige.  

 
 En stor andel af afdeling. 231’s boliger skal henvende sig til enlige uden børn; 
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o 56 % af alle almene boliger på landsplan huser enlige uden børn. 
o 38 % af alle boliger på landsplan huser enlige uden børn. 

 
 En mindre del af afdeling 231’s boliger skal henvende sig til enlige med børn; 

o 12 % af alle almene boliger på landsplan huser enlige med børn. 
o 7 % af alle boliger på landsplan huser enlige med børn. 

 
 En mindre andel af afdeling 231’s boliger skal henvende sig til børnefamilier bestående af to voksne 

med ét barn eller to børn; 
o Kun omkring hver tiende almene bolig (11 %) på landsplan huser børnefamilier bestående 

af par med enten et barn eller flere børn.  
o Kun 6 % af alle etageboliger i Herning Kommune beboes af børnefamilier, bestående af par 

med enten et barn eller flere børn. 
o 22 % af alle boliger på landsplan huser børnefamilier bestående af par med enten et barn 

eller flere børn.  
 
Boligstørrelser 

 I afdelingen skal der være et stort antal 2- og 3-rumsboliger. Der skal være flest 3-rumsboliger; 
o Den største andel af de personer i Aalborg Kommune, der vil bo i en etagebolig, næste gang 

de flytter, ønsker en 3-rumsbolig. Den næststørste andel ønsker en 2-rumsbolig. Hele 80 % 
af personerne, der vil bo i en etagebolig, ønsker således enten 2 eller 3 rum. 

 
 Afdelingen skal rumme et antal boliger til de unge der HAR afsluttet deres uddannelse. Det er be-

boere, der er mellem 25 og 32 år og som skal have ca. 3 værelser og med plads til det første barn; 
o Vurderingen af foretaget på et afholdt strategistyregruppemøde, hvor Herning Kommune 

ligeledes var repræsenteret. 
 

 Et meget stort antal af boligerne i afdeling 231 skal være under 100 kvm; 
o Undersøgelse indikerer, at 70 % af de enlige ældre på 60 år eller ældre ønsker en bolig på 

under 100 kvm. 
o Undersøgelse indikerer, at de enlige generelt ønsker mindre boliger under 100 kvm. 
o Undersøgelse indikerer, at den typiske ønskede boligstørrelse for enlige forsørgere er under 

100 kvadratmeter (omkring 55 %).  
 
Boligtyper og boligindretning 

 Alle boliger i afdeling 231 bør have en rummelig altan: 
o Ca. 70 % af alle de personer i Aalborg Kommune, der vil bo i en etagebolig næste gang de 

skifter bolig, oplever det som afgørende eller vigtigt, at deres næste bolig har en terrasse 
eller altan. 

 
Nærområdets betydning for nuværende og kommende lejere 

 Nærheden til dagligvareforretninger er af meget stor betydning for alle beboersegmenter:  
o Af de personer i Aalborg Kommune, som gerne vil bo i en etagebolig næste gange de skifter 

boliger, finder 86 % eller derover det vigtigt eller afgørende, at bo i et område tæt på dag-
ligvareforretninger. 
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GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE BETINGELSER OG INFRASTRUKTUR 
 
Den regionale udvikling i Danmark er præget af, at væksten i højere og højere grad koncentreres omkring 
de største byer, hvor danske og internationale virksomheder er centralt placeret i forhold til uddannelsesin-
stitutioner, infrastruktur og højtuddannet arbejdskraft.  
 
Afdeling 231 er placeret i Aulum, som er en  i Herning Kommune med 3.128 indbyggere. Aulum er kate-by
goriseret som ”Centerby” af Herning Kommune. Befolkningsudviklingen i Aulum har været stigende fra 
2006 til 2014 med 210 personer, dog med et lille fald fra 2013 til 2014. På trods af stigende indbyggertal, 
lider byen, ligesom flere af de andre byer i oplandet til Herning, af at være placeret i et ”udkantsområde”, 
hvilket bl.a. betyder, at huslejeniveauet ikke må blive for højt sammenlignet med lejeboligerne i Herning.  
 

 
Kilde: Danmarks Statistik (Hentet 5. juli 2015), BEF44: Folketal 1. januar efter byområde 

 
 
INFRASTRUKTUR 
Aulum er beliggende mellem Herning (21 km fra Aulum) og 
Holstebro (18 km fra Aulum) og har gode bus- og togforbindel-
ser til begge disse byer. 
 
Vurderet ud fra byens infrastruktur kan det siges, at byens og 
dermed afdelingens fremtidsudsigter er positive. Med dette 
menes, at byen i dag og på sigt må skønnes at kunne sikre en 
udlejning af boligerne i afd. 231, såfremt de imødekommer 
boligbehovet. Dette sammenholdt med, at Herning Kommune 
satser på Aulum som en ”Centerby” yderligere er med til at 
tale for, at afdelingen, også på sigt, vil have en eksistensberet-
tigelse.  
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NÆROMRÅDET – OMVERDENSANALYSE AFDELING 231  
 
BELIGGENHED 

I det følgende betragtes hvilke faciliteter og rekreative tilbud beliggenheden 
udbyder.  Afdeling 231 ligger i Aulum, der er en centerby med et godt by- og 
handelsliv og samtidig er tæt på naturen 
 
Afdelingen ligger, som nævnt, i Herning Kommune. Herning Kommune er Dan-
marks tredjestørste kommune målt på areal. Herning by fejrer i 2013 sit 100 års 
jubilæum som købstad. Kommunen er central i det midtjyske og er blandt andet 
hjemsted for museer, teatre, musikhuse, sportsarenaer samt Herning Kongres-
center – med andre ord tilbyder byen et væld af oplevelser i afdelingens bagha-
ve. 
 

AFDELINGEN OG NÆROMRÅDET 
Afdeling 231 er en attraktivt afdeling med spændende byggeri bestående af række-/kædehuse. I afdelingen 
er der et stort grønt område, hvor der er mulighed for boldspil med mere, og der er en god legeplads. Fra 
afdelingen er der frit udsyn til mark og eng og afdelingen fremstår som en stille landsby i byen.  
 
Afdelingen er beliggende meget tæt på skole, fritidshjem/fritidscenter, indkøbsmuligheder samt læge, 
tandlæge, fysioterapi mv. Derudover er der ligeledes vuggestue, børnehave og ældrecenter tæt på afdelin-
gen. I Aulum er der ligeledes forskellige sportsaktiviteter, bl.a. idræt, gymnastik, friluftsbad, skytteforening 
mv.  
 

   
 
OMRÅDETS UDVIKLINGSMULIGHEDER – HERNING KOMMUNEPLAN 
 
Boliger 
I Herning Kommuneplan er der afsat et årligt gennemsnitligt boligbyggeri på 12 boliger. De nye boligområ-
der understreger planen om at udvikle byen i en ring centreret om bymidten. Rammeområde B.14, Gl. 
Vandværk, er ændret fra etageboligområde til et boligområde, hvor der kan placeres senior- og ældreegne-
de boliger som tæt-lav byggeri.  Rækkefølgen for udbygning er en sideløbende etapeudbygning af B13 og 
B16 inden den nordlige del af B15 igangsættes. 
 
Erhverv 
Der udlægges ikke nye erhvervsarealer i denne kommuneplan, da der er ledige arealer i de nuværende 
udstykninger. På sigt kan der udlægges arealer i den vestlige del af byen i forbindelse med en ny vestlig 
omfartsvej. 
 
Byfornyelse 
Mulighederne for byfornyelse af visse bygninger i Kirkegade, Jyllandsgade, Tømmergade og Lilletorv under-
søges i planperioden. 
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UDLEJNINGSSITUATIONEN OG BOLIGEFTERSPØRGSEL 
 
Rød vurdering af udlejningen i rapporten Screening Opland udarbejdet af FællesBo i 2014 
 

 
 
DEN NUVÆRENDE UDLEJNINGSSITUATION 
Som det fremgår af tabellen nedenfor lå fraflytningen på 16 boliger i 2013, hvilket med i alt 77 lejemål i 
afdelingen giver en fraflytningsprocent på 21 %, og dermed godt hver femte bolig i afdelingen.  
 
Fraflytningsprocenten 

 Afd. 231 2010 2011 2012 2013 

Antal 21 22 26 16 

Andel af alle boliger 27 % 29 % 34 % 21 % 

 
Som det fremgår af tabellen har fraflytningsprocenten ligget højt over den senere årrække. Ifølge FællesBo 
er afdelingens boliger generelt ”meget svære” at udleje. Det gælder for både 2- og 3-rums boligerne. Dog 
oplever FællesBo den største hyppighed i fraflytninger i afdelingens 2-rums boliger opført i 1988. Det skyl-
des, at boligerne, som ligger på 1. sal i tagetagen, synes mørke og ikke imødekommende. 
 
FællesBo vurderer, at afdeling 231’s boliger bliver endnu vanskeligere at udleje i fremtiden, hvis de ikke 
renoveres, da boligerne ikke lever op til ansøgernes krav. 
 
I afdelingen 231 er der i dag 1 tomgangsbolig. Ifølge FællesBo holdes tomgangen nede, ved at der dannes 
flere tilbud for at sikre genudlejning. Det store antal tilbud koster i administrationsomkostninger. FællesBo 
vurderer endvidere, at denne metode på sigt ikke vil være tilstrækkelig. 
 
FÆLLESBO’S VURDERING AF BEGRUNDELSER FOR NUVÆRENDE UDLEJNINGSSITUATION 
Ifølge FællesBo skyldes udlejningssituationen primært, at afdeling 231’s boliger står over for store facade-
problemer, som kan komme til at præge afdelingens huslejeniveau voldsomt i en negativ retning, hvis kli-
maskærmen ikke renoveres med støttede lån. Desuden lever tagboligerne fra 1988 ikke op til de potentielle 
lejeres krav til boligstandard. 
 
Den store udskiftning af lejere vidner om, at boligerne i et stort omfang anvendes som en mellemstation, 
og ikke betragtes som en mere permanet bolig. 
 
DEN NUVÆRENDE BOLIGEFTERSPØRGSELS KARAKTER 
Antallet af personer på ventelisten til afdeling 231’s boliger er faldet over de sidste år. 
 
Venteliste 

 Afd. 231 Dec. 
2012 

Dec. 
2013 

Dec. 
2014 

Dec. 
2015 

2-rums boliger 17 12 9 15 

3-rums boliger 24 28 17 20 
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Antallet på venteliste har været en smule fladende siden 2012. FællesBo oplever ofte, at der bliver takket 
ned til de mørke tagboliger på 1. sal ved fremvisning af disse. Fællesbo må derfor generere flere tilbud, før 
en lejlighed udlejes.  
 

VURDERET KONKURRENCEEVNE OG ATTRAKTIONSVÆRDI 
 
De tre faktorer beliggenhed, boligkvalitet og boligudgifter (pris/husleje) hænger uløseligt sammen når det 
skal undersøges, hvorledes en afdelings boliger skal renoveres for at sikre den fremtidig udlejning.  

                            
En god beliggenhed er ensbetydende med en velvillighed for de kommende lejere til at acceptere en lavere 
boligkvalitet og/eller en højere boligudgift. En dårlig beliggenhed er i stedet ensbetydende med, at de fleste 
vil kræve en god boligkvalitet og/eller en lavere husleje. Dette forhold styrkes yderligere, hvis prisen på 
boliger i nærområdet er lavere og hvis boligkvaliteten er bedre sammenlignet med afdelingens boliger.  
 
Dette forhold gør sig gældende for afdeling 231 som er beliggende i et område, hvor der er stor konkurren-
ce fra andre almene boliger, fra private lejeboliger samt fra ejerboliger i form af omkringliggende parcelhu-
se/villaer.  
 
ALMENE LEJEBOLIGER I AULUM 
FællesBo har som den eneste almene boligorganisation almene boliger i Aulum.  
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Den årlige kvm leje i afdeling 231 ligger i 2015 på 685 kr. ekskl. forbrug. Den månedlige husleje for en bolig 
på 65 m² ligger derfor på ca. 3.710 kr. ekskl. forbrug.  
 
Som det fremgår af tabellen nedenfor ligger afdelingens huslejeniveau over gennemsnittet på 660 kr. pr. 
m²/år for de 295 almene lejeboliger, som ligger i Aulum i dag.   
 

 
 
Flere af de øvrige afdelinger i Aulum har et huslejeniveau langt under niveauet i afdeling 231, hvilket er 
med til at skabe en tilspidset konkurrencesituation.  De afdelinger, hvor huslejeniveauet ligger over niveau-
et i afd. 231, er enten opført senere end afd. 231 (Aulum Midtby er opført i 2005) eller en stor andel af 
boligerne er ældreboliger, som også trækker huslejeniveauet opad.  
 
FællesBo oplyser desuden, at det generelt er svært at udleje boliger i Aulum, hvis huslejen bevæger sig over 
et niveau på 650 kr. pr. m²/år alt efter afdelingens stand. 
 
PRIVATE LEJEBOLIGER I AULUM 
I juli 2015 er det i alt 1 privat lejeboliger på markedet.  
 

 
Søgning Boliga.dk på postnummer 7490 Aulum (6. juli 2015) 
 

Den årlige kvm leje i for denne ligger 440 kr. ekskl. forbrug.  
 
VILLAER OG RÆKKEHUSE I AULUM 
Som det fremgår nedenfor ligger huspriserne i Aulum ikke på et særlig højt niveau. Der er i området solgt 
43 boliger (markeret med rød) indenfor en radius af 1 km fra afdelingen (markeret med blåt) i perioden 1. 
januar 2014 til 8. juli 2015 Den gennemsnitlige boligudgift1 er på 588 kr. pr. m2/år. Oplysninger er hentet fra 
Boliga.dk den 6. juli 2015. 

                                                           
1
 Salgspriser og øvrige oplysninger om salget er indhentet fra Boliga.dk den 8. juli 2015 for perioden 1. januar 2014 til 8. juli 2015. Efter søgning er 

salg, hvor der ikke er tilknyttet m2 for boligen frasorteret. Dette skyldes at der ikke er tale om beboede boliger, men ejendomme til erhverv mm. 
Herefter er der på baggrund af oplysningerne omkring salgspris og boligens m2 udregnet en boligudgift pr. m2/år. Boligudgiften dækker over ejen-
domsværdiskat, grundskyld, en brandforsikring, en gennemsnitlig vedligeholdelse pr. m2 af boligen. Derudover regnes med en kalkulationsrente på 6 
procent, som skal dækker over renteudgifter til boliglån og banklån og eventuel afdrag på boligen. Det er en kalkulationsrente, så den kan sagtens 
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Dette er en boligudgift langt under de ca. 685 kr. pr. m2/år, som afdelingens boliger ligger på. 
 

 
 

KONKLUSION PÅ KONKURRENCESITUATIONEN 
Grundet afdelingens høje boligudgift i dag, sammenlignet med de omkringliggende lejeboliger og ejerboli-
ger, vurderer FællesBo, at afdelingen ikke kan klare en huslejestigning, når afdelingens boliger renoveres. 
Dette forhold skal der tages hensyn til ved finansieringen af renoveringen. 
 
Afdelingen var for nogle år siden ramt af et stort antal tomgangsboliger. Antallet eskalerede og nående helt 
op på 13 boliger ud af de 77. Udlejningschef hos FællesBo Gitte Bjerregaard pointerer, at de kan være be-
kymrede for, at en sådan ond spiral kan brede sig igen, hvis afdelingens huslejeniveau bliver for højt.  
 
Idet boligudgifter i høj grad må betragtes som værende et konkurrenceparameter, vil afdelingen kunne 
have vanskeligt ved at håndtere en stor huslejestigning i forbindelse med renoveringen af afdelingen. Dette 
skal der tages hensyn til i forbindelse med finansieringen af helhedsplanen for afdelingen.  

                                                                                                                                                                                                 
være lavere for nogen eller højere for andre. Der regnes med en grundskyld på 5581 kr. pr. år, som er gennemsnittet for alle ejerboliger i år 2015 i 
Herning Kommune. Derudover regnes med en ejendomsværdiskat på 1 procent af købesummen. En brandforsikring (lovpligtig, hvis der er lån i 
boligen) på 4500 kr. pr. år og vedligeholdelse for 100 kr. pr. m2 om året. 
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Eksisterende bygningsmasse samt renove-
ringsforslag 

 
Følgende afsnit beskriver afdelingens bygningsforhold og arkitektur, samt planer for udbedring af skader og 
uhensigtsmæssige fysiske forhold og nye arkitektoniske udtryk. Afsnittet er bygget op omkring en beskrivel-
se af de eksisterende forhold, med vægt på skader og andre uhensigtsmæssige fysiske forhold.  
 
Førnævnte skaber, sammen med afdelingens ønsker, rammerne for hvilke principper der bør inddrages 
med henblik på at opgradere afdelingens bygningsmæssige forhold og udvendige udtryk. Derudover beskri-
ves de konkrete renoveringsforslag. 
 

EKSISTERENDE FORHOLD 
 
OVERORDNET AFDELINGSBESKRIVELSE 
Afdeling 231 består af i alt 77 familieboliger. Heraf er 42 af boligerne tæt/lav-byggeri og 35 boliger er i eta-
gebyggeri (kædehuse med stuen og 1. sal). Til haverne er der såvel mindre private haver som udendørs 
fællesarealer.  
 
Bygningerne med numrene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27 og 29 er opført i 1988 
Bygningerne med numrene 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 og 23 er opført i 1995 
 
Afdeling 231 er beliggende på Anemonevej 1-29, 7490 Aulum. 
 
Boligerne er enten 2- eller 3-rums boliger, der fordeler sig, som det fremgår af nedenstående tabel: 
 

 Eksisterende forhold 

 Antal Størrelse 

2-værelses 46 45-64 m2 

3-værelses 31 75-85 m2 
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Som det også fremgår af nedenstående oversigt, består afdelingen af en noget blandet bebyggelse, hvor 
afdelingens bygninger varierer. Det gælder både boligernes størrelse og indretningen samt boligernes be-
liggenhed i bygningerne. 
 

Bolig nr. Boligtype Bolig nr. Boligtype Bolig nr. Boligtype Bolig nr. Boligtype 

1 Stueplan 8A 1½ plan 15A 1½ plan 21A Stueplan 

    8B Stueplan 15B 1½ plan 21B 1. sal 

2A 1½ plan 8C 1. sal 
 

  21C Stueplan 

2B Stueplan 
 

  16A 1½ plan 21D 1. sal 

2C 1. sal 9A 1½ plan 16B Stueplan 

 
  

    9B 1½ plan 16C 1. sal 22A 1½ plan 

3A Stueplan 
 

  
 

  22B Stueplan 

3B 1. sal 10A 1½ plan 17A 1½ plan 22C 1. sal 

3C Stueplan 10B Stueplan 17B 1½ plan 
 

  

3D 1. sal 10C 1. sal 
 

  23A Stueplan 

    
 

  18A 1½ plan 23B 1. sal 

4A 1½ plan 11A Stueplan 18B Stueplan 23C Stueplan 

4B Stueplan 11B 1. sal 18C 1. sal 23D 1. sal 

4C 1. sal 11C Stueplan 
 

  
 

  

    11D 1. sal 19A Stueplan 25A 1½ plan 

5A 1½ plan 
 

  19B 1. sal 25B Stueplan 

5B 1½ plan 12A 1½ plan 19C Stueplan 25C 1. sal 

    12B Stueplan 19D 1. sal 
 

  

6A 1½ plan 12C 1. sal 

 
  27A 1½ plan 

6B Stueplan 

 
  20A 1½ plan 27B Stueplan 

6C 1. sal 13A 1½ plan 20B Stueplan 27C 1. sal 

    13B 1½ plan 20C 1. sal 
 

  

7A Stueplan 
 

  
 

  29A 1½ plan 

7B 1. sal 14A 1½ plan 

 
  29B Stueplan 

7C Stueplan 14B Stueplan 

 
  29C 1. sal 

7D 1. sal 14C 1. sal         
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BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD: SVIGT OG SKADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afdeling 231 har store byggetekniske problemer, dette særligt relateret til klimaskærmen. Disse svigt og 
skader omfatter: 
 

 Opfugtning af murværk 
 Afskalning omkring fuger 
 Afskalning fra teglsten 
 Lodrette revner i murværk ved hjørner 
 Revne over overliggere 

Rød vurdering af udlejningen i rapporten Screening Opland udarbejdet af FællesBo i 2014 
 

 
 

De bygningsmæssige forhold i afdelingen er årsag til store driftsgener.  
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 Revner i lejefugerne 
 Algevækst på facader og pladegesimse i gavle 
 Fugtpåvirkning og misfarvning ved nederste facademurværk 
 Sokkelpuds er ført op under nederste facadesten og danner en ”kortslutning”, hvor fugt trænger op 

i murværket 
 Skader på sokkelpuds 
 Nedbrudte fuger ved sålbænke med vandindtrængning og frostskader som følger 
 Vandskuring/maling skaller af facader og gavle 
 Fugeskader 
 Fugeskader og løse sten ved murede gesimser i gavle 
 Flere steder er undertag ikke ført helt ud til fodblik ved opskalk 
 Flere steder er undertag ikke ført langt nok ud til gavlen, hvorfor der er fugtindtrængning i den 

øverste del af hulmuren 
 Kraftig nedbrydning af vingetagsten efter frostskader 
 Skader på fugebånd og elastiske fuger 
 Zinkinddækning ved yderdøre på 1. sal er ikke ført langt nok ind i sidefalse og ind under karmbund 

og fast underlag for inddækningen mangler. Fugeslip og vandindtrængning i gavlmurværk til følge 
 Begyndende råd i runde træsøjler ved halvtage 

RENOVERINGSFORSLAG 
 
Med afsæt i afdelingens bygningsforhold, herunder de præsenterede svigt og skader, er der tydeligt behov 
for en gennemgribende renovering. Med nærværende helhedsplan er der dog særligt fokus på renovering 
af klimaskærmen, etablering af nye tagkviste med altan samt lysning af boligerne indvendigt.  
 
RENOVERING AF KLIMASKÆRMEN 
Som præsenteret ovenfor er der konstateret behov for en gennemgribende renovering af klimaskærmen på 
afdeling 231’s bygninger. Denne renovering vil videre betyde en optimering af bebyggelsens fysiske stand.  
 
Renovering af klimaskærmen indbefatter bl.a. følgende tiltag: 

 Sokkel skæres fra af nederste facadesten, så den ikke hæfter til denne. Pudsskader på sokkel ud-
bedres (alle) 

 Murværk i bygningshjørner pilles ned, bindere klippes over og hjørnet genopmures (nr. 10, 12, 14, 
18, 27, 29) 

 Fuger omkring vinduer/døre udkradses i fuld dybde og der udføres nye mørtelfuger (nr. 10, 12) 
 Sålbænke nedbrydes, ekstra skifte udføres og der afsluttes med nye betonsålbænke (alle) 
 Udvendige ståltrapper demonteres for udførelse af facadearbejder og genmonteres efter endt fa-

cadearbejde. Alternativ adgang til boligen skal etableres (nr. 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 25, 3, 7, 
11, 19, 21, 23) 

 Facader sandblæses til fast og bæredygtig bund, fugeskader udbedres og indfarvet tykpuds påføres 
(alle) 

 Løse sten ved murede gesimser i gavle ommures og fuger udbedres for efterfølgende tykpuds (alle 
fra 1988) 

 Nederste 2-3 rækker tagsten demonteres, undertag udbedres ved ilægning af bane, der går helt ud 
til fodblik (alle) 

 Eksisterende vingetagsten nedtages og nye monteres. Ny ventilationstygning udføres (nr. 11, 15, 
19) 

 Yderste 2-3 rækker sten demonteres. Undertagsbane føres helt ud til gavlen, hvor tagsten indmu-
res (alle) 
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 Pladegesimse i gavle afrenses med algerens (alle fra 1995) 
 Nye elastiske fuger ved vinduer og yderdøre udføres (alle) 
 Nye zinkinddækninger ved yderdøre på 1. sal udføres på fast pladeunderlag og fræses ind i sidefal-

se. Der afsluttes med elastisk fuge mellem karmbund og inddækning (nr. 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 
22, 25, 3, 7, 11, 19, 21, 23) 

 Træsøjler ved halvtage udskiftes, der monteres i eksisterende søjlesko. Der afsluttes med malerbe-
handling (alle undtagen nr. 15) 

 Nye zinktagrender og –nedløb monteres i nye galvaniserede rendejern  (alle) 
 
ETABLERING AF NYE TAGKVISTE MED ALTAN 
Med renoveringen skal der etableres kviste med altaner på alle bygningerne opført i 1988.  
 
Hver af disse bygninger består af tre boliger (én i stueetagen, én på 1. sal og én i 1½ plan). Der skal opføres 
én altan pr. bygning, der placeres på bygningerne, så der er adgang til dem fra bygningernes 1.sals boliger, 
der alle er 2-rums boliger. Det drejer sig om 14 boliger i alt. 
 

 
 
For at skabe et homogent udtryk skal de kommende kviste med altaner etableres med samme udtryk som 
på bygningerne opført i 1995. Det betyder også, at de to kviste, der er udført i 1988, skal udskiftes med nye 
kviste med altaner.  
 
Etablering af de nye kviste med tilhørende altaner involverer bl.a.: 

 Zink uføres på tag, front og flunke 
 Galvaniseret værn, så der skabes en sammenhæng med eksisterende værn på trappen til boligerne  
 Stålaltan – flugter med eksisterende udhæng i stueetagen 
 Vinduesopsprosning, jf. eksisterende vinduer 
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LYSNING AF DE INDVENDIGE BOLIGER 
Med renoveringen skal 1. sals boligerne i bygningerne opført i 1988 ydermere lysnes. Altså omfatter lys-
nings-arbejdet 14 boliger (nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29).  
 
Disse 1. sals boliger fremstår mørke grundt skråvægge og manglende lysindfald. Foruden ombygning af 
boligerne med etablering af kviste og altaner, er der yderligere behov for lysning, så boligerne fremstår 
lysere.  
 
Arbejdet omfatter malerbehandling i en lys farve af trælofter, i lysninger, på dørplader og på pane-
ler/gerichter. 
 
DERUDOVER – UDEAREALERNE 
 
Rød vurdering af udlejningen i rapporten Screening Opland udarbejdet af FællesBo i 2014 
 

 
 
I handleplanen for FællesBos oplandsafdelinger vedtager FællesBo, at der ikke er behov for tiltag med hen-
blik på at forbedre udearealerne i afd. 231.  
 
Derfor indeholder helhedsplanen kun følgende tiltag for afdelingens udearealer: 

 Højtliggende faste belægninger og terræn ind mod facader skal ændres  
 Ved faste belægninger udføres der sokkelaffugter ind mod facaden og tilsluttes ek-

sisterende tagbrønd 
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Boligernes indretning samt løsningsforslag 

BOLIGINDRETNING OG BOLIGSTØRRELSE 
 
I relation til boligernes indretning betyder helhedsplanens foreslåede renoveringsarbejde kun, at arealet i 
14 stk. 1. sals boliger (alle beliggende i etape 1 og etape 2, opført i 1988) hver øges, dette grundet etable-
ring af kviste.  
 
FællesBo oplever ikke et behov for, at boligernes indretning ændres yderligere. Som det fremgår af afsnit-
tet ”Analyse af afdelingens udlejningsvilkår”, vurderes det, at et stort antal af boligerne i afdeling 231 skal 
være under 100 m². Boligernes nuværende størrelse (dog med et lille tillæg til boligerne, hvor der etableres 
tagkvist) bevares derfor i forslaget. 
 

 Eksisterende forhold Fremtidige forhold 

 Antal Størrelse Antal Størrelse 

2-vær. Type C 10 52,2 m2 10 53,8 m2 

2-vær. Type C-1 4 58,3 m2 4 59,9 m2 

 
De 14 boliger som renoveres, er fordelt på to typer, som det også fremgår af ovenstående tabel. De to ty-
per (Type C og Type C-1) er indrettet efter samme principper. Variationen i bruttoarealet ligger i ankomstsi-
tuationen til boligen, der varierer i de to typer.  
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Foruden etablering af kviste og altaner, er der kun behov for 
overfladebehandlinger i 1. sals lejlighederne i bygningerne fra 
1988. Boligerne er mørke og trænger til at lysnes med hvid ma-
ling på ubehandlede træflader. Derudover bidrager kvistene til, 
at der kommer mere lys ind i boligerne. 
 
Udover ovennævnte ændres der ikke ved størrelse og indret-
ning af boligerne i afdeling 231. Helhedsplanen omfatter ikke 
sammenlægninger og etablering af tilgængelighed.  
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Køreplan og organisering 

PROJEKTFORLØB FREM TIL PÅBEGYNDELSE AF RENOVERING 
 
Med nedenstående punktopstilling overskueliggøres køreplanen for den renovering, nærværende helheds 
plan omfatter: 
 
KØREPLAN FOR RENOVERINGSPROJEKTET 
1. Foreløbig helhedsplan og idéskitser 

2. LBF’s foreløbige behandling, herunder besigtigelse af afdelingen 

3. LBF’s foreløbige tilsagn  

4. Evt. beboermøde 

5. Færdiggørelse af helhedsplan; Supplerende materiale jvf. LBF`s tilbagemelding 

6. LBF’s endelige godkendelse  

7. Beboerproces og afstemning om igangsætning 

8. Skema A 

9. Projektering og udbud 

10. Skema B 

11. Udførelse 
 
Efter endelig tilsagn om økonomisk støtte fra Landsbyggefonden gennemføres 2-3 workshopforløb, hvor 
beboerne får mulighed for at komme med forslag til den konkrete indretning af lejligheder samt udform-
ning af udearealer. Beboerne kan desuden give udtryk for hvilke muligheder de ser, og hvilke bekymringer 
de har i forbindelse med renoveringen.  
 
Resultatet af workshopforløbet bliver præsenteret for beboerne på et beboermøde. Herefter skal beboerne 
vedtage projektforslaget – inden renoveringen kan igangsættes. 

 

PROJEKTORGANISATIONEN UNDER RENOVERINGEN 
Projektorganisationens formål er at koordinere og sikre, at den opstillede vision og de satte mål for den 
fysiske renovering af afdeling 231 bliver opfyldt.  
 
Projektorganisationens opgave er endvidere at være bindeled mellem Landsbyggefonden og alle involvere-
de lokale parter, samt at sikre den fornødne dokumentation, erfaringsopsamling/formidling i hele proces-
sen.  
 
Fundamentet for projektet er et samarbejde mellem Herning Kommune, FællesBo og afdeling 231.  
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Grafisk illustration af organiseringen i renoveringsperioden 

 
 
 
Efter igangsætningen af renoveringen bliver strategistyregruppens funktion, med inddragelse af Herning 
Kommune, primært informativ, således at løsninger og valgte tilgange formidles videre i både det kommu-
nale system samt i FællesBo-regi.  
 
Præcis ansvarsfordeling og klare kommandoveje er en forudsætning for, at alle involverede kan se sig selv i 
organisationen og forstå egen rolle og egne muligheder for indflydelse. Derfor nedsættes en styregruppe 
for hver af de afdelinger, som skal gennemgå en renoveringsproces.  
 
Styregruppen repræsenterer dels FællesBo, der har det juridiske ansvar for den samlede indsats, dels det 
lokale beboerdemokrati, som skal inddrages i alle forhold af væsentlig betydning for afdelingen. 
Samarbejdet via styregruppen for afdeling 231 og strategistyregruppen skal sikre, at der etableres en orga-
nisation, som kan gennemføre og styre renoveringen af afdeling 231.  
 
Der afholdes løbende bygherremøder, hvor forventninger afstemmes og mindre beslutninger træffes. En 
kommunikationsmedarbejder hos FællesBo skal sikre en formidling af projektets hensigter og fremdrift. 
Således sikres løbende information af afdelingens beboere samt en profilering af afdeling 231 samt Fælles-
Bo i den lokale presse.  
 
Som det fremgår af organisationsdiagrammet ovenfor, indgår andre indsatser end de fysiske helhedsplaner.  
Organiseringen af den boligsociale indsats, samt andre indsatser i FællesBo som har indflydelse på og spiller 
sammen med de fysiske helhedsplaner, skal tænkes ind i organiseringen.  
 


