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FællesBo og Corona-krisen

D e t  s k e r  i  b e s t y r e l s e s l o k a l e t

Velkommen til en mini-udgave af ’Til enhver Lejlighed’. 
Corona satte i marts en stopper for mange af de historier og 
aktiviteter, som skulle have været omtalt denne gang, lige-
som interviews og besøg hos beboere ikke var muligt. Men 
I skal naturligvis ikke snydes for en sommerhilsen fra både 
administrationen og os i organisationsbestyrelsen samt 
korte nyheder og en update på, hvordan det går i FællesBo.

Vi har alle været i en ekstraordinær situation på grund af 
Corona. Mange har arbejdet hjemmefra. Børn skulle hjem-
meundervises. Hverdagen blev kort sagt vendt på hovedet.  

På side seks fortæller adm. direktør Kaj Mortensen lidt om, 
hvordan administrationen har fået tingene til at fungere 
både hvad angår drift, udlejning, økonomi og projektudvik-
ling under krisen. 

Repræsentantskabsmødet er udskudt
Vores årlige repræsentantskabsmøde med valg til organi-
sationsbestyrelsen er rykket fra maj til den 11. november 
2020. Det plejer at være en festlig dag, hvor mange af med-
lemmerne fra repræsentantskabet samles til en god aften i 
Herning Kongrescenter. 

Bestyrelsesmøder via Skype
For første gang i FællesBos historie har vi under Corona-kri-
sen gennemført et møde i organisationsbestyrelsen delvist 
via Skype. Det var en god oplevelse, og det kan bestemt 
ikke udelukkes, hvis situationen kræver det, at vi kunne 
finde på at gøre det igen. Så selv om vi naturligvis helst ville 
have undværet Corona, så har krisen trods alt lært os alle at 
finde nye veje i hverdagen.

Afdelingsmøderne
Et af de helt store spørgsmål de sidste par måneder har væ-
ret, om vi ville kunne afvikle afdelingsmøderne i august og 
september. Der er løbende kommet nye retningslinjer fra 
myndighederne og BL om, hvor mange man må samles og 
hvilke lokaler, man kan bruge til møderne. Retningslinjerne 
er blevet ændret mange gange, men nu har vi i FællesBo 
lagt os fast på, hvordan vi håndterer situationen. Der bliver 
afholdt afdelingsmøder i år!

Det vil dog altid være FællesBos organisationsbestyrelse, 
som har ansvaret for sikkerheden, hvis disse møder holdes 
i egne lokaler.

Idet Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring forebyggel-
se af smittespredning er en overordentlig vanskelig opgave 
at påtage sig, har organisationsbestyrelsen besluttet, at alle 
afdelingsmøder i 2020 skal afholdes udenfor FællesBo regi. 

Det vil sige i lokaler, som er omfattet af sektorpartners-
skabsretningslinjerne – f.eks. på restauranter, hoteller, 
konferencecentre, fritidscentre, forsamlingshuse eller 
lignende med professionelt personale – afhængig af hvilken 
kapacitet det enkelte sted kan rumme.

Vi er dog taknemmelige for, at møder kan afvikles, og med 
en begyndende åbning af Danmark er vi stadigvæk optimi-
ster hos FællesBo, og derfor vil vi gerne ønske jer alle en 
rigtig god sommer. Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen
Organisationsbestyrelsen for FællesBo

HUSK 

hvis du vil vide mere 

om organisationsbesty-

relsens arbejde kan du 

finde dagsordener og 

referater af bestyrel-

sesmøderne på www.

faellesbo.dk.
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K o r t e  n y h e d e r

Corona satte en stopper for mange aktiviteter i løbet 
af marts, april og maj – men opførelsen af FællesBos 
64 nye energiboliger på den tidligere campingplads 
i Herning kunne heldigvis fortsætte, og boligerne 
er nu klar til indflytning. Nye beboere og flyttebiler 
ruller ind i afdelingen 1. juli og 1. august. 

Projektleder Lars Simonsen kan snart afslutte byggeriet af 
64 nye energiboliger i Teglparken, som ligger med en skøn 
udsigt til den gamle Teglværkssø og Herning Fremads bold-
baner. – Vi bliver færdige til tiden, og det første hold er klar 
til indflytning 1. juli, mens næste hold – alle 1-rums boliger-
ne – bliver klar til indflytning 1. august, fortæller Lars. 

Boligerne er klimavenlige og har en lav totalhusleje, når 
man sammenligner med andre nybyggerier.  Afdelingen 
består af 10 boliger er på 112 m2, 22 boliger på 70 m2 og 
32 boliger på 40 m2. 

Lars har dog haft sved på panden et par gange undervejs. 
– Regnvejret sidst på året i 2019 gav os en del udfordringer, 
og det betød en smule forsinkelse. Heldigvis har hånd-
værkerne virkelig arbejdet igennem, og vi holder derfor 
tidsplanen, fortæller han glad.

Højisolerede boliger med gode løsninger
Den lave husleje skyldes blandt andet, at FællesBo i ud-

viklingen af projektet har haft fokus på alle byggetekniske 
detaljer, så det endelige resultat har lang levetid og lav ved-
ligehold. Samtidig er det super-energiboliger, som ikke er 
tilsluttet fjernvarmenettet, men der er til gengæld etableret 
solceller med en energipakke, der kan lagre strømmen. 

Desuden er boligerne opført i højisolerede paneler, som 
holder på varmen og samtidig giver 10 kvadratmeter mere 
i de store boliger, da boligens ydermure ikke behøver at 
være så brede, som når man isolerer på anden vis. 

Selvom huslejen er lav, er der ikke gået på kompromis med 
kvaliteten. Der er ikke slækket på noget i boligerne, hvor alt 
er udført i gode materialer. Familieboligerne er ovenikøbet 
udstyret med to badeværelser.

Vild med vilje
Fællesarealet og græsarealet omkring bygningerne er, 
på baggrund af lokalplanen, anlagt i en naturlig stil, som 
passer til naturen omkring Teglværkssøen og den lidt vilde 
natur her. Det betyder, at græsset får lov til at vokse, og 
man vil i Teglparken ikke se trimmede plæner som i resten 
af FællesBos afdelinger. Som afskærmning mellem boliger-
ne vil der blive plantet levende hegn, som også understøt-
ter det naturlige design. 

Nye boliger med fin udsigt 
til sø og boldbaner 

Nye ansigter hos FællesBo 
TORBEN LIND  er pr. 1. juni ansat som ejendomsfunktionær i Område Vest. Torben er 47 år, bor i Ikast og 
kommer fra en stilling hos Green Graphic i Ikast, hvor han har været teknisk ansvarlig for deres tekniske anlæg, 
maskiner og bygninger. 

Hjertelig velkommen
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Sommerhilsen fra Plads Til Forskel
Her fra Plads Til Forskel vil vi gerne sende en sommer-
hilsen til alle jer dejlige beboere, som vi har måttet 
savne den seneste lange tid. Den 11 marts blev vi alle 
sendt hjem fra vores arbejdspladser for at passe på jer, 
på hinanden og for at udvise det, vores statsminister 
kalder samfundssind.

Under Corona har vi glædeligvis kunnet ha’ lidt kontakt 
til jer via vores sociale medier, og tak fordi I har leget 
med i vores konkurrencer og stadig brugt os, mens vi 
alle gik hjemme og bekymrede os over Corona.
                            
Familielejren udskydes
Men Corona har også haft andre konsekvenser for 
vores aktiviteter.  Vi har bl.a. måttet udskyde vores 
årlige familielejr i uge 27 til uge 42. Men der bliver 
stadig masser af oplevelser og sjov for hele familien. 
Vi har heller ikke kunnet tilbyde lommepengejobs til de 
unge, som ellers var så klar til at starte op efter både 
jobansøgninger og jobsamtaler – men det kan vi nu!

Nu skinner solen igen – både fordi det er sommer, og 
fordi Corona er ved at slippe sit tag i Danmark. Vi er 
derfor tilbage i områderne med udvalgte aktiviteter og 
masser af håndsprit de kommende uger.  

Mange sjove ferieaktiviteter 
Når skolernes sommerferie starter i uge 27, starter vi 
på sommerferieaktiviteter i alle tre boligområder. Der 
bliver masser af vand, is, sjov og frisk luft til alle, der 
kommer med. Vi har selvfølgelig også stadig beboer-
rådgivning, men i mere begrænset omfang. På vores 
Facebooksider kan I se programmerne for sommerfe-
rieaktiviteterne.

Klik ind på Facebook-siden for dit område 
og følg med vores aktiviteter:

Plads til Forskel – Lyngbyen i Gullestrup
Plads til Forskel – Holtbjerg
Plads til Forskel – Brændgaardområdet

Vinder af krydsordet
Vinderen af krydsordet i ’Til enhver Lejlighed’ i 
marts var: Gerda Mølgaard fra Snejbjerg. 
Sidste nummers løsning var: Bydelsmor.

Repræsentantskabs- 
mødet er udskudt 
til november
På grund af Corona er FællesBos repræsentant-
skabsmøde udskudt til onsdag den 11. november. 
Indkaldelse følger.

                 og 
opsiger kollektive TV-aftaler
Norlys (tidligere Eniig) og YouSee har valgt at opsige alle kollektive TV-aftaler, 
som er indgået med FællesBos afdelinger.

Både Norlys og YouSee vil tilbyde andre løsninger og produkter i fremtiden. 



Den 11. marts vil nok stå meget klar i de flestes erindring. 
Den dag vores statsminister Mette Frederiksen lukkede 
Danmark ned for en tid for at stoppe spredning af virussen 
Corona.
 
Hos FællesBo fulgte vi naturligvis regeringens retnings-
linjer, og de næste måneder blev meget usædvanlige. 
Administrationen blev lukket ned for personlig betjening, 
og besøg af ejendomsfunktionærerne i beboernes egne 
hjem blev også reduceret væsentligt og kun gennemført i 
nødstilfælde. Alle administrative medarbejdere, som kunne 
arbejde hjemme, blev sendt hjem med en bærbar pc. En 
vagtplan blev etableret, så vi altid havde det nødvendige 
personale på kontoret til betjening af telefonen.

Set i bakspejlet, er jeg glad for at kunne konstatere, at tin-
gene har fungeret tilfredsstillende. Alle har ydet en indsats, 
så vi, trods nedlukning, har kunnet få administrationen til 
at fungere og betjene nuværende og kommende lejere på 
bedst mulige måde.
 
Driftsafdelingen stod midt i gennemførelsen af markvan-
dringer for vores 83 afdelinger, da alt lukkede ned. Det 
gav naturligvis nogle udfordringer, da det 
er markvandringerne, som blandt andet 
lægger til grund for afdelingernes budget 
for det kommende år. I samarbejde og i 
god dialog med afdelingsbestyrelserne 
lykkedes det dog at få alt input til bud-
getterne samlet ind. Økonomiafdeling 
har efterfølgende haft travlt og har netop 
afsluttet budgetlægningen for alle afde-
linger. De er nu klar til afdelingsmøderne 
i august og september.

Selv om alt har funge-
ret, var det dog med 
stor glæde, at vi 
den 10. juni atter 

kunne byde indenfor til personlig betjening i administra-
tionen. Tilstanden er stadig ikke helt tilbage til normalen, 
og vi følger naturligvis stadig sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer for at mindske smitte. 

I BoligButikken må der blandt andet max være 3 personer, 
og en evt. kø vil blive holdt uden for bygningen, ligesom 
vi har fået sat plasticafskærmning op omkring skranken i 
BoligButikken og spritbeholder indenfor døren. 

Tiden siden vi genåbnede har også været hektisk. Reglerne 
om større sammenkomster og hvor man må mødes, er 
blevet ændret fra dag til dag af myndighederne. Det har 
givet store udfordringer for, hvordan afviklingen af årets 
afdelingsmøder skulle gennemføres. Alt er heldigvis faldet i 
hak, og møderne kan afholdes – dog ikke helt som vanligt i 
afdelingernes egne lokaler – men udenfor FællesBo regi. 

FællesBos renoveringsplaner fylder også meget. For at få 
gang i økonomien i forlængelse af Corona-krisen beslut-
tede den danske regering i april at frigive 30 mia. kr. fra 
Landsbyggefonden frem til 2026 til renovering af almene 
boliger i Danmark. Denne pulje har FællesBo fået en del i 

til syv store renoveringsprojekter. Det er en virkelig god 
nyhed, som vil komme til at fylde meget de kommen-

de år, og som vil sikre mange af vores beboere en 
bedre bolig og give boligerne det løft, som de har 
trængt til i mange år. 

God sommer!

Venlig hilsen 
Kaj Mortensen

På mit bord lige nu
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S t a t u s  p å  F æ l l e s  F r e m t i d

Der har været talt om renovering af FællesBos større afde-
linger i flere år – i alt ca. 2.000 boliger. Mange havde måske 
helt mistet troen på, at det nogensinde ville blive til noget 
– men det gør det. FællesBo har arbejdet med helhedspla-
nerne i mange år, og da der ligger næsten færdige renove-
ringsplaner for syv af FællesBos store afdelinger, er disse 
kommet først i køen til støttepuljen fra Landsbyggefonden. 

Det var en stor dag for projektchef Jan Kjeldsen, da med-
delelsen kom, at FællesBo får støtte til alle projekter. – Vi 
ved, at vi har været tæt på at få tilsagn om støtte til mange 
af sagerne, men at vi fik til dem alle på én gang, havde jeg 
dog alligevel ikke regnet med, fortæller han.  – Her hos 
FællesBo har vi armene over hovedet. Vi har arbejdet på 
sagerne i mange år, og dialogen har kørt frem og tilbage 
med Landsbyggefonden, ofte med lange svartider. Vores be-
boere har været utrolig tålmodige, og derfor glæder det os, 
at vi nu kan begynde at se lys for enden af tunnelen og give 
det løft til boligområderne, som de efterhånden trænger til, 
fortæller han. 

Trænger til renovering
Dårligt indeklima, nedslidte tage, vinduer og døre, små 
utidssvarende badeværelser. Der er mange punkter at tage 
fat i, når FællesBo går i gang med renoveringen af de ca. 
2.000 boliger. – Vi har naturligvis vedligeholdt vores boliger 
så godt som muligt, men afdelingerne er typisk fra 50’erne 
og 60’erne, så på et tidspunkt er man nødt til at gå i gang 
med den store omgang, forklarer Jan. Lejerne har selv be-
talt ind til Landsbyggefonden, som støtter renoveringerne, 
så det har naturligvis givet god mening at søge støtten her 
– selv om behandlingstiden har været lang. 

Grønne tiltag
Den nye boligaftale har fokus på miljøet og stiller krav om 
en række grønne initiativer. For eksempel skal renoverings-
projekterne igennem en screening, som sikrer fokus på 
bæredygtighed og en særlig garantiordning skal sætte fart 
på energirenoveringer.  

Grundig information til beboerne
Renoveringen af en afdeling er en stor beslutning, og den 
skal stemmes igennem på et ekstraordinært afdelingsmøde. 
Det er derfor vigtigt, at beboerne i afdelingen bliver klædt 
grundig på og får al den information, de har brug for. 

På et tidspunkt vil beboerne i de pågældende afdelinger 
derfor blive indbudt til informationsmøder. På disse møder 
vil de få renoveringsplanerne præsenteret i detaljer og få 
mulighed for at stille alle de spørgsmål, som helt sikkert vil 
opstå. 

Genhusning – FællesBo hjælper hele vejen
Jan Kjeldsen er meget opmærksom på, at genhusning 
kommer til at fylde meget for beboerne - det er en stor 
omvæltning at skulle fraflytte sin bolig. – Vi tager rigtig 
godt hånd om alle beboere hele vejen igennem, og alle vil, 
i god tid inden renoveringen starter op, blive indkaldt til en 
personlig genhusningssamtale, hvor vi sammen finder ud af, 
hvilke muligheder der er.   

– Der er mange regler og retningslinjer omkring genhus-
ning, men den vigtigste er, at man altid har retten til at 
komme tilbage til sin egen bolig, hvis man ønsker det, og 
hvis boligen består efter renoveringen. Vi vil dog understre-
ge, at ingen kommer til at stå uden bolig, forklarer Jan.  

Hvornår går renoveringerne i gang?
Jan Kjeldsen ville gerne sætte tid på, hvornår renoveringer-
ne i de forskellige afdelinger går i gang, men det kan han 
desværre ikke endnu. – Vi har syv store renoveringsprojekter, 
som skal igangsættes, og vi står derfor nu overfor et meget 
stort planlægningsarbejde. Det er klart, at vi må prioritere, 
da vi også har en grænse for, hvor mange beboere, vi kan 
genhuse ad gangen. – Men så snart vi har en tids- og priorite-
ringsplan, vil beboerne naturligvis høre mere, slutter han. 

FællesBo får del i milliarderne
fra Landsbyggefonden
– står overfor et boom i renoveringer
For at få gang i økonomien i forlængelse af Corona-krisen besluttede den danske regering i maj at frigive 
30 mia. kr. fra Landsbyggefonden frem til 2026 til renovering af almene boliger i Danmark. Hele 18,4 mia. kr. 
med virkning allerede fra i år og næste år. Denne beslutning glæder projektchef i FællesBo Jan Kjeldsen. 

Af Karin Nygaard Sørensen

016 Sjællandsparken
019 Mindeparken
021 Gormsvej
024 Valdemarsvej/Thyrasvej
104 Fredhøj
106 Sønderager
107 Porshøj 

Disse afdel inger  er  med i  den 
kommende renover ingspul je:



Åbningstiderne for telefoner og personlig henvendelse
i administrationen i løbet af sommeren er:

UGE 27- 32
Mandag - torsdag .................. kl. 10 - 14
Fredag ................................... kl. 10 - 12

FRA UGE 33
Fra og med uge 33 er der igen normale åbningstider.

Både på telefonen og for personlig betjening.
Mandag - tirsdag .............. kl. 10 - 15.30
Onsdag ............................. kl. 10 - 14.30
Torsdag ............................. kl. 10 - 16.30
Fredag .............................. kl. 10 - 12.30

FællesBo ønsker alle en

god sommergod sommer

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


