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Hold øje med din nabo

og ring til din bedstemor
Vi nærmer os december – den skønne tid, hvor vi ofte er sammen, med dem vi holder af og hygger
indendørs med alverdens julesysler. Vi går i butikker, til juleudstillinger, koncerter og ikke mindst julefrokoster. Men kan vi også det i år? Sikkert ikke. Corona har sat en stopper for meget, og julen bliver helt
sikkert anderledes, end den plejer og med mange afsavn.
Med alle disse afsavn følger desværre ofte ensomhed. Det kan være svært at være alene, og man kommer hurtigt til at mangle den sociale kontakt med familie og venner. Så hold øje med din nabo, tag en
lille snak fra altanen eller på afstand i opgangen, send et smil, spørg ind og fortæl om din egen dag.
Det bringer glæde og betyder mere, end du tror.
Heldigvis er de fleste af FællesBos beboere trygge ved at bo i deres boligområde. Det viser en undersøgelse, som vi gennemførte sidste år. Formålet med undersøgelsen var at afdække årsager til trivsel og
mistrivsel og til tryghed og eventuel utryghed blandt vores beboere. Du kan læse mere om undersøgelsen på side 8.
Camilla Bjørn og hendes kolleger fra projektafdelingen fik travlt, da regeringen i maj besluttede at frigive
30 mia. kr. fra Landsbyggefonden frem til 2026 til renovering af almene boliger i Danmark. FællesBo
havde syv store renoveringsprojekter med i denne pulje, og nu skulle det sikres, at vores del af støtten
kom i hus. Læs om et efterår, som på trods af Corona, har været fyldt op med mange informationsmøder
og ekstraordinære afdelingsmøder plus masser af håndsprit, mundbind og god afstand.
Vi fortsætter også vores artikelserie ’Mennesker i Midten’ med et besøg hos Michael Faurby Hansen.
Michael er en vaskeægte verdensrekordindehaver. På ét år lagde han nemlig verdens største perleplade.
En præstation, der både gav Michael en stor tilfredsstillelse, fordi han gennemførte dét, han havde sat
sig for, men som også har gjort ham meget klogere på sig selv.
Kender du selv nogen, som har en god historie at fortælle, 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.
På side 19 bringer vi naturligvis en kryds og tværs-opgave. Vi håber, du vil løse den og finde løsningsordet. Så kan du sende det ind til os og deltage i konkurrencen om en flot buket blomster.
God fornøjelse og rigtig god læselyst.
Med venlig hilsen
Organisationsbestyrelsen for FællesBo

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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FællesBo får ny formand
Finn Stengel Petersen blev, efter kampvalg, valgt som ny formand for FællesBo på
det ordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 11. november.
I den næste periode
bliver det Finn Stengel
Petersen, der får det
overordnede ansvar for
FællesBo. Han afløser
den fratrådte formand,
Freddy Horsleben, som
ikke ønskede genvalg til
posten som formand.
Der var lagt op til
kampvalg mellem to
kandidater til formandsposten: Bestyrelsesmedlem Finn
Stengel Petersen og Knud Villy Mogensen, som på repræsentantskabsmødet meddelte, at han også stillede op som
formand.

Jeg glæder mig til at gå ind til opgaven, hvor vi går en særdeles spændende tid i møde med fokus på gennemførelse
af mange helhedsplaner, siger Finn Stengel Petersen om
arbejdet i de kommende år.
Én af Finn Stengel Petersens boligpolitiske hjertesager er
netop, at der findes gode og attraktive almene boligområder i hele Herning Kommune.
Finn Stengel Petersen er 66 år og bor i afd. 400 Gadegårdsvej
i Lind. Han har været medlem af organisationsbestyrelsen
siden 2018. Ud over sin formandspost for FællesBo, er Finn
Stengel Petersen også formand for afd. 400 Gadegårdsvej.

Det blev til et meget tæt løb og med 52 stemmer fra de i alt
99 fremmødte repræsentantskabsmedlemmer, sikrede Finn
Stengel Petersen sig posten som formand mod 46 stemmer
til Knud Villy Mogensen og 1 blank stemme.

Den fratrådte formand, Freddy Horsleben, fortsætter i
organisationsbestyrelsen, da repræsentantskabet valgte
ham ind som én af de fire bestyrelsesmedlemmer, der også
skulle vælges. Derudover blev Mona Hedegaard og Bo Kristensen begge genvalgt, mens Jan Sloth Nielsen blev valgt
ind i som nyt medlem i organisationsbestyrelsen. Martin
Thusing Andersen blev ikke genvalgt.

– Jeg er meget glad og taknemmelig for valget, udtaler Finn
Stengel Petersen. Med bestyrelsens opbakning, føler jeg
mig klar til at varetage posten som formand. Jeg vil gerne
takke Freddy for at have lagt sporene til FællesBos fremtid
og håber på et fortsat godt samarbejde i organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen består derudover af: Heidi
Guldhammer Larsen (næstformand), Egon Sivebæk, Jesper
Schreiber, Kirsten Sørensen, Mette Østergaard og medarbejderrepræsentant Mette Junge Povlsen. Som suppleanter
blev Judith Roer Hansen, René Meyhoff, Michael Jensen,
Lilli Hertzberg og Marius Kristensen valgt.

Snerydning – hvis sneen kommer i år
Vinteren er over os, og selv om vi ikke har fået meget sne de seneste par år, så er
FællesBos ejendomsfunktionærer klar til at rykke ud, når frosten giver glatte fortove,
trapper og veje og alt dækkes af sne.
FællesBo udfører snerydning og glatførebekæmpelse efter følgende retningslinjer:

Primære områder

1. Veje og stier til boligerne
2. Trapper og adgangsveje til kældre, postkasser og skure

Sekundære områder

3. Veje og stier, som ikke har direkte adgang til FællesBos boliger
4. Parkeringspladser

Hvornår ryddes sneen?

Inden for normal arbejdstid rydder ejendomsfunktionærerne sne i den prioriterede rækkefølge.
Uden for normal arbejdstid rydder ejendomsfunktionærerne sne efter behov og kun i de primære områder.
På de veje og stier, som hører under Herning Kommune, udfører kommunen naturligvis selv snerydning.
Herning Kommunes retningslinjer for snerydning kan du læse mere om på herning.dk
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GODE RÅD TIL

klimavenlig hverdag
Spar el
Du kan spare el på alle områder ved at følge nogle enkle råd som f.eks.:
•
•
•
•
•
•

Sluk IT og elektronik, der ikke er i brug
Hold 5 °C i køleskabet og -18 °C i fryseren
Brug mikroovn eller brødrister i stedet for ovn, når det er muligt
Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op og vask ved lavere temperatur
Skift til LED-lys og husk at slukke lyset
Vælg apparater med et godt energimærke

Spar varme
Det kan være svært at varmeforbedre lejligheder med f.eks. mere isolering
eller nye vinduer. Men du kan godt forbedre dine varmevaner:
•
•
•
•

Sænk temperaturen 1 °C, så sparer du ca. 5 % på varmeforbruget
Sæt termostater ens på alle dine radiatorer
Få styr på varmeforbruget med intelligente termostater
Tjek døre og vinduers tæthed

Spar varmt vand
Hver dansker bruger i gennemsnit 105 liter vand om dagen.
Ved at spare varmt vand, sparer du både vand, varme og CO2
•
•
•
•

Brug en sparebruser, og tag kortere bade
Bland luft i vandet med en perlator på vandhanen
Stands løbende vand
Udskift forældede opvaskemaskiner og vaskemaskiner

Kilde: sparenergi.dk

Undgå duggede briller,
når du bruger mundbind
Dugger brillerne, når du bruger mundbind? Her er et par tips
til at undgå duggede briller, når du har mundbind på:
• Brug mundbind med næseklemme
•	Sørg for, at næseklemmen og hele mundbindets øverste
kant sidder tæt til huden
•	Tag brillerne på og lad brillernes underste kant hvile
udenpå mundbindet
•	Rengør brillerne med et par dråber mildt opvaskemiddel
og skyl med lunkent vand. Det kan hjælpe med til at
undgå dug på brillerne
Kilde: apotekets.dk
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Teglparken fik
besøg af
boligminister
Kaare Dybvad
FællesBos nybyggede boliger i Teglparken har
skabt stor opmærksomhed rundt i hele landet.
Tilbage i august lagde Boligminister Kaare Dybvad
vejen forbi Teglparken, og fik en fremvisning af
både afdelingen og et par boliger.

Kursusweekenden
2021 er aflyst
På grund af Covid-19 er FællesBos
årlige kursusweekend, som plejer at
finde sted sidst i februar, desværre
aflyst i 2021.

Nye ansigter hos FællesBo
JACOB HØGILD PETERSEN, der siden 15. juni har været
sommerferieafløser for ejendomsfunktionærerne i område
Midt, er blevet fastansat og fortsætter derfor i området.
Jacob er 44 år, bor i Tjørring og kommer fra en stilling som
altmuligmand hos Witt.
RENÉ BADEN er pr. 27. juli ansat som ejendomsservicetekniker i område Vest. René er 49 år, bor i Herning og kommer
fra en stilling som ejendomsservicetekniker på Toftebo
Plejecenter.

Hjertelig velkommen til jer

Corona: Husk at lufte ud
Afstand og god hygiejne er de vigtigste våben
mod corona, men god udluftning kan også være
med til at mindske smitterisikoen.
Smitten overføres nemlig bl.a. via dråbepartikler
i luften, og hvis du opholder dig i et lukket rum
i længere tid, er risikoen større for, at du får
viruspartikler ned i luftvejene. Risikoen øges, jo
mindre rummet er, og jo flere der er i rummet.
Indeluften udskiftes, når du lufter ud med
gennemtræk, så lufter du godt og jævnligt ud
i din bolig, er der mindre risiko for smitte. Du
bør normalt lufte ud med gennemtræk i 5-10
minutter mindst 3 gange om dagen. Er I mange i
samme rum, kan du med fordel sørge for endnu
hyppigere udluftning.
Kilde: Politiken og Videncentret Bolius
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Trivsel og tryghed er høj
blandt FællesBos beboere
Ikke mindre end 83 % af vores beboere svarer ”ja” til, at de trives, mens 88 % svarer ”ja” til, at de
føler sig trygge som beboere hos FællesBo. Det er det overordnede resultat af vores trivsels- og tryghedsundersøgelse, som vi i december måned 2019 gennemførte blandt alle beboere, som er tilmeldt
elektronisk post.
Af Heidi Riis Jensen

FællesBos vision for 2018-2022 er at sikre beboerne det gode
liv i FællesBo med attraktive boliger i en professionel organisation. Som en del af vores vision er der opstillet mål for:

– at vores beboere skal trives og føle,
at der er plads til at være sig selv
– at vores beboere skal føle sig trygge

Formålet med undersøgelsen var derfor at få afdækket
årsager til trivsel og mistrivsel samt til tryghed og eventuel
utryghed blandt vores beboere. Samtidig vil vi også gerne
høre beboernes ønsker til fremtiden vedrørende trivsel og
tryghed.
En høj svarprocent er en vigtig forudsætning for at kunne
drage holdbare konklusioner. Derfor er vi også rigtig glade
for, at 26 % svarede på undersøgelsen – og mange oven i
købet tog sig tid til at knytte en kommentar til deres svar.
For at give et lille indblik i undersøgelsens resultater, har vi
her trukket nogle af de vigtigste resultater frem.

FællesBos dejlige og rolige omgivelser, gode naboer samt
en række andre mere forskelligartede og meget individuelle forhold beskrives, som værende årsagen til trygheden.
Trygheden skabes og opleves både meget tæt på eget liv og
egen bolig, men i høj grad også længere væk i afdelingen, i
området og byen som helhed. Undersøgelsen viser, at det
oftest er en konkret beboer, nabo eller person i nærheden
eller i afdelingen, som bekymrer og skaber utryghed.
Således vil larm, uro og rod fra andre tæt på som oftest
være årsag til mistrivsel blandt beboerne, mens trusler,
råben og aggressiv eller udfarende optræden – uanset om
det er tæt på, i afdelingen eller området – næsten altid
skabe utryghed for andre.

Et bedre socialt liv er nøglen til trivsel og tryghed
Direkte adspurgt ønsker beboerne hverken mere trivsel
eller mere tryghed i deres afdeling – de ønsker fællesskab,
bedre sammenhold og fra FællesBos side fortsatte muligheder for sociale arrangementer. Nogle ønsker flere arrangementer, hvor andre ønsker fred til at være sig selv. Nogle
ønsker stort sammenhold og nabohjælp i hverdagen, hvor
andre blot ønsker respektfuld hilsen.

Trivslen blandt vores beboere er høj. 83 % svarer ”ja” til, at
de trives, 14 % af beboerne svarer, at de kun delvist trives,
mens 3 % mistrives.
Ser vi på trygheden, så svarer 88 % af vores beboere ”ja” til,
at de er trygge som beboere hos FællesBo. Hver tiende,
10 %, er kun delvist trygge, mens 2 % er direkte utrygge.

Hvad betyder trivsel og tryghed for beboerne?
Beboerne svarer, at trivsel betyder, at man har gode naboer
og et godt fællesskab sammen med en god bolig med en
god beliggenhed. Kendetegnet for beboertrivsel er forhold,
som primært opleves ”tæt på” eget liv og egen bolig, imens
mistrivsel både kan skyldes forhold tæt på og længere væk i
afdelingen eller i området som helhed.
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Der er et godt naboskab og
altid hilsen/smalltalk med viceværten. Jeg bor alene, men
føler ikke, at jeg er alene.
Tryg beboer i Område Øst.

Fortsat stor tilfredshed med FællesBo

At jeg bare har lov til at være
mig selv, og hvis jeg har nogle
problemer med lejligheden
eller noget, får man altid hjælp
og god service
Beboer, der trives i Område Syd

I trivsels- og tryghedsundersøgelsen spurgte vi også ind til
beboernes tilfredshed med FællesBo. Den overordnede
tilfredshed med FællesBo ligger på 8,2 ud af 10 mulige, hvilket er en lille stigning i forhold til vores beboerundersøgelse
fra 2018. Dermed skaber FællesBo fortsat en god, solid og
høj beboertilfredshed.
Vi er selvfølgelig meget tilfredse med, at resultaterne af undersøgelsen viser, at vores beboere trives og er trygge som
beboere hos FællesBo, og ikke mindst at tilfredsheden alt i
alt med FællesBo er meget høj. Det skal samtidig nævnes,
at vi er opmærksomme på de faktorer, der gør, at folk føler
sig utrygge og ikke trives, og vi reagerer på de forhold, som
vi har mulighed for at gøre noget ved.
Afslutningsvis vil vi gerne sige en stor tak til alle beboere,
som tog sig tid til at udfylde spøgeskemaet.

Hvor tilfreds er du alt i alt med FællesBo? – Gns. 2016 - 2020
10

Tilfredshed fra 1-10,
hvor 10 er mest tilfreds

9
8
7
6

8,0

8,1

FællesBo 2016

FællesBo 2018

8,2

5
4
FællesBo 2020

I forbindelse med undersøgelsen trak vi blandt alle deltagerne lod om gavekort til Herning City på 500 kr.
Vinderen blev Vinni Jensen, som bor i Aulum.
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Jeg er meget stolt
af at have lavet
verdens største
perleplade

En tilfredsstillelse,
når det hele
giver mening
10

I en hyggelig treværelses lejlighed på Møllevænget, i FællesBos afdeling 101, bor en vaskeægte verdensrekordindehaver. Navnet er Michael Faurby Hansen, og i perioden 2017-2018 lavede han, på præcis ét år,
verdens største perleplade. En præstation, der både gav Michael en stor tilfredsstillelse, fordi han gennemførte dét, han havde sat sig for, men som også har gjort ham meget klogere på sig selv.

Af Tine Alexandersen

”Der er ingen tvivl om, at dét, at jeg har lavet verdens største perleplade på 2,55 x 16,5 meter er en præstation, jeg
i dag er meget stolt af. Det krævede virkelig viljestyrke og
disciplin, at jeg hver eneste dag som minimum skulle lave
fem perleplader for at komme i mål inden for tidsrammen.
Men jeg vil sige, at jeg samtidig har fået en kæmpe sidegevinst ud af det, for det har sat gang i en personlig udvikling,
som jeg virkelig kan bruge til noget i min hverdag,” fortæller
Michael, og han uddyber:

Det handler om struktur
”Jeg arbejder i Sportscenter Herning, og det er jeg meget
glad for. Men i starten var det ret svært for mig, fordi jeg
har mit handicap, Asperger. Jeg har et skånejob derude, og
det er vigtigt, at jobbet er tilpasset mig og mine behov. Jeg
er tilknyttet noget, der hedder Jobbanken, og de tilrettelægger jobtilbuddene, så der bliver taget skånehensyn, men
det hjælper ikke ret meget, hvis selve stedet ikke kan leve
op til det. Det handler meget om struktur. De indre linjer
skal gøre, at jeg bedre kan fungere, og det gjorde de ikke
i starten. Jeg er den type, der er meget stædig, og samtidig tænker jeg, at der er en mening med det hele. Så jeg
fortsatte og prøvede at få mere og mere erfaring, og det
gjorde, at jeg fik mere og mere indsigt i både stedet og mig
selv. På et tidspunkt fik jeg en nedsmeltning, og indenfor
autisme handler det om, at alt i hele kroppen bare lukker
ned. Både fysisk og mentalt, og så kan man bare ingenting.
Oven i det, døde én af mine kammerater, og jeg mistede
min moster. Så jeg knækkede fuldstændigt. Nogle gange
skal der noget dårligt til, før tankerne begynder at vågne op
igen. Og så begyndte jeg at tænke målrettet over, hvordan
jeg skulle få min arbejdssituation til at fungere.

En ”brugsvejledning”
Jeg tog kontakt til en specialist i forhold til mit handicap,
og sammen lavede vi en ressourceprofil, som beskriver mig
som person, og hvordan man skal få mig til at fungere ud
fra de ting, jeg har brug for. Det kostede mig 3.000 kr. af
egen lomme, men det var det hele værd. Hvis der er noget,

Jeg udarbejdede en profil – eller en
slags ”brugsvejledning” – om mig
på et stykke papir, som jeg gav min
chef. Jeg sagde til ham: ”Det her
er min måde at få dig til at forstå,
hvordan jeg fungerer.

der er svært for aspergere, så er det at forstå grunden til,
at man gør, som man gør. Nogle gange har vi svært ved at
forstå, hvorfor vi skal komme med en forklaring til andre.
Jeg brugte så halvanden måned på at udarbejde en profil
– eller en slags ”brugsvejledning” – om mig på et stykke
papir, som jeg gav min chef. Jeg sagde til ham: ”Det her er
min måde at få dig til at forstå, hvordan jeg fungerer.” Han
kiggede bare på papiret og tilbage på mig og sagde: ”Dét
der, det vil jeg aldrig nogensinde selv kunne gøre…” Det gav
ham et helt andet billede på mig og mit handicap. Og siden
den dag har det hele ændret sig,” forklarer Michael.
Denne oplevelse gav Michael blod på tanden og lyst til at
blive ved med at kæmpe, både for at hjælpe sig selv, men
også andre i tilsvarende situationer.

Et talsystem, der hjælper med at huske
”Jeg sysler i dag med nogle idéer, som skal kunne forbedre arbejdssituationen både for mig, men også for andre
aspergere i arbejde. Det er et huskesystem, som gør, at vi
bedre kan finde ud af, hvor tingene er. Jeg har fundet ud af,
at selv om jeg har en rigtig god hukommelse, kan jeg have
problemer med at huske ord og sætninger. Men tal – dem
kan jeg huske! Hele systemet omkring fotoperler er bygget
op omkring tal og farvekoder, og hver gang jeg har siddet og
lavet mine perleplader, har alle disse tal ligget på rygmarven. Derfor har jeg tænkt: hvad nu, hvis man kunne lave et
system – et talsystem og nogle symboler, der gør, at hvis
der fx står 1, så kan man referere til stedet, fordi tallet er
nemmere at huske end ordet eller navnet. Det kunne jeg
godt tænke mig at prøve at lave, fordi det vil gøre det hele
nemmere, hvis man tænker på samme måde som mig. Det
skal naturligvis ikke være forbeholdt mig, men være til alle,
der kan have gavn af det. Det vil gøre det nemmere for mig
– men også for min chef,” vurderer Michael.

Hver farve har en kode
Men hvordan var det egentlig, at perlepladerne kom ind i
billedet?
”En dag gik jeg rundt nede i byen og kedede mig, fordi jeg
ikke havde et arbejde på det tidspunkt. Tilfældigt fik jeg øje
på de her Photopearls eller fotoperler. Det er perleplader,
hvor man kan lave sine egne perlemotiver. Jeg købte en
æske og fik ret hurtigt smag for det. Det tiltrak mig, at jeg
selv kunne scanne et billede ind og bestemme, hvad jeg
ville arbejde med.
Fotoperler er faktisk det samme, som de Hama-perler, børn
elsker at nørkle med. Forskellen er blot, at der i fotoperlerne
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kun er 30 farver at arbejde med. Du scanner et billede ind
i et program, der følger med perlesættet. Programmet
konverterer så farverne om til perlekoder, og det vil sige, at
hver farve har en kode. Man printer siderne ud og lægger
pladen hen over. Den passer fuldstændig over papirprintet,
og så følger man slavisk farvekoderne. Og beder så ellers til
de højere magter, at man laver det rigtigt,” smiler Michael
og fortsætter:

Det giver mening
”At sidde og sysle med dette – og selve enkeltheden i programmet rammer bare et blødt punkt oppe i mit hoved. Det
giver mening. Og dét, at man kan printe noget fysisk ud, det
har også noget at sige. Et billede er jo noget diffust noget.
Men når jeg scanner det ind, og der kommer noget ud, som
er konverteret til en kode, så er der system i det. Så giver
det lige pludselig mening. Og det er en stor tilfredsstillelse.
Det første større motiv, jeg kastede mig ud i, var et FCMlogo. Det næste, jeg gik i gang med var et motiv på 40.000
perler. Det var af min favorit Disney-figur, Anders And.
Herefter er det gået slag i slag,” fortæller Michael.

6

1.683.000 perler på ét år

skar p e t i l M i c h a e l

Den største begivenhed i mit liv?
Det var nok dengang, jeg fandt ud af, at jeg kunne
bruges til noget
Mit yndlingssted?
Det er MCH Arena. Her er en helt speciel stemning,
hvor jeg glemmer alt om, at jeg ikke bryder mig
om at være sammen med mange mennesker på
én gang. Følelsen af at være en del af et fællesskab
og dele begejstringen over FCM med andre, den er
fed! Det betyder faktisk noget
Min livret?
Det er pizza og flæskesteg
Min favoritmusik?
Det er en blandet landhandel. Lige fra rock – til
elektronisk musik. Det er også Metallica, så det er
noget, der stimulerer og giver energi
Min favoritbog?
Da jeg ikke er god til at huske ord og sætninger,
holder jeg mig til tegneserier. Og Anders And blade
er min favorit
Mit favorit rejsemål:
Det er helt sikkert New York. Jeg tror, det er fordi
jeg udfordrede og overskred så mange personlige
grænser derovre. Det udviklede mig helt vildt meget, og det har givet mig blod på tanden til at turde
komme ud at rejse igen på et andet tidspunkt
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Men hvordan i alverden kommer man på idéen med at lave
verdens største perlebillede?
”Jeg havde nogle gode mennesker, der hjalp mig i gang med
projektet. Dels av form, som har opfundet fotoperlerne. De
har sponsoreret hele projektet. Dels Sportscenter Herning
og Kai Lodahl, som gjorde det muligt, at jeg kunne gennemføre verdensrekord-forsøget. De hjalp mig med at finde ud
af detaljerne, hvor stort billedet skulle være og så videre.
Der var en ældre dame, som havde lavet et perlebillede,
der var tæt på. Og det var dette, jeg ville overgå. Vi overvejede, hvordan vi skulle gribe det an og gøre det lidt mere
spændende, samtidig med, at jeg skulle kunne være i det.
Jeg besluttede så, at jeg skulle lave billedet på ét år, og jeg
skulle bruge 1.683.000 perler. Men – hovedet på blokken
– jeg havde aldrig forudset, at jeg skulle lave så stort et
billede. Det var jo helt vanvittigt. Det var også noget af et
tidspres, jeg lagde på mig selv.

Ferie og flytning oveni
Jeg lagde så selv yderligere to presballer oveni, fordi jeg
havde planlagt en ferie sammen med min søster til New
York i to uger, og umiddelbart efter jeg kom hjem fra ferien,
skulle jeg flytte ind i denne lejlighed. Jeg satte mig jo under
dobbelt pres. Men forinden havde jeg lavet så mange
perleplader forud, at jeg havde luft til at gøre det. Men det
var lige til øllet. Jeg har åbenbart sådan et konkurrencegen,
der gør, at jeg ind imellem godt kan lide at presse mig selv
helt ud til grænsen. Det kan jeg godt lide, men man kan jo
også godt gøre det i en lidt mindre skala. Så på den ene side
er der noget i mig, der siger, at det skal jeg aldrig kaste mig
ud i igen. Og samtidig er der en anden del inde i mig, som
siger, jooo… måske. Men ikke lige i øjeblikket. For jeg ved
også godt, at jeg skal have overskud til det. Lige nu nyder
jeg, at det er nogle noget mindre opgaver, jeg arbejder
med. Som dette her på bordet, som skal hænge ude i det
nye Supersygehus,” forklarer Michael.

Her var motiver alle vegne
Hvordan med motiverne? Hvor og hvordan kommer
inspirationen til dem?
”Jeg finder selv motiverne. For eksempel har jeg lavet flere
billeder fra New York. Som nævnt var jeg med min søster i
New York, og det var min første udlandsrejse nogensinde.
Det var virkelig en vanvittig stor, vild og voldsom oplevelse. Fra stille og rolige Herning til én af verdens største og
mest larmende og farvestrålende metropoler. Det var et
sansebombardement af dimensioner. Her var motiver alle
vegne. Vi boede i Stuyvesant Town, og jeg faldt i snak med
en deltager i en fotokonkurrence, og hendes billede fra
Stuyvesant Town fik jeg lov til at låne. Det har jeg så efterfølgende lavet et perlebillede af, og det holder jeg meget af,
for jeg blev ret glad for det sted i New York. Efterfølgende
har jeg sendt et foto af mit perlebillede derover, og det kom
på Stuyvesant Towns lokale hjemmeside, og det er jeg ret
stolt over. Jeg har også lavet noget af deres juleudstilling.
Det har været en stor anerkendelse.
Noget af det næste, jeg skal i gang med, er en endevæg.
Det bliver et motiv, der symboliserer FC Midtjyllands første
pokal i pokalfinalen sidste år, hvor hele endetribunen var
klædt i sort og rødt. Billedet bliver over tre meter langt. Jeg
har en lille drøm om, at det kan ende med at stå i fan-loungen ude på stadion. Så jeg har hele tiden noget i støbeskeen,” pointerer Michael.

FC Midtjylland- fan af hjertet
Michael er FC Midtjylland-fan i hjertet. Han har sæsonkort
og har haft det i en årrække. Men lige nu bliver favoritholdets kampe fulgt på tv. Og det er også okay.
”Hvis man har kærlighed til klubben, så følger man dem i

Noget af det næste, jeg skal i gang
med, er en endevæg. Det bliver et
motiv, der symboliserer FC Midtjyllands første pokal i pokalfinalen
sidste år, hvor hele endetribunen
var klædt i sort og rødt.
tykt og tyndt. Jeg sætter mig i sofaen og følger kampene
hjemmefra. Råber og skriger – og tuder lidt, hvis de taber.
Sådan må det være i disse corona-tider.
Det er simpelt hen så fedt, at FCM nu har kvalificeret sig
til Champions League. Tænk at lille Herning har gjort det,
og nu kommer CL-toget så hertil. Det er bare så fantastisk.
Jeg er naturligvis ikke så naiv, at jeg tror på, at de har en
chance, men de kan måske alligevel skabe en overraskelse i kampene mod Ajax. Liverpool kan vi godt strege på
forhånd, og jeg giver dem heller ikke mange muligheder
mod Atalanta. Men uanset hvad, så bliver det en vanvittig
spændende oplevelse.

Glad for hele holdet
Jeg har som sådan ikke nogen favoritspiller på FCM-holdet.
Jeg er meget glad for hele holdet som en samlet enhed,
men skal jeg pege på en enkelt spiller, så var jeg meget glad
for Alexander Sørloth. Jeg kan også godt lide at se på Evander. Han har det tydelige brasilianske over sig med lækre
driblinger, og han laver ind imellem nogle vanvittige mål.
Og så kan jeg også godt lide Frank Onyeka. I det hele taget
nyder jeg at følge mit hold,” runder Michael af.
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På mit bord lige nu
Så skete det! Vi er ramt af anden bølge af Corona. De fleste
af os vidste godt, at det ville ske, men i løbet af en sommer,
hvor vi har fået varme og frisk luft, og alt vendte lidt mere
tilbage til normalen, tror jeg, at mange havde håbet, at det
ikke ville blive så slemt. Fakta er dog, at vi står her igen.
Hos FællesBo har Corona betydet mange ændringer. Her
i administrationen kører vi igen med nedsat bemanding.
De medarbejdere, som kan arbejde hjemme, har fået en
bærbar computer med hjem og klarer nu opgaverne fra
hjemmekontoret. Jeg selv er så uheldig at være sendt
i isolation med min telefon og computer i mit hjem i
Brønderslev, da meget af Nordjylland, som de fleste ved,
er lukket ned.
Åbningstiderne for personlig henvendelse i BoligButikken
har vi også begrænset, og du har i øjeblikket mulighed
for at kigge ind til os mandag til torsdag mellem 10.00 og
12.00 i løbet af ugen. Hvis du skal i kontakt med os, opfordrer vi dog til, at du benytter telefon eller e-mail. Møder
man som beboer op i BoligButikken, skal man have mundbind på – ekspeditionsskranken er lukket af bag plexiglas,
så rådgiverne ikke skal bære mundbind i ekspeditionstiden.
Ejendomsfunktionærer og håndværkere udfører fortsat opgaver i lejemålene – naturligvis med mundbind og masser af sprit. Vi
kræver dog, at beboere ikke opholder sig
i samme rum som dem, når de er inde i
boligen.
Hos vores boligsociale helhedsplan ’Plads
til forskel’ har Corona haft en kæmpe indvirkning. På grund af forsamlingsforbuddet
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må man højst være 10 personer i et lokale. Det betyder,
medarbejderne ikke kan gennemføre de populære aktiviteter, som familieaftner og kvindeaftner, og jeg ved, at vores
dygtige familie-, børn og ungemedarbejdere brænder for
at komme i gang igen. Heldigvis kan beboerrådgivningen
og individuelle samtaler stadig gennemføres, og jeg ved, at
alle er velkomne til at kigge forbi de tre områdekontorer til
en snak og en kop kaffe, hvis man har brug for det. Benyt
jer endelig af det!
Fester bliver der ikke holdt mange af – hverken i Danmark
eller i FællesBo-regi. Al udlejning af beboerlokaler rundt i
afdelingerne er nemlig suspenderet, indtil forsamlingsforbuddet igen forhøjes til min. 50 personer.
Hverdagen er altså på ingen måde, som den plejer her i
FællesBo. Som du har kunnet læse her i bladet, er hverdagen
trods alt ikke gået i stå. Vi lejer boliger ud, som vi plejer. Der
gennemføres indflytnings- og udflytningssyn. Vi behandler
klager, udarbejder budgetter og vi arbejder på fuldt tryk
med helhedsplanerne og informerer beboerne om dem.
Langt hen ad vejen har vi lært meget ved at skulle gøre tingene på en anden måde, end vi plejer. Jeg håber, vi vil tage
denne læring med videre, når vi er på den anden side.
Husk at passe på hinanden – hold afstand, spritte
af, host og nys i ærmet og bliv hjemme, hvis du har
symptomer på coronavirus.
Venlig hilsen
Kaj Mortensen

T V- situatio nen

Sådan får du TV i fremtiden
Norlys og YouSee har opsagt deres TV-aftaler med alle afdelinger i FællesBo. Det betyder:

YouSee-kunder
YouSee vil gerne fortsætte med at levere internet, TV og telefoni til din afdeling via en genforhandling af den aftale, som
din afdeling har i dag. Der vil komme nærmere info om aftalerne senere.

Norlys-kunder (tidligere afdelinger med Eniig-fiber)
Norlys vil også gerne fortsætte med at levere internet, TV og telefoni til din afdeling – blot på individuelle vilkår via fibernet (se herunder). Norlys har sendt dig information om dine muligheder.

Husk at foretage et valg inden 31. januar – da du ellers vil opleve sort skærm!
Hvis din afdeling ønsker det, kan I også indgå en kollektiv aftale med YouSee.

TV via fibernet
FællesBo har indgået en aftale med Norlys om, at der
etableres fibernet i alle de afdelinger, hvor der ikke allerede er fiber i dag.
Der vil ikke være en tilslutningspligt til fibernettet, ligesom der heller ikke vil være en driftsudgift, hvis det ikke
benyttes. Men for at sikre, at der i fremtiden er mulighed
for frit at vælge løsning, skal der installeres en fiberboks i
alle boliger. Også selv om du ikke ønsker at benytte den på
nuværende tidspunkt.

Med Norlys fibernet får du mulighed for
selv at bestemme, hvem der skal levere dit
internet og tv-indhold
Norlys fibernet åbner for samarbejde med leverandører
af internet¬produkter og TV-indhold på fiberforbindelsen.
Der er frit valg blandt de leverandører af indhold, som
indgår i fibersamarbejdet.

Der er indtil videre indgået aftaler med følgende indholdsleverandører på Nordlys fibernet:
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Fæll es

fremtid

Beboerne siger ’ja’
til renovering
I et efterår med Corona, hvor forsamlingsforbuddet hænger som en tung sky over os, er FællesBo
gået lidt mod strømmen. 21 møder med helt op til 200 deltagere er nemlig blevet holdt. Møderne
er foregået efter myndighedernes gældende regler – og de har været nødvendige – beboerne og
FællesBo skulle nemlig sikre sig støtte fra Landsbyggefonden til renovering af næsten 2.000 boliger.

Af Karin Nygaard Sørensen

Camilla Bjørn og hendes kolleger fra projektafdelingen hos
FællesBo fik travlt, da regeringen i maj besluttede at frigive
30 mia. kr. fra Landsbyggefonden frem til 2026 til renovering af almene boliger i Danmark. FællesBos syv store
renoveringsprojekter var med i denne pulje, og nu skulle
det sikres, at støtten kom i hus.
For at være sikker på at det kunne lade sig gøre, krævedes
det, at projekterne blev godkendt af både beboerne i de syv
afdelinger og af Hernings Kommunes byråd inden udgangen
af 2020. Den helt store planlægning blev derfor sat i gang,
og kort efter sommerferien rullede møderne afsted.

Rent praktisk går FællesBos møder ind under 'det store
forsamlingsforbud'. Det vil sige, at man max må være 500
personer. Derudover skal man naturligvis overholde diverse
regler. Man skal f.eks. sidde i biografopstilling (også under
spisning) og overholde bestemmelserne omkring afstand.
Der har også været sprit og mundbind til alle.

Masser af information til beboerne

Mange spørgsmål om genhusning

Camilla Bjørn er projektleder hos FællesBo og har været
med fra starten, da FællesBo startede helhedsplanerne op
– mange af dem tilbage i 2012/2013. – Vores fornemste
opgave blev at få informeret alle beboere i de syv afdelinger så godt som overhovedet muligt, så de ville få et godt
grundlag for at stemme om planerne, fortæller Camilla.
Beboerne blev derfor inviteret til tre møder. Et informationsmøde, en spørgedag og et ekstraordinært afdelingsmøde med afstemning om planen. Derudover fik de skriftlig
information med beskrivelse af projekterne og kataloger
over de nye indretninger og huslejer.

Hos FællesBo er man opmærksom på, at genhusning fylder
meget for beboerne. Det er en stor omvæltning at skulle
fraflytte sin bolig, især hvis man er lidt oppe i årerne. Det
har også kunnet mærkes på de spørgemøder, der har været
holdt.

Corona satte rammerne
FællesBo har hele vejen igennem taget Corona-situationen
meget alvorligt, og det vigtigste har været, at alle retningslinjer blev fulgt. – Vi var i projektafdelingen godt klar over,
at mange beboere ville tilmelde sig møderne, da det jo er
en stor indgriben at få gennemrenoveret sin bolig og skulle
igennem en genhusning. Det er naturligvis noget, beboerne
gerne vil høre og informeres om. Vi diskuterede flere gange, om det overhovedet var forsvarligt at samle så mange
mennesker. Og var der overhovedet steder i byen, som kunne håndtere sådanne stormøder på forsvarlig vis. Løsningen
blev et samarbejde med MCH Herning Kongrescenter.
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– Kongrescentret har håndteret vores møder til UG, fortæller Camilla. Som arrangører har vi følt os helt trygge ved
den praktiske gennemførsel ved møderne, for alle retningslinjer er blevet overholdt og mere til. Det har givet os ro i
maven i den tid, vi har lige nu.

– Der kommer spørgsmål om alt lige fra, hvor mange skabe
får jeg i min nye bolig, til, kan jeg få blå køkkenlåger, og vi
svarer naturligvis, så godt vi kan, forklarer Camilla. Men
spørgsmål om genhusning er det emne, som giver flest hovedbrud. Heldigvis har vi en utrolig dygtig genhusningsrådgiver Mette, som er god til at berolige beboerne og sikre, at
de føler sig så trygge som muligt ved situationen.
– Der er mange regler og retningslinjer omkring genhusning, men de to 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, og at ingen af vores
beboere kommer til at stå uden et hjem.

Godt samarbejde med afdelingsbestyrelserne
Udover kommunikationen til beboerne, er samarbejdet
med afdelingsbestyrelserne og renoveringsudvalgene
også utroligt vigtigt, understreger Camilla. – Det er en lang

proces at gennemføre en helhedsplan for en afdeling, og Landsbyggefonden kan være langsommelige at arbejde med. Det er derfor
vigtigt for os, at vi har afdelingsbestyrelsen med. Under udarbejdelsen af planen er de det vigtigste talerør til beboerne, og vi må sige,
at alle bestyrelserne har været positive overfor planerne, og alle
har anbefalet beboerne at stemme ja. Det gør alt andet lige vores
job noget nemmere, forklarer hun.

Og beboerne stemte ja
Og det blev et ja til planerne. I skrivende stund har afd. 021 Gormsvej, afd. 024 Valdemarsvej/Thyrasvej, afd. 016 Sjællandsparken,
afd. 106 Sønderager og afd. 107 Porshøj stemt ja til at få renoveret
deres boliger med støtte fra Landsbyggefonden. De to sidste afd.
019 Mindeparken og afd. 104 Fredhøj holder afstemning først i
december.
– Det har dog også været et vildt efterår, for hver enkel sag er jo
stor, og beboermøderne har ligget som perler på en snor. Så snart vi
var igennem en afdeling, så kom den næste, uddyber hun. Men det
er fantastisk, at vi nu har fået godkendt fem ud af syv.

Disse afdelinger er
med i den kommende
renoveringspulje:
• 016 Sjællandsparken
• 019 Mindeparken
• 021 Gormsvej
• 024 Valdemarsvej/Thyrasvej
• 104 Fredhøj
• 106 Sønderager
• 107 Porshøj

Genhusningsrådgiver Mette Junge Povlsen og projektlederne Camilla Bjørn
og Ole Rahbek arbejder på højtryk med at planlægge og informerer
beboerne om de kommende renoveringer.

17

D et

sker

i

b es t yrelsen

Det sker i
bestyrelseslokalet

HUSeKmere om

vil vid
hvis du ationsbestyis
n
a
g
r
o
, kan du
arbejde
relsens gsordener og
finde da af bestyrelr
referate ne på www.
r
e
d
ø
sesm
o.dk.
faellesb

Selv om vi føler, at alt blev sat i stå i marts, da Mette Frederiksen gik på skærmen og lukkede
Danmark ned, kan vi alligevel se tilbage på nogle måneder med fuld gang i FællesBo.

En af de store udfordringer, vi stod med i sommer, var hvorvidt vi skulle gennemføre årets afdelingsmøder, som ligger i
august og september. Der blev snakket meget for og imod,
men vi valgte at holde møderne. Dog ikke i FællesBos egne
lokaler, men ude i byen, så vi herved sikrede, at alle krav til
afstand og retningslinjer blev overholdt. Og vi er stolte over,
at alle afdelingsmøder blev gennemført. Deltagerantallet
var en smule lavere end sidste år, men umiddelbart satte
Corona ikke en stopper for beboerdemokratiet i denne
sammenhæng – og det glæder vi os naturligvis over.
Hvis man må sige, at der er kommet noget godt ud af
Corona-krisen, er det boligforliget, der i maj blev indgået i
Folketinget. Et forlig der betyder, at renoveringer med støtte
fra Landsbyggefonden nu kan sættes i gang i Danmark med et
beløb på 30 mia. kr. Heller ikke i denne sammenhæng satte
Corona en stopper for beboerdemokratiet hos FællesBo. Efter
mange informationsmøder og ekstraordinære afdelingsmøder
er fem af planerne nu godkendt af beboerne, og vi håber, at
de to sidste også bliver godkendt først i december. Mange af
vores boliger trænger til disse renoveringer, og når vi gør det
med Landsbyggefonden i ryggen, bringer vi de penge, som
vores lejere hvert år betaler til fonden, tilbage til FællesBo.
Herning Kommune skal ligesom beboerne godkende, at vi renoverer vores boliger. Vi inviterede derfor i august byrådspolitikerne til et fyraftensmøde. Mange takkede ja til invitationen,
og vi havde en god eftermiddag med fokus på renovering, og
hvor vigtige de er for beboerne, FællesBo og Kommunen. Vi
glæder os over, at byrådet efterfølgende har godkendt alle de
renoveringer, som beboerne også har sagt ’ja’ til.
Det var ikke kun lokalpolitikerne, der over sommeren
gæstede FællesBo. I august fik vi besøg af selveste bolig-
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ministeren Kaare Dybvad. Som del af en tur til Jylland med
besøg hos andre boligorganisationer, slog han et smut forbi
Herning, hvor vi gav ham en rundvisning i afd. 114 Teglparken, så han ved selvsyn kunne se FællesBos nyopførte
boliger med Danmarks laveste totalhusleje – boliger, vi
naturligvis gerne viser frem og praler lidt med.
Nu har vi fortalt om flere gode begivenheder, som Corona
ikke har sat en stopper for i FællesBo. Desværre kan vi ikke
komme uden om, at vi trods alt er blevet ramt på andre.
På baggrund af den drejning, som smittetallene har taget
på det seneste, har vi besluttet at aflyse kursusweekenden
i 2021. Vi gør det naturligvis med blødende hjerte, for om
noget er dette en af årets bedste og største begivenheder
for alle os, som arbejder med beboerdemokratiet. Vi håber
og tror på, at vi kommer stærkt tilbage i 2022.
Årets repræsentantskabsmøde med valg til organisationsbestyrelsen blev på grund af Corona og forsamlingsreglerne
udskudt til efteråret. Mødet blev gennemført den 11. november i MCH Herning Kongrescenter. På mødet blev Finn
Stengel Petersen valgt som ny formand for organisationsbestyrelsen, mens Freddy Horsleben fortsætter som almindeligt medlem. Jan Sloth Nielsen fra afd. 011 Odensegården
blev valgt som helt nyt medlem af organisationsbestyrelsen,
mens Martin Thusing Andersen ikke blev genvalgt.
Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår til jer alle
samt en opfordring til at passe godt på hinanden.
Venlig hilsen
Organisationsbestyrelsen for FællesBo

FællesKryds
Vind en flot efterårsbuket
Løs krydsordet og deltag i konkurrencen
om en flot efterårsbuket.
Krydsordsløsningen skal være os i hænde senest 1. februar 2021. Send
løsningen 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 en buket til en værdi af 200 kr. Præmien kan ikke ombyttes til penge.
Ansatte ved FællesBo må ikke deltage i konkurrencen.
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Få hurtige og vigtige
beskeder på sms
Der opstår ind imellem situationer, hvor vi hos FællesBo har brug for at give dig en hurtig og
vigtig besked, eksempelvis ved lukning af vand, varme eller i nødsituationer som brand eller
oversvømmelse. I disse situationer sender vi en sms til alle beboere i en afdeling.

De fleste beboere er automatisk tilmeldt
FællesBos SMS-system har adgang til alle mobiltelefonnumre, der er registreret på din
adresse. Du skal derfor ikke tilmelde dig ordningen, hvis dit mobilnummer er registreret på
din adresse. Er du i tvivl, om du er tilmeldt, kan du se det på Min Side under fanen ”Kontakt”.
Her kan du selv tilmelde og afmelde SMS’er.
Oplever du at få en SMS vedrørende en afdeling, som du tidligere har boet i,
skyldes det, at du ikke har ændret din adresse hos dit teleselskab. Du kan nemt afmelde
dit telefonnummer på din tidligere adresse og herefter tilmelde telefonnummeret på din
nuværende adresse på Min Side under fanen ”Kontakt”.

Det er gratis at
tilmelde sig og
modtage beboerSMS fra FællesBo.

FællesBo har indgået en aftale med firmaet
Blue Idea, som står bag SMS-service.dk.
Mobilnumrene bliver leveret og vedligeholdt
af teleselskaberne. FællesBo bruger ikke
systemet til markedsføring, og beskederne må
ikke indeholde personfølsomme oplysninger.
I overensstemmelse med Datatilsynet sendes
kun beboerrelateret information ud.
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