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I 2019 har vi i FællesBo et særligt fokus på Det gode 
naboskab. Således var det også det overordnede 

emne på kursusweekenden i februar for afdelings-
bestyrelser og repræsentantskabs medlemmer. 

Det gode liv som beboer hos FællesBo starter nem-
lig med et godt naboskab, hvor der udvises gensidig 

ti llid og respekt for hinanden. 

Det kan du læse meget mere om i denne sær-
udgave af Til Enhver Lejlighed.

God læselyst.
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Selv et lille smil kan have stor betydning. 
Smilet kan være den positive døråbner til at løse de eventu-
elle konflikter, som kan opstå, når mange og vidt forskellige 
mennesker bor i fællesskab og tæt på hinanden. 

- Respekten for hinanden i form af dialog kan være indgan-
gen til at bevæge sig ned ad konfliktstigen i stedet for opad. 
Dialogen er desuden nødvendig for at definere, hvad en 
uenighed helt konkret handler om, siger Kaj Mortensen, ad-
ministrerende direktør i FællesBo.

Respekten begynder ofte med et smil. Eller et anerkendende 
nik, et vink, en hilsen eller måske en kort sludder. 

- Erfaringen viser, at mere skal der ikke til for at være en god 
nabo. Det kan være stressende at bo tæt på mennesker, som 
man ikke fungerer godt med. Det kan være nemmere at rin-
ge på og pænt bede en nabo skrue lidt ned, hvis man på 
forhånd har et godt og positivt forhold til sine naboer, som 
selv et lille smil i opgangen kan bane vejen for. Og vi ved, 
at naboen i langt de fleste tilfælde også tager mere positivt 

imod en eventuel kritik. Derfor er godt naboskab en naturlig 
del af vores målsætning, fordi vi ønsker at skabe samhørig-
hed og tryghed for vores lejere.

Antallet af klager daler
Det betyder samtidig, at FællesBo også arbejder forebyggen-
de med begrebet Det gode naboskab.

- Det er mere effektivt at forebygge end symptombehand-
le. Vi  har for eksempel brugt vores kursusweekend for re-
præsentantskabs- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer til at 
inspirere og dele erfaringer på tværs om det gode naboskab. 
På den måde kan vi give afdelingerne inspirationen med til-
bage til hverdagen og naboerne i afdelingerne. 

Det gode naboskab er i enhver situation både følelsesladet 
og situationsbestemt, og arbejdet med at fremme de posi-
tive relationer mellem mennesker kan reelt først måles, når 
en opstået udfordring bliver til en officiel klage hos FællesBo.  
- Bløde værdier som godt naboskab kan være svært at måle 
på. Men vi arbejder konstruktivt og løbende med området. 
Blandt andet på at få skabt opgangsambassadører, der kan 
fungere som foregangsmænd for det gode naboskab. I de se-
neste år er andelen af klager i FællesBo dalet, og det er også 
vores fornemmelse i organisationen, at antallet af konflikter 
er for nedadgående, siger Kaj Mortensen – med et vigtigt, 
forsigtigt men tilfreds smil.   

T r y g h e d  f o r  v o r e s  l e j e r e

Velkommen indenfor til en særudgave af Til Enhver Lejlighed, hvor vi sætter fokus på Det gode 
naboskab. Her kan du blandt andet møde andre beboere i FællesBo og læse om deres arbejde 
med gode naboskaber, om nøglen til at løse nabokonflikter og meget mere. Det gode naboskab 
er nemlig en vigtig værdi i FællesBos målsætning. Det giver samhørighed og tryghed for alle 
beboere.

Den korteste vej 
mellem naboer

2016 2017 2018
År

Antal klager

1. halvår 2019

231 66246302
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I alle FællesBos afdelinger skal parkering af biler 
og motorcykler foregå inden for de afmærkede 
p-pladser. Det er ikke ti lladt at bruge afdelingens 
p-pladser ti l permanent opbevaring af eksempel-
vis campingvogne, lastvogne eller andre ikke-ind-
registrerede køretøjer uden særlig ti lladelse. En 
campingvogn må gerne parkeres ti l klargøring 
og ti l rengøring, når campingsæsonen er slut. Se 
afdelingens husorden for de specifi kke regler på 
det område.

I nogle afdelinger fi ndes vaskepladser ti l rengø-
ring af biler. Det fremgår også af husordenen. 

Alt det, vi deler
Næsten hver femte dansker bor i en almen bolig, og her skal være plads ti l alle. Derfor 
er alle beboere medansvarlige for den gode stemning, det gode naboskab, og at alle føler sig 
godt ti lpas. I FællesBo er rammerne for fællesskabet beskrevet i hver enkelt afdelings husorden. 
For det gode naboskabs skyld kræver mange dagligdagsti ng fælles regler.

Regel nr. 1 – tjek alti d 

reglerne på de for-

skellige områder i din 

egen afdeling. Alle 

regler er forskellige i 

samtlige 83 afdelinger

PARKERING

Støj er en af de hyppigste 
årsager ti l klager i FællesBo. 
Hver afdeling har egne regler 
på området, men generelt skal 
maskiner, tv, radio, musik-
anlæg og musikinstrumen-
ter bruges under hensyntagen ti l de øvrige 
beboere i afdelingen. Hver afdeling fastsætt er selv ti dsrummet 
for, hvornår der skal være ro om aft enen. Om natt en må der ikke 
være larm i nogen afdelinger. 

STØJ
Om du må have husdyr i din bolig, fremgår af 
husordenen for din 
afdeling. Reglerne er 
meget forskellige fra 
afdeling ti l afdeling. 
I nogle afdelinger er 
husdyr ti lladt, i andre 
afdelinger er det ikke 
ti lladt, og måske er det 
ti lladt at passe andres 
husdyr. Så husk at sætt e 
dig grundigt ind i reglerne for din afdeling. 

HUSDYR

Som udlejer skal FællesBo sørge for containere og fælles opsamlingssteder ti l 
dit aff ald, og som lejer skal du sortere dit aff ald, før du smider det ud.  

Aff aldssortering handler om genbrug og miljø. Men det handler også om 
økonomi – hvis aff aldet ikke er sorteret eft er reglerne, kan afdelingen få en 
ekstra regning, som du og de øvrige lejere skal betale over huslejen.

Informati oner omkring aff aldssortering i din afdeling fi nder du i afdelingens 
husorden. 

AFFALD
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Denne sommer er det to år siden, Jan Sloth fl ytt ede ind på 
2. sal i studieboligerne på Holbækvej. Og i den periode er 
der sket en del. Blandt andet for naboskabet mellem de godt 
35 unge mennesker i boligblokken – på den fede måde.

- Dengang var der ikke nogen, der hilste på eller bød velkom-
men, når man fl ytt ede ind. Man hilste heller ikke rigti g på 
folk i opgangen, siger Jan Sloth, der er i lære som elektriker 
hos Bravida i Herning og ti l sommer skal studere ti l produkti -
onsteknolog i Herning.

Studieboligerne på Holbækvej var hans første 
prioritet, og sammen med sin daværende 
kæreste stod han ikke længe på ventelisten, 
før de fi k lejligheden med to værelser og oven-
lysruder sti llet i forslag: Ja, tak, her ville de 
meget gerne bo.

- Dengang var vores eneste kontakt 
ti l livet i boligblokken reelt set 
papirerne fra FællesBo 
med huslejekontrakten 
og husreglerne, siger 
Jan Sloth.

Studieboligerne 
havde ganske vist 
et fælleshus, men 
havde aldrig haft  
en afdelings-
bestyrelse.

- Det betød, 
at alle be-
slutninger 

i forhold ti l vores afdeling blev taget af FællesBo. I studie-
boliger er der forholdsvis stor udskift ning, fordi folk kun bor 
her, så længe de er under uddannelse. Det går nok en smule 
ud over engagementet. Men vi var et par stykker, der talte 
om, at det ville være rart med en bestyrelse ti l at sikre, at 
vi bliver hørt og får medindfl ydelse på de mange forskellige 
beslutninger, store og små, i vores afdeling.

De unge tog initi ati v, og i eft eråret 2017 valgte beboerne i 
afdelingen sin første bestyrelse. Opsti llet var 

blandt andre Jan Sloth, der havde erfaring 
med bestyrelsesarbejde fra sin skole og sin 

sportsklub. Han blev valgt og konsti tueret 
som den første formand i afdelingens 
første bestyrelse. 

Den værdifulde hilsen
Blandt meget andet har bestyrelsen 
også prioriteret sin egen mødeti d på at 
tale om naboskab.

- Vi blev enige om, at hver gang, der 
fl ytt er nye beboere ind, så går jeg eller 

en anden fra bestyrelsen hen, banker 
på og siger hej og velkommen. 

Det er rart at blive taget 
godt og personligt 

imod. Det kan være 
svært at have over-
blik over, hvem 
der fl ytt er ind. 
Men når vi ser 
nogen, man ikke 
har mødt før, 
så henvender 
vi os, snakker 
med dem, 
spørger om 
de bor her, 
og om de vil 
være med i 

Unge naboer på 
den fede måde
Et hej på gangen, et velkommen-herti l-bank-på-døren eller grillhygge i fælleshuset er nogle af de 
ti ltag, de unge i studieboligerne på Holbækvej Herning selv har indført for det gode naboskabs 
skyld

onsteknolog i Herning.

Studieboligerne på Holbækvej var hans første 
prioritet, og sammen med sin daværende 
kæreste stod han ikke længe på ventelisten, 
før de fi k lejligheden med to værelser og oven-
lysruder sti llet i forslag: Ja, tak, her ville de 
meget gerne bo.

- Dengang var vores eneste kontakt 
ti l livet i boligblokken reelt set 
papirerne fra FællesBo 
med huslejekontrakten 
og husreglerne, siger 
Jan Sloth.

Studieboligerne 
havde ganske vist 
et fælleshus, men 
havde aldrig haft  
en afdelings-
bestyrelse.

- Det betød, 
at alle be-
slutninger 

afdelingen sin første bestyrelse. Opsti llet var 
blandt andre Jan Sloth, der havde erfaring 

med bestyrelsesarbejde fra sin skole og sin 
sportsklub. Han blev valgt og konsti tueret 
som den første formand i afdelingens 
første bestyrelse. 

Den værdifulde hilsen
Blandt meget andet har bestyrelsen 
også prioriteret sin egen mødeti d på at 
tale om naboskab.

- Vi blev enige om, at hver gang, der 
fl ytt er nye beboere ind, så går jeg eller 

en anden fra bestyrelsen hen, banker 
på og siger hej og velkommen. 

Det er rart at blive taget 
godt og personligt 

imod. Det kan være 
svært at have over-
blik over, hvem 
der fl ytt er ind. 
Men når vi ser 
nogen, man ikke 
har mødt før, 
så henvender 
vi os, snakker 
med dem, 
spørger om 
de bor her, 
og om de vil 
være med i 

D e t  g o d e  n a b o s k a b

Der er mange ti ng, der bliver 
nemmere, når den sociale 
ramme er positi v.
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fællesskabet i afdelingen. Vi introducerer også nye beboere 
til, hvor de finder opslag om fællesaktiviteter – i afdelingens 
facebookgruppe og på opslagstavlen ved indgangsdørene.  
Og så fortæller vi, at de altid er velkomne til at kontakte  
medlemmerne af bestyrelsen, hvis de har behov for at  
spørge om noget eller vende en sag. 

Den personlige modtagelse har også givet andre positive  
sideeffekter:

- Det bliver meget mere naturligt at give et smil og sige hej, 
når man mødes i opgangen. Der er mange ting, der bliver 
nemmere, når den sociale ramme er positiv, siger Jan Sloth.

Han glæder sig samtidig over, at larm, naboopgør, klager 
eller uenighed aldrig har fyldt meget i studieboligerne på 
Holbækvej. 

- Det er klart, at der bliver spillet lidt højt en gang imellem. 
Især i weekenderne. Men folk er gode til at skrue ned, når 
der bliver banket på. I ugedagene skal der være ro kl. 22, 
og det er en stor hjælp blandt andre for mig, der møder på 
arbejde kl. 6, siger Jan Sloth.

Beboerne skal selv konfliktløse
Han bliver engang imellem inddraget i konflikter; om for 
 eksempel larm eller mados:

- Vi opfordrer altid folk til at tage personlig kontakt og ad 
den vej forsøge at løse konflikter eller problemer. Og til altid 
at tage den positive hat på, i stedet for at indlede en dialog 
med naboen med at skælde ud og være sur.  Vi er bestyrelse 
for alle beboere og skal være helt og fuldt neutrale, så vi 
kan og vil ikke blande os. Men vi ved, at personlig dialog kan 
være en effektiv vej til at løse en udfordring. Duer det ikke, 
kan vi også henvise til, hvordan man laver en officiel klage til 
FællesBo. På anden måde blander vi os ikke. 

Desuden har bestyrelsen også været foregangsfolk for at 
skabe helt nye sociale aktiviteter i afdelingen.

- Den cadeau går ud til alle beboere, da vi aldrig havde 
haft mulighed for at realisere noget som helst, uden at så  

mange har haft en ja-tak-indstilling til det gode naboskab 
og det generelle sociale fællesskab. Når vejret er godt,  
tænder vi nogle gange grillen og banker på alle døre for at 
høre, om folk vil være med til at spise sammen i fælleshuset. 
Det er helt og aldeles frivilligt. Men mange dukker op, og  
det sociale netværk gør det nemmere både at acceptere  
hinanden, hinandens forskelligheder og at kontakte  
hinanden. Jeg oplever i det hele taget, at konfliktniveauet i 
afdelingen er dalet, siger Jan Sloth.

Den gode sparring 
om det gode 
naboskab

Med egen afdelingsbestyrelse har ungdomsboli-
gerne på Holbækvej  i Herning også fået en direkte 
 kontakt til de øvrige bestyrelser i FællesBo. 

- Vi er til møder og arrangementer gennem FællesBo,  
hvor vi alle kan vende ideer og blive inspirerede 
af hinanden. Men lige så vigtigt, så bliver vi hørt,  
og vi har fået et direkte talerør, siger Jan Sloth,  
bestyrelsesformand for ungdomsbolig afdelingen på 
Holbækvej.

I FællesBo er Det gode naboskab en aktiv del af den 
overordnede strategi. Derfor har boligorganisationen 
investeret i naboskab som tema under de årlige kur-
ser for bestyrelsesmedlemmer:

- Det har været en stor hjælp og en stor inspiration at 
møde folk fra andre afdelinger og udveksle erfaringer. 
Det har været med til at klæde os på til at  beslutte, 
hvordan vi vil arbejde med det gode  naboskab i vores 
egen afdeling, siger Jan Sloth.

- I det hele taget er det rart altid at kunne hente hjælp 
i organisationen, hvis der er noget, vi er usikre på.

Det sociale netværk gør det  
nemmere både at acceptere  
hinanden, hinandens forskelligheder 
og at kontakte hinanden.
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Træerne i den store have er netop sprunget ud. Lysegrønne 
og akkompagneret af et kor af solsorter, der åbenbart også 
nyder synet. På terrassen, fuldt bestøvet af blomster og bu-
ske i krukker, tager Dorte Bendtsen imod ved havebordet 
med kaff e og kanelsnegl lunet af solen.  

- Min nabo vander gerne krukkerne, hvis jeg er væk et par 
dage, forklarer hun om frodigheden.

- Jeg har i det hele taget verdens bedste naboer. Vi er der 
for hinanden. Jeg har gigt i hele kroppen, og min nabo Allan 
henter gerne mine havemøbler op fra mit kælderrum, når 

det bliver forår. Eller hjælper mig med at plante om. Og vi 
griller også sammen. Men vi sidder aldrig lårene af hinan-
den. Min nabo kan sagtens ringe på, bare for at fortælle mig, 
at der er billige planter i Lidl. Han kører mig også gerne der-
hen for at købe dem, for jeg har ingen bil. Han spørger også, 
om jeg skal have noget med, når han kører over grænsen, 
og jeg vander hans planter på svalegangen, for det glemmer 
han som regel, fortæller hun. 

Men sådan har naboskabet ikke alti d formet sig for Dorte 
Bendtsen, der har boet i FællesBos afdeling 106 Sønderager 
i 28 år. For år ti lbage boede hun tre døre længere nede i 

D e t  g o d e  n a b o s k a b

Mæglingsmødet blev en ny start

Det begyndte som en offi  ciel klage over larm fra en somalisk familie med fem børn i lejlighe-
den ovenover. Men mæglingsmødet udviklede sig ti l et tæt og kærligt forhold mellem familien 
og Dorte Bendtsen, der blev reservebedste for de fem børn 
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afdelingen. Ind i lejligheden ovenover fl ytt ede en somalisk 
familie med fi re børn, der hurti gt blev ti l fem. 

- Jamen, de larmede. Konstant. Det var børn, der løb, spille-
de bold og gik med gåvogne på et gulv helt uden tæpper. Det 
var far og mor, der råbte ad børnene, og børnene, der råbte 
ad hinanden. 

Dialogen duede ikke
Dorte Bendtsen er en meget direkte type, der helst forsøger 
at løse udfordringerne på tomandshånd. Hun gik derfor ti l 
de somaliske forældre:

- Moderen beklagede men bad mig forstå, at hun havde små 
børn, men min forståelse krævede, at de i det mindste for-
søgte at vise hensyn. 

Dialogen duede ikke, og den førte ikke ti l ændringer. Som 
mangeårigt medlem af afdelingsbestyrelsen kendt Dorte 
Bendtsen selv kommandovejen. Hun kontaktede FællesBo 
med en klage over den somaliske familie. FællesBo reage-
rede på klagen, og løsningen blev et mæglingsmøde. Med 
deltagelse af de to parter, Dorte Bendtsen og de somaliske 
forældre, og derudover afdelingens inspektør og en somalisk 
tolk for at undgå sproglige og kulturelle misforståelser.

- Tolken kom pletf ri i hvid skjorte og jakkesæt. En skøn mand 

som alle på mødet havde stor respekt for, fortæller Dorte 
Bendtsen. 
- Mødet endte med, at moderen begyndte at græde; hun 
syntes jeg var en sød dame, som hun var ked af, at famili-
en forstyrrede. Men familiens situati on var i det hele taget 
svær. Børnene var kede af, at de aldrig kunne have familie 
med, når der eksempelvis var bedsteforældredag i børneha-
ven eller i skolen. Mødet endte med, at jeg ti lbød mig som 
reservebedstemor.

Decembernisse for muslimske børn
En positi v udvikling på en udfordring, der begyndte et helt 
andet sted. Dorte Bendtsens relati oner ti l den somaliske fa-
milie tog en ny drejning. Børnene besøgte hende, familien 
kom med mad ti l tag-selv-bordet, da hun fyldte rundt, og 
selv om somalierne var muslimer, fi k Dorte Bendtsen hver 
december lov ti l at være nissemand, der lagde overraskelser 
i børnenes sko, pænt sti llet frem ti l formålet på svalegangen. 
- Mit liv blev simpelt hen beriget af de små brune øjne, der 
alti d løb mig i møde.

Men farfarens alvorlige sygdom i Somalia ændrede livet for 
den somaliske familie. Faderen tog de tre ældste børn med 
ti l hjemlandet. Først eft er to år vendte de ti lbage ti l Dan-
mark. Men ti l Odense, hvor faderen havde fået job og bolig. 
Og her fl ytt ede moderen og de to yngste børn også ned.

- Hereft er mistede vi desværre kontakten. Den er svær at 
vedligeholde, når sproget er så stor en barriere, siger Dorte 
Bendtsen. Hun er siden også selv fl ytt et lejlighed indenfor 
afdelingen. Og er stadig glad og ti lfreds med sine naboer.

- Generelt er omgangstonen her i afdelingen god. 55 pct. af 
beboerne er af anden etnisk herkomst, og  alligevel er pro-
blemerne begrænsede. Selv om de kan være store nok med 
teenagere, der er vokset op i grænseløse familier. Det kan 
give udfordringer. Især om sommeren, når vi alle sammen 
skal være udenfor.

Skal bæres derfra
Dorte Bendtsen bruger stadig af sit overskud på at være no-
get for de børn, der har brug for opmærksomhed i området. 
Og bruger stadig den personlige dialog som sit bedste våben 
mod de, der ikke overholder husregler og almindelige so-
ciale spilleregler i afdelingen. Blandt andet kender de fl este 
børn i området reglen for det sortmalede rækværk om Dorte 
Bendtsen frodige terrasse: Når lågen er åben, må man kom-
me ind på terrassen. Er den lukket, vil hun ikke forstyrres.
En forholdsvis simpel regel at respektere, og som lagt sam-
men med glæden for sine umiddelbare naboer får Dorte 
Bendtsen ti l at konstatere:

- Jeg fl ytt er aldrig. Det er jo som at bo midt i en park. Jeg skal 
bæres herfra.  

Jeg fl ytt er aldrig herfra. Det er jo 
som at bo midt i en park. Jeg skal 
bæres herfra.
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Et portræt af 
den gode nabo

Det er vigti gt at respektere hinandens forskelligheder.
Nogle beboere:
• Er dybt engagerede i afdelingens udvikling og det sociale liv, mens andre ”bare bor der” 

– og begge dele er helt ok
• Har sit netværk i området – andre har udelukkende et netværk udenfor området
• Har boet i området i årevis, mens andre ser sig selv som midlerti dige beboere

RESPEKT FOR FORSKELLIGHEDEN

D e t  g o d e  n a b o s k a b

Et smil eller en hilsen er den korteste vej – især mellem naboer
Husk på at:
• Et smil, et nik og et ”hej” gør underværker
• Hvis du kender din nabo, er det meget lett ere at tage en snak om eventuelle problemer
• Giv gerne en hånd, hvis din nabo har brug for hjælp – eller bed selv din nabo om hjælp, hvis du 

har brug for hjælp

HILS PÅ DIN NABO

Fakti sk skal der ikke meget ti l for at være en god nabo. Her får du 5 gode ti ps.
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Hver afdeling har sine egne ordensregler. Find dem på Min Side

Det der opleves som støj for én, kan bare være lyd for en anden. Derfor er respekten for din nabo og 
din nabos grænse alti d vigti g:
• Brug hovedtelefoner, hvis du vil lytt e ti l høj musik eller skruer højt op for dit TV
• Brug ikke vaskemaskine og støvsuger sent om aft enen eller natt en
• Undlad at bore, hamre eller lignende om aft enen

STØJ OPFATTES FORSKELLIGT

Aff ald roder, kan lugte og i værste fald ti ltrække rott er. Derfor skal du alti d sørge for dit eget aff ald – og 
generelt gerne bidrage med at holde orden i afdelingen:
• Eft erlad aldrig aff ald i opgangen
• Læg alti d aff aldet i containeren – ikke ved siden af

TAG SKRALDET

Fællesarealer som trappeopgang og fællesrum er alles ansvar. Her handler orden og oprydning også 
om respekt for andres grænser:
• Hold trappeopgang og andre fællesrum ryddelige og fri for ti ng, der står i vejen – både fordi det 

er pænere, og fordi det er sikrere i ti lfælde af brand
• Trapperum og fællesrum er ikke en legeplads for børn. Akusti kken gør larmen meget generende 

for dine naboer

FÆLLESRUM - FÆLLES ANSVAR
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Da Tove Saka og hendes mand, Bayo Saka, for godt 20 år 
siden fl ytt ede ti l Herning, havde de egentligt foresti llet sig 
at fi nde et lille hus. Men parret – dengang med små børn – 
beslutt ede at begynde i en lejebolig.

Her bor de endnu. I FællesBos afdeling 500 Bytoft en i Tjør-
ring, i en førstesalslejlighed med stor altan – og ikke mindst 
godt naboskab.

- Jamen, hvorfor fl ytt e herfra? Der vil ikke være en handy-
man, vi kan ringe ti l, hvis vi har problemer. Vi har haft  plads 
ti l at være en familie, vi trives i lejligheden, og selv om der i 

løbet af de mange år, vi har boet her, har været en naturlig 
udskift ning af beboerne omkring os, har vi generelt kun op-
levet godt naboskab. Og det er væsentligt for os.

For Tove Saka handler det gode naboskab om mange ti ng: 
- Vi hjælper hinanden, hvis der er brug for det, sti kker af og 
ti l hovedet indenfor hos hinanden, hilser, kigger forbi ti l en 
rund fødselsdag, hvis vi er klar over mærkedagen, drikker 
kaff e, giver en hånd med at bære varer op for de, der har 
brug for det, hyggesnakker, hvis vi mødes i opgangen… Vi 
spiser ikke sammen. Og sidder ikke lårene af hinanden. Vi er 
tæt på hinanden med respekt for den distance, alle kan have 

D e t  g o d e  n a b o s k a b

Et smil og en 
hilsen smitt er

Godt naboskab begynder med en hilsen. Det har næsten 20 år i afdeling 500 Bytoft en lært Tove 
Saka. Hun kender betydningen af at banke på hos naboen og tage den konstrukti ve dialog – i 
stedet for at råbe alt for højt for eksempel på Facebook.
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brug for. Det er en ligeså vigtig del af et godt naboskab, at vi 
ikke overskrider hinandens personlige grænser. 

De første skridt til god relation
For Tove Saka har det gode naboskab en naturlig kilde:
- Det begynder ved en hilsen. Et smil og en hilsen smitter. 
Hvis man kan holde fast i det, så er første skridt taget til at 
få gode relationer. Det er en god døråbner, hvis man på et 
tidspunkt har brug for at banke på hos en nabo for at tale om 
en udfordring, siger Tove Saka.

- Vi bor i lejligheder, derfor bor vi tæt, og vi kan hører hin-
anden. Vi er også forskellige mennesker, forskellige steder i 
livet. Nogle har små børn, andre teenagere, nogle elsker or-
den, andre bor knapt så ordentligt. At bo i lejlighed kræver, 
at man accepterer og respekterer sine omgivelser.  Det er 
altid nemmest at acceptere den støj, man selv laver, og hvis 
man slet ikke kan klare støj eller lyde, så skal man ikke bo i 
lejlighed. Nogle forbinder lyde med noget positivt; at det er 
rart, at der er andre end bare mig…

I de seneste fire år har Tove Saka siddet i afdelingsbestyrel-
sen i Bytoften – de seneste to år som formand. I den rolle 
har hun også været med til at vende det gode naboskab som 
tema, og bestyrelsens rolle i forhold til eventuelle konflikter 
er også blevet understreget.

- Vi er en samling af frivillige personer, og vi skal på ingen 
måde tage parti for hverken den ene eller den anden beboer. 
Det er en befriende rolle af have i forhold til konflikter.

Personlig dialog
Ifølge Tove Saka synes andelen af konflikter at være forholds-
vis overskuelige i Bytoften. Hvis et problem alligevel skulle 
komme bestyrelsesmedlemmer eller formanden for øre, er 
den første reaktion altid at opfordre til personlig dialog.

- Selv om en fest er varslet i opgangen, kan musikken eller 
snakken på terrassen eller altanen sent på aftenen godt føles 
alt for højt for naboerne. Et bank på døren med en venlig op-
fordring er en effektiv løsning på det problem, siger Tove Saka.

- Bytoften har en facebookgruppe. Jeg er ikke selv på fa-
cebook men har hørt, at gruppen enkelte gange er blevet 
brugt til at klage over andre. I bestyrelsen er vi enige om, at 
det ikke er en løsningsorienteret vej at gå. Det er lidt som at 
råbe højt ad naboen, i stedet for at banke på med en positiv 
indstilling til en personlig dialog. Og på facebook bliver råbet 
endnu højere – og hængende.

Råb besvaret med sang
Og netop at råbe, ved Tove Saka af egen erfaring, ikke er den 
konstruktive vej.

- Ja, jeg er faktisk ikke særlig stolt af historien, indleder hun 
med et grin ad sig selv…

- For år tilbage var der nogle unge der holdt fest, og de  
larmede ude på altanen. Til sidst råbte jeg højt til dem ud 
gennem vinduet, at nu måtte larmen stoppe! Kort efter var 
alle festdeltagere samlet på altanen og sang en sang for mig. 
Det var en sød og sjov måde at tackle mig og min reaktion 
på, og jeg kunne ikke lade være med at grine. Jeg vidste også 
straks, at jeg havde reageret forkert, smiler hun.

Er udfordringerne mellem naboer 
større, måske vedvarende eller kræver 
professionel assistance at løse, er 
afdelingsbestyrelsens eneste rolle at 
henvise parterne til administrationen 
i FællesBo, som håndterer alle klager 
over naboer. 
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Det kræver fællesregler at bo tæt sammen i etage- eller ræk-
kehusbyggeri. Derfor har hver afdeling udarbejdet sin egen 
husorden. Bliver husordenen eller andre regler i afdelingen 
overtrådt, har man som beboer mulighed for at klage ti l 
 FællesBos administrati on.

- Langt den største andel af vores klager handler om støj. 
Det kan være alt fra musik ti l høj tale, siger Heidi Andersen, 
teknisk sekretær, FællesBo.

Hun står for den administrati ve håndtering af klager, som 
udover støj kan handle om eksempelvis husdyr, aff ald eller 
renholdelse af udearealer. Og sammen med resten af bolig-
organisati onen glæder Heidi Andersen sig over, at andelen af 
klager i FællesBo igennem de seneste år har været dalende. 
I 2016 lå antallet af klager på 302. Det tal faldt året eft er ti l 
246, og i fj or modtog FællesBo 231 klager.   

Dialog åbner døre
Inden en nabokonfl ikt bliver ti l en klage, lyder rådet fra 
FællesBo ti l enhver ti d: Tal sammen.

- For alle parters skyld er det alti d bedst at forsøge at løse 
alle udfordringer gennem en personlig og positi v dialog. Vi 
oplever heldigvis, at mange er gode ti l at banke på hos hin-
anden og med en konstrukti v ti lgang opnå en form for enig-
hed, aft ale eller løsning, siger Heidi Andersen. 

Lykkes den personlige ti lgang ikke, har man som lejer mu-
lighed for at indsende en klage ti l FællesBos administrati on. 
Men husk: Klagen skal være skift lig.

- Det sikrer, at vi modtager den konkrete informati on i ad-
ministrati onen uden at tolke på klagen, at der ikke opstår 
misforståelser, og at FællesBo kender klagerens identi tet. Vi 
er hele vejen en neutral og uparti sk part i hver eneste klage, 
siger Heidi Andersen.

Når FællesBo modtager en klage, bekræft er vi hurti gst mu-

ligt, at klagen er modtaget. Samti dig ringer vi - hvis muligt 
- alti d ti l beboeren, der er omfatt et af klagen, for personligt 
at overbringe klagepunktet. 

Hvis en beboer slet ikke genkender klagepunkterne, hen-
vender vi os ti l klageren for at fi nde ud af, om klagepunktet 
kan stamme fra andre lejemål. Fastholdes klagepunkterne 
opfordres klageren ti l at indhente underskrift er fra øvrige 
beboere.

Den procedure har ifølge FællesBo givet en mere positi v og 
konstrukti v klageproces. Fører den indledende dialog mel-
lem FællesBo og de to parter i sagen imidlerti d ikke ti l en 
løsning, kan FællesBo tage initi ati v ti l et mæglingsmøde mel-
lem parterne. 

- Det er alti d vigti gt, at begge parter føler sig hørt, og at der 
bliver udvist forståelse over for begge parter. Og så viser vo-
res erfaringer, at dialogen er det vigti gste og bedste værktøj 
ti l at løse konfl ikter, siger Heidi Andersen.

K l a g e s a g e r

At bo alment kræver både respekt og accept af hinanden i afdelingen, og FællesBo glæder sig 
over, at antallet af klager er dalet i de seneste år. Men hvordan håndterer du situati onen, hvis 
en nabo overtræder ordensreglerne? 

Positi v dialog er 
den vigti gste nøgle

Hvis reglerne bliver overtrådt:

Heidi Andersen, teknisk sekretær, håndterer FællesBos klager 
administrati vt

den vigti gste nøgle
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Hvordan klager jeg?

For at FællesBo kan godtage og 
reagere på en klage, er arbejds-
gangen følgende:

•  Klagen skal sendes skrift ligt ti l  FællesBo. Det kan gø-

res på mail ti l post@faellesbo.dk eller du kan logge 

ind på Min Side på faellesbo.dk og fi nde en klage-

blanket. Senest fem dage  eft er indsendelsen modta-

ger klager en  bekræft else på, at klagen er modtaget.

•  Husk at være præcis omkring hvilke over trædelser, 

der er sket af husordenen med  ti dspunkter og 

hændelser. Klagen skal  samti dig indeholde oplys-

ninger om såvel  klager som den lejer, der klages 

over.  Underbyg gerne klagen med andre beboeres 

(vidners) udsagn og underskrift er.

•  En klage skal dreje sig om aktuelle forhold – den kan 

altså ikke omfatt e forhold, der går ti lbage i ti d.

•  Eft er modtagelsen af klagen tager FællesBo personlig 

kontakt ti l beboeren, som klagen handler om.

•  Afh ængig af sagens karakter kan FællesBo indkalde 

ti l et mæglingsmøde mellem begge parter. Mødet 

foregår i FællesBos administrati on. De to parter kan 

medbringe en bisidder, som skal være aft alt og god-

kendt på forhånd, ligesom der også er mulighed for 

tolk under mødet.

• En klagesag kan munde ud i en skrift lig advarsel og 

kan i særlige ti lfælde ende med ophævelse og opsi-

gelse af lejemålet.
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