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Digitaliseringen er kommet for at blive. Vi tænker måske ikke så meget 
på det emne i vores dagligdag. Men uanset om vi kan lide det eller ej, vil 
digitaliseringen påvirke hele organisationen. Vi vil fortsat blive mødt med 
krav fra en række aktører, og hele boligbranchen vil generelt opleve, at 
nye administrationsopgaver vil komme i spil som følge af nye lovtiltag. 
Effektivisering og lovkrav øger nemlig behovet for nye digitale løsninger, 
og beboerne forventer samtidig en løbende udvikling af brugervenlige 
digitale løsninger på deres mobile enheder. Dertil kommer, at en række 
udbydere vil stå i kø for at vise deres teknologiske produkter, som 
naturligvis lige passer til vores organisation. 
Er vi som organisation klar til at håndtere de udfordringer, vi står overfor i 
en digital verden, som flytter sig hurtigere end nogensinde før? Vi er godt 
på vej og har p.t. digital kommunikation med godt 55 procent af vores 
beboere. 
Den aktuelle dagsorden for boligbevægelsen vil være at forholde sig 
til situationen, blive en aktiv medspiller, der drøfter og beslutter sig 
til, hvordan digitalisering skal indpasses i organisationen. Der er ingen 
tvivl om, at det ikke bliver uden økonomiske omkostninger. Skal vi, i 
den forbindelse, til at samarbejde med andre selskaber i sektoren? Der 
er udfordringer nok at tage fat på. Lad os sammen gå ind på denne 
”brændende platform” og være med til at påvirke 
udviklingen.   

Tanker om 
 digitalisering

Af Steen Jonassen
formand
Boligselskabet Fruehøjgaard
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r det så det frivillige 
arbejde, der gør folk 
lykkeligere, eller er 
lykkelige mennesker 
bare mere tilbøjelige til 

at bruge deres tid på andre? Ifølge 
forskere er begge påstande sande. 

Sociale evner vigtigere end IQ
For mens frivilligt arbejde giver 
mere social kontakt, så forbedrer 
det også muligheden for at lære 
folk at kende uden for det frivillige 
netværk, fordi det forbedrer folks 
sociale evner. Mennesker har brug 
for kontakt med hinanden, og 
den sociale intelligens er langt 
vigtigere for personlig lykke end 
din reelle IQ, siger den hollandske 
forsker Ruut Veenhoven.

Godt for karrieren
Også danske erhvervsledere er 
positive overfor frivilligt arbejde. 
Ved at arbejde frivilligt, udvider 
man sine kompetencer og 

viser, at man er et menneske, der 
engagerer sig og har overskud. Det 
er altså også noget, der bliver kigget 
på i jobmæssig sammenhæng.

Temaaften om frivillighed
Den 25. januar var der igen 
temaaften for bestyrelser og 
frivillige i Boligselskabet
Fruehøjgaard. Emnet var frivillighed, 
og der var tilsyneladende stor 
interesse for emnet, for 36 frivillige 
og beboerdemokrater deltog. 

Aftenen startede med et interessant 
oplæg af Bodil Markmøller, som i 
efteråret modtog Herning Byråds 
pris for frivilligt arbejde. Hendes 
initiativer og engagement er på 
alle måder både imponerende og 
inspirerende. Bodil Markmøller må 
være dét, man kalder et lyslevende 
eksempel på, at man bliver lykkelig 
af at hjælpe andre: ”Jeg synes, at det 
giver mig så meget, og jeg håber, at 
det giver andre lige så meget”, lød 
hendes ord. 
Det blev en virkelig god aften med 
en fantastisk stemning. De gode 
historier og erfaringer blev delt på 
kryds og tværs af afdelingerne til 
vidne om, at der i Boligselskabet 
Fruehøjgaard findes nogle meget 
aktive beboere, der er med til at 
styrke de relationer og fællesskaber, 
som er så vigtige for mange.
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Glade frivillige
Frivillighed er positivt 
for samfundet, men 
forskning viser også, 
at folk, der arbejder 
frivilligt, er lykkeligere 
end andre!

Vil du være med i de frivilliges fællesskab?
Så kontakt Sara Terp Uhre, tlf. 24 64 30 80

Vi lever ikke på solsiden 
allesammen, og som 
frivillig, kan du altså få 
en helt anden forståelse 
for andre mennesker...

             Bodil Markmøller

Frivillige fra Brændgårdsparken og 
Børglumparken gik sammen om at lave 
mad til temaaften. De storhyggede i 
Multihusets køkken, og gæsterne nød 
godt af den lækre mad, de havde lavet.



På Min bolig kan du få adgang til dokumenter vedrørende dit 

lejemål. 

Log ind via forsiden på www.fruehojgaard.dk eller find Min bolig 

under din afdeling.

Din adgangskode står på din huslejeopkrævning hver måned.

Adgangskoden skal tastes ind sådan, som den står på din 

opkrævning! 

min bolig
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Kort og godt 
  i Boligselskabet Fruehøjgaard

Er du træt af, at din postkasse bugner 
af reklamer, som du alligevel bare 
smider ud - eller lader ligge ovenpå 
postkasserne? Så tilmeld dig Post 
Nords "Nej Tak-ordning". 
På Post Nords hjemmeside 
www.postnord.dk/nejtak kan du 
bestille dit "Nej Tak"-mærke. 

Jesper får nye 
udfordringer i Team Grøn 

Træt af reklamer i din postkasse? 
Tilmeld dig "nej Tak-ordningen" 

Administrationen 
oplever, at beboere 
ringer til boligselskabet 
for at høre til deres 
forbrugsopgørelse.
Forbrugsregnskaber 
kommer til beboerne 
senest i slutningen af 
april.

Jesper Mikkelsen, som har været 
ansat i Boligselskabet Fruehøjgaard 
siden 2011, overtager Martin Timms 
opgaver, da Martin skal i gang med en 
uddannelse som bygningskonstruktør, 
og derfor er fratrådt sin stilling i 
boligselskabet. - Det bliver spændende 
med nye udfordringer og nye opgaver. 
Jeg skal være lidt mere ind over det 
administrative og have flere interne og 
eksterne møder, så det glæder jeg mig 
til, siger Jesper.

Dit forbrug bliver 
opgjort i april!

"Robotterne" i Aaparken 
og Klosterparken har 
været en stor succes, så 
derfor kommer der nu 
også robot-plæneklippere 
i Vævergården, 
Børglumparken, Birk 
Campus, Dalgasparken, 
Hammerthor og 
NorthCamp. Vi håber, at I 
vil tage godt imod dem!

Flere robotter

Nej tak! 
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Billedtekst

Den 15. februar i år havde Storgården 25 års jubilæum, 
og dét er ikke gået ubemærket hen. Alle beboere blev 
inviteret til stor fest, hvor der var kælet for detaljerne.

odt halvdelen af 
beboerne i den 
hyggelige afdeling 
på Storgårdvej var 
samlet til fest en 

lørdag i vintermørke januar. 
Festen blev holdt i fælleshuset 
på Brorsonsvej, og afdelingen 
valgte at betale taxaer til alle 
- også til dem, der skulle med 
en lidt dyrere lifttaxa, for det var 
vigtigt for os, at alle havde lige 
muligheder for at komme, siger 
arrangørerne af festen. 
Der er nemlig beboere i 
afdelingen, for hvem det er 
besværligt at komme rundt, så 
de var ekstra glade for at være 
en del af festlighederne. – Og 
det var skønt at mærke, hvor 
glade de var.

Skal der være fest...
Der blev da heller ikke sparet på 
noget ved jubilæumsfesten. Der 
blev serveret ikke mindre end 5 
lækre retter, som både var smukt 
anrettet og smagte himmelsk, 
fortæller festudvalgets Betina og 
Karen Birgith. 
De to havde sammen med Ruth 
og Henning arrangeret den 
festlige aften, som også bød 
på fantastisk underholdning. 
Alexander og Kristian sang 
og spillede tårerne frem i 
mange øjenkroge med blandt 
andet Visen om de 18 svaner 
og Edelweiss. Der blev også 
spillet pakkespil, og det bragte 
masser af smil frem. Det var i 
det hele taget en skøn aften i 
fællesskabets tegn.

Storgården fejrer

 25 års jubilæum

Beboerne, Bodil og Grethe, fik 
blomster, fordi de også havde 
25 års jubilæum i afdelingen. 
Her er det Bodil, der får 
overrakt en buket.

LIDT HISTORIE
For mange generationer siden var 
grunden på hjørnet af Gl. Skolevej og 
Storgårdvej en del af et stort landbrug 
ved navn Storgården. 
Byggeprojektet på Storgårdvej  
blev i første omgang forkastet af 
Boligstyrelsen, der ikke mente, at der 
var behov for flere almene boliger 
i Herning. Heldigvis blev projektet 
alligevel en realitet.
Boligerne stod færdige i 1993, og de 
i alt 40 boliger var hurtigt udlejede. 
Huslejen var sat højt fra starten af, 
men de nye beboere fik sig en glædelig 
overraskelse, da huslejen i 1994 blev 
nedsat med 9 procent. Storgården er 
stadig en populær afdeling med en lav 
fraflytningsprocent.
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Teaser

Tekst

Sådan undgår du skimmelsvamp

Titel

Renoveringen på Fruehøj 
har været i gang siden 
september, og stemningen 
er fantastisk, selvom 
der ikke bliver snakket 
om meget andet end 
renoveringen, fortæller to 
beboere i afdelingen.

å Brorsonsvej nr. 25 har 
Jan boet i de sidste 
33 år. Om 2 måneder 
skal han flytte, og han 
kommer ikke tilbage 

til sin lejlighed igen. - Det bliver 
da lidt mærkeligt efter alle de år, 
konstaterer han. - Men jeg har fået 
det, som jeg gerne ville have det! 
Jans egen lejlighed bliver for stor til 
hans behov efter renoveringen, og 
selv om han skal flytte 3 gange, så 
ender han i den lejlighed, som han 
allerhelst vil have. Samtidig flytter 
han fra toppen og ned i stuen, og 
det er der også lidt fremtidssikring i. 
-Jeg bliver jo ikke yngre, griner han.

Fællesskab og flyttehjælp
Hjem til dig er på besøg hos Jans 
nabo, Houda. Jan er kommet for at 
hjælpe Houda med at tage nogle 

lamper ned. Det sker i forbindelse 
med boligselskabets projekt 
"Fællesskab & Flyttehjælp", der kort 
fortalt går ud på, at man hjælper 
hinanden, for eksempel med at 
pakke ned eller med andre ting i 
forbindelse med flytningen. "Det 
er en rigtig god ide at gøre det på 
den her måde, siger Jan - og det 
føles rigtig rart at hjælpe andre. Jan 
sidder i afdelingsbestyrelsen, hvor 
han også gør et stort stykke frivilligt 
arbejde i afdelingen. 
Houda er taknemmelig for sin 
nabos hjælp, og hun har selv tilbudt 
at tolke for andre.

Gode naboer
Jan og Houda har været glade 
for naboskabet. De snakker ofte 
sammen, og Houdas søn kommer 
indimellem og banker på hos Jan 
for at få hjælp til for eksempel 
computeren. - Han ved godt, at jeg 
gerne hjælper, siger Jan, og Houda 
bekræfter med et anerkendende 
nik.

Høje forventninger 
Der er endnu nogle dage til Houda 
skal flytte, og hun glæder sig 
allerede. - Jeg har boet i flytterod 
så længe, så nu vil jeg bare gerne 
flytte, siger hun og kigger rundt i 
stuen, hvor der står flyttekasser og 
andre ting, som er stablet og gjort 
klar til flytningen. 
"Jeg glæder mig allermest til mit 
nye store køkken og stue", siger 
hun og klapper næsten i hænderne 
af fryd ved tanken. - Og til de nye 
store altaner, tilføjer Jan.
Selv om Houda og Jan ikke 
længere skal være naboer, så vil 
han fortsat hjælpe Houda, hvis hun 
får brug for det: - Jeg har sagt, at 
hun bare kan komme og banke på, 
slutter han.

Godt naboskab         på Fruehøj

VIL DU På LISTEn?

Fællesskab & Flyttehjælp* 
er et projekt om naboskab, 
medmenneskelighed og 
fællesskab. Der er oprettet 
et ”flyttehjælpshold” 
bestående af frivillige 
beboere, som gerne 
vil hjælpe andre. Flere 
beboere og medlemmer 
af afdelingsbestyrelsen har 
meldt sig. Kunne du også 
tænke dig at give en hånd 
med, så kontakt en af vores 
genhusningskonsulenter 
Anja eller Inge.

Houda og Jan er bare to af flere beboere, 
der har meldt sig til Fællesskab & Flyttehjælp

               *Projektet er støttet af Ensomme Gamles Værn 
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Godt naboskab         på Fruehøj

Åbent Hus

Indflytning 
I slutningen af januar fik de første 
beboere nøglerne til deres ny-
renoverede boliger på Brorsonsvej. 

Ligesom Houda havde mange beboere i den første 
blok glædet sig til "Store Flyttedag" den 30. januar. 
Hjem til dig møder Søren og Esther, som netop har 
fået nøglen til deres lejlighed: - Ja, nu har vi jo kun haft 
lejligheden i en time, siger Søren, men første indtryk er 
godt. - Jeg kan især godt lide køkkenet, det er blevet 
rigtig godt, smiler Esther. De glæder sig dog begge 
til altanerne også kommer op, så de rigtigt kan nyde 
helhedsindtrykket af deres ny-renoverede lejlighed. 
Houda er også glad for sin nye lejlighed, selvom 
hun havde drømt om en endnu større stue og mere 
skabsplads i køkkenet. Men det bliver nemmere for mig 
at bo i stuen, og jeg tror, at det bliver godt for mig. Jeg 
er rigtig glad for at bo på Fruehøj. 

Beboerne i Afdeling Fruehøj var den 8. februar inviteret 
indenfor i to af de ny-renoverede lejligheder i Afdeling 
Fruehøj. Godt og vel 200 beboere besøgte de to 
lejligheder på Brorsonsvej denne solbeskinnede 
dag. - Det var en super fin eftermiddag, fortæller 
genhusningskonsulent Inge Sander, som sammen 
med kollegaer fra boligselskabet tog imod gæsterne.



Nyt fra administrationen
ændrede åbningstider 
Administrationen har lukket den 
22. marts fra kl. 8-9.30. Desuden 
holder vi lukket i påsken fra den 
29. marts til den 2. april.

Uden for vores normale 
åbningstider, kan du ringe til 
vagttelefonen ved akut behov. 
Vagttelefon: 70 33 30 70

Idéer til bladet
Kender du til en sjov, spændende 
eller interessant historie til næste 
blad, så giv os et tip inden den 
30. marts 2018. 
   
    Boligselskabet Fruehøjgaard
    Aaparken 2, DK-7400 Herning
    Tlf: 76 64 66 00 eller 
    Mail: post@fruehojgaard.dk

Digital post 
Husk at tilmelde dig digital post, 
hvis du ikke allerede har gjort det. 

nyheder på mail: 
Vil du have vores nyheder direkte 
i din indbakke? Under 'nyt' på 
www.fruehojgaard.dk, kan du 
tilmelde dig afdelingens eller 
boligselskabets nyheder på mail. 

FasTelavn
- traditionen tro
Afdelingsbestyrelsen på Fruehøj vedligeholder 
traditionerne i afdelingen på trods af, at 
'renoveringsfeberen' raser. I februar var der 
fastelavnsfest, hvor både børn og voksne 
havde nogle hyggelige timer i selskab med 
drageriddere, prinsesser, sørøvere og andre 
hverdagshelte.

Der var glæde og stolthed at spore hos 4 studerende, da 
de med flotte karakterer afsluttede et uddannelsesprojekt, 
som de igennem de sidste 5 måneder har lavet for 
Boligselskabet Fruehøjgaard. 
Projektet bygger på hypotesen om, at almene 
boligselskaber har brug for at bryde med de konforme 
rammer for at være konkurrencedygtige på markedet. Ifølge 
Københavns Institut for Fremtidsforskning er der nogle 
samfundsmæssige tendenser, som kommer til at forme den 
globale fremtid i de næste 10-15 år. Nogle af disse vil også 
berøre boligmarkedet. 
Blandt andet lever folk i dag længere. Når andelen af ældre 
stiger, bliver der brug for flere seniorboliger.
Organisationsbestyrelsen blev i december præsenteret 
for projektet og var begejstrede: - At samarbejde med 
nytænkende studerende, der har fokus på innovation kan 
være med til at åbne vores øjne, siger boligselskabets 
formand. - De har en helt anden tilgang til tingene, og er 
ikke farvet af at have været i branchen i mange år.  
De studerendes rapport råder boligselskabet til at inkludere 
hjerneforskere, designere, arkitekter og adfærdseksperter 
i udvikling af fremtidige koncepter og konkluderer, at 
et oplagt fremtidigt tiltag kunne være at satse på social 
innovation. Ensomhed er et stigende problem i samfundet, 
og derfor vil der komme en øget opmærksomhed 
og efterspørgsel på de fællesskaber, som et alment 
boligselskab kan tilbyde.

Innovativ fremtid?
          Anders                    Kenneth             Mathias             Reza

   Fotos: Afdelingsbestyrelsen, Fruehøj


