
Hvor meget stiger huslejen?

Vi forventer, at huslejen 
stiger i gennemsnit med kr. 
74 pr. m2/årligt. Beregningen 
er baseret på huslejeniveauet 
i 2014, og der må derfor 
forventes en indeksering 
henover årene.

Når I nu ved, at renoveringen 
starter til januar 2017, hvor-
for kan I så ikke sige, hvilke 
lejligheder I starter med?

Efter sommerferien kan vi sige, 
hvor vi starter. Rækkefølgen 
herefter vil blive tilrettelagt 
af entreprenøren, da de ved, 
hvordan processen forløber 
mest optimalt.

Skal vi tømme vores 
kælderrum?

Ja det skal I. Når I 
bliver genhuset, vil I 
også blive tilbudt det 
kælderrum, som hører 
til den midlertidige 
genhusningslejlighed

Kan jeg undgå genhusning ved at 
flytte direkte fra min nuværende 
bolig til en renoveret?

Ja, hvis du skriver dig på 
ventelisten, vil du blive tilbudt 
ledige boliger efter anciennitet. 
Beboere i Afdeling Fruehøj, som 
har opnoteret sig på den interne 
venteliste, har fortrinsret. Dog 
vil genhusning, kommunens 
anvisningsret og særlige 
fortrinsrettigheder komme i 
første række. 
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Projektstart er for alvor sat 
i gang, og interessen for de 
åbne beboer-workshops har 
heldigvis været stor.

De første fire workshops 
er nu afsluttet, og samlet 
har 180 beboere deltaget 
og bidraget med ideer, 
forslag og forbedringer til 
renoveringsplanerne.

Workshopforløbet gav et 
tydeligt billede af, hvilke tiltag 
beboerne fandt vigtigst. Nye 
badeværelser blev placeret 
som førsteprioritet, efterfulgt 
af lydisolering mellem 
lejlighederne, og nye køkkener 
som tredjeprioritet.

Tilsammen producerede 
grupperne 22 spilleplader, 
hvorpå alle tanker fik frit spil. 
Der blev blandt andet arbejdet 
med udvalgte lejlighedsplaner, 
som skal danne grundlaget for, 
hvordan vi videre bearbejder 
de øvrige lejlighedsplaner. 
Dette blev gjort ved, at 
beboerne arbejdede med 
afvejning af fordele og ulemper, 
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og beboernes prioritering har 
resulteret i nogle guidelines 
for den videre bearbejdning af 
boligerne.  

Ligeledes blev der arbejdet 
med udearealerne, hvor 
beboerne også prioriterede 
tiltag og kom med nye ideer, 
så udearealerne kommer til 
at afspejle beboernes egne 
ønsker.  De mest populære 
tiltag var opsætning af bænke 
i området og en udvidelse af 
det eksisterende legeområde. 

Resultatet af beboernes 
arbejde i workshopforløbet 
blev præsenteret til et samlet 
informationsmøde, hvor 125 
beboere mødte op. På mødet 
fandtes stande med temaerne 
genhusning og arkitektur, 
hvor beboerne frit kunne 
stille deres spørgsmål, hvilket 
skabte livlige og positive 
drøftelser om projektet.

Rådgivertemaet siger 
foreløbigt mange tak for 
et godt samarbejde med 
beboerne!
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Jeg hedder anja, er 44 år og bor 
til leje i Silkeborg. Jeg har været 
ansat i boligselskabet siden 
oktober 2013. Her sidder jeg i 
udlejningsteamet og arbejder bl.a. 
med lejekontrakter, opsigelser og 
betjening af lejere. Jeg glæder 
mig til at hjælpe jer igennem 
processen. I er altid velkomne til 
at kontakte os, ligesom vi også vil 
komme ud og snakke med jer. 

Jeg hedder inge, er 49 år 
og bor i Tjørring. Jeg har 
arbejdet i boligselskabet 
siden september 2012 i 
bogholderiet. Her er opgaverne 
primært af regnskabsmæssig 
karakter. Opgaven som 
genhusningskonsulent bliver 
spændende, og jeg glæder mig 
til at møde jer og hjælpe jer med 
at løse de udfordringer, som vil 
opstå i renoveringsperioden.
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Rådgiverteamet er nu i fuld 
gang med at få tegnet de 
højst prioriterede ønsker 
og tiltag ind i projektet. 
Samtidig med at vi tegner, 
tilretter vi økonomien, så 
økonomi og ønsker hænger 

sammen, og så mange 
ønsker som muligt bliver 
realiseret i projektet. 
Dette giver os grundlaget for 
at sende projektet i udbud, 
med henblik på at finde den 
entreprenør, der skal bygge.

Der vil være et nyt 
informationsmøde for 
beboere inden byggestart. 
Her vil vi kunne fremvise et 
gennemtegnet projekt, og 
der vil være mulighed for at 
møde den entreprenør, der 

skal udføre opgaven. 
Vi glæder os til at se jer alle 
igen. 
Tak for det gode samarbejde 
og alle jeres input. 

 MVH. Rådgivertemaet

• Andelen af beboere fra 65 år og op er faldet 
fra 97 beboere i 2011 til 63 beboere i 2015.

• I 2011 boede der 80 børn og unge under 18 
år i Fruehøj. I 2015 var dette tal steget til 132.

Næste skridt

Vidste du at GenhusninG

Tove Svane Kappel har boet i 
Afdeling Fruehøj i 2½ år. Hun 
var kørt forbi mange gange, og 
havde aldrig forestillet sig, at 
det skulle blive hendes hjem. 
Omstændighederne gjorde dog, 
at hun alligevel fik en lejlighed 
på Grundtvigsvej, og det hjem 
er hun blevet meget glad for.

”En af de ting, jeg sætter pris 
på her, er vaskekælderen”, 
fortæller hun. ”Det er et 
naturligt mødested, og her 
snakker jeg med mange andre 
beboere. Man kan godt skabe 
kunstige mødesteder, men der 
er ikke noget så godt, som et 
mødested, hvor folk alligevel 
kommer naturligt som en del af 
deres hverdag”.

Tove meldte sig ind i gård-
lauget allerede en måned efter, 

at hun var flyttet ind. ”Jeg 
meldte mig ind i gårdlauget 
for at møde nogle af de 
mennesker, der bor her, men 
også fordi jeg synes, at det er 
interessant. Jeg kan godt lide at 
engagere mig”

Tove oplever, at det er en 
vigtig rolle i gårdlauget at 
være formidler. ”Der er nogle 
beboere, der har lidt svært ved 
at overskue det hele, og for 
dem kan det være nemmere at 
komme og spørge mig end at 
gå til boligselskabet. Mig har 
de mødt før, og det føler de sig 
trygge ved.”

”Vi har alle sammen en naturlig 
modstand mod forandringer, så 
det er klart, at det går hen og 
bliver ømt, når nogen kommer 
og piller ved vores rutiner. 
Men jeg oplever, at mange 
interesserer sig for processen 
og deltager i møderne, og det 
er jeg glad for at se.”

Tove har selv været med til de 
fleste af de afholdte møder, og 
selvfølgelig deltog hun også 
i workshoppen. ”Jeg synes 

faktisk, at det var en rigtig fin 
måde, det blev gjort på. Det 
var meget konkret, og det er 
også nødvendigt, når der er så 
mange behov at tage hensyn 
til. Det er jo mange mennesker, 
der skal blive enige”.

”Jeg føler, at vi bliver hørt, 
og at boligselskabet gør, 
hvad de kan, men jeg tror, 
at der er en grundlæggende 
systemskepsis. Det er jo et 
stort og omfangsrigt projekt, og 
det er svært at give konkrete 
informationer, så det er klart, 
at der er nogle, der bliver lidt 
forvirrede. Som beboer ønsker 
man jo bare, at det skal være 
så nemt som muligt, så det 
kan godt være en frustrerende 
proces.”

Selv tager Tove det hele lidt 
oppefra og ned, som hun siger. 
”Jeg har været igennem mange 
omvæltninger i mit liv, og det 
skal nok gå.” Hun har i hvert 
fald i sinde at blive boende 
på Fruehøj og hun er spændt 
på, hvordan hendes nye hjem 
kommer til at se ud efter 
renoveringen.

Jeg tager det lidt oppefra og Ned

Tove Svane
 Kappel

Du kan altid finde den seneste nyhedsavis på 
www.fruehojgaard.dk under byggeprojekt på 
Fruehøj. Har du ikke mulighed for at komme på 
internettet, kan du altid få et eksemplar hos din 
genhusningskonsulent.
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