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Nye byer, nye muligheder
ejer den jord, som deres hus står på.
Dagbladet Politiken bragte den 31.
marts en artikel med overskriften "Man På den måde vil de friarealer, der er,
være fællesområder. Tanken med de
tager en mark..." Artiklens indhold taler
nye byer er også, at man vil have så
om fremtidens byer. Fremtidens nye
varieret en beboerskare som muligt, så
byer skyder op fra bar jord, fordi de
almene boliger ligger dør om dør med
traditionelle byer ikke kan blive ved
ejerboliger og nogle gange i samme
med at lægge lag på lag uden på sig
opgang. For mig er det helt nye tanker
selv. Sådanne byer er ved at blive en
om byggeri. Det bliver spændende at
realitet lige uden for Frederikssund,
følge udviklingen af denne nye ”trend”.
mens endnu én er på tegnebrættet
Hvordan vil byplanlæggere, arkitekter,
uden for Århus.
private og ikke mindst almene
Se det er jo en helt ny tankegang, at
boligselskaber som os håndtere dette,
byerne ikke nødvendigvis skal blive
og hvordan får man infrastruktur,
større. Tanken er, at vi ikke kan blive
offentlige services samt alt andet, der
ved med at bruge vores friarealer og
grønne områder på parcelgrunde, som hører til i et boligområde, til at gå op i
en højere enhed. Vi vil i hvert fald holde
hver skal være 1000 kvadratmeter.
øje med udviklingen.
At vi skal begynde at tænke mere
bæredygtigt. Vi skal blandt andet
indtænke rensning af spildevand og
regnvand, bygge flere lavenergihuse
og have mere fokus på grøn energi.
En måde, hvorpå man kan løse
Af Steen Jonassen
fremtidig pladsmangel, er at udstykke
formand
sokkel-grunde, hvor beboerne kun
Boligselskabet Fruehøjgaard
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Vellykket Åbent Hus
På Kousgaards Plads
Kousgaards Plads 4 var fyldt med
mennesker, da boligselskabet
holdt Åbent Hus den 3. marts. De to
lejligheder på 3. sal måtte stå model
til et besøgstal på mellem 250-300
mennesker.
Flere ældre ville skrive sig op
I invitationen stod der, at alle var
velkomne – unge som gamle! Det
havde Hernings borgere taget til sig,
og det resulterede i en temmelig
bred aldersfordeling blandt de
besøgende. Flere ældre par havde
endda misforstået budskabet og var
af den overbevisning, at de kunne
skrive sig op til de eftertragtede
studieboliger.

De unge glæder sig
Der blev målt op efter alle kunstens
regler med tommestok og målebånd,
og rummene summede med kreative

bud på, hvordan
og hvorledes
lejlighederne
kunne indrettes.
Nysgerrighed
stillet
Line og Alexander
flytter ind sammen
med mange andre i april. ”Vi glæder
os helt vildt”, fortalte Line, som var
begejstret for sit nye hjem og ikke
mindst den spektakulære udsigt ud
over Hernings bymidte.
Flere af de besøgende kom af ren
og skær nysgerrighed. ”Vi har fulgt
byggeriet fra starten og var meget
spændte på at se resultatet,” fortalte
et andet ungt par, som også lige
var flyttet ind i et ungdomsbyggeri
et andet sted i byen. De var ret
imponerede over NorthCamps nyeste

sektion på Kousgaards Plads.
Umiskendelige fordele
Det er ikke svært at finde fordelene
ved at bo på NorthCamp; Central
beliggenhed, lækre lejligheder, og
en udsigt, der ikke er til at tage fejl af.
Der er desuden grobund for masser
af nye venskaber. På Nørregade er
der et stort fællesrum med plads til
fællesskab og hygge. Der er altså
ikke noget at sige til, at udlejningen
på NorthCamp er gået over al
forventning.

På Rådhusstrædet i Ikast
Også i Ikast var der gang i den
til Åbent Hus. Boligselskabets
udlejningsteam anslår, at der kom
omkring 300 mennesker. Her var
det dog primært den lidt ældre
generation, der kom for at kigge, og
der var heldigvis masser af plads i de
rummelige lejligheder.
'Hjem til dig' mødte Aase og Erik
Mikkelsen, som lige nu bor i
parcelhus. "Vi er ikke klar til at flytte
endnu", fortalte parret, "men det er
rart at se, hvad der findes 'derude'".
Begge var meget positive: "Det er
virkelig lyst og venligt - Og sikke en
udsigt! Her kunne vi godt bo".

Lis og Poul Sørensen er nogle af
de heldige, der fremover skal bo i
Rådhusstrædet. De kommer fra en
stor forretningsejendom i Møllegade,
og er mere end klar til at flytte i noget
mindre, hvor der er færre gøremål.
De glæder sig meget og synes, at
det er nogle rigtig fine boliger. "Vi har
vægtet beliggenheden", fortæller
Lis. "Vi er vant til at bo i byen, og det
vil vi gerne fortsætte med". Lis og
Poul har været skrevet op på den
fælles venteliste på lejehuset.dk i
10 år, og da de så de nye boliger i
Rådhusstrædet, var de ikke i tvivl:
Her ville de bo!
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fruehojgaard.dk
Ny hjemmeside med fokus på højt
informationsniveau og brugervenlighed.

Sådan bruger du den
nye hjemmeside

Boligselskabet Fruehøjgaard sætter service og effektivisering i
højsædet med øget fokus på digitalisering. I den forbindelse er
der netop lanceret en ny hjemmeside, som skal danne ramme
for meget af den aktivitet, der foregår omkring boligsøgning og
beboerinformation. Den nye hjemmeside repræsenterer en ny måde
at tænke på. Den sikrer, at boligselskabet hurtigt og præcist kan
kommunikere med omverdenen, og samtidig er den en platform for
samarbejde og vidensdeling.

Menu øverst til højre
I toppen af siden, finder du et
søgefelt. Her kan du blot skrive et
ord, og så vil du få resultater.
Lige under søgefeltet, er der en
menu, hvor du kan finde helt
generelle informationer om
boligselskabet, dets medarbejdere,
bestyrelse og repræsentantskab.
Under "om os" finder du også
boligselskabets beboerblade,
årsberetninger m.m.
Under "værd at vide" finder du
oplysninger om det at bo alment, og
nyttig viden om boligstøtte, husleje,
opsigelse og meget andet. Under
"Nyt" finder du aktuelle nyheder fra
boligselskabet. Nederst på "Nyt"siden finder du en formular, hvorpå
du kan tilmelde dig nyheder på mail
fra boligselskabet.

Informationer findes på hjemmesiden
Mange mennesker søger information på nettet, og derfor har det
været vigtigt for boligselskabet, at du som beboer eller boligsøgende
kan finde stort set alt, hvad du behøver via hjemmesiden. Du finder
blandt andet aktuel information omkring boligselskabets profil,
værdier og holdninger, informationer om boliger og afdelinger,
beboerinformation samt serviceinformation. Selvfølgelig finder du
også nyttige kontaktoplysninger til eksempelvis bestyrelser og til
Boligselskabet Fruehøjgaards medarbejdere.
Kan bruges på smartphone
Flere og flere anvender smartphones og tablets, når de går på
internettet, og derfor tilpasser den nye hjemmeside sig efter, om
du bruger pc, tablet eller mobil. Desuden har den søgefunktion
og mulighed for at oversætte via Google Translate, og nu kan du –
uanset om du er beboer eller boligsøgende - finde al information
om den enkelte afdeling på afdelingens egen side. Boligselskabet
Fruehøjgaards nye digitale platform er udviklet i samarbejde med
NEXT 2 YOU Marketing ApS i Herning.
Et led i en digitaliseringsproces
Hjemmesiden er et led i en ny strategi, der skal være med til at gøre
boligselskabet mere synlig. I samme ombæring har logoet også fået
et ’facelift’, og desuden har Boligselskabet Fruehøjgaard indenfor de
sidste par år indført digitalt syn, digitale lejekontrakter og åbnet op
for digital kommunikation med nye lejere.

Ikonerne er også en menu
Under det store billede på forsiden,
gemmer der sig endnu en vigtig
menu i form af ikoner. Via ikonerne,
bliver du guidet rundt på siden. Der
er blandt andet et link til nyheder
fra boligselskabet, og trykker du på
"søg bolig", bliver du ført direkte til
en søgefunktion, hvor du kan vælge
forskellige boligtyper efter behov.
Desuden er der links til afdelingerne,
renoveringen på Fruehøj, Min Bolig,
kontakt, intranet og byggeprojekter i
boligselskabet.

DU KAN STADIG LOGGE IND PÅ MIN BOLIG
Et af ikonerne på forsiden af fruehojgaard.dk viser
et hus med et hjerte. Ved et enkelt klik, kommer
du over på login-siden til min bolig. Her logger du
ind med din kode, som du finder på din BS-opgørelse.
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Der bliver fortsat arbejdet på at
udvikle hjemmesiden. Har du ris
eller ros, er du meget velkommen til
at bruge kontaktformularen.

Øverste menu

Her finder du blandt andet oplysninger om
boligselskabet, medarbejdere og afdelinger.
Under "Værd at vide" finder du nyttige
oplysninger om husleje, boligstøtte,
opsigelse, fraflytning m.m.

IKONER

Du kan via ikonerne klikke dig direkte til
information om renoveringen på Fruehøj og til
Min Bolig. Desuden kan du via ikonerne læse
nyheder, søge bolig, læse alt om boligselskabets
afdelinger (bl.a. referater og kalender) og meget
andet. Intranettet er forbeholdt medarbejdere og
organisationsbestyrelse.

Facelift af logo
Verden er foranderlig, tiderne skifter, og dermed
ændres stil og tendenser. Boligselskabet Fruehøjgaard
udvikler sig i takt med de tendenser, og det skal
selvfølgelig afspejle sig i boligselskabets visuelle
identitet og design.
Med nænsomt afsæt i og helt tydelige referencer til

det velkendte logo, har boligselskabet nu gennemført
et facelift af logoet. Den grønne cirkel er stadigvæk
varemærket og binder elegant logoet sammen.
Samtidig har alle afdelinger fået sit eget individuelle
afdelingslogo med afdelingens navn indføjet i den
grønne cirkel. Det nye design er udviklet af designwerk.
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Småt men godt

		 I Boligselskabet Fruehøjgaard
Mød vores genhusningskonsulenter på Fruehøj

GRATIS økonomisk
rådgivning

To af boligselskabets administrative medarbejdere
skal være med til at sikre, at der bliver taget hånd om
genhusningen af beboerne på Fruehøj. På hjemmesiden kan du se deres træffetider. Mød dem her:

Nu kan du få hjælp, hvis du har svært
ved at få det økonomiske overblik.
Boligselskabet har indgået et samarbejde med
Dansk Folkehjælps økonomiske rådgivning i Herning.

Anja Overgård Lau:
Er 44 år og har været ansat i
Boligselskabet Fruehøjgaard
siden 1. oktober 2013. Anja sidder
i udlejningsteamet, hvor hun bl.a.
laver lejekontrakter, opsigelser,
flytteafregninger og betjener
lejere, der kommer på kontoret.
Inge Rønnow Sander:
Er 49 år og har arbejdet i
Boligselskabet Fruehøjgaard
siden september 2012 i
bogholderiet. Her er opgaverne
primært af regnskabsmæssig
karakter, men omhandler også
huslejeopkrævninger.

Mange mennesker mener, at økonomi er et privat
anliggende. Men som alle andre problemer, så
vokser det, når man ikke tør se på det. Vær med
til at bryde tendensen: Kom og få en snak med
en professionel om, hvordan du får overblik over
din økonomi. Det er både personligt, uvildigt og
anonymt!
Du kan blandt andet få indblik i:
- budget
- lånetyper
- skatteregler
- forsikringer
Vil du vide mere:
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Bent
Frandsen via mail: bf@raadgivning.folkehjaelp.dk
eller på tlf. 20 23 63 56.

Min bolig
Husk at du kan logge ind på Min bolig og få adgang til dokumenter
vedrørende dit lejemål.
Log ind via forsiden på www.fruehojgaard.dk - find ikonet
Du kan også finde Min bolig under din afdeling
Din adgangskode står på din BS-opgørelse eller på dit
indbetalingskort.
Adgangskoden skal tastes ind med små bogstaver første gang du logger ind!
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Team Dalgasparken
søger nye
medlemmer!
I Dalgasparken mødes en flok
beboere hver tirsdag fra kl. 14.3015.30 i Herning Bowlinghal. Nu
søger klubben medlemmer fra
andre afdelinger. Selv om klubben
tæller flere medlemmer, der har
været med fra starten, er det tyndet
lidt ud i medlemsstanden. Derfor er
de blevet enige om, at det kunne
være både hyggeligt og givtigt,
hvis andre vil være med. Er du
interesseret i at bowle med Kaj og
de andre, så kan du henvende dig til
Kaj på tlf. 97 12 21 33.
Team Dalgasparken i august 2013

Cykelindsamling
Hvert år samler boligselskabet herreløse og defekte cykler og
barnevogne ind i afdelingerne. Oprydningen gælder samtlige
cykler og barnevogne i området, både dem, der står i kældre,
cykelstativer, og andre steder.
Der har netop være cykelindsamling på Fruehøj og i Brændgårdsparken. Alene på Fruehøj, er der indsamlet mellem 40
og 50 barnevogne og mellem 80 og 100 cykler, fortæller Betty
Stræde fra afdelingens bestyrelse.
Cykler og barnevogne bliver fjernet, hvis de ikke er mærket med
årstallet 2016 samt navn og adresse. Derfor skal du altid være
vågen, når du får et brev fra boligselskabet om cykelindsamling.
Dog bliver de indsamlede cykler og vogne gemt i afdelingen
i op til en måned, inden de bliver skrottet, så du har en reel
chance for at komme og hente din cykel eller barnevogn, hvis
du har glemt at sætte mærke på, været på ferie eller af anden
årsag ikke har reageret på det advarselsbrev, der er blevet
sendt ud.

Selvgroede fællesskaber
Formanden i Afdeling
Børglumparken er positivt stemt for
tiden. Det skyldes, at han oplever et
styrket fællesskab i afdelingen.
”Vi har fået flere selvgroede fællesskaber”,
fortæller Torben Ringsø. ”Lige nu
har vi for eksempel kortaftener og
fællesspisning. Flere beboere tilmelder sig
arrangementerne, og der er også flere, der
melder sig til at stå for praktiske gøremål,
blandt andet til fællesspisning. I december
var der nogle beboere, der arrangerede
håndboldaftener i Fælleshuset. Jeg oplever i højere
grad, at det er lysten, der driver værket.”
I Børglumparken har bestyrelsen haft stor fokus på at
tale ordentligt om og til hinanden. ”En god tone skaber
en god stemning”, mener Torben.
Og det ser ud til, at dét i kombination med nye

aktiviteter har gjort en forskel. ”Det er min opfattelse,
at folk kerer sig om hinanden. Dét, at man deltager i
et fællesskab, kan gøre, at man bliver mere rummelig
overfor hinandens forskelligheder.”
Har din afdeling også nogle gode oplevelser med
hinanden, så henvend dig til ”Hjem til dig” og fortæl din
historie.
HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 45] april 2016

7

Samarbejde er
nøglen til succes
Revyholdet og Madholdet i Brændgårdsparken havde stor
succes med et samarbejde omkring fællesspisning og årets
revy ”Bodils Frisørsalon”.
Siden januar har en lille flok amatørskuespillere mødtes for at
øve sig. Midt i marts var der premiere.
”Det var helt fantastisk”, fortæller Lotte Jensen, som har
deltaget i revyen hvert år, siden de startede. Hun fortæller,
at der om fredagen var omkring 30 tilskuere, og at der om
lørdagen, hvor fællesspisning trak flere til, var fuldt hus med
63 gæster. "Vi måtte have et ekstra bord op på scenen, for
ellers kunne vi ikke være der".

"Brændegårds

revy" 2016 i M
ult

ihuset

”Vi er meget tilfredse og havde et forrygende samarbejde
med "Madholdet" (red.: en gruppe frivillige beboere, der blandt
andet står for afdelingens fællesspisnings-arrangementer). De
havde lavet det mest lækre mad til os og dækket så flot op, så
vi var helt benovede. De skal have kæmpe ros”, siger Lotte, der
i samme hug beskriver desserten som "eventyrlig".
Og det var ikke bare maden, der gjorde arrangementet til en
succes. ”Revyen var hylende morsom. Publikum grinede og
klappede som en gal, og flere har efterfølgende meldt tilbage,
at det var smadder sjovt”.
”Vi blev også kontaktet af Herning Bladet op til premieren. De
ville gerne komme og lave en historie, fordi de havde hørt, at
det var fjerde år i træk, at vi spillede”, fortæller Lotte. ”Det var
bare sådan en fin artikel, og det er vi ret stolte af”.

på sce
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Nyt fra administrationen
Ændrede åbningstider
Administrationen er lukket
følgende dage:
Den 5. maj (Kristi Himmelfarts Dag)
Den 6. maj (Fredagen efter)
Den 16. maj (2. Pinsedag)
Den 9. juni fra kl. 8-9.30
Desuden vil telefonen være
lukket følgende onsdage:
Den 27. april
Den 11. maj
Den 25. maj

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 kontakt os senest den 1/6.
Boligselskabet Fruehøjgaard
Aaparken 2, DK-7400 Herning
Tlf: 76 64 66 00 eller
Mail: post@fruehojgaard.dk

Nye medarbejdere
Emil Friis Støvring er
ansat i en tids-		
begrænset stilling i 		
Team Grøn.
Bo Johansen er ansat i
en tidsbegrænset 		
stilling i Team Grøn.
Lotte Christensen er
ansat i administrationen
i en deltidsstilling.

