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2018
I Boligselskabet Fruehøjgaard går vi 
efter resultater. Efter mange møder 
og drøftelser er Samskabelse - Bo, 
Lev og Lær nu ved at blive udmøntet 
fra ide til virkelighed. Vi har sammen 
med arkitekter drøftet, hvordan vi 
kan omforme vores tanker og ideer til 
konkret handling. 
Det har været en spændende 
proces, hvor atypiske aktører som 
Minihøjskolen, SIND og Realdania 
sammen med Herning Kommune 
og vores boligselskab har fundet 
sammen i et projekt. For os er det 40 
boliger, der er tænkt ind i projektet. 
Det er også mit indtryk, at alle parter 
har lært meget af dette samarbejde. 
Nu kommer så en ny fase, hvor vi skal 
have besluttet, hvor byggeriet skal 
placeres, og ligeledes hvordan det 
kan finansieres. Så der skal også i det 

nye år arbejdes videre med projektet. 
Det har på mange måder været et 
spændende år for vores boligselskab. 
Stor tak til alle jer, som har ydet en 
indsats i boligselskabets tjeneste. 
Tak for samarbejdet i året, der gik. 
Glædelig jul til beboere, frivillige, 
medarbejdere, samarbejdspartnere, 
afdelingsbestyrelser og 
organisationsbestyrelse.   

Af Steen Jonassen
Formand
Boligselskabet Fruehøjgaard   
 

Et spændende år
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NU KOMMER 
PLADS TIL FORSKEL       TIL BRÆNDGÅRDS-OMRÅDET

Man skal ikke tale længe med 
beboere i området, før det står 
klart, at langt de fleste er rigtig 
godt tilfredse og stolte over at 
bo i Brændgårds-området, men 
gennem de seneste par år, har flere 
beboere også kunnet fortælle, at de 
oplever mere uro og dårlig adfærd 
blandt nogle unge, der færdes i 
området. Med ønsket om at værne 
om området og forebygge en 
uheldig udvikling, har Boligselskabet 
Fruehøjgaard, i samarbejde med 
Herning Kommune, FællesBo og 
Lejerbo, ansøgt Landsbyggefonden 
om en udvidelse af den boligsociale 
helhedsplan, Plads til Forskel, 
som allerede er i Lyngbyen og 
på Holtbjerg. Sidst i oktober faldt 
godkendelsen og støtten endeligt 
på plads, og Plads til Forskel udvides 
derfor fra den 1. januar 2019 til også at 
omfatte Brændgårds-området. 

Gode naboer trods forskellighed
Tilsammen rummer afdelingerne 
Fruehøj og Brændgårdsparken mere 
end 600 lejemål og danner ramme 
om over 1.200 menneskers hjem. Der 
bor altså mange mennesker, som helt 
naturligt har forskellige holdninger, 
værdier, religioner og måder at 
opføre sig på. Begge afdelinger er 
velfungerende med utallige fælles 
arrangementer og en stor gruppe af 
frivillige, der bruger tid og kræfter på 
at gøre noget godt for deres naboer 
og for deres boligområde. Kort sagt; 
der er et godt naboskab.

Brændgårdsparken og Fruehøj udgør 
sammen med FællesBos afdelinger 
Fredhøj, Porshøj og Sønderager, den 
del af Brændgårds-området, som der 
er ansøgt om støtte til. 

Laver ikke om på dét, der er
Plads til Forskel har 7 medarbejdere, 
og 2 nye er ved at blive ansat. De 
vil alle i større eller mindre grad 
komme i området, hver med deres 
kernekompetencer. 

Plads til Forskel blander sig ikke 
i de aktiviteter, der er i området 
i forvejen. Tværtimod håber de, 
at aktiviteterne vil fortsætte. Til 
gengæld vil de igangsætte nye 
tiltag, som for eksempel familieklub, 
beboerrådgivning, lommepenge- og 
fritidsjobs til unge. Samtidig vil de 
lave opsøgende arbejde i forhold til 
at komme i dialog med de unge og 
gøre sig selv synlige i området.

Relationerne er vigtige
Hjem til dig har snakket med 
Marianne Rahbek, som er 
sekretariatsleder i Plads til 
Forskel. - Vi glæder os til at være 
i Brændgårds-området. Vi kender 
nogle af beboerne i forvejen, og vi 
har allerede gjort os mange gode 
erfaringer i samarbejdet med de 
kommunale institutioner og frivillige 
organisationer, så vi starter ikke 
helt fra nul, fortæller hun. – Til 
gengæld har vi gjort os den erfaring, 
at områderne er vidt forskellige, 
så selvfølgelig skal vi arbejde på 
relationerne. Relations-arbejdet vil 
fylde en del, for hvis vi ikke lykkes 
med at samarbejde med beboerne, 
så er der ikke noget projekt. 
Beboerne i Brændgårds-området 
har derfor selv stor indflydelse på, 
hvor meget de vil have ud af den 
boligsociale helhedsplan. 

Der er rigtig mange frivillige 
initiativer i  Brændgårds-
området, og det skal der blive 
ved med at være!

Marianne Rahbek, Plads til Forskel

"

I det nye år vil du kunne læse mere om Plads til Forskel 
på hjemmesiden, og på facebook.com/Pladstilforskel, 
kan du følge med i hvilke aktiviteteter, der er.

Brændgårds-området 
består af en god blanding 
af parcelhuse og almene 
lejeboliger. Det første, man 
bemærker, når man kommer 
ind i området, er de mange 
grønne områder og gamle 
træer. Der er mange gode 
steder, hvor man kan sætte 
sig, og plads til, at børn og 
unge kan lege og spille bold. 
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  - At cykle er en del af 

Steen Jonassen er formand i Boligselskabet 
Fruehøjgaard. Han cykler hele tiden. Cyklen er 
nemlig Jonassens primære transportmiddel, 
for han har ikke noget kørekort. Læs med her.

min livsstil

HVORFOR HAR DU ALDRIG 
TAGET KØREKORT?
Jeg erkendte ret tidligt i min ungdom, 
at jeg ikke var teknisk godt begavet, 
om man så må sige. Jeg har aldrig 
været fascineret af motorkøretøjer, 
så jeg har altid haft en cykel. Når 
jeg ikke har haft den interesse, så 
har jeg heller ikke haft behov for 
at tage kørekort. Det efterlader to 
transportmidler. Cykel og offentlig 
transport. Det er den livsstil, jeg og 
min kone har valgt.

HVORDAN HAR DU KLARET DIT 
ARBEJDSLIV?
I mit arbejde har jeg været så heldig, 
at jeg heller ikke havde behov for 
en bil, så jeg har altid cyklet. Mine 
materialer blev fragtet. Jeg bor 
også tæt på Herning Centrum, så 
derfor har min cykel altid været min 
følgesvend. Jeg har aldrig følt det som 
en hindring, for jeg har tilpasset mine 
møder i forhold til den tid, jeg skulle 
bruge på at nå frem på cykel. 

HVOR TIT BRUGER DU DIN 
CYKEL? 
Jeg bruger min cykel hver dag. Da jeg 
var på arbejdsmarkedet, cyklede jeg 
10 kilometer om dagen, og nu da jeg 
er uden for arbejdsmarkedet, cykler 
jeg omtrent 3-5 kilometer hver dag.

HVOR MANGE CYKLER HAR DU 
HAFT I DE SIDSTE 20 ÅR? 
Jeg har nok haft 5 cykler. Vi har 
snakket om, at en ny cykel hvert 5 år 
er passende. Vera og jeg har 2 cykler 

hver, for der 
er jo altid 
mandage... Jeg kører på en traditionel 
citybike med 7 gear. Jeg ville ikke 
bytte med en bil, for de omkostninger, 
der er ved at have en bil, er for mig 
ikke pengene værd. Jeg vil hellere 
cykle, og have råd til at rejse. Så føler 
jeg, at jeg får langt mere for pengene. 

HVOR LANGT ER DER FRA DIG 
TIL BOLIGSELSKABET? 
Steen gætter på, at der er et par 
kilometer, men da vi slår det op 
på Krak, viser det sig faktisk, at der 
er knap 4 km. - Det tager omtrent 
20-25 minutter, medmindre jeg har 
svinkeærinder, siger han.

TÆNKER DU PÅ, AT DU GØR 
NOGET GODT FOR MILJØET? 
Ikke bevidst. Jeg cykler ikke, fordi jeg 
vil gøre noget godt for miljøet, måske 
fordi, at det er en del af vores livsstil. 
Vi tænker jo ikke over det. Når andre 
folk siger: Vi kører lige ned til bageren, 
så siger vi det samme, men det er 
bare på cykel.

TÆNKER DU OVER SUNDHED?
Ja, på mine ældre dage har jeg nok 
tænkt mere over det, end jeg gjorde 
tidligere. At cykle 
er jo en måde at 
holde sin krop 
i gang på, og 
det er også en 
måde for mig 
at klare hjernen 
på. Hvis jeg skal 

tænke nogle tanker for eksempel i 
forbindelse med et lidt krævende 
møde, så kan jeg godt finde på at køre 
en længere tur for mig selv, så jeg kan 
tænke nogle tanker. 
Det gode ved det er jo, at jeg cykler, 
fordi jeg har valgt det, og fordi jeg kan 
lide det. Jeg vil hellere cykle end at 
tage offentlig transport. Jeg tager bare 
tøj på, der passer til vejret. 

HVAD GØR DU, HVIS DIN CYKEL 
GÅR I STYKKER? Jeg lapper den 
selv, men hvis jeg skal have ny dæk 
og slange, så har jeg ikke værktøjet til 
det, og så kører jeg den på værksted. 
Vi har været nødt til at gå ud og lappe 
cykler kl. 22 om aftenen, for vi skulle 
jo bruge den næste morgen. Det skal 
virke, nøjagtigt ligesom bilen skal virke 
for dem, der tager bilen hver morgen. 

Cykelfællesskabet Fruehøjgaard. Måske har du hørt om det? Det er 
blevet til i samarbejde med Herning Cykler, som arbejder for, at flere 
borgere i Herning Kommune skal cykle. Der er mange frivillige med i 
projektet, og i Brændgårdsparken er der sågar et cykelværksted, hvor 
beboere kan komme og få kyndig vejledning til at reparere deres 
egen cykel. Værkstedet er åbent for alle - også for Steen Jonassen!
Værkstedet er åbent næste gang den 14. januar fra kl. 17-19



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 - Selvbetjening 24/7
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Fokus på cykling
Det næste års tid sætter boligselskabet fokus 
på cykling og i Hjem til dig vil vi gerne skrive 
om din grund til at tage cyklen. Der er nemlig 
mange gode grunde til at tage cyklen. Det 
kan være nødvendigt, men det kan også være 
nyttigt for såvel økonomi, som sundhed og 
miljø. Kontakt os gerne med din historie.
Der er også mulighed for at låne en elcykel. Har 
du lyst til at prøve en el-cykel, eller kender du 
én, som gerne vil prøve, kan Cykelfælleskabet 
Fruehøjgaard måske hjælpe. Herning Cykler har 
en el-cykel, som kan lånes ud i perioden fra den 
14. januar til den 1. oktober 2019. 
Som afdelingsbestyrelse eller frivilliggruppe i 
en afdeling har I mulighed for at have cyklen 
stående i afdelingen i en periode, hvor I så 
kan udlåne den gratis til beboerne. Det eneste 
krav er, at der er en kontaktperson, som tager 
sig af udlån af cyklen, og at cyklen kan stå i et 
aflåst skur/rum, hvor der er adgang til strøm.  
Er du frisk på at være cykelkontaktperson i en 
periode, så kontakt Hanne Mühlbrand på mail: 
vtbht@herning.dk eller på tlf.: 96 28 83 29. 

Nye ansigter

Poul Erik Ahler har valgt at gå på pension efter 19 års 
tro tjeneste. Derfor har Boligselskabet Fruehøjgaards 
serviceafdeling fået 2 nye ansigter, som du måske vil møde, 
hvis du skal have repareret noget eller synet din bolig. 
Derudover har vi fået endnu en frivillig social vicevært til 
vores lille team. Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle 3.

 Anders Andersen
Synsassistent / Servicetekniker
Ansat per 1.12-2018

Casper Storm
Synsassistent / Servicetekniker
Ansat per 1.11-2018

Henning Hansen
Frivillig social vicevært*
Primært i Afd. Fruehøj 

*se mere på 
fruehojgaard.dk/om-os/frivillige-sociale-vicevaerter
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Man skal byde ind    
     HVOR MAN KAN...
    

Anny Skou Nielsen har boet i 
Storgården siden 2005, og inden 
da, boede hun på Fruehøj. ”Jeg har 
da indimellem overvejet, om jeg 
skulle købe mit eget, men hver 
gang, så tænker jeg alligevel: -Nej 
for Søren da! Jeg synes, at det er så 
befriende, at jeg bare kan ringe efter 
viceværten, hvis der er noget, der 
skal fikses. Det er det skønneste ved 
at bo til leje!”

Man skal kende sin besøgstid
Til dagligt arbejder Anny som 
socialpædagog på et lille bosted 
for udviklingshæmmede, og ved 
siden af sit arbejde har hun stort set 
altid været aktiv som frivillig. Hun 
har også taget sin tørn i afdelingens 
bestyrelse, men nu har hun lyst til at 
prøve noget andet. – Det er vigtigt at 
kende sin besøgstid i de projekter, 
man engagerer sig i. 

Et ekstra sæt ører eller øjne
Via sit arbejde har Anny blandt 
andet indsigt i forskellige offentlige 
instanser og er vant til at have 
kontakt til det offentlige. Hun har 
igennem sine egne forældre set, hvor 
vanskeligt det kan være at overskue 
systemet, hvis man ikke har familie 
eller andre, der kan hjælpe til. Så 

da hun hørte om boligselskabets 
projekt Nabofællesskabet gik det 
op for hende, at hun kunne være 
ideel som ledsager eller ”følgeskab” 
i kontakten til det offentlige. Det 
kunne for eksempel være for et 
ældre menneske, der havde brug 

for følgeskab til sygehuset, eller en 
enlig mor, der gerne vil have én med 
til et møde i børnehaven, som man 
ikke synes er så rart. - Jeg kan være 
et ekstra sæt øjne og ører, og jeg kan 
hjælpe med at finde ud af, hvem der 
skal kontaktes. Jeg kan også være 
en tryghed i forhold til, hvis man er 
usikker på nogle ting, siger Anny. 
Anny har dog også nogle klare 
retningslinjer for, hvordan hun vil 
hjælpe: - Jeg deltager som neutral 
person. Man skal altså ikke sådan 
regne med, at jeg er nogens 

rygklapper, og det er heller ikke mig, 
der laver aftalerne eller arrangerer 
møderne. Til gengæld kan man 
regne med, at jeg overholder mine 
aftaler og min tavshedspligt.

Det falder positivt tilbage
For Anny er det med at lave frivilligt 
arbejde en del af hendes livsstil: 
- Jeg synes, at man skal byde ind, 
hvor man kan, siger hun uden at 
tøve. – Det er da altid dejligt at 
kunne hjælpe, der hvor man har 
ressourcerne til det, og jeg opfatter 
egentlig mig selv som et privilegeret 
menneske, som har overskud til at 
hjælpe. Man kan sige, at i mødet 
med andre mennesker, så opstår der 
jo et eller andet, som også falder 
positivt tilbage til én selv. Det er 
heller ikke uvæsentligt, at jeg ved 
at være frivillig får udvidet mine 
kompetencer.

Beboere i Storgården vil i det nye år 
modtage et tillæg til beboermappen, hvor 
de kan finde kontaktoplysninger på de 
frivillige.

I Storgården blomstrer 
Nabofællesskabet, og rigtig 
mange bakker op om det 
nye projekt, hvor beboere 
hjælper hinanden med små 
og store ting i hverdagen. 
Anny Skou Nielsen er én af 
dem, der har meldt sig som 
frivillig. 

Når man lærer folk at kende, 
får man jo også lyst til at 
bidrage. Alle vil jo gerne have 
et godt nabofællesskab...
"
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Indvielse af Strikkeriet

I 2018 er to nye byggerier 
i Ikast/Brande Kommune 
kommet til verden. I 
sommer var det Hyvildhus, 
og her i december kunne vi 
endelig erklære Strikkeriet 
i Ikast Midtby færdigt.
Det blev markeret med et 
Åbent Hus arrangement, 
kun 2 dage før beboerne 
fik udleveret nøglerne til  
deres lejlighed.

Strikkeriet er opført i samarbejde 
med IB Ejendomme, som har 
to penthouselejligheder på 3. 
sal. Direktør i IB Ejendomme,  
Bo Jensen, havde inviteret 
kommende beboere og 
samarbejdspartnere til en lille 
indvielses-seance før Åbent Hus.
Her holdt han en tale, hvor han 
blandt andet udtrykte, hvor 
meget projektet har betydet, og 
ikke mindst hvor mange ting, 
der har ændret sig fra projektets 
oprindelige grundtanke. - Men 
nu er vi lykkedes med at realisere 
det projekt, som har stået på i 
mere end 4 år. Han takkede alle 
samarbejdspartnere for et godt 
samarbejde og roste arkitekten.
- Det er vores store håb, at 
beboerne i de 14 lejligheder 
bliver glade ved deres nye 
boliger mange år frem i tiden, og 
at de sammen med beboerne 
i de andre lejligheder - både 
de eksisterende og dem, der 
kommer - vil kunne bidrage til 
at skabe liv, dynamik og puls i 
bymidten, sagde han og gav alle 
beboere hver en rød rose.

Mange var nysgerrige
Selvom samtlige lejligheder for 
længst er udlejet, og der er 50 
på venteliste, så var der mere 
end 200 besøgende i de 2 åbne 
lejligheder på Smallegade.
Blandt de besøgende var også de 
kommende lejere. Hjem til dig's 
udsendte snakkede med et par 
af dem. - Vi glæder os sådan til at 
flytte ind, fortalte et par, hvis hus på 
over 200 kvadratmeter var blevet 
for stort til dem. - Nu skal vi herind i 
midtbyen og bo tæt på det hele, og 
vi kan bare gå stille og roligt og få 
det hele på plads. Det bliver rigtig 
godt.
En anden beboer fortalte, at han 
ikke helt vidste, om han skulle købe 
eller leje, men havde besluttet sig 
for at prøve en lejebolig. - At bo til 
leje har jo blandt andet den fordel, 
at man ikke er så bundet, som man 
er, hvis man ejer noget.
Boligselskabet Fruehøjgaard har i 
forvejen Afdeling Rådhusstrædet, 
som også ligger i Ikast midtby.
Det har vist sig, at der er stor 
efterspørgsel på de almene 
lejeboliger i midtbyen.
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Nyt fra administrationen
Ændrede åbningstider 
Den 21. dec.: Lukket kl. 12-13
Den 24.-26. dec.: Lukket
Den 27.-28. dec.: Åbent kl. 9-12
Den 31. dec- 1. jan.: Lukket
Uge 7: Åbent fra 9-12
Den 21. feb: Lukket kl. 8.15-9.15

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

Idéer til bladet
Vi er altid på udkig efter en god, 
rørende, spændende eller sjov 
historie til næste blad, så giv os 
gerne er tip. Deadline for input til 
næste blad er den 17. januar 2018.  
Skriv eller ring til os:  
 
    Boligselskabet Fruehøjgaard
    Aaparken 2, DK-7400 Herning
    Tlf: 76 64 66 00 
    Mail: post@fruehojgaard.dk

Digital post 
Har du endnu ikke tilmeldt dig 
digital post? Så skynd dig og gør 
det på vores hjemmeside under 
digital kommunikation på:
fruehojgaard.dk/vaerd-vide

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

Julehygge i Dalgasparken

Formand i Dalgasparken, Ole Kildevang 
Kristensen fortæller:
2. søndag i advent var 52 personer mødt 
op til en hyggelig eftermiddag i gildesalen, 
og som sædvanligt var det Bernhard 
Blæsbjerg, der stod for den gode julegløgg, 
👍👍lavet efter en gammel opskrift, sammen
med resten af aktivitetsudvalget, der 
serverede æbleskiver, kaffe og småkager. 
Der blev hygget og sunget til harmonika.

  IDT
 AF
HVERT

Julemarked i Brændgårdsparken

Hvert år holder en gruppe frivillige julemarked i Brændgårdsparken, 
og i år var ingen undtagelse. Det skete fredag den 30. november. 
Multihuset duftede af gran, gløgg og julebag, og salen var fyldt af 
julestemte gæster, som købte juledekorationer og varme vafler, 
hyggede sig med hinanden ved bordene og deltog i Cykelfællesskabet 
Fruehøjgaards julekonkurrence. Her er lidt stemningsbilleder fra dagen. 

L

>
Hanne Mørk var den glade 
vinder af Cykelfællesskabet 
Fruehøjgaards fine julekurv.

Jul i Fælleshuset på Fruehøj

I november inviterede Fællesskab 
& Flyttehjælp til fælles spisning. 
Menuen stod på flæskesteg med 
hvide og brunede kartofler, franske 
kartofler og brun sauce. Som tak 
for indsatsen havde de frivillige 
hjælpere modtaget et gavekort 
til middagen. Det var en super 
hyggelig aften, fortæller deltagere.

Boligselskabet Fruehøjgaard ønsker alle en god jul samt et lykkebringende nytår!


