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Ferien er ved at være slut for de flestes Ferien er ved at være slut for de flestes 
vedkommende, og hverdagen kommer vedkommende, og hverdagen kommer 
snigende med de daglige gøremål. snigende med de daglige gøremål. 
Jeg håber, at alle har haft en ferie Jeg håber, at alle har haft en ferie 
som den enkelte fortjener. Vi havde som den enkelte fortjener. Vi havde 
et godt repræsentantskabsmøde et godt repræsentantskabsmøde 
før sommer, der udover de faste før sommer, der udover de faste 
punkter som beretning, regnskab punkter som beretning, regnskab 
og valg til bestyrelsen også havde og valg til bestyrelsen også havde 
et historisk foredrag med journalist et historisk foredrag med journalist 
Kurt Jørgensen - et foredrag, som Kurt Jørgensen - et foredrag, som 
omhandlede boligselskabets medvirken omhandlede boligselskabets medvirken 
til udviklingen af Herning kommune. til udviklingen af Herning kommune. 
Dengang som nu, var der udfordringer, Dengang som nu, var der udfordringer, 
som den daværende bestyrelse som den daværende bestyrelse 
håndterede på god og saglig vis. håndterede på god og saglig vis. 
Hvis vi ser tilbage på vores historie, Hvis vi ser tilbage på vores historie, 
har det altid været vores mål at bygge har det altid været vores mål at bygge 
gode boliger, som var til at betale. Det gode boliger, som var til at betale. Det 
er et mantra, som vi stadig arbejder ud er et mantra, som vi stadig arbejder ud 
fra. Den almene boligsektor har været fra. Den almene boligsektor har været 
udfordret over de sidste par år, men udfordret over de sidste par år, men 
faktum er, at det er en sektor, som faktum er, at det er en sektor, som 
udover at bidrage til samfundet med udover at bidrage til samfundet med 
gode boligmuligheder, også er en stor gode boligmuligheder, også er en stor 

boligsocial spiller i enhver kommune. boligsocial spiller i enhver kommune. 
Der hersker ingen tvivl om, at den Der hersker ingen tvivl om, at den 
almene sektor har meget at byde ind almene sektor har meget at byde ind 
med i det danske samfund, og det med i det danske samfund, og det 
er også et fænomen, som udlandet er også et fænomen, som udlandet 
skæver til med stor interesse.skæver til med stor interesse.
I juni fik danskerne en ny regering. Om I juni fik danskerne en ny regering. Om 
dette får positive konsekvenser for dette får positive konsekvenser for 
de almene boligselskaber, kan kun de almene boligselskaber, kan kun 
fremtiden vise. Det kunne jo være, at fremtiden vise. Det kunne jo være, at 
forandringens vinde ville blæse ind over forandringens vinde ville blæse ind over 
vores sektor…vores sektor…

Af Steen JonassenAf Steen Jonassen
FormandFormand  
Boligselskabet FruehøjgaardBoligselskabet Fruehøjgaard  

Hverdag igen



Det er midt i juli måned, og selvom 
sommerferien har lagt Birk ned, 
så pusler det i Studenterhuset. 
Bestyrelsen er sammen med frivillige 
i gang med at modernisere huset, 
og fremover skal indretningen også 
afspejle aktiviteterne.

Klaus, Rasmus og 2 x Ida er i fuld sving. 
Der ligger stof, brædder, poser og 
værktøj rundt omkring, og mens den 
ene Ida og Rasmus er ude at hente 
materialer, så er den anden Ida gået 
hjem for at lave kaffe. I mellemtiden 
fortæller Klaus om de nye tiltag.

Ny strategi
- For det første skal vi have styr på 
økonomien her. Der er nogle ting, der 
skal ændres, og vi er ved at få nye 
aftaler og samarbejder i stand.
Vi er i gang med at renovere huset for 
at skabe et nyt udtryk. Vi håber, at det 
kan være med til at tiltrække både nye 
og gamle brugere af Studenterhuset, 
og så har vi planer om at involvere 
uddannelsesstederne.
Bestyrelsen vil nemlig gerne tiltrække 
flere af de studerende fra både Via og 
AU, og de har, som et led i den plan, 
engageret nogle studerende i projektet, 
blandt andet til at renovere fronten af 
bardisken, som bliver designet enkeltvis 
til hver uddannelse og til at lave nyt 
logo. 
En særlig lyseffekt i loftet, som 2 x Ida er 
med til at lave, kan bruges til at skabe 
stemning ved de forskellige events.
Desuden skal ”menuen” i baren gøres 
mere simpel og overskuelig, og ved 
hjælp af særaftaler, arbejdes der på at 
gøre priserne mere attraktive og lave 
særpriser for medlemmerne. 

Projekt på frivillig basis
Moderniseringen er udelukkende baseret 
på frivilligt arbejde og sponsoraftaler. 
- Der har nok været 15-20 mennesker 
ovre og give en hånd, vi har 4 projekt-
ledere til at hjælpe med forskellige ting, 
og hele Birk Campus har været med til at 
donere ting, blandt andet computere og 
skærme. Det har været virkelig fedt. 
Både Klaus og Rasmus er studerende 
på uddannelser, hvor projektledelse 
indgår, så det er ikke noget, der ligger 
dem fjernt. – Lige nu er det nærmest et 
fuldtidsjob, griner Klaus. – Men så længe 
det er sjovt, så føles det stadig som ferie. 

Scenen skal bruges
Vi vil gerne have livemusik minimum 
1-2 gange i måneden, og når scenen så 
ikke er i brug, så bliver den brugt som 
dansegulv. 
Rasmus fortæller, at han har lavet en 
aftale med Århus Universitet om at 
livestreame nogle af deres offentlige 
foredrag, så der også kommer til at være 
noget kulturelt i Studenterhuset. Det hele 
skal ikke handle om alkohol.
- Vi arbejder også på at få en aftale med 
et regionalt spillested, så vi kan give 
nogle bands en mulighed for 
at komme her og øve med et 
publikum, slutter Rasmus, og 
Klaus tager over: - Vi åbner 
i det hele taget nogle døre 
i forhold til at lave noget 
alternativt på scenen. 
- Vi har også flyttet rundt på 
møblerne. Det skal gøre det 

nemmere at komme herned bare for at 
hygge for eksempel med spil, eller quiz. 
Vi laver også et spillerum med klassiske 
øl-spil som dart, beer pong, kryds-og-
bolle og golf.
Vores mål er at tiltrække mange 
forskellige typer, så nu skaber vi en 
mulighed for, at folk kan mødes om 
andet end alkohol. 
Hvert år ved studieopstart, tager 
Studenterhusets frivillige ud i nye klasser 
og fortæller om deres events. De går 
også rundt i Birk Campus og byder nye 
beboere velkommen.

Glad for fællesskab 
- Personligt er jeg rigtig glad for 
fællesskab og det sociale liv, og jeg er 
meget involveret i frivilligt arbejde, 
Det er dejligt, at man kan komme et 
sted, få en øl, slappe lidt af og lære nye 
mennesker at kende. Det er også en 
god ting at holde sig selv i gang, og man 
lærer noget og får erfaring, siger Klaus.
Heller ikke Rasmus er fremmed overfor 
frivilligt arbejde og engagement. Siden 
han kom til i Birk, er han blevet frivillig 
social vicevært i boligselskabet, og nu er 
han også i Studenterhusets bestyrelse.
Klaus, Rasmus, 2 x Ida og alle de andre 
frivillige knokler videre, indtil målet er 
nået. Sponsorater tager de også gerne 
imod, så hvis du kender nogen, så giv et 
tip til redaktionen.  
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Nyt liv til
STUDENTERHUSET

Klaus Gregersen, Ida Heick, Rasmus Nørgaard og Ida Almskou

Studenterhuset skal have en indvendig overhaling

Det er dejligt, at have et sted. 
hvor man kan komme og få en 
øl, slappe lidt af og lære nye 
mennesker at kende.
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Workshops

Henover sommeren har du kunnet læse artikler 
i Herning Folkeblad om, at miljøfarligt affald 
fra renoveringen på Fruehøj er endt i Rind 
Plantage. Det er en rigtig træls sag, som vi i 
Boligselskabet Fruehøjgaard er meget kede af. 
Renoveringen koster godt 300 millioner kroner, 
og en del af de penge er netop øremærket 
til korrekt deponering og destruktion af 
materialer, der indeholder miljøfarlige stoffer. 
Derfor er det under al kritik og i modstrid med 
de aftaler, vi har indgået om deponering, hvis 
affald fra vores renovering bliver smidt i en 
plantage uden først 
at blive renset for miljøfarlige stoffer. 
Herning Kommune er i gang med en 
udredning, og vi har tillid til, at der bliver ryddet 
op i sagen, så Rind Plantage igen bliver det 
naturskønne og rene område, som både børn 
og voksne kan færdes sikkert i. 
Det står højt på vores dagsorden, at der 
selvfølgelig ikke skal være miljøgifte fra 
byggeaffald noget sted i naturen.

Sagen om affald
i Rind plantage

Psykisk sygdom eller sårbarhed kan ramme alle - unge som gamle, 
og langt de fleste mennesker vil på et tidspunkt i deres liv opleve, at 
det kommer tæt på. 
Statistikkerne viser, at der er en større forekomst af borgere med 
psykiske udfordringer i den almene sektor sammenlignet med resten 
af befolkningen. De fleste kender formentlig én i nabolaget, der er 
ramt. Måske har du oplevet, at naboen pludselig ikke kommer udenfor 
sin dør længere, eller at ham, der bor i bygningen overfor, er begyndt 
at gå og snakke med sig selv. Faktum er, at det kan være svært at 
håndtere, når vi møder nogle, der har det svært. Vi reagerer nogle 
gange ved at blive bekymrede, men det kan også være, at vi bliver 
irriterede eller måske ligefrem bange. 
En række workshops for bestyrelser og frivillige i Boligselskabet 
Fruehøjgaard og FællesBo skal henover efteråret være med til at sætte 
fokus på psykisk sygdom og sårbarhed og give gode råd om, hvad vi 
kan gøre, når vi møder det - enten hos sig selv eller hos andre.



5

HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 65] august 2019

30 års jubilæum, midsommer og Valdemarsdag… 
Der var mange ting at fejre i Børglumparken, da 
beboerne satte hinanden stævne ved Storåen den 
15. juni, hvor frivillige havde rejst en majstang.

Ideen med en majstang kommer oprindeligt fra Sverige, 
og i Børglumparken er bestyrelsen og beboerne helt 
med på at prøve noget nyt. En tudsegammel tradition 
med at fejre Sankt Hans blev brudt til fordel for nye 
tider. En stor flok frivillige brugte formiddagen på 
at gøre festpladsen klar og flette kransen, alt imens 
andre sørgede for kaffe og brød. Stangen blev rejst, 
og selvfølgelig blev flaget også hejst i anledning af 
Valdemars dag.
Mens en højttaler spillede traditionelle danske sange, 
dansede både børn og voksne rundt om majstangen. 
Mange skrålede med for fuld hals og fik genopfrisket 
gamle kendinge, Selvom dagen lagde ud med regn og 
sjask, så holdt det heldigvis tørvejr under hele seancen.
- Det er en hyggelig tradition, og så slipper vi for at samle 
brænde til bålet, griner en beboer, som var med til at 
gøre klar til dagens festligheder – Egentlig skulle det jo 
have været i maj, men det går nok. 

Kagekonkurrence og selskabslege
Da dansen var slut, samledes beboerne i gildesalen, 
hvor der var kagekonkurrence. Der var 9 deltagere, og 
kagerne skulle bedømmes af beboerne selv. Det var der 
tilsyneladende ikke nogen af de tilstedeværende, der var 
kede af. 
Da alle havde smagt på herlighederne og vinderen var 
kåret, blev der gjort klar til dagens næste udfordring, som 
bød på både ballondans, kartoffelløb og pen i flaske. Især 
sidstnævnte gav anledning til høj latter og ikke mindst 
masser af bevægelse og fællesskabsfølelse.
Efter alle aktiviteterne kunne beboerne endelig slappe 
af med lækker grillmad til sent på aftentimerne. Maden 
blev afsluttet med kagemand, som var sponseret af 
boligselskabet. 

Mange tilmeldte hjalp til med forberedelser
Næsten halvdelen af dem, der deltog, var med til at 
hjælpe. Der var i alt 52 tilmeldte til festlighederne, og det 
er flot, fortæller formand i afdelingsbestyrelsen Torben 
Ringsø. – Det har været spændende at prøve noget nyt. 
Næste gang håber vi, at der kommer nogle flere fra 
lokalområdet.

Tid til nye traditioner

Nyt inventar til 
badeværelser
Børglumparken får henover 
sommeren nyt inventar på 
badeværelserne, Her er et par 
før og efter-billeder. 
Tak for lån af billederne til 
beboer i Børglumparken, Maria 
Olterbech. FØRFØR EFTEREFTER

FØRFØR EFTEREFTER



6

At bo til leje betyder ikke, at du 
slet ikke har indflydelse på dit 
hjem og på dit boligområde. 
Tværtimod! - Og hvis du 
hjælper os med at blive bedre, 
så bliver det til din egen fordel!

Der er altid noget, vi kan gøre 
bedre. Derfor spørger vi ind i 
mellem dig som beboer, om 
hvordan du oplever os, og hvad 
vi kan gøre for, at du bliver mere 
tilfreds.

Din mening er vigtig for os
Vi sender blandt andet spørgeskemaer ud til nye 
indflyttere og fraflyttere samt til beboere på Fruehøj, 
som er blevet genhuset. Henover de seneste par år, 
har vi desværre fået færre besvarelser retur, og det vil 
vi meget gerne ændre på. En lav besvarelsesprocent 
betyder nemlig, at vi ikke kan sige noget generelt ud 
fra besvarelserne. Så din mening er vigtig for os! Derfor 
trækker vi nu lod blandt deltagerne 4 gange om året om 
en gavemønt på 1000 kr. til Hereford Beefstouw. Dorthe 
Kristensen fra Afdeling Fruehøj blev den heldige vinder af 
det ene gavekort, og Hjem til dig mødte Dorthe og hendes 
mand Finn i hjemmet på Fruehøj til en snak om, hvad 
spørgeskemaerne egentlig betyder for dem og for andre 
beboere.

Beboernes stemme
Dorthe var ikke i tvivl, da hun 
modtog en mail med et link til 
spørgeskemaet: - Jeg tror ikke, 
at der gik 5 minutter, før jeg gik 
ind og besvarede det. Det gav jo 
god mening, for vi havde lige været igennem hele forløbet. 
Jeg synes, at det er alletiders, fordi det er vores mulighed 
som beboere for at få vores stemme hørt, fastslår hun.

20 år i samme afdeling
Dorthe og Finn har boet på Fruehøj i 20 år. – Vi startede 
på Fruehøjvej, så flyttede vi til Grundtvigsvej og nu bor vi 
så på Brorsonsvej, så vi har været hele vejen rundt, siger 
Finn. Parret fortæller, at deres gamle lejlighed blev nedlagt 
i forbindelse med renoveringen, og at de derfor måtte 
flytte. – Men det er blevet så lækkert med lys hele vejen 

igennem stue og køkken, og børnenes værelser er blevet 
større. Finn og Dorthe er særligt glade for deres nye altan 
og badeværelset. De har også oplevet, at der var nogle 
ting, som ikke var i orden, da de flyttede ind, men det skal 
de nok få styr på, forsikrer Finn. 

Bedste boligselskab
Efter 20 år i samme afdeling kender Dorthe og Finn 
efterhånden mange af de andre beboere. – Der er 
et godt naboskab her, og vi har været med til rigtig 
mange udflugter, julefrokoster, fastelavnsfester, 
fællesspisning og sommerfester. Vi snakker med 
hinanden henover altanerne, eller når vi mødes i 
opgangen og på fællesarealerne. Det er den bedste 
afdeling i boligselskabet. Parret kigger på hinanden og 

nikker samstemmende. I det 
hele taget er de glade for at bo i 
Boligselskabet Fruehøjgaard: 
- Vi har altid været glade for at 
bo her og for medarbejderne på 
kontoret og viceværterne. De giver 

sig altid tid til at stoppe op, selvom de har travlt. 

Gavekort kom som en overraskelse
Dorthe brugte sit gavekort på en ferietur i København 
sammen med familien og et hold venner. - Jeg blev 
overrasket over, at jeg havde vundet og er super glad for 
det. Jeg har aldrig vundet noget før, så det var jo fedt. Og 
nu havde vi også mulighed for at gøre noget særligt ud af 
det i forbindelse med ferien. Jeg kan kun opfordre andre 
til at besvare spørgeskemaerne fra boligselskabet og 
samtidig få muligheden for at vinde et gavekort.

DIN MENING
er vigtig for os

Dorthe besvarede et spørgeskema og blev den 
heldige vinder af en gavemønt på 1000 kr.

Spørgeskemaerne er beboernes 
mulighed for at blive hørt!

Dorthe Kristensen, beboer i Afdeling Fruehøj
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Fra dilettant 1993

At bo til leje er ikke ensbetydende med, at du ikke har 
indflydelse på dit hjem og på dit boligområde. Tværtimod. 

Når du bor alment, er du en del af beboerdemokratiet. 
Det betyder, at både du og din nabo har indflydelse. Det 
kræver bare, at I kommer til afdelingsmødet, som I netop har 
modtaget en indkaldelse til.

Du bestemmer 
Du bestemmer selv, om du vil bruge din indflydelse ved at 
komme til afdelingsmødet. Men husk at hvis du ikke kommer, 
så er du heller ikke med til at bestemme, hvordan tingene 
skal være i din afdeling.

Forslag skal stilles senest 14 dage før mødet
Har du et forslag, som du gerne vil have til afstemning, 
skal det være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 
dage før mødet. Forslaget kan sendes eller afleveres i 
administrationen, hvis der ikke er en afdelingsbestyrelse.

Du beSTEMMER...
Fakta om 
afdelingsmødet

√ På afdelingsmødet bliver der truffet 
beslutninger om afdelingens budget 
og husleje. Som beboer kan du og dine 
naboer også stille forslag til afstemning. 
Skal afdelingen have flere borde og 
bænke? Skal der afsættes penge til en 
madklub eller til et fælles fitnessrum? 

√ Afdelingsmødet er en god lejlighed 
til at hilse på dine naboer. Det gode 
naboskab er med til at gøre hverdagen 
både rarere, nemmere og tryggere.

√ På afdelingsmødet vælges bestyrelsen 
af dig og din nabo. Bestyrelsens opgave er 
at være katalysator for de ideer og ønsker, 
der opstår i afdelingen, samt at være 
med til at styrke afdelingens sociale liv. 
Måske har du selv planer om at stille 
op, eller også har du en mening om, 
hvem der skal sidde i bestyrelsen.

Eksempler på forslag, der er blevet vedtaget:

2011: Praktiske fællesskaber omkring frugthave, fællesspisning og 
værksted blev vedtaget i Børglumparken

2011: Med få stemmer i overtal, blev det vedtaget, at man må have 
én hund/kat per husstand i Brændgårdsparken. Der har flere gange 
været forslag i andre afdelinger om husdyrhold, men de er faldet 
med undtagelse af Afdeling Vævergården, som må have indekat.

2016: Afdeling Fruehøj vedtog, at de må grille på de nye altaner

Skal det også være 
tilladt at have kæledyr 
i din afdeling? 
Her ses søde Tinka i 
Brændgårdsparken

HVORDAN SKAL LIVET SOM BEBOER VÆRE I DIN AFDELING?



Nyt fra administrationen
Ændrede åbningstider 
Fredag den 6. september:
Lukket hele dagen pga. temadag
Uge 42:
Åbent hver dag fra 9-12

Ved akut behov uden for åbningstid, 
ring til vagttelefonen på tlf. 70 33 30 70

Idéer til bladet
Vi er altid på jagt efter en god, rørende, 
spændende eller sjov historie til næste 
blad, så giv os gerne et tip. 

Deadline for input til næste blad er den 
1. oktober 2019.

   Boligselskabet Fruehøjgaard
   Aaparken 2, DK-7400 Herning
   Tlf: 76 64 66 00 
   Mail: post@fruehojgaard.dk

Digital post 
Vi vil gerne sende digital post til dig, så 
hvis du ikke allerede har gjort det, så 
tilmeld dig digital kommunikation på 
fruehojgaard.dk/vaerd-vide 

Nyheder på mail
Under 'nyt' på fruehojgaard.dk, kan
du tilmelde dig boligselskabets
nyheder på mail.

Min Bolig - Selvbetjening 24/7
På Min bolig kan du få adgang til 
dokumenter vedrørende dit lejemål.
Log ind via forsiden på fruehojgaard.dk 
eller find Min bolig under din afdeling. 
Du finder adgangskoden på din 
huslejeopkrævning. Koden skal tastes 
ind, som den står på opkrævningen.

Send til 

En lille kattehistorie:
Nedenfor min altan, i hjørnet ved 
nedløbsrøret, hygger en kattemor og to små 
killinger sig vældig godt, ser det ud til. De er 
søde, og jeg ønsker kun godt for dem.

Historien er 
indsendt af 
en beboer fra 
Afdeling Fruehøj, 
og den illustrerer 
fint, at der er 
vilde katte alle 
vegne. 

Vildtlevende katte lever et hundeliv. Så kort er 
beskeden fra blandt andre Kattens Værn og 
Dyrenes Beskyttelse. 

Det er ikke sjældent, at boligselskabet hører om ”vilde 
katte” i boligområder. I Afdeling Birk Campus var 
der efterhånden så mange klager, at boligselskabet 
måtte ringe efter Kattens Værn, som i juli var ude og 
indfange herreløse katte i området. 

Afmagrede og nødlidende katte 
Når du ser en kat, kan hjertet nemt løbe af med dig, 
og du føler dig måske fristet til at fodre den. Men 
hvis du først fodrer en kat, skal du være klar over, at 
du tager et ansvar på dig, for katten kan nemt blive 
afhængig af dig, og så hænger du på den. Der er også 
stor sandsynlighed for, at katten har en ejer et andet 
sted.
En kat kan bevæge sig over lange afstande i søgen 
efter mad – også selv om den bliver fodret hjemme. 
Derfor bør du ikke fodre en sund og velnæret kat, der 
ikke er din, for hvis du fodrer den, så kan katten nemt 
komme til at føle sig tilknyttet. 
Er katten derimod tynd og afmagret, bør du forsøge at 
finde kattens ejer. Er det ikke muligt, kan du kontakte 
Dyrenes Beskyttelse, som kan hjælpe dig med råd og 
vejledning. Er katten syg eller kommet til skade, kan 
du ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812.

I Afdeling Birk Campus har problemet med vilde katte været så 
stort, at boligselskabet har været nødsaget til at ringe til Kattens 
Værn, som har været og hente de vildtlevende katte. Det er 
afdelingen selv, der betaler udgifterne forbundet hermed.

De vilde 
katte


