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Et af FN’s 17 verdensmål er Et af FN’s 17 verdensmål er Bæredygtige Bæredygtige 
byer og lokalsamfundbyer og lokalsamfund. Den almene . Den almene 
boligsektor er - nu som tidligere - aktiv i boligsektor er - nu som tidligere - aktiv i 
at forbedre boligforhold for mennesker i at forbedre boligforhold for mennesker i 
boligområderne, ikke kun ved at bygge boligområderne, ikke kun ved at bygge 
gode og sunde boliger som almindelige gode og sunde boliger som almindelige 
mennesker kan betale, men også ved mennesker kan betale, men også ved 
at sætte ”det gode liv” på den lokale at sætte ”det gode liv” på den lokale 
boligpolitiske dagsorden. Det ligger boligpolitiske dagsorden. Det ligger 
naturligt for vores lille boligselskab, naturligt for vores lille boligselskab, 
idet vi altid har haft en fundamental idet vi altid har haft en fundamental 
opfattelse af at opfattelse af at et hjem er mere end fire et hjem er mere end fire 
vægge og et tag over hovedetvægge og et tag over hovedet. . 

Det arbejde, som vores afdelings-Det arbejde, som vores afdelings-
bestyrelser, frivillige viceværter, frivillige bestyrelser, frivillige viceværter, frivillige 
og organisationsbestyrelse udfører, gør, og organisationsbestyrelse udfører, gør, 
at det gode liv i vores boligselskab ikke at det gode liv i vores boligselskab ikke 
bare er ”skåltaler” men konkrete synlige bare er ”skåltaler” men konkrete synlige 
handlinger til gavn for vores beboere, handlinger til gavn for vores beboere, 

og samtidig også til gavn for kommunen og samtidig også til gavn for kommunen 
som helhed. som helhed. 
De aktiviteter, der skabes, medvirker De aktiviteter, der skabes, medvirker 
til og gavner fællesskabet. Aktiviteter, til og gavner fællesskabet. Aktiviteter, 
der giver noget at samles om, der giver noget at samles om, 
skaber begejstring og stolthed i skaber begejstring og stolthed i 
boligområderne. Lad os nu via FN’s boligområderne. Lad os nu via FN’s 
verdensmål om bæredygtige byer og verdensmål om bæredygtige byer og 
lokalsamfund videreudvikle og forstærke lokalsamfund videreudvikle og forstærke 
vores fællesskab, gerne i samarbejde vores fællesskab, gerne i samarbejde 
med kommuner og andre lokale med kommuner og andre lokale 
foreninger.  foreninger.  
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Sådan stilles et godt forslag 
TIL AFDELINGSMØDET    
Stil et godt forslag
Afdelingsmøderne er lige om hjørnet, Afdelingsmøderne er lige om hjørnet, 
og det betyder, at det er nu, du og det betyder, at det er nu, du 
kan få indflydelse på dagligdagen kan få indflydelse på dagligdagen 
i din afdeling. Det er nemlig til i din afdeling. Det er nemlig til 
afdelingsmødet, at du kan blive hørt, afdelingsmødet, at du kan blive hørt, 
hvis du har et forslag til noget, du hvis du har et forslag til noget, du 
mener, kan ændres til det bedre i din mener, kan ændres til det bedre i din 
afdeling, eller hvis andre kommer afdeling, eller hvis andre kommer 
med et forslag, som du gerne vil have med et forslag, som du gerne vil have 
indflydelse på.indflydelse på.

Hvilke forslag kan du komme med?
Det er altid en god idé at gennem-Det er altid en god idé at gennem-
tænke sit forslag og have for øje, at tænke sit forslag og have for øje, at 
forslaget skal være til gavn for så forslaget skal være til gavn for så 
mange beboere i afdelingen som mange beboere i afdelingen som 
muligt.muligt.
Et forslag til afdelingsmødet kunne Et forslag til afdelingsmødet kunne 
for eksempel være, at I skal lave for eksempel være, at I skal lave 
fitnessrum i den gamle vaskekælder, fitnessrum i den gamle vaskekælder, 
at det skal være lovligt at have husdyr at det skal være lovligt at have husdyr 
i afdelingen, eller at husordenen skal i afdelingen, eller at husordenen skal 
skrives om, så det ikke er tilladt at skrives om, så det ikke er tilladt at 
vaske efter kl. 20. vaske efter kl. 20. 
Du skal være opmærksom på, at dit Du skal være opmærksom på, at dit 
forslag skal være helt konkret. Det dur forslag skal være helt konkret. Det dur 
ikke at skrive:ikke at skrive:
”Hej, Jeg synes, at det er træls, når ”Hej, Jeg synes, at det er træls, når 
folk vasker deres tøj om aftenen. folk vasker deres tøj om aftenen. 
Hilsen Bent.”Hilsen Bent.”

Hvordan formulerer jeg mit forslag?
Der skal kunne stemmes ja eller nej Der skal kunne stemmes ja eller nej 
til et forslag. Og så er det vigtigt, at til et forslag. Og så er det vigtigt, at 
dit forslag er formuleret, så dem, der dit forslag er formuleret, så dem, der 
skal stemme, ikke er i tvivl om noget. skal stemme, ikke er i tvivl om noget. 
Et godt forslag kunne derfor skrives Et godt forslag kunne derfor skrives 
således:således:
”Vasketiderne skal ændres, så det er ”Vasketiderne skal ændres, så det er 
tilladt at vaske mellem kl. 07 og kl. 20. tilladt at vaske mellem kl. 07 og kl. 20. 
Sidste maskine må startes kl. 19.”Sidste maskine må startes kl. 19.”
Husk desuden at skrive dit navn og Husk desuden at skrive dit navn og 
adresse på forslaget og skriv også adresse på forslaget og skriv også 
gerne datoen, så det er tydeligt, at gerne datoen, så det er tydeligt, at 
forslaget er stillet rettidigt. Et forslag forslaget er stillet rettidigt. Et forslag 
er rettidigt, når det stilles senest er rettidigt, når det stilles senest 
14 dage inden afdelingsmødet, så 14 dage inden afdelingsmødet, så 

administrationen administrationen 
kan nå at forberede kan nå at forberede 
mødematerialet og mødematerialet og 
sende det ud rettidigt. sende det ud rettidigt. 
Du vil få besked Du vil få besked 
om, hvornår der er om, hvornår der er 
afdelingsmøde i din afdelingsmøde i din 
afdeling. Du må også afdeling. Du må også 
gerne kort forklare, gerne kort forklare, 
hvorfor du stiller hvorfor du stiller 
forslaget.forslaget.
Hvis du gerne vil Hvis du gerne vil 
have, at dine naboer have, at dine naboer 
i afdelingen stemmer i afdelingen stemmer 
for dit forslag, kan det for dit forslag, kan det 
være en god idé, at være en god idé, at 
du også møder op du også møder op 
til afdelingsmødet. Det virker nemlig til afdelingsmødet. Det virker nemlig 
bedst, at forslaget og baggrunden for bedst, at forslaget og baggrunden for 
det præsenteres personligt på mødet. det præsenteres personligt på mødet. 
  
Hvem skal jeg sende mit forslag til?
Hvis du vil stille et forslag til dit Hvis du vil stille et forslag til dit 
afdelingsmøde, skal du sende det til afdelingsmøde, skal du sende det til 
din afdelingsbestyrelse. din afdelingsbestyrelse. 
Hvis I ikke har nogen afdelings-Hvis I ikke har nogen afdelings-
bestyrelse, skal det sendes til bestyrelse, skal det sendes til 
boligselskabets sekretær Lene boligselskabets sekretær Lene 
Merrild på lmm@fruehojgaard.dkMerrild på lmm@fruehojgaard.dk

Stemme ved fuldmagt
På grund af situationen med corona-På grund af situationen med corona-
virus i Danmark, har Transport- og virus i Danmark, har Transport- og 
Boligministeriet midlertidigt indført, Boligministeriet midlertidigt indført, 
at der kan afgives stemme ved at der kan afgives stemme ved 
fuldmagt på afdelingsmødet. Det fuldmagt på afdelingsmødet. Det 
betyder, at du kan give en anden betyder, at du kan give en anden 
beboer, som deltager i mødet, beboer, som deltager i mødet, 
fuldmagt til at afgive stemmer for dig. fuldmagt til at afgive stemmer for dig. 
Organisationsbestyrelsen har dog Organisationsbestyrelsen har dog 
truffet en principbeslutning om, at en truffet en principbeslutning om, at en 
fuldmagtshaver maksimalt kan have fuldmagtshaver maksimalt kan have 
fuldmagt med fra fuldmagt med fra toto andre husstande. andre husstande.

Skriftlig forhåndstilmelding
Derudover gør coronahensyn, at der Derudover gør coronahensyn, at der 
i nogle afdelinger kræves en skriftlig i nogle afdelinger kræves en skriftlig 
forhåndstilmelding for at deltage. forhåndstilmelding for at deltage. 

Det er for at vide, hvor mange, der Det er for at vide, hvor mange, der 
kommer, og om mødet skal flyttes kommer, og om mødet skal flyttes 
i forhold til afstandsreglerne. Det i forhold til afstandsreglerne. Det 
kan du altsammen læse mere om i kan du altsammen læse mere om i 
indkaldelsen, som du har modtaget i indkaldelsen, som du har modtaget i 
din postkasse.din postkasse.

Hold god corona-etikette
Til møderne opfordrer vi også alle til Til møderne opfordrer vi også alle til 
at holde god corona-etikette:at holde god corona-etikette:
√√ Mød ikke op, hvis du har symptomer Mød ikke op, hvis du har symptomer
√√ Hold god afstand til andre Hold god afstand til andre
√ √ Vask hænder eller brug håndspritVask hænder eller brug håndsprit
√√ Begræns fysisk kontakt, fx håndtryk Begræns fysisk kontakt, fx håndtryk
√√ Host eller nys i ærmet Host eller nys i ærmet



2010 overtog Boligselskabet 
Fruehøjgaard administrationen 
af Herning Kommunes pleje- 
og ældreboliger. Samarbejdet 
bliver positivt omtalt både 
fra boligselskabet og fra 
Herning Kommunes side.
Opgaven forudsætter 
nemlig et godt samarbejde 
parterne imellem. 

Tæt og godt samarbejde
De kommunale boliger er 
lejligheder med indskud ligesom 
enhver anden lejebolig, så deri 
ligger en del af administrationen. 
Men mens Herning kommune og 
Herning Kommunale Ejendomme 
står for drift og vedligehold af alle 
kommunens bygninger, så står 
boligselskabet for istandsættelse 
og vedligehold af den del, 
som beboerne betaler til. 
Det indebærer blandt andet 
maling af skure og gangarealer 
samt rensning af tage. 
Desuden laver boligselskabet 
langtidsbudgetter, regnskaber, 

beboermøder, markvandringer 
og syner og istandsætter 
lejligheder. Boligselskabets 
synsmedarbejdere syner 250 
kommunale boliger om året. 
Alt dette foregår i tæt 
samarbejde med Herning 
Kommunale Ejendomme 
og Herning Kommune. 
"Vi har et godt samarbejde, og vi 
har sammen fundet nogle gode 
systemer, som fungerer. Der er 
kommet flere og flere boliger til. 
Vi startede på omkring 500 
boliger, og nu administrerer vi 
godt 900 kommunale boliger", 
fortæller driftschef i Boligselskabet 
Fruehøjgaard, Kjeld Kristensen.
Hanne Skov står for regnskaber 
og beboermøder, som 
hun deltager i hvert år: 
"Selvom der ofte kun kommer få 
til møderne, så er der også her 
ildsjæle, som ønsker at bidrage 
til udvikling og forbedringer, 
der gavner flertallet, og det 
er jo guld værd for både 
beboere og medarbejdere".

Flere jobs og bedre service
Der er ingen tvivl om, at det 
er et samarbejde, der betyder 
noget i vores lille boligselskab.
- Det betyder blandt andet, at vi 
kan skabe flere jobs, at vi kan højne 
serviceniveauet ved for eksempel 
at have længere åbningstider, 
og så betyder det generelt et 
tættere samarbejde med Herning 
Kommune, hvilket vi oplever, at de 
også sætter pris på, ligesom vi selv 
gør, siger direktør i boligselskabet 
siden 2014, Birgitte Juhl. 
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10 år i godt selskab
SAMARBEJDE

Jens Bech Vestergård, der er chefkonsulent og afdelingsleder i Teknisk Service ved 
Herning Kommune siger:
"Dét, der især har kendetegnet samarbejdet med boligselskabet, har været vores 
fælles fokus på at få skabt en struktur omkring dét at drive Hernings kommunale 
boliger, samtidig med, at vi har haft fokus på at holde huslejen i ro. Derudover 
er blikket på driftsbudgettet blevet skarpere og skarpere, og jeg synes faktisk, 
at fagligheden er blevet højnet igennem de sidste 10 år, fordi måden at drive 
boligerne på er blevet professionaliseret. 
Vi er i Herning Kommune også blevet mere bevidste om, hvad vi vil have, og vi er 
blevet endnu mere skarpe på, at vores beboere får den service, de skal have. Jeg 
synes at samarbejdet har været godt, og det er også gradvist blevet udvidet. Vi er 
blevet bedre til at konkretisere, hvad der efterspørges og gøre driften mere effektiv 
og professionel. Det er nogle krav, der er blevet stillet til os. Populært sagt, er der 
kommet mere fokus på selve kernen . Hvad er pleje, og hvad er bygningsdrift. 

Et betydningsfuldt 
samarbejde mellem 
Boligselskabet Fruehøjgaard 
og Herning Kommune har nu 
10 år på bagen, og det er ikke 
så lidt, der er sket i den tid. 

Direktør i boligselskabet, Birgitte Juhl, betegner 
det som et betydningsfuldt samarbejde
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Der er sket meget i 
den periode på 10 år, 
hvor boligselskabet 
har administreret de 
kommunale boliger. Blandt 
andet er Lind Plejecenter 
og Fuglsangsø Centret 
blevet opført, Lindegården 
med 120 boliger er blevet 
renoveret, der er blevet 
bygget til to gange på 
Rosenholm, og der er 
bygget til ved Mosaikken, på 
Rehab og på Skovlyset. Der 
er også kommet plejehjem 
til  i Vildbjerg og i Aulum.  

Vesterled Plejecenter 
Vesterled Plejecenterr er en af de kommunale 
institutioner, som Boligselskabet Fruehøjgaard 
administrerer for Herning Kommune. Centerleder 
Ruth Johannesen udtaler om samarbejdet:
"Vi er glade for samarbejdet med Boligselskabet 
Fruehøjgaard, vi har ca. 25 – 30 udskiftninger af 
beboere årligt, hvor der både skal fraflyttes og nye 
skal ind. Fruehøjgaard står for istandgørelsen af 
lejlighederne og de er altid gjort flot klar til de nye 
beboere.  
I august måned bliver der afholdt beboermøde, 
hvor beboerne får dagsorden ud og driftsbudgettet 
bliver gennemgået. Der er ikke mange beboere, der 
møder op, men altid er vi 4 – 5 interesserede.
I foråret bliver der afholdt markvandring på 
Vesterled, hvor pedeller, leder, en repræsentant fra 
Herning Kommunes Ejendomme, chefkonsulenten 
fra Herning Kommune og driftschef Kjeld Kristensen 
drøfter, hvilke nye tiltag, der skal ske, og vi får kigget 
på hele huset, om der skal renoveres nogle steder. 
Alle er lydhøre og vi får planlagt mange ting, så 
Vesterled Plejecenter fungerer på bedste måde."

Indvielse af Fuglsangsø Centret  i 2014 
med Peter A. G. Nielsen  som gæst.

Indvielse af Åbo i 2013

Indvielse af ny fløj på 
Rehabiliteringscenter Herning i 2019

SAMARBEJDE

Jan Olesen, pedel på Lind Pleje- og 
Aktivitetscenter: "Jeg synes, at vi har et 
fantastisk godt samarbejde. Vi bliver 
informeret om de ting, der er relevante, 
og vi kan altid ringe til kontoret og få et 
ærligt og konkret svar. Dét er brugbart.
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Det er jo luksus...
På Fruehøj er der godt gang i renoveringen på 4. år. Over 75 procent af lejlighederne er 
renoveret, og der har både været succeser og udfordringer. Her fortæller Ellinor, der har 
boet mere end 20 år i afdelingen, om sin oplevelse af renoveringen.

Den 15. marts 1997 er en dag, der står 
meget tydeligt i min hukommelse. 
Det var den dag, jeg flyttede ind på 
Fruehøj. 

Da jeg for 43 år siden blev skilt, 
flyttede jeg ind i Brændgårdsparken, 
hvor jeg boede i 20 år. 
Men i forbindelse med mit job som 
hjemmehjælper, kom jeg meget 
på Aktiv Centret, og der var altså 
noget ved Fruehøj, der trak i mig. Jeg 
syntes, at det var så hyggeligt, og det 
har altid været så pænt og ordentligt. 
Så jeg endte med at flytte, og det har 
jeg aldrig fortrudt. Jeg har altid været 
glad for at bo på Fruehøj. 

Bedre indeklima
Da det kom på tale, at afdelingen 
skulle renoveres, tænkte jeg godt 
nok: ”Åh nej”! Men jeg trøstede 
mig med, at det jo kun kunne blive 
bedre herfra. Mange af lejlighederne 
døjede med skimmelsvamp, og før 
renoveringen var her ofte koldt og 

klamt, især om vinteren. Heldigvis 
strikker jeg uldsokker og har et helt 
lager. Men nu er her dejligt, og det 
nye genindvindingsanlæg fungerer 
bare så godt. Det kan jeg tydeligt 
mærke

Det er også dejligt, at man ikke hører 
overboen på samme måde mere. 
Før kunne jeg høre hvert et trin, og at 
der blev trukket ud i toilettet. Det er 
blevet meget bedre.

Lidt stresset over genhusning 
Når jeg tænker tilbage på 
genhusningen, så var jeg jo nok lidt 
stresset over det. Jeg blev tilbudt 
hjælp, men det duede altså ikke, at 
der var andre, der pakkede ned for 
mig. Jeg var bare nødt til at have styr 

på, hvilke kasser jeg skulle bruge i 
perioden. Men selve flytningen og 
dét at bo i en anden lejlighed i 5 
måneder gik så fint. 

En fornøjelse at komme hjem
Jeg var ret nysgerrig efter at se min 
lejlighed. En dag tillod jeg mig at liste 
ind for at måle op til et skab, men jeg 
blev overrasket af en håndværker. 
”Hvad laver du her?” spurgte han 
brysk, så det gav et spjæt i mig. 
Jeg vidste jo godt, at jeg ikke måtte 
komme rendende. Men jeg fik 
fremstammet, hvad jeg ville, og efter 
at jeg havde fået skæld-ud, så endte 
han med at måle op for mig, og vi 
blev gode venner. 

Det er et år siden, jeg flyttede tilbage 
til min lejlighed efter renoveringen, 
og det er en fornøjelse. Det er ren 
luksus. Jeg er allermest glad for min 
nye altan og min vaskemaskine. Jeg 
tænker på det, hver eneste gang, jeg 
bruger det. 

Der var noget ved Fruehøj, 
der trak i mig. Det var bare 
så pænt og ordentligt.
   Ellinor"

Ellinor er en aktiv dame på 78, som både har frivilligt arbejde, 
styrketræner, svømmer og cykler. Hun kan godt lide at bage, og så strikker 
hun et arsenal af sokker. Her står hun i sit nye køkken i lejligheden på 
Fruehøj - et køkken, hvor der nu er mere skabsplads, end der var før.

Det er et flot syn med de nye 
altaner på Fruehøj, og bebo-
erne er glade for, at de nu har 
mere plads på altanen.

<<

>>
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Aktive frivillige på Fruehøj       
Hygge i Fælleshuset på Fruehøj
Hver anden tirsdag i ulige uger kl. 19 
kan man komme ned i Fælleshuset på 
Brorsonsvej og møde andre beboere 
i afdelingen. Det fortæller Lisbeth 
Jakobsen, der er frivillig sammen med 
Lisbet Holme i Aktiv Tirsdag. 
”Nogle kommer for at hygge et par 
timer, og andre kommer for at få hjælp 
til computer eller smartphone. Vi sidder 
gerne og snakker eller spiller, og nogle 
gange går vi en tur, hvis der er stemning 
for det, og vejret tillader det. Vi har det i 
hvert fald rigtig hyggeligt", smiler hun.
Udover de to damer, er der en gang 
imellem andre frivillige, der også 
hjælper til – især med it, som hverken 
Lisbet eller Lisbeth er eksperter i. 

Udflugter og fællesspisning
Omkring 2-3 gange om året arrangerer 
Aktiv Tirsdag fællesspisning og 
udflugter. "Vi prøver at lave nogle 
arrangementer, der kan fungere som 
sidestykke til de arrangementer, som 
afdelingsbestyrelsen laver", siger 
Lisbeth. Blandt andet var der planlagt 
en tur til Møltrup for hele boligselskabet 
i foråret, men desværre blev den udsat 
på grund af corona. 
Lisbet og Lisbeth er dog fortrøstnings-
fulde og håber at kunne realisere 
udflugten på et senere tidspunkt. 
Indtil da holder de døren i Fælleshuset 
åben hver anden tirsdag, og de håber, 
at rigtig mange beboere har lyst til 
at komme ned og være en del af 
fællesskabet hver anden tirsdag.

Aktiv Tirsdag arrangerer 
også udflugter som 
denne til Grønhøj Kro 
og Hvidsten Kro i 2017

Aktiv Tirsdag startede i 2016 
som en it- og aktivitetscafé.
Claus Pilgaard, der var en af initiativ-
tagerne, er desværre død i foråret 
efter flere års sygdom, men Aktiv 
Tirsdag fortsætter i kyndige hænder, 
for Lisbet Holme og Lisbeth Jakobsen 
fortsætter det gode initiativ. Vi var 
glade for Claus – han var både flittig 
og idérig, og så var han altid glad. 
Han vil blive savnet, siger de to.



   

Nyt fra administrationen
Lukkedage og ændrede 
åbningstider 
Kontoret åbnede for almindelig 
ekspedition og med normale 
åbningstider den 8. juni.
Dog har vi begrænset åbningstid i 
uge 42: 
Den 12.-16.10 fra. kl. 9-12

Uden for åbningstid, 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 næste 
blad er 23. september 2020.  
Skriv eller ring til os:  

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

Digital post 
Tilmeld dig digital post under 
digital kommunikation på 
fruehojgaard.dk/vaerd-vide

Min Bolig - selvbetjening 24/7
Her har du adgang til dokumenter,
som vedrører dit lejemål. 
Log ind via forsiden på 
fruehojgaard.dk eller under din 
afdeling. Adgangskoden står på din
huslejeopkrævning.

  IDT AF HVERTL
Afdelingsbestyrelse og frivillige 
i sommeraktion

"Vi har ikke kunnet lave alle 
disse super arrangementer 
uden hjælp. Så 1000 tak til 
de frivillige i de forskellige 
boligområder - I har gjort 
det hammergodt". Sådan 
lød beskeden fra Plads 
Til Forskel efter 14 dage 
med sommeraktiviteter i 
Brændgårdsområdet. Fisketur, 

banko og snobrødsbagning 
var blot nogle af de mange 
sommeraktiviteter, som Plads 
Til Forskel havde arrangeret 
for områdets børn og unge, 
og det foregik altså i tæt 
samarbejde med blandt 
andet afdelingsbestyrelsen i 
Brændgårdsparken og frivillige, 
som gav en stor hånd med.

Vi rykker på verdensmålene

Her er en af de frivillige ved at hjælpe med snobrød.
Plads Til Forskels sommeraktiviteter var en stor succes

Når det kommer til bæredygtighed, er der virkelig 
meget at tage fat på. Derfor ligger der en stor opgave 
i at finde sine fokuspunkter. for det kan ikke lade sig 
gøre at arbejde med det hele. Man er nødt til at være 
fokuseret. 
Vi har i boligselskabet i mange år været optaget af, 
hvordan vi kan blive endnu mere bæredygtige, og nu 
har organisationsbestyrelsen på et møde i juni valgt 
nogle fokuspunkter ud fra FN's 17 verdensmål, som 
boligselskabet skal arbejde med. Det drejer sig om:
Mål 3 – Sundhed og trivsel
Mål 7 - Bæredygtig energi
Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Selvom vi igennem mange år har arbejdet meget 
med bæredygtighed både i forhold til for eksempel 
energisparetiltag og social bæredygtighed, så vil vi med 
verdensmålene komme til at have endnu mere fokus på 
bæredygtighed i bred forstand. 
Vi tror på, at vi som boligselskab skal indstille os på at 
være fremme i skoene for at imødekomme de krav der 
kommer til os i fremtiden om at mindske klimaaftryk og 
leve op til verdensmålene.
Vi brænder for det her, men vi forventer også, at det 
bliver det er krav til den almene boligsektor. Derfor 
arbejder vi benhårdt på at være foran, så vi er klar, når 
det kommer.


