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eg var i foråret til en udstilling, eg var i foråret til en udstilling, 
hvor blandt andet elever fra hvor blandt andet elever fra 
Designskolen i Kolding havde en Designskolen i Kolding havde en 

udstilling med møbler, som var skabt udstilling med møbler, som var skabt 
af genbrugsmaterialer. Det var utroligt, af genbrugsmaterialer. Det var utroligt, 
hvad disse elever kunne præstere af hvad disse elever kunne præstere af 
fornemme ting. Ved samme lejlighed fornemme ting. Ved samme lejlighed 
kom jeg til at tænke på boligselskabets kom jeg til at tænke på boligselskabets 
værdier og på vores mantra om, at et værdier og på vores mantra om, at et 
hjem er mere end fire vægge og et tag hjem er mere end fire vægge og et tag 
over hovedet. over hovedet. 
Jeg forestiller mig, at det er et meget Jeg forestiller mig, at det er et meget 
forandret samfund, vi møder, når vi forandret samfund, vi møder, når vi 
kommer på den anden side af COVID-19. kommer på den anden side af COVID-19. 
Jeg tror blandt andet, at vi vil få et andet Jeg tror blandt andet, at vi vil få et andet 
forhold til forbrug, og her kunne genbrug forhold til forbrug, og her kunne genbrug 
netop godt gå hen og få en endnu større netop godt gå hen og få en endnu større 
rolle i mange forhold, ikke mindst på rolle i mange forhold, ikke mindst på 
grund af et skærpet fokus på klima- og grund af et skærpet fokus på klima- og 
miljøforhold.miljøforhold.
Boligselskabet Fruehøjgaard har mange Boligselskabet Fruehøjgaard har mange 
gode ungdomsboliger. Det kunne gode ungdomsboliger. Det kunne 

være spændende at brande vores være spændende at brande vores 
ungdomsboliger ved også at tænke ungdomsboliger ved også at tænke 
design ind og give råd om, hvordan design ind og give råd om, hvordan 
man kan møblere sin studiebolig man kan møblere sin studiebolig 
med møbler af genbrug. Jeg tror, at med møbler af genbrug. Jeg tror, at 
det ville gøre vores ungdomsboliger det ville gøre vores ungdomsboliger 
endnu mere attraktive. Tænk om vi endnu mere attraktive. Tænk om vi 
i hele boligorganisationen med et i hele boligorganisationen med et 
genbrugsinitiativ kunne sætte en ny genbrugsinitiativ kunne sætte en ny 
dagsorden for valg af boliger. Det ville da dagsorden for valg af boliger. Det ville da 
være en interessant udvikling at skabe i være en interessant udvikling at skabe i 
vores boligselskab.vores boligselskab.
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Omstillingsparat boligselskab
en særlig tak til medarbejdere og beboere

Der er ingen tvivl om, at det har været en stor 
omstilling for de fleste. ”Når forandringens vinde 
blæser, bygger nogle læhegn, mens andre bygger 
vindmøller”, lyder et gammelt kinesisk ordsprog. Det 
er vores indtryk, at mange under coronakrisen har 
bygget vindmøller og i det hele taget set krisen som 
en mulighed frem for en forhindring. Det har ganske 
enkelt været nødvendigt at tænke i nye baner, hvis 
man som virksomhed ville overleve nedlukningen af 
Danmark. 

I Boligselskabet Fruehøjgaard har vi også været nødt 
til at tænke alternativt i forhold til at opretholde den 
service, som vores beboere har brug for – pandemi 
eller ej – og samtidig passe på såvel beboere som 
medarbejdere. 

”Mette Frederiksen gik på talerstolen onsdag aften 
den 11. marts, torsdag blev der lagt retningslinjer for, 
hvordan situationen skulle håndteres i boligselskabet, 
og allerede fredag var en plan klar og sat igang. De 
allermest nødvendige funktioner er blevet opretholdt 
på kontoret samt i park- og serviceafdelingen. Alle 

medarbejdere har uden at sætte spørgsmålstegn 
ved det, afholdt restferie og afspadsering for så vidt 
muligt. Mange har arbejdet hjemmefra, og det har 
fungeret rigtig godt. Det har givet en bevidsthed 
om, hvor effektivt hjemmearbejde kan være. Alt i 
alt har medarbejderne været omstillingsparate og 
er kommet med gode ideer til rutiner, som vi har 
været nødt til at ændre på. I bestyrelsen er vi meget 
glade og tilfredse med den omstillingsparathed, 
som medarbejderne har udvist”, siger formand Steen 
Jonassen på vegne af bestyrelsen.

”Også beboerne skal have en stor tak fra bestyrelsen. 
For selv om medarbejderne har gjort, hvad de 
kunne for at servicere vores beboere, så har døren 
til administration og serviceafdeling været lukket, 
og beboere har måttet vente længere på at få ikke-
akutte ting ordnet. Der har blandt beboere været 
udvist stor forståelse og tålmodighed, og det skal der 
også herfra lyde en stor tak for”, slutter formanden. 

Vi har formentlig alle lært noget af coronakrisen, og 
dét er vigtigt! For selv om vi inderligt håber, at vi er 
ovre det værste, så kan vi ikke spå om fremtiden. 
Måske blusser det hele op igen, måske gør det ikke. 
Det vigtigste er, at vi nu er bedre forberedt. Hvis du 
sidder med en eller flere ideer til, hvordan vi kunne 
have gjort noget anderledes eller bedre, så tøv ikke 
med at kontakte os.

En meget enig organisationsbestyrelse 
ønsker at rette en tak til medarbejdere 
og beboere for håndtering af 
coronakrisen. 
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Det vigtige

endes navn er Poornima endes navn er Poornima 
Lakshmi, hun er 34 år og Lakshmi, hun er 34 år og 
kommer ganske rigtigt fra kommer ganske rigtigt fra 

Indien. Poornima har boet 7 år i Indien. Poornima har boet 7 år i 
Danmark med sin mand, som hun Danmark med sin mand, som hun 
netop er ved at blive skilt fra, Sammen netop er ved at blive skilt fra, Sammen 
har de en søn på 6 år. har de en søn på 6 år. 
Poornima læser til Poornima læser til elektronikingeniør elektronikingeniør 
og hun behersker det danske sprog og hun behersker det danske sprog 
imponerende godt.imponerende godt.

For godt et år siden flyttede hun ind i For godt et år siden flyttede hun ind i 
en studiebolig i Børglumparken.  en studiebolig i Børglumparken.  
- Jeg vidste ikke hvad jeg skulle - Jeg vidste ikke hvad jeg skulle 
forvente, da jeg flyttede ind. Jeg forvente, da jeg flyttede ind. Jeg 
kendte ikke Danmark så godt og kendte ikke Danmark så godt og 
kendte kun til det ene sted i Herning, kendte kun til det ene sted i Herning, 
hvor jeg havde boet, siden jeg hvor jeg havde boet, siden jeg 
kom til landet. Så det var en dejlig kom til landet. Så det var en dejlig 
overraskelse, at formanden en dag overraskelse, at formanden en dag 
bankede på min dør og inviterede mig bankede på min dør og inviterede mig 
til fællesspisning. til fællesspisning. 

Naboskab en vigtig del af hverdagenNaboskab en vigtig del af hverdagen
Det var en næsten skelsættende Det var en næsten skelsættende 
oplevelse for Poornima at være til oplevelse for Poornima at være til 
fællesspisning første gang. ”Der var så fællesspisning første gang. ”Der var så 

megen positiv energi, og folk smilede megen positiv energi, og folk smilede 
helt vildt, så det var svært for mig helt vildt, så det var svært for mig 
ikke at komme igen og igen. De har ikke at komme igen og igen. De har 
taget så godt imod mig, og jeg føler, taget så godt imod mig, og jeg føler, 
at jeg bare kan komme og banke på at jeg bare kan komme og banke på 
deres dør, selv når jeg har personlige deres dør, selv når jeg har personlige 
problemer.”problemer.”

For Poornima er naboskabet utroligt For Poornima er naboskabet utroligt 
vigtigt. Hun havde ikke det samme vigtigt. Hun havde ikke det samme 
naboskab, der hvor hun boede før, naboskab, der hvor hun boede før, 
men der var hun også et andet sted i men der var hun også et andet sted i 
sit liv, som hun siger. sit liv, som hun siger. 

”Det betyder så vanvittigt meget for ”Det betyder så vanvittigt meget for 
mig, at jeg kan hjælpe mine naboer, mig, at jeg kan hjælpe mine naboer, 
og at de kan hjælpe mig. Jeg elsker og at de kan hjælpe mig. Jeg elsker 
folk, der bor her. Jeg har jo heller ikke folk, der bor her. Jeg har jo heller ikke 
noget familie i Danmark udover min noget familie i Danmark udover min 
søn, så naboskabet er måske ekstra søn, så naboskabet er måske ekstra 
vigtigt for mig, fordi jeg kommer som vigtigt for mig, fordi jeg kommer som 
udlænding. Jeg vil gøre alt, hvad jeg udlænding. Jeg vil gøre alt, hvad jeg 
kan for at blive boende i afdelingen, kan for at blive boende i afdelingen, 
når min studieboligaftale udløber til når min studieboligaftale udløber til 
næste år”, fastslår hun.næste år”, fastslår hun.

Naturligt at gøre ting for andreNaturligt at gøre ting for andre
Dét at Poornima og hendes søn Dét at Poornima og hendes søn 
kommer sammen med deres naboer kommer sammen med deres naboer 
og deltager i fællesskabet giver også og deltager i fællesskabet giver også 
meget til hendes søn, forklarer hun. meget til hendes søn, forklarer hun. 
”De lærer ham noget om den danske ”De lærer ham noget om den danske 

kultur, og han er meget åben omkring kultur, og han er meget åben omkring 
sin hudfarve og kultur. Det er så vigtigt sin hudfarve og kultur. Det er så vigtigt 
for et barn ikke at føle sig anderledes. for et barn ikke at føle sig anderledes. 
Det er jeg meget taknemmelig for.”Det er jeg meget taknemmelig for.”
Poornima og hendes søn er vegetarer Poornima og hendes søn er vegetarer 
og spiser meget grønt og ofte bønner. og spiser meget grønt og ofte bønner. 
Derudover bruger hun mange Derudover bruger hun mange 
krydderier i sin mad. Poornima laver krydderier i sin mad. Poornima laver 
nogle gange mad til fællesspisning, nogle gange mad til fællesspisning, 
og naboerne er vilde med hendes og naboerne er vilde med hendes 
mad. Der er især en enkelt nabo, mad. Der er især en enkelt nabo, 
som godt kan lide Poornimas mad. som godt kan lide Poornimas mad. 
Han har været igennem et længere Han har været igennem et længere 
sygdomsforløb og har mistet smags- sygdomsforløb og har mistet smags- 
og lugtesansen. Derfor vil han gerne og lugtesansen. Derfor vil han gerne 
have stærk mad. Siden Poornima have stærk mad. Siden Poornima 
fandt ud af det, har hun ofte stillet en fandt ud af det, har hun ofte stillet en 
smagsprøve foran hans dør, når hun smagsprøve foran hans dør, når hun 
laver noget af sin gode stærke mad.laver noget af sin gode stærke mad.
Men for Poornima er det helt naturligt Men for Poornima er det helt naturligt 
at gøre ting for andre. Hun undskylder at gøre ting for andre. Hun undskylder 
næsten, at hun ikke har gjort mere: næsten, at hun ikke har gjort mere: 
”Jeg kunne sagtens gøre mere. Jeg ”Jeg kunne sagtens gøre mere. Jeg 
synes slet ikke, at jeg gør noget synes slet ikke, at jeg gør noget 
særligt. Det er noget, som mange særligt. Det er noget, som mange 
mennesker gør uden at gøre et stort mennesker gør uden at gøre et stort 
nummer ud af det. nummer ud af det. 

Under coronakrisen har Poornima Under coronakrisen har Poornima 
primært opholdt sig i sin lejlighed, primært opholdt sig i sin lejlighed, 
og hun trives faktisk godt i sit eget og hun trives faktisk godt i sit eget 
selskab, selvom hun beskriver selskab, selvom hun beskriver 
perioden som ret kedelig. perioden som ret kedelig. 
Fællesskabet fortsatte på Skype, men Fællesskabet fortsatte på Skype, men 
for Poornima er det ikke det samme for Poornima er det ikke det samme 
som at mødes rigtigt. Jeg er glad for, som at mødes rigtigt. Jeg er glad for, 
at regeringen lavede alle de regler, at regeringen lavede alle de regler, 
men jeg er også glad for, at Danmark men jeg er også glad for, at Danmark 
er begyndt at åbne op, så vi nu kan er begyndt at åbne op, så vi nu kan 
begynde at se hinanden igen. begynde at se hinanden igen. 

Essensen ved at leve og 
være et menneske er at 
hjælpe og være noget for 
andre.   Poornima"H

En lille spinkel kvinde 
træder ind ad døren. Hendes 
mørke hår og brune øjne 
afslører, at hun er af anden 
etnisk herkomst. Hendes 
blik er roligt og klogt, og i 
det øjeblik hun begynder 
at tale, bemærker man en 
umiskendelig indisk accent.

BEBOERPORTRÆT

Poornima, en ung 
idealistisk kvinde, som på 
en indlevende og følsom 
måde indgår i naboskabet 
i sin almene boligafdeling.

naboskab
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Nu bliver boligselskabet  
       endnu grønnere!
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Boligselskabet 
Fruehøjgaard har indgået 
en aftale med Norlys Energi 
om levering af grøn strøm til 
selskabets fællesområder. 

Grøn strøm produceres udelukkende Grøn strøm produceres udelukkende 
fra vedvarende energikilder som for fra vedvarende energikilder som for 
eksempel vindmøller. Det betyder, eksempel vindmøller. Det betyder, 
at boligselskabet fra januar 2020 er at boligselskabet fra januar 2020 er 
hundrede procent COhundrede procent CO22-neutrale på -neutrale på 
al fællesstrøm i afdelingerne. al fællesstrøm i afdelingerne. 

Fokus på grøn omstillingFokus på grøn omstilling
Boligselskabet bruger omkring Boligselskabet bruger omkring 
1,7 millioner kWh om året til 1,7 millioner kWh om året til 
fællesområderne. Med den nye fællesområderne. Med den nye 
aftale bliver opgange, kældre aftale bliver opgange, kældre 
og udenomsarealer endnu mere og udenomsarealer endnu mere 
energivenlige. Aftalen kommer i energivenlige. Aftalen kommer i 
kølvandet på, at boligselskabet kølvandet på, at boligselskabet 
hen over en årrække har været i hen over en årrække har været i 
gang med at gøre driften mere gang med at gøre driften mere 
klimavenlig, blandt andet ved at klimavenlig, blandt andet ved at 

udskifte al belysning i afdelingerne udskifte al belysning i afdelingerne 
til energibesparende LED, ensrette til energibesparende LED, ensrette 
typer af hårde hvidevarer og typer af hårde hvidevarer og 
vvs-dele og generelt optimere vvs-dele og generelt optimere 
indkøbspolitik og lagerføring i indkøbspolitik og lagerføring i 
driften. driften. 
Samtidig har boligselskabet Samtidig har boligselskabet 
udskiftet de fleste havetraktorer udskiftet de fleste havetraktorer 
med robotplæneklippere, som nu med robotplæneklippere, som nu 
også kører på grøn strøm og dermed også kører på grøn strøm og dermed 
bidrager yderligere til den grønne bidrager yderligere til den grønne 
omstilling.omstilling.

Målbar CO2-besparelseMålbar CO2-besparelse
”Vi er rigtig glade for den nye ”Vi er rigtig glade for den nye 
aftale” siger Birgitte Juhl, direktør i aftale” siger Birgitte Juhl, direktør i 
boligselskabet. ”Grøn strøm koster boligselskabet. ”Grøn strøm koster 
lidt mere, men vi har alle et ansvar lidt mere, men vi har alle et ansvar 
for at medvirke til en mere grøn og for at medvirke til en mere grøn og 
bæredygtig fremtid, og det her er bæredygtig fremtid, og det her er 
et tiltag, der giver en målbar et tiltag, der giver en målbar COCO22--
besparelsebesparelse".".
Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet Fruehøjgaard 
forventer en årlig COforventer en årlig CO22-besparelse på -besparelse på 
omkring 600 tons.omkring 600 tons.

Grønne visionerGrønne visioner
Den nye energi-aftale er ikke det Den nye energi-aftale er ikke det 
sidste, vi hører til grøn omstilling sidste, vi hører til grøn omstilling 
i boligselskabet, for der er ingen i boligselskabet, for der er ingen 
tvivl om, at FNs 17 verdensmål tvivl om, at FNs 17 verdensmål 
kommer til at rammesætte både kommer til at rammesætte både 
normer og regler inden for branchen. normer og regler inden for branchen. 
Med det nye grønne tiltag, støtter Med det nye grønne tiltag, støtter 
boligselskabet FNs Verdensmål boligselskabet FNs Verdensmål 
nummer 7 nummer 7 Bæredygtig Energi.Bæredygtig Energi.
”Det her er blot et led i en proces, ”Det her er blot et led i en proces, 
og vi arbejder hele tiden på at blive og vi arbejder hele tiden på at blive 
endnu grønnere. Én af visionerne endnu grønnere. Én af visionerne 
i driften er på sigt at skifte alle i driften er på sigt at skifte alle 
servicebiler ud med elbiler, fortæller servicebiler ud med elbiler, fortæller 
boligselskabets boligselskabets driftschef, Kjeld driftschef, Kjeld 
Kristensen.Kristensen.
Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet Fruehøjgaard 
har generelt stor fokus på FNs har generelt stor fokus på FNs 
verdensmål, og udover dét, vi verdensmål, og udover dét, vi 
allerede gør, vil der også blive allerede gør, vil der også blive 
arbejdet mere målrettet med arbejdet mere målrettet med 
konkret udvalgte mål, som konkret udvalgte mål, som 
bestyrelsen fastsætter på næste bestyrelsen fastsætter på næste 
bestyrelsesmøde. bestyrelsesmøde. 

Birgitte Juhl får overrakt et klimacertifikat 
af Jacob Albrektsen Krogh, Senior Account 
Manager ved Norlys. Certifikatet er et bevis 
på, at boligselskabet nu anvender grøn 
strøm til samtlige fællesområder.
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Der er mange måder at være frivillig 
på i et alment boligselskab. Man 
kan være frivillig beboerdemokrat, 
frivillig til fællesspisning, spilleaften, 
banko og meget andet. 
I ungdomsafdelingerne er det 
også frivillige, der holder cafeen, 
baren og fitnessrummet kørende. 
De frivillige sociale viceværter, 
som er  tilknyttet boligselskabet, 
har underskrevet en kontrakt, der 
også gør, at de har tavshedspligt. 
De er helt almindelige, rare 
mennesker, som i deres fritid 
– og uden at få løn for det, vil 
gøre en forskel for andre.

Vores frivillige sociale viceværter
udfører ikke opgaver, som hører 
under hjemmeplejen eller den 
almindelige vicevært, De har 
meget forskellige kompetencer 
men kan for eksempel hjælpe 
med ting som it, telefon, forhold 
vedrørende økonomi, forsikring 
og breve fra myndigheder. Nogle 
kan klare praktiske opgaver 
som ophængning af hylder og 
lamper, andre kan fungere som 
ledsager til sociale aktiviteter 
eller bisidder ved møder.
Vores frivillige gør allerede 
en kæmpe forskel for nogle 
beboere, men de vil gerne 
gøre en forskel for dig også!
Læs mere på fruehojgaard.dk/om-
os/frivillige-sociale-vicevaerter

Kontakt vores frivillige 
sociale viceværter!
Boligselskabet Fruehøjgaard har et 
helt korps af frivillige, som brænder 
for at hjælpe dig og andre beboere i 
boligselskabet. 

dig!

Lena Holt
Tlf. 20 46 36 02
*fx ledsagelse, bisidder, besøg, 
læse og forstå breve 

Muaaz Said
Tlf. 91 17 92 07
*praktisk hjælp

Anny Skou Nielsen
(Kun Storgården, se 
beboermappe)
*fx ledsagelse, bisidder

Rasmus V. Nørgaard
(Kun Birk Campus)
Tlf. 92 43 51 48
*fx praktisk hjælp + it

Aage Voigt
Tlf. 91 17 83 25
*hjælper familie med anden 
etnisk baggrund

Bodil Sønderkjær
Tlf. 20 94 82 41
*fx ledsagelse, bisidder, 
økonomi, it, forsikring, breve 

Henning Hansen
Tlf. 92 43 71 19
*praktisk hjælp

Fawzi og Jehan 
(Cykelkælder)
SMS  51 53 99 08
*reparerer cykler

Hvad kan en frivillig
social vicevært?

Fawzi og Jehan bor i Brændgårdsparken og er nye frivillige sociale 
viceværter. De kom til Danmark fra Syrien for 9 år siden. Jehan har været 
frivillig i en del år. Hun er blandt andet en del af Bydelsmødrene. Senest 
har hun og hendes mand, Fawzi, taget ansvaret for cykelværkstedet 
i Brændgårdsparken, som netop er åbnet igen efter nedlukningen i 
forbindelse med corona. 
I cykelværkstedet kan du komme med din cykel, hvis den trænger til 
en kærlig hånd. Fawzi elsker at 
reparere cykler, og hvis han kan 
gøre andre happy, så er han også 
happy, som han siger. 
Han vil dog helst ikke reparere de 
helt ”nymoderne” cykler, og så er 
det vigtigt at huske, at han gør det i 
sin fritid og på frivillig basis, så der 
kan være lidt længere ventetid. 

Hvis du har en cykel, der skal 
lappes, justeres eller andet, så 
send en sms til Jehan på tlf. 
51 53 99 08. Så kontakter hun 
dig, og I kan aftale nærmere. 

Frivillige i cykelværkstedet

Vi kan altid bruge flere frivillige!

De              har 
også brug for
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Sortér dit affald - for dig, mig og klimaet!

Trods den almene velvilje sker det 
dog, at der "går ged" i sorteringen 
rundt omkring i nogle afdelinger. 
Nogle beboere er ligeglade, nogle 
er sløsede, nogle har ikke tid i den 
konkrete situation, eller har svært 
ved at gennemskue, hvordan noget 
skal bortskaffes. 
Der er skilte både ved de 
enkelte affaldsstationer og også i 
storskraldsrummene, som gør det 
nemmere at se, hvilket affald, der 
skal hvorhen. 

Ifølge en undersøgelse deltager 
op mod en femtedel af beboerne 
i etageejendomme ikke i 
kildesorteringen. I socialt belastede 
ejendomme kan det endda være 
op mod halvdelen af beboerne, 
som håndterer affaldet på en 
uhensigtsmæssig måde.
De problemer, der dermed 
bliver skabt, handler ikke kun om 
korrekt sortering og om korrekt 
viderelevering til genanvendelse 
af affaldet. De handler også om 
at opretholde god hygiejne samt 
pæne, indbydende og behagelige 
omgivelser i afdelingen..
Vores ejendomsfunktionærer bruger 
hver uge mange ressourcer på at 
rydde op efter beboerne, og det 
er dig som beboer, der betaler dét 
gilde. Så sorter dit affald rigtigt - for 
klimaet, for dine naboer og for din 
pengepung!

En af tidens store emner 
er affaldssortering. Det 
er det, fordi det er godt 
for miljøet, og fordi noget 
affald rummer værdifulde 
ressourcer, som med 
fordel kan genanvendes.

Især i de store afdelinger er 
affaldssortering ofte et problem. Her 
er det affald på Fruehøj, der er smidt 
ved kælderskakten, hvorfra der ikke 

er langt til storskraldsrummet.

Mere plads på 
Rosenholm
På Bostedet Rosenholm, som er et bo- og 
aktiveringstilbud til udviklingshæmmede voksne, har de 
netop fået 10 nye boliger og 3 ekstra aflastningspladser. 
Der blev taget første spadestik i august sidste år, og 
nu er byggeriet altså færdigt. Nye beboere er i disse 
dage i fuld gang med at flytte ind. Med byggeriet bliver 
der flere lokale pladser til kommunens borgere, og det 
gavner hele handicapområdet i Herning. 

rigtigt!

Repræsentantskabsmøde
flyttet på grund af corona

På grund af forsamlingsforbuddet, blev det 
ordinære repræsentantskabsmøde, som skulle 
have været afholdt i slutningen af maj, udsat. 
Men ifølge boligselskabets vedtægter og 
Transport- og Boligministeriets corona-
bekendtgørelse kan boligselskabet 
nu indkalde til det ordinære 
repræsentantskabsmøde. Det bliver afholdt 
den 27. august i Herning Kongrescenter, 
og medlemmerne af repræsentantskabet 
modtager en indkaldelse med dagsorden 
ifølge vedtægterne i slutningen af juli måned.

  IDT AF HVERTL



   

Nyt fra administrationen
Lukkedage og ændrede 
åbningstider 
Kontoret er igen åbent for 
almindelig ekspedition og med 
normale åbningstider. Dog er der 
ændringer ifm. sommerferien:
01.-12.07 Telefonerne åbner kl. 8
13.-31.07  Åbent mellem 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 1. august 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.

Hvert år laver vi tilfredshedsundersøgelser 
blandt beboere, og her er det vigtigt for 
os at få så mange svar som overhovedet 
muligt. Jo flere beboere, der svarer på 
undersøgelsen, jo mere "anvendelig" bliver 
undersøgelsen for os.

Hvis vi skal blive bedre til at servicere dig, så har vi brug 
for din feedback. Og dét er faktisk også en fordel for dig! 
Så gør lige dig selv (og dine naboer) en tjeneste og hjælp 
os med at besvare de spørgeskemaer, vi sender ud til dig.

Vi laver løbende en tilfredshedsundersøgelse blandt 
fraflyttere og nye lejere i boligselskabet. I 2019 har vi 
haft en gennemsnitlig svarprocent på 32, og det er en 
væsentlig forbedring fra tidligere år. Vi arbejder løbende 
på at højne svarprocenten. Derfor trækker vi også hvert 
kvartal lod blandt respondenterne om et gavekort til A 
Hereford Beefstouw. Denne gang var det Jeppe Nybo fra 
NorthCamp, som vandt gavekortet. – Det er jeg da glad 
for, sagde den heldige unge mand, da Hjem til dig kom 
forbi. 

Hvad fortæller undersøgelsen?
Undersøgelsen fra 2019 viser blandt andet, at fraflytterne 
er meget tilfredse med information og service i 
forbindelse med fraflytning samt den generelle service 
fra kontoret og viceværterne. 
Der er også generelt tryghed ved at bo og færdes 
i områderne, samt overordnet tilfredshed med 
lejlighederne. 

Dog tegner undersøgelsen et billede af, at der er mindre 
tilfredshed, når det gælder ude- og inde-arealer samt 
beboerdemokrati og naboskab. Her skal der tages højde 
for, at omkring 25 % af besvarelserne kommer fra en 
afdeling uden sociale aktiviteter eller fælles udendørs 
arealer, og det kan påvirke det samlede resultat. Men der 
er altid plads til forbedringer.

Indflytterne er overordnet set også godt tilfredse. 
Dog falder tilfredsheden, når det vedrører fejl- og 
mangelgennemgang og opfølgning herpå. Det 
kan skyldes flere faktorer, men det er noget, som 
boligselskabet vil undersøge nærmere og arbejde på at 
forbedre yderligere. Pointen er, at hvis boligselskabet ikke 
får din og andre beboeres tilbagemelding, så er det svært 
at vide, hvor der skal sættes ind.

Spørgeskemaundersøgelserne er altså din mulighed 
for at blive hørt, og på den måde bidrager du også til 
at optimere vilkårene for andre lejere i Boligselskabet 
Fruehøjgaard.

Og hvem ved 
- måske er du 
den næste 
vinder af et 
gavekort til 
A Hereford 
Beefstouw!

Din respons gør os bedre!

Jeppe Nybo fra NorthCamp har vundet et gavekort 
på 1000 kroner til A Hereford Beefstouw.

God sommer!God sommer!


