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Et ordsprog lyder: "Det er svært at spå, Et ordsprog lyder: "Det er svært at spå, 
især om fremtiden". især om fremtiden". 
Jeg vil nu vove den påstand, at enhver Jeg vil nu vove den påstand, at enhver 
kan spå, men spørgsmålet er, om man får kan spå, men spørgsmålet er, om man får 
ret. Dét er i virkeligheden kunsten. At få ret. Dét er i virkeligheden kunsten. At få 
tingene til at gå i opfyldelse.tingene til at gå i opfyldelse.
I enhver organisation bør man under I enhver organisation bør man under 
alle omstændigheder en gang imellem alle omstændigheder en gang imellem 
stoppe op og stille spørgsmålet: Hvordan stoppe op og stille spørgsmålet: Hvordan 
ønskerønsker vi, at vores boligselskab skal se ud  vi, at vores boligselskab skal se ud 
om 5–10 år? om 5–10 år? 
Vi har fået et kommunikationsbureau Vi har fået et kommunikationsbureau 
til at hjælpe os med at lave et større til at hjælpe os med at lave et større 
analysearbejde, der skal ruste os til analysearbejde, der skal ruste os til 
at tage et kig ind i den fremtid og de at tage et kig ind i den fremtid og de 
udfordringer, der står foran os. Resultatet udfordringer, der står foran os. Resultatet 
af dette analysearbejde er meget af dette analysearbejde er meget 
spændende læsning.spændende læsning.
Analysens platform er tre spørgeskemaer, Analysens platform er tre spørgeskemaer, 
som er udfyldt af henholdsvis som er udfyldt af henholdsvis 
beboerdemokrater, medarbejdere og beboerdemokrater, medarbejdere og 
beboere. Det vil ikke være rigtigt at citere beboere. Det vil ikke være rigtigt at citere 
enkelte sætninger fra en stor analyse enkelte sætninger fra en stor analyse 
her. Det skal alligevel bemærkes, at her. Det skal alligevel bemærkes, at 
der er mange, som giver udtryk for, at der er mange, som giver udtryk for, at 

de gerne vil medvirke til aktiviteter i de gerne vil medvirke til aktiviteter i 
boligorganisationen. Det er helt vildt med boligorganisationen. Det er helt vildt med 
så mange tilsagn, og det lover godt for så mange tilsagn, og det lover godt for 
fremtiden. fremtiden. 
Det vil dog være en halsløs gerning og Det vil dog være en halsløs gerning og 
umuligt at gennemføre alt på én gang. umuligt at gennemføre alt på én gang. 
Nu er det så op til bestyrelsen at drøfte, Nu er det så op til bestyrelsen at drøfte, 
hvordan vi får omformet analysens hvordan vi får omformet analysens 
resultater til konkret handling og skabt resultater til konkret handling og skabt 
den platform, der skal arbejdes ud fra. den platform, der skal arbejdes ud fra. 
Så er sommeren endelig kommet. Så er sommeren endelig kommet. 
Coronaen er ved at slippe sit tag. Coronaen er ved at slippe sit tag. 
Vaccinerne begynder at virke, og vi er nu Vaccinerne begynder at virke, og vi er nu 
på vej tilbage til den verden, vi kendte før på vej tilbage til den verden, vi kendte før 
Coronaens hærgen. Vi trænger alle til at Coronaens hærgen. Vi trænger alle til at 
få vores sociale liv tilbage.få vores sociale liv tilbage.

God sommer til alle.    God sommer til alle.    

Et kig ind i fremtiden
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FOF tilbyder GRATIS 
undervisning for ordblinde 
Er du ordblind - eller i tvivl, om du er det?
FOF tilbyder nu gratis undervisning for voksne 
ordblinde ude i vores afdelinger. Tre afdelinger har 
allerede meldt sig som værter.

Boligselskabet Fruehøjgaard har indgået et samarbejde Boligselskabet Fruehøjgaard har indgået et samarbejde 
med FOF om at tilbyde vores beboere gratismed FOF om at tilbyde vores beboere gratis
ordblindeundervisning ude i afdelingerne. Mange ordblindeundervisning ude i afdelingerne. Mange 
mennesker ved ikke, at de er ordblinde, og dét atmennesker ved ikke, at de er ordblinde, og dét at
have problemer med at læse og skrive er desværre også have problemer med at læse og skrive er desværre også 
ofte noget, som man er lidt flov over og forsøger at skjule, ofte noget, som man er lidt flov over og forsøger at skjule, 
men som kan medføre en del udfordringer i hverdagen.men som kan medføre en del udfordringer i hverdagen.
I dag kommunikeres rigtig meget på skrift, og det er I dag kommunikeres rigtig meget på skrift, og det er 
helt afgørende, at man kan læse og forstå de breve, helt afgørende, at man kan læse og forstå de breve, 
der kommer fra boligselskabet, skolen, myndighederne der kommer fra boligselskabet, skolen, myndighederne 
og meget andet. Hvis man er ordblind, er det en stor og meget andet. Hvis man er ordblind, er det en stor 

udfordring, men der er heldigvis hjælp at hente rigtig udfordring, men der er heldigvis hjælp at hente rigtig 
mange steder. mange steder. 
Med dette initiativ vil FOF og Boligselskabet Fruehøjgaard Med dette initiativ vil FOF og Boligselskabet Fruehøjgaard 
gøre det lettere for vores beboere at blive testet for gøre det lettere for vores beboere at blive testet for 
ordblindhed og få tilbudt den nødvendige undervisning ordblindhed og få tilbudt den nødvendige undervisning 
og hjælp ved underviser Vibeke Wittrup.og hjælp ved underviser Vibeke Wittrup.
FOF har erfaret vigtigheden af, at undervisningen foregår FOF har erfaret vigtigheden af, at undervisningen foregår 
tæt på. Derfor vil de gerne kunne tilbyde undervisningen tæt på. Derfor vil de gerne kunne tilbyde undervisningen 
ude i boligafdelingerne. ude i boligafdelingerne. 
Hvis du er i tvivl om, du er ordblind, kan du henvende dig Hvis du er i tvivl om, du er ordblind, kan du henvende dig 
direkte til Kirsten fra FOF på tlf. 97 22 47 44, hvor du vil direkte til Kirsten fra FOF på tlf. 97 22 47 44, hvor du vil 
blive tilbudt en gratis ordblindetest. blive tilbudt en gratis ordblindetest. 
FOF vil fordele deltagerne på hold så tæt på deres bopæl FOF vil fordele deltagerne på hold så tæt på deres bopæl 
som muligt, og undervisningen vil blive tilpasset dit som muligt, og undervisningen vil blive tilpasset dit 
individuelle behov. Holdene starter op efter sommerferien individuelle behov. Holdene starter op efter sommerferien 
og i løbet af efteråret.og i løbet af efteråret.

Få mere at vide her:
www.fruehojgaard.dk/frivillige

BRUG FOR EN HÅNDSRÆKNING?
Kontakt vores frivillige sociale viceværter

Aage Voigt
Tlf. 91 17 83 25
*praktisk, breve, 
formidling m.m. 

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

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

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

Henning Hansen
Tlf. 92 43 71 19
*praktisk hjælp

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

Lisbeth Jakobsen
(Aktiv Tirsdag, Fruehøj)
Tlf. 51 34 67 15
*frivillig i Aktiv Tirsdag

Muaaz Said
Tlf. 91 17 92 07 
*praktisk hjælp

"Jeg vidste ikke, at jeg var ordblind, men jeg 
havde svært ved at læse og skrive. For 3 år 
siden fik jeg så lavet en ordblindetest. Den viste, 
at jeg var ordblind. Før kunne jeg ikke svare fx på 
forældreintra, og min mand skulle altid hjælpe mig, 
men jeg er et voksent menneske, og jeg vil gerne 
klare det selv. Derfor fik jeg ordblindeundervisning, 
og det er blevet lidt bedre, så jeg vil gerne 
fortsætte hos Vibeke – hun hjælper mig meget. 
              Khadiijo Abuukr, beboer i Brændgårdsparken
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Et stærkt fundament
at bygge videre på

Generelt viser undersøgelserne stor tilfredshed blandt 
vores beboere. Det er vi selvfølgelig glade for. Det betyder 
imidlertid ikke, at vi bare kan læne os tilbage og tænke, at 
alt er godt. For der er altid plads til forbedringer, og vi er klar 
til at arbejde for, at vores beboere, beboerdemokrater og 
medarbejdere bliver endnu mere tilfredse og får en endnu 
bedre oplevelse af boligselskabets boliger, afdelinger og 
service som en helhed. 
Formålet med undersøgelserne er nemlig at identificere 
potentialer og udfordringer for boligselskabets fremtidige 
udvikling i forhold til beboerdemokrati, bæredygtighed, 
kommunikation og meget andet.
Og med en svarprocent på 42,2 % i beboerundersøgelsen, 
48,7 procent i undersøgelsen for beboerdemokraterne 
og 100 % i medarbejderundersøgelsen, kan vi med stor 
overbevisning konkludere, at vi nu har et stærkt grundlag 
for det videre arbejde. 
Noget af det, som beboerundersøgelsen fortæller os er, 
at 80 % bevidst vælger at bo alment, og at beliggenhed, 
husleje og service er de tre vigtigste faktorer for valget af 
bolig. Derudover viser undersøgelsen, at der er masser 
af forbedringspotentialer og gode input, ikke mindst 
i forhold til beboerdemokrati, ensomhed, fællesskab, 

dialog, information og kommunikation, som vi kan tage 
med os i vores videre udvikling af boligselskabets arbejde, 
og det oplever vi som positivt. En anden vigtig ting, 
som undersøgelserne viser, er, at der er overbevisende 
opbakning til boligselskabets arbejde med både økonomisk, 
social og grøn bæredygtighed samt med FN's Verdensmål.
Hele 87 beboere har desuden tilkendegivet, at de ønsker at 
deltage i det videre forløb, og det er bestemt også noget, 
vi vil bestræbe os på at gøre brug af, når vi sætter konkrete 
tiltag i søen for at gøre livet i den almene bolig endnu 
bedre, sjovere og nemmere for beboerne i Boligselskabet 
Fruehøjgaard.  
Du vil komme til at høre mere om resultaterne fra vores 
undersøgelser, som arbejdet skrider frem. Har du spørgsmål, 
er du meget velkommen til at kontakte boligselskabet.

I slutningen af maj blev organisationsbestyrelsen 
præsenteret for resultaterne af vores spørgeskema-
undersøgelser. Næste skridt vil være at identificere 
hvilke emner, der skal arbejdes videre med. 

Et lille indblik...
√   80% vælger bevidst at bo alment

√ 91% generelt er tilfredse med boligen

√   88% er tilfredse eller meget tilfredse med
       boligselskabets generelle service

√   59% føler sig i høj eller nogen grad velinformerede 
       fra boligselskabet.

√   30% kender og bruger ”Min bolig”.

√   65% af beboerne læser ”Hjem til dig”.

√   51% har aldrig deltaget i et afdelingsmøde

√   78% har begrænset eller intet kendskab til 
        afdelingsbestyrelsens arbejde

√  19% siger ja til at deltage i en uformel    
        arbejdsgruppe

√   86% er trygge eller meget trygge i deres  afdeling

√   29% føler sig ensomme

√   50% deltager ikke i fællesskabet i afdelingen.

√   37% ønsker sig mere fællesskab

√   10% udfører frivilligt arbejde i deres boligområde.

√   Kun 6% mener, at boligselskabet ikke skal støtte  
        op om FNs verdensmål
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I marts godkendte byrådet 
opførelsen af 54 ungdomsboliger 
på Dalgasgade. De nye boliger 
skal opføres i samarbejde med en 
privat bygherre, og vi håber på, 
at boligerne står klar i sommeren 
2023. Vores Projekt BO-Lev-Lær, 
som blandt andet skal inkludere  
psykisk sårbare unge mennesker, 
har været længe undervejs, men 
nu ser alt ud til, at byggeriet kan 
starte op i 2022. Samtidig er der to 
byggeprojekter på bedding i Ikast-
Brande Kommune, som også bliver i 
samarbejde med private bygherrer, 
og senest er Boligselskabet 
Fruehøjgaard udpeget til at opføre 
40 almene boliger ved Gødstrup. 
Opgaven blev sendt i konkurrence 
blandt de almene boligselskaber 
Bo MidtVest,  Lejerbo, FællesBo og 

Boligselskabet Fruehøjgaard, og det 
blev altså sidstnævnte, der løb med 
opgaven. Grunden i Gødstrup er 
ejet af det private konsortium 
Calum fra Ålborg, som vil 
udvikle en helt ny bydel med 
blandt andet almene boliger, 
dagligvarebutik, tankanlæg og 
parcelhusgrunde.  
- Vi er utroligt glade for, at 
vi nu igen skal bygge nye 
boliger, udtaler Birgitte Juhl, 
direktør i boligselskabet. 
- Det bliver nogle meget 
travle år, men vi er i træning 
fra renoveringen af Fruehøj. 
De nye byggeprojekter 
involverer alle typer boliger 
rent størrelsesmæssigt, hvilket 
er meget vigtigt for os. Flere 
og flere bor alene og ønsker 

dermed mindre og billigere boliger. 
Dét har vi stort fokus på i vores nye 
byggerier.

Nye byggeprojekter i støbeskeen

Det ordinære repræsentantskabsmøde
Det er kun 9 måneder siden, der sidst 
blev afholdt repræsentantskabs-
møde, for mødet sidste år blev ud-
skudt på grund af Corona. I år blev 
mødet afholdt på Østergaards 
Hotel, hvor 27 repræsentanter 
mødte op. Mødedeltagerne var 
inviteret til spisning inden mødet.

Beretning, indlæg fra direktøren 
samt regnskab og budget blev 
forelagt repræsentantskabet og 
taget til efterretning uden yderligere 
bemærkninger. Det ene forslag om 
en vedtægtsændring, der var stillet, 
blev trukket tilbage, da ændringen 
viste sig ikke at være realiserbar. 

Herefter var der valg til 
organisationsbestyrelsen, hvor 
Steen Jonassen blev valgt som 
formand – uden afstemning. Steen 
Jonassen blev i øvrigt genvalgt uden 
afstemning for 2 år blandt personer 
udenfor boligorganisationen.
Derudover fra boligorganisationens 
lejere blev Helle Guldberg Nielsen 
fra Afdeling Fruehøj valgt med 23 
stemmer, Ole Kildevang Kristensen 
fra Afdeling Dalgasparken blev valgt 
med 22 stemmer, Klaus Orla Thierry
Andersen fra Afdeling Hyvildhus i 
Brande blev valgt med 22 stemmer, 
og Jørgen Peter Madsen fra Afdeling 
Fruehøj blev valgt med 20 stemmer. 

Alle er valgt for 2 år.
Så mødet foregik helt efter bogen – 
ja nogle vil måske gå så langt som at 
kalde det ”halvkedeligt”. Men det er 
blot formalia, for både formandens 
beretning og direktørens indlæg 
på mødet fortalte om aktiviteter 
i boligselskabet, der er langt fra 
kedelige. 
I årsberetningen kan du læse meget 
mere om alle de spændende ting, 
som boligselskabet har haft gang 
i siden sidste repræsentantskabs-
møde, Den finder du på:
www.fruehojgaard.dk/aarsberetning
ligesom du også finder referatet 
under nyheder på hjemmesiden.

Netop som vi er blevet færdige med renoveringen på Fruehøj, vælter det ind med nye byggeprojekter i boligselskabet. 

Visualisering af Helstrup Have i Gødstrup, Loop Architects



Nu bliver det vildt

Torben Ringsø Jensen
Formand i Børglumparken

Børglumparkens og Aaparkens bestyrelser har i samarbejde med parkafdelingen i Boligselskabet 
Fruehøjgaard besluttet at omlægge nogle af deres arealer til vild natur for at være med til at skabe 
bedre betingelser for vilde arter af planter og dyr.
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Jeg synes, at det er alletiders, 
at der kommer vilde blomster 

i afdelingen, og det er jeg sikker 
på, at mange beboere vil komme 
til at nyde.

Annie Birch,
Formand i Aaparken

Boligselskabets parkafdeling har 
på forsøgsbasis sået forskellige 
blomsterblandinger på nogle af 
Børglumparkens grønne arealer. 
Lige nu ser det mindre kønt ud, hvor 
græsset er skrællet af, men fra juli 
og august og helt frem til november, 
vil beboere og forbipasserende 
kunne se et hav af blomster i alskens 
farver.
I almene boligselskaber har vi 
igennem årene vænnet os til meget 
trimmede og ”velfriserede” grønne 
arealer, og det ser da også flot 
ud, men det er på bekostning af 
mange dyr og planter, som engang 
var almindelige, men som i dag er 
truede arter i Danmark. Det betyder, 
at for eksempel sommerfugle 
og bier har brug for små oaser, 
og her kan vi give et bidrag til 
naturen, blandt andet ved at øge 
biodiversiteten i vores områder og 

skabe flere arealer med vild natur 
og blomster. Natur- og insektvenlige 
områder har et anderledes udtryk 
end de udearealer, vi har kendt 
indtil nu. Det ser ikke flot ud hele 
året rundt. Men det er noget, som 
vi skal vænne os til at se mere af – 
også i den almene boligsektor, hvor 
flere og flere boligorganisationer 
viser interesse. Potentialet i den 
almene sektor vurderes som stort. 
Den almene sektor har ifølge 
Landsbyggefonden i alt cirka 10.500 
hektarer jord – det samme areal, 
som regeringen planlægger over 
de næste 50 år at udlægge til urørt 
skov. Der er altså tale om betydelige 
arealer.
Og selvom det måske kan virke 
ubetydeligt, at vi i Børglumparken 
og Aaparken tilplanter små områder 
med vilde blomster, så betyder 
det faktisk noget, hvis vi er mange 

nok om at give plads til en vildere 
natur på vores arealer, små såvel 
som store. På den måde giver vi 
nemlig planter og dyr, der ellers har 
svært ved at finde levesteder, plads. 
Samtidig håber afdelingerne, at de 
kan være til inspiration for andre 
almene boligafdelinger.
Vild natur giver også værdi 
for os selv. For når vi fremmer 
biodiversiteten, kan vi opleve flere 
arter af planter og dyr på tæt hold, 
og vi kan følge med i, hvordan livet 
udfolder sig i et væld af farver og 
former. Det er både sjovt og noget, 
som alle kan være med til – uanset 
om man er den ”tilbagelænede”, 
”nysgerrige” eller den helt ”vilde” 
naturelsker.
Så nu kan beboere såvel som 
forbipasserende glæde sig til at 
se de flotte vilde blomster, når de 
dukker op af jorden i de to afdelinger. 

De vilde bede er vores 
bidrag til en sag, som vi 

bakker et hundrede procent op 
om i afdelingen. Nu afventer vi 
resultatet...

Aaparken Børglumparken
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Inger Clausen på 77 er et af de nyeste 
”skud på stammen” i Dalgasparken. 
Hun har boet i afdelingen i 1½ år.
 - Jeg tænkte, at afdelingen lå så 
pænt og centralt, så jeg skrev mig 
op på ventelisten for 10 år siden. 
Da det blev tid, solgte jeg mit hus. 
Man skal gøre det, inden man bliver 
for gammel, for så er det både 
nemmere og sjovere, erklærer hun.
Inger kendte Hanne Rønde i forvejen, 
idet de begge var lærere, da de var på 
arbejdsmarkedet. Hanne er 69 og har 
boet i Dalgasparken, siden det blev 
færdigbygget i 2003. Hun flyttede 
ind i en medejerbolig sammen med 
sin mand, som nu er gået bort. - Vi 
syntes, at ideen om medejerboligerne 
var god, og vi havde friværdi i huset, 
som vi kunne bruge til indskuddet. 
Samtidig kunne vi få lejligheden, 
som vi ville have den,” husker 
Hanne om valget af boligen.
For Mona Jensen på 78 og hendes 
mand er historien lidt den samme, 
og så ville de gerne bo i midtbyen. 
Manden døde for et par år siden, men 
hun holder sig i gang. - Det er faktisk 
ret sjældent, at Mona overhovedet 
er hjemme, lyder det fra en af de 
andre omkring bordet. Det er også 
tit Mona, der tager initiativ til fælles 
arrangementer i afdelingen, nu da 
aktivitetsudvalget er midlertidigt 
nedlagt. – Men vi er på jagt efter 
nye medlemmer, afslører Mona.

Masser af fællesskab
Der har selvfølgelig været lidt stille 
under Corona, men ellers er der 
masser af fællesskab i Dalgasparken. 
De har både bowlingeklub, 
kortklubber, vinsmagning, foredrag, 
grillaftener og meget andet socialt 
for dem, der gerne vil det. - Det er 
pragtfuldt at have gildesalen og 
tagterrassen til at mødes. Ideen til 
det sidste arrangement blev til over 
et glas vin herude på tagterrassen, 
siger Sinne Kristensen på 76 og 
peger ud på den enorme tagterrasse 
med udsigt til byen på den ene side 
og grønne træer på den anden. 

- 

Vi mødes tit nogle stykker heroppe, 
når vejret er godt, fortæller hun. - Og 
en dag blev vi altså enige om, at 
nu måtte vi snart holde en fest. Så 
opgaverne blev fordelt imellem os, og 
i slutningen af maj holdte vi fest med 
45 beboere. Det var en hyggelig aften, 
og der var mange, der blev og hjalp 
med at rydde op. Det gør jo det hele 
lidt nemmere, at vi hjælper hinanden.
Sinne har boet i afdelingen i 11 år, og 
hun oplever et stort sammenhold. 

- Jeg syntes, at de var lidt 
sammenspiste i starten, men de 
var søde til at tage mig med til 
arrangementerne, og så lærte 
jeg jo nogle flere at kende.
- Til vinsmagning havde Hanne 
reserveret en stol til mig, og sagde: 
Kom og sæt dig her… Det var 
rigtigt rart, når man nu var helt ny, 
istemmer Inger. Så damerne bliver 
hurtigt enige om, at det er noget, 
de er gode til i Dalgasparken. 

Det giver tryghed
Fællesskabet og det gode 
naboskab betyder nemlig meget 
for Dalgasparkens beboere. 
- Det giver en tryghed, at vi ligesom 
holder øje med hinanden - på 
den gode måde, siger Hanne. 
- En dag var jeg kommet afsted 
hjemmefra uden at trække mine 
gardiner fra, og så reagerede min 
nabo altså, fordi han blev bekymret.
De andre bakker op og fortæller 
om forskellige aftaler, de selv har 
med deres naboer. Der er sågar 
nogle steder i afdelingen, hvor 
der er telefonkæder, og der bliver 
ringet rundt hver morgen for at 
sikre, at alt er, som det skal være. 
- Vi hilser altid på hinanden her, siger 
Mona. - Nogle gange må man lige 
kigge ud ad vinduet og overveje, 
om man overhovedet har tid til at 
gå ned med skraldet, griner hun. 

De fire damer kender hinanden, det kan man nemt høre, når de taler sammen. Men det er nu heller ikke så mærkeligt, 
for de bor i samme afdeling, og her kommer man hinanden ved. Hvis man vil, vel at mærke!

Fællesskab på toppen

 "Jeg har besluttet mig 
for, at det her skal være 
sidste station. Jeg skal ikke 
flytte andre steder hen.  

Hanne Rønde, beboer i Dalgasparken



   

Info fra administrationen
Ændret telefontid 
Bemærk de ændrede telefontider!
Man.- ons.:   Kl. 8*-14
Torsdag:       Kl. 8*-17
Fredag:         Kl. 8*-12
*Servicekontoret kan kontaktes fra kl. 7

Ændret åbningstid
Henover sommeren i ugerne 
27-32 har vi åbent fra kl. 9-12 alle 
hverdage.

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

Ny medarbejder
Boligselskabet Fruehøjgaard har 
per 4. juni 2021 ansat Caroline Thatt 
Jørgensen i en voksenelev-stilling 
som kunderådgiver.

Idéer til bladet
Du kan også få en historie med i 
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 2021.  
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. Adgangskoden 
står på din huslejeopkrævning.

Carina Sohnemann kommer fra en stilling i beskæftigelses-
afdelingen ved Herning Kommune. Jobskiftet handlede 
mest om timing, for Carina var slet ikke aktivt jobsøgende, 
men da hun spottede stillingen som boligsocial leder i 
Plads Til Forskel, var hun slet ikke i tvivl om, at den måtte 
hun søge. 
Der var flere ting, der tiltalte hende ved stillingen: 
”Det er en stilling, der tiltaler mig både fagligt og personligt. 
For det første tiltaler det mig, at man kan understøtte 
udvikling på mange forskellige niveauer. I den nye 4-årige 
periode af helhedsplanen, som starter 
1. november, vil der være øget fokus 
på at understøtte beskæftigelse og 
uddannelse, og det er jo det, jeg har 
arbejdet med i mange år. Det handler 
om at støtte de mennesker, der har det 
svært. Jeg tror på, at konsekvenserne 
af Corona vil blive ved med at brede 
sig som ringe i vandet i lang tid, og jeg tror, at indsatser 
som Plads Til Forskel vil være vigtigere end nogensinde.
I vores afdelinger møder vi mennesker, som har 
udfordringer i livet, enten midlertidigt eller permanent, og 
mit indtryk er, at de, der har haft det svært i forvejen, ikke 
har fået det nemmere under Corona. 
Det tiltaler mig også, at det er et samarbejde, der favner 
så bredt. På én og samme dag kan jeg have en snak 
med beboere, der har udfordringer i livet - og kort efter 
kan jeg sidde i møde med direktører og chefer. Det er 

hele paletten, man får lov at 
samarbejde med, og det gør 
jobbet ekstra givende. Èn ting 
er de faglige udfordringer, en 
anden ting er de aspekter, der 
taler til mig som menneske…
Min opgave bliver især at 
opretholde kommunikation og 
samarbejde med interessenter og samarbejdspartnere, 
samt at sikre at mine medarbejdere har de optimale 

rammer til at varetage deres job. Der er så 
bred en vifte af samarbejdspartnere, at det 
kan blive en udfordring at nå omkring alle tit 
nok. Det vil jeg bestræbe mig på, og ellers 
må de jo ringe til mig”, slutter hun med et 
smil.
Plads Til Forskel er i fuld vigør igen efter 
nedlukningen. Især beboerrådgivningen 

bliver brugt flittigt. Der er mange beboere fra området, der 
finder vej til Fruehøjvej 33, fortæller Carina. En af de første 
ting, hun har taget hul på, er at mødes med de forskellige 
afdelingsbestyrelser, og hun glæder sig til at møde dem  
henover den kommende tid.
Carina er 41 år, bor i Vildbjerg sammen med sin mand og 
deres tvillinger, en dreng og en pige. Som person beskriver 
hun sig selv som "nede på jorden og nem at gå til og 
snakke med". Det håber hun vil komme både hende selv og 
andre til gode i det nye job.

Mød den nye boligsociale leder 
i Plads Til Forskel
Carina Sohnemann er ny boligsocial leder i Plads Til Forskel, den boligsociale 
indsats, som er et samarbejde mellem Boligselskabet Fruehøjgaard og de 
øvrige almene boligselskaber samt Herning Kommune.

 "En helhedsplan vil i en eller 
anden udstrækning forme sig 
efter de beboere, der flytter til, 
og de politiske vinde, der blæser 
på ethvert givent tidspunkt.  

Carina Sohnemann

Vi ønsker alle en dejlig sommer! 


