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Oplæg.. 
 

• Hvem er jeg, 
• Tanker on fremtidsanalyser. 
• Lidt om SHB 
• Hvordan vi har gjort det. 
• Hvad fik vi ud af det.  



Tanker. 
• Involvering/ejerskab /helhedstænkning  er nødvendig for analysen.  
 Beboerdemokratiet. Oppe fra,- org. best. 
 Beboerdemokratiet. Nedefra,-  beboerne – det er jo deres hjem vi kigger på.  
    Medarbejderne. Nedefra. 
  
• Vi kan kun kigge fremad ved kigge bagud og bruge de data som kommer fra: 
 Beboerne som  jo er eksperter i at  bo. 
 Medarbejderne  kender beboerne og ved hvad der kan lejes ud og hvad der   
                       efterspørges. 
 
• Fremtidsforsker – tendenser – målgruppe. 
       Det er svært at spå … især om fremtiden som Storm P. sagde. 
 Hvem er vores målgruppe i fremtiden, jeg tænker den samme. 
 1 million bor alment og de har jf. tvillingværktøjet  under 75 % af indkomst 
 andelen i forhold til de øvrige danskere. Det fortæller jo lidt om det er                       
 den lavere middel klasse + den langt under som bor ved os.  
 Husleje udgiften skal  stå i forhold hertil. 
 

 
 

 



Tanker 
 • Beboerdemokratiet giver os det skisma at: 

 Det er de beboere der bor det nu som bestemmer  hvordan  
 boligerne skal se ud  i fremtiden.  
 Det er beboernes hjem, men boligselskabets boliger, som 
 også skal kunne lejes ud efter den nuværende beboer er 
 flyttet. 
                   
 Det korte lys kontra det langelys. Helhedsplaner herunder 
 LBF  ”krav” hjælper os med at løse denne knude. 
 
 

 



Vores boliger – 3500 hjem  

Boliger i etagebyggeri, i rækkehuse og villaer. 
 



Tæt ved byen – nærmest landet 

Alle boligafdelinger ligger nord for Limfjorden. 
 
 



Beboerservice – tættere på 

56 dedikerede medarbedjere 
Serviceteams / servicebygninger 
Effektiv drift 
Nærhed til beboere 



Tilfredse beboere på service, boliger og 
trygheden 

360-graders eftersyn har afdækket beboertilfredsheden i vores afdelinger. 
 



Vores vision 

Sundby-Hvorup Boligselskab har med beboerdemokratiet som 
fundament en vision om at være en af de førende og største 
boligorganisationer i landsdelen – målt på følgende indsatsområder: 
  
• Udvikling og opførelse af nye boliger 
• Beboerservice 
• Tryghed i boligområderne 
• Attraktive boliger til rimelige huslejer 
• Løbende fornyelse af boligmassen 
• En sund økonomi 



Vores mission 

Sundby-Hvorup Boligselskabs mission er at udleje og administrere – 
primært offentligt støttede – byggerier. Vi ønsker gennem 
udviklingsprojekter, nybyggeri og fornyelse af bestående byggerier at skabe 
attraktive og tidsvarende bo-miljøer for alle samfundsgrupper. 
 



Vores værdier 

Vi lægger vægt på: 
at være et solidt og velanskrevet boligselskab med en troværdig og 
ansvarsfuld holdning 
at vores boliger er attraktive og lever op til tidens krav og normer 
at beboerdemokratiet er baseret på åbenhed og tillid 
at drive en effektiv og dermed billig administration 
at være teknologisk opdateret 
at vores boligmasse er varieret i typer, størrelser og prisklasser 
at være åben overfor nye ideer og tanker om boformer 



Vores værdier 

Specifikt i forhold til beboerne, lægger vi vægt på: 
at man tager hensyn til hinanden og er gode naboer 
at der er plads til forskellighed og rum til alle 
at der er høj tilfredshed med at bo og leve i vores boligafdelinger 
  
Specifikt i forhold til medarbejderne, lægger vi vægt på: 
at vi yder en god service til alle beboere 
at være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder 
at vi udvikler den enkeltes kompetencer 
 



Den røde tråd… 

2011 

Ny strategi: vision, mission og 
værdier 

Ny identitet (branding ’indefra’) 

Servicebygninger / teams 

2012 

Personalehåndbog 

2013 2014 

Opfølgning ’strategi’ 

360-graders eftersyn 

2015 

Opfølgning ’effektiv drift’ 

Håndbog til beboervalgte 

2011 Ny strategi: vision, mission og værdier 
 Ny identitet (branding ’indefra’) 
 Servicebygninger / teams 
2012 Personalehåndbog 
2014 Opfølgning ’strategi’ 
 360-graders eftersyn 
2015 Opfølgning ’effektiv drift’ 
 Håndbog til beboervalgte 
 
  
 
 
 
 



Adgang til mere end 20.000 boliger 

Medlem af Bo i Aalborg. 
 



Forskellige boliger  
– forskellige løsninger 



Hvordan har vi gjort det. 
Helhedsorienteret renovering er nøglen til vores overlevelse. Nyt redskab i boligselskabet 
Sundby-Hvorup Boligselskab bruger 360-graders eftersyn som et stærkt styringsværktøj i 
forbindelse med renovering af sine afdelinger. Eftersynene går i dybden med 
afdelingernes fysiske og sociale forhold og med boligområdernes udviklingspotentialer. 
”Kun ved at kigge på helheden i vores afdelinger kan vi skabe en god udvikling for 
beboerne nu og i fremtiden – og sikre vores egen overlevelse” 
I 2014 stod  vi med et presserende behov for at få overblik over fremtidige 
renoveringsopgaver i selskabets 26 afdelinger, 
Valget stod mellem at foretage almindelige, byggetekniske gennemgange af de forskellige 
bebyggelser eller at prøve noget nyt og indlede en dybdegående undersøgelse af 
afdelingernes komplette status quo.  For  mig var helhedsperspektivet den eneste rigtige 
løsning:  
”Vi har et ansvar for vores beboeres gode boligliv både nu og fremadrettet, og derfor kan 
vi ikke nøjes med at kigge på bygningstekniske forhold, når vi vedligeholder vores 
afdelinger”,. Sammen med konsulentfirmaet Kuben Management undersøgte  vi i løbet 
af 2014 og 2015 sine afdelinger med det nye værktøj. Udover at gennemgå 
bebyggelsernes fysiske tilstand, analyserede 360-graders eftersynene også afdelingernes 
sociale forhold, beboernes tilfredshed med at bo i afdelingerne og hvordan tiltag i 
afdelingerne kan støtte op om en positiv udvikling i de bydele, som afdelingerne ligger i.  
 



Resultaterne blev samlet i en rapport for hver af boligselskabets afdelinger. Et 
lysreguleringsprincip med røde, gule og grønne cirkler visualiserede i 
rapporterne, hvor der indenfor de enkelte forhold var behov for henholdsvis 
øjeblikkelig handling, handling på kort sigt og handling på lang sigt. Ud fra 
farveangivelserne blev der efterfølgende udarbejdet skræddersyede 
handleplaner for de enkelte afdelinger. 
Vejleder beboerne til at træffe de rigtige valg 
”Med 360-graders eftersynene har vi fået et værktøj, der både giver et 
grundigt øjebliksbillede af afdelingernes situation og gør det muligt at 
planlægge de nødvendige indsatser strategisk. Nogle afdelinger har måske 
kun behov for at få malet plankeværkerne og etableret en ny parkeringsplads, 
mens andre afdelinger skal have udarbejdet en helhedsplan for at gøre 
boligerne tidssvarende og attraktive for beboerne”,”Som almen 
boligorganisation er vi forpligtede til at sikre, at beboernes penge ikke bruges 
forkert. Derfor er de handleplaner, som er blevet udarbejdet for de enkelte 
afdelinger på baggrund af 360 graders eftersynene, utrolig vigtige for os og 
for afdelingsbestyrelserne. De viser, hvad der reelt er behov for – og hvad vi 
ikke skal bruge pengene på lige nu”.  
 



 Beboerne er det vigtigste 
360-graders eftersynene bygger i stor grad på 
beboerinvolvering, og beboerne har bl.a. besvaret 
spørgeskemaer om fysiske og sociale forhold i deres 
afdelinger. De har også deltaget i workshops, hvor de 
fremlagte indsatsområder blev diskuteret og videreudviklet. 
Involveringen af beboerne er ét af den almene sektors 
grundsten, og det gælder også for Sundby-Hvorup 
Boligselskab. 
”Fine mursten gør det ikke alene, og det er jo i virkeligheden 
beboerne, der er det vigtigste. At lave 360-graders eftersyn, 
hvor beboerne i særlig høj grad bliver inviteret til dialog og til 
at komme med input, er jo afgørende for, at beboerne rent 
faktisk får de rammer, de har behov for for at bo og trives 
godt”. 



Efter beboerinddragelsen omdannede konsulenterne alle input til konkrete handleplaner 
for de enkelte afdelinger. Implementeringen af de vedtagne tiltag sker helt bevidst i den 
rækkefølge, hvor beboerne bedst oplever, at de bliver hørt.  Etablering af en ny 
parkeringsplads, opsætning af bænke og opstart af en billardklub er tiltag, der hurtigt er 
blevet sat i værk, og som med det samme skaber værdi for beboerne. Imens bliver mere 
omfattende projekter grundigt planlagt og siden udført.  
I Vestbjerg synes Lisbeth Elkjær, at beboerinddragelsen har styrket afdelingen og bragt 
beboerne tættere sammen: 
”Flere af os var jo med til alle møder og workshops, og fordi vi oplevede, at vi blev lyttet 
til, passer vi også bedre på tingene her bagefter. Vi har fået et rigtig godt sammenhold, 
og vi har fået et større ejerskab for vores afdeling”, siger Lisbeth Elkjær.  
Sammen med formændene for de andre afdelingsbestyrelser ser Lisbeth Elkjær 360 
graders eftersynene som et vigtigt forløb, der har styrket beboernes indtryk af at have 
medindflydelse, og at boligselskabet rent faktisk er interesseret i, at beboernes lokale 
afdelinger fungerer i det daglige.  
 
 



”Vi byfornyer selv” 
I medierne er der ofte fokus på de udsatte boligområder, men i Sundby-
Hvorup Boligselskab er det vigtigt at skabe gode rammer for alle beboerne - 
både i de trængende og de mindre trængende områder. Det sker ved at 
omdanne nogle af boligerne til tilgængelighedsboliger med elevatorer, så 
ældre beboere kan blive i deres bolig i længere tid og ikke behøver at flytte fra 
lokalområdet. Og det sker ved at opføre ungdomsboliger tæt på 
uddannelsesinstitutioner, så området bliver attraktivt for yngre tilflyttere.  
”Det kan ikke nytte noget, at vi kun slukker ildebrande. Størstedelen af vores 
ca. 6000 beboere er helt almindelige mennesker, der bor i vores 
ungdomsboliger, familieboliger og ældreboliger. Det handler i sidste ende 
også om forretningens overlevelse. Hvis vi ikke mærker efter hos vores kunder 
og følger med i, hvordan de gerne vil bo, så risikerer vi jo, at de flytter”. 
360-graders eftersynene er også blevet et centralt værktøj til at videreudvikle 
afdelingernes udearealer, så de i højere grad inviterer områdets øvrige 
borgere indenfor med stisystemer, grønne mødesteder og gode legepladser. I 
Vestbjerg benytter bydelens dagplejemødre dagligt Hanbjælkens legeplads.  
 



Sundby-Hvorup Boligselskab er løbende i dialog med Aalborg 
Kommune om, hvordan afdelingerne kan bidrage til at skabe 
attraktive bydele, hvor socialt samvær kan udfolde sig. Udviklingen af 
boligafdelingernes udearealer sker således i tråd med de 
overordnede planstrategier, som kommunen udarbejder for sine 
lokalområder. For direktør Jens Erik Grøn gør 360-graders eftersynene 
det muligt at bidrage mere velovervejet og dermed mere vellykket: 
 



Interesse om emnet . 

  
Tore Daa Funder (fra februar), LBF:  
  
”Vi er meget glade for artiklen, der har scoret en andenplads som det 
næstmest læste nyhedsbrev i Magasinet historie. 
961 (eller ca. 49%) af modtagerne har på dag 2 for publicering åbnet 
nyhedsbrevet. 
Artiklen ligger på LBFs hjemmeside – ca. 500 brugere har besøgt siden (2 
dage efter publicering). 
Derudover er artiklen blevet spredt i diverse prof. fora på SoMe – med 
meget stort reach”. 
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