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Fremtidssikring

Fremtidssikringsanalysen er en inspirationsrapport 
der afspejler mulighederne i Jeres afdeling 
– nu og i fremtiden.
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Hvad kan der ske, hvis I ikke 
foretager jer noget?
Det virker måske som en stor udfordring at give 
sig i kast med at fremtidssikre afdelingen. Men selv 
afdelinger, der i dag er velfungerende, kan på få år 
risikere at opleve vanskeligheder. 

• På længere sigt vil de nuværende beboere må-
ske flytte fra afdelingen til andre steder, der kan 
tilbyde en mere tidssvarende bolig.

 
• En høj fraflytningsprocent belaster afdelingens 

økonomi og giver højere husleje, uden at ”bebo-
erne får noget for pengene”.  

• Manglende fremtidssikring kan ligesom mang-
lende vedligeholdelse være rigtig dyr på længere 
sigt, og det er ikke nødvendigvis de store og dyre 
ændringer, der skaber den største og ønskede 
bo-værdi.

Måske oplever I ikke problemerne i dag – men har 
I tænkt over, hvordan jeres afdeling ser ud med en 
boligsøgendes øjne om 5 eller 10 år? 
Det er vigtigt at fremtidssikre jeres afdeling, så den 
også er attraktiv på lang sigt både for jer selv og for 
kommende beboere.

Fremtidssikring er muligheder

• Drømmer I om et nyt køkken eller en anden stør-
relse bolig?

• Har I ideer til, hvad der kan gøre jeres bolig eller 
fællesarealer endnu bedre? 

• Har I oplevet, at gode naboer har måtte flytte 
væk, fordi deres behov ændrede sig?

Kort sagt handler fremtidssikring om at skabe tids-
svarende boliger og boligområder til en kvalitet og en 
pris, som beboere kan og vil betale. 

Det er afgørende for at forblive en velfungerende 
afdeling med engagerede beboere, der har lyst til at 
blive boende i mange år. 

Hvad er fremtidssikring?

Fremtidssikring er et værktøj til at sikre 

modernisering og forbedring af boliger 

og boligområder, så de bliver ved med at 

være tidssvarende og attraktive.



Samarbejdet omkring
fremtidssikringsanalysen
Fremtidssikringsanalysen udføres på baggrund af 
observationer i afdelingen, gennemgang af teknisk 
materiale og interviews med de driftsansvarlige og 
med afdelingsbestyrelsen. 

Både afdelingsbestyrelsen og de driftsansvarlige 
inddrages løbende både i forundersøgelserne, ideud-
viklingen og ved gennemgang af forslag, samt ved 
eventuel indarbejdelse i langtidsplanlægningen. 
Processen omkring fremtidssikringsrapporten kan 
ses i diagrammet nederst på siden.

Fra analyse til 
inspirationsrapport
Med udgangspunkt i analysen 
skabes en inspirationsrap-
port med afdelingens visioner, 
drømme, muligheder og ønsker 
for fremtiden. 

Rapporten vil indeholde løsningsforslag målrettet 
afdelingen, der både kan omfatte de store gennem-
gribende projekter og de små nemme tiltag, da begge 
typer kan have stor værdi for afdelingen. 
Idéerne vil omfatte løsninger, som vil berøre hele 
afdelingen eller som kan vælges til og fra individuelt 
for de enkelte lejligheder.

Eksempelvis køkkenrenoveringer, altaner og øget til-
gængelighed. Eller forslag til bedring af fælles-facili-
teter, af energiforbruget, af de tekniske installationer, 
opgradering af udearealer, regnvandsafledning eller 
afdelingen som arbejdsplads.

Hvilken rolle har afdelings-
bestyrelsen?
Interviewene med afdelingsbestyrelsen og deres 
oplevelse af afdelingen er udgangspunktet for inspi-
rationsrapporten, ligesom afdelingsbestyrelsen også 
kommenterer  og vurderer løsningsforslagene.

Det er også afdelingsbestyrelsen, der kan bære de 
relevante forslag videre til et afdelingsmøde, som kan 
give sin godkendelse. 

Fremtidssikring i praksis
Efter udarbejdelse af selve fremtidssikrings- 
rapporten vil en konsulent fra KAB fortsat følge 
udviklingen i Jeres afdeling. Konsulenten vil hjælpe 
bestyrelsen og driftsledelsen med at få de ønskede 
forslag ind i afdelingens fremtidsplan. 

Herfra kan enten en driftsansvarlig eller en projekt-
leder fra KAB være behjælpelig med at få økono-
mien og de nødvendige beboermødebeslutninger på 
plads, som er forudsætningen for, at projekterne kan 
startes op.
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