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Baggrund
Amar kom til Danmark som syrisk flygtning for 10 
år siden. Han arbejder som butiksassistent, og er 
meget glad for at sørge for, at grøntafdelingen altid 
fremstår frisk og flot. Det har taget sin tid at nå så 
langt, men nu er han nået i mål på arbejdsmarkedet.

I en længere periode boede han sammen med 
mange andre på flygtningecenteret, og herefter 
fulgte en periode med flere private værelser. For 
fem år siden fik han tilbudt en billig bolig i form 
af en lejlighed i et alment boligselskab i en større 
dansk provinsby. Han hilser på naboerne og an-
dre i opgangen. Han bruger meget af sin fritid i 
fitnessklubben, hvor han mødes med en gruppe 
unge syriske mænd. Desuden mødes de også på 
skift hjemme hos dem selv for at spise sammen.
 
Amar har i de år, han har boet i bebyggelsen, fået 
mange af sine venner til at søge ind i en almen 
bolig. Når han har haft besøg af vennerne, har 
de ofte spurgt til, hvordan man finder sådan et 
sted. Så har Amar fået dem ind på den almene 
boligportal og se på muligheder for at få så god 
en bolig som ham selv. 

Om boligen
Amars lejlighed har to værelser. Bebyggelsen har 
meget kedelige omgivelser i form af græs og par-
keringspladser. Men han er meget glad for selve 
boligens kvalitet og indretning, da han har fået 
mere plads og bedre køkken og bad til de samme 
penge, som han tidligere betalte for et værelse i 
et parcelhus kun med adgang til køkken og bad. 
Her kan han være sig selv og invitere gæster, 
lave mad og hygge sig, som han har lyst til. Han 
bruger parkeringspladsen til sin lille bil. 

Amar har i forbindelse med runde fødselsdage 
og bryllupper i vennekredsen brugt de fælles lo-
kaler, som findes i bebyggelsen. Det er en luksus, 
når de fleste af vennerne bor småt, og man gerne 
vil have en stor fest med mange gæster. 

Ønsker til boligen
Amar drømmer om at etablere sig med en familie 
på et senere tidspunkt og vil gerne have en større 
lejlighed med flere gode fælles områder med le-
gepladser, parkeringsplads og festlokaler.
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