
 
 
 
 
 
 

§17 – stk.4 udvalg 
Boligsociale udfordringer i Furesø 

Kommune 
 

  



Velkommen 
 Og opsamling fra sidst 

ved Ole Bondo Christensen 



Dagens program 
 
 

 Velkomst 

• Velkomst ved Ole Bondo Christensen 

 

 Udkast til udvalgets anbefalinger 

 

 Renoveringer og helhedsplaner i Furesø Kommune 

 Oplæg ved Ellen Hvidt Thelle 

• Nuværende og kommende renoveringer og helhedsplaner  

 

 Oplæg ved Niklas Jarnit, AlmenNet 

• Sociale renoveringer 

 

 Oplæg ved Sara Berg, KAB 

• Arbejdet med grønne områder 

• Vild med vilje 

 

 

 Diskussion og konklusioner  på dagens møde 

 

 Tak for i aften 



 
Introduktion 
- til udvalgsarbejdet, hinanden og   
Furesø Kommunes almene boligmasse 
3. september 2020 
 

  
Opsamling og udkast til 
anbefalinger 
25. marts 2021 
 

 
Boligsociale indsatser og 
socialøkonomisk virksomhed 
6. oktober 2020 

Beboersammensætning – Anvisning, 
ejerformer og udlejning 
19. januar 2021 
 

 
Fysiske og strukturelle 
virkemidler  
9. marts 2021 
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Møde med formændene for 
boligorganisationerne 
5. November 2020 

 Den reviderede møderække 
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Udkast til udvalgets anbefalinger 
 
Udvalget har haft fokus på anbefalinger i forhold til: 

• Hvordan sikrer vi en positiv udvikling med en balanceret 
beboersammensætning i alle boligafdelinger? 

 

• Hvordan kan vi bedst muligt samarbejde om at løse boligsociale 
udfordringer med fokus på uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse? 

 

• Hvordan samarbejder vi med foreninger og civilsamfund om at skabe fælles 
aktiviteter og bygge bro? 

 

• Hvordan samarbejder vi om ventelister, anvisning og fleksible 
udlejningsaftaler for at sikre en balanceret beboersammensætning? 

 

• Hvilke fysiske og strukturelle tiltag kan tages i anvendelse for at fremme en 
positiv udvikling af vores almene boligområder (renovering og nye 
funktioner, omlægning til andre boligtyper, fysiske ændringer, blandede 
ejerformer ved nybyggeri m.v.)? 

 

 



Anbefaling 1 – Kortlægning af udfordringer, 
mål og handleplaner  
  
• At de berørte afdelinger sætter konkrete mål og i 

samarbejde med kommunen udarbejder handleplaner for at 
komme afdelingens udfordringer til livs 

• At BL og Danmarks Almene Boliger bistår i processen med 
kortlægning og tilrettelæggelse af forløb for de berørte 
afdelinger 

• At de berørte afdelingsbestyrelser inddrages tidligt i 
processen 

• At de aftalte handleplaner rækker 5-10 år ud i fremtiden og 
realiseres i et bredt samarbejde mellem boligselskab, 
afdelingsbestyrelse, kommune og andre aktører som politi 
og/eller civilsamfund 

 



Anbefaling 2 – Tættere samarbejde og fælles 
aftaler på anvisning- og udlejningsområdet  
  

• Der skal arbejdes for en fælles anvisnings- og 
udlejningsaftale mellem kommunen og boligorganisationerne 
i Furesø Kommune for at sikre en sammenhængende indsats 
på anvisnings- og udlejningsområdet. 

 

• Samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen 
skal styrkes for at sikre en bedre dialog og opfølgning 
omkring udviklingen af beboersammensætningen og den 
kommunale anvisning.  

    

   Aftalen kan bygges på erfaring fra fællesaftaler i andre  

   kommuner 

 



Anbefaling 3 – Den boligsociale indsats 
 
 

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes præcise og målrettede 
handleplaner for enkelte områder, som tager udgangspunkt i at 
styrke samarbejdet mellem parterne.  

 

Udvalget ser endvidere et behov for et tættere samarbejde 
mellem kommunen, boligafdelingerne, frivillige foreninger og 
lokale virksomheder. Det kunne eksempelvis være en 
udbredelse af koordinationsgruppen i Farum Midtpunkt, til flere 
boligafdelinger. 

 



Anbefaling 3 – Den boligsociale indsats (Fort.) 
 
Udvalget anbefaler desuden følgende indsatser i og omkring de 
boligsociale områder: 
• Forebyggende indsatser for udsatte børnefamilier (daginstitution eller 

skole). Fx ved tættere forældresamarbejde, tidligere opsporing og 
sprogvurdering. 

• Giv bedre muligheder og opbakning til fritidsaktiviteter blandt børn og unge 
fra de boligsociale områder. Fx ved øget brug af fritidspas til børn/unge fra 
de pgl. boligområder, introduktion og bygge bro til foreningslivet gennem 
aktiviteter i boligområdet. 

• Målrettet og fremrykket uddannelse- og beskæftigelsesindsats i et tæt 
samarbejde med rådgivningscafé og lokale virksomheder. 

• Lokale socialøkonomiske virksomheder og lommepengeprojekter 

• Integration af beboere med ikke-vestlig baggrund og indsatser for 
mellemfolkelig forståelse, fx via ”Bydelsmødre”-arbejdet, Åben Rådgivning 
en gang om ugen, som på skift kan placeres i de to boligområder, 
inddragelse af beboere med ikke vestlig baggrund i beboerdemokrati og 
netværk i boligområdet. 

 



Anbefaling 4 – Det er godt at bo alment! 
 

 

• Boligselskaber og kommune skal i samarbejde belyse de 
gode historier om at bo alment 

 

• Der skal være et tæt samarbejde mellem kommune og 
boligselskab, f.eks. ved møder i løbet af året, gennem det 
frivillige arbejde og ved hjælp af beboerdemokratier. 

 



Renoveringer, nybyggeri og helhedsplaner i 
Furesø Kommune –   Ellen Hvidt-Thelle, CBM 
Centerchef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2030 målene for Furesø Kommune 

 

Mål 6 – Gode boliger og levende byer 

• I 2030 er Furesø en kommune med gode boliger for alle alders- og 
indkomstgrupper og med velfungerende boligområder og 
lokalsamfund 

 

Succeskriterier: 

• By- og boligudvikling med vægt på natur, miljø og god arkitektur 

• Stærke lokalsamfund 

• Flere boliger til borgere med funktionsnedsættelser 

 



Boligpolitik 2020 
Furesø Kommune vedtog i december 2020 en boligpolitik som 
bl.a. sigter; 

 

• at få naturen ind i vores by- og boligområder parallelt med kvalitet i 
byggeriet, når der bygges nyt og renoveres 

• at sikre et forsat godt samarbejde med de almene boligselskaber om gode 
og billigere boliger og forebygge boligsociale udfordringer 

• at sikre gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og med 
velfungerende boligområder og lokalsamfund 

• at skabe byggeprocesser og boformer, som understøtter forpligtende 
fællesskaber og boliger til alle  

• at sikre en varieret sammensætning af boliger, så der er boliger for alle, 
herunder borgere med ‘almindelig’ lønindkomster 

 



Nybyggeri og renoveringer i Furesø 
Kommune 
 

Aktuelle bygge- og renoveringssager i Furesø Kommune: 

 

• Nye almene familieboliger 

• Skovhusene (KAB) – 50 boliger (20 flygtningeboliger) 

• Frederiksborgvænget – 44 boliger (20 små familieboliger)  

• 7 renoveringsstøtte sager i løbet af de kommende år. Heraf er 4 
godkendt mellem 2019-2020 

• Renoveringer for i alt 320 mio. kr.  

• 4 nye seniorbofællesskaber mellem 2019-2021 
• Midgård, Jonshøj, Ydungård og Hjorteparken 

• Nye pleje- og ældreboliger frem mod 2023 

• Lillevang - 55 plejeboliger 

• Tryghedsboliger  

 



 
 
Listen over igangværende og kommende 
projekter 
 

 

• Skovhusene, familieboliger – forventes færdig primo 2022 

• Farum Midtpunkt nyt seniorbofællesskab – Skema A 

• Jonshøj, seniorbofællesskab – forventes færdig primo 2023 

• Plejecenter Lillevang – forventes færdig primo 2023 

• Frederiksborgvænget, 44 nye familieboliger – indflytning mellem juli-nov. 
2021 

• Ydungård, Seniorbofællesskab, indflytning forventes  i januar 2021 

• Fremtidens boliger, Ryetbo IV – byggeri netop afsluttet 

• Seniorbofællesskabet Midgård – Indflytning forventes 1. maj 2021 

• Æblelunden – Støttetilsagn fra LBF afventes 

• Vejlgårdspark – Helhedsplan godkendt december 2020 

• Hesselbækpark – Støttetilsagn fra LBF afventes 

• Frederiksborgvænget – Helhedsplan godkendt december 2020 

• Paltholmpark – Støttetilsagn fra LBF afventes 

• Ungdomshusene – byggestart i september 2022 

• Fuglsangpark – Helhedsplan godkendt december 2020 

 

 



 
 
Listen over igangværende og kommende 
projekter - Farum 
 

 

 

 



 
 
Listen over igangværende og kommende 
projekter – Værløse, Hareskov By, Jonstrup 
 

 

 



 
 
 
 

Renoveringsstøttesager 
 



 
 
Renoveringsstøttesager 
  

Helhedsplaner som afventer Landsbyggefonden: 

• Æblelunden – Støttetilsagn fra LBF afventes – 50 boliger 

• Hesselbækpark – Støttetilsagn fra LBF afventes – 130 boliger 

• Paltholmpark – Støttetilsagn fra LBF afventes – 74 boliger 

 

Godkendte helhedsplaner i Byrådet: 

• Ungdomshusene, HVA – Helhedsplan godkendt marts 2019, byggestart i september 
2022 – 41 boliger 

• Vejlgårdspark, Farumsødal – Helhedsplan godkendt december 2020 – 126 boliger 

• Frederiksborgvænget, Lejerbo – Helhedsplan godkendt december 2020 – 122 
boliger 

• Fuglsangpark, AAB – Helhedsplan godkendt december 2020 – 144 boliger 

 

320 mio. kr. indtil videre  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Nye almene familieboliger 
 



 
 
Nye almene familieboliger 
 

Skovhusene: 

• Furesø Boligselskab opfører 30 nye familieboliger + 20 små boliger 

• Længdehuse som alle vender mod grønne arealer og giver adgang for 

alle til naturen 

• Blandes med 40 private familieboliger 

• En del af ‘det store fællesskab’ 

• Forventes færdigbygget i starten af 2022  

 



 
 
Nye almene familieboliger 
 

Frederiksborgvænget: 

• Lejerbo, Farum opfører 44 nye boliger på Frederiksborgvænget 

• Bygges i samme område som den eksisterende boligafdeling 

• 24 af boligerne er senioregnede boliger fordelt på 3 opgange og 4 

etager 

• 20 af boligerne opføres som små familieboliger 

• Indflytning fra juli 2021 



 
 
 
 

Nye seniorbofællesskaber 
 



 
 
Seniorbofællesskaber 
 
• Fem seniorbofællesskaber 

med i alt 135 boliger frem 
mod 2021 
 

• De fleste oprettes som 
rækkehuse med grønne 
fællesarealer 
 

• Både almene- og 
ejerboligforeninger 

 

 

 
 

Seniorbofællesskaber Bolig antal Indflytning 

Laanshøj 19 2019 

Hjorteparken 28 2019 

Midgård 28 2021 

Ydungård 36 2021 

Jonshøj 24 2021 



 
 
Seniorbofællesskaber 
 



 
 
 
 

Nye pleje- og ældreboliger 
 



 
 
Nye pleje- og ældreboliger 
  

Svanepunktet – Furesø Boligselskab 
• 84 almene plejeboliger i en tilbygning med tilhørende servicearealer 

• 36 aflastningsboliger, 19 seniorbofællesskabsboliger, 29 plejeboliger (2015) 

• En del af Furesø Kommunes arbejde de senere år, for at imødekomme 
efterspørgslen på plejeboliger i kommunen 

• Generationernes Hus (13 boliger) 

 

 

 



 
 
Nye pleje- og ældreboliger 
  

Plejecenter Lillevang – Boligselskabet Farumsødal 
• Udvidelse af eksisterende plejecenter med 55 nye boliger 

• Skema A godkendt i marts 2020 

• De nye plejehjemspladser forventes at kunne åbne i medio 2023  

 

 

 



 
 

5 minutters pause 



 
 
Oplæg og drøftelse – Niklas Jarnit, AlmenNet 



 
 

5 minutters pause 



 

 

 

Faciliteret 
drøftelse 

 
 

UDVALGETS ANBEFALINGER 

 
 

 



Opsamling og tak for i dag 


