
 Social bæredygtighed 
     

Opgaven - 10 min.  
1. I skal markere hvilke handlinger I allerede gør 
2. I må gerne tilføje flere end dem, der står på papiret 
3. Til slut udvælg og skriv nedenfor to ord / handlinger som I er enige om er vigtigst for jer.  

 
  
  ______________________________________________________________________ 

 to udvalgte handlinger af ovenstående, som er vigtigst for jeres gruppe 

Eksempler på aktiviteter og tiltag boligorganisationer allerede gør,  
- som en del af vores DNA og når vi lever op til vores almene samfundsansvar 
 

Madklub, hjertestarter, praktikpladser, nyttehaver, fælles udlejningsaftale,  
beboerklub, rekreative ude-områder, sundhedstjek, bogcafé, fælleshuse,  
bydelsmødre, familietrivsel, lommepengejob, beboere med psykiske sygdomme, 
nabohjælp, opgangsambassadører, fjern ensomhed, delebil med frivillig 
chauffør, sociale viceværter, fastelavnsfest,  ….  
 



 Økonomisk bæredygtighed 
     

Opgaven - 10 min.  
1. I skal markere hvilke handlinger I allerede gør 
2. I må gerne tilføje flere end dem, der står på papiret 
3. Til slut udvælg og skriv nedenfor to ord / handlinger som I er enige om er vigtigst for jer.  

 
  
  ______________________________________________________________________ 

 to udvalgte handlinger af ovenstående, som er vigtigst for jeres gruppe 

Eksempler på aktiviteter og tiltag boligorganisationer allerede gør,  
- som en del af vores DNA og når vi lever op til vores almene samfundsansvar 
 
 

Effektivitet, stabil drift, Basel, udbud, forsikring, økonomi-rådgivning for 
beboere, indkøbsordning, fælles udlejningsaftale, samdrift, samarbejde med 
kommunen, forebyggelse ….  



 Miljømæssig bæredygtighed 
     

Opgaven - 10 min.  
1. I skal markere hvilke handlinger I allerede gør 
2. I må gerne tilføje flere end dem, der står på papiret 
3. Til slut udvælg og skriv nedenfor to ord / handlinger som I er enige om er vigtigst for jer.  

 
  
  ______________________________________________________________________ 

 to udvalgte handlinger af ovenstående, som er vigtigst for jeres gruppe 

Eksempler på aktiviteter og tiltag boligorganisationer allerede gør,  
- som en del af vores DNA og når vi lever op til vores almene samfundsansvar 
 
 

Energirenoveringer, sol- og jordvarme, elbiler til ansatte, sortering af affald, 
energirigtige lyskilder, bycykler, lufttørre vasketøj, reduktion af vandspild, 
vandopsamling, kloakseparering, økologi, miljøambassadører, bedre 
vandmåling, urtehaver, LAR, minimere forbrug af plastik, …..  


