
FREMME VILKÅR FOR 

DE ALMENE BOLIGER 

Workshop B  

Kredskonsulent Christina Krog 

Kobæk Strand, Skælskør, d. 27. oktober 2018 



Program  

Lokal interessevaretagelse – en intro   

 

Budskab; gruppearbejde   

 

Skab alliancer; gruppearbejde    

 

Handleplan; hver for sig  

 

  Hold pause undervejs … overvej om et par stykker vil fortælle  

  de andre om hvad vi har lavet, når vi samles alle 11.45. i salen 

 

Vi går samlet til salen kl. 11.35-40. 



At blive anerkendt som attraktiv 

samarbejdspartner  

 

At give retning til 

problemløsningen og mobilisere 

opbakning til gennemførelsen af 

nye løsninger 

 

At styrke vores relationer og 

netværk til politikerne og 

alliancepartnere 

MÅL med lokal interessevaretagelse 2018  



Hvad?  

En lokal interessevaretager er 

I dialog  

Troværdig  

Drevet af nysgerrighed 

Tålmodighed  

 

 

 

 

 

 

 
  

Brug din Kierkegaard 

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at 

føre et menneske hen til et bestemt Sted, 

først og fremmest maa passe paa at finde 

ham der, hvor han er og begynde der.” 

 

  



Interessevaretagerens metode 

1. Sæt alliancen – gå & stå sammen 

‒ Afstem med aktuel og national dagsorden 

2. Formulér fælles budskab(er) 

3. Underbyg med fakta  

‒ BL pjece + indsamlet lokalt 

4. Find og udvælg relevante alliancepartnere 

‒ At have noget på hjertet  

‒ At være synlig og tilgængelig  

5. Opsøg og invitér på kaffe  

 

             



Det vil sige ….  



Det vil også sige ….  



Og det vil også sige …  



Og husk …  



Sammen står vi stærkest 



Gruppearbejde 



HVAD SIGER VI ???  

Fx: 

‒ Vi har 100 års mangfoldigt fællesskab og 

hos os bor mange af vort samfunds sårbare 

sjæle 

‒ Vi skaber værdi lokalt  

‒ Vi leverer gode boliger til alle til en rimelig 

pris og driver dem professionelt 

‒ Busruter og infrastruktur til vores 

boligområder halter 

‒ Vi bidrager til en mere bæredygtig hverdag 

og leverer til FNs verdensmål, socialt, 

økonomisk og miljømæssigt 

‒ ???  

  



Opgaven  15. min.  

 

1. Drøft temaer som er vigtige lokalt for dig/jer 

 

2. Drøft hvordan I underbygger med fakta og 

afliver myter. Husk også Kierkegaard!   

 

3. Identificér 1-2 konkrete problemstillinger i 

jeres kommune 

 

4. Vi tager en runde i plenum på temaer til 

gensidig inspiration  

 

De fem gode råd 
 • Personligt 

Ta’ ejerskab og fortæl med 

stolthed 

  

• Alment 
Find et tema der rækker ud 

over dig og din afdeling 

  

• Sandfærdigt  
Tjek dine fakta og hold dig til 

dem  

  

• Kort og præcist  
Vælg enkle budskaber og 

klare pointer 

  

• Målrettet  
Tal til dem der lytter, og tal 

så de forstår  



Gruppearbejde  



Skab alliancer    

1. Lav en liste med 5-10 relevante 

personer for ”sagen” og budskabet 
Fx borgmester, partiernes gruppeformænd, 

interesse-organisationer, erhvervslivet  

 

2. Hvem kender I lidt i forvejen, og 

hvordan kan de relationer 

udbygges 

 

3. HUSK også at vælge et par 

stykker, som I ikke er venner med 

i dag, men har fordel af at blive 

venner med … 

 

4. Nogle gange begynder det bare 

bedst med at alle 

boligorganisationerne mødes og 

tager fat sammen  



Handleplan     

1. Hvad går du hjem og gør?  

I. Samle de øvrige boligorganisationer til et 

møde 

II. Sætter fokus på et særligt tema 

III. Venligt puffe (nudge) udvalgt omverden til 

at ændre adfærd og opfattelse 

 

2. Gå hjem og kom i gang        

 

  Brug lige 5 min. på hver for 

  sig at overveje hvad du kan 

  gøre for at ændre adfærd og 

  vane handle anderledes 

  lokalt             



Opsamling  


