
ALMENE BOLIGER GØR 
MARIAGERFJORD

KOMMUNE  

BEDRE

Et godt sted at bo er én af de vigtigste forudsætninger 
for et godt liv. Derfor har vi i Danmark i 150 år sikret, at 
alle skal have mulighed for at bo godt. Det er en del af 
vores velfærdssamfund

De almene boligorganisationer er byggestenen. Vi 
har arbejdet for at modvirke slum i storbyerne, vi har 
bidraget til den teknologiske udvikling af byggebran-
chen, og vi har skabt en dansk almen boligsektor uden 
sidestykke.  

Vi sikrer 1 million mennesker gode boligforhold til  
rimelige priser.

Almene boliger 2020 i  
Mariagerfjord Kommune

Ungdomsboliger 90

Familieboliger 1686

Ældreboliger 303

Igangsatte byggerier  
i perioden 2018-2020 i   
Mariagerfjord Kommune 

Ungdomsboliger 0 

Familieboliger 0

Ældreboliger 0

Vidste du, at der siden d. 1. januar 2018 er renoveret  
for godt 17 mio. kr. i den eksisterende almene  
boligmasse i Mariagerfjord Kommune, med  
støtte fra landsbyggefonden?

Den almene sektor er non-profit. Ingen skal  
tjene på huslejen. Beboerne sparer selv op til 
vedlige holdelse og renovering af boligerne. 

Et dynamisk boligmarked
Et boligmarked har brug for 
dynamik. 

Når man ønsker at fraflytte 
parcelhuset, når man flytter til 
en ny kommune, når familie-
strukturen ændrer sig, eller når 
man har lyst til nye omgivelser. 

Det er en af kommunens op-
gaver i byplanlægningen – at 
skabe plads til såvel nye som 
eksisterende borgere. 

Den opgave bidrager den almene boligsektor også til.  

I de almene boliger sker en 
løbende og naturlig udskiftning 
af beboere. Dermed bliver 
der plads til nye beboere i de 
almene boliger. 

Formålet med vores byer og 
lokalsamfund er, at der er 
plads til alle. Det mål bidrager 
de almene boliger til, når vi 
deler det sociale ansvar med 
kommunen. 

 
I samarbejde med 
 kom munen løser vi en  
række opgaver, blandt  
andet med boligsocial  
anvisning og aftaler om  
fleksibel udlejning af de 
almene boliger.
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Den almene sektor er en del af den 
danske velfærd – også i fremtiden
De almene boliger vil også 
fremadrettet være en del 
af den danske velfærd. Det 
vil altid være en prioritet for 
den almene sektor at sikre, 
at helt almindelige menne-
sker kan bo godt - uanset 
hvor i landet de bor.

Beboerdemokrati og socialt 
ansvar er en del af det 
almene DNA. 

 
En almen bolig er en boform 
med mulighed for indflydelse 
og medbestemmelse. Og 
med frivillighed, fællesskab, 
godt naboskab og sammen-
hold på tværs af generati-
oner, sociale og kulturelle 
forskelle. 

Kontakt
KREDSFORMAND
Anders Lisvad
Tlf. 2346 5230 
al@b45.dk
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Paw Nicolai Andreassen
Tlf. 5189 7216 
pawnicolai@outlook.com

KREDSKONSULENT
Susanne Linaa
Tlf. 4031 7045 
sli@bl.dk
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7
Andet
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Vidste du, at der i 2019  
på tværs af landet…

 – var 9 personer ansat i beskæftigelsesforløb for 
hver 100 medarbejder i hele den almene sektor.

 – er foretaget energirenovering af facade, tag  
og/eller gulv i hver tredje af de boliger, der 
skulle renoveres eller forbedres. 

 – var mindst én social indsats målrettet børn  
og unge i godt hver fjerde boligorganisation.

 – og i 2020 viste en kortlægning, at 37 % af de 
almene beboere var involveret i frivilligt arbejde 
i en eller anden form.

Disse resultater er fra ’Vores Bidrag” og  
”Undersøgelse af frivillighed i den almene sektor”.
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Husstandstyper i de almene boliger i Mariagerfjord Kommune

Samfundsansvar –  
en del af vores DNA
Bæredygtighed er en naturlig del af den almene sektors  
virke. Vi har et højt ambitions  niveau, når vi bygger nyt og 
renoverer eksi sterende boliger - men også når det gælder 
økonomiske bæredygtighed 
og vores ansvar overfor vo-
res beboeres økonomi samt 
de sociale målsætninger, 
hvor vi går forrest.

En stor del af den miljø-
mæssige bære dygtighed 
kan kobles op på for-
syningen. De almene boliger 
forbruger på lige fod med 
andre dele af bolig markedet, 
el, vand, varme og renovation. Vi har gode erfaringer 
med at hjælpe vores beboere til et mere bæredygtigt 
forbrug og mange af vores boligområder er indrettet 
efter, at affaldssorteringen er nem og intuitiv. Vi har derfor 
en unik mulighed for at indgå i dialog med forsynings-
virksomheder og kommunen om, hvordan forskellige tiltag 
påvirker borgene helt ud i deres dagligdag i boligerne.

Få meget mere viden om den 
almene sektor på bl.dk/kv21


