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Kredsmødet afholdes onsdag den 6. oktober 2021 

kl. 19.00-21.15 på Comwell Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2 
i Aalborg 

Til kredsmødet kan man få input til hvordan man kan arbejde for at 

(flere) almene beboere stemmer til kommunalvalget. Der vil være 

spændende oplæg fra væsentlige aktører fra såvel forskningens som 

praktikkens verden. 

Program 
18.15 indtjekning og tapasanretning  

   

19.00 Velkomst v/ formanden for BL 4. kreds Allan Møller Kristensen  

  

19.15 Muligheder og udfordringer for de almene boliger og hvorfor den 
almene sektor er en vigtig medspiller i kommunerne. v/ Ole Nielsen, 
direktør for Himmerland Boligforening. 
 
19.40 Interessevaretagelse - Hvorfor det er vigtigt at almene beboere 
udnytter deres stemme? v/ Roger Buch, Ph.d. og forskningschef ved 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 
  
20.15 Hvordan kan man mere konkret arbejde for at få flere almene 
beboere til stemmeurnerne? v/ Lisbeth Zornig Andersen, 
Dokumentarist, forfatter og foredragsholder, og Mathias Kjær Heilesen,  

 
  

 
 

 
» Ved kommunalvalget i 2017 
stemte knap 58 % af de 
stemmeberettigede almene 
beboere.  I resten af 
befolkningen var valgdeltagelsen 
på godt 73 % « 

 
» Til kommunalvalget i 2017 kunne 
93 % af de almene beboere, på 18 
år eller derover, stemme. Det var 
højere end i resten af befolkningen 

hvor 90,4 % kunne stemme « 
 

»I region Nordjylland stemte 56,7 % 
af de almene beboere til 
kommunalvalget i 2017. For resten 
af befolkningen, i regionen, var det 

73,4 % « 
 
 
Kilde: Landsbyggefonden, 
TEMASTATISTIK 2020:11 
Valgdeltagelse i den almene 
boligsektor 

 
 

Senioranalytiker på Mandag Morgen. 
 
21.05 Afrunding v/ Formanden for BL 4. kreds Allan Møller Kristensen 

Tilmelding til arrangementet 
Mødet er for ansatte samt afdelings- og 

organisationsbestyrelsesmedlemmer i BL 4. kreds og kræver tilmelding 

fra din boligorganisation. Boligorganisationerne kan tilmelde sig her 

Tilmelding til kredsmøde. 

Tilmelding skal inden den 20. september 2021 
Har du spørgsmål til mødet, er du velkommen til at kontakte Anita 

Dainese på ada@bl.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=21-152
mailto:ada@bl.dk


Forplejning  

I forbindelse med kredsmødet serveres kaffe/te samt kage og frugt. 

Deltagelse i kredsmødet uden tapas inden kredsmødet er uden 

beregning. 

 

Deltagelse i spisning inden kredsmødet 

Der er mulighed for at tilmelde sig spisning inden mødet. Middagen 

består af en tapasanretning inkl. 1 drikkevare og koster kr. 250 pr. 

person, beløbet faktureres til boligorganisationen.  

Spisning er fra 18.15 - 19.00 hvor kredsmødet starter. 

 

 

                  

  
 

 


