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Skriv jeres egne bolighistorier – inviter til workshop

Inviter til et beboerarrangement, hvor I sammen kan tale om jeres 
 op levelser om at bo i almen bolig og indsend jeres refleksioner til 
 Nationalmuseet, der vil gemme dem for eftertiden. Alle nuværende og 
tidligere almene beboere er velkomne til at bidrage. 
I anledningen af, at BL – Danmarks Almene Boliger fejrer 100-års jubi læum  
i 2019, indsamler Nationalmuseet bolighistorier fra de almene boliger. 
Alle historier om det levede liv, naboskab og fællesskab for den million 
mennesker, der i 2019 bor i en almen bolig er vigtige at bevare for  
eftertiden. 

I kan organisere arrangementet, som I finder bedst. Man kunne starte med 
at gå sammen i mindre grupper og lave vedhæftede øvelser over en kop 
kaffe og derefter gå i gang med at udfylde og indsende jeres bidrag.

Hvis der ikke er adgang til computere kan i bede folk tage deres egen 
computer, eller tablet med. Sørg gerne for, at der er adgang til internet. 

Indsamlingen er digital og løber fra 1. marts til og med 30. juni 2019.  
Man indsender sit bidrag via hjemmesiden dinbolig.natmus.dk 

Denne inspirationspakke indeholder:
- Interviewøvelse
- Fordomsøvelse
- Boligforeningens DNA
- Spørgeliste til indsamlingen på dinbolig.natmus.dk
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INTERVIEW DIN NABO
(Opvarmningsøvelse på ca. 5 min.)

Find sammen i mindre grupper og brug spørgsmålene til at begynde 
en samtale om at bo i en almen bolig. Husk, at der er ingen rigtige  eller 
forkerte svar - det, som I synes er vigtigt, er også vigtigt at bevare for 
 eftertiden. 

1. Hvor kender I hinanden fra?
2. Hvorfor har I valgt at deltage i arrangementet i dag?
3. Fortæl om en begivenhed, der har fundet sted i din bolig eller  
 dit boligområde.
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FORDOMSØVELSE
(Brug højest 10 min. på denne brainstorm)

Hvilke fordomme findes der om de almene boliger og de mennesker, der 
bor i dem? Lav en øvelse hvor I i fællesskab:

- Lav en liste over de fordomme I kan komme i tanke om.
- Rangordne listen fra det mest positive til det mest negative. 
- Tag de negative udsagn og diskuter dem i fællesskab.
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JERES BOLIGFORENINGS DNA
(Brug højest 10 min. på denne brainstorm)

Diskuter, hvad der karakteriserer jeres boligforening? 
- Arkitektonisk (plan, bygninger, boliger, udeområder og institutioner)
- Naboskab
- Beboersammensætning (ind- og udflytning, flere generationer mv.)
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SPØRGELISTEN FRA DIN BOLIG 
 – VORES HISTORIE
Følgende udfyldes digitalt på hjemmesiden: dinbolig.natmus.dk

Din bolig – vores historie
Nationalmuseet håber med denne indsamling at få svar på en række 
spørgsmål om hverdagslivet i de almene boliger i 2019. Det er din historie 
om din bolig og dit hjem, der er vigtig.
Nedenfor er der en række spørgsmål, som kan hjælpe din historie på vej. 
Spørgelisten er ment som en vejledning og inspirationskilde. Hop spørgs-
mål over, du ikke kan eller vil svare på.
Fortæl derfor om det, der har betydning for dig. 

Om dig og din bolig
Hvornår fik du i sin tid din bolig og hvordan? Hvorfor bor du netop her? 
Bor du alene eller sammen med andre?  Har du familie eller venner, der 
bor i samme boligområde? 
Har du husdyr?

Din hverdag
Hvordan forløber en almindelig dag fra du står op, til du går i seng? 
Arbejder du, går i skole eller er under uddannelse? Er du meget hjemme? 
Fx er pensioneret, arbejdsløs eller har orlov?
Hvor foregår dine aktiviteter med hensyn til indkøb og andre nødvendige 
gøremål? 
Hvordan og hvor tilbringer du fritiden? 
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Bolig og hjem
Hvilken type bolig bor du i? Bor du i etageejendom, et mindre hus eller 
 noget helt andet? 
Hvor mange rum er der i din bolig? Beskriv de enkelte rum, hvad du bruger 
dem til og hvordan de er indrettet. Hvad nyder du mest ved din bolig? 
Hvad gør en bolig til et hjem? Hvad gør du, når du skal hygge dig?
Hvad betyder ”hjemlig hygge” for dig?

Dit boligområde 
Hvor i byen ligger dit boligområde? Ligger der institutioner og indkøbs-
muligheder i nærheden? Er der gode transportmuligheder?
Hvilke fællesfaciliteter (vaskekælder, fælleshus, forsamlingshus mv.) findes 
der i din boligafdeling – og benytter du dig af disse? 
Er der fællesarealer udenfor, fx legepladser, boldbaner, haver eller tørre-
pladser? 
Er der dørtelefoner, elevator, fælles affaldssortering? 
Hvad synes du om arkitekturen i dit boligområde?

Naboer og fællesskaber
Er der klubber og foreninger i din boligafdeling? Er der tradition for fæl-
lesaktiviteter (fx arbejdsdage, fastelavn, fødselsdage, fællesspisning eller 
lignende) – og deltager du i disse?  Er der et godt naboskab og samvær   
(fx kaffedrikning, madordninger, motionsklubber eller andet)? 
Taler du ofte med folk i området? Inviterer du naboer hjem til dig? Er der 
nogle naboer, du søger at undgå? Kommer naboer på uanmeldt besøg? 
Hvad er fordelen ved at bo, som du gør? Lægger du vægt på fællesskaber, 
eller foretrækker du at være alene?
Hvordan er dit boligområde indrettet i forhold til naboer?
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Drømme for fremtidens almene boliger

Beskriv de forandringer, du eller din familie har oplevet. Hvilke ændringer 
er der sket i løbet af din eller familiens ”bolighistorie”? Hvordan vurderer 
du dit boligliv i dag?  
Hvis du skulle vælge en genstand, der beskriver din bolig, hvad skulle det 
så være?
Hvordan forestiller du dig, de almene boliger skal udvikle sig fremover. 
Hvilke udfordringer ser du for ”det gode boligliv”? 


