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ERFA-NETVÆRK  
Tema-møde om fremtidsanalyse – hvor robuste er jeres afdelinger?

For medarbejdere inden for byggeri og drift, her under  direktører, forretningsførere, bygge- og  

tekniske chefer, drifts chefer, inspektører og projektledere.

FREMTIDSANALYSE  
Hvor robuste er jeres afdelinger, og hvordan ser vi ind i 

fremtiden og sikrer, at de almene boliger er attraktive – 

også om 20 år?

Almene boliger har meget ofte problemer med for få 

kvadratmeter, små funktionsbestemte rum, gamle køk ke

ner og badeværelser samt dårlig adgang til boligen.

Beboersammensætningen i boliger med en sådan ind      

ret ning vil typisk være snæver, og afdelingen vil ofte op 

leve en stor gennemstrømning af lejere. 

En fremtidssikringsanalyse belyser en afdelings muligheder 

for at lave fx fysiske ændringer, en mere effektiv drift eller 

innovative boligsociale tiltag, som sikrer, at boligafdelingen 

er attraktiv, både nu og i fremtiden.

AfdelingsAnalyse er et nyt værktøj, der sikrer, at bolig

organisationen og beboerdemokratiet får de rigtige 

informationer samt får synliggjort udviklingstendenser, 

som de kan handle på.

”Boliger er altid bygget til fortidens familieformer, under 

nutidens økonomi, men skal tjene fremtidens behov.”

Paludan, 2001

PROGRAMMET
1. Velkommen til dagens ERFA møde
 v/BL’s konsulent

2. Fremtidsanalyse – fakta og fornyelse

 v/Jonatan Michelsen, KAB

3. Lokal case fra en boligorganisation
4. Pause
5. Oplæg til workshop om AfdelingsAnalyse  

– de rigtige informationer til at synliggøre 

 udviklingstendenser

  v/Linda Bækgård, BL, og Mikkel Jungshoved, DriftsNet

6.  Workshops – Fremtidssikring gennem 

AfdelingsAnalyse

7.  Opsamling og sandwich

Som deltager på mødet får du:
• Vejledning til at arbejde med fremtidsanalyse

• Introduktion til BL’s nye værktøj, AfdelingsAnalyse

• Workshop om jeres erfaringer med fremtidssikring og 

dialog med beboerdemokratiet

TID OG STED
Møderne afholdes 4 forskellige steder i landet: 

12. maj 2016, kl. 9-12 på Hotel Skanderborghus,
Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg (maks. 40 deltagere). 

17. maj 2016, kl. 9-12 på Scandic Aalborg,  
Hadsundvej 200, 9220 Aalborg (maks. 30 deltagere).

18. maj 2016, kl. 9-12 på Comwell Middelfart,
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart (maks. 30 deltagere).

2. juni 2016, kl. 9-12 i Boligselskabernes Hus,
Studiestræde 50, 1554 København V (maks. 40 deltagere). 

DELTAGELSE OG TILMELDING
Fristen for tilmelding er en uge inden mødets afholdelse.

Tilmelding sker efter ”først til mølleprincippet”.

Tilmelding sker elektronisk via BL’s hjemmeside under

punktet Selvbetjening > Arrangementer. Eller Klik her!

Pris for tilmelding og deltagelse på ERFAmødet er 500 kr.

pr. deltager. Vær opmærksom på, at der vil blive opkrævet

”noshowfee”.

ARRANGØR
BL arrangerer ERFAmøderne i samarbejde med 

AlmenNet og DriftsNet. Læs mere på:  

https://bl.dk/netvaerk/erfanetvaerkiblskredse/

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til indholdet på mødet, kan du kontakte: 

Mikkel Jungshoved på tlf.: 3376 2028 / mail: mju@bl.dk 

eller Astrid Biering Fonsbøl på tlf.: 3376 2071 / mail: 

abf@bl.dk.

DRIFTSNET

https://bl.dk/selvbetjening/arrangementer/

