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BOLIGEN
Dækker mere end 1/2 million boliger
Boligen er Danmarks eneste blad, som dækker boligpolitik og herunder alt vedrørende den almene boligsektor.
Boligen udgives af BL − Danmarks Almene Boliger og udkommer 6 gange om året i et oplag på 31.492.
Foreningen dækker mere end en 1/2 million boliger.
Boligen er et fagblad som sendes til ansatte og folkevalgte i BL - Danmarks Almene Boliger samt til politikere og
statslige/kommunale embedsmænd.
Boligen udsendes til alle aktive boligfolk i den almene boligsektor, til bestyrelserne, de ansatte i administrationerne,
inspektører, varmemestre, afdelingsbestyrelser, redaktionsudvalg, fritidsudvalg m.fl.
Bladet formidler og diskuterer emner med relevans for udviklingen på det almene boligområde, herunder energiforbrug, nybyggeri, renovering samt de sociale og politiske aspekter.
Med eksponering i bladet har du som annoncør mulighed for at påvirke en af Danmarks største grupper af bygherrer
og ejendomsadministratorer til at vælge netop dig som leverandør - og på den måde få del i nogle af de ressourcer,
der er afsat til renoveringer og istandsættelser.
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Boligen byder bl.a. på...
Annoncer

NOTER

Nye krav om individuelle
varmtvandsmålere

ALMEN HISTORIE

Fra årsskiftet er det et krav, at der er installeret individuelle varmtvandsmålere i alle lejligheder, hvis det er
teknisk muligt og rentabelt. Det betyder, at du …

BOLIGEN, OKTOBER, FOR 50 ÅR SIDEN
I en otte sider lang redegørelsesartikel i Boligens oktober-nummer,
1967, om de dengang aktuelle boligforhandlinger fremgår det, at der
i boligsektoren er frustration over, at saneringen af de ældre byggerier i de større byer går så langsomt. I samme blad er der en artikel
om, at Brabrand Boligforening nu påbegynder Gjellerupplanen.





Får mere nøjagtig fordeling af forbrugsudgifterne
Kun betaler for dit eget forbrug
Nemt kan se resultaterne af dine sparetiltag

Kontakt din administrator og hør om det er muligt at
installere individuelle varmtvandsmålere i din ejendom.
BOLIGEN, OKTOBER, FOR 25 ÅR SIDEN
”Miljøkampagne for fuld udblæsning” hedder artiklens forrider.
Artiklen handler om, at BL under navnet RENT & GRØNT har indledt
en miljøkampagne, der med kurser og konferencer skal sætte gang
i lokale miljøinitiativer. Til at fremme kampagnen havde BL blandt
andet allieret sig med DR-kendisserne Jørgen Clevin og Jimmy Stahr.
I en artikel længere fremme i bladet er der en reportage fra KAB’s
udviklingsafdeling, der netop er blevet færdig med en video, der på
tyrkisk blandt andet fortæller om nødvendigheden af affaldssortering.

ista Danmark A/S
Brydehusvej 13  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk

BOLIGEN, SEPTEMBER, FOR 20 ÅR SIDEN
Under overskriften ”Fru Jensen på nettet” er der en
artikel om, at nu kan boligsøgende ekspedere sig
selv på nettet. Det er boligorganisationen DAB, der
er først til at bruge teknologien, der dengang var
så ny og langt fra at være i alles besiddelse, at man
opfordrede til, at man benyttede biblioteket til at
komme på det nye internet.

Effektiv rottebekæmpelse
med giftfri rottefælder
Et rotteangreb på din ejendom kan få alvorlige følger!
Rotter udgør en sundhedsmæssig risiko for både mennesker og dyr. De
forårsager også skader på bygninger og installationer, der kan ende i
genhusning eller brandfare.
90% af alle rotter lever i kloakken. Vi har fælderne som udrydder rotterne
på stedet, nede i kloakken. Effektivt og uden gift.
Udrydder man rotterne direkte i kloakken, forsvinder de også fra overfladen!

BOLIGEN, OKTOBER, FOR 10 ÅR SIDEN
Stor artikel om den nye postlov, som fremadrettet betød,
at posten ikke længere ville bære post rundt til de enkelte
lejligheder i etagebyggerier. I stedet skulle alle postkasser i
fremtiden opsættes ved opgangens indgangsparti.

Boligen bringer i hver udgave historier fra
læsernes liv og sætter fokus på de konkrete
tiltag.

Læs mere om vores løsninger på anticimex.dk eller ring på
74 17 58 22 og hør hvad vi kan gøre for dig.

A PART OF
38

SOCIALT

SOCIALT

Fagbladet Boligen Nr. 11 | november 2017

Børne- og socialministeren vil den
voksende hjemløshed til livs. Hun
ser de almene boligselskaber som
en meget vigtig medspiller. Men kommunerne skal forpligte sig til at have
en god social indsats for de borgere,
der bliver placeret i boliger.
”Så kan man godt forpligte sig
som boligforening. For hvis man oplever, at samarbejdet kun går den ene
vej, så kan det jo godt blive svært,”
siger hun. Foto: Flemming Leitorp

Beboerdemokratiet
kan noget særligt
Børne- og socialminister Mai Mercado har lige præsenteret
regeringens nye handlingsplan for hjemløshed. Der er nok at tage
fat på. Under 40 procent af de hjemløse har en handleplan i
kommunen for, hvordan de kommer ud af hjemløsheden.
Af Mette Lauth | mla@bl.dk

M

ai Mercado er på vej
til Nyborg for at se på
startboliger til udsatte
unge. Bekæmpelsen af
hjemløshed har været en
hjertesag for hende, siden hun tiltrådte
som børne- og socialminister i 2016.
Hun har været på stribevis af studiebesøg for at se på løsninger inden for
hjemløseområdet, og i begyndelsen af
september præsenterede hun sin hjemløseplan.
Mai Mercado mener, at de almene
boligorganisationer har et meget stort
potentiale og peger på Odense som
eksempel. For mens hjemløsheden på
landsplan er steget med otte procent
siden sidste hjemløsetælling for to år
siden, er den faldet i Odense fra 173 til
113 hjemløse.
”Noget af det første, Odense siger til
mig om successen, er, at de har et rigtig,
rigtigt godt samarbejde med boligorganisationerne. Det viser jo mig, at der
er et rigtig stort potentiale i de almene
boligorganisationer i forhold til at nedbringe hjemløsheden,” siger hun.

EN GOD NABO
Men ifølge Mai Mercado har de almene
boliger også noget andet end boliger,
selvom det er svært at sætte det på
formel.
”Beboerdemokratiet i den almene
sektor, mener jeg, kan noget særligt. Det
med, at man lige holder øje med hinanden og måske også passer på hinanden.
Det er jo ikke noget, der sådan rigtigt
er nedfældet nogen steder. Det er bare
noget, jeg har noteret mig, når jeg er ude
på besøg.
Det er noget, der bliver fremhævet:
En god nabo, for eksempel,” siger hun.
Regeringens handlingsplan imod
hjemløshed tager udgangspunkt i
Housing First. Det er en tankegang,
der handler om, at hjemløse først får
overskud til at slås med misbrug, psykisk
sygdom og arbejdsløshed, når de får
et sted at bo. Derfor begynder man
med boligen og bakker massivt op med
sociale indsatser.
”Det må aldrig nogensinde blive det,
man kan kalde Housing Only, hvor det
kun bliver boligen, og så siger man, ”Nu

Jeg har
den allerstørste
respekt for
hele den måde,
beboerdemokratiet
fungerer på.
MAI MERCADO,
BØRNE- OG SOCIALMINISTER

er du sådan set ude af hjemløsheden. Så
farvel og tak fra kommunens side,” siger
hun.
DEN ALLERSTØRSTE RESPEKT
Fire ud af fem personer, der rammes af
hjemløshed, har enten et misbrug, en
psykisk lidelse eller begge dele. Det kan
være en udfordring for de øvrige beboere
i forhold til Housing First.
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BYUDVIKLING

B

øgetorvet – og hele Vollsmose – er politisk en kamp-arena
i Odense, og bydelen er også blevet inddraget i kommunalvalgkampen, hvor Venstre vil finde penge til yderligere
velfærd for ældre og yngre.
De Konservative i Odense vil derimod transformere bydelen
ved at vælte to blokke og nedlægge 400 boliger og bygge en
lokalpolitistation. En idé, som Odense Politi sidenhen har skudt
ned.
”For os er der ikke noget, der er helligt. Skal vi rive ned, så skal
vi rive ned. Skal vi genopføre eller det ene og andet, så ser vi på
det, men der er mange dimensioner i det. Jeg håber, vi efter valgkampen kan sætte os ned og få alle farver og dimensioner med
i snakken om fremtidens Vollsmose og forhåbentlig i fællesskab
skabe en langsigtet strategi omkring Vollsmose,”
siger Jens Pilholm. ❖
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BYUDVIKLING

første borgermøder har været afholdt,
og i november er der borgermøde, hvor
beboerne skal vende tommelfingeren op
eller ned.
Hos Nanna Muusmann, der er leder
af Vollsmose Sekretariatet, som arbejder
på at forandre Vollsmose fra et udsat
boligområde til en bydel i Odense, er der
heller ingen tvivl om, at det er nødvendigt at lukke Bøgetorvet.
”Det er jo stedet, hvor du kan købe en
juice og en shawarma, hvilket betyder, at
det er et godt sted at hænge ud i lang
tid. Og så ligger det lidt højt med overblik og udsyn over resten af Vollsmose
Allé.”
Torvet ligger hævet i området, og
både Jens Pilholm og Nanna Muusmann
mener, placeringen af torvet midt imellem bebyggelserne også er en forklaring
på, at stedet er blevet attraktivt for
banderne.
”Når vi snakker med beboerne nu
om omdannelsen, så er der et lettelsens
suk over, at man kan begynde at tale
om, hvordan man kan færdes trygt i den
del af deres boligafdeling og få normaliseret området. Det vigtige nu er, at
det tænkes ind i den overordnede plan
om at omdanne Vollsmose fra et lukket
til et mere åbent boligområde,” siger
Nanna Muusmann.
Bøgetorvet peger ud imod en parkeringsplads for enden af boligafdelingen
Bøgeparken, som er den midterste af
de tre store afdelinger. Den alenlange
Vollsmose Allé, der løber langs bydelen
Vollsmose. Det er her, Black Army huserer og mødte statsminister Lars Løkke
Rasmussen (V).
Da området i sin tid blev til – omkring
år 2000 – var visionen at skabe et torv,
som man trygt kunne bo omkring, gøre
sine indkøb hos den lille købmand og
ellers have et godt og trygt liv.
”Det går op og ned med de kriminelle
aktiviteter nu. Om eftermiddagen og om
aftenen begynder aktiviteterne. Vi havde
flere episoder med, at vores leverandører
og håndværkere blev antastet og spurgt
til deres ærinde eller simpelthen blev
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Bøgetorvet og
Vollsmose en
lokalpolitisk
kamp-arena

Boligen fokuserer på aktuelle udfordringer,
som både optager læserne og det politiske
billede.

”Problemet omkring Bøgetorvet er koncentrationen af problemstillinger på ét sted. Det
skaber en krudttønde, som ingen i samfundet kan være tjent med at have,” siger Nanna
Muusmann, leder af Vollsmose Sekretariatet:

Kigger man til
omdannelserne af
boligområder som
Gellerup i Aarhus
og Aalborg Øst,
så er det tydeligt,
at den brede
politiske konsensus
har været der
hele vejen. De
politiske kræfter
står samlet bag
omdannelserne.
Det håber jeg også
kan lade sig gøre i
Odense.
JENS PILHOLM, DIREKTØR

I CIVICA
bedt om at gå. De episoder har vi stadig,” siger Jens Pilholm.
forløber for en mere gennemgribende gentænkning af
hele
ET BEBOERMØDE ER
Bøgeparken. Bøgetorvet
skal
PLANLAGT I NOVEMBER
i første omgang lukkes,
butikstorvet
og
”Vi håber, vi kan informere godt og grundigt, sagligt og objektivt,
så de nedlægges,
mures til.
beboere, der møder frem, godt kan se, at det er en god idé,butikkerne
og at de tør
Omdannelsen
indebæsætte sig ud over frygten, for der er et pres. Butikkerne presser
voldsomt
også,
passager igennem
på, for de synes ikke, det er en god idé, og det kan vi sådanrer
set
godtatforstå,
nedlægges, og
den
da det jo for nogle af dem er deres levebrød, vi vil tage frabygningen
dem,” fortæller
indhegnede
Jens Pilholm, der fortæller, at butikkerne vil blive kompenseret
efter boldbane –
også kaldet ”Den Blå Bane”
–
erhvervslejeloven.
Men fjerner man problemet ved at fjerne butikkerne? skal flyttes.
”Det er jo klart, at stofmarkedet og det kriminelle marked ikke forsvinder pludseligt. Vi har møde med politiledelsen, og de siger,OMDANNELSE
at de har op
TIDLIGERE
FORSØGT
imod 50 bandemedlemmer bag lås og slå, så på den måde
er der reduceEn omdannelse af Bøgetorvet blev allerede forsøgt i 2012,

39
men slog fejl, da der ikke var opbakning til planerne. I dag
er der fuld opbakning, som er blevet fremlagt af Civica. De

Boligen er Danmarks eneste blad, som dækker boligpolitik og herunder alt vedrørende
den almene boligsektor.

Media-Sales, Ehlersvej 7, 2900 Hellerup
Mette Blak Olsen, Sales Manager, Mette@media-sales.dk, +45 2089 1848
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Priser - Tekstsideannoncer
Opslag:
kr. 35.500
B: 395 x H: 280 mm

1/1-side: kr. 23.900,B: 185 x H: 260 mm

1/1-side t. kant:
kr. 26.300,B: 210 x H: 280 mm
+ 3 mm til beskæring

Bagside (folieret udg.):
kr. 29.500,B: 210 x H: 280 mm
+ 3 mm til beskæring

Specialplacering
Side 2 kr. 28.500,B: 210 x H: 280 mm
+ 3 mm til beskæring

1/2-side: kr. 16.900,B: 90 x H: 260 mm

Bagside lav til kant
kr. 29.500,B: 210 x H: 225 mm
+ 3 mm til beskæring

1/2 side: kr. 16.900,B: 185 x H: 128 mm

Spalte: kr. 9.600,B: 43 x H: 260 mm

1/4 side: kr. 9.600,B: 90 x H: 128 mm

INDSTIK
Indhent venligst
tilbud

Deadline - Tekstsideannoncer
Udgivelses nr.

Udkommer

Deadline

1

2. januar 2018

12. december 2017

2

5. marts 2018

13. februar 2018

3

30. april 2018

10. april 2018

4

2. juli 2018

12. juni 2018

5

3. september 2018

14. august 2018

6

5. november 2018

16. oktober 2018

Annoncemateriale
Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF
(min. 300 dpi, CMYK). Materialet kan sendes til annoncer@
media-sales.dk (maks. 20 MB) eller via ftp-server. Kontakt
Media-Sales om dette. For yderligere tekniske detaljer om
krav til annoncemateriale se www.media-sales.dk.
Oplag
Boligen udkommer 6 gange årligt.
Kontrolleret af FMK Specialmediernes Oplagskontrol.
Distribueret oplag i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.492

Farvetillæg
Alle priser er ekskl. moms og inkl. farver.
Øvrige priser
Særplacering + 10%
Indstik
Indhent venligst tilbud hos Media-Partners.
Rabatter
Gentagelsesrabat
3 indrykninger 5 %
5 indrykninger 10 %
10 indrykninger 15 %
Ved samannoncering i Boligen og Beboerbladet ydes rabat
på 10 %.
Storkunderabat
5 % rabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 130.000.
Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne
indrykkes inden for 12 måneder.
Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3 % materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes
der 2 % informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede,
jf. DRRB’s liste.

Media-Sales, Ehlersvej 7, 2900 Hellerup
Mette Blak Olsen, Sales Manager, Mette@media-sales.dk, +45 2089 1848

Vores kunder
Media-Sales er stolte af vores mediekunder. Vi repræsenterer relevante og målrettede kvalitets-media.
Samlet er der over 1.000.000 læsere om måneden der læsere vores media og ca. 500.000 brugere på vores websites.

ryger du, hvis der kommer børn i hjemmet?

de fleste vil bo tæt på den nærmeste familie

Deltag i læserafstemningerne på Beboerbladets hjemmeside

Læs resultatet af læserafstemningerne side 5

Mr. AaB
slås for de
unge

Christian skulle
flytte – og forgylde banken

Fra sportsdirektør
til frivillig social
arbejder

Pengeinstitutter
tager store renter
for indskudslån, der
er uden risiko

Læs side 6-9

Side 37-41

Side 34-37

FOR ALLE DER BOR I ALMEN BOLIG

Iqro er 18 år
og i afdelingsbestyrelsen
Hellere hjælpe børn
og ensomme end
dyrke fodbold

Side 12-13

TANDPLEJEREN
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Dækker mere
end 1/2 million
boliger!

HØJ FAGLIGHED
& RELEVANS

Jacobsen fik
maria og rene Haugaard
malthe og susanne
fordoblet boligglæden.
huslejen.
Wilken fik halveret
bolig side 14-17
Læs om bytning af

Foto: tHoMAS ArnBo

32.000

ansatte og
beslutningstagere
- både ejendomsadministration
og bygherrer
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Tandplejeren’s
eget fagblad
til tandplejere
i hele
Danmark

BOLIGINDRETNING
& OPSKRIFTER
569.869 HUSSTANDE

Mød manden i hans bolig
og se hans tegninger om
livet på landevejen side 18-19

Et valg imellem smøger og børn side 2-3 • Maden i Beboerbladet kommer nu også i tv side 4-5 • KONKURRENCE:
Vind et rejsegavekort til 2.500 kr. side 20 • Skriv til Susanne Lyngsø side 22-24 • Beboernes tanker blev til gavlkunst
side 26-27 • SÅDAN: Riv vægge ned og få luft i boligen side 30-32 • MAD: Gris på gaﬂen i Galgebakken 40 år efter
indvielsen side 38-41 • Hvad? Hvor? Hvorfor? Hvordan? side 42 • Krydsord og sudokuer side 44-45 • Sørensen
AbdullahJørgensen side 46 • Otte års efterbetaling for forkert boligstøtte side 47

Tandplejerne instruerer i
brugen af dentale produkter
Tandplejere forebygger
tandsygdomme i
alle aldersgrupper

Boligudvikling

Tandplejerne er både
privatpraktiserende og
ansatte i privat- og
kommunal praksis

byggeri - energi
renovering - politik

FAGLIGHED

www.dansketandplejere.dk
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TEMA

TANDPLEJER MED
EGEN KLINIK

FAKTA OM
FLUOR(ID)

TILSYN PÅ
TANDKLINIKKER

ET STORT
’JA’

EGEN KLINIK PÅ
FREDERIKSBERG

Specielt i forbindelse
med caries

Med fokus på ’Nationale
Infektionshygiejniske
Retningslinjer’ (NIR)

De privatansatte tandplejere
har fået ny overenskomst
pr. 1. april 2017

Vi kigger inden for
hos privatpraktiserende
tandplejer Jian Bai

KRANIOSAKRAL TERAPI

SØVNBRUKSISME

Tandplejer Julie Kristine Bøje
om kranio-sakral terapi
anvendt på tandklinikken

Perspektivering
af mulighederne
ved bio-feedback

PARODONTOLOGI
Et historisk tilbageblik i
parodontologiens verden
Boganmeldelse

TÆNK UD
AF TUBEN

ÅRSBERETNING
2016-2017

Faglighed uden fluorid

For Dansk Tandplejerforening

Læs mere på www.media-partners/media
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