




Samarbejde om 
lokal byudvikling
mellem
boligorganisationer
og Kommune



Præsentation af Boligkontoret 

Fredericia

• Oprettet som et administrationsselskab i 2004

• Administrationsselskab for 4 boligorganisationer fra 

2004 (2005) med 5.000 lejemål

• Fusioneret til en boligorganisation i 2011

• Omorganisering af administrationen i 2011

• Eget blad

• Boligsocial helhedsplan fra 2009 – 2022 (Ny på vej fra 

2023 - 2027)

• Renoverings- og byggeopgaver fra 2014 – 2022 på ca. 3 

milliarder kroner. Nye projekter på vej for 500 mill. 



ET NÆSTEN 

IKKE 

EKSISTERENDE 

SAMARBEJDE 

 Fra 1999 – 2008 et næsten ikke 
eksisterende samarbejde med 
kommunen

 Opgangstider før 2008 hvor 
kommunen ikke kunne se værdien af 
et samarbejde når de private gerne 
ville bygge og kommunen kunne 
spare grundkapitalen

 Ballade om flytning af skibsværft der 
skulle give plads til byggeri i det der 
i dag hedder kanalbyen

 Kommunen ville gerne at bolig-
organisationerne tilkendegav at man 
gerne ville bygge boliger på havnen 
på grund af manglende interesse fra 
private investorer





ETABLERINGEN 

AF ET FORMELT 

SAMARBEJDE 

i 2009

 Dårlige statiske tal for andelen af 

udsatte borgere i Fredericia 

kommune. Kommune presset på 

økonomien

 To store boligområder der var 

dårligt vedligeholdte / sociale 

problemer / udlejningsproblemer

 Vi foreslog kommunen et 

samarbejde om en boligsocial 

helhedsplaner i en sammenhæng 

med en renovering af boligerne og 

etablering af fælleshuse

 I den sammenhæng en opgradering 

af den øvrige almene boligmasse i 

Fredericia

 Kommunen kunne se meningen 

med et samarbejde



HVORDAN SAMARBEJDE?

• Politikere skal kunne se en værdi i samarbejdet (Hvad får kommunen 

ud af samarbejdet)

• Mange politikere har ikke fokus på de Almene boliger og mulighederne i 

et samarbejde

• Vi skabte en opmærksomhed på det vi ville tilføre byen. 

• Vi var opmærksomme på at vi skulle hjælper politikerne med at få 

indsigt og skabe resultater (Pendlerordninger – renoveringer  – bygge 

Senior Bo fællesskaber og involvere os i boligsociale helhedsplaner 

m.v.) Opgaver som udover at være med til at løfte byen også ville give 

mening for os.



Boligkontoret Fredericias Vision –

målsætning og handleplan

Solidt og udviklende eksternt samarbejde

 Hvordan:

 Søge politisk indflydelse lokalt, nationalt og i bolig 

sektoren 

 Aktiv deltagelse i bestyrelser i lokale selskaber (f.eks. 

forsyningssektoren)

 Tage initiativ til indsatser der kan understøtte 

kommunens opgaver som bosætning

 Indgå Partnerskabsaftaler om beskæftigelse af vore 

beboere i renoveringsprojekterne, både med kommune 

og entreprenører 



Seniorbo Fællesskaber





Hvorfor skal vi skabe flere af fremtidens 
seniorboformer- og fællesskaber?

✓ Fordi i 2040 er hver 4.dansker fyldt 65 år

✓ Fordi 80.000 danskere i dag gerne vil bo i et seniorbo-
fællesskab

✓ Fordi der i dag kun eksistere ca. 7.000 boliger i 
eksisterende Seniorbo Fællesskaber. 

✓ Fordi Ældres livskvalitet stiger ved skift til aldersvenlig 
bolig med faciliteter der understøtter gode nabo 
relationer og et længere liv i egen bolig

✓ Fordi Seniorer kan bidrage til af byens detailhandel, 
kultur- og cafeliv 



Hvordan kom vi i gang med at bygge Seniorbo 

Fællesskaber i Fredericia

To bestyrelsesmedlemmer i Boligkontoret Fredericia tog emnet om 
Senior Bo fællesskaber op på et bestyrelsesmøde tilbage i 2011.

Stiftelsen af en ny forening, Seniorbo Fredericia i 2011, med formål om 
at fremme boformen med fokus på længst muligt i egnet bolig. 
Kommunen havde et projekt der hed længst muligt i eget liv 

Venteliste på 250 boliger efter den stiftende generalforsamling

Forhandlinger med Fredericia kommune om køb af nedlagt byskole der 
var ramt af hærværk. I den sammenhæng aftale om køb af endnu en 
kommunal bygning og kommunal grundkapital til et projekt i Kanalbyen





Købmagergades Seniorbofællesskab
53 flotte boliger i hjertet af Fredericia i den gamle Købmagergade 

Skole. 23 af boligerne er opført i henholdsvis den tidligere 

drengeskole og pigeskole. Bygningerne er opført ca. år 1898 og det 

giver nogle flotte boliger, med højt til loftet og store flotte kitfalsede 

vinduespartier.



Købmagergades Seniorbofællesskab



Gymnastikhuset med plads til 150 

personer. (Samme med andre 

afdelinger)



Forestilling med Vigga Bro i 

samarbejde med Biblioteket



IP Schmidts Gård

31 nye flotte boliger ved siden af Landsoldaten Fredericia. Afdelingen er 

beliggende ved gågaden og tæt ved indkøb. Der er parkeringskælder og 

flot gårdmiljø. Tidligere Tobaksfabrik og kommunale ældreboliger



IP Schmidts Gård



Kongenspunkt



Nyopført byggeri i Kanalbyen og lige for enden af kanalen. I byggeriet er der 18 et 
plans seniorboliger,  og 13 - 2 plans lejligheder samt private lejligheder.

I kælderen er der depotrum til hver bolig og der er mulighed for, at leje en P-plads. 
Elevator fra kælder til 3. sal og niveaufri adgang til boligerne. På 3. sal er der 3 
fælles tagterrasser, hvorfra man kan nyde udsigten til kanalen og til Lillebælt.



Kongenspunkt



Kongenspunkt - Badeværelser



Skabelse af netværk



Skabelse af netværk

VL



Spørgsmål:

I hvilket omfang bruger I netværk og Partnerskaber i 

jeres arbejde?


