
HAVNEHUSENE, AARHUS Ø

Fremtidens almene bolig

og beboere

.



Forventningernes 

samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med 

omkring 2,6% i DK hvert år

▪ Det gælder også velfærdsstatens leverancer, 

boligens størrelse, antal, kvalitet, materialer og 

omgivelser

▪ Jeres beboere  forventer, at boligens kvalitet 

og service skal være synligt bedre år for år. 

▪ Hvis vi ikke rykker opad, men blot står stille, 

opleves det som tilbagegang
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Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027

Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring



Kort 1. Andelen af borgere i kommunerne, der bor 
max. 10 km fra deres fødesogn (pct. - 2014) 

Tabel 2. De 10 kommuner med hhv. højst og 
lavest andel af borgere, der bor max. 10 km fra 
deres fødesogn, samt danskere i alt - 2014 

 

Højst  Andel i pct.  Antal pers. (1.000) 
Rødovre 74 32,2 

Tårnby 69 37,2 

Hvidovre 69 44,6 

Gladsaxe 67 55,5 

Gentofte 65 61,7 

Herlev 65 23,7 

Glostrup 61 19,1 

Brøndby 60 27,7 

Frederiksberg 58 83,4 

København 57 444,6 

 
Lavest Andel i pct. Antal pers. (1.000) 

Hørsholm 28 21,6 

Gribskov 28 37,2 

Furesø 29 33,5 

Egedal 29 38,8 

Solrød 29 19,3 

Greve 29 42,6 

Syddjurs 30 38,4 

Skanderborg 31 54,3 

Lejre 31 24,7 

Fredensborg 31 34,0 
 

 

Andel indenfor max. 10 km fra fødesogn     28  34
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Demografi Tårnby
Absolutte tal 2019-2039

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring

0-9 5.227 5.693 466 

10-19 5.261 5.196 -65 

20-29 4.146 4.087 -59 

30-39 5.178 5.723 545 

40-49 6.365 5.626 -739 

50-59 6.187 5.901 -286 

60-69 4.851 5.409 558 

70-79 3.801 3.777 -24 

80-89 1.591 2.228 637 

90 + 377 343 -34 

I alt 42.984 43.983 999 



Demografi København
Absolutte tal 2019-2039

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring

0-9 69.554 81.386 11.832 

10-19 50.334 55.680 5.346 

20-29 153.618 154.419 801 

30-39 116.517 137.548 21.031 

40-49 80.959 81.454 495 

50-59 64.469 74.474 10.005 

60-69 44.310 58.417 14.107 

70-79 30.769 35.003 4.234 

80-89 10.302 17.842 7.540 

90 + 2.572 2.243 -329 

I alt 623.404 698.466 75.062 



Demografi København og omegn*
Absolutte tal 2019-2039

*København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør

2019 2029 Ændring

0-9 87.806 100.246 12.440

10-19 66.287 71.421 5.134

20-29 178.096 178.750 654

30-39 139.333 162.330 22.997

40-49 103.148 100.423 -2.725

50-59 84.655 94.959 10.304

60-69 60.098 76.865 16.767

70-79 45.064 48.083 3.019

80-89 16.122 26.606 10.484

90 + 4.009 3.631 -378

I alt 784.618 863.314 78.696

Danmarks Statistik 2019





Boligefterspørgslen de 

kommende 10 år

▪ Befolkningen vokser med  ca. 244.000 til 2029 

▪ Væksten er til 2029 i gruppen 30-39 år og over 60 år – især i 

gruppen 60-69 og 80+ 

▪ Det betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 

140.000 boliger på 10 år 

▪ Indvandring, fødsler og til dels flytning af befolkningen 

skaber behov for op til 80.000 ekstra boliger.

▪ København by vokser med 80.000 på 10 år

▪ Østjylland (i.e. Århus) vokser med 50.000 på 10 år

▪ Pas på med at tælle de samme boliger 2 gange

▪ Tilflyttere til København by er også nye unge 



Efterspørgsel og udbud i 

mange byer  

▪ Hver kommune og område egen flytteprofil

▪ Mange byer vokser stille og roligt men sikkert 

▪ Konsekvens er efterspørgsel efter flere typer af boliger 

i mange byer – Udbud  er ikke altid tilstede

▪ Byers og tiltrækning afhænger af flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og 

det offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

▪ Investorer også Almene Boligselskaber og byggefolk 





Boligen som hjem og 

tilstand 

▪ Selve boligen er blot en fysisk skal 

▪ Boligen bliver et hjem, når vi indretter, fester, 

flytter om og forandrer i boligen, så smelter vi 

sammen og vi får et hjem.

▪ Vi kan bedre beskrive det vi mister end det vi 

har i hjemmet

▪ Når man søger/ønsker at bygge boliger, er det 

med drømmen om hjemmet i fremtiden!

▪ ”Jeg savner hjem” Erling Bjøls franske kone



Livsfaser, flytte og 
boligbehov 
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Flyttefrekvens i Danmark 

efter alder 
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De unges ønsker 

til bolig

▪ Uddannelse og arbejde 

▪ Farvel til kollegieværelset for småt 

▪ Central beliggenhed afgørende midt i hjertet af 

en stor by – så ok med lidt mindre plads

▪ Ellers er vi på vej mod 2 værelses bolig til unge 

enlige og 3-4 værelser for unge par

▪ Ungdomsboliger i periferien af større byer og i 

små samfund skal omdannes

▪ Forældrekøb har fået en renæssance



De unges drømme 

og værdier 

▪ Det vigtigste er boligens kvalitet – Altan 

▪ De er ramt af midlertidighed dvs. de parkerer et 

sted og bor der, men ved, at det ikke er en 

permanent bolig

▪ De kan være svære at få til at engagere sig i 

lokalområdet.

▪ De er mest optaget af de andre fællesskaber på 

arbejdsplads, studie eller fritiden

▪ De har travlt – den formative fase …



Fakta om familien

▪ Ikke færre familier - singlerne  og især regnbuefamilier  

▪ 72 % bor med far og mor (60% i Kbh.)

▪ 57 % af danske børn vokser op med begge deres 

biologisk forældre (50% i Kbh.)

▪ 19 % bor med enlig forsørger 

▪ 3 % bor med enlig far 

▪ 7 % bor med forældre og ny partner 

▪ Familien - positivt personligt valg og de nære relationer 

har større betydning pga. globalisering og digitalisering 

( Fremforsk 2017)



De unge børnefamilier 

og par 

▪ Småbørnsfamilier og de yngre par vil meget gerne 

have arkitekttegnet lejlighed, hus måske rækkehus

▪ Parcelhuset er stadig drømmen for rigtig mange i 

familiefasen

▪ Mindre tendens til bofællesskab, haveforeningen og 

flytte på landet – livskvalitet og penge

▪ Denne gruppe etablerer sig senere end tidligere –

derfor bor de ofte til leje i nybyggeri før ejerbolig

▪ De vil være at finde i mange nybyggerkvarterer i en 

overgangsfase op i 30erne



Familiefasens værdier 

og drømme 

▪ Familiens og børnenes ve og vel 

▪ Gode skoler og dagsinstitutioner 

▪ Gode kultur og fritidstilbud til store og små 

▪ Sikre stier og lokalområder 

▪ De vil gerne engagere sig i lokalområdet – men 

de er presset på tid og vil gerne have en 

hjælpende hånd 

▪ De har travlt med børn, arbejde og de tvungne 

fællesskaber  



De ældre, bolig og 

flytninger 

▪ Mange vil helst blive i kendt område 

▪ Efter 60 år helst bo til leje eller andel

▪ Vi bliver mere forskellig med alderen på 
interesser, økonomi og værdier 

▪ Nogle flytter mod centrum, børn eller familie

▪ De vil gerne bruge tid og penge på oplevelser, 
rejser og tøj end på boligen

▪ Mange bruger tid på frivilligt arbejde 

▪ Service i boligen, fælleshus med overnatning, 
ingen vedligeholdelse



Seniorer, bolig og livet 

▪ Vil flytte og omgruppere tidligere i livet

▪ Flere seniorer overvejer at flytte – en del drømmer om  

bofællesskaber

▪ Nogle bygger nyt hus eller sommerhus 

▪ En stor del af seniorboliger og  enlige kvinder

▪ Der er lige så mange drømme, som der er seniorer

▪ Flytninger sker på grund af økonomi, sygdom og død

▪ Mere tid og mange overgange i livet fra den aktive 

alderdom og det lille hverdagsliv

▪ De ældre  vil gerne bidrage til  det gode liv



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

▪ Vores bosætningsundersøgelser viser, at det 

vigtigste er hverdagen og hverdagens forhold

▪ Arbejde og familie 

▪ Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 

daginstitutioner, sportsklubber, 

fritidsaktiviteter, gode naboer, etc. etc.

▪ Festival, arenaer og andre kommunale brands 

har ikke betydning for tilflytning 

▪ Bolig, hjem og livet  i Tårnby Kommune



Tilflyttere 

▪ De tænker ikke i en bestemt kommune

▪ De ser på bolig i byer, områder eller bestemte 

kvarterer – bosætningssteder 

▪ Mange har set på bolig i flere kommuner 

▪ Mange afgrænser et nærmere geografisk 

område, de ønsker at bosætte sig måske flere 

steder som potentielle mulige steder for dem

▪ Ofte er det selve boligen, dens kvalitet og pris, 

som medfører et endeligt valg



Kaffe 



Generationer af beboere 

værdier og service

Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, 
selvoptagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgeren.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Generation Mellemkrig

Anna, Birthe, Bent og Christian 

▪ Ca. 79 til 99 år  

▪ Opvækst mellem to krige og i et samfund, som 

var præget af mangel og krise  

▪ Barndom præget af nøjsomhed og arbejde

▪ Elektricitet – Radiofonien 1925  - 80% i 1939, 

Nøjsomhed – madspild – priser  

▪ Design og nyt så længe det fungerer …

▪ Forsigtige og taknemmelige for hjælp og støtte 

især digitale systemer 

)



68’erne 

født 1940- 54

▪ De første født under besættelsen og efter krigen, 

fødselstallet topper i 1946 …

▪ Store Babybooms i USA og Europa

▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn.

▪ Teknologi – telefon, vaskemaskine(fælles), tv-apparat 

og senere p-pillen 

▪ Som kunder og gerne et brev/e-mail, person eller 

telefonsamtale 

▪ Velfærdsstatens grundlæggere – alle lige pligter og 

rettigheder – det kollektive 



Anne, Bente 

Bent og Christian 

ca. 64 år til 78 år

▪ Ca. 918. 000 personer - 15 % af befolkning 

▪ På efterløn som 60 årige eller pension 65 år 

▪ Aktive og arbejdsomme også som pensionister

▪ De vil gerne yde til  de rigtige fællesskaber 

▪ Autoriteter  - De vil selv bestemme alderdom og 

seniorlivet– bofællesskab, leje og egen bolig 

▪ Meget pris og kvalitets bevidste 

▪ Arv og vi bruger så meget vi kan ……

▪ Sundhed og optaget af at holde sig i gang - tilbud

▪ Det gode liv skulle helst vare så længe som muligt 



Generation Jensen

født 1955 -66

ca. 52 til 63 år 

▪ Marianne, Hanne, Lars og Michael

▪ Født under højkonjunktur i samfundet, der tager fart i 
1958  - adgangsbegrænsning og ledighed 

▪ Pragmatikere med idealer som 68’erne 

▪ Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige 
succes er familie, karriere og fritid i forening

▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 
samfundet er vigtigt 

▪ Jones – konkurrence - penge, status og position 

▪ Gerne redefinere sig for hver livsfase!

▪ Vigtigt, at boligforeningen har gang i de rigtige 
samfundsmæssige opgaver socialt og byggeri

▪



Generation X født 1967-79

ca. 39 til 51 år

▪ Anne, Charlotte, Christian og Hendrik  

▪ Færre børn kvinder på arbejdsmarked og krise

▪ P-pillen 1966, fri abort 1973 

▪ Individualisering og opvæksten i parcelhuset 

▪ ”Jeg smider dig lige en mail”

▪ Micro-elektronik og videomaskinen

▪ Selvsikre og udadvendte – men lidt større 
problemer, da de kom ud på arbejdsmarkedet

▪ Personlige succes – eget ansvar – My Way!

▪ Giv mig personlig service og løs mit problem i 
vaskekælder og på legepladsen 



De Digitale Indfødte 



Generation Y 

født 1980 til 1989

ca. 29 år til 39 år  

▪ Anne, Camilla, Anders og Christian 

▪ 1980’erne – den kolde krig forsætter og 

afsluttes i efteråret 1989 –punk, krise og Aids

▪ I 1980 var ca. 68 % af  kvinder erhvervsaktive 

▪ Første generation af institutionsbørn – sociale 

kompetencer og digitale netværk 

▪ Zappergenerationen og vant til have mange 

bolde i luften på samme tid 

▪ Mobilen med på farten ” uden den nøgen”



Generation Y 
født 1980 til 1989

ca. 28 år til 37 år  

▪ Meningsfyldt og  arbejde som identitet og 

selvrealisering

▪ Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

▪ Gerne en titel og retfærdig løn 

▪ Ros og udvikling, udfordring, ansvar og 

afveksling

▪ Ville ikke arbejde meget – De 3 F’er – Fritid, 

Fællesskab og Frihed 

▪ Forbrug og aldrig mødt modstand før 2008 



3. led af den digitale 

revolution 

▪ Chips og digital kraft er til stede overalt 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 

kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

▪ Teknologien bliver moden – det betyder, at den 

forsvinder som noget synligt. Digital = normalt

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

▪ Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening ……..

▪ Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen 

til at produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 

De digitale indfødte Z født 1990 til 2001  
Ca. 17 til 27 år 



▪ Født ind i  de glade 1990 efter afslutning af den Kolde 

Krig  i alt ca. 900.000 

▪ En ny verden med mere håb og optimisme og DK mere 

vendt mod verden økonomisk, politiske og militært 

▪ De blev en stor generation i et årti præget af 

børnefamilier og deres ønsker og behov 

▪ De blev de første børn, som for alvor fik en stemme i 

familiedemokratiet

▪ Skoler og dags institutioner begyndte at arbejde med 

mere individuelle tilgange og læreplaner  (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , konkurrence og indsatsen. 



Karakteristika  

▪ Emma er  vant til at være i centrum og den 

individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Sofie  er god til indgå i mange forskellige 

situationer og skifte roller og værdier afhængig 

af, hvem hun er sammen med 

▪ Mads er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Mathilde gider ikke flere regler og politikker, 

når hun selv kan bestemme. 



Generation Y og Z  

Service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – What ever – When ever 

▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan 

se og røre, følge og finde frem til uden besvær

▪ Gaming - next level -belønning 

▪ Engageret og god attitude – når man møder et 

menneske 

▪ ” Når man endelig bevæger sig

▪ ud den fysiske verden !”



Mangfoldig service og 

tilgang

▪ Forskellige ønsker og krav afhængig af livsfase, 

generation, kultur, sociale forhold mv.

▪ Vi ønsker at møde  fagligt kompetente 

mennesker, som yder os  den optimale 

”personalized” service 

▪ Før, selve og efter service – som passer til 

vores behov og ønsker 

▪ Det udfordrer service og system til at kunne 

tilpasse og udvikle på mange måder



Interface – en bedre 

relation til brugerne

▪ Hvad kan vi lære af Tech-branchen - AirBnb og GoMore, 

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 

24/7 what ever –when ever.

▪ Forkorte vej til brugbare svar – visualiseringer og 

personalisering af relation beboer og forening

▪ Kan robot/kunstig intelligens og fælles systemer 

bruges til optimere jeres service, svar og forklaringer 

som Dr. Watson Jill. 

▪ Til gengæld gøre den øvrige kontakt mere personlig –

medarbejder, baggrund, erfaring dvs. år i faget .





Bæredygtighed med 

mange perspektiver

▪ Klima, energi, materialer og ressourcer

▪ Det kender vi og er det, de fleste forstår ved 

bæredygtighed

▪ CSR - Corporate Social Responsability

▪ Etiske, miljømæssige og samfundsmæssige hensyn

▪ Det boligsociale arbejde 

▪ Bæredygtighed i den almene boligorganisation 

▪ Mest kvalitet i boligen til bedste pris dvs. leje

▪ Effektivisering af energi, vand og administration mv.



Boligen og det lokale 

fællesskab 

▪ Den store verden og digitalisering

▪ Øget behov og fokus på det nære og lokale

▪ Fællesskab – typisk det lokale og fysiske – der 

hvor vi hører til og kommer fra

▪ De uformelle relationer og til familie, venner og 

butik,, forening og arbejdsplads  

▪ ” Den ægte vare” - Vi såvel unge og ældre higer 

efter ægte nærvær, fællesskab, dialog, 

forståelse og engagement



Nye fællesskaber og 

relationer 

▪ Gode tilbud tiltrækker – men relationer 

fastholder både familier, børn, unge og ældre

▪ Når man vælger en ny aktivitet – opstår 

muligheden for nye relationer og fællesskaber

▪ Vi har brug for nye relationer hele livet igennem

▪ Især hvis vi flytter til et område og by, som vi 

ikke kender i forvejen

▪ Boligforeningen som fødselshjælper for nye 

relationer og uformelle fællesskaber 



Detailhandlen: Kamp om 
markedspladsen

▪ Centralitet og masse bliver afgørende

▪ De gode destinationer vinder 

▪ Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og ændrer 
det bestående

▪ Hvordan ligger byen – de største trusler er internettet, 
grænsehandlen, andre byer og detailhandlen selv

▪ Internettet som integreret platform bliver afgørende

▪ De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 
fremtidens markedspladser skal ligge

▪ De største og de mest innovative vinder!

Vær med til at udvikle flere lokale 

destinationer, mødesteder og fællesskaber!



Boligforeningen i

Kvarteret 

▪ Fra tilbud  til  aktiv udvikling af by og område

▪ Samarbejde med de butikker, foreninger og lokale 

ildsjæle om byens/områders liv og aktiviteter

▪ Vi husker bedst, det vi mister men ……

▪ Hvad kan løfte kvarter, område eller byen?

▪ Kend din by, din Rod!

▪ Opsøg  de nye beboere og lyt til deres behov og 

ønsker

▪ Cafe, park, samlingssteder  og nye tilbud

▪ Test og prøv af og vær indstillet på at ændre retning



Bestående byggeri -

omgivelser

▪ De smukke græsplæner og det friserede budskab

▪ Erstattes med arealer, der kan bruges til noget

▪ Skab sociale miljøer omkring boligerne

▪ Giv mulighed for det moderne byliv og udendørs 

udfoldelse – fitness, parcour etc.

▪ Kolonihaver i forbindelse med boligen

▪ Husk på, at det kun er gårdmændene og det øvrige 

personale, der synes det letteste er at slå græs

▪ Det der betyder noget for os, passer vi bedre på





Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og e-bog format

▪ Gratis på e-reolen 

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr.,  e-bog 149 

kr.
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