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Fakta om familien
▪ Ikke færre familier - singlerne vokser svagt
(overvurderet)
▪ Danske familier er mere sammen med deres børn end
for 15-25 år siden
▪ 72% bor sammen med far og mor
▪ 68% af danske børn vokser op med begge deres
biologiske forældre
▪ 18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)
▪ 10% bor med forsørger og ny partner
▪ Familien er blevet et valg
▪ Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen

Vi bor mest til leje som
unge og seniorer
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Nettotilflytning til kommunerne i 2019

Hvad er der ved at ske?

▪ Et rækkehus på Amager på 120-130 kvm koster som nyt
i dag over 4 - 4,2 mio. kr.
▪ Aarhus er på vej mod samme prisniveau (pt 3,8 mio. kr.)
▪ De unge børnefamilier er nødt til at flytte ud af byen for
at realisere deres boligdrøm
▪ Derfor flytter de nu ud på ny – de kan også sælge deres
ejerlejlighed til en ok pris i dag
▪ Det samme skete i 2006-07 inden boligkrisen og i årene
inden
▪ Befolkningstilvæksten vil i de kommende år blive større
rundt om og i længere afstand fra de store byer

Den geografiske bosætning
og boligmarkedet
▪ Begyndende decentralisering i årene 2018-23
▪ Herefter endnu et fokus på de største byer via en
boligkrise ca. 2026-28 (vi bliver aldrig klogere)
▪ Derefter et skifte i bosætning på grund af
selvkørende biler, geografisk uafhængigt arbejde
og en kraftigt voksende interesse for natur, frisk
luft mv. i det åbne land og skovene
▪ Danmark er begyndt at ændre struktur over mod
noget, vi kendte før industrialiseringen
▪ Bymæssige koncentration ikke nødvendig fremover

De unges boliger:

▪ Farvel til kollegieværelset – for småt
▪ Centralitet afgørende midt i hjertet af en stor by
▪ Størrelsen er ikke afgørende, hvis det ligger i
centrum
▪ 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

Seniorer prioriteter

Ikke flytte for langt – mange bliver i huset
120kvm eller 90 for den enlige
Vil hellere bo i andel eller til leje end tidligere i livet
Ny tendens til at flytte mod centrum
Mere optaget af at bruge penge på oplevelser og tøj
end på boligen
▪ Service i boligen, fælleshus med overnatning, ingen
vedligeholdelse
▪ Er ikke opsøgende, men skal lokkes
▪
▪
▪
▪
▪

Fremtidens seniorer

▪ Vil flytte og omgruppere tidligere i livet
▪ 68 generationen vil gerne flytte i bofællesskaber, men
det vil generationen fra 1956-1966 sandsynligvis ikke
▪ De første vil lave om på samfundet, den efterfølgende lave om
på sig selv og sit eget liv
▪ Der er også nogen, der bare gerne vil have et nyt hus

▪ Det er kun i nogle år, man kan sikre sig en ny partilværelse
▪ Er stor del af seniorboliger kommer til at være beboet af
enlige kvinder på et tidspunkt
▪ Der bliver lige så mange drømme, som der er seniorer

Danskernes boligdrømme
er konstante
- også om 20 år
▪ Uændret ønsker langt størstedelen af danskere
over de seneste 15 år at have en ejerbolig.
▪ De fleste ønsker et parcelhus eller rækkehus
▪ Færre unge bor i eget hus end tidligere og
drømmer om eget hus, men vil ikke gå på
kompromis for at eje et hus.
▪ Ældre enlige over 60 år ønsker ikke at eje egen
bolig.
▪ Kilde: Center for Bolig og Velfærd sociolog Hans Kristensen og Civilingeniør og
Økonom Hans Skifter Andersen.
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Prisen på boligen

▪ Der er brug for relativt billige boliger også i
fremtiden
▪ Prisen er afgørende for den nye
beboersammensætning
▪ Det kan godt blive så dyrt, at kun mennesker,
der modtager meget støtte fra det offentlige har
råd til boligen
▪ Det kan også blive de velhavende, der tager
over

Kvalitet og lejeboliger

▪ Apteringen er kvaliteten – derfor er det vigtigt at
holde en høj standard, hvis I ønsker at leje ud i
den dyre ende
▪ Terrasse/stor altan er vigtig – 20-30 kvm
▪ De vil have noget nemt, hvis de bor til leje
▪ Seniorer har ikke brug for meget plads, men
god plads
▪ Familieboligen og ejerboligen er toppen – I skal
finde en rolle for de mere ”flyvske” af dem

Hvad kræver den nye type
af lejere
▪ De regner med, at kommunikationen foregår digitalt
▪ De forventer service og at alt fungere fra dag 1
▪ De klager over dårlig standard, manglende
renovation, dårlige skilte og manglende rengøring
af fællesarealer
▪ De kræver genbrug og bybier i de større byer
▪ I bliver nødt til at tænke som dem, hvis i ønsker et
godt forhold til Jeres lejere
▪ De laver en rating på et netmedie, hvor de andre
unge læser den slags

Fællesskabet som
tilstand
▪ Selve området og boligen er blot en fysisk skal og
ramme
▪ Boligen og området bliver et fællesskab, når vi
skaber nye venskaber, fester, udvikler, bygger og
måske river ned, så smelter vi sammen med andre i
et lokalt fællesskab.
▪ Vi kan bedre beskrive det vi mister end det
fællesskab vi har i dag
▪ Den unge generation på 18-25 er mere
fællesskabsorienterede end for 15 år siden

De nye fællesskaber og
tilfældige møder
▪ Beboerne skal kunne møde hinanden tilfældigt –
som i gamle dage i vaskekælderen eller den
lokale forening
▪ Kolonihaver og udendørs aktiviteter, som man
lige kommer forbi på vej ind i bygningen
▪ Nyindretning af grønne arealer, motionsområder
og legepladser mv.
▪ Beboerorganisation arrangerer noget, der ikke
kræver mere end at man møder op og kan gå igen
– fleksibilitet i arrangementer

Fællesskabet og
beboerdemokratiet
▪ Boligområder skal være steder, der er skabt til det
tilfældige møde – ”vi løb lige ind i hinanden”
▪ De steder skal vi genskabe og udvikle – også
udendørs
▪ Det gamle beboerdemokrati risikere at uddø relativt
snart – der er brug for nye former og organisationer
▪ Lad beboerorganisationen være rygraden og giv
mulighed for spontane og lejlighedsvise aktiviteter
▪ Opgangs-fællesskaber og klynge-fællesskaber frem
for den store boligorganisation

Fremtidens
boligforening
▪ Digitalt til stede hele tiden – skal kunne være i lommen
▪ Tænk på at lægge et digitalt lag hen over det område, I
ligger i og har lejligheder i – hvad giver det af nye
muligheder?
▪ De unge ønsker andre løsninger end de ældre – men der
er også en gruppe i familiealderen, der tænker nyt
▪ Helt nye mødeformer og beslutninger – det gælder ikke
længere om at deltage i så mange møder som muligt
▪ I skal kunne matche andre tilbud
▪ Der er brug for udvikling for at undgå afvikling

Fra segmentbolig til generel
boligefterspørgsel
▪ De unge ønsker mere end et kollegieværelse
▪ De ældre ønsker noget andet end ældreboligen
▪ Familieboligen er fremover langt mere en
fleksibel bolig, der kan bruges af familier med
børn – både som sigler og par – og familier
uden børn
▪ Man skal bygge gode boliger fremover frem for
boliger til bestemte grupper
▪ Det er ikke altid bygherren, der bestemmer
beboersammensætningen

Den almene sektor er
overreguleret
▪ Boligstørrelser, belåningsformer, styring og kommunal
anvisningsret
▪ Landsbyggefonden, som dræner den enkelte afdeling
og bebyggelse for mulighederne for selv at gøre
boligerne tidssvarende
▪ Den politiske styring af byggemuligheder mv samt
indgriben i Landsbyggefonden
▪ Den var bedre for den almene sektor at være fri af
reguleringen – som i Sverige
▪ En selvejende forsyner af boliger til almindelige
mennesker i samfundet

Hvordan bor vi
om 20 år?
▪
▪
▪
▪

Parcelhuset er ikke ved at gå af mode
Lejligheder og rækkehuse er også en del af fremtiden
Vi vil have mere plads og en højere standard
Fællesskab i bebyggelser for den samme type
mennesker vil have spredt sig – yngre familier, seniorer,
unge etc.
▪ Geografisk er vi begyndt at sprede os mere ud over
landet
▪ Flere vil bo i landejendomme og andre steder i de mere
åbne land
▪ Storbyrotterne findes – men forstår ikke hvad der skete
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