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Kilde: Danmarks Statistik

Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks

Boligforbruget stiger hurtigere end privatforbruget

med ca. 4% om året



Demografi Danmark 
Absolutte tal 2015-2025

Kilde: Danmarks Statistik, 2014

2015 2025 Ændring

0-9 627372 651288 23916

10-19 684627 639410 -45217

20-29 722233 753573 31340

30-39 675885 738708 62823

40-49 801614 673159 -128455

50-59 750107 779115 29008

60-69 688754 702663 13909

70-79 459645 587750 128105

80-89 195891 289093 93202

90 + 42465 50603 8138

I alt 5648593 5865362 216769



Demografi Langeland 
Absolutte tal 2015-2025

Kilde: Danmarks Statistik, 2014

2015 2025 Ændring 2035 Ændring

0-9 888 793 -95 831 -57

10-19 1259 904 -355 852 -407

20-29 817 734 -83 661 -156

30-39 953 965 12 971 18

40-49 1539 1063 -476 1091 -448

50-59 2099 1688 -411 1236 -863

60-69 2431 2201 -230 1919 -512

70-79 1582 2112 530 2030 448

80-89 864 1024 160 1418 554

90 + 215 256 41 353 138

I alt 12647 11740 -907 11362 -1285





Opskriften på succes

 Flere tilflyttere

 Seniorer

 Børnefamilier

 Mennesker fra resten af Europa

 Flygtninge

 Flere børn og flere fødsler

 Børnefamiliernes vilkår og muligheder for at få en 

hverdag til at hænge samme

 Få børnerige familier hertil fra DK, EU mv.



De nye livsfaser
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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.



De unge i 20erne bor 

typisk  i etagebolig



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 renaissance



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



De unge børnefamilier:
Hvordan skal huset se ud?

 Nogle børnefamilier og især de ynge par vil meget 

gerne have et arkitektegnet hus helst i 2 niveauer.

 Boligen skal udstråle noget særligt d.v.s. særlig form, 

lysindfald, indretning, materialer

 Man skal kunne se, at der har været en arkitekt og ikke en 

lokal murermester

 Tænkt og tegnet flotte detaljer ind i husets udtryk, overflade, 

indretning, beliggenhed på grund etc.

 De fortrækker ellers et hus fra 60erne eller 70erne

 Huse fra 90erne – vognly, afvamlet, samtalekøkken 

er ikke i høj kurs



Boligen omgivelser

 Alle aldersgruppe ønsker sig en have med en 

terrasse til grill og hygge – terrassen er vigtigst

 Børnefamilier ønsker sig en nem have, men 

samtidig plads til græsplæne.. Fodbold og 

trampolin

 Seniorer ønsker sig en mindre have til at sidde 

og hygge sig i og grille, men ikke for stor.



De 5 vigtigste faciliteter 

ved valg af boligen !
(Århus)



Vores undersøgelser

 Transport – infrastruktur og off. transport

 Lokationen – til og fra arbejde, institutioner, 

indkøb mv.

 PRIS

 Ry og rygte 

 Omtale fra andre den vigtigste 

rekrutteringsfaktor

 Skolen – når vi taler børnefamilier



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

 Vores bosætningsundersøgelser viser, at det 

vigtigste er hverdagen og hverdagens forhold

 Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 

daginstitutioner, sportsklubber, 

fritidsaktiviteter, gode naboer, etc. etc.

 Store spektakulære begivenheder kan man køre 

eller rejse efter (Herning får ikke tilflytning 

p.gr.a. Boxen)

 Andre spektakulære tiltag betyder stort set intet



Det der med 

beliggenhed…

 Det vigtigste for børnefamilier er:

 Nærhed til arbejde, indkøb, natur, skov og strand, 

parker og legepladser, skolen, børneinstitutioner, off. 

transport og for nogle familie

 For seniorer:

 Nærhed til indkøb, natur, skov og strand, off. 

transport og også kultur med bio, bibliotek teater og 

museer, vicevært er også populært

 Nærhed til cafeer og natteliv spiller ikke nogen 

stor rolle – heller ikke for de unge



Bosætningsdebatten

 Når der refereres til en generel tendens i alle lande, 

så slå bullshit filteret til – det passer ikke!

 Vores fhv. boligminister har sagt, at 70% af jordens 

befolkning vil bo i megabyer i 2050 

 Det rigtige er i BYER – med over 200 indbyggere

 Curt Liliengren fra Boligøkonomisk videnscenter, 

Realdania, har ingen tal for påstanden om, at alle vil 

flytte til byerne

 Det er nogle andre mekanismer, der er i gang, når 

de unge familier bosætter sig



Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)





Udflytning fra de store 

byer er i gang

 Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Odsherred, Stevns 

og Vordingborg kommuner har nettotilflytning i 

2014

 Ditto har Skanderborg, Odder, Syddjurs, Hedensted 

og Læsø

 Når det bliver for dyrt, så flytter de unge familier ud

 Så den ”store” storby trend er også bestemt af 

penge

 Det er ikke slut med de små bysamfund



Indkomstfordelingen 

for familier, 2014
(3,55 mio. familier)
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Kilde: Skatteministeriet,  2015



Langeland som sted og 

omtale

Her gror

gråt hår

og 

grønne

sager
Annonce:

Bedemanden 

Peter 

Klemmensen

Hos os er de 

efterladte i 

centrum!

Kontakt os idag!

http://www.fyens.dk/modules/textads/click.php?adid=891&bookingid=3275
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Langeland –

mulighedernes land

 Det er vigtigt at vende perspektivet

 De gladeste landmænd findes på Lolland (roer)

 Hvad går rigtigt godt på Langeland – oog hvad kan 

vi fortælle omverdenen?

 Lokale produkter, nyt nordisk køkken og også 

efterfølgeren

 Uden stress og jag – Børnerøven i praksis

 Rudkøbing og byens kvaliteter

 Det er ikke forkert at leve af turister og 

deltidsbeboere (second homes)





Nettoflytningen ved at 

vende

 Køge Bugt kommunerne, Vordingborg 
Kommune Nyborg kommune samt Aalborg, 
Læsø og Odsherred har større nettotilflytning i 
procent af kommunens befolkning end 
Københavns Kommune og Århus Kommune

 Ditto i kommunerne lige nord for København –
udflytning af storbyens unge familier

 Århus har ikke større tilflytning i pct end de 
omgivende kommuner Skanderborg, Odder, 
Horsens og Hedensted



Hvad skal der til for at 

overleve som mindre by og 

landsby?

 Ildsjæle og lokale foreninger og kræfter

 Lokalt indkøb – men det kommer med et opland 

på ca. 800-1000 familier

 Adgang til infrastruktur og kollektiv transport

 Der skal være en fortælling fra familie, venner 

og bekendte at komme efter 

 Det er langt hen af vejen områderne selv, der 

vælger deres fremtid 

 Husk det nu – vi skaber selv livet i småbyerne 
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