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dNapasser til unge med
særlige behov

Jens Løkke Møller er souschef i boligforeningen Alboa i Aarhus. Han udtrykker et 
behov for fokus på unge med særlige behov både fra lovgiverne, boligforeninger 
og kommuner.
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- Med boligforeningernes dna ligger det lige for at have fokus 

på at hjælpe denne gruppe af unge, siger Jens Løkke Møller, der 

er souschef i boligforeningen Alboa i Aarhus.

- Vi møder jo også de unge med mellemrum, hvor de henven-

der sig i vores udlejning. Men det er svært, fordi vi for det første 

sjældent har noget, der passer til dem og deres økonomi. Der-

næst har vi heller ikke forlods lejligheder specifikt til denne grup-

pe, så de vil jo glide ind i den almindelige venteliste.

Spørgsmålet er om det er muligt at skabe rum for at afsætte 

og målrette boliger til denne gruppe af unge, som ikke kan gøre 

brug af almindelige ungdomsboliger. Oftest vil lejlighederne væ-

re for dyre og dertil kommer, at de har brug for en fælles social 

sammenhæng med andre unge som dem selv.

- I forbindelse med nybyggeri er det helt urealistisk. Det vil bli-

ve alt for dyre huslejer. Der er over hele landet gang i renoverin-

ger af ældre afdelinger i boligforeningerne via Landsbyggefon-

den. Alene her i Alboa for 1- 1½ milliard. De omfattende renove-

ringer medfører også huslejestigninger, så det er ikke en løsning, 

men man kan overveje at udføre mindre omfattende renoverin-

ger i enkelte opgange og skabe opgangsfællesskaber, fortsætter 

Jens Løkke Møller.

- Hvis der skal skabes en vedvarende løsning for gruppen er 

det nødvendigt med lovgivning, der åbner mulighed for differen-

tiering af huslejen gennem særlige låneordninger og tilskud og 

dermed mulighed for særlige boliger med fælles lokaler til aktivi-

teter. Så det er ikke et problem boligforeningerne kan løse alene. 

Det er nødvendigt med et samarbejde mellem lovgivere, kommu-

ner og boligforeninger.

I mange kommuner kan der være en mulighed i en ombyg-

ning og tilpasning af for eksempel nedlagte ældre plejeboliger og 

lignende byggeri. Et eksempel på et byggeri som kan ændres og 

tilpasses målgruppen af unge med særlige behov er Egmontgår-

den i Aarhus. Egmontgården er en selvejende institution, hvor drif-

ten er udliciteret til Alboa af fonden bag gården. En model kun-

ne være at skabe et ”50/50 byggeri” med en blanding af unge 

med særlige behov og almindeligt fungerende unge

- Her kunne man, som Ligeværd har været inde på, måske ska-

be boliger til de unge med muligheder for fælles aktiviteter, og 

samtidig gøre det attraktivt for andre unge også gennem en at-

traktiv husleje, siger Jens Løkke Møller. 

Alboa indgår gerne i et udviklingssamarbejde med Ligeværd 

for at finde løsninger på udfordringerne og for at starte en poli-

tisk proces, så målgruppens problemer kommer på dagsordenen.

- Jeg synes, der er behov for et fokus på det her område, og 

det er ikke nok at bygge ungdomsboliger. Det bliver for dyrt og 

der skal mere opfølgning på de unge. Vi vil gerne bidrage til at 

bære problematikken videre gennem vores samarbejde med by-

ens øvrige boligforeninger og Aarhus Kommune. Hvis vi sammen 

kan pege på nogle løsningsmodeller kunne næste skridt være at 

løfte det op på landspolitisk niveau, slutter Jens Løkke Møller. 
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