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Randers Bo- og Erhvervstræning holdt re-

ception for deres startboliger. De er glade 

for startboligerne og navnet Strømmen. Ik-

ke fordi de vil være modstrøms, men fordi 

de vil vende strømmen for de unge, der 

mest af alt har oplevet at kæmpe mod 

strømmen. Mens et mylder af receptions-

gæster i underetagen lykønsker og taler om 

startboligerne, er vi trukket oven på i Kri-

stians lejlighed.

Kristian Bonde er 20 år og en af bebo-

erne i startboligerne. Han har tidligere bo-

et på kollegiet i Adelgade, men den første 

november flyttede han ind i en lejlighed i 

Strømmen. 

- Det er rigtig godt. Her er masser af an-

dre unge og nye venner, svarer Kristian 

prompte, på spørgsmålet om hvordan det 

er at bo i lejligheden.

Boligen er lys, rar og indbydende at træ-

de ind i. Kristian har et stort dagligrum med 

et lille tekøkken, et soveværelse og et dej-

ligt stort bad og toilet. Her en god stor so-

fa at brede sig i og en fladskærm på væg-

gen. Lejligheden er i det hele taget et sted, 

hvor man føler sig velkommen og med god 

plads til vennehygge. I lyset af hvordan un-

ge menneskers boliger kan ligne en stor og 

uoverskuelig rodekasse på en markedsplads, 

er Kristians lejlighed bemærkelsesværdigt 

ryddelig og ordentlig.

en strøm af 
tryghed og 
gode venskaber
Startboliger er en ikke en livslang løsning, men de gi-
ver de unge en særlig støtte og et trygt fundament. 
Kristian Bonde, Randers Bo- og Erhvervstræning, er en 
af de unge, der har gavn af en startbolig.
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vi laver mad og spiser sammen de første fi-

re hverdage i ugen. I hverdagene får vi hjælp 

til indkøb og madlavning, men ikke i week-

enden, der klarer vi det selv, fortæller Kri-

stian, der også er nyvalgt bestyrelsesmed-

lem i UFL (Unge for Ligeværd). Gennem UFL 

Klubben får han yderligere muligheder for 

at møde andre unge og lave aktiviteter. I 

skrivende stund er de unge ved at arrange-

re en tur til Aarhus.

En tryg mor

Kristian sidder i sofaen med sin mor. De er 

glade, smilende og imødekommende. Kri-

stian er stolt over sin lejlighed og Anne Fri-

is Bonde, Kristians mor, er glad og tryg.

- Det er helt unikt at kunne få sit barn 

herind i startboligerne i Strømmen, fortæl-

ler hun.

- Det er dejligt, at Kristian har fået et 

sted, hvor det er lækkert at være. Og for 

mig som mor, og for os som familie, er det 

trygt og en god tanke at vide, at Kristian er 

et sted hvor kan få og får hjælp, når han har 

brug for det, fortsætter hun. 

Hjælp til basale ting

Kristian er i et ressourceforløb for at afkla-

re hans muligheder for uddannelse og ar-

bejde, og han bor i startboligen, fordi han 

har brug for hjælp. 

Han har DiGeorges Syndrom og ADHD, 

som blandt andet er årsag til at nattesøv-

nen ikke er for god. Han springer i tanker-

ne og bliver rastløs.

- Kristian har brug for hjælp til at få de 

basale daglige ting til at fungere, og det får 

han her. Det er en anden god ting ved start-

boligen, fortæller Anne.

39 mio. til startboliger
Partierne bag satspuljeforliget fordelte 39 millioner kroner til startboliger, 

som er en boligform, der skal lette overgangen til voksenlivet for udsat-

te unge mellem 18 og 24 år.

Det er tredje år, der bliver givet penge til startboliger. Det særlige ved 

stratboliger er tilknytningen af en social vicevært, der hjælper de unge 

med både praktiske ting i hverdagen, men også med at fastholde uddan-

nelse og job.

Med de nye bevillinger er antallet af kommuner med startboliger 25. 

Læs mere om startboliger og se oversigt over kommuner med startboliger 

på: http://mbbl.dk/nyheder/nyhed/kommuner-faar-penge-til-startboliger
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Kristians økonomi er udgjort af kontant-

hjælp, men huslejen i startboligen er af en 

størrelse, så Kristian er i stand til at betale 

den. Han får hjælp til at planlægge og bud-

gettere og dermed at få økonomien til at 

hænge sammen. Derfor får han udbetalt et 

fast ugentligt beløb, så forbruget ikke løber 

af med ham.

- Jeg ville da gerne have lidt flere penge 

i pungen, men det er ikke det, jeg bruger 

flest tanker på, siger Kristian.

Mange tanker bruger Kristian på fitness 

og træning. Han træner dagligt sammen 

med venner, det er tydeligt at han har en 

veltrænet og stærk krop, og de taler meget 

om fitness. Kristian og vennerne bruger snildt 

2-3 timer hver dag på at træne og på at dis-

kutere fitness.

Størstedelen af de unge i startboligerne 

er i praktikforløb. Det har Kristian også væ-

ret adskillige gange før. De har alle i Strøm-

men fået en mulighed for et fællesskab med 

andre unge. Og de har fået et fundament, 

hvor de kan finde deres egen identitet og 

en base for at bygge deres fremtid op.

Og drømmen for Kristian ville være at 

blive sportsmassør.

- Men jeg kunne nu også godt tænke 

mig at komme i praktik på Tradium som me-

kaniker, fortæller Kristian, der som mange 

andre unge mænd i hans alder har en svag-

hed for alt hvad der kan drives frem af ben-

zin og diesel.

- Vil du huske at skrive, at pædagoger-

ne hernede gør et fantastisk arbejde. De vil 

de unge, det kan jeg som mor og det kan 

de unge mærke, og de er meget fleksible 

og hjælpsomme, siger Anne Friis Bonde til 

slut.

Den hilsen er med glæde sendt videre 

til personalet. 


