
Vi har et problem

Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniserin-
ger i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. 
Langt hovedparten går til genopretning af bygnin-
ger, mens mindre, men stadig betydelige beløb, er 
afsat til fornyelse af de grønne områder. Andre mil-
lioner er afsat til boligsociale helhedsplaner.

Efter færdiggørelsen af bygningerne finder der et 
etårs-eftersyn sted, og driftspersonalet står pa-
rat til at overtage driften under ledelse af mange 
faguddannede driftschefer og inspektører i bolig-
organisationerne. Boligsociale helhedsplaner føl-
ges af styregrupper og evalueres efter nogle år.

Anderledes med de grønne områder. Her finder in-
gen opfølgning sted, boligorganisationer med an-
satte landskabsarkitekter kan tælles på én hånd, og 
kun i de færreste boligområder er ansat gartnere.

Nogle steder går det godt. Men andre grønne 
områder med investeringer for millioner af kroner 
forfalder hvert år på grund af mangel på fagud-
dannet personale og manglende opfølgning og 
brug af plejeplaner.

Der må findes en løsning
Der skal igangsættes en proces, der sætter fokus 
på den efterfølgende drift af de grønne områder, 
som fonden bevilger penge til. Landsbyggefon-
den og landets boligorganisationer har en fælles 
interesse i at sikre ekspertise til at forvalte de nye 
grønne anlæg.

Det kan fx være ved at stille krav til en status ef-
ter et år. Eller forpligte boligorganisationerne til 
at bruge faguddannet personale – eksternt eller 
internt – til i en given periode, fx 3 år, at lede el-

ler supervisere driften af de grønne områder. For 
at sikre, at de nye anlæg kommer igennem den 
vanskelige og afgørende startperiode.

Boligorganisationerne har en særskilt opgave 
med at uddanne personale og sikre en organise-
ring, der forankrer driften af de grønne områder i 
organisationen.

Ansæt flere med faglig kompetence
I takt med at oplevelsen af boligområderne og det 
visuelle indtryk får stigende betydning for udlej-
ningen og markedsføringen – se artikel 1 – øges 
vigtigheden af den faglige kompetence indenfor 
anlæg og pleje af de grønne områder.

I alle større boligadministrationer og boligorga-
nisationer bør der være landskabsarkitekter eller 
personer med tilsvarende viden til at varetage de 
overordnede opgaver. Det kan sikre fokus på de 
grønne områder og støtte udvikling, planlægning 
og fornyelse af de grønne anlæg.

Landskabsarkitekternes afgørende opgave for 
driften er at sørge for plejeplaner og ansættelse 
og uddannelse af personale til at holde de grønne 
anlæg.

Når organisationen har en størrelse, hvor der fin-
des en teknisk afdeling eller en byggeafdeling 
på 5-6 personer, bør en af medarbejderne være 
landskabsarkitekt eller have en tilsvarende viden.

I mindre boligorganisationer kan man købe en 
ekstern rådgiver til at hjælpe med drift og udvik-
ling af de grønne anlæg.
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Faglig kompetence skal udvikles

Drifts- og plejeopgaver i de grønne områder fyl-
der i snit mellem 15 – 25 % af driftsopgaverne i 
en boligafdeling.

Af landets ca. 7.000 ejendomsfunktionærer er 
omtrent 100 faglærte gartnere med en 4-årig ud-
dannelse. Der findes mange ejendomsfunktionæ-
rer, som rigtig gerne vil pleje de grønne områder, 
men ikke har de fornødne kompetencer. 

Pleje af de grønne områder udgør en forsvinden-
de lille del af ejendomsfunktionærernes uddan-
nelse - den 3½-årige uddannelse som service-
tekniker.

Det er oplagt at ansætte en gartner i boligorga-
nisationer eller afdelinger, hvor der er mere end 
4-5 fuldtidsstillinger tilknyttet driften. Mens andre 
driftsopgaver er fordelt jævnt hen over året er 
driftsopgaverne med grønne områder koncentre-
ret i sommerhalvåret. 

Den manglende prioritering af fagligt uddannet personale til 
at pleje og udvikle friarealerne taler sit tydelige sprog, når man 
ser sig omkring i boligområderne. 

”

I en rækkehusbebyggelse vil der ofte være et  mindre behov for en grøn driftsmand, da beboerne har deres private 
haver med stor frodighed og fællesarealerne er små. (3B, Vestergården 2)



Der er derfor brug for at efteruddanne ejendoms-
funktionærer, så de kan træde ind i teams og 
sammen med en gartner sørge for boligorganisa-
tionens eller afdelingens grønne områder.

I større organisationer kan man organisere et 
korps af gartnere, der kommer rundt til afdelin-
gerne flere gange årligt og støtter ejendomsfunk-
tionærerne i det daglige arbejde ved sidemands-
oplæring. 

En anden model kan være at bruge eksterne gart-
nere i spidsbelastningsperioder.

Det er landskabsarkitektens opgave at sikre, at 
ejendomsfunktionærerne efteruddannes og den 
faglige kompetence er til stede i sommerhalvåret, 
når de grønne områder kræver mere pleje.

Friarealerne skal 
prioriteres økonomisk - et hjertesuk

I mange boligafdelinger sparer man på de grønne 
områder og bruger hellere penge på boliger og 
bygninger. Det er vigtigt, at bygningerne fremstår 
velholdte, men nedslides og forfalder de grønne 
områder daler boligafdelingens attraktionsværdi i 
samme takt.  At fokusere på de grønne områder 
er en investering, som betaler sig – se artikel 1.

Mange trænger til en plan for de grønne områder 
Vi har heldigvis mange boligområder med flotte 
og velplejede grønne områder. Mange andre om-
råder trænger imidlertid til en kærlig hånd – områ-
der der ikke er omfattet af store moderniseringer 
støttet af Landsbyggefonden.

Med en udviklingsplan for de grønne områder bliver 
der sat fokus på forbedringer i området. Så de årlige 

driftsmidler bruges på etapevis at pleje og plante ef-
ter denne plan. 

Planen kan spare boligafdelingen for lappeløs-
ninger og optimere plejen – det giver besparel-
ser, så planen kan betale sig selv hjem. 

I de større organisationer vil en landskabsarkitekt 
kunne hjælpe med udviklingsplanen. Eventuelt 
som en tillægsydelse, der kan købes billigere end 
rådgiverydelser fra tegnestuer.

Mindre organisationer kan med fordel købe rådgi-
ver / landskabsarkitekt til at lave en udviklingsplan.

Kurser og efteruddannelse 
for ansatte og folkevalgte

Helt grundlæggende er der behov for et øget fokus 
på den grønne ekspertise i boligorganisationerne ved 
at BL – Danmarks almene boliger og boligorganisa-
tionerne sætter det grønne på dagsordenen og i det 
daglige prioriterer arbejdet med de grønne anlæg. 

I den enkelte organisation kan en ansat land-
skabsarkitekt eller skov- og landskabsingeniør 
holde kurser for driftspersonalet i f.eks. beskæ-
ring, ukrudtsbekæmpelse og pleje. 

Og kurser om indretningen af de grønne områder 
kan inspirere bestyrelsesmedlemmer og gøre de 
grønne områders store potentiale synligt. 

Der er et behov for at opgradere indsatsen og 
sikre velholdte grønne områder, ligesom det i dag 
sker med moderniseringen og vedligeholdelsen 
af boliger og bygninger. Det er de almene bolig-
organisationers udfordring i arbejdet med bolig-
afdelingernes store rekreative områder.

En udviklingsplan for friarealerne med en eta-
peinddeling, gør det muligt at renovere friarea-
let efter en overordnet idé over flere år. 

”



Blå mænd på beskærekursus. (DAB)
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Find inspiration i forslag til politisk program

• Bilag 4 - Boligorganisations XX politisk pro-
gram for udearealer



Ejendomsfunktionærer i gang med at omdanne et græsareal til staudebed ved ankomst til bebyggelsen. (DAB)

Grøn gennemgang i afdeling med bestyrelsen. (DAB) Blå mænd på kursus i plantekendskab. (DAB)
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