
Det er ofte hen over efteråret, når 
det bliver koldt og vådt i vejret, at 
problemerne viser sig. De forfaldne 
boliger bliver svære og dyre at varme 
op, og der kommer måske skimmel-
svamp og fugt. I efterårsmånederne 
får Lemvig Kommune derfor flest 
henvendelser om faldefærdige og 
usunde boliger. Lemvig har de seneste 
år kombineret byfornyelsen med en 
målrettet boligsocial indsats. Kom-
munen ansatte i 2013 en boligsocial 
medarbejder, som har haft til opgave 
at koordinere indsatsen og stå for 
dialogen med borgerne. 

-  Det er oftest de mest udsatte 
familier, der bor i de dårligste boliger. 
Vi har derfor et stort politisk ønske 
om, at når vi arbejder med byforny-
else, så skal det komme de dårligst 
stillede til gavn, fortæller Lemvigs 
borgmester Erik Flyvholm (V).

- På den boligsociale del har vi 
børnefamilierne højest prioriteret. I 
forhold til det fysiske miljø prioriterer 
vi der, hvor vi laver byfornyelsespro-
jekter. Hvis man kan få de dårligste 
boliger væk, så styrker det både de 
miljømæssige og sociale indsatser, 
siger Erik Flyvholm.

Bolighajer og sociale nomader

Ligesom mange andre kommuner har 
Lemvig oplevet et fald i indbyggertal 
og dermed et overskud af boliger, som 
med tiden bliver forfaldne og sund-
hedsfarlige at bo i. Boligspekulanter 

udlejer de dårlige ejendomme til lav 
pris og ofte uden indskud, og det 
tiltrækker udsatte familier.

- Det kan være en nødløsning for 
de ressourcesvage borgere, fordi de 
ofte har et akut boligbehov. Man kan 
komme ind uden indskud, men opda-
ger så senere, at der måske både er 
fugt og skimmelsvamp, og at varme-
udgifterne er så høje, at de ikke er til 
at betale. Og så kommer man hurtigt 
til at flytte igen. Nogle af de socialt 
mest belastede borgere flytter ofte 
– de såkaldte 'sociale nomader' – og 
det giver ustabile rammer om deres 
familieliv, siger Erik Flyvholm. 

I forvejen kæmper mange af disse 
borgere med blandt andet sundheds-
mæssige, psykiske og økonomiske 
problemer, som kun bliver forværret af 
en usikker boligsituation.

Ikke blot en teknisk opgave

Historisk har det været en teknisk 
opgave at kondemnere og nedrive 
utidssvarende ejendomme, men i 
Lemvig har man erkendt, at proble-
met i høj grad også har menneskelige 
omkostninger, og at opgaven derfor 
kræver en kombineret fysisk og social 
indsats. 

- Vi har tradition for, at man arbej-
der sammen på tværs, og så har vi 
en flad organisation, som gør, at man 
nemt kan have en dialog. På den 
måde får vi hele billedet af situati-
onen, når der er nogle sager med 

dårlige boliger. Det handler ikke kun 
teknisk om at få fjernet en ejendom 
og få genhuset beboerne; det handler 
om, at de her mennesker bliver gen-
huset på en god måde og kommer det 
rigtige sted hen, så de ikke flytter igen 
om et halvt år, siger Erik Flyvholm.

Kommunen har ansat en boligsocial 
medarbejder med erfaring fra det 
sociale område, som tager sig af 
dialogen med borgerne gennem hele 
processen – og ofte også følger op 
efter genhusning. Hun har tæt daglig 
kontakt med den tilknyttede medar-
bejder fra Teknik- og Miljøafdelingen 
og koordinerer med resten af det 
boligsociale team, som yderligere 
består af kommunens jurist samt 

medarbejdere fra Børn og Familiecenter, ydelses-
kontoret og Handicap og Psykiatri. Fremover skal der 
desuden tilknyttes en fast kontakt til hjemmeplejen, for 
at kommunen kan være endnu mere på forkant. 

Cirka halvdelen af alle sager opstår på baggrund af 
henvendelser – enten fra beboerne selv eller fra naboer 
eller hjemmepleje. Andre gange starter det med, at 
den boligsociale medarbejder og medarbejderen fra 
Teknik- og Miljøafdelingen simpelthen kører ud til de 
dårlige boliger og går hen og banker på. 

Social, økonomisk og miljømæssig gevinst

Erfaringerne fra arbejdet har været gode, og den 
boligsociale medarbejder, som i første omgang blev 
ansat i en etårig projektperiode, er i dag fastansat. 
Siden indsatsen startede i 2014, har der været 162 sager 
og 30 genhusninger. 

- De, der har oplevet at skulle genhuses, har været 
positive. Det er klart, at det er aldrig rart at skulle flytte 
på den måde, men oplevelsen er faktisk, at det er 
lykkedes at håndtere det på en ordentlig måde, og at 
vi har kunnet give de her borgere en væsentligt bedre 
livskvalitet, siger Erik Flyvholm. 

- Samtidig tror vi også på, at der er noget økonomisk 
fornuftigt i at få ryddet op i de dårligste af boligerne. 
Og hvis vi kan løfte den dårlige del af boligmassen 
energimæssigt, så vil det give en kæmpe gevinst for 
miljøet, frem for at vi i den øverste del laver nulenergi-
huse til dem, der er mest velbjergede. Generelt er det 
et område, som det gavner os alle sammen at få løftet, 
siger borgmesteren. 

Pulje under pres 

Flere kommuner er begyndt at arbejde mere målrettet 
med en tværfaglig indsats på området, og Lemvig har 
været i kontakt og udvekslet erfaringer med blandt 
andet Mariagerfjord Kommune, som var de første til at 
starte en indsats. Det fremtidige arbejde afhænger dog 
i høj grad af den politiske prioritering både på kommu-
nalt og på nationalt niveau, understreger Erik Flyvholm. 

- Vi har et stort politisk fokus på arbejdet og har  
sat midler af til indsatsen. Hvis puljerne forsvinder,  
så er der kun kommunens skatteborgere til at betale  
for at få fjernet de efterladte ejendomme. Man kan 
godt diskutere, om det er rimeligt, at det er de bor-
gere, der har valgt at blive boende, der skal betale for 
oprydningen. Jeg synes jo, det er en samfundsmæssig 
opgave at få ryddet op i de dårlige ejendomme, slutter 
borgmesteren.

Byfornyelsen i Lemvig skal komme de dårligst stillede til 
gavn. Det er både socialt, økonomisk og miljømæssigt  
fornuftigt, siger borgmester Erik Flyvholm (V). Lemvig 
Kommune har prioriteret en tværfaglig boligsocial indsats 
på området og har på få år høstet gode erfaringer. 

Lemvig:

God erfaring med tværfaglig 
boligsocial indsats

Af journalist Emilie Koefoed

I perioden 2014-2017:

Der har været 162 boligsociale 
sager vedrørende dårlige boliger.

45 ejendomme/boliger er kon-
demneret. Ud af disse sager er 
30 endt med en genhusning (18 
enlige og 12 familier, heraf 8 med 
børn). 10 er genhuset uden for 
kommunen.

101 ejendomme er nedrevet – 
enten frivilligt eller ved påbud/
tvangsnedrivning.

I Lemvig har man erkendt, at pro-
blemet i høj grad også har menne-
skelige omkostninger, og at opgaven 
derfor kræver en kombineret fysisk  
og social indsats.
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