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Hvad optager dig for øjeblikket?
Beboerne i Skråningen 2 flytter ind i deres bofællesskab i Lejre til marts næste år. Jeg er optaget af at
sikre, at de kommer godt fra start, og at gruppen bliver god. Vi ved af erfaring fra Skråningen 1, at
bofællerne på et tidspunkt begynder at tage ejerskab og tage over, og det tidspunkt er lige nu. Så
galoperer tingene ud over stepperne med 110 km i timen. Det er nødvendigt at facilitere og håndtere
den overgang, så alle i gruppen bliver hørt og føler sig involverede.

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling?
Bofællesskaberne er kommet ind i billedet de seneste år efter mange års dvale. Vi har været med til at
bringe bofællesskabet i fokus. For fire år siden, da vi startede, syntes branchen, at vi var nogle
”mærkelige nogle”. Men nærvær og socialt fællesskab er en vigtig ingrediens for menneskers livsglæde
og velbefindende, og vi vil gerne sætte dette øverst på listen over ting, som er vigtige for mennesker.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Fladbro Skov/Gudenåen

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Budapest – Parlamentsbygningen er helt fantastisk.

Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune
har overdraget stafetten til dig med spørgsmålet:
Hvilke idéer har I til at skabe mere bæredygtige byer?
Udbredelse af fjernvarme, i sammenhæng med en hurtig indfasning af vedvarende energi, er det
smarteste, vi kan gøre, hvis vi vil hurtigt i mål med CO2-målet.
Vi arbejder desuden meget med at lave små kompakte boliger. Det gør vi, fordi det faktisk er det, der
har den allerstørste klimapåvirkning i dag i privatregi – især nu, hvor det nybyggeri, der opføres, er
meget velisoleret og let at opvarme. Indkøb af unødvendige ting er en dyr CO2-post.

Hvem sender du stafetten videre til?
Anton Hessellund, A. Enggaard

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Hvilken betydning mener du, at det har for byens sammensætning, at det ofte er ejendomsmæglere,
der spørges til råds, når boligstørrelser skal fastsættes?

