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På det private boligmarked, er der ofte god mulighed for at give sin bolig videre. Det har artiklens forfatter god erfaring med.
Foto: SAND

Giv din bolig til en hjemløs . . .
...også selvom du endnu ikke kender ham / hende
Bor du i en bolig, som du lige om snart
flytter fra af den ene eller anden grund, så
brug lidt tid på at give din bolig videre til
en hjemløs. Det kan dog næsten aldrig lade
sig at gøre, hvis du bor i en boligforening…
grundet ventelister… interne ventelister...
Så ja desværre har det, vi har opbygget af
tryghed på boligområdet ikke/aldrig taget
hensyn til socialt udsatte. Selvom ”systemet” nok hævder det modsatte. Men fakta
er, at der er meget mere flexibilitet i det private område af boligmarkedet.
Jeg er det seneste år mange gange blevet
opfordret til at finde en større bolig end den
50 m2 to værelses i centrum af en større by

i Danmark - perfekt beliggende i gåafstand
til absolut alt og med bus lige ved døren (4
minutter) så ja fin beliggenhed for alle.
Og til at finde en bolig med et ekstra værelse til min yngste søn på 16 år. Done. I
nabobyen for at få flere m2 for de penge,
der er i min økonomi.
Så når du læser dette, er jeg flyttet sammen
med min søn på 16 i en 3 vær. lejlighed, 500
meter fra en banegård, der har 7 minutter
ind til den større by jeg kom fra. Men overskriften handler jo om noget andet.
Inden jeg sagde min lejlighed op, kontaktede jeg det lokale forsorgshjem. Jeg vidste,

at min udlejer havde krav om stabilitet og
styr på økonomien. Så det sagde jeg ved
min henvendelse. Det var et krav, for at jeg
kunne stå inde for at lave kontakten til min
udlejer.
Et forsorgshjem er så professionelt, at de
kender deres beboere. Så selvfølgelig skulle
det ikke være en hjemløs, der stod i gæld
her og der. Der er mange årsager til hjemløshed. Og det er en privat sag.
1. februar flyttede denne nu tidligere hjemløse person ind i min tidligere bolig. Udlejer
brugte ikke tid på flere fremvisninger, faktisk ingen, da jeg inviterede den hjemløse
og hans kontaktperson til at se lejligheden.


FORTSAT FRA FORSIDE 

Han havde ingen møbler og kunne godt
lide min sofa og sofabord og lidt andre ting,
som han købte for 1300 kroner.
Og miljøskadet af at have været frivillig i
SAND i mange år, så gav jeg ham mine fine
lamper i indflytningsgave. Jeg ved jo, hvor
meget en god start i et nyt hjem betyder,
når man kommer fra et forsorgshjem med
kun det man kan bære i en pose.
Denne tidligere hjemløse er sluset ind i efterforsorgen. Det burde være et lovmæssigt
krav overfor alle kommuner, at de skal tilbyde dette. Uanset om det er egne borgere
eller borgere fra en anden kommune, så må
de finde ud af, hvor de få kroner i det store
billede skal komme fra. For det virker. Det
troede jeg ikke...
Mig – hjemløs nok 6 - 7 gange. Ca. 50
adresser igennem 49 år. 1. Marts er jeg farmand. Igen – men med ansvar for en teen-

ager, der skal lige så godt videre, som mine
andre sønner.
Om halvandet år er den ældste færdig som
kandidat ved Københavns Universitet som
landskabsforvalter. De andre klarer sig også
fint.
Men hjemløshed kommer ALDRIG uden
grund. Psykisk sygdom og misbrug kan du
godt beskytte dine børn imod at være i…
hvis deres mor/far er uden disse udfordringer og du respekterer dine børn... og trækker dig, når du er i det felt. DET er aldrig et
svigt overfor dine børn.
Det er omsorg uanset, hvad andre fortæller
dig. Mine børn ville aldrig havde haft deres
gode stabile liv, hvis jeg havde krævet min
ret til samvær i de perioder, hvor jeg ikke
magtede dette. Heldigvis var jeg aldrig så
egoistisk.
Hvem jeg er? ... Ja, bare en af os.

Erfaringer fra et udvalg
Jeg må til en start skrive, at det har været
med blandede følelser, at jeg har siddet i
bestyrelsen i SAND Trekanten. Det startede
med, at jeg blev valgt som suppleant for
det første år. Her lærte jeg en del på de
kurser, jeg var med på. Det var dygtige og
kompetente oplægsholdere.
Så var jeg med til min første generalforsamling. Kors!! Lige pludselig var jeg sekretær,
det ordnede Ask og vores daværende formand. Jeg sørgede for alle vores aftaler.
Men hver gang blev datoer osv. ændret
hvilket betød, at jeg ikke selv kom med.
Sådan gik de to første år, men jeg valgte at
tage to år mere, det var jo den eneste måde
at ændre på måden at handle på. Men de
kurser, jeg var med på var virkelige gode! Jeg
kan kun anbefale alle: TAG MED - TILMELD
JER på sekretariatet. De er ikke kannibaler.
Jeg har nu et år tilbage i bestyrelsen og jeg
tror, at vi kan komme meget længere. Jeg

har sammen med to andre startet et medieudvalg, og vi har mange nye ideer på bedding og det bedste er, at mange er blevet interesseret i hvad det der SAND er, så vi bliver
mange den 28. februar til generalforsamling; skønt ikke? Jeg ser virkelig lys forude.
Så jeg kan kun anbefale, kom ud af fjerene
og mød op. Jeg er meget interesseret i at
komme i kontakt med alle jer derude, så her
kommer mine kontakt info:

Alt: Poul Klima Holm,
Tønnesgade 27 2. th. 7100 Vejle,
Telefon: 28 82 45 22 og
E-mail: poulklima@gmail.com.

Fat pennen og lad os hjælpe hinanden med
de problemer, der sgu altid er: Store som
små. Skriv til Sofie og få jeres ideer med.
Mange hilsner fra Vejle Poul.

Fra SANDs Facebook:
Hvad er den rigtige opholdslængde på
et forsorgshjem?
”Det vil være så vildt svært, da det er
levende mennesker, vi taler om, og det
er langt fra det samme de behøver blot
fordi det alle er mennesker.
Så kort som muligt og så lang tid som
nødvendigt. Det tog mig ca. 3 år at slå
mig til tåls med, at fra nu af var det
indenfor det foregik. Og det var også
svært efter de tre første, men værste år,
jeg var inde.
Nu tvivler jeg aldrig mere på at det er
det rigtige, at hvis jeg kan undgå det så
kommer jeg aldrig til at stå i den situation igen. ALDRIG. ;-)
Så den der housing first der, spørger du
mig, er det det rene gift for en der kommer til et herberg fordi han er hjemløs
(og har boet på gaden, red.).
Måske for en, der er der fordi han er blevet skilt fra sin kone, kan det virke men
for en der var hjemløs før han kom duer
den altså ikke hvis du spørger mig.
Det med at skulle ud at bo selv, må man
altså bare ikke jage med eller se sløset
på. Det må tage den tid borgeren har
brug for.”
- David Skov Pedersen
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Noget på hjerte? Så skriv til SANDsiger!
Der er nemlig også plads til DIN historie
i SANDsiger.
Skriv til Sofie: sofie@sandudvalg.dk
eller ring på telefon 22 47 03 23.
Lad os få DIT bidrag til SANDsiger nr. 4
april 2019, senest den 20. marts.

Er I der, Slagelse Kommune..?!!
I Slagelse Kommune er de så svære at råbe op, politikerne.
AF ANN MANDRUP MØLLER, SAND NORDVESTSJÆLLAND

Jeg prøvede til demo lab. Rejste mig op og
fortalte om hjemløsheden i Slagelse kommune.
Vi har 146 hjemløse daskende rundt i Slagelse kommune. Plus de 24, der er registreret på Toften (hjemløseboform., red.) hvor
jeg selv er bosat. Jeg er chokeret helt ind i
min vildeste fantasi. De har givet Toften et
forsøgs-natherberg. Vi kan tage tre borgere, der kan overnatte.
Det skal så siges, at dem der er karantæneramte fra Toften, kan sagtens komme og
bruge natherberget. Men kom nu Slagelse!
Vi har en café fra Kirkens Korshær, der har
åben fra 10:00 til 15:00 - og den er lukket i
weekenden. Og så er der ikke andet.
Kom nu ind i kampen. Mange af dem der
bor ude på gaden, er psykisk syge og har
virkelig brug for professionel hjælp som en

indlæggelse på psyk. eller en boform, der
har kræfter til at tage sig af dem.
Nogen af dem har selvfølgelig meldt sig ud
af samfundet, netop pga. manglende hjælp
fra det offentlige og fordi man bare ikke
passer ind i ”normalen” men undskyld mit
sprog: hva’ fuck er normalt?
Jeg spørger: Er det villa, vovse, direktørjob?
I må rette henvendelse, hvis jeg er for firkantet.
Men vi er åbenbart nogle der ikke ér til noget. Eller ikke passer ind og ligger nederst i
hierarkiet. Så kan vi lige blive trampet på af
dårligt lavede reformer, hvor vi bliver pisket
rundt i systemet.
Og var vi ikke syge, så bliver vi det sgu
inden vi kommer igennem og ud på den
anden side enten med førtidspension eller
fleksjob.

Men hvordan kan man hive borgere - der
har sådan en usikker hverdag og har sådan
et skidt liv og som er så syge - igennem sådan et forløb? Mennesker, som har rigeligt i
at tænke på at komme igennem dagen ude
i kulden.
Ja, jeg spørger bare kom on DANMARK er
det ikke fesent at behandle borgere sådan?
Hvem kunne tænke sig at svare på det?
Ingen - for de har så dårlig smag i munden,
eller dårlige fordomme om at vi er ekseptionelt de svageste borgere i samfundet.
I siger der plads til alle i det Danske samfund mit svar er bare NEJ. Med begrundelsen, at det føles ikke sådan. Men Slagelse
kommune kom nu ind i kampen. I kan gøre
det bedre. Det ved jeg.
Nu vil jeg smutte og håbe på mit råb om
hjælp bliver hørt af nogen, der rent faktisk
kan tage sig seriøst af problemet.

Hjemløsetælling 2019
Endnu et kig i krystalkuglen
AF ASK SVEJSTRUP, SEKRETARIATSLEDER I SAND

I uge 6 har man for 7. gang forsøgt at tælle
alle hjemløse I Danmark. Det er VIVE, der
med god hjælp fra 1.500 sociale tilbud og
myndigheder, skal kortlægge hjemløsheden
i Danmark.

af byens hjemløse var mellem 18 og 29
år. Gruppen af helt unge hjemløse (18-24
årige) er blevet tre gange så stor på 8 år.
Aarhus er desværre et billede på en national tendens.

Der tælles hjemløse hvert andet år. Første
gang var 2007. Stort set hver gang man
har talt, er der kommet flere til. Fra 2009
til 2017 har der været en stigning på 33 %.
Jeg tror desværre, vi igen vil se en stigning.

En anden udvikling, der er værd at følge,
er gadesoverne. Siden sidst har vi fået et
zoneforbud, som har gjort det kriminelt
for hjemløse at sove sammen på gaden,
i parker osv. Det har fået gadesoverne til
at skifte de åbenlyst velegnede og sikre
overnatningssteder ud med mindre sikre
og mere skjulte steder. Og de sover i langt
højere grad alene.

I 2017 løb Aarhus kommune med guldet.
Det var de unge, der trak sejren i land. I
2017 blev der så mange af dem, at 50 %

Det er i hvert fald meldingen fra vores egne
folk og organisationer som projekt UDENFOR, der er eksperter på netop gadesoverne.
Mit bud er, at denne gruppe, som godt nok
kun udgør ca. 10 % af de hjemløse, er blevet mindre. Ikke fordi det faktisk er sket,
men fordi de er blevet sværere at tælle.
I 2017 gættede jeg på en stigning på 7-8
%. Det viste sig at holde stik. Der var en
stigning på 8 %. Mit bud er, at vi ser nogenlunde den samme procentvise stigning
og når et godt stykke over 7.000 hjemløse.

GENERALFORSAMLING I SAND 2019 

GF i SAND!
Generalforsamling i SAND 2019

Duk op &
mød SAND

Nu går det igen løs med generalforsamling
i SAND. VI skal have valgt en ny bestyrelse,
der bl.a. skal lægge linjerne for det arbejde,
SAND skal kaste sig over i det kommende
år.

Den 26. marts
Kl. 12.00 - 15.30

For at bestyrelsen kan blive sammensat så
bredt som muligt og varetage hjemløses
interesser i hele landet, er det vigtigt, at I
møder op.
Hver boform kan sende to beboerrepræsentanter med stemmerret - og hvert SAND
udvalg kan sende tre. I er selvfølgelig velkomne til at dukke flere op - så skal I bare
blive enige om inden, hvem i flokken, der
har stemmeret.

SAND
har brug for dig!
Brug dine erfaringer
med hjemløshed og del dem
med fællesskabet.
Bekæmp
hjemløshed!
- vær med i SAND

SAND

holder sin årlige generalforsamling på

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Vi byder på sandwich, kaffe og kage
Duk op, bliv hørt og få indÁydelse!
Alle hjemløse og tidligere hjemløse er velkomne

Vi byder på sandwich, kaffe og kage
- og glæder os til at se jer!

Transporten håber vi dit udvalg eller
din boform vil betale. Ellers ring til
SAND på telefon: 89 93 70 60

SAND · De hjemløses landsorganisation · Kontakt: Ask Svejstrup · Telefon: 20 98 79 21 · Mail: ask@sandudvalg.dk
www.sandudvalg.dk
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INFO / TILMELDING

10.00 - 13.00
14.00 - 16.00
10.30 - 15.00
10.00 - 15.00
09.00
12.00 - 15.30

Toften, Holbækvej 16, Slagelse
Kultur- & frivillighuset, Nygade 22, Holstebro
TAMU, Rytterkasernen 13, Odense
TAMU, Rytterkasernen 13, Odense
Skriv til sofie@sandudvalg.dk
MødeCenter, Buchwaldsgade 48, Odense

Carsten, tlf. 60 72 59 53
Nancy, tlf. 30 73 65 48
SAND, tlf. 89 93 70 60
René, tlf. 30 73 50 30
Sofie, tlf. 22 47 03 23
SAND, tlf. 89 93 70 60
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