
 Måske oplever I at driften ikke kan tilgå lejlig-
heder pga. stærk isolation eller angst. Ved at 
blive klædt på til at forstå psykisk sårbarhed 

samt have viden om aktuelle rådgivningstilbud og 
kommunale kontakter – som både boligafdeling såvel 

som psykisk sårbare beboere kan benytte – kan nogle 
udfordringer måske tages i opløbet eller håndteres 
mere hensigtsmæssigt for alle involverede parter.

●  Via indledende møder afdækkes, hvilke udfordringer 
afdelingen har og hvilke løsninger, der er evt. kan 
iværksættes.

●  Hjælp til implementering af løsning fx temadag, 
etablering af ”madpakkemøder”, kontaktpersonsord-
ningen

●  In-put til, hvordan psykisk sårbare beboere i højere 
grad kan involveres i lokale aktiviteter. Og derved i 

højere grad blive en del af lokalsamfundet jf. Mig og 
min nabo projektet 

Pris: Vi holder først et indledende møde med jer, hvor 
vi giver inspiration og drøfter jeres behov. Hvis vi skal 
hjælpe jer videre, så aftaler vi hvad den boligsociale 
enhed skal bidrage med og hvad det vil koste. 

Kontakt boligsocial@kab-bolig.dk og hør mere.

SAB i Husum har afholdt såkaldte ”madpakke-møder” 
mellem driftspersonale og boligrådgiverne fra Køben-
havns Kommune. Her kan der udveksles viden om 
hvilke beboerudfordringer, der er og hvordan de kan 
tackles med hjælp fra boligrådgiverne. Afdelingen bru-
ger nu også akutberedskabet Sociolancen.

”Det fungerer over al forventning. Nu kan vi rette 
opmærksomhed på de udfordringer, vi har med 
psykisk sårbare, og vi kan koble en beboer direkte 
med en boligrådgiver, hvis beboeren selv vil,” si-
ger driftschef Anders Christian Hornehøj”

SAB har også afholdt temaaften om psykisk sårbarhed, 
hvor bl.a. Psykiatrifonden holdt oplæg.

 
  
KAB’s boligsociale enhed er en mindre specialenhed, 
som yder rådgivning og projektstøtte til boligområder i 
KAB-fællesskabet, der oplever sociale og trivselsmæs-
sige udfordringer eller ønsker at forebygge, at de op-
står. Indsatsen sker altid i tæt samspil med beboerde-
mokratiet, kundecentret og det lokale driftspersonale.

Oplever I udfordringer med psykisk sårbare naboer fx  
udadreagerende, larmende eller anden utrygheds 
skabende adfærd? Vil I have mere viden om, hvad  
I kan gøre, hvis I er bekymrede for en nabo?  
Få nye værktøjer til at handle på jeres bekymringer.

SÅDAN KAN DEN BOLIGSOCIALE ENHED HJÆLPE JER

SÅDAN HAR ANDRE GJORT

 

• BOLIGSOCIAL VICEVÆRT 

• LOKALT INSPIRATIONSOPLÆG

FÅ MERE VIDEN  
OM PSYKISK  
SÅRBARE BEBOERE

HVEM ER DEN BOLIGSOCIALE ENHED?SE OGSÅ


