Flygtninge flytter i delebolig
Fire unge mænd fra Eritrea skal dele et rækkehus i Nivå. En kontaktperson fra bestyrelsen hjælper dem med at finde sig til
rette, og udfordringerne byder på alt fra huslejebetaling til møbler i samlesæt
Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk
Fotograf Thomas Brolyng Steen

Abiel åbner døren og flækker straks i et smil, da han ser sin kontaktperson fra afdelingsbestyrelsen. Paul
Tempels er en hyppig gæst hos sine nye naboer, der er kommet til landet som flygtninge. Abiel er i gang med at
gøre rent, men vi er velkomne. Han er med sine 20 år den yngste af de fire unge mænd fra Eritrea, som i
november flyttede ind i et af de store rækkehuse i boligafdelingen Niverød III.
I rækkehuset bor Abiel sammen med Semere på 26 år og Medane på 36 år, som hurtigt slutter sig til os i sofaen i
det store fælles køkken/alrum i boligens stueetage. Husets sidste beboer Berhane på 32 år er ikke hjemme.
Der er bart på væggene, men en lille gul lap lyser op. ’Væg’ står der og nedenunder de snørklede bogstaver i
oversættelsen til tigrinja, hovedsproget i Eritrea. Loft og vindue er også forsynet med gule lapper. Udover
sofaen er stuen sparsomt møbleret med sofabord, spisebord og fire stole.
Førstesalen er indrettet med fire værelser og et badeværelse. En Rukolås i hver værelsesdør forvandler boligen
til en delebolig for fire flygtninge.

Fra venstre Abiel, Semere og Medane ved indgangen til deres private værelser på førstesalen i rækkehuset.
De har hver deres lejekontrakt og betaler ca. 2.500 kr. i husleje inklusiv vand og varme.

Svær start
De fire unge mænd flyttede ind i november. Under temmelig tilfældige omstændigheder, forklarer Paul
Tempels. På indflytningsdagen mødte en mængde mennesker frem for at byde velkommen bl.a. fra kommunen
og ejendomskontoret.
”Pludselig gik de alle sammen, og så stod jeg tilbage med tre mænd fra Eritrea og nogle store IKEA pakker.
Ingen havde bekymret sig om, hvorvidt de havde værktøj eller kendte til at følge en brugsanvisning”, siger han.
IKEA møbler leveres som bekendt i samlesæt, og Paul skyndte sig hjem og for at hente sin værktøjskasse:
”Vi begyndte at skrue delene sammen. Senge, spisebord og stole. Det startede kaotisk men blev i virkeligheden
en god proces, fordi vi gjorde noget sammen i stedet for kun at sidde og snakke.”

Snakken falder på fodbold, og Abiel fortæller, at han er begyndt at træne i den lokale fodboldklub. Semere vil også gerne
spille, men synes det er for koldt. Medane hælder mest til tv-versionen, hvor Arsenal er det foretrukne hold.
Gryder og lamper fra beboerne
Paul lagde en besked ud på afdelingens facebookside om, hvad de unge flygtninge manglede, og blandt
beboerne var der stor velvillighed til at hjælpe. De fik bl.a. køkkengrej og lamper.
Anne Scheibel, medlem af bestyrelsen i foreningen ’Flygtningevenner i Fredensborg’ skaffede skabe. Hun
fortæller:
”Vi hjælper både med genbrugsting til etablering og arrangementer for flygtningene, men ofte er det et problem,
at vi ikke kan få klar besked om, hvor og hvornår flygtningene flytter ind,” forklarer hun.
En måned senere flyttede endnu en gruppe flygtninge ind i bebyggelsen. Denne gang unge kvinder fra Eritrea.
Både Paul og Anne oplever, at opbakningen fra kommunen har været mangelfuld i de første indflytninger.
”Den kommunale administration har ikke været gearet til at samarbejde med frivillige, men de er ved at opdage,
at de ikke kan klare opgaven uden os”, siger Anne.

Selam viser sig at være hjemme, da Anne & Paul banker på.
Privat eller fælles
Deleboliger lægger op til en form for bofællesskab. De første erfaringer fra Nivå tyder dog på, at tanken om
fællesskab er mere selvfølgelig i Danmark end Eritrea.
”Den kollektive ånd, den er der ikke så meget. Alle de ting de får, tager de med op på deres værelser. Det er mit
indtryk, at de alle har en idé om, at de skal videre til egen bolig. Deres værelser bliver så opsamlingssted,”
forklarer Paul. Han ser muligheder i at støtte udvikling af en mere kollektiv ånd som fx fælles madbudget, fordi
en kommende nedsættelse af ydelsen til flygtninge kan gøre det økonomisk nødvendigt.

Paul Tempels stammer oprindeligt fra Holland, men har boet i Nivå siden 1978. Han meldte sig som
Kontaktperson for flygtningene, fordi han tidligere har arbejdet som frivillig tour-arrangør på et Røde Kors
modtagecenter. Her hjælper Paul med at hænge gardiner op i kvindernes hus – sammen med Selam.

Kig ind jævnligt
Rent socialt rummer bofællesskabet også udfordringer og netop i den sociale integration ser Paul Tempels en
opgave for kontaktpersoner i bebyggelsen. Han har en vigtig erfaring at give videre:
”Man skal kigge regelmæssigt ind og spørge ind til, hvordan det går. Hos mændene har jeg været med til at løse
nogle sociale gnidninger, og der er også mange praktiske spørgsmål”.
Kort efter indflytning opdagede Paul, at de unge mænd ikke havde betalt husleje. Girokortet lå i mappen
sammen med kontrakten. En misforståelse som bundede i, at flygtningene fra midlertidig indkvartering var
vant til at betaling for bolig skete, før de fik udbetalt penge.

Den mest udbredte religion i Eritrea er kristendom. Troen er vigtig for bl.a. 21-årige Selam, der har mange
plakater af Jesus på sit værelse.

På vej med dansk
For al sin hjælp modtager Paul mange ’tak’ i begge husene. Alle otte flygtninge er nu i gang med
sprogundervisningen og selvom simpelt engelsk stadig må tages i brug, er danske ord begyndt at dukke op. To
af mændene har også fået praktikplads i Silvan to dage om ugen. I ansigterne hos de unge mænd i sofaen ses
taknemmeligheden over al Pauls hjælp tydeligt – Abiel leder efter ordene og konstaterer så:
”Paul is everything!”.

Paul og Anne på vej for at besøge de unge naboer fra Eritrea. Paul har medbragt en sæk tøj, fordi Semere
mangler en vinterjakke. Han håber, at der er en i sækken, som passer.

Flygtninge i almene boliger
Kommunerne har ansvaret for at finde boliger til flygtninge. Boligorganisationerne hjælper som en del af det
boligsociale ansvar. Fredensborg Boligselskab har indgået en aftale med Fredensborg Kommune om at tilbyde 23 boliger til flygtninge indtil en fælles aftale for alle boligorganisationer i kommunen er forhandlet på plads.
Boligafdelingen Niverød III har leveret 3 rækkehuse til flygtninge. Bebyggelsen består af i alt 282 rækkehuse.

