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Vinterhjælp til Plus Boligs beboere 

Inflation og store varme- og elregninger rammer sårbare familier ekstra hårdt denne vinter. 

Men nu får beboerne i det aalborgensiske boligselskab, Plus Bolig, mulighed for en 

håndsrækning. Organisationsbestyrelsen i Plus Bolig har ekstraordinært bevilget midler til 

vinterhjælp til de beboere, der har sværest ved at få pengene til at række. 

– Vi håber, at vores vinterhjælp kan være med til at fjerne nogle af de bekymringer og reelle

problemer, som mange af vore beboere går rundt med. Vi er bekendt med flere, som på grund 

af de stigende priser, har det meget svært, og som ikke kan finde penge til for eksempel 

medicin og helt almindelige dagligvarer. Dem vil vi gerne hjælpe, siger Ebbe Dalsgaard, der er 

formand i Plus Bolig. 

Han fortæller, at pengene til vinterhjælpen hentes i Plus Boligs fælles kasse, og at der 

naturligvis er grænser for, hvad boligorganisationen selv kan løfte:  

– Hele grundidéen med almene boliger er solidarisk. At vi løfter sammen og dermed skaber

gode boliger til alle. Som boligorganisation skal vi naturligvis først og fremmest fokusere på at 

skabe gode boliger. Og normalt bruger vi vores fælles midler til at støtte boligafdelinger med 

renoveringer og lignende. Men i en ekstraordinær situation som den, vi står i nu, er det 

naturligt for os at give en lille håndsrækning, en boligsocial indsats, til de af vores beboere, 

som har det sværest, siger han. 
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215.000 kr. til vinterhjælp 

Plus Bolig har afsat 200.000 kr. i en pulje, som trængte beboere nu kan søge fra. Dertil 

kommer en donation på 15.000 kr. fra Oak Foundation, som også skal bruges på vinter- og 

julehjælpepakker. 

Beboere, som er blevet ramt af inflation og stigende energipriser og der for har svært ved at få 

pengene til at række, kan søge om hjælp via Plus Boligs hjemmeside.  

– Vi håber, at vi kan hjælpe alle ansøgende beboere. Men det må vi vurdere, når vi kender 

antallet af ansøgere. Vi har ikke sat et fast beløb på vinterhjælpen til den enkelte, og vi kan 

blive nødt til at trække lod mellem ansøgerne, siger direktør i Plus Bolig Mette Bach Kjær. 

Hun fortæller desuden, at vinterhjælpen gives i form af gavekort og ikke kontanter. 

– Beboerne angiver, hvor og hvilke ekstraordinære behov, de har, og vi kommer så til at yde 

lidt hjælp i form af gavekort til lokale dagligvarebutikker, apoteket eller tilsvarende, siger hun. 

Ansøgningsfristen til vinterhjælp for Plus Boligs beboere er 30. november. 

Ønsker man at ansøge om vinterhjælp, skal man udfylde et skema, som findes på vores 

hjemmeside eller klik her

Eventuelle spørgsmål fra pressen kan rettes til: 

Formand, Ebbe Dalsgaard, tlf. 27 52 03 46 

Direktør, Mette Bach Kjær, tlf. 25 19 29 52 

De bedste hilsner 
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