Case om lejeboliger
Du bor med din familie i den lille provinsby Julleslev. Flere og flere flytter fra Julleslev, og det er
svært at tiltrække nye beboere. Kommunen ønsker derfor at bygge 100 lejeboliger, der skal være
billige og attraktive for alle. Du er med i en arbejdsgruppe, som kommunen har nedsat.
Arbejdsgruppen består af 10 tilfældigt udvalgte beboere i Julleslev. Arbejdsgruppen skal komme med
et forslag til, hvor de nye lejeboliger skal placeres.
Der er tre mulige placeringer for de nye lejeboliger:
1) En landmand, som også er bror til borgmesteren, har tilbudt at sælge en grund, som ligger 2
km uden for Julleslev. Grunden ligger tæt op ad landmandens landbrugsejendom med grise.
Der er på nuværende tidspunkt ingen veje, stier eller vejbelysning ud til denne grund.
2) Midt i byen har kommunen en grund, som ikke har været brugt i 10 år. Tidligere har der ligget
et autoværkssted, som har udledt giftstoffer i jorden. Nye undersøgelser, som kommunen har
bestilt, viser, at giftniveauet i dag lige akkurat er under den tilladte grænse, og at der derfor
godt kan bygges boliger.
3) Kommunen har en grund, der ligger i udkanten af byen, tæt på byens industrikvarter. I
industrikvarteret ligger der bl.a. en betonfabrik, et slagteri, nogle autoværksteder og en fabrik,
der producerer emballage.
Skriv et brev til de andre medlemmer af arbejdsgruppen, hvor du gør rede for følgende:
1. Oprids kort problemstillingen i casen.
2. Diskuter de forhold, der taler for og imod de forskellige grunde
3. Konkluder og begrund, hvilken grund du vil anbefale.

Orientering om besvarelse af caseopgaven
Casen skal gennemlæses, og du skal derefter besvare opgaven, som den er beskrevet.
Besvarelsen skal skrives i flydende prosa, dvs. at den skal skrives som en
sammenhængende tekst og ikke indeholde punktopstillinger.
Det praktiske forløb
Du har 2 timer til at færdiggøre din besvarelse, som derefter skal afleveres.
Besvarelsen skal fylde mindst 3.600 og højst 4.800 anslag inkl. tegn og mellemrum,
og den skal afleveres på det udleverede USB-stick. Du må gerne bruge stavekontrol.
Du skal benytte skrifttypen Times New Roman, punktstørrelse 12 og 1½
linjeafstand.
Dokumentet navngives dato, holdnummer, trøjenummer og fødselsdato
(dd.mm.aa)
BEMÆRK – Du skal også skrive dato, holdnummer, trøjenummer og fødselsdato
(dd.mm.aa) øverste venstre hjørne af din besvarelse. (sidehoved)
På sidste side skal du skrive antal anslag inkl. tegn og mellemrum.
HUSK - Tag dig tid til at læse din besvarelse igennem for eventuelle taste- og
stavefejl.

God fornøjelse

