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FORMAND VINIE HANSENS NYTÅRSHILSEN 2011
Godt nytår!

Det er også i 2011, at BO-VEST afholder sin bolig-
konference. Det er vedtaget, at boligkonference holdes 
den 1.-2. oktober 2011. Stedet er endnu ikke fundet, 
men sæt allerede nu x i kalenderen, så kommer invita-
tionen i løbet af de kommende måneder.

På det boligpolitiske område fik vi et boligforlig, der 
udvider Landsbyggefondens støtteramme væsentligt 
for årene 2011-16. Det komme til at betyde, at vi kan 
få tilført flere økonomiske midler til at gennemføre til-
trængte renoveringer både i BO-VEST og resten af bo-
ligbevægelsen.

I løbet af 2011 går de næste helhedsplaner i gang i ræk-
kehusene i VA og AB og i Gadekæret i VA, og BO-VEST 
modtog i slutningen af november en henvendelse fra 
Landsbyggefonden til VA afd. 4 Syd, VA 4 Nord, AB Syd 
gårdhuse og AB Solhusene med opfordring til at inten-
sivere færdiggørelsen af helhedsplanerne.

Samtidig arbejdes der med oplæg til nye helhedspla-
ner i flere andre afdelinger, så det bliver et meget travlt 
år for byggeafdelingen.

I 2011 præsenterer bestyrelsen et nyt produkt, når øver-
ste myndighed skal behandle bestyrelsernes beretning 
for 2010. 

De tre boligorganisationers bestyrelser og BO-VEST’s 
bestyrelse har besluttet at lave en fælles beretning. Den 
er struktureret med et fælles afsnit og tre afsnit marke-
ret med hver organisations logo, så der ikke skulle være 
tvivl om, hvad der skal stemmes om på de respektive 
repræsentantskaber og generalforsamling. Vi har gjort 
det for at spare mandetimer i administrationen, det ko-
ster ikke mere og samtidig kan beretningen uddeles til 
samtlige husstande i BO-VEST. Efterfølgende vil vi eva-
luere modtagelsen af den nye beretning og tage stilling 
til, om vi skal fortsætte med denne form.

Vi ser frem til endnu et spændende år i boligsamarbej-
det på Vestegnen.  

På bestyrelsens vegne,
Vinie Hansen

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne bruge indgangen til 
det nye år til at ønske alle beboerdemokrater i BO-VEST 
et godt nytår og samtidig takke for et godt samarbejde 
i 2010.

I starten af 2010 gennemførte vi en tilfredshedsunder-
søgelse blandt beboere og beboerdemokrater om de-
res oplevelse af BO-VEST’s service og ydelser centralt 
og decentralt. Hovedresultaterne er udsendt i et ny-
hedsbrev til alle afdelingsbestyrelser, og vi har nedsat 
en fokusgruppe, som skal være med til at diskutere og 
sætte fokus på de emner, som der skal arbejdes videre 
med.

Spørgsmålet om driften, herunder afdelingsledernes 
funktion og arbejdsopgaver har vi haft på dagsordenen 
i bestyrelsen i december. Vi besluttede, at der skal være 
en nærmere drøftelse af driften, herunder driftslede-
rens rolle og ejendomskontorets funktioner, dels på en 
bestyrelseskonference for de tre organisationsbesty-
relser, dels på et fyraftensmøde for alle afdelingsbesty-
relsesmedlemmer. Møderne vil blive planlagt i løbet af 
foråret og forsommeren 2011
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BEBOERDEMOKRATER PÅ ANDERLEDES KURSUS

Emnet var mødedeltagelse, og aftenens første del gik 
med forskellige øvelser, der skulle være med til at pejle 
deltagerne ind på blandt andet principper, holdninger 
og dilemmaer i beboerdemokratiet.

Mange af deltagerne kendte ikke hinanden, men det be-
tød åbenbart ikke noget for engagementet, der var im-
ponerende lige fra starten.

Da kurset startede, vidste ingen, hvad anden del af kur-
set skulle dreje sig om. Kort inden pausen skulle dette 
emne vælges, og det blev til ”manglende engagement” 

Spillerne havde pausen til at forberede sig ud fra aftenens 
første del, og scenen blev et afdelingsbestyrelsesmøde. 
Latter og alvor blev blandet, og der er ingen tvivl om, at be-
boerdemokraterne så sig selv mange gange under spillet. 

Det var ikke kurset med svar og løsninger, men i stedet 
kom der masser af idéer og inspiration. Både idéerne og 
inspirationen er forhåbentlig nu med til at gøre hver-
dagen i beboerdemokratiet lidt lettere og lidt bedre at 
være deltager i.

I november havde Albertslund Boligsociale 
Center besøg af Forumteatret Prisme. Alle be-
boerdemokrater tilknyttet ABC var indbudt til 
at deltage i en noget anderledes kursusaften.

Fremover vil der ikke være administrationsomkostnin-
ger på råderetssager, med en værdi på under 10.000 kr.

Sager på 10.000 kr. og derover vil blive pålagt admini-
strationsomkostninger som hidtil.

Administrationsomkostningerne dækker blandt andet 
kontakt med entreprenør eller leverandør, beregning af 
huslejekonsekvens, kontrol af økonomi samt kontrol af 
byggeregnskab.

NYE REGLER FOR  ADMINISTRATION AF RÅDERET
FAKTA OM RÅDERET
•  Der skelnes mellem to former for råderet - indi-

viduel råderet og kollektiv råderet. 
•  Individuel råderet betyder, at den enkelte bebo-

er selv skal finansiere arbejdet. Råderetssagerne 
oprettes med mulighed for godtgørelse ved fra-
flytning.

•  Kollektiv råderet finansieres af boligafdelingen, 
mod at beboeren får en huslejestigning.

•  Du skal benytte råderetsansøgningen, når du 
ønsker at lave ændringer i din bolig. Du kan 
downloade skemaet på www.bo-vest.dk eller 
hente det på dit ejendomskontor.

BO-VEST bestyrelsen besluttede på bestyrel-
sesmødet den 19. januar 2011 at ændre på 
princippet omkring administration af råderet.
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ÅRETS BEBOERE 2010 KÅRET

Årets Nabo blev Inger Hansen fra Blokland. Som med-
lem af dommerkomiteen, integrationskonsulent Mette 
Duekilde, udtalte, så tager Inger Hansen naboskabet al-
vorligt. Hun yder en daglig indsats til gavn og glæde for 
mange beboere i flere afdelinger.

Niels Sølvason, der bor i Kanalens Kvarter, blev kåret som 
Årets Ildsjæl. Niels Sølvason har evnet at bringe sin egen 
passion videre til børn og unge i boligområderne. Niels 
er cykelentusiast, og hans engagement har smittet af på 
mange børn og unge, som deltager i ugentlige cykelture 
rundt i området.

Endelig gik titlen som Årets Brobygger til Mediha Bilgic 
fra Kærgården. Mediha Bilgic besidder den gode evne 
at kunne tale med alle med både smil og imødekom-
menhed. Hun har på bedste vis skabt en positiv kontakt 
mellem beboerdemokratiet og de unge beboere til alles 
gavn. Mediha Bilgic har ydet en stor indsats for, at alle 
grupper på tværs af diverse forskelligheder er kommet 
tættere på hinanden.

Alle indstillede fik for deres indsats en lille erkendtlighed 
og en tak fra ABCs frivilligudvalg, mens de 3 vindere fik 
en lille gave, en buket blomster og et diplom. 

 Alle husstande i boligafdelinger under ABC har haft mu-
lighed for at indstille en person eller aktivitetsgruppe til 
en af priserne, og det havde en del benyttet sig af. 

Efter prisoverrækkelsen sluttede et hyggeligt arrange-
ment med spisning. 

På billedet ses de tre vindere Inger Hansen, Niels Sølvason samt 
Mediha Bilgic.

For anden gang blev der på ABCs nytårskur 
kåret henholdsvis Årets Nabo, Årets Ildsjæl og 
Årets Brobygger. 

•  Fem milliarder kroner til renovering af almene 
boliger.

•  500 millioner kroner til nedrivning af boligblok-
ke i ghetto områder.

•  150 millioner kroner til ændring af infrastruktu-
ren i ghetto områder.

•  Derudover får det boligsociale arbejde 440 mil-
lioner kroner kr. til at forbedre jobmuligheder 
for unge samt til at fokusere på en god opvækst 
for børn.

NY BOLIGAFTALE FOR DEN ALMENE SEKTOR

Boligaftalen betyder, at mange af de allerede godkendte 
renoveringsprojekter af Landsbyggefonden kan få den 
nødvendige støtte, selvom det vil kræve i alt otte milli-
arder at kunne støtte de over 200 boligområder som har 
søgt og fået godkendt deres renoveringsprojekter.

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven 
for 2011, blev det besluttet at sætte 5,65 mia. 
kroner af til en ny boligaftale.
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NYT ÅR MED NYT HÅB

Nyhedsbrevet er et månedligt elektronisk nyhedsbrev, der sendes ud til bestyrelser i VA, Tranemosegård, AB og BO-
VEST. Har du input til nyhedsbrevet, så send en mail til tla@bo-vest.dk eller kom forbi Tanja Larsson på Malervangen 1.

Det vrimlede med pressefolk på Marienborg. Vi kunne 
næsten ikke komme ud af bilen! ”Jeg troede slet ikke der 
ville være så meget presse, men der kunne jeg da godt 
lige tro om igen”, griner Janne Jønck, børne- og unge-
medarbejder i Netcaféen i Askerød. Drengene var også 
overraskede men tog det med vanlig afslappet stil. Hun 
fortsætter, ”der skal meget til at imponere dem, men 
denne gang kunne jeg da godt mærke på nogen af dem, 
at der var nerver på”.

Mødet betyder meget for dem. Det er en kæmpe mulig-
hed for drengene til at få sagt det, der går dem på til hver-
dag. Derfor var flere af dem velforberedte. Ömithan kom-
mer lettere hektisk ind i Greve Nord Projektets lokaler en 
time inden afgang til Marienborg. Han beder Janne om 
at læse sine notater igennem. ”jeg har været oppe hele 
natten, jeg må ikke glemme at sige noget”, siger han. 

Invitationen til mødet på Marienborg fik drengene af 
statsministeren i december, da han var på hemmeligt 
besøg i Netcaféen i Askerød. Det møde gik over al for-
ventning og drengene blev inviteret til Marienborg 
d.4/1. Men det var ikke kun drengene, der blev inviteret. 
Nogle af de store erhvervsledere i Danmark og Beskæf-
tigelsesministeren fik også en invitation – og der var in-
gen afbud.

Mødet havde altså en rød tråd. Der skulle diskuteres 
fremtid og job, også for dem med pletter på straffeat-
testen. Og det blev der. HR-direktøren fra Dansk Super-
marked lovede oven i købet drengene fra Askerød, at de 
kunne komme til en jobsamtale. Han lovede endda 30 
unge kunne komme til en jobsamtale. ”Jeg kan jo ikke 
love dem et job, men en samtale er da et kæmpe skridt 
på vejen”, siger han.   

Stemningen er ved at være normal i Netcaféen igen ef-
ter en tid med meget presseomtale. Det er både godt 
og ondt, synes drengene. Men de er enige, ”det vigtigste 
for os nu er at vise, hvor beæret vi er over at blive taget 
alvorligt, og så ellers at komme i gang med at arbejde - 
walla det bliver godt!

BO-VEST I EKSTRA BLADET
I forbindelse med drengenes møde med statsmi-
nisteren skrev Ekstra Bladet en artikel om nogle af 
drengenes kriminelle fortid, hvortil BO-VEST havde 
følgende kommentar:

”Unge med plettede straffeattester mister let til-
knytningen til arbejdsmarkedet – det er uaccepta-
belt både af hensyn til de unge selv og af hensyn til 
samfundet. Hvis vores beboere afsoner deres even-
tuelle straffe og kommer til os med reelle ønsker 
om job, uddannelse og andre konstruktive ting, 
støtter vi dem naturligvis i det. Alle gode kræfter 
arbejder på at hjælpe de unge mennesker til at få 
job og uddannelse.”

2011 startede helt særligt for 10 drenge fra 
Askerød. Mandag den 4. januar var de nemlig 
inviteret hjem til statsminister Lars Løkke Ras-
mussen på Marienborg - og det var noget der 
gjorde indtryk på drengene.


