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NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR
Vi har valgt at samarbejde med rekrutteringsfirmaet 
Laigaard&Partnere om ansættelse af ny direktør. I den 
kommende måned vil de gå i gang med at interviewe 
en række nøglepersoner i BO-VEST, bl.a. de tre organisa-
tionsformænd og en række ledere I både administratio-
nen og driften. Den viden, de indsamler, skal bruges til 
at beskrive den faglige og personlige profil for den kom-
mende direktør. De tre organisationsbestyrelser bliver 
også inddraget og får mulighed for at komme med input 
og ønsker til profilen. Virksomhedsnævnet får udkastet 
til profilen forelagt og har således også mulighed for at 
beskrive deres ønsker til den nye direktør.

FOKUSGRUPPE
Bestyrelsen har nedsat en fokusgruppe i forlængelse 
af tilfredshedsundersøgelserne, som blev gennemført i 
2010. Fokusgruppen består af repræsentanter fra både 
organisationsbestyrelser og afdelingsbestyrelser. For-
målet med fokusgruppen er at uddybe kendskabet til af-
delingsbestyrelsernes tilfredshed med BO-VEST og ejen-
domskontorerne. Gruppen har behandlet tre temaer, 
som er tydelige i tilfredshedsundersøgelserne:

• Tilfredsheden med BO-VESTs service og ydelser
• Tilfredsheden med ejendomskontorerne
• Beboernes kendskab til BO-VESTs produkter

Fokusgruppen har ligeledes vurderet konceptet for til-
fredshedsundersøgelserne til brug for fremtidige under-
søgelser, herunder gennemgået de spørgeskemaer, som 
Boligselskabernes Landsforening har udarbejdet. Fokus-
gruppen har ligeledes forholdt sig til det evaluerings-
skema vedrørende regnskabsprocessen, som er udsendt 
til alle afdelingsbestyrelser op til fyraftensmødet den 28. 
april.

Fokusgruppens arbejde og indstillinger behandles på 
BO-VEST bestyrelsens næste møde, og vil senere blive 
omtalt her i nyhedsbrevet.           

BOLIGKONFERENCEN DEN 1. OKTOBER
Konferenceudvalget er nu kommet godt i gang med 
planlægningen af vores fælles konference. Et af hoved-
temaerne bliver ”Fornyelse af beboerdemokratiet”, hvor 

vi gerne vil sætte fokus på, 
hvordan vi kan styrke afde-
lingsbestyrelsesarbejdet og 
på metoder til at hverve, ind-
drage og fastholde frivillige.

Vi håber, at alle har sat x i kalenderen, så vi kan få en stor 
og god fælles oplevelse i BO-VEST.

FÆLLES BERETNING 
Bestyrelserne har besluttet at lave en fælles beretning 
for 2010. Beretningen dækker både BO-VEST, AB, Trane-
mosegård og VA. Beretningen er blevet til ud fra et ønske 
om at skærpe nysgerrigheden mellem boligafdelinger 
og –organisationer samt at fremme udvekslingen af vi-
den om hinanden. Den vil blive uddelt til alle beboere i 
hele BO-VEST, og vil således blive det første ”blad”, hvor 
vores beboere kan læse om, hvad der foregår i de andre 
boligafdelinger.

For hvert emne, der tages op, er der artikler fra alle tre 
organisationer. For at beboerne straks kan se, om en ar-
tikel handler om AB, VA eller Tranemosegård, er de tre 
organisationer markeret med deres logo og en farve 

Ud over de mange artikler om aktiviteter og projekter, 
har de tre boligorganisationer deres helt egne sider/
afsnit. De indeholder bestyrelsens beretning for 2010, 
økonomiske nøgletal og en kort økonomisk beretning. 

Det er disse individuelle sider, der skal godkendes på re-
præsentantskabsmøder og generalforsamling. Vi håber, 
at den fælles beretning vil blive godt modtaget, og kan 
videreudvikles og blive et godt redskab til formidling af 
information til beboerne.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BO-VEST
Den 24. maj afholdes det ordinære repræsentantskabs-
møde i BO-VEST med godkendelse af blandt andet be-
retning, regnskab 2010 og budget 2012. I henhold til de 
nye vedtægter skal der også foretages valg af næstfor-
mand og to bestyrelsesmedlemmer. Frist for indkomne 
forslag er den 12. maj. Nærmere information og dagsor-
den følger.
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”Forskellighed er en styrke – hvis den bruges rigtigt.” Så-
dan indledes forordet i bogen ”Sæt kulør på samarbej-
det – en bog om det moderne beboerdemokrati”. 

Bogen handler om samarbejdet, som et udgangspunkt 
for dagens beboerdemokrati. Den giver dig værktøjerne 
til at takle konflikterne, der kan opstå i samarbejdssitua-
tioner,, på en måde hvor der tages hensyn til de forskel-
lige personligheder i dit beboerdemokratiet. Ved hjælp 
af en metode kaldet ”Whole Brain-modellen”, kan du 
få indblik i andres tanke- og handlemønstre og på den 
måde vende en konflikt til dynamik. Whole Brain-model-
len fortæller dig nemlig hvilke handlemønstre, der knyt-
ter sig til den enkelte personlighed. 

Test hvilken personlighed du og de andre i bestyrelsen 
er: Når du begynder på et nyt projekt, foretrækker du at:

1:  Den rationelle      2:  Den praktiske 
3: Den relationelle      4: Den eksperimenterende

Den rationelle er ofte kritisk, objektiv, nøjagtig, analyse-
rende, faktuel og vil gerne ”til sagen”. Personen går op i 
essensen frem for detaljen, og baserer sine beslutninger 
på fakta.

Den praktiske er struktureret, traditionel, pålidelig, grun-
dig og detaljeorienteret. Personen er tilbøjelig til at ville 
gøre tingene, som de altid er blevet gjort, fordi den me-
tode fungerer.

Den relationelle er social, følsom, udtryksfuld, samar-
bejdsvillig og imødekommende. Respekt, involvering og 
tilgængelighed er vigtigt for personen samtidigt med, at 
følelser er i centrum.

Den eksperimenterende er fleksibel, ustruktureret, fan-
tasifuld, strategisk og eksperimenterende, og vil fore-
trække at søge alternativer til den måde tingene normalt 
er blevet gjort på, med henblik på forbedring. 

Du kan måske forudse hvor konflikter kan opstå mel-
lem disse personligheder, eller du kender det måske fra 
dit eget beboerdemokrati. Men du kan også forudse, 
hvordan du undgår dem. ”Sæt kulør på samarbejdet” 
kommer med forslag til hvordan Whole Brain-modellen 
kan bruges til at undgå personlighedssammenstød. Det 
gælder om at tage hensyn til de andre personligheder i 
beboerdemokratiet, når man fremlægger sine ideer eller 
holdninger for en modsat personlighed.

Det var blot ét eksempel ud af bogens mange. 

Udover en kortlægning af de personligheder, der kan 
optræde i dit beboerdemokrati, kommer bogen også 
med meget konkrete eksempler på hvor de fire typer har 
mødt hinanden på kryds og tværs. Konkrete konflikter i 
beboerdemokratiet bliver også taget op. ”Sæt kulør på 
samarbejdet” kan derfor også bruges som et opslags-
værk, for dig og dit beboerdemokrati, hvis I oplever eller 
har oplevet nogle af de situationer, der bliver beskrevet.

Bogen er et  godt redskab, fortil alle beboerdemokrater, 
der vil vide mere om det moderne beboerdemokrati, og 
hvordan det opnår det største potentiale. 

SÆT KULØR PÅ SAMARBEJDET

FOR EKSEMPEL:
Hvis man selv er GUL men har en idé til GRØN, er 
det en god idé at forberede sig på, hvor GRØN har 
brug for mere overtalelse. For eksempel kunne en 
person som GRØN spørge, ”Er det her velbegrun-
det? Er det praktisk muligt at gennemføre? Har vi 
tid til det?”. GUL kan derfor lave en grundigt be-
skrevet og detaljeret plan (med en oversigt trin for 
trin), der gør det lettere for GRØN at forstå GULs 
tankegang.

Den ny bog om det moderne beboerdemokrati sætter rammerne for det gode samarbejde

1.  rådføre dig med pålidelige kilder først?
2.  lægge vægt på at levere høj kvalitet til tiden?
3.  gøre det i fællesskab med andre?
4. finde frem til nye muligheder?
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Landsbyggefonden godkendte den 15. februar skema A 
for renoveringen af rækkehusene i Albertslund Syd. På 
det grundlag er det blevet besluttet, at al genudlejning 
af gård- og rækkehuse i Albertslund Syd stopper.

UDLEJNINGSSTOP FOR GÅRD- OG RÆKKEHUSE 
I ALBERTSLUND SYD
Landsbyggefonden har nu givet endeligt tilsagn om støtte til renovering af rækkehusene i Alberts-
lund Syd.

De fraflyttede boliger skal bruges til genhusning af be-
boerne i rækkehusene, mens deres bolig bliver renove-
ret. Renoveringen starter i løbet af 1. kvartal i 2012 og 
forventes at vare tre år.

SUCCESFYLDTE VEJLEDNINGSMØDER I RÆKKEHUSENE 
I forbindelse med renoveringen i Rækkehusene var beboere i VA 4 Række og AB Syd rækkehusene 
inviterede til afklarings- og vejledningsmøder i Hjortens Kvarter.

Tirsdag og torsdag i uge 11 og 12 var alle beboere fra af-
delingen VA 4 Række og AB Syd inviterede til den gamle 
institution Hjorten, hvor medarbejdere fra BO-VESTs ud-
lejningsafdeling og Albertslund Kommune stod parate 
med gode råd og vejledning.

Beboerne kunne blandt andet få svar på, hvilke mulig-
heder de har for at få hjælp, hvis de har særlige behov, 
hvor meget de kan få i boligydelse efter renoveringen, 
og hvilke muligheder de har for at søge en anden bolig 
gennem kommunen.

Når beboerne ikke talte med enten BO-VEST eller kom-
munen, kunne de få kaffe og kage i fællesrummet og 
en snak med repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne, 
driftslederen, byggekoordinatoren eller ABC.

Især hos Udlejningschef Lene Rixen var der kø for at få 
svar på spørgsmål. ”Det er virkelig noget, jeg håber, vi 
kan gøre igen, når renoveringen kommer tættere på”, si-
ger Lene. ”Det var en kæmpe succes”.

I alt 117 beboere, svarende til cirka 78-80 husstande, 
mødte op til de 4 dage med åbent hus – ”et overvæl-
dende flot fremmøde”, understreger Lene Rixen. 

”Der var generelt en positiv stemning og gode tilbage-
meldinger”, fortæller Lea Sørensen, boligsocial vicevært 
i ABC. 

”Beboerne satte pris på muligheden for at få svar på 
nogle af deres spørgsmål om deres boligsituation i for-
bindelse med renoveringen,” slutter hun.

De farverige lokaler skabte rammerne for møderne i Hjortens 
Kvarter.
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Både beboerdemokrater, de genhusede beboere, entre-
prenøren, de tekniske rådgivere, medarbejdere og EUDP 
samarbejdspartnerne fra Velux, Danfoss og Rockwool, 
kom for at se, hvordan husene i Fiskens Kvarter tager sig 
ud nu.

Derudover deltog produktionsselskabet Mayday i rejse-
gildet. De skal lave 5 udsendelser til DR2 om energireno-
veringer, hvor EUDP projektet i Fiskens Kvarter skal være 
med i den ene udsendelse. 

Astrid Hansen fra VA 4 Rækkes afdelingsbestyrelse, Al-
bertslund Kommunes Miljø- og Teknikdirektør Niels 
Carsten Bluhme, Martin Vestergaard fra Niras, arkitekt 
Jørgen Kreiner fra Nova 5, og Lars Nielsen fra entrepre-
nørfirmaet BNS holdt hver især en tale.

De lagde alle vægt på, hvor spændende projektet er, og 

Astrid Hansen fortalte, at det var rart endelig at se prø-
vehusene i størrelsesforholdet 1:1.  Derudover fortalte 
Astrid, at hun glæder sig til, at EUDP projektet står fær-
digt til sommer, så vi kan se resultatet af mange års godt 
samarbejde, og få et billede af, hvordan resten af ræk-
kehusene kommer til at se ud efter renoveringen, som 
starter næste år.  

Både Jørgen Kreiner og Lars Nielsen sluttede deres taler 
af med at råbe hurra for projektet og alle de mennesker, 
der arbejder med det, hvorefter alle gæsterne nysgerrigt 
gik rundt og kiggede videre på byggeriet.

Nu er alle tagene blevet skiftet ud med nye, vinduer og 
døre er blevet sat i, og karnappen er blevet etableret. 
Dermed kan håndværkerne gå i gang med alle de ind-
vendige arbejder, deriblandt køkkenerne og badeværel-
serne.

REJSEGILDE I FISKENS KVARTER
Fredag den 25. marts blev der holdt rejsegilde for de seks huse i det Energiteknologiske Udviklings- 
og Demonstrationsprogram i Fiskens Kvarter i Albertslund Syd for at markere, at husene nu både har 
fået vægge og lagt tag på. 

Arkitekt Jørgen Kreiner, fra Nova5, takker BO-VEST og beboerne for et godt samarbejde i et spændende projekt.
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I løbet af de næste to år får de sidste 11 ud af i alt 26 
boligblokke udskiftet taget. Ud over udskiftningen af ta-
gene, bliver de efterisoleret, sådan så tagene lever op til 
lovgivningen.

Under renoveringen har man valgt at sætte stillads op 
med fuld overdækning af bygningerne, så håndværker-
ne kan arbejde i alt slags vejr. På den måde undgås også 
vandskader, når tagene udskiftes. 

I forbindelse med tagrenoveringen bliver facaderne på 
alle 26 boligblokke gået efter. På ca. 8-10 procent af det 
samlede murværksareal er det nødvendigt at foretage 
reparationer af fugerne og udskiftninger af ødelagte 
mursten. 

Hele renoveringen kommer til at koste 46 mio. kr., og for-
ventes at være færdig med udgangen af 2012. 

Snedkermester Arne Pedersen A/S er hovedentreprenør 
på projektet,  og ingeniørfirmaet Birger Lund A/S er an-
svarlig for tilsynet.

TRANEVÆNGET FÅR RENOVERET TAGENE
I februar startede tagrenoveringen i Tranevænget. 

Tagene er fuldt overdækkede blandt andet for at forhindre 
vandskader.

PROJEKT GADEKÆRET
Projektet, der har været i gang siden okto-
ber 2009, stopper før tid

Projekt Gadekæret, som er det boligsociale projekt 
i Gadekæret, er stoppet før bevillingsperioden ud-
løber. Projektet kunne ikke videreføres som det var.. 

Derfor søgte BO-VEST administrationen, efter af-
tale med styregruppen, Landsbyggefonden om 
en reorganisering af projektet. Landsbyggefonden 
afviste dog ansøgningen på grund af bevillingens 
korte restperiode.

Foråret er på vej - nyd det i alle afdelinger!
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Nyhedsbrevet er et månedligt elektronisk nyhedsbrev, der sendes ud til bestyrelser i VA, Tranemosegård, AB og 
BO-VEST. Hvis du har input til nyhedsbrevet, kan du kontakte Louise på lbk@bo-vest.dk og 8819 0043 eller Tanja på 
tla@bo-vest.dk og 8819 0041.

ÅRETS PRESSEFOTO ER FRA ASKERØD 
Statsministeren, der taler med nogle unge fra Askerød, blev foreviget. Det er nu årets pressefoto 2011.

Fredag den 4 marts blev årets pressefoto 2011 kåret. 

Vinderen var Politikens fotograf Martin Lehmanns bil-
lede af statsminister Lars Løkke Rasmussen på besøg i 
Askerød. På billedet ses statsministeren sammen med 6 
unge fra Askerød-bebyggelsen i Hundige, en politibe-
tjent og en sikkerhedsvagt. Ingen siger noget. 

Berlingske Tidende citerer Statsministeren for at have 
sagt, at ”billedet udtrykker eftertænksomhed”.

Billedet blev taget i forbindelse med statsministerens 
spontane besøg i Askerød den 14. december 2010. Lars 
Løkke Rasmussens mål med besøget var at møde de 
unge, samt at lytte til hvad de har at sige, om blandt an-
det Askerøds placering på ”ghettolisten”.

Årets Pressefoto 2011. Her sidder statsministeren med unge fra Askerød


