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NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN 

 
 

NY DIREKTØR I BO-VEST BLIVER ULRIK BROCK HOFFMEYER 

 

BO-VESTs bestyrelse har ansat Ulrik Brock Hoffmeyer 

som direktør i BO-VEST med tiltrædelse 1. august 2011. 

Udvælgelsen er foretaget med hjælp fra det brede 

ansættelsesudvalg, der blandt andet bestod af 

medarbejderrepræsentanter fra BO-VESTs drift og 

administration. 

Ulrik Brock Hoffmeyer er 41 år, uddannet jurist og har 

solid ledelseserfaring. 

 

Ulrik Brock Hoffmeyer kommer fra en stilling som 

afdelingschef for Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen i 

Frederiksberg Kommune. Her har han blandt andet haft 

ansvaret for varetagelse af den kommunale myndighedsrolle, byggesagsbehandling, støttet 

byggeri, by- og områdefornyelse samt affalds-, klima- og bæredygtighedsindsats. Tidligere har 

Ulrik Brock Hoffmeyer været Områdechef for Støttet Byggeri i Københavns Kommune. 

 

Fra sin karriere i Frederiksberg og Københavns Kommune har den nye direktør stor erfaring med 

politisk betjening, økonomistyring og strategisk planlægning. 

 

Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med den nye direktør, hvor fokus bl.a. bliver den strategiske 

udvikling af organisationen og fremtidssikring af boliger og boligområder til gavn for nuværende og 

kommende beboere.  

 

Vinie Hansen  

Formand for BO-VEST 

 

For yderligere information kontakt Vinie Hansen mobil: 23 82 35 79 

Ulrik Brock Hoffmeyer 
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TRÆK SKATTEN FRA, NÅR DU ISTANDSÆTTER BOLIGEN 

 
Leder den daglige madlavning drømmene hen på et renoveret køkken? Eller trænger 

væggene til en opjustering? Nye regler giver nu lejere mulighed for at få 

skattefradrag, når de benytter sig af den individuelle råderet.  

 

Individuel råderet er efterhånden et velkendt tilbud til 

lejere om selv at finansiere forbedringer i boligen og 

afskrive det over en årrække. Den 1. juni 2011 blev 

ordningen endnu mere attraktiv for lejere. Her vedtog 

Folketinget et skattemæssigt fradrag for arbejdslønnen 

på det arbejde, der udføres ved forbedringer i boligen. 

Ordningen gælder til udgangen af 2013.  

 

Med de nye regler bliver det blandt andet muligt for 

lejerne at få renoveret køkken eller bad, lavet 

gulvarbejde, malet og tapetseret eller renoveret 

elinstallationer, og samtidig få skattefradrag på 

arbejdslønnen. Det gør det altså billigere for lejerne at 

benytte sig af den individuelle råderet.  

 

For at benytte sig af ordningen kræver det, at lejeren selv betaler, ligesom lejeren også skal bo i 

boligen under istandsættelsesperioden. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at det kun 

er arbejdslønnen, der er fradragsberettiget. Det er lejerens eget ansvar at indberette arbejdet til 

SKAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I tvivl om reglerne? 
 Driftscenteret i BO-VEST har styr på ordningen, og kan hjælpe med at få styr på spørgsmål.  

 Du kan også læse mere om ordningen BL, Danmarks Almene Boliger eller hos SKAT 

 

http://www.bl.dk/nyheder-og-presse/nyheder/fradrag-for-hjaelp-og-istandsaettelse-i-hjemmet-l-208-(1)
http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=9275
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STATSMINISTEREN FØLGER OP PÅ ASKERØD 
 
Askerød fik uanmeldt besøg af Lars Løkke, og til folketingets afslutning talte 
statsministeren varmt om fremskridtet i Askerød. 
 
Torsdag den 26. maj 2011 meldte Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sin ankomst til Net-
caféen i Askerød. Det skete med meget kort varsel og helt uden presse. Statsministeren ville følge 
op på jobsituationen for nogle af de drenge, som havde været med på Marienborg i starten af 
januar 2011. Der var en god og uformel stemning, og mange fik muligheden for at vende deres 
situation ansigt til ansigt med Statsministeren. 
 
I statsministerens tale ved Folketingets afslutning den 31. maj blev besøget omtalt. Her lagde Lars 
Løkke vægt på at understrege vigtigheden af møderne, der er blevet holdt med de unge fra 
Askerød. Først december-mødet i Askerød og derefter drengenes besøg på Marienborg. Om 
besøget den 26. juni fortalte Lars Løkke: ”Her talte jeg med Ali Mohammad Mahmoud. Ali har nu 
fået fritidsjob i Bilka. Det har nogle af hans kammerater også. Det er de glade for. Det er et kontant 
resultat af vores møder. Det er glædeligt.” 
 
Succesen afspejler statsministerens besøg, men ikke mindst Greve Nord Projektets gode arbejde. 
 
 
 

 

Statsministeren talte om Askerød, da han talte om vækst ved Folketingets afslutning den 31. maj 2011. 
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NY NÆSTFORMAND I VA’S BESTYRELSE 
 
På VA’s konstituerende bestyrelsesmøde den 1. juni blev Astrid Hansen 
Valgt som næstformand. Hun afløser Henning Bjerre, der har været 
næstformand siden 2003. 
 
Astrid Hansen, der er formand for i afdelingsbestyrelsen i afd. 4 Række, 
blev valgt til suppleant i VA’s bestyrelse 2008 og til ordinært 
bestyrelsesmedlem i 2009. 
 
 
 

 
 
 
 

BESIGTIGELSE AF DEMONSTRATIONSHUSENE I FISKENS 
KVARTER  
BO-VEST var vært da medlemmer af Almennet og foreningen af Bæredygtige Byer og 
Bygninger besigtigede de seks demonstrationshuse ved et fyraftensarrangement i 

Albertslund Syd. 
 
 
Torsdag den 16. juni 2011 var BO-VEST vært 
ved et fyraftensarrangement med besigtigelse af 
de seks demonstrationshuse i Fiskens Kvarter i 
Albertslund Syd. Ved besigtigelsen var 
medlemmer af Almennet og af Foreningen af 
Bæredygtige Byer og Bygninger inviteret. 
 
 
 

De seks huse er renoveret, som led i et EUDP projekt (Energiteknologisk Udviklings- og 
Demonstrationsprogram) med støtte fra Energistyrelsen og EUDP partnerne. Projektet indgår 
samtidig i udviklingen af det endelige renoveringsprojekt for de i alt 550 rækkehuse. 
 
Projektet er gennemført i et partnerskab med Teknologisk Institut, Albertslund Kommune, 
ingeniørfirmaet Niras, arkitektfirma Nova5, Kuben Management samt leverandørerne Rockwool, 
Danfoss, Velux og Velfac. 
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KULTURWEEKEND SØRGEDE FOR FEST I BRØNDBY STRAND 
 
Den 11. til 13. juni 2011 var Brøndby Strand på den anden ende. 
 
Ved KulturWeekends åbning fredag den 11. juni 2011 kl. 16 var der fyldt med mennesker, da den 
ellers så fredelige Esplanadeparken blev forvandlet til et broget mylder. Åbningstalen blev holdt af 
leder af FOF Kirsten Hald, der modtog Brøndby Kommunes kulturpris 2010. Hun talte ud fra årets 
tema »Kultur og Netværk«. Derefter sang Parsifalkoret, der blev dannet under opførelsen af 
operaen Parsifal i Brøndby Strand. 
 
Under strabadserne blev Årets Brøndby Strand Borger også kåret. Det blev Svenning Haaning, der 
har arbejdet som frivillig i KulturWeekend lige siden dens begyndelse. ”Han arbejder i det stille, 

utrætteligt og uden at gøre væsen af sig, derfor er prisen 
særlig fortjent,” sagde Hugo Thuge, som er medlem af 
afdelingsbestyrelsen (TMG) og styregruppen. 
 
Netværkskontoret havde også sit eget telt, hvor man kunne 
deltage i quiz, skattejagt og affaldsindsamling. 
KulturWeekend er organiseret af frivillige, og blev i år 
afholdt for 15. gang. Det gode vejr var med til at løfte 
stemningen yderligere. 
 

Boderne i Brøndby Strand var omringet af mennesker. 

De frivillige bag afviklingen af KulturWeekend. 
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PER LARSEN FEJREDE 25 ÅR I VA’S BESTYRELSE 
 
Der blev holdt reception på Malervangen i anledningen af Per Larsens 25-års jubilæum. 
 

Fredag den 17. juni 2011 fejrede VA Per Larsens 25-årige 
indsats i bestyrelsen. 25 år går ikke langsomt, mente Per. 
Masser af beboerdemokrater mødte op for at vise Per, at selvom 
25 år hurtigt er gået, kræver det en stor indsats at være en aktiv 
del af VA’s bestyrelse i et kvart århundrede. ”Jeg begyndte jo 
faktisk allerede i ’73,” konstaterede Per dog. 
 

I 1986 blev Per valgt in i VA’s bestyrelse som suppleant. I 1991 
blev han valgt ind som formand, og Vinie Hansen som 
næstformand. Vinie Hansen, som i dag er formand for VA og 
BO-VEST holdt en flot tale for Per og forsamlingen ved 
receptionen. Blandt andet talte Vinie om det, man må ofre, for at 
være aktiv i en bestyrelse i så mange år – et af dem var 
madlavningen. Men Per havde svaret på, hvordan man sørgede 
for hurtig mad til sig selv og sine børn i en håndevending, 
dåsetomatsuppe. De stod sågar på Pers gavebord – mon det var 
fra hans børn? 

 

”Ingen kan som Per underholde en hel forsamling med en god 
historie”, fortalte Vinie i sin tale. Hun nævnte også at Per er 
detaljeret og vedholdene, og at han sætter sig grundigt ind i 
tingene. Så hvis Per peger på noget, er der noget om det. Hans 
engagement er stort.  

 
VA – eller de Vilde Aber, som har været 
bestyrelsens øgenavn, ifølge Per, har givet ham 
”spændende indflydelse i en udvikling og et 
ansvar,” sagde han i sin takketale. Det at være 
med til at gøre en forskel, er også noget Per 
værdsætter. Per sluttede af med den 
konstatering, at så længe han kan løfte sine ben, 
vil han være aktiv i bestyrelsen.  
 
 

 

 

 
 
 
 

Per Larsen i færd med at tage imod sine 
gæster. 

 

Per Larsen og Vinie Hansen. 

De smukke blomster pyntede på 
gavebordet. 
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LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE PÅ BESØG I ABC  
 
Landsbyggefonden fik en rundtur under besigtigelsen af de boligsociale projekter. 
 
Tirsdag den 7. juni 2011 var bestyrelsen for Landsbyggefonden på besøg i Albertslund for at 
besigtige de LBF-støttede boligsociale projekter. Områdesekretariatsleder Mai Green Petersen 
fortalte om ABC’s arbejde, og Landsbyggefonden var særligt interesseret i at høre om samarbejdet 
med kommunen og organiseringen af det boligsociale arbejde. Noget der bliver søgt løsninger på 
andre steder.  
 
Herefter tog Souschef Trine Sander gæsterne med på 
en rundvisning i Blokland og Albertslund Nord. 
Torsten Dose, Afdelingsleder for driftssamarbejdet i 
Albertslund Nord (VA afdeling 8 bæk/fosgården og AB 
afdeling Nord), bestyrelsesmedlemmer fra Nord og 
Blokland, samt Byggechef Jesper Rasmussen og 
Kommunikationschef Annesophie Hansen fra BO-
VEST var parate til at besvare gæsternes spørgsmål 
på turen. 
 
Turen blev afsluttet med at Jesper Rasmussen, 
fremviste og fortalte om den nu afsluttede byggesag i 
Albertslund Nord.  
 
 
 

 
 

INTRODUKTIONSKURSUS FOR NYE 
BESTYRELSESMEDLEMMER 
 
Vi minder om, at BO-VEST afholder Introduktionskursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
tirsdag den 30. august 2011 kl. 18.00 -21.00. Der er tilmeldingsfrist senest den 16. august til 
Vibeke Rømming på vir@bo-vest.dk.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrevet er et månedligt elektronisk nyhedsbrev, der sendes ud til bestyrelser i VA, Tranemosegård, AB og BO-

VEST. Har du input til nyhedsbrevet, kan du kontakte Martin på mkr@bo-vest.dk og 8819 0086 eller Camilla på 

csm@bo-vest.dk og 8819 0042. 

mailto:vir@bo-vest.dk

