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Ulrik Brock Hoffmeyer er tiltrådt som direktør i 
BO-VEST. Han blev på sin første dag modtaget 
med morgenmad og Vinie Hansens velkomstord. 

Mandag den 1. august tiltrådte Ulrik Brock Hoffmeyer 
som administrerende direktør i BO-VEST. 

Tiltrædelsen blev markeret med morgenmad for ansatte 
og chefflokken på Malervangen, hvor Vinie Hansen, BO-
VESTs bestyrelsesformand, bød velkommen. 

I de kommende uger vil Ulrik Brock Hoffmeyer besøge 
boligafdelingerne for at hilse på endnu flere medarbej-
dere. 

Ulrik Brock Hoffmeyer trådte på podiet i BO-VEST for første 
gang og kunne fortælle den forventningsfulde flok med-
arbejdere om sig selv, sin baggrund, sin motivation såvel 
som sine visioner for BO-VEST. Han pegede blandt andet 
på, at vi skal bevare, forny og forbedre boliger og admi-
nistration i BO-VEST. ”Vi skal være de bedste”, sagde han.

Interview med den nye direktør:

”HER KAN JEG HAVE HJERTET MED”
BO-VESTs nye direktør Ulrik Brock Hoffmeyer 
har boet i Brøndby Strand, er hurtig på aftræk-
keren, glad og optimistisk. 

Hvad tiltrak dig ved stillingen som direktør i BO-VEST?
Flere ting. For det første var jobbet som direktør i BO-
VEST en mulighed for at ’komme hjem’. Jeg har i tidligere 
stillinger arbejdet med den almene sektor, og jeg synes, 
det er spændende og vedkommende. Her kan jeg have 
hjertet med. Samtidig synes jeg, at det grundlag og de 
planer, vi har i BO-VEST, er noget jeg rigtig gerne vil være 
en del af. Endelig er det rent karrieremæssigt en mulig-
hed for mig at kunne arbejde med ledelse på et højere 
plan end hidtil. 

Hvad kan du tilføre BO-VEST?
Som en, der kommer udefra, kan jeg tilføre nogle nye 
vinkler, end hvis BO-VEST havde fået en direktør, der 
kom fra boligbranchen. Jeg har et optimistisk syn på, 
hvordan man arbejder med tingene, og jeg tror på, at vi 

Medarbejderne lyttede opmærksomt, da Ulrik Brock Hoffmeyer 
præsenterede sig selv. 

NY DIREKTØR I BO-VEST
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De seneste uger har de lokale medier været præget af 
overskrifter som ’Godt netværk i dansk’, ’Lommepen-
geprojekt i syd er en succes’ og ’Nyt projekt om udsæt-
telser’. Det er særligt BO-VESTs boligsociale projekter og 
nytænkende initiativer, der får de lokale journalister til at 
klappe med 
tastaturet.  

alle kan så meget. Det skal vi sammen huske at fortælle 
hinanden, så vi kan nå de fælles mål.

Derudover kan jeg bidrage med mig selv. Jeg har, især i 
mine 3 år i Københavns Kommune, arbejdet med byg-
getekniske og boligsociale forhold, som er parallelle ud-
fordringer til dem, BO-VEST har.

Fortæl lidt om dig selv – hvad er din baggrund, fritids-
interesser m.m.?
Jeg er 42 år, bor i Gladsaxe sammen med min kone og to 
børn – Carl på 11 og Caroline på 7. Jeg er træner for min 
søns fodboldhold og arbejder med omkring 30 fantasti-
ske drenge i alderen 11-12 år. Jeg er opvokset i Holste-
bro, men flyttede til København for at læse jura og bo-
ede i en kort periode i Hallingparken i Brøndby Strand. 
I mit kørekort står der faktisk fortsat, at Brøndby Strand 
er min bopæl.

Hvad skal helt sikkert ikke laves om i BO-VEST?
Vi skal holde fast i den glæde og stolthed og det engage-
ment, jeg har mødt i min første uger i 
BO-VEST. Og så skal vi holde fast i gode traditioner. Jeg 
ser ingen grund til at lave om, bare for at lave om. Om-
verdenen forandrer sig konstant, og vi skal følge med 
udviklingen og de krav, den stiller til os. 

Hvad kan vi så blive bedre til i BO-VEST?
Det er det nok for tidligt for mig at sige noget om, men 
der vil sikkert opstå ideer hen ad vejen. Jeg kunne dog 
godt tænke mig, at vi kommer mere på landkortet som 
BO-VEST og ikke bare som AB, VA og Tranemosegård. 

SUCCES I LOKALE MEDIER
De lokale mediers positive skildringer af BO-
VESTs projekter er et billede på, at vi gør det 
godt. Lige nu optager de gode historier central 
spalteplads.  

Medierne følger BO-VEST i både opture og nedture. De 
skriver en del af den fortælling om BO-VEST, som når ud 
til beboerne. Spejler vi BO-VESTs succes i mediernes om-
tale lige nu, så går det rigtig godt! 

Og det er ikke kun de lokale journalister, der klapper. 
Historierne kommer af initiativer og projekter, som ny-
tænkende medarbejdere er arkitekter på, og som hjæl-
per mange beboere. 

Én omtale fortæller historien om det vellykkede Lom-
mepengeprojekt, der giver unge mulighed for at tjene 
op til fælles oplevelser ved at arbejde i boligområdet. På 
den måde er de unge beskæftiget i den lange sommer-
ferieperiode, som kan udgøre en farezone for de unges 
berøring med eksempelvis hærværk, og udbyttet af pro-
jektet rammer derfor bredt. En anden omtale skildrer et 
nyt projekt, der skal forhindre udsættelser i Askerød ved 
at støtte beboere med rod i økonomien. 

Flere gode projekter og initiativer har skabt grundlag for de lo-
kale mediers positive interesse for BO-VEST
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Efter 14 år som direktør i BO-VEST og Tranemosegård 
har Danny Andersen givet direktør-stafetten videre til 
Ulrik Brock Hoffmeyer. Det blev markeret med en stor 
reception på Malervangen den 25. august. Her kunne 
beboerdemokrater og samarbejdspartnere sige farvel til 
Danny og goddag til Ulrik. Det benyttede omkring 120 
personer sig af.

Både den nye og den afgående direktør holdt tale ved receptionen.

RECEPTION MARKEREDE DIREKTØRSKIFTE

Både formand Vinie Hansen, næstformand Dorthe Lar-
sen og servicechef Anita Kjeldsen holdt taler ved lejlig-
heden. Alle tre hyldede Danny for hans indsats og glæ-
dede sig til samarbejdet med Ulrik. Og som om det ikke 
var fest nok, så rundede Danny Andersen 60 år på selv-
samme dag. Så der var lykønskninger og masser af højt 
humør, da BO-VEST markerede direktørskiftet.

Der var festlige rammer og højt humør, da BO-VEST markerede direktørskifte med en reception.
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”VI VIL IKKE HA’ SKYDERI!”
300 beboere mødte op i Kisumparken for at vise 
utilfredshed med det seneste skyderi. 

”Vi vil ikke have skyderi i Brøndby Strand! Vores børn skal 
kunne lege TRYGT.” 

Dette var sloganet, da godt 300 beboere mødte op i Ki-
sumparken i Brøndby Strand for at demonstrere mod 
den skudepisode, der fandt sted tirsdag den 16. august, 
hvor tre unge blev såret. Initiativet kom fra en gruppe 
beboere med Joan Nielsen fra Kisumparken i spidsen. 
 
Joan Nielsen, imam Hasan Korkmaz fra Rødovre Moske, 
borgmester Ib Terp, Feridun Korkmaz fra Tyrkisk Ung-
doms- og Kulturforening samt Hugo Thuge, der er for-
mand for boligafdelingen T13 holdt taler. 

Det fælles budskab var ikke til at tage fejl af: Vold er en 
uacceptabel adfærd i en boligafdeling, hvor det gode 
naboskab er en af hovedingredienserne i et godt og 
trygt liv.  Alle instanser, fra kommune og boligafdelin-
ger til beboere må samarbejde for at forhindre en gen-
tagelse.  

Gavlen blev brugt til en utraditionel underskriftsindsamling.

Balloner med demonstrationens budskab blev sendt til vejrs.

Derefter blev der sendt balloner op hvori der lå en tekst: 
”Vi vil ikke ha’ skyderi i Brøndby Strand. Vores børn skal 
kunne lege trygt”.

På en mur i nærheden af det sted i Kisumparken, hvor 
skudepisoden fandt sted, var demonstrationens slogan 
hængt op på et skilt. Til slut bevægede deltagerne sig 
derhen i en lang kø og skrev deres navn under skiltet. 
Muren blev fyldt med underskrifter, og beboerne stod 
lidt og snakkede, inden de stille og roligt gik hver til sit.

”Det var en god oplevelse. Jeg er glad for, 
at der kom så mange, og især, at der var 
deltagere fra alle boligafdelinger og i alle 
aldre. For skyderiet berører ikke kun Kisum-
parken, men hele Brøndby Strand. Vi var 
nødt til at gøre noget for at vise, at vi ikke 
vil acceptere at leve i utryghed”, sagde Joan 
Nielsen efter demonstrationen.
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ALMENE BOLIGDAGE
BO-VEST bidrager med viden fra alle hjørner af 
selskabet, når BL åbner dørene til Almene Bolig-
dage i Bella Center. 

”Lidt mere af det hele” er overskriften, når BL den 2. og 
3. september byder velkommen til Almene Boligdage 
i Bella Center. BO-VEST deler gennem fire indslag sine 
spidskompetencer med fremmødte både fra den al-
mene sektor og offentligheden, som for første gang er 
inviteret indenfor. 

Café 13 vil være repræsenteret med en 1:1 illustration af 
caféen, som skal vise, hvad der sker i caféen. 

’Lidt mere af det hele’ er overskriften, når BL byder velkommen 
til Almene Boligdage i Bella Center. BO-VEST byder ind med 
masser af viden. 

Byggechef, Jesper Rasmussen, vil under overskriften 
”Energirigtige renoveringer i Albertslund” vise BO-VESTs 
nytænkende renoveringsprojekter frem. 

Det vil blive illustreret gennem rækkehusene i Syd, lige-
som det energirenoverede hus i Hyldespjældet også vil 
blive vist frem. Hyldespjældets skulpturbank vil ligele-
des være repræsenteret ved arrangementet.

ÅBENT HUS I FISKENS KVARTER
I juli måned var der flere dage åbent hus i de-
monstrationshusene Fiskens Kvarter. Mange 
benyttede lejligheden til at lægge vejen forbi og 
se de renoverede rækkehuse.

Den første uge med åbningsdage var forbeholdt bebo-
erne i rækkehusene. Det gav mulighed for, at de i fred og 
ro kunne stille de spørgsmål, der dukkede op, når de gik 
rundt i husene. Ved hvert arrangement var der repræ-
sentanter fra BO-VEST, som kunne besvare de mange 
spørgsmål.

Renoveringen af rækkehusene fik mange positive til-
kendegivelser med på vejen. Mange benyttede sig af de 

Flere kiggede forbi, da dørene blev åbnet til demonstrations-
husene i Fiskens Kvarter. 
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fremlagte gæstebøger, hvori de besøgende kunne give 
deres kommentar til projektet. Gæstebøgerne vil blive 
læst igennem og brugt i forbindelse med renoveringen 
af resten af rækkehusene.

Husene er også bedre kendt som EUDP-projektet. Pro-
jektet har, udover at være et energiteknologisk udvik-
lings- og demonstrationsprojekt, også givet mulighed 
for at se, hvilke mulige tilvalg der vil være, i forbindelse 
med den store renovering af de resterende rækkehuse.

 

BO-VEST PÅ PODIET
BO-VEST ligger inde med 
unik viden og bliver tit 
inviteret til arrangemen-
ter for at dele ud af den. 
I august var Carsten Lar-
sen og Jesper Rasmussen 
blandt dem, der var på 
podiet. 

ESCO, Energy Service Compa-
nies, var et af temaerne på 
BL’s forvaltningskonference 
den 23. og 24. august. Her 
var BO-VEST’s driftskonsulent, 
Carsten Larsen, og byggechef, 
Jesper Rasmussen, indbudt 
som eksperter. 

Her delte de deres viden med eksperter fra BL, Lands-
byggefonden og boligorganisationerne, som alle var in-
viteret. 

I ESCO-boden stod de to til rådighed med viden om 
forretningsmodellen, ESCO, hvor en energitjeneste le-
verer totalentreprise på energirådgivning og udførelse 
af energibesparende foranstaltninger, samtidig med, at 
der er knyttet en økonomisk garanti op på den aftalte 
energibesparelse. 

Om eftermiddagen afholdt Jesper Rasmussen oplæg om 
det udviklingsprojekt om ESCO, BO-VEST har gennem-
ført i Almennet regi fra foråret 2010 indtil maj 2011.

HUSK!

FYRAFTENSMØDE OM DRIFT
Beboerdemokrater i Albertslund Boligsel-
skab, Tranemosegård og Vridsløselille An-
delsboligforening indbyges hermed til kon-
ference.

Onsdag den 7. september 2011
Kl. 17 - 19
på Malervangen 1

 
Tilmelding senest tirsdag den 6. september kl. 10 
til Vibeke Rømming, vir@bo-vest.dk, 88 19 00 88


