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Frivillighed var på dagsordenen under BO-VEST 
konferencen.

Lørdag den 1. og søndag den 2. oktober var 100 bebo-
erdemokrater fra AB, VA og Tranemosegård på BO-VEST 
konference. 

Formålet var først og fremmest at tage de første skridt 
mod at formulere en fælles frivillighedspolitik for BO-
VEST. Men det var også muligt at få grundlæggende vi-
den om det danske drikkevand og ikke mindst at blive 
opdaterede af Bent Madsen på den aktuelle boligpoliti-
ske situation. Sidstnævnte var særligt interessant, da re-
geringsdannelsen forløb parallelt med konferencen – og 
der blev da også gættet på både antallet af ministre, og 
om der ville blive etableret et egentligt boligministerium.

Lørdag formiddag blev tilbragt i temagrupper, hvor det 
under forskellige overskrifter blev diskuteret, hvordan 
beboerdemokratiet kan udvikles, hvordan rekrutterin-
gen kan styrkes, og hvordan ansvar hensigtsmæssigt 
kan uddelegeres. Ideerne var mange, og de tages videre 
i den arbejdsgruppe, der skal nedsættes på næste besty-
relsesmøde. Arbejdsgruppen skal udarbejde en frivillig-
hedspolitik for BO-VEST, som kan præsenteres på næste 
års repræsentantskabsmøde.

Lørdag aften spillede et orkester op, og dansegulvet 
afslørede hurtigt, at beboerdemokratiet i BO-VEST ikke 
bare er seriøse og faglige, men også festlige mennesker.  

PÅ SPORET AF FRIVILLIGHEDEN
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Nyhedsbrevet tog til Kanalens Kvarter med 
blomster til de to ejendomsfunktionærer, der fik 
en sovende kvinde ud af sin lejlighed, mens der 
var røg i køkkenet. 
 
En helt almindelig dag blev hurtigt knap så almindelig, 
da alarmen gik på ejendomskontoret i Kanalens Kvarter. 
Ejendomsfunktionærerne Jimmy Olsen og Claus Nordahl 
måtte smide, hvad de havde i hænderne for at få en æl-
dre kvinde ud af sin lejlighed, inden branden tog fat. 

”Hun var faldet i søvn, mens hun havde ladet en gryde 
stå på blusset,” fortæller Claus. Blusset havde antændt 
nogle papirer, der lå ved siden af. Da røgalarmen, som er 
forbundet til både ejendomskontoret og Brandvæsenet, 
gik, løb de to op til lejligheden og fik beboeren ud, inden 
Brandvæsenet nåede frem. 

Brandalarmerne er installeret på denne måde i ældre- 
og tilgængelighedsboligerne i Kanalens Kvarter, og viste 
sig at være af afgørende betydning for beboeren i Kana-
len 100. ”Brandvæsenet fortalte, at røgalarmen reddede 
kvindens liv,” siger Jimmy. Men havde det ikke været for 
Claus og Jimmy, var der gået længere tid, før kvinden var 
kommet ud af lejligheden. 

Claus og Jimmy sikrede, at en ældre beboer kom ud af sin lejlig-
hed, inden branden tog fat. 

RØGALARM REDDER LIV

BO-VEST PÅ PODIET 
BO-VEST bidrog med viden fra alle hjørner af 
selskabet, da BL åbnede dørene til Almene 
Bolig dage i Bella Center. 
 
”Lidt mere af det hele” var overskriften, da BL den 2. og 3. 
september bød velkommen til Almene Boligdage i Bella 
Center. BO-VEST delte gennem tre indslag sine spids-
kompetencer med fremmødte både fra den almene sek-
tor og offentligheden, som for første gang var inviteret 
med indenfor. 

Café 13 var repræsenteret med en 1:1 illustration af café-
en, som skulle vise, hvad der sker i caféen. Det kan du 
læse mere om nedenfor. Byggechef, Jesper Rasmussen, 
viste under overskriften ”Energirigtige renoveringer i Al-
bertslund” BO-VESTs nytænkende renoveringsprojekter 
frem. Det blev illustreret gennem rækkehusene i Syd, li-
gesom det energirenoverede hus i Hyldespjældet også 
vil blive vist frem. Hyldespjældets skulpturbank var lige-
ledes repræsenteret ved arrangementet

”Lidt mere af det hele” var overskriften, da BL bød velkommen 
til Almene Boligdage i Bella Center. BO-VEST bød ind med mas-
ser af viden. 
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Når deltagerne i Almene Boligdage holdt pauser, kun-
ne de gå ned i messeområdet og ind i aktivitetshuset 
13-Huset fra Brøndby Strand. Det var genskabt på en 
stand, hvor Café 13 sørgede for noget at spise og drikke, 
NetværksKontoret informerede om den boligsociale hel-
hedsplan Herfra og Videre, mens der var aktiviteter for 
de små. Bare i konferencens første pause lagde 200 men-
nesker vejen forbi T13-Huset.

”Idéen var at vise mangfoldigheden i de almene boli-
gers aktivitetshuse”, fortæller Nikolaj Zwinge fra arkitekt-
firmaet Witraz, der har stået for opbygningen af standen 
på messen. ”Café 13 er det centrale mødested for bebo-
erne i T13, men desuden er der en mængde aktiviteter, 
som arrangeres af beboerne selv eller af bestyrelsen for 
boligafdelingen. Det har vi vist i den interaktive netcafé 

Mangfoldighed var et nøgleord ved illustrationen af T13-Huset, som havde en særlig tiltrækningskraft på de besøgende. Bare i den 
første pause, lagde omkring 200 mennesker vejen forbi.  

T13-HUSET DEMONSTREREDE MANGFOLDIGHED

med touch-skærme, hvor beboerne fortæller om den 
måde, de bruger 13-Huset på. Desuden har Netværks-
Kontoret, som koordinerer den boligsociale helhedsplan 
Herfra og Videre, kontor i 13-Huset, og de deltog også 
på standen”. 

Nikolaj Zwinge fortæller også, at det er det rigtige inte-
riør, der er flyttet ud på standen. Kun baren og netcaféen 
er bygget op til lejligheden.

Operaen Parsifal, der udspillede sig i Brøndby Strand i 
foråret med boligområdet som kulisse, var også repræ-
senteret ved standen. To af de medvirkende operasan-
gere fra forestillingen, Laila Rong Haana og Joakim Knop, 
spredte tonerne fra messeområdets scene og skabte for 
mange et tiltrængt pusterum i det tætte program.

T13-Huset rykkede for nylig til Almene Boligdage i en 1:1 illustration. Standen skulle illustrere mang-
foldigheden i aktivitetshuse. 
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Ni unge mænd i alderen 18 – 25 år og tre turledere satte 
kursen mod Ankara og Istanbul i Tyrkiet. De er med i pro-
jektet ”Integration gennem uddannelse og refleksion”, 
som gennem tre dele sætter fokus på uddannelse af rol-
lemodeller blandt unge med anden etnisk baggrund.

Projektets formål er at skabe bæredygtig integration, 
hvor kulturforskelle inddrages aktivt og positivt i ar-
bejdet med at uddanne rollemodeller, som kan videre-
formidle, hvordan man navigerer i og rummer forskellig-
hed i et samfund.

”De unge mænd er blevet udvalgt til projektet, fordi vi 
kunne se, at de i kraft af deres engagement i Greve Nord 
og omegn kunne inspirere andre drenge og unge mænd 
til også at engagere sig. Mange af dem arbejder frivilligt, 
udviser stor interesse for de sociale aktiviteter i lokalom-
rådet eller har en form for status, måske fordi de er den 
ældste i en søskendeflok og har en god gennemslags-
kraft ” forklarer Katja Giebel, der er én af de tre turledere. 

Alle disse dele kan bruges aktivt i arbejdet med at in-
tegrere børn og unge med anden etnisk baggrund 
gennem rollemodeller. Det handler om at inddrage de 
mange stærke ressourcer, der findes i forskellige former i 
boligområder, hvor der bor mange beboere med anden 
etnisk baggrund - og bruge dem aktivt. 
Der bliver uden tvivl en hel del udfordringer for deltager-

INTEGRATION GENNEM UDDANNELSE OG REFLEKSION

FAKTA OM PROJEKTET
Projektet er finansieret gennem midler fra Eg-
mont-Fonden, som BO-VEST ansøgte om i 2008.
Integrationsprojektet er opdelt i tre dele. Den før-
ste del var en uges ophold på Vallekilde Højskole 
i februar, hvor de unge mænd blev undervist i de 
grundlæggende dele af det danske samfund, som 
demokrati, arbejdsmarked og uddannelsessystem 
samt sammenhængskraften i et samfund. Tyrkiet 
er anden del, mens den sidste del af projektet er 
en opfølgningsweekend. Der vil blive arrangeret et 
foredrag for interesserede, der kortlægger forløb 
og resultater.

ne på turen til Istanbul, og det får forhåbentlig de unge 
mænd til at se indad og finde de kompetencer frem, som 
de selv bærer rundt på. 

”Vi vil som turledere hele tiden få deltagerne til at reflek-
tere over det, de oplever og tænker, og få det passet ind 
i den kontekst, som vi skabte sammen på højskoleophol-
det. Det er jo målet, at de alle sammen kommer tilbage 
og har lyst til og føler sig udrustet til at være rollemodel-
ler og deltage aktivt i det frivillige arbejde i Greve Nord” 
siger Katja Giebel. 

Uddannelse og refleksion kan være en vej til integration. Det er tanken bag projektet under Greve 
Nord, der medio september tog med ni unge mænd til Tyrkiet. 
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STAMHUSET SLOG DØRENE OP 
To festlige dage markerede åbningen af Gre-
ve Nord Projektets nye klub STAMhuset. Både 
drengene, beboere i Askerød og flere sam-
arbejdspartnere mødte talstærkt op for at se de 
nye lokaler.

Greve Nord Projektets nye klub STAMhuset har slået dø-
rene op og en torsdag og fredag i september markere-
des dette.
 
Torsdag bød på åbent hus, hvor klubbens medarbejdere 
Janne, Basharat og Omid, præsenterede de nye lokaler. 
Drengene var tydeligvis stolte af deres nye klub, som al-
lerede summede af aktivitet og glæde. Foruden compu-
terne er der også mulighed for at hygge sig med film, 
tage sig et slag billard eller give den gas med bordfod-
bold. Udover det nye navn er der også andre nye tiltag 
i klubben. Ungdoms- og uddannelsesvejledningen ved 
Marianne Olsen er sammen med virksomhedsformidler 
Lars Kure også flyttet ind i de nye lokaler. Dette fokus på 
også at kunne tilbyde drengene i klubben vejledning 
markerer ønsket om at øge indsatsen for at få flere af 
drengene i arbejde eller uddannelse. 

Det målrettede børn- og ungearbejdet var derfor om-
drejningspunktet under fredagens reception, hvor Greve 
Nord Projektet havde inviteret tre foredragsholdere til at 
fortælle om deres tilgang til arbejdet med børn og unge. 

Receptionen blev afsluttet af Per Larsen, der som repræ-
sentant for Tryg-Fonden overrakte en check på 550.000 
kr. til et nyt projekt med titlen: ”Magt med vold, nej tak”. 
Dette nye rollemodelprojekt skal arbejde med de posi-
tive relationer mellem ældre og yngre drenge, hvor vold 
tilsidesættes til fordel for god kommunikation. 

Børn- og ungearbejdet var omdrejningspunktet under freda-
gens reception.

HANDICAP P-PLADSER
Tidligere var det kommunen der betalte, når en 
beboer skulle have en invalide p-plads. Det gør 
de ikke længere i Brøndby og Albertslund. 

Havde en beboer på grund gangbesvær behov for en 
særlig p-plads nær boligen, var det tidligere kommunen, 
som beboeren skulle ansøge. Kommunen ansøgte deref-
ter BO-VEST om tilladelse til at etablere invalidepladsen. 

Sådan er det ikke længere i Brøndby og Albertslund. 
Kommunerne frasiger sig nu alle omkostninger omkring 
handicap p-pladser, hvis ikke det drejer sig om nedtag-
ning af de allerede eksisterende p-pladser. I hvert fald, 
hvis der er tale om parkeringsarealer, der ligger uden for 
det offentlige vejnet. Det gælder blandt andet vejnettet 
inden for boligafdelingerne. 

Derfor er det nu som udgangspunk beboeren, der selv 
skal betale for at få produceret og slået skiltet i jorden. 
Den enkelte afdeling skal stå for at indhente tilladelse fra 
politiet. 
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ARKITEKTURENS DAG 
BO-VEST fremviste boliger i Fiskens Kvarter på 
Arkitekturens Dag. Emnet i år var ”Kvalitet i de 
almene boligkvarterer”.
 
Arkitektforeningen har igennem en årrække afholdt Ar-
kitekturens Dag den sidste fredag i september. Formå-
let er, at vise omverdenen, hvad arkitektur handler om, 
hvad arkitekter laver, og hvad arkitektens kompetencer 
kan bruges til. 

Temaet i år var Kvalitet i de Almene Boligkvarterer. 

BO-VEST var med og holdt åbent hus på dagen mellem 
kl. 10 og 12 i de seks EUDP demonstrationshuse i Fiskens 
Kvarter 1 A - F, hvor byggechef Jesper Rasmussen og 
projektleder Tine Refsgaard fortalte om historien bag 
Albertslund Syd og om arkitektens idéer bag projektet.

MEDARBEJDER DONERER 
Mikael Lognnes, Projektleder i Byg, jagtede so-
ciale visioner, men kom hjem fra Almene Bolig-
dage med et gavekort på en ”tømrer for en dag”. 
Det donerer han nu til et projekt til gavn for be-
boerne. 

Mens projektleder i Byg, Mikael Lognnes, til Almene Bo-
ligdage var på udkig efter entreprenører, der sammen 
med BO-VEST ville sikre flere praktikpladser til unge i bo-
ligområderne, blev han vinder af en ”tømrer for en dag”. 
Han deltog i en konkurrence, hvor han vandt et syvti-
mers klippekort til en tømrer. Gevinsten donerer han nu 
til et projekt i BO-VEST-regi, der kan gavne en gruppe 
beboere. 
  
Mikael Lognnes deltog i konkurrencen ved at lægge sit 
visitkort, og blev altså udtrukket som vinder. ”Jeg done-
rer gavekortet til et projekt til gavn for beboerne,” siger 
Mikael, der endnu ikke har fundet ud af hvilket projekt, 
der skal have gavn af gevinsten. 

Mikael Lognnes modtager gavekortet på en tømrer for en dag. 

JUBILÆUM I ALADDINS HULE
Albertslund Nords 40års fødselsdag blev mar-
keret i Aladdins univers.

I Albertslund Nord har 
driften taget alternati-
ve metoder i brug til at 
holde beplantningen 
nede. I hvert fald tog 
kamelerne for sig af 
lækkerierne, da der lør-
dag d. 17. september 
var markedsdag i un-
der temaet ”Aladdins 
hule’” Borgmesteren 
bød velkommen og 
ønskede de to boligaf-
delinger tillykke med 
40 års fødselsdagen. 

Bestyrelserne var ved samme lejlighed trukket i jela-
ba’erne og markerede boligområdets jubilæum ved at 
byde på øl, vand og vandpibe i beduinteltet. 

Trods vejret blev det en festlig dag med musik, stand-up, 
café, pandekagebagning, grafitti-workshop, massage-
telt, kamelridning, talentkonkurrence og meget andet 
både hele dagen og aftenen med.

Albertslunds borgmester var på 
gæstelisten, da Albertslund Nord 
fejrede 40års jubilæum.
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ASKERØD ER IKKE EN GHETTO
Socialministeriet har offentliggjort Ghettolisten 
for 2012. Ingen boligafdelinger i BO-VEST er på 
listen. 

Askerød har tidligere optrådt på listen, men gør det 
ikke længere. Dette skyldes primært et fald i antallet af 
beboere, som er dømt for overtrædelse af straffeloven, 
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 10.000 
beboere på 18 år. Tallet må ikke overstige 270 personer, 
opgjort som gennemsnit over de seneste fire år. Her er 
for Askerød registreret en nedgang fra 299 personer til 
252 personer i perioden.

REJSEGILDE I TRANEVÆNGET
I torsdags blev der afholdt rejsegilde i Trane-
vænget. Arrangementet hyldede det gode sam-
arbejde og det særlige fællesskab.

Beboere, entreprenører, ingeniører, bestyrelser, praktik-
partnere og BO-VEST var torsdag samlet til rejsegilde i 
Tranevænget. 

Mange beboere dukkede op og markerede dermed det 
særlige fællesskab i afdelingen. Et fællesskab, som er 
præget af positive stemmer, hvilket flere af talerne også 
rettede opmærksomheden mod. I alt var mere end hun-
drede mennesker samlet. Byggesagen startede i Trane-
vænget i februar. Den omfatter blandt andet nyt tag på 
11 blokke, efterisolering af tagrummet, udskiftning af 
gamle badeværelsesvinduer og sikring af murværket. 

I løbet af eftermiddagen trådte afdelingsbestyrelsesfor-
mand Stig Rasmussen, formand for Tranemosegård Dor-
the Larsen, ingeniør Birger Lund og adm. direktør Ulrik 
Brock Hoffmeyer op på bænken og talte til forsamlingen.  

Det gode samarbejde var et nøgleord i flere af talerne. 
”Der har ikke kun været et godt samarbejde mellem den 
rådgivende ingeniørvirksomhed og entreprenørerne. 
Også beboernes og bestyrelsens engagement og posi-
tive indgang til projektet har medført et godt samarbej-
de”, påpegede Ulrik Brock Hoffmeyer

Samarbejdsparterne stillede op foran en af de røde mure, som 
skal ses efter ved renoveringen. Fra venstre:  Direktør i BO-VEST, 
Ulrik Brock Hoffmeyer; Afdelingsformand i Tranevænget, Stig 
Rasmussen; Projektleder i BO-VEST, Mikael Lognnes; Formand i 
Tranemosegård, Dorthe Larsen; Torben Kempel fra entreprenø-
ren Arne Pedersen Snedkermester A/S og Birger Lund fra inge-
niørvirksomheden fra Birger Lund A/S.  

Færre beboere er dømt for overtrædelse af straffeloven i Aske-
rød. Det er en af grundene til, at Askerød ikke længere optræder 
på Socialministeriets Ghettoliste. 
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BRØNDBY STRAND I LEGOLAND
430 beboere var med, da Børnenes Rejsebureau 
og De 9 tog til Legoland.
 
Den 17. september var en dag, som mange børn i Brønd-
by Strand havde ventet længe på. 

Det var nemlig dagen, hvor De 9 boligafdelinger og den 
lokale forening Børnenes Rejsebureau havde planlagt 
en tur til Legoland. 

Ikke færre end 430 beboere havde købt en billet. Turen 
var økonomisk støttet af De 9 boligafdelinger, hvilket be-
tød, at så mange havde mulighed for at deltage. 

Lørdag kl. 8 kørte syv fyldte busser fra Brøndby Strand 
med en masse forventningsfulde børn og voksne. 

Dagen i Legoland bød på en masse oplevelser, og også 
på underholdningsfronten var Brøndby Strand repræ-
senteret i Legoland: Burhan G, som er opvokset i Brønd-
by Strand, gav hele to koncerter i Legoland denne dag. 

Det var glade og lidt trætte beboere, der vendte hjem til 
Brøndby Strand om aftenen. Men trods blæst og regn-
byger gav alle udtryk for, at det havde været en god og 
oplevelsesrig dag i Legoland. 


