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BO-VEST FYLDER 5 ÅR
Den 1. januar 2007 trådte 
Boligsamarbejdet på Vesteg-
nen, BO-VEST, formelt set i 
kraft. 

Der var forud for dette gået 
et år eller mere, hvor besty-
relserne for de tre boligor-
ganisationer havde sonderet 
terrænet for at etablere en 
fælles boligadministration.

Målet var at skabe en mere robust og konkurrencedyg-
tig organisation end vi havde hver for sig. Ikke mindst set 
i lyset af de mange store og udfordrende renoverings-
opgaver, som vi kunne se for os i de kommende år, har 
det været vigtigt med den nye administration. Men også 
stigende krav fra afdelingsbestyrelser og beboere om 
bedre og mere kvalificeret service og drift har gjort det 
nødvendigt at styrke organisationen.

Vi synes, det er lykkedes at skabe et velfungerende bo-
ligsamarbejde, og vi skal fortsætte med at udvikle endnu 
bedre og mere effektive produkter til glæde for beboer-
ne uden de store stigninger af administrationsbidraget.

Den 1. august 2011 fik BO-VEST ny direktør, Ulrik Brock 
Hoffmeyer. Sammen med resten af ledelsen har han 
gennemført et første servicetjek af BO-VEST efter de før-
ste 5 år. Det arbejder bestyrelsen videre med og på en 
bestyrelseskonference for alle tre boligorganisationer i 

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN
marts vil vi fremlægge en strategi for den videre udvik-
ling af BO-VEST. Strategien vil ligeledes blive fremlagt til 
orientering for repræsentantskabet i maj.

FRIVILLIGHEDSPOLITIK I BO-VEST
Bestyrelsen har nedsat et udvalg, som er ved at udarbej-
de et forslag til en politik for det frivillige arbejde.

Det er en målsætning at skabe mulighed for, at alle be-
boere kan deltage aktivt i beboerdemokratiet. Det frivil-
lige arbejde er en af hjørnestenene i vores afdelinger, 
derfor skal vi have en politik for, hvordan vi rekrutterer 
og indbyder nye frivillige til at tage del i det eksisterende 
arbejde eller finde på nye initiativer.

Desuden er der sat et arbejde i gang med at udvikle en 
håndbog for beboerdemokrater og en folder om afde-
lingsbestyrelsens rolle, som i kort og overskuelig form rid-
ser afdelingsbestyrelsens kompetencer og opgaver op.

På en boligkonference i oktober 2011 blev deltagerne 
bedt om at besvare et spørgeskema om deres frivillige 
arbejde i boligafdelingen. Det gjorde 72 af deltagerne.  
På sidste møde i frivillighedsudvalget blev resultaterne 
gennemgået og sammenlignet med en større undersø-
gelse af frivilligt arbejde på landsplan. 

Landsundersøgelsen
Af den landsdækkende undersøgelse fremgik det, at 
der har været en vækst i antallet af frivillige de seneste 
10-15 år, og at 35% af alle voksne er engageret i frivil-
ligt arbejde. Derudover er der et stort potentiale blandt 
danskerne, som gerne ville være frivillige, hvis de blev 
opfordret til det. 

Af de 30- 49-årige er 41% involveret i frivilligt arbejde, 
mens det for dem over 65 er 21%. 11% af de frivillige er 
aktive inden for idræt, mens 6% involverer sig i boligar-
bejde og socialt arbejde. Flertallet af de frivillige er kvin-
der.

Værdien af det frivillige arbejde er opgjort til 135 mia. kr. 
- eller op imod 10% af brutto national produktet.

BO-VEST
Undersøgelsen i BO-VEST viser, at ud af de 72 som deltog 
i undersøgelsen, er 73% mellem 50-70 år, mens kun 15 % 
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er mellem 40 og 50. Der var ikke nogen under 40 år. De 
allerfleste er kommet ind i beboerarbejdet, fordi de blev 
opfordret til det af andre beboere og begrundelsen for 
at være med er ønsket om at få indflydelse eller arbejde 
med en bestemt sag. 

Vi skal være glade og tilfredse med, at de mange ældre 
beboere vælger at være frivillige. Uden deres indsats 
ville beboerdemokratiet være ringere stillet. 

Men det er også vigtigt at skabe grundlag for at yngre 
mellem 30 -40 år samt børn og unge får mulighed og lyst 
til at deltage.

I udvalgets diskussioner har vi blandt andet været inde 
på følgende emner:

•  At det er vigtigt at afklare, hvem der er målgruppen 
eller målgrupperne i frivillighedspolitikken.

•  At vi kan overveje at foranstalte en kortlægning af det 
eksisterende frivillige arbejde gennem optælling af 
antallet af frivillige i de enkelte afdelinger fordelt på 
det frivillige arbejdes art.

•  At for mange er en opfordring til at involvere sig i frivil-
ligt arbejde en vigtig forudsætning for, at de gør det.

•  At mange unge involverer sig i frivilligt arbejde, f.eks. 
hos Røde Kors, hvorved de også opnår dokumenter-
bare kompetencer.

•  At der er gode erfaringer med at inddrage børn i lege-
pladsudvalg, og at mange beboere gerne involverer 
sig i konkrete projekter, men viger tilbage for delta-
gelse i en afdelingsbestyrelse.

•  At forældregenerationen er meget optaget af deres 
børn og derfor typisk engagerer sig i frivilligt arbejde, 
der har tilknytning til børnene, men at det er vigtigt 
i boligområderne at inddrage de unge i aktiviteter, 
der appellerer til dem, og at det i den forbindelse kan 
være relevant at afsætte midler til aktiviteter og være 
åben overfor eksperimenter, der kan skabe udvikling. 
Der er afdelinger, hvor unge, der skal bosætte sig, får 
fortrinsret til boliger i afdelingen. Det kan overvejes at 
nedsætte en ad-hoc-gruppe, der fokuserer på frivillig-
hedsarbejde, der inddrager unge.

•  At ad-hoc-opgaver kan vise sig at blive indgangen til 

beboerdemokratiet, der herigennem kan blive mere 
mangfoldigt.

•  At det frivillige arbejde også kan være kompetencegi-
vende. Eksempelvis kan der som led i frivilligt arbejde 
etableres kurser i kommunikation, der kan vedrøre 
hjemmesider og beboerblade, og der kan udstedes 
en dokumentation for de erhvervede kompetencer. 
Kommunikation kan også være andet end det skrevne 
og talte ord, f.eks. tegneserier eller film. Kurser kunne 
også vedrøre miljøarbejde eller legepladser, og afde-
lingsbestyrelser kunne også gennemgå kompetence-
givende forløb med hjælp af en værktøjskasse med 
skabeloner for de aktiviteter, afdelingsbestyrelsen har.

•  At der er en tendens til, at der udvikler sig større krav 
til professionalisme i beboerdemokratiet, der afskærer 
mange for at engagere sig.

•  At afdelingsbestyrelserne i stigende grad har været 
fokuseret på at kunne matche driften og derfor været 
meget optaget af de problemer, driften i princippet 
skal løse.

•  At afdelingsbestyrelsen ganske vist skal forholde sig til 
de driftsmæssige problemstillinger, men måske i hø-
jere grad også skal beskæftige sig med det sociale liv i 
boligområdet.

•  At driften også skal engagere sig i beboerdemokratiet 
og understøtte det sociale liv i afdelingerne. En vel-
fungerende drift kan frigøre afdelingsbestyrelsen til at 
fokusere på det sociale liv i boligområdet. Men hvis af-
delingsbestyrelsen oplever, at der er driftsmæssige pro-
blemer, føler den sig nødsaget til at fokusere på disse.

•  At beboerdemokraterne er politikere og ikke nødven-
digvis har specifikke kompetencer ift. de driftsmæs-
sige opgaver.

•  At der er behov for at klargøre mål og opgaver i afde-
lingsbestyrelserne.

Forslaget til frivillighedspolitikken vil blive fremlagt til 
behandling på repræsentantskabsmødet i maj 2012.
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ENERGISTYRINGSSYSTEM SPARER BÅDE ENERGI 
OG KRONER
Med et energistyringssystem kan BO-VEST få et værdifuldt overblik over energiforbruget, og det gi-
ver besparelser på både miljøet og bundlinjen. 23 ud af 36 afdelinger er tilmeldt systemet. Det giver 
overblik over forbrug for mere end 80 mio. kroner.

MinEnergi hedder databasen, som giver overblik over 
energiforbrug og budgettering. Med systemet får drifts-
afdelingen i BO-VEST mulighed for at følge udviklin-
gen i energiforbruget – fra den enkelte måler til en hel 
afdeling. Og det betaler sig. Flere tilfælde har allerede 
understreget effekten af overblikket på både miljøet og 
økonomien.  

Spildforbrug kan stoppes
Driftsafdelingen opdagede for nylig en markant stig-
ning i energiforbruget på en enkelt måler i en afdeling. 
Det viste sig hurtigt at en teknisk fejl gjorde, at gadelyset 
ikke slog fra i dagtimerne. Det førte til et massivt spild-
forbrug, som straks blev stoppet.

”Sagen er et fint eksempel på, hvordan systemet kan 
føre til lynhurtige observeringer af forbrugsafvigelser, 
der skyldes tekniske fejl eller lækager”, fortæller Carsten 
Larsen. Han er konsulent i Driftsafdelingen og står for 
implementeringen. 

Besparelser
Netop lækager var skyld i, at forbruget fra en vandmåler 
i en anden afdeling viste sig at være stødt stigende. Her 

var en stigende utæthed i rør skyld i, at vand fossede ud 
i undergrunden. 

Mens miljøet blev sparet for unødigt ressourceforbrug 
og CO2 udslip, viser beregninger, at sagerne også giver 
pæne besparelser på bundlinjen. Den hurtige mulighed 
for at reagere på utætte vandrør sparede afdelingen for 
op mod 400.000 kroner på et år. 

Med tiden er det ikke urealistisk, at overblikket kan give 
både energimæssige og økonomiske besparelser på 
mellem 5 og 10 pct. Med et årligt forbrug på mere end 
80 mio. kroner, bliver det til rigtig mange penge.

23 ud af 36 afdelinger er med
Selvom der er engangsudgifter forbundet med at starte 
systemet op, er Carsten Larsen ikke i tvivl om, at systemet 
også betaler sig på det administrative plan. ”Allerede nu 
kan jeg se, at jeg har brugt 50 timer mindre på de grønne 
regnskaber. Det frigiver jo ressourcer”, siger han.

23 ud af 36 afdelinger er på nuværende tidspunkt til-
meldt systemet. Også administrationen på Malervangen 
er med. 
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Gennem det sidste år har projektet ’Integrati-
on gennem uddannelse og refleksion’ taget en 
gruppe unge til både Odsherred og Ankara. In-
kluderende integration var temaet for projektet, 
der har bidraget til den sociale kapital i Askerød. 
Den 17. januar præsenteres projektet på et se-
minar. 
 
BO-VEST har nu afsluttet et projekt, der forsøger at finde 
nye veje til en inkluderende integration. Projektet, ’Inte-
gration gennem uddannelse og refleksion’, har forsøgt at 
give en gruppe unge med anden etnisk baggrund end 
dansk redskaber til at forstå og navigere i kulturnuancer 
for at gøre det lettere for de unge at indgå i det danske 
samfund. 

Rollemodeller
To højskoleophold har været omdrejningspunkt for pro-
jektet. Det første var i Odsherred, mens det andet var i 
Ankara, Tyrkiet. 

De unge er blevet klædt på til at fungere som frivillige i 
fællesaktiviteter i boligområdet og som rollemodeller i 

lokalsamfundet, og projektet har bidraget til at udvikle 
den sociale kapital i boligområdet. 

Seminar afslutter projektet
Projektet er blevet til i et samarbejde med det boligsocia-
le projekt, Greve Nord, og med støtte fra Egmontfonden, 
Integrationsministeriet og J.C. Petersens og hustru Fan-
ny Petersens legat. 

Den 17. januar vil projektet blive præsenteret på et se-
minar for samarbejdspartnere og andre interesserede. 
Seminaret bliver til i samarbejde med Boligsocialnet. 

FRA ODSHERRED TIL ANKARA OG HJEM IGEN

Midt i december blev der afholdt afleveringsfor-
retning for et omfattende renoveringsarbejde i 
Askerød. Renoveringen er afsluttet et år før tid. 
 
Renoveringen i Askerød skulle efter planen være afslut-
tet ved udgangen af 2012. Men allerede den 15. decem-
ber blev der holdt afleveringsforretning, og parterne 
kunne markere, at renoveringsprojektet er afsluttet – et 
år før tid. 

Kun beplantning mangler
Arbejdet har betydet totalrenovering af badeværelser, 
renovering af tagterrasser og facader, etablering af nye 
indgangspartier og renovering af Stamhuset. Også ude-
arealerne er blevet shinet op. Det eneste, der nu mang-
ler, er plantninger, som er udskudt til foråret. 

Mere åbent boligområde
Samtidig med afleveringsforretningen blev arbejdet 

RENOVERING AF ASKERØD AFSLUTTET ET ÅR FØR TID
med den nye helhedsplan for Askerød sat i gang. Den 
nye helhedsplan blev endelig godkendt af Kommunal-
bestyrelsen og af Landsbyggefonden i begyndelsen af 
december. Den omfatter sammenlægning af et-værel-
sesboliger til 16 to-værelsesboliger, som nu er indrettet 
på en måde, så de også kan bebos af personer med be-
vægelseshandicaps. To hele bygninger rives ned, og der 
skabes bredere passager mellem de omkringliggende 
parkeringsarealer og de indre gader. På den måde skal 
boligområdet blive mere åbent.  

Støttet af Landsbyggefonden
Entreprenørarbejdet i forbindelse med begge helheds-
planer er udført af Pihl A/S. Arbejdet med den nye hel-
hedsplan er efter planen afsluttet i oktober 2012. 

Helhedsplanerne i Askerød bliver støttet økonomisk af 
Landsbyggefonden. 
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I Brøndby Strand skal bydelsmødre uddannes til 
at fungere som rollemodeller.
 
Et nyt projekt, kaldet Bydelsmødre, er startet op i Brønd-
by Strand. En række ressourcestærke kvinder bliver ud-
dannet som bydelsmødre, der skal fungere som rolle-
modeller og ambassadører i deres egne lokale netværk.

Nyde godt af viden
Det er hensigten med projektet, som bliver drevet af 
Bayan Saleh fra NetværksKontoret, at isolerede kvinder 
med begrænsede netværk skal nyde godt af bydelsmød-
renes viden. Der har indtil nu været fire undervisnings-
gange for de 10 bydelsmødre. 

Temaerne for undervisningsgangene, foruden en intro-
duktion til selve projektet, har været ”Barnets udvikling 
og opdragelse”, ”Familien og teenagere”, samt en under-
visningsgang om ”Børns hverdag”. 

BYDELSMØDRE

Mere undervisning
I løbet af 2012 skal bydelsmødrene undervises i ”Kvinde-
rettigheder”, ”Sundhed” og ”Danske samfundsforhold”. 

Kurset strækker sig over i alt 14 undervisningsgange.

Pigeklubben i Askerød får nu hjælp til at sætte 
deres nye lokaler i stand. Projektleder i Byg, Mi-
kael Lognnes, donerer et gavekort på syv timers 
tømrerarbejde. 

Pigeklubben i Askerød har netop fået nye lokaler. Derfor 
var aktivitetskoordinator i Greve Nord Projektet, Hanne 
Sanderhoff Degn, taknemmelig, da hun fik at vide, at pi-
geklubben nu får syv timers gratis tømrerarbejde. 

”Det er en stor hjælp og en fantastisk mulighed for at få 
de nye lokaler sat i stand”, siger Hanne til Sydkysten, som 
bragte historien på forsiden. 

Hyggelige klublokaler
Gavekortet på de syv timers tømrerarbejde har projekt-
leder i Byg, Mikael Lognnes, oprindeligt vundet i en kon-
kurrence under Boligernes Landsorganisations messe, 
Almene Boligdage, tilbage i september. Mikael har tid-
ligere selv været i lokalerne, som før hørte til Netcaféen. 

”Pigerne skal da have tømrertimerne”
Så det var egentlig dét, han havde i tankerne, da han 

PIGEKLUB FÅR TØMRERHJÆLP

kontaktede Greve Nord Projektet med tilbuddet om at 
donere de gratis tømrertimer til dette projekt. 

”Men nu hvor Pigeklubben overtager lokalerne, skal de 
da have tømrertimerne, så det kan blive nogle hyggelige 
klublokaler”, siger Mikael Lognnes.
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BO-VEST bestyrelsen har bedt administrationen 
udarbejde en håndbog til beboerdemokratiet. 

ELEKTRONISK BEBOERDEMOKRATIHÅNDBOG

Formålet er at skabe en vidensbank, hvor beboerdemo-
krater og beboere kan søge information og viden om 
beboerdemokrati samt boligorganisationernes og BO-
VESTs virke. Håndbogen skal være tilgængelig på hjem-
mesiden og rumme BO-VEST og boligorganisationernes 
fælles dokumenter. Den skal være generelt oplysende 
og inddrage relevant eksternt materiale. Der arbejdes 
med en menu-styring af adgangen til materialet, hvor 
der både er en alfabetisk organiseret adgang via en ord-
bog og en adgang, der er organiseret i en struktur bas-
seret på beboerdemokratiets struktur.

Efterfølgende tænkes et intranet (ekstranet) til beboer-
demokrater udviklet med mere ”fortrolig” information 
såsom prisblad, ydelseskatalog, KÅS-tal etc.

Tovholder på opgaven er udviklingsafdelingen i BO-
VEST. En stor del af tekstarbejdet vil blive varetaget af 
Line Ditte Toepfer Nyhuus, som studerer på CBS og er i 3 
måneders praktik i BO-VEST.

HUSK
Den 17. marts er der konference for organi-
sationsbestyrelsesmedlemmer. Er du med-
lem af en organisationsbestyrelse, så sæt 
kryds i kalenderen!


