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For et halvt år siden åb-
nede Stine Juul Hart-
mann et kontor i Askerød. 
Hun skulle stå i spidsen 
for et projekt, der skulle 
begrænse antallet af ud-
sættelser. Det ser ud til at 
kunne blive en succes. 

De seneste år har antallet af udsættelser på grund af 
manglende huslejebetaling i Askerød være markant sti-
gende. Men den kurve ser ud til at kunne brydes. For et 
halvt år siden startede et projekt mod udsættelser op i 
boligområdet, og i den periode er kun tre husstande ble-
vet sat ud af deres bolig. Uden projektet kunne det tal 
have været langt højere. 

Stine Juul Hartmann slog sig i august 2011 ned i Aske-
rød som projektleder på projektet, der skulle nedsætte 
antallet af udsættelser i Askerød. Og hun mener, at det 
er netop er den nærhed, hun kan skabe, fordi hun er til 
stede i boligområdet, der giver den effekt. ”Det, at jeg 
sidder i området, at jeg lige kan ringe til BO-VESTs udlej-
ningsafdeling, mens beboerne sidder ved siden af, at jeg 
er tilgængelig og faktisk kan banke på folks døre, hvis de 

ikke har telefon eller overskud til at kontakte mig, gør en 
forskel”, siger hun.  ”Det er mit klare indtryk, at beboerne 
meget gerne vil have hjælp”, fortæller Stine Juul Hart-
man, og fortsætter: ”Men det er bare meget tabubelagt, 
og mange er en smule flove over deres situation”.  Derfor 
gør hun meget ud af at fortælle, at det bare er et tilbud, 
men at det er vigtigt, at de betaler deres husleje – eller 
i hvert fald giver lyd fra sig. Mange er ikke klar over, at 
deres manglende betaling vil blive sendt til en advokat 
og derefter blive til en udsættelse, hvis de ikke betaler 
deres husleje. 

Projektet startede op i august sidste år, og indtil videre 
er der primært arbejdet på individuelt niveau med opsø-
gende individuel kontakt til de lejere, som modtager en 
rykker og åben individuel rådgivning. Men på sigt er det 
planen, at projektet også skal arbejde med hele beboer-
gruppen via informationskampagner, kurser i privatøko-
nomi etc. 

Projektet er finansieret via SATS puljemidler og løber til 
august 2014. Målet er at nedbringe antallet af udsæt-
telser med 20 procent årligt samt at udvikle metoder til 
forebyggende indsats mod restancer.

INDSATS MOD UDSÆTTELSER KAN BRYDE KURVEN

BESØG AF DATATILSYNET 
Datatilsynet kiggede på videoovervågning i 
T13. Her havde ejendomskontoret styr på reg-
lerne. Men der er et par ting, der er værd at være 
opmærksom på, når kameraet sættes op. 

Flere afdelinger benytter sig af videoovervågning. T13 
i Brøndby Strand er én af dem. Og her var Datatilsynet 
for nylig på besøg. De kiggede nærmere på, hvordan en 
boligafdeling organiserer sin videoovervågning, og tjek-
kede op på, om overvågningen levede op til kravene.

Datatilsynet er en uafhængig myndighed, der fører til-
syn med, at reglerne i persondataloven overholdes. ”Det 
er første gang Datatilsynet besøger en boligafdeling”, 
fortæller Danny Andersen, der er driftsleder i T13.”Så de 
har naturligvis brug for viden om, hvordan overvågnin-
gen administreres i en boligafdeling”, fortsætter han.

Tre krav
I T13 havde de styr på reglerne. Der var ingen anmærk-
ninger at finde hos Datatilsynets krav. Disse krav er be-
boernes sikkerhed for, at overvågningen kun bliver et 
redskab til tryghed. 
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Der er særligt tre krav, der er afgørende for, om overvåg-
ningen lever op til reglerne. 

For det første skal overvågninger slettes efter 30 dage. 
Desuden er der krav om, at der skiltes med videoover-
vågningen. Det er altså et krav, at både beboere og an-
satte er velinformerede om, at der findes videoovervåg-
ning i området. Og sidst, er det afgørende, at der tages 
hensyn til beboernes privatliv. Der må altså ikke være 
overvågning af beboere i deres eget hjem, ligesom det 
heller ikke er tilladt at overvåge hoveddøre.

FØRSTEHJÆLP I BRØNDEN
I slutningen af januar havde beboerne fra boligafdelingerne i Brøndby Strand mulighed for at prøve 
kræfter med både hjertestartere og hjerte massage. 

Forebyggende
”Overvågningen i Brøndby Strand er primært sat op for 
at forhindre kriminalitet i området. Men det er også tan-
ken, at det på sigt skal skabe større tryghed i området”, 
fortæller Thomas Green Andersen, der er jurist i BO-VEST. 
Han var med, da Persondatatilsynet lagde vejen forbi 
T13, ligesom medarbejderne fra ejendomskontoret og 
sikringskonsulenterne også var til stede.

Der var rig mulighed for at prøve kræfter med både hjer-
temassage og hjertestartere, da Kulturhuset Brønden i 
Brøndby Strand dannede rammen om en førstehjælpse-
vent. Arrangementet blev holdt den 21. januar i forlæn-
gelse af, at de ti boligafdelinger havde indkøbt 20 hjer-
testartere, som var hængt op i afdelingerne i Brøndby 
Strand.

Besøg fra folketinget 
Sophie Hæstorp Andersen, MF og sundhedsordfører for 
Socialdemokratiet, var gæst ved arrangementet. Hun 
talte om vigtigheden i, at rigtig mange lærer første-
hjælp. Hun fremhævede, at selvom der findes dygtige 
udannede reddere, så kan og skal vi alle sammen være 
med til at hjælpe, hvis uheldet er ude.    

Ambulancer og reddere
Udover undervisning i brug af hjertestartere kunne be-
boerne også møde to paramedicinere. De viste noget af 
det udstyr, som er med i ambulancerne, og målte blod-
tryk og blodsukker på dem der havde lyst. 

Også Vestegnens Brandvæsen var mødt op med et par 
biler, som de viste frem for beboerne. 

Omkring 100 personer kiggede forbi eventen, som var 
arrangeret af de ti boligafdelinger i Brøndby Strand i 
samarbejde med Reddernes Udviklingssekretariat og 
Brøndby Kommune. 



Nyhedsbrev • Februar • 2012

Vridsløselille Andelsboligforening • Tranemosegård • Albertslund Boligselskab

3

Ved den årlige nytårsrecep-
tion i Albertslund Boligsociale 
Center, ABC, blev der tradi-
tionen tro delt priser ud til be-
boere, der har gjort en særlig 
indsats. Men pludselig blev 
også ABC-medarbejder Irene 
Monberg hædret.

Til nytårsreception i Albertslund Boligsociale Center var 
det ikke kun årets beboere, som blev kåret. 

Under receptionen fik Irene Monberg også pludselig 
overrakt en pris og en buket blomster for sit store arbej-
de i det boligsociale center. Irene Monberg er ansat som 
sekretrær og fungerer som ’blæksprutte’ i de boligsociale 
projekter i Albertslund.

SEMINAR AFRUNDEDE INTEGRATIONSPROJEKT
BO-VESTs store integrationsprojekt har nået 
vejs ende. 12 unge mænd i alderen 18-26 år har 
været på højskoleophold i Danmark og Tyrkiet. 
Her har de lært mere om de kulturelle forskelle 
mellem Danmark og deres familiers oprindel-
sesland. 

Afslutningen på projektet blev markeret med et debat-
seminar i Portalen i Greve tirsdag den 17. januar. Her gav 
en række af projektdeltagerne deres bud på, hvordan 
man bedst gennemfører et stort integrationsprojekt. 

Øste ud af erfaringer
Janne Jønck og Katja Giebel, der har stået for under-
visningen af drengene, og som var med på begge høj-
skoleophold, øste ud af deres erfaringer for en større 
forsamling af boligsociale medarbejdere fra andre bo-
ligselskaber, kommunalt ansatte og andre interesserede. 
Lene Johansen, tidligere studievært på TV-Avisen, var ord-
styrer og sørgede for en levende og spændende debat. 

Deltagerne fortalte
Som afslutning på dagen dukkede Omid og Muham-
med, to af deltagerne, op for at fortælle de fremmødte 
om deres oplevelser med projektet. Det gav en masse 
sjove historier om fodbold, bordvaner og udfordringer 
med at finde rundt i en millionby som Istanbul. 

ABC-MEDARBEJDER FIK EN SÆRLIG PRIS
Et stort stykke arbejde
Det var beboerdemokraten Anita Kallesøe, som havde sin 
egen pris og en buket blomster med til Irene Monberg. 
Anita Kallesøe syntes, hun fortjente at blive udmærket, 
fordi hun knokler og gør et stort arbejde, uden altid at 
blive set. Irene er altid god til at skabe hyggelige rammer 
for de arrangementer, der bliver holdt i ABC-regi.

Tre beboerpriser
ABC uddeler hvert år tre priser til beboere, som har gjort 
en særlig indsats. Eva Nielsen fra Blokland fik titlen som 
årets Brobygger. Holger Pedersen fra Kanalens Kvarter 
blev kåret som årets nabo. Og Anita Kallesø fra Bækgår-
den blev årets ildsjæl.   Anita, der selv blev kåret som 
årets ildsjæl, mente dog ikke, at det kun var beboere, der 
havde fortjent at blive hædret. Derfor havde hun plan-
lagt den lille overraskelse.  


