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Servicetjek af BO-VEST
Ulrik Brock Hoffmeyer blev ansat som ny direktør i 
august 2011. Efter ca. et halvt år på posten har han sam-
men med ledelsen og i overensstemmelse med bestyrel-
sen gennemført et såkaldt servicetjek af, hvordan status 
er på forskellige områder inden for BO-VEST. 

Bestyrelsen blev første gang præsenteret for resultatet 
i midten af december og igen i midten af februar 2012.

Statustjekket skal bruges til at udarbejde en ny strate-
giplan for de kommende fem år. Selv om vi allerede har 
en eksisterende strategiplan, som løber frem til 2014, sy-
nes vi i bestyrelsen, at det er vigtigt, at den nye direktør 
også får mulighed for at sætte sit fingeraftryk på de kom-
mende års udvikling af BO-VEST.

I den sammenhæng godkendte bestyrelsen en tidsplan 
for det videre arbejde med strategiplanen, som bl.a. 

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN
involverer medarbejderne og organisationsbestyrel-
serne i løbet af marts, hvorefter bestyrelsen godkender 
planen og prioriteringen af projekter i april, så planen er 
klar til at blive præsenteret for repræsentantskabet i maj. 

1 + 1 skal give 3
Strategiplanen udarbejdes under overskriften ”1 + 1 skal 
give 3”. Det betyder, at BO-VEST løbende skal se på de 
opgaver, som skal løses, og sørge for, at der hele tiden 
sker udvikling og uddannelse i organisationen.  Vi skal 
arbejde for, at vi i fællesskab opnår resultater, der er bed-
re end det, den enkelte medarbejder kan nå alene.

Visionen for BO-VEST
Direktøren vil gøre BO-VEST til den førende boligadmi-
nistration på Vestegnen. Det, synes vi, er en god ”lede-
stjerne” for alle, både medarbejdere og beboervalgte. 
Hvis vi skal være førende, kan vi aldrig hvile på laurbær-
rene, men må hele tiden spørge os selv, hvordan vi kan 
gøre det bedre!

Økonomi – hvordan får vi råd til udvikling?
Servicetjekket viser, at BO-VEST’s økonomi overordnet 
set er i balance. Vi kan gennemføre en god og sikker ad-
ministration og drift på det nuværende niveau og lang-
somt optimere og øge kvalitet og sikkerhed. 

Vi har ikke penge til større udviklingsprojekter i BO-VEST 
og kun i begrænset omfang og ikke lige med det samme 
mulighed for at skaffe flere midler til  dette. 

For at kunne arbejde hurtigere mod opnåelse af visionen 
om at være den førende almene boligadministration er 
der behov for flere midler. 

Vi skal derfor fortsat have fokus på at løse opgaverne så 
effektivt og godt som muligt og på den måde frigøre 
midler. Derudover skal vi søge at opnå vækst. Det bety-
der, at vi skal have flere med i samarbejdet, og bestyrel-
sen er i gang med at drøfte, hvordan det kan ske.

På organisationsbestyrelsesseminaret i marts vil resulta-
terne af servicetjekket blive gennemgået sammen med 
de områder, som skal i fokus de kommende år. Den en-
delige strategiplan vil blive præsenteret for afdelingsbe-
styrelserne på repræsentantskabet i maj 2012.
vv
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I marts måned modtager alle beboere i BO-VEST et be-
boerblad, der samler nyheder og historier fra hele orga-
nisationen. Det er første gang, det sker.

En bred vifte af artikler
Det første nummer indeholder blandt andet et eksklu-
sivt interview med Carsten Hansen, minister for By, Bolig 
og Landdistrikter, ligesom der er en artikel om, hvordan 
man benytter råderetten. Beboerne kan i Det sker læse 
om, hvad der sker lige nu i BO-VEST, og med eksempler 
fra Brøndby Strand peger en artikel på, hvordan BO-VEST 

BO-VEST LANCERER FÆLLES BEBOERMAGASIN
Beboermagasinet BO-VEST hedder det nye magasin, der for første gang samler historier og nyheder 
fra alle vores boligområder. Magasinet vil komme ind gennem beboernes brevsprække i marts. 

Frivillighed og strategi på dagsordenen.
 
Den årlige bestyrelseskonference er lige om hjørnet. 
Denne gang vil især frivillighedspolitikken og en ny stra-
tegi for BO-VEST være på tapetet. Arbejdet med frivillig-
hedspolitikken er i fuld gang, og Vinie Hansen vil på kon-
ferencen fortælle om udvalgets arbejde. Den nye strategi 
for BO-VEST er på dagsordenen med oplæg fra direktør, 

BESTYRELSESKONFERENCE 2012

lige nu stiller skarpt på frivillighed. I Livet i en afdeling 
skildres tre afdelinger. Artiklerne zoomer, på baggrund 
af interviews med beboere og medlemmer af afdelings-
bestyrelserne, ind på de små særtræk, som giver hver af-
deling sin helt egen sjæl. 

Beboermagasinet BO-VEST
Beboermagasinet kommer til at hedde Beboermagasinet 
BO-VEST, og er i første omgang et prøvetryk. Beboerde-
mokratiet skal i løbet af foråret beslutte, om magasinet 
skal fortsætte. 

Ulrik Brock Hoffmeyer, og en efterfølgende debat.  

Konferencen bliver holdt den 17. marts fra kl. 9.00-15.30 
og Tune Kursuscenter vil denne gang danne rammen. 
Bestyrelseskonferencen er for bestyrelserne i TMG, VA, 
AB og BO-VEST.
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GODE RESULTATER I ASKERØD SKABTE OVERSKRIFTER
Den kompetente renovering og de fine resultater fra boligsociale projekter i Askerød har høstet flere 
positive overskrifter og sågar ministeromtale i februar. 

”Askerødbebyggelsen viser vejen for udsatte boligområ-
der”. Det fortalte P4 København både lyttere og læsere 
den 12. februar. 

Historien blev underbygget med tal, der viser, hvordan 
kriminaliteten er halveret i området. Senere roste mini-
steren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, 
Klub Stamhuset, og der blev bragt et interview med se-
kretariatsleder i Greve Nord Projektet, Bente Larsen.

Den rigtige retning
Historien står ikke alene. Den positive udvikling i om-
rådet har samtidig fået flere andre mediers journalister 
til at finde de positive vendinger frem om udviklingen 
i boligområdet. Det er der også masser af grund til, for 
udviklingen i området har den seneste tid bevæget sig i 
den helt rigtige retning: Kriminaliteten er halveret, antal-
let af udsættelser er markant dalende, og renoverings-
projektet er afsluttet ét år før tid. 

Beboerengagement og stærkt samarbejde
”Det er meget flotte omtaler, og de fortæller historien, 
som den er: Alle parter gør det rigtig godt”, siger kom-
munikationschef i BO-VEST, Annesophie Hansen. 

Hun peger på, at det både er kræfter inden for og uden 
for Askerød, der har banet vejen for udviklingen:

”Mange medarbejdere i BO-VEST har på hver sin måde 
bidraget til, at kriminaliteten er faldet, at færre bliver sat 
ud af deres bolig, og at renoveringen er afsluttet et helt 
år før tid. 

I Askerød har et stærkt beboerengagement og et særlig 
stærkt samarbejde med både kommune og politi også 
spillet en helt afgørende rolle for udviklingen.” 
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NY DRIFTSLEDER I DAMGÅRDSAREALET
Personalepleje, service og beboerkontakt var noget af det, der motiverede Damgårdsarealets nye 
driftsleder til at søge stillingen.

Jens Holm Fife er ny driftsleder i Damgårdsarealet i Al-
bertslund. Området, der dækker ni boligafdelinger, har 
fået en mand med bred erfaring. Han glæder sig til ud-
fordringen.

Mennesker
”Jeg ser frem til at arbejde med personalepleje, service 
og beboerkontakt og i det hele taget beskæftige mig 
med mennesker. På den måde virker stillingen bekendt i 
forhold til mit cv”, fortæller Jens, da Nyhedsbrevet besø-
ger ham en uges tid efter, han er startet, for at få en lille 
snak om hans forventninger til jobbet.

Fra it til drift
”Jeg er it-uddannet, dengang it var noget med radiorør, 
men har arbejdet meget med facility management hos 
Datea. Så jeg er bestemt bekendt med at arbejde med 
servicering af boliger og mennesker”, fortæller den nye 
driftsleder. 

”Det er vigtigt, at man trives som menneske i sit job, og 
det så jeg en mulighed for her i Damgårdarealet. Jeg ved, 
det er en velfungerende afdeling, både for beboere og 
ansatte, og sammen med det erfaringsvgrundlag, der er 
blandt de ansatte, giver det jo alle muligheder for at lave 
noget godt her på stedet”. 

ABC TJEKKER OP PÅ NABOSKABET
Naboskabet er i søgelyset, når 2900 husstande i Albertslund nu bliver bedt om at forholde sig til deres 
boligområde. 

Der vil blive ringet på rigtig mange dørklokker i Alberts-
lund i den kommende tid. Albertslund Boligsociale 
Center, ABC, og afdelingsbestyrelserne i ni afdelinger er 
nemlig i fuld gang med at tage pulsen på naboskabet i 
de 2900 husstande, der er medlem af ABC. 

Spørgsmålene retter sig mod beboernes generelle til-
fredshed med området, naboskabet, kontakter uden for 
boligområdet, tryghed, det fysiske arbejdsmiljø, ressour-
cerne og accepten af forskellighed i boligområderne.  

Med undersøgelsen bliver det muligt at se udviklingen 
i trivslen over de sidste tre år. Der blev nemlig lavet en 
tilsvarende undersøgelse i 2009.

Alle personer over seks år skal kunne deltage. Derfor fin-
des spørgeskemaerne både i en børne- og en voksenud-
gave, ligesom de findes på otte forskellige sprog. 

Undersøgelsen starter i uge ni og forløber over de næste 
to måneder.
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MAGLELUND FÅR SNERYDDER
En ny snerydder gør det sjovt at fjerne sne i Maglelund.

Det er den tid på året. Nogle glæder og fryder sig over 
sneen, der daler, mens andre drømmer sig langt væk un-
der mere milde himmelstrøg. 

I Maglelund i Brøndby Strand går tankerne om sneen 
mere i retning af den nye snerydder, som faktisk er en 
fejemaskine, der skal klare stier, fortove og andre ’mel-
lemstore’ områder i afdelingen.

”Vi bruger traktoren til vejene, men nu har vi en maskine, 
der kan aflaste os, så vi ikke behøver bruge sneskovle og 
koste”, fortæller John Lars Bøggild, da Nyhedsbrevet be-
søger ham og Maglelund i starten af februar. 

Og han er vild med maskinen.

”Der er fuld knald på, når vi kommer rullende med den. 
Den er virkelig effektiv, og det har selvfølgelig gjort det 
meget nemmere, at vi ikke længere skal arbejde os gen-
nem sne og is manuelt, men kan ordne det på denne 
måde”, fortæller John, der har styr på det nye vidunder. 
”Det er en Nibbi MAK 5 med en 80 cm kraftig kost med 
centertræk, 11 hk, tre gear i hver retning, differential-
spærre, vibrationsdæmpet styr og dødemandsgreb”. 

HUSK!
Den 17. marts er der konference for or-
ganisationsbestyrelsesmedlemmer. Er du 
medlem af en organisationsbestyrelse, så 
sæt kryds i kalenderen!
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BO-VEST bestyrelsen har bedt administrationen 
udarbejde en håndbog til beboerdemokratiet. 

ELEKTRONISK BEBOER-
DEMOKRATIHÅNDBOG

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.

Et tårn i det grønne grænseland mellem Hylde-
spjældet og Galgebakken skal bygge bro mel-
lem de to afdelinger. Det er en vild idé, mener 
Realdania, som med kampagnen Det Gode Bo-
ligliv støtter projektet.   

I Hyldespjældet har de længe haft en drøm. Drømmen 
om et tårn, der skal bygge bro mellem Hyldespjældet og 
Galgebakken. Et anderledes, overraskende og dragende 
samlingssted. Den drøm bliver nu til virkelighed. Real-
dania, der med en kampagne støtter vilde idéer til det 
gode boligliv, synes at idéen er så vild, at de støtter pro-
jektet med 500.000 kroner.

Tårnet skal være en udsigtspost, som skal bygges i det 
grønne grænseland mellem de to afdelinger. Det skal 
være et sted for store og små, med mulighed for at se 
ud på boligområderne, byen, naturen og boliglivet. Det 
skal være kunstnerisk og kreativt og appellere til at tæn-
ke ud af boksen. Derfor skal det også være en kunstner, 
der skal tegne tårnet. Hyldespjældet har i sin ansøgning 
sendt fotos af Harry Potter-legepladsen i boligområdet 
til inspiration for formen.

Støtten kommer fra Realdania-kampagnen Det gode 
boligliv. Med kampagnen har Realdania afsat 100 mio. 
kroner til at støtte projekter, der kan være med til at ud-
vikle fælles faciliteter i almene boligområder gennem 
projekttyperne Den vilde idé, Projektudvikling og Pro-
jektrealisering.  

TÅRN SKAL BYGGE BRO


