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udgive Beboermagasinet to gange årligt inden for en 
budgetramme på 150.000 kr.

Vi synes, det er vigtigt, at BO-VEST har ”en fælles stem-
me”, hvor vi øger kendskabet til hinanden og fortæller 
om den udvikling, som er i gang, og de projekter, store 
som små, som der arbejdes med i boligafdelingerne. 

Elektronisk beboerhåndbog
På seneste repræsentantskabsmøde besluttede vi, at der 
skulle udarbejdes en elektronisk beboerhåndbog. Den 
er nu klar til præsentation for repræsentantskabet i BO-
VEST den 24. maj.

Håndbogen er tænkt som et opslagsværk, hvor beboer-
demokrater og andre interesserede kan finde oplysnin-
ger og viden på en række områder, som er vigtige for 
arbejdet i beboerdemokratiet.

Håndbogen indeholder bl.a. en ordbog, hvor man kan 
slå emner op efter alfabetisk orden. Den indeholder lige-
ledes en række overordnede temaer med overskrifterne: 

•	 BO-VEST
•	 Organisationer
•	 Afdelinger
•	 Dokumenter

 
Repræsentantskabsmøde den 24. maj 

Det årlige repræsentant-
skabsmøde i BO-VEST 
afholdes den 24. maj på 
Malervangen 1.

Ud over de faste punkter 
med beretning, regnskab 
og budget fremlægger 
bestyrelsen forslag til 
handlingsprogram for 
det kommende år, og 
direktøren præsenterer 
ledelsens strategiplan for 
de kommende fem år. 

Desuden fremlægger bestyrelsen et forslag til frivillig-
hedspolitik, som et udvalg med repræsentanter fra be-
styrelsen, de tre boligorganisationer samt nogle frivillige 
fra boligafdelingerne og de boligsociale helhedsplaner 
har udarbejdet.

Endelig er der valg. Bestyrelsen indstiller Vinie Hansen til 
genvalg	 som	 formand	og	Allan	Nielsen,	Biba	Schwoon	
og Jørgen Fahlgren til genvalg som bestyrelsesmedlem-
mer. Lars Bremer har meddelt, at han trækker sig fra be-
styrelsen på repræsentantskabsmødet. Det betyder, at 
der også skal vælges en repræsentant for ét år. Bestyrel-
sen	indstiller	her,	at	AB’s	nye	næstformand	vælges	ind	i	
BO-VESTs bestyrelse. Repræsentantskabet afsluttes med 
en middag i anledning af BO-VESTs femårsdag.  

Evaluering af Beboermagasinet
Prøvenummeret af BO-
VESTs beboermagasin 
udkom i uge 11 og er 
omdelt til alle husstande 
i BO-VEST. Det kos ter ca. 
75.000 kr. pr. nummer, 
der udkommer. 

På bestyrelsesmødet i 
marts evaluerede vi be-
boermagasinet, og be-
sluttede at indstille til 
repræsentantskabet, at 
BOVEST fremover skal 

NYT	FRA	FORMAND	VINIE	HANSEN

•	 Kurser
•	 Boligen
•	 Boligsocial
•	 Branchen.

Under temaet Branchen kan man læse om Landsbyg-
gefonden, love og regler, Dispositionsfonden og træk-
ningsretten. Under temaet Boligen kan man f.eks. læse 
om ventelister, opnotering og råderet.

Desuden er der en række portrætter af beboerdemokra-
ter og frivillige, som ved deres eget eksempel kan være 
med til at inspirere andre beboere til at deltage i arbej-
det og udviklingen af deres boligområde eller bestyrel-
ses- og udvalgsarbejdet.

Håndbogen vil løbende blive opdateret og udviklet med 
nye emner og dermed medvirke til at styrke det frivillige 
arbejde i BO-VEST.
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Den næste rute er allerede på vej. Vestvoldruten er nav-
net. Supercykelstien kommer til at løbe langs Vestvolden 
og bliver dermed til fordel for beboerne i flere af Trane-
mosegårds boligafdelinger.  

Læs	mere	om	de	nye	 supercykelstier	på	www.cykelsu-
perstier.dk.  

De fem udvalgte teknikerteams har nu afleveret deres 
forslag	til	projektkonkurrencen	for	Gårdhusene	i	Alberts-
lund	Syd.	Komiteen	som	skal	bedømme	 forslagene	har	
holdt det første af i alt fire planlagte møder. Det skete 
mandag den 30. april i administrationen på Malervan-
gen.  Her gennemgik dommerne de fem forslag. En gen-
nemgang som dannede grundlag for de første diskussio-
ner	om	kvaliteten	i	de	enkelte	idéer.	I	forslagene	indgår	
blandt andet præsentationer på store plancher. 

Intet er offentligt endnu
Bedømmelseskomiteens arbejde er fortroligt indtil resul-
tatet bliver offentliggjort. Det sker i midten af juni må-
ned, hvor man forventer at udpege det vindende team. 
Herefter vil de fem forslag blive udstillet. Vinderen får 
tildelt selve opgaven med at yde teknisk rådgivning i for-
bindelse med udviklingen af renoveringsprojektet for de 
ca.	1000	gårdhuse	i	afdelingerne	AB	Syd,	VA	4	Nord	og	VA	
4 Syd. De andre teams får udbetalt et vederlag for deres 
deltagelse i konkurrencen. 

Lærkens Kvarter
Første del af det videre forløb vil have sit fokus på fem 
gårdhuse	 i	Lærkens	Kvarter.	De	skal	ombygges	 fra	bør-
neinstitution til boliger. Det projekt vil blive brugt som 
demonstrations- og udviklingsprojekt for det endelige 
renoveringsprojekt. 

Dommere fra nær og fjern
Komiteen	som	bedømmer	de	fem	forslag	består	af	både	
fag- og lægdommere. Som fagdommere deltager pro-
fessor	 ved	Arkitektskolen,	 Christoffer	Harlang,	 Leder	 af	
institut	for	teknologi	ved	Kunstakademiet,	Torben	Dahl,	
Partner	i	ingeniørfirmaet	Jørgen	Nielsen,	Erik	Nielsen	og	
Landskabsarkitekt Marianne Levinsen.  

Lægdommerne	er	Albertslunds	borgmester	Steen	Chri-
stiansen, BO-VESTs direktør Ulrik Brock-Hoffmeyer, for-
mændene	fra	AB	og	VA,	Karl	Neumann	og	Vinie	Hansen	
og	Rein	Rubenkamp	(VA	4	Syd),	Per	Larsen	(VA	4	Nord),	
Lars	Bremer	(AB	Syd)	og	Eigil	Boel	(AB	Syd).

Herudover	 deltager	 en	 række	 repræsentanter	 fra	 Al-
bertslund	Kommune	samt	teknikere	fra	Niras	og	Nova	5,	
som har hjulpet med at udarbejde grundlaget for kon-
kurrencen og selve konkurrenceprogrammet. Museums-
inspektør	Lene	Skodborg	fra	Kroppedal	Museum	og	en	
række repræsentanter fra BO-VESTs administration og 
afdelingernes ejendomskontorer deltager også på de 
fire møder.   

   

SKARP	KONKuRRENCE	OM	GåRDHuSE FRA	ALBERTSLuND	TIL	KøBENHAVN	På	INGEN	TID
Arbejdet i det store Masterplansyd-projekt er i fuld gang. Fem teknikerteams er blevet udvalgt og har 
nu indgivet deres forslag til projektkonkurrencen i gårdhusene.

En ny supercykelsti forbinder Albertlund med København. Den nye cykelsti blev indviet den 14. april.

Gennem Galgebakken, langs Hyldespjældet og ikke 
langt	fra	Damgårdsarealet	og	AB	Vest	løber	den	nye	su-
percykelsti. Endestationen er Vesterport Station i cen-
trum	af	København.	Det	er	blevet	 lettere	 for	beboerne	
i	Albertlund	at	pendle	til	København	og	tilbage	igen	på	
cykel. 

Grønne bølger og luftpumper 
Den	nye	såkaldte	Albertlund	C99	rute	er	17,5	kilometer	
lang og med kun ganske få stop undervejs. Der er lavet 
grønne bølger flere steder på ruten, og en lang række 
kryds er blevet forbedret, så cyklisterne kan komme hur-
tigere frem.

Cykelstien	er	desuden	markeret	med	en	orange	stribe	og	
logoer på asfalten. På den måde er man aldrig i tvivl om, 
at man befinder sig på supercykelstien. På cykelturen er 
der også mulighed for at få pumpet dækkene ved de syv 
pumpestationer, som er sat op undervejs.  

Flere på vej
Albertslund,	Glostrup,	Rødovre,	Frederiksberg	og	Køben-
havns kommune står sammen med Region hovedstaden 
bag	Albertslundruten.	

Cykelstien	er	den	første	af	sin	art.	Med	tiden	er	det	pla-
nen at etablere over 300 kilometer supercykelsti fordelt 
på i alt 26 ruter i hele Danmark.
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GENERALFORSAMLING	ELLER	REPRæSENTANTSKAB	
En stor beslutning skal træffes på generalfor-
samlingerne i VA denne måned. 

Skal	VA	 i	 fremtiden	 have	 et	 repræsentantskab	 eller	 en	
generalforsamling som øverste myndighed? Det skal 
VA’s	beboere	stemme	om	på	de	to	generalforsamlinger	
d. 10. og 23. maj 2012.  

VA	blev	stiftet	i	1947.	Det	er	over	60	år	siden	og	boligsel-
skabet har i hele denne periode haft generalforsamlin-
gen	som	øverste	myndighed.	Nu	har	bestyrelsen	stillet	
forslag om, at vedtægterne ændres, så den øverste myn-
dighed i stedet udgøres af et repræsentantskab. 

Er beboerne positive overfor for forslaget, skal det lige-
ledes besluttes, hvilken model repræsentantskabet skal 
fungere efter. 

KREDSVALGSMøDE	I	9.	KREDS

Tre repræsentanter fra BO-VEST blev valgt til 
BLs 9. kreds. Det skete på kredsvalgsmødet tors-
dag d. 19. april 2012. 

To repræsentanter fra Tranemosegård og en repræsen-
tant	fra	VA	er	blevet	valgt	til	BL’s	9.	kreds.	I	april	har	der	
været valg til BLs repræsentantskab, bestyrelse samt 
kredsrepræsentantskaber.	På	Kredsvalgmødet	blev	Dor-
the Larsen fra Tranemosegård genvalgt som kredsre-
præsentant.	Allan	Nielsen	fra	Tranemosegård	blev	gen-
valgt	som	kredsformand,	mens	Niels	Bøgild	Troelsen	fra	
VA	blev	valgt	som	ny	kredsrepræsentant.		

BL’s	medlemmer	består	af	650	boligorganisationer.	De	er	
inddelt	i	11	kredse.	VA,	AB	og	Tranemosegård	er	med	i	9.	
kreds.

SEKS	BOLIGAFDELINGER	FåR	BOLIGSOCIALT	ARBEJDE
Det fremtidige boligsociale samarbejde i Al-
bertslund var på dagsordenen, da der var møde 
i Visionsgruppen for Albertslund Boligsociale 
Center. 

Seks	afdelinger	 i	Albertlund	får	boligsocialt	arbejde	fra	
2013-2016. Det kom frem tirsdag den 24. april på mø-
det	i	Visionsgruppen	for	Albertslund	Boligsociale	Center	
(ABC).	

På mødet var der fuld opbakning til et budget og en 
medfinansiering,	 der	 også	 rummer	 Kanalens	 Kvarter.	 I	
Landsbyggefondens første udmelding var det ellers kun 
fire ud af de i alt ti ansøgende afdelinger, der var kom-
met	 i	betragtning.	De	fire	afdelinger	er	AKB	Hedemar-
ken,	VA	Blokland,	VA	Bæk-Fosgården	og	AB	Nord.	Siden	

STEEN	LIPPERT	TAKKER	AF	SOM	AFDELINGSFORMAND

har Landsbyggefonden bevilliget yderligere 2 mio. kro-
ner.	Det	betyder,	at	de	to	afdelinger	 i	Kanalens	Kvarter	
kan	være	med	 i	ABC.	 I	maj	måned	mødes	visionsgrup-
pen igen for at aftale, hvilke indsatser, der skal indgå i 
det	fremtidige	ABC.

På visionsmødet den 24. april deltog borgmester Steen 
Christiansen,	 formændene	 for	 VA,	 AB	 og	 AKB	 Alberts-
lund	samt	ledelsen	fra	BO-VEST	og	KAB.

”Beboerdemokratiet har fyldt mit liv med op-
levelser og venskaber”, fortæller Steen Lippert, 
som nu har valgt at trække sig tilbage som afde-
lingsformand.

Steen Lippert har været formand i Gurrelund-Bjerrelund 
i	40	år.	 Inden	da	har	han	været	formand	i	både	Magle-
lund, LLO Brøndby og Tranemosegårds bestyrelse. Efter 
mange år med beboerdemokrati føler Steen, at det er tid 
til	at	trække	sig	tilbage.	”Nu	er	jeg	78	år,	og	jeg	har	valgt	
at trække mig. Jeg skal nyde mit otium, det synes jeg er 
velfortjent”, fortæller Steen og fortsætter, ”jeg synes, jeg 
kan sige, at jeg har gjort mit for at skabe en stærk bolig-
bevægelse”.

Den almene sektors overlevelse
Der	var	mødt	mange	op	til	Steens	afskedsreception.	”Af-
skedsreceptionen var billedet på, hvor meget jeg har fået 
ud af de kræfter, som jeg har lagt i det frivillige bestyrel-
sesarbejde. Det har fyldt mit liv med gode oplevelser og 
venskaber” siger Steen som fortæller, at der ikke mang-
lede mange fra Gurrelund-Bjerrelund, da han takkede af. 

Steen har gennem tiden være vidne til flere historiske 
begivenheder.	”Noget	af	det	største,	jeg	har	været	med	
til, var truslen om huslejeboykot i 70erne. Det sikrede 
den almene sektors overlevelse”

Det handler om enighed
Han mener at det beboerdemokratiske arbejde handler 
om	teamwork.	

”Det	handler	om	at	finde	enighed	sammen.	I	min	afde-
ling har vi aldrig afgjort noget uden at være enige. Det er 
kernen i beboerdemokratiet” fortæller Steen. 

”Jeg vil til en hver tid opfordre alle til at engagere sig, der 
hvor de er. Selvom jeg trækker mig fra bestyrelsesarbej-
det, vil jeg fortsætte som aktiv, når der er arrangementer 
som	Kulturweekend	og	andet	på	programmet	i	vores	af-
deling” 

Møder i maj
Maj er en travl måned for de øverste myndigheder 
i beboerdemokratiet. 

BO-VEST,	AB	og	Tranemosegård	holder	alle	repræ-
sentantskabsmøder,	mens	VA	har	både	en	ordinær	
og en ekstraordinær generalforsamling på pro-
grammet. 

•	 		10. maj: 
	 Ekstraordinær	generalforsamling	i	VA

•	 	21. maj: 
 Repræsentantskabsmøde i Tranemosegård

•	 22. maj: 
	 Repræsentantskabsmøde	i	AB

•	 23. maj: 
	 Ordinær	generalforsamling	i	VA

•	 24. maj: 
 Repræsentantskabsmøde i BO-VEST


