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De har sparet på vandet i Blokland. 
Og de har sparet meget. På et år 
er forbruget faldet med næsten 20 
pct. som et resultat af en kampagne 
i afdelingen. 

En kampagne gjorde udslaget
”Det startede med, at flere og flere 
beboere henvendte sig til mig, ejen-
domskontoret og afdelingsbestyrel-
sen for at finde ud af, hvorfor deres 
forbrugsregninger var så høje. 

Det blev besluttet, at arrangere et informationsmøde. 
Her dukkede ganske mange beboere op”, fortæller Lone 
Kaas, der er aktivitetskoordinator i Blokland. Derpå blev 
der sat en kampagne i værk i afdelingen med møder, 
breve, plakater, artikler i Bloknyt, ekstra aflæsninger af 

MINDRE VAND I BLOKLAND
Et højt vandforbrug i Blokland fik beboere, bestyrelse og ansatte til at reagere. Et år senere er forbru-
get sænket med næsten 20 pct. 

 forbrugsmålere og særligt fokus på ’røde forbrugere’, 
der havde et særligt højt forbrug. Der blev også omdelt 
bade ure og perlatorer til hver bolig i Blokland. Det fik for-
bruget til at falde med ca. 18 pct. Et meget flot resultat.

Til glæde for både miljø og økonomi
”Det er utrolig flot gået af beboerne, de ansatte i Blok-
land og personalet fra Agenda Center Albertslund. Det 
sætter en streg under BO-VEST som en ressourcebevidst 
organisation, der er til for beboerne. Det viser også, at vi 
i fællesskab kan levere praktiske resultater til glæde for 
både miljø og beboernes økonomi og leve op til vores 
egne værdier”, fortæller miljøkonsulent Carsten R. Larsen.

Kampagnen fortsætter året ud med flere plakater og ar-
tikler i Bloknyt og flere møder med især indflyttere, så de 
også kommer med på vandspare-vognen. 

BOLIGSOCIALE MIDLER I BRØNDBY STRAND 
En ny boligsocial projektperiode i Brøndby Strand er skudt i gang.
 
Brøndby Strand for Fremtiden. Sådan lyder navnet på 
den nye boligsociale helhedsplan i Brøndby Strand. Pla-
nen strækker sig over fire år og er startet den 1. juli. Det 
samlede budget er på 17,7 millioner kr. svarende til ca. 
1.300 kr. pr. bolig pr. år. Helhedsplanen omfatter ”De 9” 
samarbejdende boligafdelinger i Brøndby Strand. Fra 
Tranemosegård deltager T13 og Gurrelund/Bjerrelund. 
De 9 bidrager med 2,06 millioner kr., Brøndby Kommu-
ne bidrager med 2,64 millioner kr., mens Landsbygge-
fonden er hovedsponsor med 13 millioner kr. 

”Det er dejligt, at Landsbyggefonden besluttede at den 
ville støtte vores nye projekt – efterfølgeren for Herfra 
og Videre. Der er lidt færre midler til rådighed end sidst. 
Projektet kan kun rumme 3½ medarbejdere mod ind-
til nu 4. Men De 9 skal på et møde efter sommerferien 
beslutte, om man af huslejekroner skal finansiere opsø-
gende medarbejder nr. 2, så vi skal nok få et slagkraftigt 
projekt” udtaler Hugo Thuge, afdelingsformand i T13 - 
Silergården.

”Brøndby Strand for 
Fremtiden ” skal videre-
føre det bedst fra ”Her-
fra og Videre, men nye 
fokusområder er kom-
met til.  Sundhed – i 
bredeste forstand – bli-
ver et hovedområde, li-
gesom der bliver satset 
ekstra på de unges job- 
og uddannelsesmulig-
heder.

”Hvis alle parter i det 
nye projekt gør deres 
yderste, så tror jeg fak-
tisk på, at projektet kan 
føre Brøndby Strand ind 
i en ny fremtid” slutter 
Hugo Thuge.
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Albertslund Kommunes Syd2020 projekt har etableret 
forskellige mødesteder og faciliteter i Albertslund Syd. 
Et af mødestederne er en tangoplads i Klokkens Kvarter. 
Den blev taget i brug med manér den 26. juni.
 

TANGO I KLOKKENS KVARTER
Albertlund Syd har fået et nyt mødested. En ny tangoplads i Klokkens Kvarter blev indviet med manér 
i slutningen af juni. 

Frivillige beboere og Albertslund Boligsociale Center 
havde arrangeret en open air tango-event. Her var der 
gratis tangoundervisning med en professionel instruk-
tør, som også gav en opvisning sammen med sin part-
ner. Så der var rig mulighed for at se, hvordan en tango 
skal danses. 

En flok beboere begav sig ud på dansegulvet for at ud-
forske tangoens mysterier og lade sig rive med af ryt-
merne. Selvom tangoen ikke er helt nem at begive sig 
ud i, fik deltagerne lært grundtrinene. 

Med dyb koncentration og indimellem latterudbrud fik 
de ca. 25 deltagere rørt danseskoene. Efterfølgende nød 
alle den flotte opvisning med de professionelle dansere 
og blev inspireret til at træne endnu mere med håbet 
om at kunne mestre dansen. 

STYRINGSDIALOG I TRANEMOSEGÅRD
Der blev orienteret om status i Tranemosegård og boligorganisationens enkelte afdelinger, da der 
var styringsdialogmøde i slutningen af maj.

Tranemosegård havde i slutningen af maj styringsdia-
logmøde med Brøndby Kommune.

Formand i Tranemosegård, Dorthe Larsen, fortalte ge-
nerelt om Tranemosegårds arbejde lige nu. Herunder 

at boligorganisationen arbejder med at kvalitetssikre 
niveauet for henlæggelser.  Også kortlægning af even-
tuelle problemer med kloakker og vandafledning for at 
sikre boligområderne mod eksempelvis oversvømmel-
ser er på programmet i boligorganisationen i øjeblikket. 
Efter den generelle orientering blev de enkelte afdelin-
ger gennemgået en for en. 

Det blev desuden besluttet at afholde et møde mel-
lem Tranemosegård ved Dorthe Larsen, BO-VESTs ud-
lejningschef Lene Rixen og boliganvisningen i Brøndby 
Kommune om fraflytningstab i boligorganisationen.

I styringsdialogmødet deltog Bent Myhre fra Brøndby 
Kommune, Dorthe Larsen formand i Tranemosegård 
og fra BO-VEST Direktør Ulrik B. Hoffmeyer, Annesophie 
Hansen og Vibeke Rømming.
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RÆKKEHUSENE: RENOVERINGEN NÆRMER SIG
Totalentreprenør og flyttefirma er fundet. Renoveringen i rækkehusene i Albertslund Syd nærmer sig 
med hastige skridt. 

Entreprenøropgaven i rækkehusene har været i udbud, 
og der er nu fundet en vinder. Det blev MT Højgaard, 
som løb med opgaven.

Fire teams konkurrerede om den store renoveringsop-
gave i de 550 rækkehuse. MT Højgaards tilbud adskilte 
sig fra de andre tre tilbud ved at præsentere en god og 
detaljeret bearbejdning af de arkitektoniske forhold. 
Derudover havde de også sat et højt ambitionsniveau 
for energirigtige løsninger.

Deres tilbud tager hensyn til historien i Albertslund Syd, 
men har også forståelse for behovet for fornyelse.

Der vil snarest muligt blive skrevet kontrakt med MT Høj-
gaard, så den videre proces kan sættes i gang.

Den videre proces
Besøgende er under Åbent Hus i Fiskens Kvarter 1A-F, 
også kendt som EUDP-husene, kommet med forslag til 
ændringer til den endelige renovering. 

Følgegruppen og teknikere har gennemgået forslagene 
og udvalgt ændringer, som vil blive gennemført i Fiskens 
Kvarter 2A-F. Blokken vil fungere som referenceblok for 
entreprenørerne. 

Renoveringen af de første seks huse forventes at starte 
i oktober 2012. Den store renovering af resten af række-
husene forventes at begynde i januar 2013.

Flyttefirma er også fundet
Vinderen af flytteentreprisen er også fundet. Det bliver 
Bøgeskov A/S, som skal bistå med hjælp til flytning, når 
beboerne i rækkehusene skal genhuses under renove-
ringen.

BO-VEST er siden blevet opmærksom på, at forholdene 
hos Bøgeskov Flytteforretning, er blevet problematise-
ret i Ekstrabladet. Det udbud Bøgeskov Flytteforretning 
har vundet, har de vundet på fuldt lovlig vis. Der er helt 
klare EU-regler om sådan et udbud og objektive kriterier, 
som alle de bydende virksomhederne er blevet vurderet 
på. BO-VEST følger dog sagen tæt. 

Læs mere om renoveringen på projektets hjemmeside 
www.masterplansyd.dk. 

Billedet er fra MT Højgaards forslag. Det illustrerer ikke nødven-
digvis det endelige resultat af renoveringen.

Rækkehusene, som de ser ud i dag. 
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Nyt fra Antenneforeningen

Der var genvalg til formanden, to nye i bestyrelsen og 
enstemmighed om beretning, regnskab og budget, da 
Antenneforeningen Brøndby havde sit årlige repræsen-
tantskabsmøde. 

På et velbesøgt møde blev Michael Buch Barnes gen-
valgt som formand for en to-årig periode. Der var også 
genvalg til bestyrelsen til Per Larsen (VA 4 Nord) og Karin 
Engraf (T13).  Danny Andersen fremlagde regnskab og 
budget. 

NY PROJEKTPERIODE I GREVE NORD
En ny fireårig periode af Greve Nord Projektet er gået i gang. Den er baseret på erfaringer og resulta-
ter fra de sidste fire år.  

For nylig startede en ny periode af Greve Nord Projektet. 
Perioden varer fire år og startede mere præcist den 1. juli 
2012. Det bliver en periode, hvor omdrejningspunktet 
bliver at skabe bedre vilkår for socialt dårligt stillede fami-
lier og udvikle lokal stolthed og netværk i hele bydelen. 

Temaer på tværs
I den nye fireårige periode bliver der ikke længere taget 
udgangspunkt i de afgrænsede boligområder. Alle ind-
satsområder bliver temabaserede på tværs af bebyggel-
serne. Projektet bygger videre på de nuværende indsat-
ser og formålet bliver fortsat at øge trygheden i området 

og gøre det attraktivt, at opbygge beboernetværk og 
medvirke til at mindske kriminaliteten.     
De nye tværgående, temabaserede indsatsområder er 
Børn, Unge og Familier, Uddannelse, Beskæftigelse og 
Erhverv, Beboernetværk og Tryghed og Sundhed, Image 
og kultur. Der kommer desuden et øget fokus på doku-
mentation og evaluering, frivillighed og brobygning i 
lokalmiljøet.

Et års arbejde
For omkring et år siden begyndte processen med at an-
søge Landsbyggefonden om midler til at fortsætte arbej-
det i fire år mere. Alle samarbejdspartnere i Greve Nord 
Projektet blev inviteret til at komme med deres bud på, 
hvad de synes, der fortsat skal arbejdes med. Rigtig man-
ge var interesserede i at fortsætte med projektet, og der 
var stor opbakning. 

På baggrund af de mange ideer blev der udarbejdet 
en prækvalifikationsansøgning, som blev godkendt af 
Landbyggefonden. Herefter fulgte processen med at 
udarbejde en helhedsplan, hvor alle partnere og inte-
ressenter, herunder bl.a. beboere, politiet, foreninger og 
afdelingsbestyrelser, blev opfordret til at komme med 
ideer og input. 

Projektet er endnu engang finasieret af Landsbyggefon-
den, Greve kommune, Sydkystens Boligselskab, Greve 
Boligselskab og BO-VEST. 


