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Nu erstattes papir og pen af tablet-pc’ere. Det sker når 
BO-VEST udfolder og indfører de såkaldte elektroniske 
flyttesyn i alle boligafdelinger. Det skal spare ressourcer, 
og det skal skabe en bedre oplevelse for beboerne. 

Mere tid til andre gøremål
Formålet med de elektroniske flyttesyn er at lave en 
samlet og ensartet forretningsgang for flyttesynene i 
hele BO-VEST. 

”Den nye type flyttesyn gør, at vi kan spare tid, og sam-
tidig vil det give beboerne en meget bedre oplevelse”, 
fortæller driftsområdechef Gert Wandahl Pedersen og 
fortsætter: ”når vi får en ensartet måde at udføre flytte-
synene på, vil det også være med til at højne kvaliteten 
og skabe et bedre overblik”.

Den tid som medarbejderne sparer ved fraflytnings-
syn i boligerne kan efter aftale med afdelingsbestyrel-
serne bruges til andre gøremål, som vil være til gavn for 
beboer ne i afdelingen.

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN
Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere 
og beboere.

Gode erfaringer
Det elektroniske flyttesyn E-flyt er udviklet af Glostrup 
Boligselskab og benyttes i alle deres afdelinger. Også en 
række andre boligorganisationer benytter sig af syste-
met - og med stor succes. 

I Glostrup Boligselskab varede en gennemsnitlig fraflyt-
ning ca. 16½ time fra opsigelsen af boligen til mangel-
afhjælpningen hos indflytter var sket. Efter E-flyt blev 
indført, var tidsforbruget pr. fraflytning helt nede på ca. 
6½ time.

Henover efteråret vil systemet blive tilpasset BO-VEST og 
de enkelte afdelinger. Det elektroniske flyttesyn vil også 
blive afprøvet i en række boligafdelinger. 

I starten af det nye år vil alle synsmedarbejdere blive un-
dervist i det nye system, og hvis alt går vel, bliver det nye 
E-flyt taget i brug i løbet af foråret 2013. 
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Vidste du at…
I BO-VESTs e-håndbog finder du en lang række do-
kumenter, som er relevante i bestyrelsesarbejdet. 
Du kan blandt andet finde vedtægterne for BO-
VEST og de tre boligorganisationer, målsætnings-
programmer, handlingsprogrammer, kursuspro-
gram og frivillighedspolitik. 

Du finder også eksempler på forretningsordener, 
aktionslister og budgetkontroller, som du kan lade 
dig inspirere af, når du skal udarbejde den slags 
dokumenter for din egen boligafdeling.  

Du finder e-håndbogen ved at følge linket her: 
http://ebog.bo-vest.dk/ 

E-HÅNDBOG PÅ KONFERENCE
BO-VESTs e-håndbog blev i slutningen af august vist frem på Danmarks Almene Boligers (BL) årlige 
forvaltningskonference. Temaet var denne gang den gode service.  

Det er ikke længe siden, at BO-VESTs splinternye e-hånd-
bog blev lanceret. Den 21. og 22. august blev den præ-
senteret på den forvaltningskonference, som BL hvert år 
er vært for. Her mødtes ledere fra de danske boligorga-
nisationer for at få inspiration og udveksle erfaringer om 
driften af boligorganisationerne.

E-håndbogen som erfaring 
Forvaltningskonferencen satte i år fokus på den gode 
service i de danske boligorganisationer. Der blev blandt 
andet kigget nærmere på det, der møder en, når man går 
på nettet. Her tjente BO-VESTs e-håndbog som eksempel.
På konferencen var der mulighed for at se på og høre om 
de forskellige boligorganisationers nye initiativer i drif-
ten af boligorganisationen og boligerne. 

E-håndbogen var netop at finde på en af de stande, hvor 
successer og erfaringer blev formidlet.

Stor nysgerrighed
Der var flere nysgerrige, som kiggede forbi BO-VESTs 
stand for at høre nærmere om e-håndbogen og erfarin-
gerne med den. 

De andre deltagende på konference virkede især impo-
nerede over e-håndbogens evne til at samle alt, hvad der 
er vigtigt i det beboerdemokratiske arbejde, og samtidig 
være brugervenlig. 
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BEBOERFERIER ER EN SUCCES
Netværkskontoret i Brøndby Strand har traditionen tro været af sted på en uges sommerkoloni med 
beboere fra området. Igen i år var det en succes.

Sidst i juli drog Netværkskontoret sammen med Børne-
nes Rejsebureau af sted på beboerferie med beboere fra 
Brøndby Strand. I år gik turen til Hald Sø tæt ved Viborg. 
Med på turen var i alt 14 voksne og 26 børn i alderen 2 
til 15 år.

Masser af hygge 
Børnene fandt hurtigt sammen og hyggede sig med 
fodbold, rundbold, sjipning, sanglege, stopdans og 
bordtennis. 

En enkelt dag var der fælles udflugt til Viborg, hvor alle 
var med på en sejltur på de smukke Viborgsøer. Herefter 
valgte nogen at besøge Viborg Domkirke, mens andre 
gik på udsalg i byen.   

Sommerkolonien har de seneste fire år fået et stort til-
skud fra Socialministeriets Sommerferiepulje. Hvis ikke 
der findes støtte til næste år, vil De 9 boligafdelinger i 
Brøndby Strand gerne yde en tilsvarende støtte, så børn 

og voksne i boligområdet stadig har mulighed for at 
komme på sommerferie i fællesskabets tegn.

Greve Nord var også af sted
Tidligere på sommeren var også Greve Nord Projektet 
af sted på beboerferie. Her gik turen til Selchaushus ved 
Tissø, og det var en flok glade og tilfredse beboere, der 
vendte hjem igen efter fem dages hyggeligt samvær.
 
”Vi har haft en rigtig dejlig tur, og alle har været glade 
og hjælpsomme. Deltagerne kommer fra forskellige om-
råder i Greve Nord, så der var rig mulighed for at lære 
nogle nye mennesker at kende”, fortæller trygheds- og 
aktivitetsmedarbejder Suzanne Magelund fra Greve 
Nord Projektet, der var med på ferien.

Også Greve Nords beboerferie bliver arrangeret gennem 
midler fra Socialministeriet. Og med et mindre bidrag fra 
deltagerne, blev det sikret, at hele opholdet var dækket 
ind med kost, logi og aktiviteter.
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Albertslund har altid været kendt som en moderne og 
progressiv kommune. Lige nu er der masser af mulig-
heder for at styre udviklingen, så det image kan styrkes. 
Det mener Borgmester i Albertslund Steen Christiansen, 
og han ser det nyligt indgåede budgetforlig for 2013 
som en start. Forliget omfatter blandt andet et ambitiøst 
fornyelsesprogram ’Albertslund 2024’.  

På den lange bane
”Lige nu er det vigtigt at se Albertslund på den lange 
bane”, siger Steen Christiansen til Albertslund Posten. 
”Vi vil tilgodese borgernes behov for en god by at bo i. 

ALBERTSLUND 2024
Albertslund skal også i fremtiden være en progressiv by. Det mener Borgmesteren fra Albertslund 
Kommune.

Albertslund skal fremtidssikres og udvikles. Det er målet 
med den nye plan ’Albertslund 2024’”, fortsætter Borg-
mesteren.  

Første brik i det spil er det netop afsluttede salg af Al-
bertslund Centrum, der skal skabe bedre handel til gavn 
for borgere og erhvervsliv og samtidig styrke midtby-
området.

”Albertslund Syd er midt i en omfattende renovering, 
hvor der lægges ca. 1 mia. kr. i at skabe bedre og frem-
tidssikrede boliger. Her vil vi også gerne bidrage og 
skabe kvalitet i områdets institutioner og byrum”, siger 
Steen Christiansen. 

Perspektiver i BO-VEST-afdelinger
Især ser borgmesteren perspektiver i fire byzoner: Galge-
bakken, Hyldespjældet, Syd og Blokland. ”Her er det vig-
tigt, at vi bidrager med kvalitet – f.eks. skal Kanalgaden 
renoveres og matche de kommende nyrenoverede huse 
i Syd”, siger Steen Christiansen.

En anden brik i fremtidsudviklingen i Albertslund finder 
sted i den nordvestlige del af kommunen. ”Jeg har op-
levet stor energi omkring Kulturhuset Birkelundgaard 
og Hyldespjældet. En stor gruppe borgere er meget en-
gagerede her, og her skal der ske et træk – vi skal have 
udviklet Birkelundgård som kulturcenter”, mener Steen 
Christiansen.

Som en del af brikkerne i den nye plan nævner Borgme-
steren også udvikling af Albertslund Stadion, styrkelse 
af erhvervslivet i kommunen og modernisering af byens 
uderum med udskiftning af eksempelvis gadebelysning.  

”Albertslund 2024” er ideen om udvikling af en plan for 
renovering og nyanlæg i et 10-årigt perspektiv. 

Planen forelægges i overordnet form i efteråret 2012 til 
kommunalbestyrelsens drøftelse og omfatter forven-
tede kommunale investeringer i bolig- og erhvervs-
områder. 
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Miljøgruppen i VA 4 Syd satte i starten af året gang i en 
række tiltag for at spare på vandet i afdelingen. Bag-
grunden var et meget højt vandforbrug.

”Vi blev i efteråret 2011 gjort opmærksomme på, at vi i VA 
4 Syd har et vandforbrug, der er en del højere end de 100 
liter om dagen pr. person, der er Albertslund Kommunes 

HVEM KAN SPARE MEST PÅ VANDET?
I VA 4 Syd havde de et meget højt vandforbrug. Det har en konkurrence været med til at råde bod på.

mål for det gennemsnitlige vandforbrug i Albertslund”, 
fortæller Anette Voergård Olesen fra miljøgruppen til 
Albertslund Posten og fortsætter: ”Det kunne vi jo ikke 
have siddende på os, så vi besluttede at igangsætte en 
række forskellige tiltag.

En succes  
Et af tiltagene er en konkurrence blandt beboerne. Her 
har ti familier tilmeldt sig. ”De får aflæst deres vandmåler 
en gang i kvartalet af Agendacenteret, så vi kan følge de-
res forbrug”, siger Anette Voergård Olesen og fortæller: 
”Indtil videre går det rigtig godt med konkurrencen. Ni 
af de ti familier har i forhold til sidste år sparet på vandet” 

I 2011 brugte de ti familier i gennemsnit 104 liter vand 
pr. person i døgnet. Nu er forbruget nede på kun 91 liter. 
En besparelse på hele 12,5 pct.

Spar vand, spar penge
Den største besparelse på vandet er sket hos en beboer, 
som aldrig rigtig har tænkt over sit forbrug. Hun har ved 
at tage kortere bade og slukke for vandet, når hun alli-
gevel ikke bruger det, sparet hele 68 liter om dagen. Det 
er blevet til en besparelse på hele 12.400 liter og 650 kr. i 
det første halvår af 2012.

Vandsparekonkurrencen er ikke det eneste tiltag. Miljø-
gruppen i VA4 Syd har også lavet et ”vandsparehæfte” 
og bebyggelsen har haft besøg af Agendacentreret. De 
var forbi til et fællesarrangement for at give gode råd og 
fortælle, hvorfor det er så vigtigt at spare på vandet. 


