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Nedsættelse af nye udvalg i BO-VEST
Bestyrelsen har be-
sluttet at nedsætte 
et redaktionsud-
valg til at redigere 
det nye beboer-
magasin, som skal 
udkomme to gan-
ge om året, første 
gang primo 2013.

Redaktionsudval-
get kommer til 
at bestå af Hugo 
Thuge og Vinie 
Hansen fra be-
styrelsen samt et 
medlem fra hver af 
de tre organisati-

onsbestyrelser. Biba Schwoon fra VA, Per Mogensen fra 
Albertslund Boligselskab og Stig Rasmussen fra Trane-
mosegård deltager.

Desuden nedsætter vi et konferenceudvalg, som skal stå 
for planlægningen af den kommende BO-VEST-konfe-
rence for beboervalgte i afdelinger og organisationsbe-
styrelser. Der vil snarest blive meldt en dato ud, så alle 
kan sætte kryds i kalenderen.

Boligsocial konference i Albertslund
Den 15. september deltog cirka 50 frivillige i en konfe-
rence arrangeret af VA, AB og Hedemarken. Hedemar-
ken er ny i det boligsociale samarbejde i Albertslund Bo-
ligsociale Center (ABC), og det var spændende at besøge 
afdelingen.

Konferencen fandt nemlig sted på en lidt anden måde 
end sædvanligt, idet der blev inviteret til at besøge seks 
forskellige workshops rundt om i boligafdelingerne.

Workshoppene havde forskellige temaer: Det velfunge-
rende beboerdemokrati, beboercafe og fællesspisning, 
afdelingens traditioner, beboeraktiviteter og klubber 
samt genbrug og affaldssortering. 

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

Deltagerne havde mulighed for at vælge to workshops, 
og dagen blev afsluttet med middag på Motel Wittrup.

Under evalueringen gav deltagerne udtryk for, at det 
havde været en succes og spændende at besøge andre 
afdelinger. Flere ville gerne have besøgt endnu flere, 
derfor undersøger vi muligheden for at gentage suc-
cesen i foråret 2013.

Digitaliseringsstrategi
I bestyrelsen arbejder vi sammen med ledelsen med at 
øge digitaliseringen af arbejdsgange og service for be-
boere og beboerdemokrati. Det gør vi for at skabe den 
mest effektive og kvalificerede organisation, og for at 
skabe et økonomisk råderum, som kan give os mulighed 
for til stadighed at udvikle BO-VEST, uden at administra-
tionsbidraget skal stige væsentligt.

Vi er opmærksomme på, at ikke alle beboere har com-
puter eller kendskab til at udnytte de muligheder, som 
fremtiden tilbyder. Derfor vil digitaliseringen blive fulgt 
af tilbud om hjælp, når beboerne møder op på Malervan-
gen og om tilbud om kurser med mere for frivillige.

Desuden vil vi gerne hjælpe med til, at der tilbydes kur-
ser ude i afdelingen af andre frivillige beboere. Det ved vi 
allerede foregår mange steder, og vi vil gerne medvirke 
til, at tilbuddene udvides.

Værktøjskasse til det frivillige arbejde
I forbindelse med udviklingen af BO-VESTs frivilligheds-
politik, som blev godkendt på repræsentantskabsmødet 
i maj, blev det besluttet, at der skal laves en værktøjs-
kasse med eksempler på forskellige beboerarbejder og 
-aktiviteter, som foregår i boligafdelingerne.

Vi forestiller os værktøjskassen som en teknisk løsning, 
der placeres i et forum på BO-VESTs hjemmeside i forbin-
delse med e-håndbogen.

Indholdet af værktøjskassen vil blive udviklet i løbet af 
efteråret 2012/foråret 2013, så den er klar til præsenta-
tion for repræsentantskabet i maj 2013. 
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VÆRKTØJER PÅ VEJ TIL FRIVILLIGE
En værktøjskasse om frivillighed er på vej. Den skal styrke det allerede eksisterende frivillige arbejde 
og gøre det lettere for initiativtagere at komme i gang med nye projekter.

BO-VEST er i øjeblikket i 
gang med at afprøve et nyt 
varslingssystem, der gør 
det muligt at kommunikere 
til beboerne via sms. Idéen 
er, at sms’erne på sigt skal 
erstatte en del af den korre-
spondance, som i dag fore-
går via traditionel brevud-
veksling. Dette system er en 
hurtig og nem kommunika-
tionsform, som især gør det 
nemmere at informere be-
boerne i akutte situationer. 
Via sms’erne kan beboerne 
få besked med det samme.

Pilotprojekt 
I første omgang er det et pilotprojekt, som skal køre i tre 
afdelinger: Gillesager/Lindeager, AB Vest og Toften. Pro-
jektet skal forløbe i en forsøgsperiode på ca. to måneder, 
hvorefter det vil blive evalueret. Herefter er det tanken, at 
det eventuelt med enkelte justeringer, skal ud til alle bo-
ligafdelinger, hvis det viser sig at have fungeret tilfreds-
stillende.   

PILOTPROJEKT: SMS’ER TIL BEBOERNE
BO-VEST har indgået en aftale om at afprøve et varslingssystem, som vil informere beboerne via 
sms’er. Foreløbigt kører det som et pilotprojekt.

Projektet med den nye frivillighedsværktøjskasse er en 
del af BO-VESTs frivillighedspolitik, som blev udarbej-
det tidligere på året. Formålet med værktøjskassen er at 
give en række konkrete værktøjer til de beboere, der al-
lerede er frivilligt engagerede. Samtidigt skal den gøre 
det lettere for interesserede beboere, at komme i gang 
med nye projekter eller bidrage til andres. Kort sagt skal 
værktøjskassen hjælpe den interesserede med hvert en-
kelt trin fra idé til handling. Værktøjskassen kommer til 
at indgå som en del af e-håndbogen.  

Tovholder på opgaven er kommunikations- og udvik-
lingsafdelingen i BO-VEST. En stor del af arbejdet med 

Brugervenligt system
Sms’erne vil primært blive brugt til at varsle fra ejendoms-
kontorerne til beboerne i forbindelse med driftsopgaver, 
såsom lukning af vandet og reparationer. I systemet vil 
det være muligt at udvælge specifikke adresser, som skal 
modtage disse sms’er. På den måde, får beboerne kun 
den information, som er relevant for netop dem. Samti-
dig er det et brugervenligt system, som vil effektivisere 
det nære informationsarbejde ude i boligafdelingerne.

En fuldt ud lovlig aftale med 102 teleselskaber
Selskabet, der står bag sms-tjenesten, har en fuldt ud 
lovlig aftale med alle landets 102 danske teleselskaber, 
hvorfra BO-VEST vil få de relevante beboeres telefon-
numre. Derfor kræver det ingen vedligeholdelse eller 
administrering af telefonnumrene fra BO-VESTs side. Be-
boerne har selv mulighed for på hjemmesiden at slette 
eller tilføje mobilnumre. Det kunne eksempelvis være 
relevant, hvis en beboer har hemmeligt nummer, og sy-
stemet derfor ikke kan trække nummeret fra førnævnte 
databaser. På den måde vil langt de fleste beboere mod-
tage sms’erne. Det vil derefter fremgå af systemet præ-
cist hvilke beboere, der ikke har modtaget sms’en. Disse 
vil naturligvis blive underrettet på anden vis.    

at udarbejde værktøjskassen vil blive varetaget af Mette 
Schirmacher Andersen, som studerer på Copenhagen 
Business School og er i fire måneders praktik hos BO-VEST.  
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Der var lagt op til dialog, da seks boligafdelinger fra Al-
bertslund i midten af september var samlet for at ud-
veksle erfaringer og idéer til, hvordan man kan udvikle 
det frivillige arbejde og stimulere beboernes engage-
ment i de almene boligområder.

Årskonference med workshops
Konferencen var planlagt som et workshopforløb, hvor 
de tilmeldte kunne deltage på to af i alt seks workshops, 
som foregik rundt omkring i en række boligafdelinger. 
Snakken i de seks workshops blev styret af ansatte fra Al-
bertslund Boligsociale Center og BO-VEST. En af ordsty-
rerne var BO-VESTs direktør Ulrik Brock Hoffmeyer, der 
deltog på Galgebakkens workshop ”Det velfungerende 
Beboerdemokrati”. Her kom også Albertslunds borg-
mester Steen Christiansen forbi og lyttede interesseret 
med ved bordet, mens de øvrige deltagere diskuterede, 
hvornår man kan kalde et beboerdemokrati for velfun-
gerende.

Flere frivillige ønskes
Temaerne på de seks workshops var forskellige, men én 
ting gik igen samtlige steder. Ønsket om flere frivillige. 
Mange af deltagerne understregede, hvor vigtige de 
menneskelige ressourcer er, når der skal gennemføres 
sociale projekter i en boligforening, og de efterlyste flere 
frivillige hænder og større fremmøde på beboermø-
derne. Det blev drøftet, hvordan man kan få rekrutteret 
frivillige fra nye målgrupper som eksempelvis de unge 
og beboere med anden etnisk herkomst. Der blev i den 
forbindelse ytret ønske om et kursus i, hvordan man kan 
gribe en rekrutteringsproces an. 

En dag med dialog og vidensdeling 
Alle virkede tilfredse med dagens vidensdeling, da de 
forskellige workshops sluttede om eftermiddagen. Også 
Ulrik Brock Hoffmeyer fortalte, at konferencen var vellyk-
ket, og at der havde været en god og konstruktiv dialog 
under dagens workshops.

Arrangementet fortsatte på Motel Wittrup i Albertslund, 
hvor deltagerne fra de forskellige workshops blev samlet 
til fælles evaluering og en middag.

NÅR ILDSJÆLE SAMLES
Hvordan får man flere til at engagere sig i frivilligt arbejde? Det spørgsmål stillede deltagerne hinan-
den ved den boligsociale årskonference i Albertslund.

Den boligsociale årskonference blev holdt lørdag den 
15. september 2012 og var arrangeret af Albertslund 
Boligselskab, AKB-Albertslund og Vridsløselille Andels-
boligforening.   
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Der var lagt op til vidensdeling og diskussion, da cirka 35 
ansatte fra Guldborgsund Forsyning, et par entreprenø-
rer og kommunikationskonsulent Søren Kaster gæstede 
Malervangen for at deltage i en fælles workshop. Temaet 
for workshoppen var kommunikationen til beboere i 
forbindelse med renovering og arbejde i deres boliger. 
Fra BO-VEST deltog direktør Ulrik Brock Hoffmeyer, kom-
munikations- og udviklingschef Annesophie Hansen og 
byggechef Jesper Rasmussen. 

Indlæg fra BO-VEST
Første indlæg var fra BO-VESTs direktør Ulrik Brock Hoff-
meyer, der fortalte om beboersammensætningen i BO-
VESTs afdelinger samt renoveringsprojektet i Gadekæret 
og de udfordringer, det har bragt med sig. I sit indlæg 
fokuserede han blandt andet på vigtigheden i at få be-
boerne fortalt, hvilken positiv gevinst de vil få ud af re-
noveringen. 

Derefter blev ordet givet videre til byggechef Jesper Ras-
mussen, hvis indlæg især omhandlede de renoverings-
klare boliger, og de interessenter der er forbundet med 

BESØG AF GULDBORGSUND FORSYNING
I forbindelse med et projekt om kloakering af en række ejerboliger i Guldborgsund har BO-VEST haft 
besøg af Guldborgsund Forsyning. Sammen med et par af BO-VESTs ledere deltog gæsterne i en 
workshop med fokus på kommunikationen mellem virksomhed og beboere.

sådan et projekt. Han lagde vægt på, hvor vigtigt det er, 
at respektere og tage hensyn til, at man befinder sig i 
beboernes private hjem under en renovering. 

Kommunikations- og udviklingschef Annesophie Han-
sen rundede af med et tema om de kommunikative ud-
fordringer i forbindelse med bygge- og renoveringspro-
jekter i boligforeninger. Her kom hun blandt andet ind 
på, hvor afgørende det er at være åben i sin kommuni-
kation til beboerne og sørge for at få alt, der er relevant, 
kommunikeret ud, så der ikke foreligger noget skjult el-
ler usagt, der kan svække tilliden til organisationen. 

En lærerig dag
Efter Indlæggene fra BO-VEST blev det Guldborgsund 
Forsyning samt kommunikationskonsulent Søren Ka-
sters tur til at dele ud af deres viden og erfaringer. 
Workshoppen, som blev holdt den 13. september, va-
rede ca. 2 timer og var et udbytterigt arrangement for 
alle parter. 
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Få svar på dine spørgsmål. Det var det store omdrejningspunkt for et informationsmøde for ræk-
kehusenes beboere i Albertslund Syd. Renoveringen af de 550 rækkehuse står nemlig lige for døren.

INFORMATIONSMØDE OM RÆKKEHUSENE

Musikteatret i Albertslund dannede den 6. oktober ram-
men om en stor kick-off event for beboerne i rækkehu-
sene. Der var lagt op til, at beboerne kunne få besvaret  
spørgsmål om den forestående renovering. En renove-
ring, der starter i 2013.

Borgmesteren og formanden for BO-VEST på talerstolen
Efter en kort velkomst fra BO-VESTs byggechef Jesper 
Rasmussen fik borgmester Steen Christiansen og for-
manden i BO-VEST Vinie Hansen ordet. Borgmesteren 
talte om den spændende udvikling i Albertslund Syd, 
som er sket i form af renoveringer af såvel boliger som 
de byplanmæssige ændringer i området.

KANALENS KVARTER SOM INSPIRATION
To AAB-afdelinger fra Vejle besøgte Albertslund for at blive inspireret af renoveringen af etagehu-
sene langs kanalen.

Vinie Hansen opfordrede til, at alle beboere og involve-
rede parter samarbejder i den kommende renoverings-
fase - både i de gode og i de dårlige tider. I øvrigt fortalte 
hun, at hun glæder sig til den kommende renovering, 
som giver rækkehusenes beboere forbedrede og tids-
svarende boliger.

Beboerne fik svar
Omkring 100 beboere var mødt op på dagen og flere 
havde spørgsmål med. Spørgsmålene blev besvaret af et 
panel, bestående af repræsentanter fra de involverede 
parter i renoveringen. Herunder bl.a. flytterfirmaet Bø-
geskov, entreprenør MT Højgaard, udlejningschef, byg-
gechef og driftsledere fra BO-VEST, bygherrerådgiver 
Wissenberg og Team Bolig fra Albertslund Kommune.

Efter ”spørgetimen” var der lidt at spise og drikke samt 
kaffe og kage til de fremmødte. Vil du vide mere om pro-
jektet, så klik ind på www.masterplansyd.dk. 

To AAB-afdelinger fra Vejle tog i september turen til Al-
bertslund for at lære om renoveringer. De var især inte-
resserede i at høre om, hvordan arbejdet med facaderne, 
parterre-lejlighederne og genhusningen gik, da etage-
husene i AB og VA langs kanalen blev renoveret for et 
par år siden. 

De to jyske afdelinger står overfor samme renovering og 
minder i arkitektur om etagehusene. Afdelingsbestyrel-
sen fandt det derfor relevant sammen med arkitekter, 
ingeniører, rådgivere og administration, at tage turen til 
Albertslund og andre dele af Storkøbenhavn for at suge 
til sig. Også de energirenoverede rækkehuse i Fiskens 
Kvarter fik besøg, og der lød flotte ord om renoveringer-
ne, da vejlenserne kørte videre fra Albertslund. 


