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NYE MULIGHEDER FOR SOLCELLER I BOLIGSELSKABER
Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) vil ændre reglerne for solceller. Det giver nye mulighe-
der for boligselskaberne.  

Danske husejere har indtil nu investeret over to milli-
arder kroner i solceller med det formål at spare penge 
på elregningen og samtidig gavne miljøet. Da man får 
statsstøtte til sit solcelleanlæg, har dette været en gun-
stig forretning for husejerne. Men det ser lidt anderledes 
ud for boligselskaberne. For med den nuværende lov-
givning kan man kun få støtte til et solcelleanlæg med 
en maksimal effekt på 6 kwp per 100 m2 til strøm på fæl-
lesarealer og 6 kwp per bolig til privat strøm. Hvad angår 
fællesarealerne vil det ikke være nok til at dække strøm-
men, og derfor har det indtil nu ikke været gunstigt for 
boligselskaber at investere i solceller. 

Til sammenligning bruger et normalt enfamiliehus ty-
pisk 4-6 kwp til at dække strømforbruget. Men nu fore-
slår klima- og energiministeren, at man helt skal drop-
pe den grænse og omlægge statsstøtten sådan, at det 
bliver mere attraktivt at investere i solceller for større 
bygninger. Det giver muligheder for, at for eksempel bo-
ligselskaber nu også kan producere strøm via et solcel-
leanlæg. 

En positiv indstilling
Administrerende direktør i BO-VEST, Ulrik Brock Hoffme-
yer, udtaler sig positivt om initiativet: ”Hvis de lovgiv-
ningsmæssige barrierer, som vi har peget på, forsvinder, 
så er jeg sikker på, at vi er klar.” Ulrik Brock Hoffmeyer 
mener nemlig, at vi både har rammerne, økonomien og 
beboere, der gerne vil det. 

Frit valg af el-leverandør
Ud over loven omkring støtte, er der en anden udfor-
dring i forbindelse med solceller. 

I Danmark har alle husstande, som følge af EU-lovgiv-
ning, mulighed for frit at vælge el-leverandør. En kø-
benhavner kan altså i princippet vælge at modtage sin 
strøm fra et energiselskab i Nordjylland. Det giver nogle 
problemer, hvis et boligselskab vælger at investere i et 
solcelleanlæg, og et vist antal beboere vælger at mod-
tage deres strøm et andet sted fra. Som nævnt ovenfor 
må et solcelleanlæg nemlig maksimalt have en kapacitet 
på 6 kwp per bolig. 

Hvis et antal beboere dernæst vælger at modtage sin 
strøm fra et andet energiselskab, kan det have den kon-
sekvens, at anlægget bliver for stort i forhold til antallet 
af boliger, og dermed bliver anlægget ulovligt. 

”Det vil altså kræve en tilpasning af loven, før vi i BO-
VEST helt konkret kan overveje at investere i solceller”, 
udtaler Ulrik Brock Hoffmeyer og fortsætter, ”vi er dog 
stadig positivt indstillede over for projektet, men vi må 
vente og se, hvordan økonomien og reglerne omkring 
solceller kommer til at se ud, når det nye forslag er på 
plads”.
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DET FRIVILLIGE ARBEJDE SKAL KORTLÆGGES 
Som et led i videreudviklingen af Frivillighedspolitikken har bestyrelsen i BO-VEST vedtaget, at der 
skal ske en kortlægning og analyse af det frivillige arbejde, der udføres i BO-VESTs boligafdelinger. 

NYE TAGE TIL TRANEVÆNGET
Onsdag d. 31. oktober mødtes de involverede parter i tagsagen i Tranevænget til en afleveringsfor-
retning, hvor der blev sat punktum for en vellykket byggesag.

Kortlægningen af det frivillige arbejde i boligafdelinger-
ne skal først og fremmest være med til at give overblik 
over, hvor meget og hvilke typer af frivilligt arbejde, der 
bliver udført i afdelingerne. Derudover skal det danne 
grundlag for overvejelser om, hvordan det frivillige ar-
bejde kan styrkes fremadrettet, og hvordan flere bebo-
ere kan blive motiveret til at deltage i frivilligt arbejde. 

I den forbindelse er der på mail blevet udsendt et elek-
tronisk spørgeskema til beboerdemokraterne i afde-
lings- og organisationsbestyrelserne samt beboere, der 
er involveret i andre former for frivilligt arbejde.  Under-
søgelsen er stadig i gang, og derfor opfordres alle frivil-

lige til at deltage i undersøgelsen. Det vil være med til 
at give et mere præcist billede af frivillighedsarbejdet i 
BO-VEST. 

Der vil ske en lodtrækning blandt deltagerne i under-
søgelsen, og vinderne vil som præmie modtage køb-
mandskurve til en værdi af 500 kr. stykket.     

Kommunikations- og udviklingsafdelingen i BO-VEST er 
tovholder på projektet. Projektleder er Yeliz Demirboga, 
som er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Uni-
versitet. Yeliz Demirboga er i et 8-ugers praktikforløb i 
kommunikations- og udviklingsafdelingen i BO-VEST. 

Tager man forbi Tranevænget i Brøndby, kan man i dag 
nyde synet af flotte nye tage på i alt 11 boligblokke. De 
nye tage indgår i den renovering, som blev påbegyndt 
i februar 2011, og har omfattet efterisolering af 11 tag-
rum, samt udskiftning af gamle badeværelsesvinduer, 
omfugning af dårligt murværk og maling af udhæng og 
vindskeder på de i alt 26 blokke. 

Energibesparelse
I forbindelse med efterisoleringen af tagrummene m.m. 
er der indgået en aftale med Brøndby Fjernvarme om 
salg af energibesparelsen til værket. Aftalen har sikret 
penge til også at kunne renovere taget m.m. på butik- 
og ejendomskontorets bygning.        

Et vellykket samarbejde
I byggesagen har BO-VEST samarbejdet med det rådgi-
vende ingeniørfirma Birger Lund A/S og Snedkermester 
Arne Pedersen A/S, der var hovedentreprenør. 

Da parterne mødtes d. 31. oktober til afleveringsforret-
ningen, var der enighed om, at det har været et vellykket 
samarbejde med et flot færdigt resultat, og at afdelings-

bestyrelsens og beboernes positive og hjælpsomme 
indstilling i høj grad har bidraget til det gode forløb.  

I løbet af byggeperioden har der været fokus på at skabe 
færrest mulige gener for beboerne samt at holde sikker-
heden i top. Det har resulteret i, at tingene er gået, som 
de skulle, og at man har undgået skader og lignende. 

Det gode samarbejde har desuden medvirket til, at man 
har kunnet holde tidsplanen, så renoveringen nu står 
færdig til tiden og inden for det fastsatte budget.
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opbygning i AMO med arbejdsmil-
jøgrupper og -udvalg, samt at 
vi løbende sørger for at infor-
mere om de afholdte møder 
via Nyhedsbrevet”, fortæller 
Anita Kjeldsen og fortsætter 
”Jeg fortalte naturligvis også 
om APV’en, som vi er ved at 
følge op på igennem en ræk-
ke handlingsplaner”. Da det var 
på plads, ønskede den tilsynsføren-
de at komme rundt og se arbejdspladserne og snakke 
med en række medarbejdere for at få en fornemmelse 
af, hvordan de opfatter arbejdsmiljøet. 

Tilsynsbesøget omfatter alle ansatte under BO-VESTs 
CVR-nummer. Det vil sige alle medarbejdere i admini-
strationen og de boligsociale projekter. Tilsynet var der-
for især koncentreret om det psykisk udsatte arbejds-
miljø, der kan være i forbindelse med det boligsociale 
arbejde. Her kunne Anita Kjeldsen fortælle om BO-VESTs 
procedurer for akut krisehjælp samt de muligheder, der 
er under sundhedsforsikringen for hjælp efter hændel-
ser med hård psykisk belastning.  

GRØN SMILEY TIL BO-VEST
BO-VEST har fået en grøn smiley af arbejdstilsynet. Den viser, at der er orden på arbejdsmiljøet.  

Arbejdstilsynet kom i oktober på uanmeldt besøg i BO-
VEST. Det udløste en grøn smiley, som viser, at der ikke er 
noget at sætte fingeren på, når det kommer til arbejds-
miljø. 

Smiley skaber glæde
Servicechef og formand for Arbejdsmiljøorganisationen 
(AMO), Anita Kjeldsen er særdeles tilfreds med resulta-
tet af Arbejdstilsynets besøg. ”Som øverste ansvarlig for 
AMO er jeg naturligvis rigtig glad for den grønne smiley”, 
fortæller hun og understreger, at det løbende arbejde 
med arbejdsmiljøet er afhængigt af, at arbejdsmiljøet 
bliver taget alvorligt af både medarbejdere og ledere. 
”De udfordringer vi støder på, skal vi arbejde med at løse 
– og det gør vi bedst med alles gode bidrag”, fortæller 
Anita Kjeldsen og fortsætter, ”vi understøtter en åben og 
direkte dialog – det gør hverdagen meget lettere, når vi 
kan tale konstruktivt om tingene medarbejdere og che-
fer imellem”.   

Uanmeldt besøg
Under besøget ønskede repræsentanten fra Arbejdstil-
synet først at høre, hvordan der bliver arbejdet med ar-
bejdsmiljøet i BO-VEST. ”Her kunne jeg fortælle om vores 

ALBERTSLUND SYD: RENOVERING SKUDT I GANG
Renoveringen i rækkehusene i Albertslund Syd er skudt i gang med en referenceblok. I starten af 2013 
starter renoveringen af resten af de 550 rækkehuse. 

Blokken i Fiskens Kvarter 2 er omringet af store maskiner, 
hegn og håndværkere. Det er nemlig her renoveringen 
af rækkehusene starter.  Den 1. oktober gik arbejdet i 
gang, og allerede nu kan man se forandringer.

Fiskens Kvarter 2 bliver referenceblok for MT Højgaard. 
Det er her entreprenøren stifter bekendtskab med bolig-
typen, og herefter ved de, hvad der venter dem forude.  
Renoveringen af resten af de 550 rækkehuse bliver skudt 
i gang i starten af 2013, når referenceblokken er færdig. 
Beboerne får blandt andet nyt badeværelse, nyt køkken 
og en helt ny 1.sal. Samtidig bliver der lavet en række 
energiforbedrende tiltag. Den gennemgribende renove-
ring betyder, at beboerne må genhuses i den periode, 
hvor deres bolig bliver renoveret. Når beboerne vender 
tilbage til deres bolig, får de et miljørigtigt, tidssvarende 
og moderne sted at bo. Rækkehusene er en del af Ma-
sterplan Syd, som er et stort renoveringsprojekt i Alberts-
lund Syd. Du kan læse mere på www.masterplansyd.dk.
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REJSEGILDE I VÆNGERNE
Renoveringen af Vængerne i Albertslund er i fuld gang, og det blev fejret med et rejsegilde torsdag 
den 11. oktober i Miravænget.

Solen stod højt, og stemningen var god, da der blev 
holdt rejsegilde i Vængerne. Anledningen var, at man 
nu er nået over halvvejs med renoveringen af facaderne 
på de i alt 150 boliger i Rigelvænget, Capellavænget og 
Miravænget. 

Rejsegilde med stort fremmøde
Til rejsegildet var der mødt deltagere op fra alle de in-
volverede parter i renoveringen, heriblandt beboerde-
mokrater fra Vængernes afdelinger. Albertslunds borg-
mester Steen Christiansen (S) deltog også og holdt en 
kort tale, hvor han ligesom de øvrige talere, udtrykte 
sig positivt over for projektet og roste de resultater, der 
indtil nu er nået. Der var en god og hyggelig stemning 
hele eftermiddagen, hvor de fremmødte kunne nyde 
lidt varm mad fra den opstillede pølsevogn og få hyg-
gesnakket på tværs. 

Huslejefinansieret renovering
Snakken gik livligt blandt de fremmødte og handlede 
blandt andet om renoveringen, der blev påbegyndt i 
april i år og forventes færdig inden jul. Arbejdet omfatter 
blandt andet udskiftning af facadebeklædning, vinduer, 
døre, trapper og altaner. Med hensyn til facadebeklæd-

BEBOERDEMOKRATER PÅ KURSUS
Beboerdemokrater i Tranemosegård var samlet to dage på Rørvigcentret, for at udveksle ideer og 
erfaringer.

ningen har man i Capellavænget og Rigelvænget valgt 
at bruge skiffer, mens man i Miravænget har valgt en 
indfarvet facadeplade. Ens for de to løsninger er dog, at 
den nye beklædning kræver langt mindre vedligehol-
delse end den gamle. Det kommer til at betyde en be-
sparelse for beboerne og kan måske hjælpe med at tage 
toppen af huslejestigningen.

I projektet har BO-VEST samarbejdet med en række eks-
terne partnere i form af arkitektfirmaet Mangor & Nagel, 
A/S, Ingeniørfirmaet Dominia A/S og entreprenørselska-
bet Skana Enterprise A/S.

Lærdom, viden og erfaringer. Hvert andet år drager be-
boerdemokrater i Tranemosegård til Rørvig for at blive 
klogere på alt mellem himmel og jord, der har berøring 
med almene boliger.

På kurset får deltagerne lærdom om aktuelle emner. Og 
så er det en mulighed for beboerdemokrater i Tranemo-
segård til at mødes og lære hinanden at kende på tværs 
af afdelinger. 

Det gør det nemmere at arbejde sammen og at trække 
på hinandens erfaringer i det daglige arbejde i bestyrel-

serne, når båndene mellem Tranemosegårds afdelinger 
bliver styrket. 

Undervejs på kurset blev emner som helhedsplaner, be-
boersammensætning og varmecentraler diskuteret flit-
tigt af de mange deltagere fra boligafdelingerne i Trane-
mosegård. 

Kurset startede dog med en rundtur til boligafdelinger i 
Brøndby, så deltagerne fik et indblik i forskellige måder 
at arbejde med helhedsplaner. 
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EVALUERING AF DEN BOLIGSOCIALE ÅRSKONFERENCE
I midten af september blev der holdt boligsocial årskonference i Albertslund. Godt to måneder efter 
mødtes planlægningsgruppen en aften i Hyldespjældet for at evaluere konferencen og følge op på 
de fremtidige tiltag.

Evalueringsmødet blev indledt med fællesspisning i 
Hyldespjældets café, hvor det er muligt at købe hjem-
melavet mad, både som beboer og gæst. Efter et læk-
kert måltid med hyggesnak på tværs af gruppen, blev 
der taget hul på mødets dagsorden. Heri indgik blandt 
andet punkter omkring videregivelse af materiale til del-
tagerne og opgørelse af regnskabet fra konferencen.

Stor tilfredshed
På mødet blev der også talt om den respons, man efter-
følgende har fået fra forskellige deltagere på dagen. Alle 
i planlægningsgruppen havde et indtryk af, at der har 
været stor tilfredshed med konferencen og den videns-
deling, der prægede dagen. 

Ny boligsocial konference
Succesen fik planlægningsgruppen til at beslutte, at 
der i første halvdel af 2013 skal arrangeres endnu en 
boligsocial konference, hvor der kan bygges videre på 
det fundament, man skabte ved det sidste arrangement. 
Derudover blev der talt om at få arrangeret nogle studi-
eture på tværs af afdelingerne, så man kan hente endnu 
mere inspiration fra hinanden. Fra BO-VESTs side vil der 
fortsat blive støttet op om de boligsociale projekter ved 
blandt andet at gennemføre en kortlægning af det fri-
villige arbejde. I den forbindelse arbejdes der desuden i 
øjeblikket på at få udviklet en online-værktøjskasse, der 

skal indeholde konkrete redskaber til frivillige i boligaf-
delingerne.

Konferencen er resultatet af et samarbejde mellem Al-
bertslund Boligselskab, AKB-Albertslund med Hedemar-
ken og Vridsløselille Andelsboligforening.

TRAVLHED I OKTOBER
Regeringens fremrykning af Landsbyggefondens støtterammer gav travlhed i oktober.

Oktober var en travl måned i BO-VESTs administration. 
Det skyldtes, at regeringen, for at styrke beskæftigelsen, 
i foråret indgik en aftale om, at Landsbyggefondens in-
vesteringsramme til renoveringer skulle forhøjes med 
4,1 mia. kr. i 2012.  Derfor afleverede BO-VEST i okto-
ber en række ansøgninger til kommunalbestyrelsen i 
Albertslund Kommune. Ansøgningerne svarer til sam-
lede investeringer i BO-VESTs boligafdelinger på i alt 1,2 
mia. kr. Det drejede sig om en skema A-ansøgning for 

Galgebakken og gårdhusene i Albertslund vest samt et 
oplæg til en helhedsplan for Blokland. Ansøgningerne 
blev sendt på en opfordring fra Landsbyggefonden med 
henblik på at godkende de i forvejen reserverede beløb 
til renoveringer. 

Ansøgningerne om skema A er afleveret med det forbe-
hold, at de bliver godkendt på diverse beboermøder i 
november.


