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NYT FRA FORMANDEN

I BO-VESTs handlingsprogram for 2012-13 står der, at det 
skal ”sikres, at frivillighedspolitikken og dens værktøjer 
udbredes og følges op - herunder, at der gøres en særlig 
indsats for at rekruttere unge frivillige.”  I den forbindelse 
har vi igangsat et projekt, der kortlægger det frivillige 
arbejde i BO-VEST. 

Formålet er at skabe et overblik over omfanget af det fri-
villige arbejde, over hvilke typer af frivilligt arbejde der 
udføres, samt hvilke beboere der deltager. 

Der er sendt spørgeskemaer ud til ca. 500 frivillige i BO-
VEST, og fristen for at svare var den 1. december. Vi er 
spændte på at se resultatet og vil orientere mere om det 
i et af de kommende nyhedsbreve.

Desuden arbejder vi med at udvikle en værktøjskasse til 
brug ved frivilligt arbejde. Idéen er at skabe en digital 
værktøjskasse, der indeholder en række tekster og infor-
mation om frivilligt arbejde. Værktøjskassen vil blive en 
del af BO-VESTs hjemmeside på linje med den elektroni-
ske håndbog

Ny strategi: den videre proces
BO-VESTs bestyrelse og ledelse har udarbejdet en ny 
strategi, som blev præsenteret for BO-VESTs repræsen-
tantskab i maj 2012. Strategien har også været til dis-
kussion blandt medarbejderne og til debat blandt or-
ganisationsbestyrelserne på en bestyrelseskonference. 
Indholdet formidles løbende i nyhedsbrevene internt, 
men det er også relevant at bringe budskabet om den 
nye strategi ud til en række eksterne interessenter. Det er 
vigtigt for at sikre, at både beboerdemokrater, beboere 
og BO-VESTs samarbejdspartnere og kommunerne ken-
der vores formål og intentioner.

For at understøtte arbejdet med den nye strategi vil ad-
ministrationen i den kommende tid udarbejde:

•	 Plakater	med	visualiseringen	af	BO-VESTs	nye	strategi.	
•	 Plakater	med	BO-VESTs	nye	værdier.	
•	 	En	 række	 figurer,	 der	 skildrer	 sammenhæng	mellem	

logo og strategi.
•	 	Brochurer,	der	kort	og	overskueligt	beskriver	den	nye	

vision, mission, værdierne og strategien om at arbejde 
med de tre hovedspor: Nærhed, ASA (Almene Sociale 
Arbejde) og Beboerdemokrati/Frivillighed. 

Alt materiale vil være tilgængeligt på BO-VESTs hjemme-
side, når det er klart og præsenteres yderligere for bebo-
erdemokratiet.

Evaluering af bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har besluttet at evaluere sit arbejde i foråret 
2013, og vi vil anvende et værktøj fra BL til evalueringen. 
Bestyrelsesevalueringen gennemføres elektronisk og 
anonymt af alle ni bestyrelsesmedlemmer og beskrives 
efterfølgende i en rapport af BLs konsulent og gennem-
gås på et temamøde under følgende emner: 

•	 Bestyrelsesmaterialet
•	 Mødeafvikling	og	samarbejdet	i	bestyrelsen
•	 Strategisk	samarbejde
•	 	Bestyrelsens	 sammensætning,	 størrelse	 og	 kompe-

tencer
•	 	Samarbejdet	mellem	bestyrelsen	og	den	administra-

tive ledelse/direktion
•	 Samarbejdet	internt	i	bestyrelsen
•	 Samarbejdet	med	eksterne	samarbejdsparter
•	 Udvikling	af	bestyrelsesarbejdet

Frivilligt arbejde – kortlægning og værktøjs-
kasse
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Med afsæt i evalueringens konklusioner arbejder besty-
relsen sammen med den administrative ledelse med ud-
vikling af bestyrelsens fortsatte samarbejde. 

Fyraftensmøder for afdelingsbestyrelser
I starten af 2013 inviteres alle afdelingsbestyrelser til to 
fyraftensmøder. 

Det	første	møde	finder	sted	den	16.	januar	kl.	17	-	20.30	
og kommer blandt andet til at handle om styringsdia-
logen mellem boligorganisationerne og de respektive 
kommuner. Vi vil gerne evaluere det skema, der anven-
des til at beskrive forholdene i de enkelte boligafdelin-
ger, og tale om, hvordan vi formidler eventuelle resulta-
ter af møderne videre. 

Det	andet	møde	finder	sted	den	12.	marts	og	kommer	
til at dreje sig om de boligsociale projekter i BO-VEST. Vi 
ønsker, som beskrevet i handlingsprogrammet for 2012-
2013, at evaluere de boligsociale projekter og effekten 
af indsatsen i boligområderne og dele de væsentligste 
resultater til glæde for alle boligafdelinger.  

Til slut ønsker jeg på vegne af BO-VESTs bestyrelse alle 
beboerdemokrater og ansatte en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår og ser frem til et fortsat godt samarbejde 
i 2013.

USYNLIGE	SOLCELLER	I	ØRNENS	KVARTER	
Sidst i november blev der monteret 60 solcellepaneler på taget af beboerhuset Ørnen i VA 4 Syd. 

I slutningen af november var der rumsteren på beboer-
husets	tag	i	Ørnens	kvarter.	Her	gik	håndværkere	i	gang	
med at montere et af byens store og samtidig næsten 
usynlige solcelleanlæg. 

Den oprindelige plan var at montere to solcelleanlæg i 
afdelingen – et på beboerhusets tag og et på taget af 
genbrugshallen. 
Det blev for dyrt. Derfor besluttede man sig i 4 Syd for, 
at taget på beboerhuset i stedet skulle forstærkes, så det 
kunne bære hele anlægget. 

De	 i	alt	60	solcellepaneler	kan	yde	en	årlig	produktion	
på	12.317	kWh.	Det	betyder	en	besparelse	på	el	på	hele	
26.000	kr.	

Solcellerne er blevet placeret på taget i en 10 graders 
vinkel. Derfor kan man stort ikke se dem nedefra. 

På	 et	 beboermøde	 i	 september	 2011	 blev	 der	 afsat	
400.000 kr. til projektet. Det ser dog ud til, at udgifterne 
kan holdes på 302.200 kr. og i afdelingen forventer man, 
at det kan betales over 13 år. 

Man vil kunne følge produktionen og forbruget af el på 
internettet	og	på	en	skærm	i	beboerhuset.	Her	kan	man	
også se, hvor meget solen har skinnet pr. time, pr. dag, 
pr. måned og over et helt år. 
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SEKUNDAVAND	I	T13
I T13 arbejder man med at anvende de nye muligheder inden for brugen af sekundavand. Det skal 
både gavne miljøet og beboernes pengepung.

I	T13	arbejder	de	lige	nu	på	et	nyt	og	unikt	projekt.	Her	
vil man udnytte det vand, som ikke er helt rent nok til at 
blive	 klassificeret	 som	drikkevand;	 det	 såkaldte	 sekun-
davand. Tanken er, at vandet skal bruges til toiletskyl og 
tøjvask. 

I T13 står man overfor en større renovering, der kan vise 
sig at blive åbningen for brug af sekundavand. For umid-
delbart spærrer den nuværende lovgivning for at an-
vende den slags vand. I dag siger lovgivningen nemlig, 
at al vand, der bliver ledt ind i boliger, skal være af drik-
kevandskvalitet.

”Når vi alligevel skal renovere og skifte vores vandrør, vil 
det være tåbeligt ikke at lægge rør ind til sekundavand. 
Så	er	det	gjort,”	siger	Hugo	Thuge,	som	er	afdelingsfor-
mand	i	T13.	Han	har	også	kontakt	til	Københavns	Energi,	
der ønsker at gå med forrest i projektet. Også beboerne 
i afdelingen har på et beboermøde nikket til ideerne, og 
derfor håber afdelingsformanden, at det vil være muligt 
at gå i gang allerede i løbet af 2013. 

Sekundavand forventes ikke at være lige så dyrt som al-
mindeligt drikkevand, da det ikke har gennemgået helt 
den samme behandling. Det vil derfor være med til at 
gavne beboernes pengepung. Også miljøet kan have 
gavn af sekundavandet, som kan være med til at lette 
presset på vandressourcerne.

BOLIGSOCIAL	HELHEDSPLAN	
En ny partnerskabsaftale for den boligsociale helhedsplan i Albertslund er blevet underskrevet. 

Der blev i november indgået en ny partnerskabsaftale 
mellem	Albertslund	Kommune	og	VA,	AB,	BO-VEST,	AKB	
Hedemarken	og	KAB.	

Helhedsplanen	 udgør	 Albertslund	 Boligsociale	 Center	
(ABC)	og	vil	 være	gældende	 fra	den	1.	 januar	2013	og	
fire	år	frem.	De	fire	boligområder,	der	er	omfattet	af	ind-
satsen	 er	 Hedemarken,	 Albertslund	Nord,	 Blokland	 og	
Kanalens	Kvarter.	Det	vil	sige	i	alt	6	boligafdelinger.				

Den overordnede vision for den boligsociale indsats dre-
jer	sig	om	at	”kvalificere	medansvarlige	beboere,	som	ta-
ger aktiv del i at skabe og synliggøre boligområdernes 

unikke kvaliteter, til gavn for beboerne selv og for om-
verdenen”.

”Fokus i arbejdet i de enkelte boligområder vil være at 
styrke beboernetværket, involvere flere frivillige bebo-
ere, udvikle beboerdemokratiet samt inkludere flere 
beboergrupper i afdelingens sociale liv,” siger Trine San-
der	Pedersen,	som	er	områdesekretariatsleder	i	ABC	og	
fortsætter, ”det kan for eksempel være gennem forskel-
lige netværksskabende aktiviteter, kompetencegivende 
forløb, formidlingsopgaver eller sociale projekter som 
forskønner udearealerne.”
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FORÆLDRE	SKABER	TRYGHED
Ildsjælene stod i kø, da en initiativtager fra Gadekæret ville starte en forældregruppe, der skal gå ture 
og sørge for tryghed og synlighed.

I	Gadekæret	i	Ishøj	har	19	beboere	startet	et	spændende	
projekt, der skal øge trygheden i området og drage om-
sorg for børn og unge.

De	mange	forældre	vil	gå	ture	i	Gadekæret	torsdag,	fre-
dag	og	lørdag	fra	19-22	i	hold	bestående	af	tre	personer.	
Initiativtager	til	’Forældregruppen	Gadekæret’	er	Fabian	
Petersen.

”Vi er ikke et vagtværn. Vi er en gruppe omsorgsfulde 
voksne, der ønsker at udvise socialt ansvar overfor børn 
og unge i vores boligområde. Og så ønsker vi at fast-
holde	Gadekæret	som	det,	det	er	–	et	dejligt	sted	at	bo,”	
fortæller Fabian på forældregruppens første tur fredag 
den	16.	november.	

Fabian tog initiativet til forældregruppen efter et par 
uheldige	 episoder	 i	Gadekæret.	 Fabian	og	nogle	 af	 de	
andre i forældregruppen har mange års erfaring som 
formænd og instruktører hos natteravnene. Derfor ’ud-
danner’	de	andre	til	at	kunne	gå	turene	i	Gadekæret.	

”Målet	 er	 at	 blive	 en	 naturlig	 del	 af	 gadebilledet	 i	 Ga-
dekæret. Derfor skal børn og voksne også kunne regne 
med os, så det er vigtigt, at vi er til stede og skaber syn-
lighed	og	tryghed,”	fortæller	Fabian,	inden	han	og	Karina	
og	Henrie	fortsætter	forældregruppens	første	tur	rundt	i	
Gadekæret

ØGET	INDSATS	FOR	BEBOERE	MED	SÆRLIGE	BEHOV
På det seneste styringsdialog-møde med Albertslund Kommune besluttede BO-VEST og kommunen 
at øge indsatsen for de beboere, som har et særligt behov for hjælp.

BO-VEST	 og	 Albertslund	 Kommune	 vil	 sætte	 fokus	 på	
samarbejdet i forhold til beboere med særlige behov – 
især psykiske lidelser. Det kan være decideret psykiske 
sygdomme, eller det kan være en beboer, der går igen-
nem en svær periode. 

”Vi	har	haft	en	konstruktiv	dialog	med	Albertslund	Kom-
mune omkring denne problemstilling, og vi ønsker at 
indgå et tættere samarbejde i dagligdagen,” fortæller 
servicechef	 Anita	 Kjeldsen.	 Derfor	 har	 alle	 relevante	
medarbejdere i BO-VEST nu fået kontaktoplysninger på 
medarbejdere fra kommunen, som kan træde til, når en 
beboer har det svært. 

Den særlige styrke i det almene boligselskab
Baggrunden for den øgede indsats er, at BO-VEST til tider 
oplever, at psykisk syge ikke altid får den tilstrækkelige 
hjælp. Det kan ende med store personlige konsekvenser 
for den enkelte, men også gener for øvrige beboere og 
udsættelser kan i værste fald komme på tale. 

Anita	Kjeldsen	udtaler:	”Vi	er	overbeviste	om,	at	en	tid-
lig indsats er en god investering, så man kan undgå, at 
situationen spidser til. Det er her vi som alment bolig-
selskab har en særlig styrke. Vi har medarbejdere, der er 
til stede ude i områderne hver dag, og som dermed ved, 
hvad der rører sig”. 



Nyhedsbrev • December • 2012

Vridsløselille Andelsboligforening • Tranemosegård • Albertslund Boligselskab

5

Medarbejderne i BO-VEST ser altså nogle ting, som kom-
munen ikke oplever. Omvendt er det kommunen, der har 
ressourcerne og uddannede medarbejdere til at hjælpe, 
når en beboer har psykiske problemer. ”Derfor tror vi på, 
at et tættere samarbejde vil være med til at opdage pro-
blemerne, og forhåbentligt få dem løst, inden de spidser 
til.	På	den	måde	kan	vi	både	hjælpe	den	enkelte	beboer	
og naboerne og dermed bidrage til en god samlet at-
mosfære i hele boligafdelingen,” tilføjer servicechefen. 
Samtidig er det en økonomisk gevinst for kommunen 
og samfundet, hvis man tager hånd om problemet i tide.  

Tavshedspligt
Det er dog vigtigt at huske på, at kommunen har tavs-
hedspligt i forhold til diagnoser og lignende. Men der 
er ingen juridiske problemer i at videregive oplysninger 
til kommunen, hvis en medarbejder ser upassende eller 
mistænkelig adfærd hos en beboer. Der kan dog være 
situationer, hvor kommunen ikke umiddelbart kan kom-
me til at hjælpe, hvis borgeren ikke ønsker den kommu-
nale hjælp.

BO-VEST håber, med denne indsats at kunne motivere 
den pågældende beboer om at tage imod relevant 
hjælp. 

UDSÆTTELSER	FALDET	MED	80	PCT.	I	ASKERØD
Pilotprojektet ”Færre udsættelser”, som startede i Askerød i 2011, fortsætter den gode udvikling. Si-
den projektets start er der sket et fald på hele 80 pct. i antallet af udsættelser i bebyggelsen. 

Antallet af udsættelser i Askerød er faldet markant siden 
2010. Baggrunden for det store dyk i antallet af udsæt-
telser er blandt andet det kontinuerlige relationsarbejde 
i	bebyggelsen,	hvor	projektkoordinator	Stine	Hartmann	
dagligt kontakter, støtter og hjælper udsættelsestruede 
beboere, før det hele begynder at gå i den forkerte ret-
ning.

”Som projektkoordinator er det en stor sejr, at det er lyk-
kedes at knække kurven for udsættelser i Askerød. Det 
har naturligvis været en proces at skabe den opmærk-
somhed om projektet og den tillid blandt beboerne, der 
skal til, for at de husker, at jeg er her og tager imod min 
hjælp. Det gør en stor forskel, at jeg fysisk sidder i Aske-
rød, for det sikrer, at der er en nærhed, at jeg er mere 
fleksibel, og at jeg kan rykke hurtigere på henvendelser-
ne,”	siger	Stine	Hartmann.

Tilbage i 2010 var der 22 udsættelser i Askerød. Det tal 
faldt til 15 i 2011 og i 2012 har der indtil videre kun været 
3	udsættelser.	Det	betyder	et	fald	på	hele	80	pct.	

Som noget nyt kommer projektet også til at fokusere på 
vandforbruget i Askerød. Der er sat individuelle målere 
op i alle lejligheder. De 10 pct. af beboerne med aller-
størst forbrug kan komme i økonomiske problemer, hvis 
de ikke bliver gjort opmærksom på deres høje forbrug. 
Tilgangen er afprøvet i blandt andet Albertslund med 
stor succes. 

Projektet	er	en	del	af	en	større	 landsdækkende	 indsats	
og er støttet af Socialministeriet.
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STOR	INTERESSE	FOR	RENOVERINGER
Stort fremmøde til flere informationsmøder og afdelingsmøder i BO-VESTs boligafdelinger vidner 
om, at beboerdemokratiet lever i bedste velgående.

Henover	 efteråret	 er	 der	 blevet	 holdt	 flere	 informati-
ons- og afdelingsmøder i forbindelse med større reno-
veringssager	i	BO-VEST.	Her	har	det	ikke	være	unormalt,	
at flere hundrede beboere er mødt op. Det vidner om et 
engagement for renoveringssagerne blandt beboerne. 

Demokratiet er vigtigt
I starten af oktober var hele 320 beboere mødt op til in-
formationsmøde	i	gårdhusene	i	Albertslund	Syd.	Her	var	
der mulighed for at høre nærmere om den forestående 
renovering og ikke mindst de arbejdsgrupper, som be-
boerne har mulighed for at melde sig til for at bidrage 
med deres idéer og ønsker til renoveringen.

”Det betyder rigtig meget, at beboerne ønsker at være 
med i processen omkring renoveringssagerne. Det er 
deres boliger vi skal forbedre, så derfor opnår vi også det 
bedste resultat, når de har været med hele vejen igen-
nem og har bidraget med deres idéer og ønsker,” fortæl-
ler byggechef i BO-VEST Jesper Rasmussen og slår på 
den måde fast, at beboerdemokratiet er rigtig vigtigt i 
denne sammenhæng.

Medejerskab
Også	 i	VA	 6	Vest	 og	 AB	Vest	 har	 der	 blandt	 beboerne	
været stor interesse for processen omkring den nye hel-
hedsplan for gårdhusene i de to afdelinger. 

Til et fælles informationsmøde om renoveringen den 15. 
november var over 300 beboere mødt op.

Karl	Neumann,	som	bor	i	AB	Vest	og	er	formand	i	AB’s	or-
ganisationsbestyrelse, mener også, at beboernes enga-
gement i renoveringerne har stor betydning. ”For reno-
veringen betyder den store interesse, at beboerne ved 
meget mere om, hvad der skal ske, og at de får et større 
ejerskab til renoveringen,” fortæller han og fortsætter, 
”Jeg håber og tror på, at det også vil få mange beboere, 
til at gå ind i de følgegrupper, der bliver etableret i den 
nærmeste fremtid”.

Høje stemmetal
På	to	ekstraordinære	beboermøder	i	samme	afdelinger	
i slutningen af november var fremmødet også ganske 
imponerende.	 Hele	 138	 husstande	mødte	 op	 fra	VA	 6	
Vest, mens 112 hustande var repræsenteret til mødet i 
AB	vest.	Her	skulle	beboerne	godkende	skema	A	 i	hel-
hedsplanen. Det blev godkendt med et massivt flertal i 
begge afdelinger. 

Karl	 Neumann	mener,	 at	 engagementet	 blandt	 bebo-
erne vil komme til at gavne i fremtiden. ”Jeg tror det vil 
være medvirkende til, at renoveringen kommer til at 
blive afviklet lettere og mere gnidningsfrit”. 
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VI	ØNSKER	AT	FASTHOLDE	DEN	BOLIGSOCIALE	LINJE
Beboere fra Gurrelund-Bjerrelund mødte talstærkt op til afdelingsmøde, da der blandt andet skulle 
stemmes om individuel betaling af vand.

Lokalet	 var	 fyldt	 til	 bristepunktet,	 da	 Gurrelund-Bjer-
relund	afholdt	ekstraordinært	afdelingsmøde	i	Ulsøpar-
ken den 11. september for at fastlægge budgettet for 
2013. 

Årsagen var enkel. En familie havde foreslået, at afdelin-
gen skulle indføre betalingsvaskeri, individuel måling og 
betaling af vand, samt varmebetaling for lukkede terras-
ser.

Da	det	blev	kendt	steg	tilmeldingerne	til	mødet	fra	28	til	
78	-	og	på	mødedagen	dukkede	i	alt	101	beboere	frem.	
De repræsenterede 43 pct. af husstandene i afdelingen. 
Ifølge afdelingsformand Allan Nielsen har så mange leje-
mål vist ikke tidligere været repræsenteret ved et bebo-
ermøde	i	Gurrelund-Bjerrelund.

God debat 
På	mødet	herskede	en	god	og	sober	debat	for	og	imod	
individuel betaling. Men der var ingen tvivl, da det kom 
til	afstemningen.	Her	ønskede	langt	de	fleste	at	fasthol-
de den boligsociale linje. 

”Det er jo derfor vi kan lide at bo her!” lød det fra flere.
4 stemte for at indføre betalingsvaskeri, 1 undlod at 
stemme,	 96	 stemte	 i	mod.	 8	 stemte	 for	 varmebetaling	
for	lukkede	terrasser,	10	undlod	at	stemme,	og	83	stemte	
imod.	8	stemte	for	individuelle	vandmålere,	2	undlod	at	
stemme	og	91	stemte	imod.

Hermed	faldt	alle	tre	forslag.	Derefter	godkendte	mødet	
afdelingsbestyrelsens budgetforslag i enstemmighed.

Har den laveste husleje 
Huslejen	i	Gurrelund-Bjerrelund	stiger	dermed	med	1,2	
pct.	eller	61	kr.	 for	et	4-rums	standardrækkehus	til	 i	alt	
4.933	kr.	pr.	måned.	Kvadratmeterprisen	er	597	kr.	pr.	år,	
hvilket er den laveste almene leje i Brøndby Strand.

Til	sammenligning	betaler	Maglelund	688	kr.	og	Trane-
mosegård	afd.	13	i	Parkerne	760	kr.	

Lejerbos nye ældreboliger Æbleblomsten ved Æbleha-
ven	har	en	husleje	på	hele	1.138	kr.	pr.	kvadratmeter.

Det er fortsat gratis at benytte fællesvaskeriet i Gurrelund-Bjerrelund 
(Foto: Karsten Lundgren).


