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Det sms-pilotprojekt, der har kørt i cirka to måneder he-
nover efteråret, er nu blevet evalueret og viser sig at fun-
gere. Gillesager/Lindeager, AB Vest, VA 6 Vest og Toften 
har fungeret som pilotafdelinger og har afprøvet det nye 
system til at informere beboerne via sms i flere forskel-
lige anledninger. 

Beboerne er positive
I afdelingerne har de blandt andet brugt sms’erne til at 
informere beboerne om lukning af vand og varme i ejen-
dommene. Systemet har også været brugt til at minde 
om et fællesmøde, hvorefter over 50 pct. af beboerne 
mødte frem. Også lukning af ejendomskontorene i for-
bindelse med medarbejderdag og jul er blevet annon-
ceret via sms’erne. 

SMS’ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES
BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det 
har vist sig at være en succes.

Projektet har resulteret i mange positive tilbagemeldin-
ger fra beboerne, som er glade for den nye service.

Leon Meldengaard, der er varmemester i Gillesager/Lin-
deager, har været med til at afprøve systemet og bekræf-
ter beboernes tilfredshed. 

”Jeg mener det er et rigtigt godt værktøj. Jeg har kun 
brugt det et par gange, men jeg vil helt sikker bruge det 
mere fremover,” fortæller han og fortsætter, ”vi sendte 
blandt andet en sms om, at vaskeriet var lukket, hvor 
flere beboere meldte tilbage, at det var en rigtig god 
service.”  

Der har umiddelbart ikke være nogen negative tilbage-
meldinger på projektet. På ejendomskontorene i afde-
lingerne har de også oplevet en positiv effekt som følge 
af projektet. Her har der været langt færre opkaldt fra be-
boerne sammenlignet med tidligere. Også snerydning 
af blevet lettere, da beboerne via sms’erne kan blive in-
formeret om at flytte cykler og lignende, så snerydderen 
lettere kan komme til.  

Tilbydes til alle boligafdelinger
Historikken viser at mellem 70 og 80 pct. af hustandende 
i de tre pilotafdelinger har modtaget en sms. ”Det lever 
fint op til det, som leverandøren af systemet havde op-
lyst på forhånd,” fortæller Søren Scheller, der er it-chef i 
BO-VEST og projektleder for pilotprojektet.  

I projektgruppen som har arbejdet med afprøvningen af 
systemet er der stor enighed om, at systemet bør anven-
des på ejendomskontorerne i alle BO-VESTs boligafde-
linger, da alt tyder på, at de kan have stor glæde af at 
benytte systemet til at informere og varsle beboerne i 
forskellige anledninger.   

Udbredelsen af systemet igangsættes efter planen i lø-
bet af januar eller februar måned, hvor alle ejendoms-
kontorer vil blive tilbudt at anvende det nye system. 
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VISIONÆRT OPLÆG TIL HELHEDSPPLAN FOR BLOKLAND
En fysisk helhedsplan er på vej i Blokland. Den skal skabe et nyt og forandret Blokland og har som 
overordnet mål at styrke afdelingens konkurrenceevne.

Blokland har gennem en årrække del-
taget i en boligsocial helhedsplan. Nu 
er tiden ved at være kommet til en fy-
sisk helhedsplan. 

Igennem nogle år er der afdækket 
omfattende behov for renovering og 
tiltag, der vil gøre afdelingen mere at-
traktiv for både nuværende og kom-
mende beboere. På den baggrund 
har Landsbyggefonden meddelt til-
sagn om huslejestøtte og opfordret 
til, at der blev udarbejdet et oplæg til 
en foreløbig helhedsplan, der kunne 
fremlægges for kommunalbestyrel-
sen i Albertslund inden udgangen af 
2012.   

Gode potentialer skal udnyttes
Med bistand fra Witraz Arkitekter, og i  samarbejde med 
afdelingsbestyrelsen, er der blevet udarbejdet et meget 
ambitiøst oplæg til en helhedsplan.  

Visionen for Blokland er, at bebyggelsen i fremtiden er 
et attraktivt og trygt boligområde, der kan tiltrække og 
fastholde beboere. 

Det skal ske gennem den fysiske genopretning, ved bed-
re boligkvalitet, bredere boligtilbud, bedre tilgængelig-
hed og øget fokus på energi og bæredygtighed. Det vil 
ske i samspil med den boligsociale helhedsplan fra ABC, 
som Blokland er en del af. 

Et nyt og forandret Blokland
Den foreløbige helhedsplan rummer planer om et nyt 
og fuldstændigt forandret Blokland. Det er tanken, at 
en række boliger skal nedlægges, så der bliver skabt et 
færdselsstrøg, der binder bebyggelsen sammen og gør 
den mere åben. Facaderne vil blive udskiftet, og der vil 
blive etableret tagboliger flere steder, så den lange blok 
kommer til at fremstå som enkelte huse, der er bygget 
sammen. Anlæggelse af haver, tagterrasser og altaner er 
ligeledes en del af planen. 
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Et bud på et muligt resultat af en fysisk helhedsplan i Blokland

Der vil blive sammenlagt, ombygget og tilbygget boli-
ger for at skabe et bredere udbud af forskellige boligty-
per. Det vil tilsammen skabe 1.500 flere beboelseskva-
dratmeter i bebyggelsen. Også et nyt fælleshus og et nyt 
ungdomsområde med en multibane, der kan bruges til 
boldspil eller andre aktiviteter er på tegnebrættet.  

Blokland har store grønne fællesarealer, samt en attrak-
tiv beliggenhed, tæt på både S-tog, indkøb og kulturelle 
tilbud. Der eksisterer potentialer, der kan bygges videre 
på, og det er det, helhedsplanen skal være med til at 
sætte i gang.    

Stor opbakning 
Oplægget har fået stor opbakning fra beboerne på vel-
besøgte beboermøder og VA’s bestyrelse har ligeledes 
tilsluttet sig planen. På et møde den 11.december 2012 
besluttede kommunalbestyrelsen at anbefale oplægget 
til helhedsplanen overfor Landsbyggefonden. Oplæg-
get er nu sendt til Landsbyggefonden til videre behand-
ling. I løbet af foråret vil der være en nærmere drøftelse 
med Landbyggefonden for at få en afklaring af, i hvilket 
omgang helhedsplanen kan blive realiseret indenfor de 
økonomiske støttemuligheder.  
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FEM HELDIGE VINDERE
Blandt 250 indsamlede spørgeskemaer om frivilligt arbejde i BO-VEST er der nu udtrukket fem hel-
dige vindere af en flot købmandskurv. 

250 beboerdemokrater og frivillige har deltaget i en 
spørgeskemaundersøgelse, der skal kortlægge det frivil-
lige arbejde i BO-VEST. I spørgeskemaet er der stillet en 
række konkrete spørgsmål om det frivillige arbejdes om-
fang og funktion ude i afdelingerne. Desuden er de frivil-
lige blevet spurgt om gode råd til, hvordan de mener, 
der kan rekrutteres flere frivillige. Samlet set skal spør-
geskemaundersøgelsen bidrage til at styrke det frivillige 
arbejde i BO-VEST fremadrettet. Blandt de mange delta-
gere er der nu udtrukket følgende vindere i lodtræknin-
gen om fem flotte købmandskurve til en værdi á 500 kr.: 

Lena Toftlund (Banehegnet), Birgitte Mortensen (Gillesa-
ger), Gitte Larson (Hyldespjældet), Poul Evald Hansen 
(Galgebakken) og Peter Weidich (Hyldespjældet). 

Vinderne har fået direkte besked. Tak til alle, der deltog.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil blive 
præsenteret for BO-VEST-bestyrelsen i starten af 2013. 
Der vil derefter blive fulgt op på undersøgelsen med en 
artikel i et af de kommende nyhedsbreve.

BRØNDBY STRAND FOR FREMTIDEN
I Brøndby Strand er en ny boligsocial helhedsplan med navnet ’Brøndby Strand for Fremtiden’ kom-
met godt i gang.

I Brøndby Strand er en ny periode med et boligsocialt 
projekt godt i gang. Som det var tilfældet med den for-
rige helhedsplan, der blev afsluttet i sommer, er der i den 
nye helhedsplan fokus på det forebyggende arbejde 
med børn og unge. Og netop dette arbejde har meget 
højt prioritet. 

Men ønsket er også, at der arbejdes målrettet med om-
rådets eksterne image og med frivillighed. Mange frivilli-
ge har været med i mange år, og der vil snart skulle fore-
tages et generationsskifte. Ambitionerne på områdets 
vegne er dog heldigvis intakte, så der er brug for både 
flere og nye frivillige. 

Det går godt i Brøndby Strand, og hvis den udvikling fort-
sætter, vil det nok være sidste gang, der kommer ekstra-

ordinære boligsociale midler til bydelen. Derfor vil man 
også arbejde meget med forankring af projektet. Både 
organisatorisk og på aktivitetsniveau. Den boligsociale 
helhedsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem ni 
almene boligafdelinger fordelt på fem boligselskaber 
og Brøndby Kommune. De gode traditioner for samar-
bejde fortsættes, og i mange sammenhænge er det ”De 
9” (samarbejdsforum for de ni afdelingsbestyrelser), der 
går forrest og udstikker kursen for arbejdet. 
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VINDERE AF ÅRETS BEBOERPRISER
Omkring 60 forventningsfulde beboere fra boligområderne under ABC var i slutningen af 2012 mødt 
op for at kåre årets beboere 2012. 

Arrangementet var samtidig en markering af afslutnin-
gen for denne periode for Albertslund Boligsociale Cen-
ter (ABC). ABC fortsætter i en ny periode fra 1. januar 
2013 og fire år frem. Albertslund Syd er dog ikke en del 
af den nye bevilling og derfor var arrangementet også 
en afslutning på det boligsociale arbejde i Syd.

Indsats blev hyllet
Den officielle del af arrangementet startede med taler af 
borgmester Steen Christiansen, administrerende direk-
tør for BO-VEST Ulrik Brock Hoffmeyer samt Områdese-
kretariatsleder i ABC Trine Sander. De hyldede alle den 
store indsats, som de mange frivillige yder i en række 
forskellige sammenhænge. 

De tre priser, der skulle uddeles, var årets ildsjæl, årets 
nabo samt årets brobygger. 

Tre priser
Årets ildsjæl blev Lizzie Bollmann fra Albertslund Nord. 
Hun modtog prisen grundet sit engagement og omhu i 
arbejdet som frivillig i nyttehaverne i Albertslund Nord. 

Årets brobygger blev ikke bare én men hele 11, da prisen 
gik til ”Genbrugsdamerne”, der yder en kæmpe indsats 
som frivillige i genbrugsbutikken i Kanalens Kvarter. Bu-
tikken har eksisteret i mere end 25 år. I den tid har den 
skabt liv og stemning i bydelen og samtidig tjent et godt 
formål. 

Najet Rashid kunne tage imod prisen som årets nabo. 
Hendes nabo havde indstillet hende til prisen fordi hun 
trods et travlt liv med mand, seks børn og et barnebarn, 
hvor hun også har kæmpet med blandt andet sygdom 
og arbejde, stadig har overskud til sin nabo.

Et ord med på vejen
Efter uddelingen af priser var der et par ord til de tre 
boligsociale viceværter i Syd, der slutter nu med årets 
udgang. Afslutningsvist kunne man få en snak med sin 
nabo eller andre af de fremmødte. 
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E-FLYT KLAR TIL IMPLEMENTERING  
E-flyt har stået sin prøve i BO-VEST og er nu klar til at blive implementeret i alle afdelinger.  

Inden længe vil alle afdelinger i BO-VEST arbejde med 
elektronisk flyttesyn. Fremover vil det være slut med en-
deløse rækker af papirer, der skal udfyldes. I stedet vil 
flyttesynet blive noteret på en tablet, hvor synsmedar-
bejderen nemt og enkelt kan manøvrere rundt og ud-
fylde fejl og mangler, og det der nu ellers skal udfyldes. 

”Fordelen for beboeren er, at man med det samme får en 
kopi af synet med et overslag over, hvad der skal rettes 
op på i boligen. Derved får beboeren også et prisover-
slag med det samme,” fortæller driftschef i BO-VEST Gert 
W. Pedersen. 

Det elektroniske flyttesyn har været testet i en lille hånd-
fuld afdelinger, inden det bliver ’sluppet løs’ i hele BO-
VEST. Susanne Palstrøm, afdelingsleder i Galgebakken, 
har haft det elektroniske flyttesyn på prøve i tre måne-
der.

”Det er fantastisk. Det er nemt og enkelt, og så kører det 
faktisk helt automatisk. Man glemmer ikke noget, og re-
kvisitioner til for eksempel en maler kører nærmest af sig 
selv,” siger Susanne Palstrøm.

Det forventes, at det elektroniske flyttesyn er fuldt indfa-
set i alle afdelinger i løbet af foråret.  


