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NYT FRA FORMANDEN /VINIE HANSEN

Aflysning af fyraftens møde om styringsdialog
Desværre måtte vi aflyse det planlagte fyraftensmøde 
om styringsdialogen den 16. januar på grund af for få del-
tagere. Hensigten med mødet var at evaluere de første år 
og de skemaer, vi anvender i BO-VEST med medlemmer-
ne af afdelingsbestyrelserne. Desuden ønskede bestyrel-
sen at debattere, hvordan vi bedst sikrer, at resultater fra 
styringsdialogen kommer tilbage til afdelingerne. Vi vil 
forsøge at finde en ny dato på næste bestyrelsesmøde, 
som kan annonceres med lidt længere varsel.

Fyraftensmøde om boligsociale helhedsplaner 
Alle tre boligsociale sekretariater, der har fungeret i fire 
år i Greve, Brøndby og Albertslund, har søgt og fået nye 
bevillinger frem til 2016. Vi vil gerne udbrede den opnå-

ede viden og erfaringerne fra de mange projekter, som 
er gennemført i perioden fra 2008 til 2012 til glæde for 
alle vores andre boligafdelinger i BO-VEST. Derfor afhol-
des der et fyraftensmøde herom den 12. marts 2013. 

Ny boligsocial konference om frivilligt arbejde 

I september 2012 holdt AB og VA i samarbejde med 
Hedemarken en konference om det frivillige arbejde i 
Albertslund. Her fik deltagerne mulighed for at besøge 
hinandens afdelinger og høre om og debattere udvalgte 
temaer som beboercaféer, genbrugspladser, beboerde-
mokrati med mere. Efter en meget positiv evaluering 
med deltagerne, er det besluttet at gentage succesen. 
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 1. juni 2013 og 
vent på, at programmet gøres færdig. Allerede nu kan 
det dog afsløres, at konferencen bliver afsluttet i Aske-
rød i Greve med en rundvisning i den nyrenoverede af-
deling samt en middag i beboercafeen. 

Elever og praktikanter i BO-VEST
Bestyrelsen har fået forelagt et udkast til en elevpolitik, 
som lægger op til, at BO-VEST har mindst 3 elever på års-
basis, og over en 5-årig periode kan beskæftige 10 elever 
på årsbasis. Elevpolitikken lægger derudover op til, at 
eleven, så vidt det er muligt, indgår i en turnusordning, 
så eleven får prøvet kræfter med mere end én afdeling. 
Dog er det et lovkrav, at kontorelever med økonomispe-
ciale udelukkende er i praktik i en økonomifunktion. 

Elevpolitikken italesætter også vigtigheden af, at vores 
store leverandører bidrager til samfundet ved at oprette 
praktikpladser, når de udfører store renoveringsopga-
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Sæt kryds i kalenderen
Alle afdelingsbestyrelser inviteres til fyraftensmø-
de om de boligsociale projekter i BO-VEST tirsdag 
den 12. marts 2013. Sæt derfor kryds i din kalender 
på denne dato. 

Nyt i E-håndbogen
Som noget nyt kan du nu også finde informatio-
ner om udsendelse og udarbejdelse af referater 
og dagsordener i e-håndbogen. Der ligger også 
en række skabeloner, som du kan downloade og 
bruge næste gang, du skal skrive et referat eller ud-
sende en dagsorden. 

Du finder e-håndbogen her: ebog.bo-vest.dk 

ver for BO-VEST. Vi er meget positive over for udkastet 
til elevpolitikken og har sendt den til høring i de tre or-
ganisationsbestyrelser. Den endelige finansiering af ord-
ningen med elever og praktikanter er endnu ikke helt på 
plads, men afventer tilbagemeldingerne fra de tre orga-
nisationsbestyrelser.

Resultat af spørgeskema om budget 2013 
Der er i lighed med tidligere år foretaget en spørgeske-
maundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne om de-
res holdning til budgetprocessen. Ud af 36 afdelinger 
har 29 svaret, hvilket er flere end tidligere. 

Den generelle tilfredshed med budgettet og processen 
omkring udarbejdelse, fremlæggelse med videre ligger 
på et noget højere niveau end i sidste undersøgelse (86 
pct. mod sidste års 68 pct.). Det er vi meget tilfredse med 
i bestyrelsen. 

Undersøgelsen viser dog også, at nogle af de utilfred-
se afdelinger er gengangere i forbindelse med flere af 
punkterne. Disse afdelinger vil der blive taget særligt 
hånd om, så de fremover kan opleve, at processen kører 
bedre. 

Mere generelt vil økonomiafdelingen have yderligere 
fokus på krydskontrol og kvalitetssikring, så antallet af 
fejl bliver minimeret. Tidspresset, der også nævnes som 
et problem, er derimod vanskeligt at gøre noget ved, da 
perioden er meget stram. Der er enkelte afdelinger, som 
melder, at de har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, 
selv om det i undersøgelsen er nævnt, at det ikke skulle 
være tilfældet. Det er vi ved at opklare.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er sendt til 
behandling på de kommende organisationsbestyrelses-
møder, så den enkelte boligorganisation også kan tage 
affære i forhold til deres afdelinger.
 
BO-VESTs driftsbudget 2014
Bestyrelsen har sammen med ledelsen besluttet en 
0-stigning for budget 2014 i forhold til budget 2013.

Desuden har vi anmodet om, at der bliver arbejdet med 
et lidt længere perspektiv på den økonomiske udvikling 
og de behov, der er for investeringer og udvikling. Der-
for har administrationen udarbejdet et langtidsbudget 
for 2014 til 2016, som vil blive yderligere kvalificeret de 
kommende år.
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BO-VEST HAR FÅET EN SKYBRUDSPAKKE
Oversvømmede kældre er et mareridt for både beboere og ansatte i boligselskaber. BO-VEST har 
netop lavet en skybrudspakke, som kan forbedre mulighederne for at forebygge og afhjælpe, hvis 
uheldet er ude.

Meteorologer spår, at Danmark vil blive ramt af flere 
skybrud i fremtiden. Derfor har BO-VEST nu lavet en sky-
brudspakke til gavn for både beboere og medarbejdere. 

Gode råd
I sommeren 2011 blev Moserne i Brøndbyvester ramt 
af et voldsomt skybrud, der blandt andet satte afdelin-
gens selskabslokaler og vaskeri under vand. zz Det var 
en voldsom oplevelse for beboere og ansatte i Moserne, 
så for at hjælpe dem og andre boligafdelinger, der måtte 
blive ramt af store vandmasser, har BO-VEST udviklet en 
skybrudspakke. Det er en hjælp til alle involverede med 
gode råd om, hvordan man bedst bevarer overblikket 
og håndterer situationen. På den måde kan man forhå-
bentlig mindske skaderne og derved afdelingens efter-
følgende udgifter til oprydning og istandsættelse. 

Et værktøj for driftsledere 
Skybrudspakken er især henvendt til alle driftsledere og 
skal være med til at klæde dem bedre på til at håndtere 
et skybrud. 

”Den er en konkret handlingsplan for, hvordan man 
håndterer situationen under varsling, selve skybruddet 
og efterbehandlingen. Værktøjet skal sikre, at man ikke 
glemmer at tage højde for nogle vigtige ting, og at man 
får kommunikeret det nødvendige ud til beboerne,” for-
tæller driftschef Gert W. Pedersen. 

Ude i afdelingerne
For at forsøge at undgå, at blive ramt af oversvømmel-
ser, kan afdelingen anvende højtvandslukkere til klo-
akkerne, så vandet ikke kan løbe den forkerte vej og 
komme ind i kældre m.m. Desuden er det en fordel med 
et to-strenget kloaksystem, der adskiller spildevand fra 
regnvand ved at lade det løbe i hver sit kloakrør. Med et 
et-strenget kloaksystem kan der komme et meget stort 
pres på et enkelt kloakrør. 

Endelig kan boligafdelinger arbejde med overfladerne 
på udeområderne. Her gælder det om at mindske be-
fæstningen, det vil sige fliser, asfalt og beton, da vand 
let løber oven på det. Med græs, planter og bed holdes 
vandet ikke bare bedre tilbage, det kan også bedre sive 
ned i jorden. 
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Da der i efteråret blev 
holdt budgetmøder gav 
AB Syd udtryk for at de 
havde brug for en fuld-
tids driftsleder. Tidligere 
har 4 Nord og AB Syd haft 
en fælles driftsleder, som 
har været 70 pct. af sin tid 
i AB Syd og 30 pct. af sin 
tid i 4 Nord. 

Det betød at 4 Nord 
stod uden driftsleder 
og derfor tilbød admini-
strationen i BO-VEST at 
overtage driftsledelsen af 
afdelingen. Det takkede 
de ’ja’ til i 4 Nord. 

4 NORD HAR INDGÅET DRIFTSAFTALE MED BO-VEST
BO-VEST har fra starten af det nye år overtaget den overordnede driftsledelse af afdeling 4 Nord.

Aftalen blev først godkendt i afdelingsbestyrelsen og 
dernæst på et beboermøde i afdelingen. Også VA’s orga-
nisationsbestyrelse er blevet præsenteret for forslaget. 
Aftalen er dermed godkendt alle de steder, hvor det har 
været nødvendigt.

Siden den 1. januar 2013 har BO-VESTs administration 
derfor haft ansvaret for den overordnede driftsledelse af 
afdelingen. Det indebærer eksempelvis udarbejdelsen 
af budgetter og regnskaber, personaleledelse og kon-
takt til beboerdemokratiet.  

Til at stå for den daglige drift af afdelingen har 4 Nord 
stadig en førstemand. Her kan beboerne i afdelingen 
henvende sig som de hidtil har gjort. 

   

SAMRÅDSMØDE I MASTERPLAN SYD
Der har været afholdt samrådsmøde i Masterplan Syd. Her fik 
del tagerne en status på renoveringen i Albertslund Syd.

På Albertslund kommune blev der den 24. januar 2013 
afholdt samrådsmøde i Masterplan Syd. Der var positivi-
tet og stor spørgelyst fra de deltagende til mødet, hvor 
renoveringen i Albertslund Syd var på dagsordenen.

Renoveringer tager fart
På mødet fortalte udlejningschef i BO-VEST, Lene Rixen 
om den aktuelle genhusning, som er i fuld gang i ræk-
kehusene. En proces, der er central i forhold til, om re-
noveringsprocessen kan forløbe gnidningsfrit. Kommu-
nikationsstrategien for Masterplan Syd, som slår fast, at 
der skal være åbenhed omkring renoveringsprojektet 
overfor beboerne blev også vendt. Herunder med en 
præsentation af de eksisterende kommunikationskana-
ler og en efterfølgende dialog om, hvorvidt der er noget, 
der skal være anderledes.

De tre renoveringsprojekter i Masterplan Syd var også 
på dagsordenen ved byggechef i BO-VEST, Jesper Ras-

mussen. Han gav en kort status på renoveringen i etage-
husene, rækkehusene og gårdhusene. Herunder blandt 
andet færdiggørelse af skema C for etagehusene, reno-
veringsopstart i rækkehusene og udførelse af prøveboli-
ger i gårdhusene.

Også kommunal interesse
Foruden repræsentanter fra BO-VEST i form af formand 
for VA Vinie Hansen, formand for AB Karl Neumann og 
beboerrepræsentanter fra afdelingsbestyrelserne i AB 
og VA, deltog også Albertslunds borgmester Steen Chri-
stiansen og kommunaldirektør Jette Runchel.
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NYTÅRSFEST I BRØNDBY STRAND 
Sidst i januar slog Café 13 dørene op til den årlige nytårsfest i Brøndby Strand. 

Traditionen tro inviterede afdelingsbestyrelserne i Gur-
relund/Bjerrelund og T13-Silergården igen i år til nytårs-
kur i beboercafeen Cafe 13. Arrangementet løb i år af 
stablen den 25. januar.  

Her deltog medlemmerne af de to afdelingsbestyrelser, 
en række frivillige, de ansatte i afdelingerne samt et par 
medarbejdere fra BO-VESTs administration. 

I alt var omkring 90 mennesker mødt op til en hyggelig 
og festlig aften for at fejre overgangen til det nye år.

Aftenen startede med en god middag. Herefter var der 
masser af god musik og dans til ud på de små timer.   

BEBOERMAGASINET ER LIGE PÅ TRAPPERNE
Der er et nyt Beboermagasin på vej. 

Denne gang kan du læse et interview med BL’s direktør 
Bent Madsen, der ikke er tilfreds med regeringens seneste 
lovgivning om solceller. 

Du kan også læse om de mange helhedsplaner i VA, AB og 
Tranemosegård. Tæt ved halvdelen af alle boligafdelinger i 
de tre organisationer bliver renoveret eller skal renoveres. 

Du kan også læse mere om den digitale fremtid i BO-VEST. 
Det offentlige skærer i stigende grad den personlige kon-
takt væk – alt skal fra 2015 ske via hjemmesider. Hvad gør 
BO-VEST? 

Læs det i Beboermagasinet, der udkommer i ugerne 7 og 8. 
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ASKERØD UDDANNER VAND-AMBASSADØRER  
Et helt nyt projekt skal sænke vandforbruget i Askerød. En række vand-ambassadører vil blive ud-
dannet til at sprede budskabet blandt beboerne.

NY BOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE

I den kommende tid bliver der sat fokus på vand og miljø 
i Askerød. Afdelingsbestyrelsen, miljøudvalget og Greve 
Nord projektet vil i fælleskab uddanne et hold af vand-
ambassadører, som skal hjælpe med at få alle de gode 
råd og viden ud til beboerne i afdelingen. 

Undgå store efterregninger
Inden sommeren skal alle beboere i Askerød som noget 
nyt til at betale for deres eget vandforbrug. Det vil kom-
me til at påvirke mange beboere økonomisk, så for at 
undgå, at beboerne vil modtage store efterregninger, har 
man i afdelingen valgt at sætte fokus på vandforbruget.

Eksisterende ressourcer skal udnyttes
I alt vil 15 ressourcepersoner blive uddannet som vand-
ambassadører. Det er personer, der i forvejen har råd-
givningsfunktioner i området som for eksempel sund-
hedsformidlere eller bydelsmødre. Også et par beboere 
med et stort netværk i afdelingen er blevet inviteret til at 
deltage. På den måde udnyttes de kanaler, som allerede 
eksisterer og er velfungerende. 

Rollen som ambassadør
Som vand-ambassadør handler det om at få skabt en ge-
nerel interesse for miljø. Men der er også et stort økono-
misk fokus, og det handler også meget om, at beboerne 
skal ændre deres vaner.

På kurserne vil ambassadørerne blive kvalificeret til at 
videregive viden. De skal have opbygget en forståelse 
og viden om drikkevand og grundvand samt vandsitua-
tionen både lokalt og globalt. Udover det vil der på kur-
serne blive undervist i, hvordan man sparer på vandet i 
dagligdagen. Med den viden får ambassadørerne et so-
lidt grundlag til at rådgive de andre beboere. 

Kurset er det første af sin slags og Agenda Center Al-
bertslund vil stå for undervisningen. Projektet er det 
første skridt på vejen til at skabe en grøn bydel i Greve 
Nord. Projektet er støttet af Greve Kommune. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Den 1. juni 2013 
afholdes en ny boligsocial konference i Albertslund
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FORENINGSMØDE MED FOKUS PÅ HELHEDSPLANER

TO GANGE STYRINGSDIALOG 
I løbet af de sidste måneder har der været styringsdialogmøde med både Ishøj og Greve Kommune.

Den 6. februar afholdte VA foreningsmøde. I alt var 30 
beboerdemokrater mødt op for at høre nærmere om or-
ganisering og kompetencefordeling omkring helheds-
planer, som Jesper Rasmussen, byggechef i BO-VEST, 
holdt oplæg om. 

Senere blev beboerdemokraterne opdelt i fem grupper, 
hvor egne erfaringer med helhedsplanerne blev drøftet. 

Hele 12 ud af 15 VA-afdelinger er med i en helhedsplan. 
Nogle boligafdelinger har allerede afsluttet deres hel-
hedsplan, mens andre først lige er kommet på tegne-
brættet. Derfor gav gruppedrøftelserne god anledning 
til sparring og udveksling af erfaringer på tværs af afde-
lingerne.

Foreningsmødet blev afsluttet med en lodtrækning 
blandt afdelingerne om fire små skulpturer, som VA 
vandt forrige år i forbindelse med besøget i Hyldespjæl-
dets Skulpturpark. 

Næste foreningsmøde bliver holdt den 3. juni og om-
handler miljø og solceller. 

I sidste halvdel af december var der styringsdialogmøde 
mellem VA og Ishøj kommune. Her deltog både borgme-
ster, kommunaldirektør og leder af boliganvisningen. De 
orienterede om Ishøj kommunes byggeplaner og bud-
get for 2013. 

Dokumentationsrapporterne for VA og Gadekæret blev 
også gennemgået. Til sidst blev lokalplanen for Gadekæ-
ret og den fremtidige udbetaling af boligstøtte og bolig-
sikring fra Udbetaling Danmark drøftet. 

Midt i januar var det så tid til styringsdialogmøde mel-
lem VA og Greve kommune. Her blev dokumentations-
rapporterne for VA, Grønningen og Askerød gennem-
gået. Der var også en dialog om aftaler mellem BO-VEST, 
VA og Greve kommune for 2012 og 2013. 

Det blev aftalt at arbejde videre med samarbejdet mel-
lem BO-VESTs sekretariatsmedarbejdere og kommunens 
medarbejdere fra gadeteamet. 

Der blev også indgået aftale om at arbejde videre med 
fokus på bopæls-problematikken vedrørende beboere 
med bopæl på rådhuset. Til sidst skal der også arbejdes 
videre med at drøfte, hvordan projektet om forebyggel-
se af udsættelser kan blive ført videre, når satspuljemid-
lerne stopper. 

Vinie Hansen, formand for VA, deltog på begge møder, 
mens Jørgen Falgren, afdelingsbestyrelsesformand i Aske-
rød, også deltog på mødet i Greve. Fra BO-VESTs admini-
stration deltog administrerende direktør Ulrik Brock Hoff-
meyer og afdelingskoordinator Andreas G. Frederiksen.  


