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TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING
I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemose-
gård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget støtte til et projekt. I alt har syv projekter 
fået støtte fra den almene forsøgspulje i 2012. 

Fælles for alle projekterne er, at 
de skal understøtte klimasikring 
samt optimeringen af drift og 
energi i de almene boliger.

Klima og forsikring 
på dagsordenen 
Det var muligt at søge støtte til 
projekter indenfor temaerne; 
klimatilpasning, innovative løs-
ninger til billiggørelse af driften 
og ustøttede energirenoveringer 
med beboergaranti. Tranemose-
gårds projekt ligger inden for de 
to første temaer.

Nærmere bestemt handler Tra-
nemosegårds projekt om klima 
og forsikring. Det har til hensigt 
at udvikle en model for, hvordan 
man kan sikre en stabil udvikling 
af lokale afdelingers forsikrings-
præmie gennem en prioritering 
og sammentænkning af både kli-
masikringstiltag, renovering, ved-
ligeholdelse og drift. 

Et partnerskab
Den model, som skal udvikles, skal 
blive til i et partnerskab mellem 
Tranemosegård, Spildevandscen-
ter Avedøre i Brøndby Kommune 
samt et forsikringsselskab. Også 
Ingeniørfirmaet COWI er en cen-
tral partner, da de skal stå for pro-
jektarbejdet. 

Formålet er at minimere de fremtidige ricisi i de enkelte 
boligafdelinger og samtidig give mulighed for at tilbyde 
en stabil udvikling af forsikringspræmier. 

Blandt de andre syv projekter finder man blandt andet 
temaer om fremtidssikring af udearealer, klimatilpas-
ning af bevaringsværdige bygninger og optimering af 
driften ved hjælp af smartphones og tablets. 
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PRAKTIKPLADSER TIL UNGE I ALBERTSLUND SYD
Renoveringen i rækkehusene betyder, at der kommer praktikpladser til unge. Det sker i et samar-
bejde med entreprenøren MT Højgaard.

I samarbejde med MT Højgaard tager BO-VEST et socialt 
ansvar. Der mangler praktikpladser til unge, så de kan 
færdiggøre deres erhvervsmæssige uddannelser. ”Det er 
et samfundsmæssigt problem, som BO-VEST og MT Høj-
gaard gerne vil være med til at løse”, fortæller Nina Denc-
ker Nielsen, markedschef i MT Højgaard. Og projektleder 
Tine Refsgaard fra BO-VEST støtter op: ”Det er vigtigt, at 
de unge kommer ud og lærer håndværket og kommer 
videre med deres fag”, udtaler hun.

Aftalen skal godkendes
Det er planen, at de første praktikpladser kommer i spil, 
når referenceblokken for rækkehusene i Albertslund Syd 
står færdige. ”Det er vigtigt, at vi sikrer os, at resultatet af 
den første blok er godt, og det lever op til den kvalitet, 
der forventes”, siger Nina fra MT Højgaard.

Og indtil videre har flere unge vist interesse for en prak-
tikplads i forbindelse med renoveringen i rækkehusene. 
”Der er allerede fire unge, der har meldt sig. Og de er klar 
til at starte i praktik”, fortæller social vicevært i ABC, Lam 
Cai Truong. Blandt dem er tre af de unge fra lokalområ-
det. 

Og det er rigtig positivt. MT Højgaard er nemlig især in-
teresseret i at hjælpe unge fra lokalområdet. Det har de 
tidligere haft succes med, når de har haft praktikpladser. 

”Det giver et bedre samarbejde, fordi de kender områ-
det og er interesserede i, at det bliver et godt sted at bo”, 
forklarer Karsten Ø. Mortensen, projektchef hos MT Høj-
gaard i Albertslund Syd.

Den politiske dagsorden
BO-VEST kan drage nytte af tidligere erfaringer fra MT 
Højgaard. I 2012 modtog de årets CSR-pris for deres ar-
bejde med en mentorordning i Århus, og lige nu arbej-
der de med praktikpladser i Tåstrupgård, en almen bo-
ligforening i AKB.

MT Højgaard vil forsøge også at få underentreprenører-
ne til at åbne op for praktikpladser. 

Albertslund Syd kommer derfor i fremtiden til at om-
favne flere aktuelle punkter på den politiske dagsorden. 
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BO-VEST UDLÅNER UDSTILLING 
BO-VEST udlånte i starten af 2013 en fotoudstilling til Grenaa Bibliotek. Udstillingen indfanger en 
række stemningsbilleder fra et boligsocialt udviklingsprojekt.

I perioden fra februar til november 2011 gennemførte 
BO-VEST projektet ’Integration gennem uddannelse og 
refleksion’. Projektet var knyttet til Greve Nord. 

Formålet med projektet var at udvikle en gruppe af rol-
lemodeller, primært med anden etnisk baggrund en 
dansk, der kunne understøtte det frivillige arbejde i lo-
kalområdet. 

De deltagende i projektet var først igennem et lærings-
forløb på Vallekilde Højskole og senere et studieophold 
i Tyrkiet. I arbejdet med den løbende dokumentation af 
projektet blev der taget en masse billeder, og der blev i 
det hele taget arbejdet meget med fotografiet. 

Fotografier har nemlig den særlige kvalitet at det kan 
fortælle sin egen historie og gengive en særlig episode 
eller stemning. 

Udstillingen som BO-VEST har udlånt omfatter i alt 40 
fotos, som er udvalgt blandt de mere end 4300 billeder, 
der blev taget gennem hele forløbet.

Fotoudstillingen var udlånt til Grenaa Bibliotek i 22 dage 
fra den 9. til den 30. januar. Udstillingen bliver udlånt 
gratis og kan bookes ved kontakt til BO-VEST. 
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TÅRN SKAL BYGGE BRO MELLEM 
GALGEBAKKEN OG HYLDESPJÆLDET
Onsdag den 27. februar 2013 blev en historisk dag for de to boligområder Galgebakken og Hylde-
spjældet. På det første fælles beboermøde nogensinde blev det besluttet at opføre et fælles tårn i 
grænselandet mellem de to nabobebyggelser. 

Formålet med tårnet er at styrke fællesskabet, skabe ud-
syn over byen og inspirere til nye fælles traditioner og 
aktiviteter. Tårnet skal opføres efter en model udført af 
billedhugger Peter Hesk Møller. Tårnet, der forventes at 
blive 9,5 meter højt, opføres i galvaniseret jern og trap-
pen op til udsigten er formet som en DNA-streng. 

Tårnet placeres i grænselandet på kælkebakken mellem 
de to boligområder. 

En vild idé
Det er Realdania, der har givet et tilskud på ½ mio. til 
Galgebakken og Hyldespjældet til en vild idé om et 

fælles projekt, der kan forbinde bo-
ligområderne. En tårngruppe med 
repræsentanter fra begge boligom-
råder har arbejdet med muligheder, 
ligesom der har været afholdt visi-
onsmøder med beboerne om idéer. 

De billedhuggere, der udstillede sid-
ste sommer i Hyldespjældet, blev in-
viteret til at byde ind med modeller 
og ud af flere indsendte forslag faldt 
Tårngruppens valg på et forslag af 
billedhugger Peter Hesk Møller. Det 
var dette forslag, der var til beslut-
ning på beboermødet sidst i februar. 

Arbejdet kan begynde
Peter Hesk Møller deltog på beboer-
mødet og fortalte om sine tanker om 
tårnet. ”Funktionalisme, smukt på 
afstand, enkelt tæt på og gennem-
sigtighed er min gennemgående idé 
med tårnet,” var nogle af Peter Hesk 
Møllers ord, da han fortalte om sine 
idéer og visioner omkring Tårnet. 

Beslutningen på det historiske be-
boermøde betyder, at arbejdet med 
at realisere tårnet kan begynde. Der 
skal laves geotekniske undersø-
gelser, statiske beregninger, søges 
byggetilladelse osv. En spændende 
proces som fortsætter i fællesskab 
mellem de to bebyggelser.
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FYRAFTENSMØDE AFLYST
Fyraftensmødet om boligsociale helhedsplaner, der skulle have været afholdt den 12. marts, 
blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger. 
 
I stedet vil temaet indgå på den boligsociale årskonference lørdag den 1. juni 2013. Her vil vinklen blandt andet 
være effekten af de boligsociale projekter, den mulige forankring af de boligsociale indsatser i de frivillige ind-
satser og det frivillige arbejdes indvirkning på de boligsociale projekter. Mere information om årskonferencen vil 
følge på et senere tidspunkt.  

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST
BO-VESTs handlingsprogram for 2012-13 kræver fokus på rekruttering af frivillige. I efteråret 2012 er 
der derfor foretaget en kortlægning af det frivillige arbejde i de tre boligorganisationer. Formålet har 
været at skabe overblik over omfang, funktion samt hvilke beboere, der deltager i det eksisterende 
frivillige arbejde i dag.

Kortlægningen har vist en række interessante resultater 
om det frivillige arbejde. 

Vidste du for eksempel:
•	  Køn: Der er lige mange mænd og kvinder, der laver 

frivilligt arbejde 

•	  Alder: Cirka halvdelen af de frivillige i BO-VEST er over 
60 år, men 8 pct. af de frivillige er under 40 år. 

•	  Husstand: 61 pct. af de frivillige er gifte eller samle-
vende, mens 30 pct. er enlige. 

•	  Hjemmeboende børn: Kun 29 pct. af de frivillige har 
hjemmeboende børn. 

•	  Beskæftigelse: 44 pct. af de frivillige er i beskæftigel-
se, mens 47 pct. er efterlønsmodtagere og pensioni-
ster

•	  Funktion: 68 pct. af de frivillige deltager i det formelle 
frivillige arbejde i afdelingsbestyrelsen eller nedsatte 
udvalg under afdelingsmødet.

•	  Anciennitet: 13,5 pct. af de frivillige er startet inden 
for det sidste år med det frivillige arbejde i afdelingen, 
mens godt 39 pct. har været med i mere end ti år. 

•	  Motivation: De frivilliges begrundelser for deres ind-
gå i frivilligt arbejde er primært, at de er en del af et 
fællesskab (76,1 pct.), at de ønsker at gøre noget for 
andre beboere (67,9 pct.) og at de ønsker indflydelse 
på boligområdet (56,8 pct.) 


