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tionsbidraget 
på 475 kr., der 
går til at digita-
lisere bestyrel-
sen i AB.

Valg til be-
styrelsen
Derpå blev 
Per Mogensen 
genvalgt som 
næstformand, 
inden der måtte kampvalg til at afgøre, hvem der kunne 
sætte sig på de tre bestyrelsesposter, der var på valg. 
Fire personer stillede op, og repræsentantskabet stemte 
på Hans Holm, Jeanette Nauta-Ridderstrøm og Dorte 
Nejrup.

FREDELIGT KAMPVALG I AB
Repræsentantskabsmødet i AB var ganske fredeligt, selvom det kom til kampvalg undervejs. 

Det årlige repræsentantskabsmøde i Albertslund Bolig-
selskab var en ganske fredelig affære. Mødet, der blev af-
holdt torsdag den 16. maj i beboerhuset i AB Nord, blev 
dygtigt ledet af Kirsten Poulsen som dirigent. I fravær af 
formand Karl Neumann, der var forhindret i at deltage i 
repræsentantskabsmødet, aflagde Hans Holm bestyrel-
sens beretning, der blandt andet kredsede om økonomi, 
god ledelsesskik og renoveringer. 

Regnskab og budget
Derpå kunne økonomichef i BO-VEST Kenn E. Hansen 
fremlægge regnskabet for 2012. Det viser et beskedent 
underskud på 7.585 kr., der dækkes af arbejdskapitalen, 
og regnskabet blev da også vedtaget.

Efterfølgende kunne Kenn E. Hansen også fremlægge 
budget for 2014. Det viser en stigning i selve administra-

GODKENDELSER OG GENVALG I TRANEMOSEGÅRD 
Der var ingen slinger i valsen, da både bestyrelsens årsberetning og regnskabet for 2012 blev en-
stemmigt godkendt på Tranemosegårds årlige repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmødet i Tranemosegård, som blev 
holdt den 21. maj, startede med aflæggelsen af bestyrel-
sens årsberetning. Her fortalte formand for bestyrelsen, 
Dorthe Larsen, blandt andet om organisationens igang-
værende projekter.

Spændende projekter på programmet
De igangværende projekter omfatter blandt andet hel-
hedsplaner i både Gillesager og T13/Silergården. Der 
blev ligeledes fortalt om, hvordan man i Tranemosegård 
blandt andet arbejder med håndtering af regnvand, 
fremtidssikring af boliger og affaldshåndtering. Forsam-
lingen godkendte beretningen uden bemærkninger. 
Herefter var det Kenn E. Hansens, økonomichef i BO-
VEST, tur til at præsentere regnskabet for 2012 og bud-
gettet for 2014. Her var der også enighed i forsamlingen, 
som nikkede ja til begge dele.

Alle genvalgt til bestyrelsen
På mødet blev Dorthe Larsen genvalgt som formand for 
Tranemosegårds bestyrelse. Stig Rasmussen (Tranevæn-

get) og Hugo Thuge (T13/Silergården) blev genvalgt 
som medlemmer af bestyrelsen, mens Hanne Schiøler 
(Tranehaven) og Birgitte Mortensen (Gillesager/Lindea-
ger) begge blev genvalgt som suppleanter. Det blev 
ligeledes bestemt, at Mogens B. Andersen (Gurrelund/
Bjerrelund), Karin Engraf (T13/Silergården) og Hugo 
Kolbye (Tranehaven) alle fortsætter som medlemmer af 
kursusudvalget. Torben Saxtorff (Moserne) stillede op til 
posten som kritisk revisor og blev valgt.
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KAMPVALG OG SOCIALE ENZYMER
Der var kampvalg til suppleantposterne og et stort fremmøde på VA’s generalforsamling. Det gav en 
god og livlig debat, genvalg til formanden og et indledende oplæg om ’”det sociale enzym”.

Efter sidste års tur til Kongsholmcentret dannede Musik-
teatret igen ramme om VA’s generalforsamling. 

Som noget nyt havde VA’s bestyrelse valgt at indlede af-
tenens program med et oplæg om ’Det sociale Enzym’ 
ved Jesper Nygård, direktør i Danmarks største boligsel-
skab, KAB. Ifølge KAB’s direktør er det sociale enzym det, 
der skaber sammenhængskraft mellem det offentlige, 
markedet og civilsamfundet og derved udvikler velfær-
den i samfundet. 

Beretningen blev debatteret
Oplægget fungerede som inspiration til en senere debat 
om VA’s handlingsprogram for 2013-2014, som var første 
større punkt på dagsordenen ved generalforsamlingen, 
efter de sædvanlige formalia som valg af referent og di-
rigent m.m. var vel overstået. 

Derpå fremlagde Vinie Hansen, 
formand i VA, bestyrelsens be-
retning, som var en ’tour de VA’, 
hvor de mange fremmødte fik 
en indsigt i alle renoveringerne 
i VA’s boligafdelinger. 

Den efterfølgende debat bar 
præg af det store fremmøde fra 
Gadekæret, en boligafdeling, 
der har stået meget igennem i 
forbindelse med den igangvæ-
rende renovering der. Der var 
derfor fuld forståelse for den 
utilfredshed, der gentagne gan-
ge blev luftet. 

Formandens beretning blev dog 
vedtaget med et stort flertal, 
og generalforsamlingen kunne 
gå videre til valghandlingerne. 
Her blev formand Vinie Hansen 
(Hyldespjældet) genvalgt uden 

modkandidater, ligesom Astrid Hansen (4 Række), Hen-
ning Bjerre (Gadekæret) og Jørgen Fahlgren (Askerød) 
alle genopstillede til bestyrelsen. De tre blev også valgt 
uden modkandidater.

Kampvalg
Det efterfølgende valg til de tre suppleantposter gav 
dog kampvalg, da tidligere bestyrelsesmedlem Hanne 
Iversen (Grønningen), foruden Jette Olsen (Læhegnet/
Nørreland), Torben Riedel (Gadekæret) og Flemming 
Vinther Wallin (4 Syd) også ønskede at stille op. Det blev 
dog Jette, Torben og Flemming, der fik de fleste stem-
mer. 

Slutteligt var der stor opbakning til det fremlagte regn-
skab og budget, genvalg til KPMG som revisor og et ”tak 
for en god aften” fra formand Vinie Hansen. 
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NYE LEGEPLADSER I KANALENS KVARTER
Tre nye legepladser er blevet indviet i Kanalens Kvarter. De skal skabe sunde aktiviteter for børn og 
unge i boligafdelingen.

Tre nye legepladser er netop blevet indviet ved et ar-
rangement i Kanalens Kvarter. Det skete med masser af 
kulørte balloner, is til børnene og taler.

Astrid Hansen som er næstformand i VA var en af talerne. 
Hun takkede afdelingsbestyrelsen i Kanalens Kvarter for 
det gode stykke arbejde med "kvarterløftet". "Det er en 
rigtig julegave vi pakker ud i dag. Mit ønske er, at lege-
pladserne skal danne rammen om en masse sjov og ak-
tiviteter for beboerne", sagde hun, hvorefter røde, hvide 
og blå balloner blev sendt til vejrs. 

Favner flere
"De gamle legepladser i Kanalens Kvarter var efterhån-
den godt brugte og nedslidte efter mange års brug. Det 

fik en række beboere til at efter-
spørge nye legepladser. Det har 
været vigtigt for afdelingen at 
skabe nogle gode og sunde ak-
tiviteter for afdelingens børn og 
unge," forklarer Holger Peder-
sen, kontaktperson i afdelings-
bestyrelsen. 

Legepladserne favner flere for-
skellige aldersgrupper med alt 
fra sandkasser til aktivitetscen-
tre. I afdelingen ønsker man 
nemlig at tiltrække alle befolk-
ningsgrupper til boligområdet 
og være i stand til at dække alles 
behov, også børnefamilier med 
børn i forskellige aldre. 

"Afdelingen er også ved at få 
etableret en multibane på par-
keringspladsen. En aktivitet, der 
i højere grad henvender sig til 
afdelingens ældre børn og unge 
mennesker, der vil få mulighed 
for aktiviteter som foldbold, ba-
sket og andre former for bold-
spil", siger Holger Pedersen.

Beboerne bestemte
Da det på et beboermøde i afdelingen var blevet beslut-
tet at investere i legepladserne, blev der indhentet tilbud 
fra forskellige leverandører. Beboerne i boligafdelingen 
fik herefter mulighed for at stemme på de forskellige for-
slag. På almindelig demokratisk vis blev det forslag med

 flest stemmer valgt, og det blev legepladsleverandøren 
Kompan, der kom til at stå for udførelsen.

Kommunen havde inden indvielsen beskåret træer og 
buske og fjernet ukrudt i afdelingen. "Med de helt splin-
ternye legepladser kommer afdelingen derfor til at frem-
stå velplejet og som nærmest ny", konstaterer en tilfreds 
Holger Pedersen.
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PROJEKT FÅR FOLK I JOB 
Et projekt i Askerød har hjulpet en lang række mennesker, som ellers har været langt fra arbejdsmar-
kedet, i gang med enten job eller uddannelse.

Jobbutikken i Askerød har været i drift siden oktober 
2010 og har siden da gjort en stor forskel i rigtig mange 
menneskers liv. I løbet af de seneste ni måner er 125 per-
soner kommet ind på arbejdsmarkedet, i uddannelse el-
ler er ved at blive opkvalificeret til at tage en uddannelse 
eller komme i job.

Alle kan blive hjulpet
I jobbutikken kommer der alle mulige mennesker og der 
er stor forskel på deres forudsætninger. En lang række 
har anden etnisk oprindelse end dansk. Nogle har ud-
dannelse fra eget hjemland, som kan konverteres til 
dansk, mens andre har meget lidt skolegang. Der er også 
stor forskel på folks sproglige kvalifikationer og deres 
helbred. 

”Vi starter altid med at udrede brugerens kvalifikationer, 
så arrangerer vi et opkvalificeringsforløb, som skal sikre 
de nødvendige kompetencer som eksempelvis sprog, 
fysisk form, eventuelt hvis det kan give job, et kørekort 

eller andet,” fortæller Khadija Al Mohammadi, der arbej-
der som jobvejleder i Greve Nord Projektet og er leder af 
projektet. 

Gode kontakter
”I starten måtte vi selv ud at opsøge brugerne – overtale 
dem til, at vi måtte få lov til at hjælpe dem. I dag er der 
kommet så mange i gang med et forløb, som de har fået 
succes med, at det er rygtedes. Nu kommer brugerne 
helt af sig selv,” forklarer Khadija Al Mohammadi. 

En af de forudsætninger, som har været med til at skabe 
succesen, er det store kontaktnetværk som Khadija Al 
Mohammadi har med virksomheder og uddannelsesin-
stitutioner. 

Jobbutikken er en del af Greve Nord Projektet og dæk-
ker også boligområderne Gersagerparken, Gudekvarte-
rerne og Klyngen, der alle ligger i det nordlige Greve.

Læs også interviewet i det seneste nummer af Boligen.
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PÅ VEJ MOD STØRRE TRYGHED I UDSATTE BOLIGOMRÅDER
Det går den rigtige vej hen imod større tryghed i de udsatte boligområder, men der er stadig et stykke 
vej endnu. Nu vil regeringen sikre at boligselskaberne kan få personfølsomme oplysninger fra poli-
tiet i forbindelse med udsættelsessager.

Nye tal fra Rigspolitiet viser et fald i kriminaliteten på 
næsten 13 procent i de udsatte boligområder. Kriminali-
teten er lavere eller på niveau med landsgennemsnittet 
i hovedparten af de 34 boligområder, som politiet laver 
målinger på. 

De gode nyheder blev leveret da Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistriktet og justitsministeriet holdt trygheds-
konference i starten af april. Konferencen blev afholdt i 
kulturhuset Brønden i Brøndby Strand.

Trygheden kan stadig blive forbedret
Selvom kriminaliteten er faldet er der dog et stykke vej 
endnu, da beboerne i de udsatte områder stadig føler 
sig utrygge. Center For Boligsocial Udvikling har lavet en 
undersøgelse, der viser, at 26 procent af beboerne i de 
udsatte boligområder føler utryghed. Det tal ligger kun 
på 16 procent i andre byområder. Samtidig er andelen 

af beboere, der har været udsat for kriminalitet også to 
gange højere i de udsatte områder, hvilket tyder på, at 
utrygheden ikke er ubegrundet. 

Der skal nye værktøjer til
På tryghedskonferencen gav justitsminister Morten 
Bødskov og ministeren for by bolig og landdistrikter, 
Carsten Hansen, udtryk for, at politiet i forbindelse med 
udsættelsessager i fremtiden skal have mulighed for at 
give boligorganisationerne konkrete oplysninger om le-
jernes eventuelle kriminelle forhold.

Samtidig skal det også være muligt for boligorganisatio-
nerne at udveksle sådanne oplysninger internt, så man 
på den måde kan forhindre at en udsat beboer blot flyt-
ter ind i et tilstødende boligområde, der hører til en an-
den boligorganisation.
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STORE LEGEDAG I BRØNDBY STRAND
Esplanadeparken i Brøndby Strand var søndag den 12. maj vært for Store Legedag i Brøndby som 
blev afholdt for 20. gang.

Trods det noget blandede vejr, der både bød på perio-
devis regn og kølig blæst, strømmede tusindevis af børn 
og voksne til arrangementet med de mange aktiviteter. 

Der var blandt andet mulighed for at be-
søge en svævebane, en forhindringsbane 
og flere andre udfordringer. 

Den 20. udgave af Store Legedag blev åb-
net af borgmester Ib Terp, som udtrykte 
stor ros til de mange frivillige som står bag 
arrangementet.   

Formålet med dagen er at præsentere 
både børn og voksne for sjove lege og ak-
tiviteter og på den måde motivere dem til 
gode oplevelser og ikke mindst bevægelse 
og fællesskab. Arrangementet giver også 
mulighed for at forskellige foreninger kan 
vise deres aktiviteter og tilbud frem. Der er 
samtidig mulighed for, at de frivillige kan 
danne netværk på kryds og tværs.

Store Legedag i Brøndby er i dag en tradition og er vok-
set og vokset gennem årene, der er gået. Legedagen lø-
ber altid af staben 2. søndag i maj måned.

SÆT KRYDS I KALENDEREN
VA foreningsmøde
Sæt kryds i kalenderen den 3. september, hvor VA holder 
foreningsmøde i Gadekæret kl. 17.00. Temaet for mødet 
er grønne regnskaber og solceller. Indkaldelsen til for-
eningsmødet bliver udsendt senere.

BO-VEST-konference
Der bliver holdt BO-VEST-konference på Sørup Herre-
gård den 21. -22. september. Sæt kryds i kalenderen - 
programmet bliver sendt ud i maj.

Fyraftensmøde udskydes  
Sidst annoncerede vi, at der ville blive holdt et fyraftens-
møde om styringsdialogen den 3. juni. Mødet er blevet 
udskudt til senere på året.
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 AFTALE GIVER MILLIARDER TIL RENOVERING
Vækstaftalen betyder, at Landsbyggefonden kan hæve renoveringsrammen med fire milliarder kro-
ner, hvilket ifølge regeringens beregninger vil sikre 3.750 nye job i byggebranchen i perioden 2013 
til 2016. 

De fire milliarder ekstra kroner skal bruges til at renovere 
11.000 almene boliger, og det er den renovering, der vil 
kaste de mange ekstra job af sig. Aftalen er en delaftale 
af den vækstaftale, der faldt helt endeligt på plads den 
24. april.

Den øgede renoveringsramme var en del af ambitio-
nen med regeringens Vækstplan DK. I planen hedder 
det: ”Renoveringen af almene boliger er et væsentligt 
redskab i forhold til at sikre attraktive og tidssvarende 
almene boliger. Endvidere øger renoveringsarbejdet ef-
terspørgslen efter arbejdskraft inden for blandt andet 
bygge- og anlægssektoren.”

Det er tredje gang inden for kort tid, at Landsbyggefon-
den får hævet rammen. I 2011 blev den hævet med 5,5 
milliarder kroner og med boligaftalen i 2012 blev den 
hævet med 4,1 milliarder kroner, fremgår det i regerin-
gens oplæg til Vækstplan DK.

BERIT DJARLING HAR 25 ÅRS JUBILÆUM
Berit Djarling, der på nuværende tids-
punkt arbejder som byggekoordina-
tor i BO-VEST, har 25 års jubilæum. 

Det bliver fejret med en reception 
torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 14.00 
til 16.00 på Malervangen 1 i Glostrup. 

I boksen kan du se en liste over de 
mange afdelinger som Berit, på den 
ene eller den anden måde, har haft 
tilknytning til i løbet af de sidste 25 år.

Blokland
   Banehegnet
      Galgebakken
         VA Nord
            AB Nord
               AB Syd

Damgårdsarealet
                    VA Vest
                      Toften
                     Kanalen

AB Etagehusene
                  4 Syd
                4 Nord
              4 Række
        Gadekæret

KULTURFESTIVAL I BRØNDBY STRAND 
I weekenden fra fredag den 7. juni til søndag den 9. juni 
løber den årlige Kulturfestival i Brøndby Strand af stab-
len. På Festivallen spiller Melodi Grand Prix-ikonet, irske 
Johnny Logan sin eneste koncert på Sjælland. De ni bo-
ligafdelinger i Brøndby Strand har nemlig inviteret ham 

til at give en udendørs koncert i esplanadeparken lørdag 
aften kl. 21.30. Ønsker du en billet til koncerten, kan du 
finde yderlige oplysninger i invitationen, som er vedhæf-
tet mailen med nyhedsbrevet.


