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Først og fremmest er der en høj grad af enighed, blandt 
både beboere og beboerdemokrater, om at ejendoms-
kontorenes service er blevet bedre det seneste  år.  Der 
er også en voksende enighed om, at bygningerne bliver 
vedligeholdt, udearealerne plejet og at fejl og mangler i 
boligerne bliver udbedret. Derudover er der også stor og 
voksende enighed om, at informationsniveauet er godt. 

Opbakning til høj kvalitet
Beboerne udtrykker også stor opbakning til, at BO-VEST 
skal levere høj kvalitet samtidig med, at huslejen ikke må 
blive for høj. 

Parate til it
I forbindelse med den digitaliseringsstrategi, der er un-
der opsejling i BO-VEST, blev der også spurgt til beboer-
nes it-parathed. Her blev det klart, at beboerne er godt 
rustet til en højere grad af digital kommunikation, og 29 
pct. af beboerne giver desuden udtryk for, at de er mo-
tiverede for at blive opkvalificeret gennem uddannelse.

En rapport med resultaterne af undersøgelsen vil blive 
lagt på BO-VESTs hjemmeside og udsendt til alle afde-
lingsbestyrelser inden sommerferien.

Ti heldige vindere
Undersøgelsens spørgeskema til beboerne blev sendt til 
1000 tilfældigt udvalgte lejemål, repræsentativt fordelt 
mellem de tre boligorganisationer. Heraf svarede cirka 
en tredjedel. 

Spørgeskemaet til beboerdemokrater blev sendt til alle, 
der er aktive i beboerdemokratiet, hvoraf 121 besvarel-
ser kom retur.

Blandt de deltagende blev der trukket lod om 10 køb-
mandskurve til en værdi af 1000 kroner. De heldige vin-
dere var: 

Irene Iversen (4 Nord) 
Sarah Kragh-Maschvitsz (Galgebakken) 
Betina Sørensen (Blokland) 
Henrik Rasmussen (Blokland) 
Dogan Kartal (4 Række) 
Toni Pedersen (Solhusene) 
Lotte Holtoug (Capellavænget) 
Mads Jensen (Tranevænget)
Poul Thomsen Wacher (Moserne) 
Mia Barting (Tranehaven). 

GENERELT STIGENDE TILFREDSHED
Resultaterne af den tilfredshedsundersøgelse, som blev lavet blandt beboere og beboerdemokra-
ter i starten af foråret, tegner et generelt billede af, at tilfredsheden med den service, BO-VEST og 
ejendomskontorerne yder, er stigende, når man sammenligner med resultaterne fra en tilsvarende 
undersøgelse i 2010.
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EN AFTEN MED DEBAT OG STOR SPØRGELYST
Beboerne er i centrum i BO-VEST. Det står klart ovenpå repræsentantskabsmødet i BO-VEST, hvor 
spørgelysten, debativeren og det kritiske, men alligevel meget konstruktive fokus, var i højsædet. 

Der var en livlig og spændende debat, da repræsentan-
ter fra AB, VA og Tranemosegård var samlet til det årlige 
repræsentantskabsmøde i BO-VEST. 

Omkring 50 mennesker fra Albertslund, Brøndby, Ishøj 
og Greve debatterede og stillede spørgsmål på livet løs, 
men i en konstruktiv tone, hvor blikket hele tiden var 
rettet mod løsninger, der ville gøre tilværelsen nemmere 
for beboerne i de 36 boligafdelinger, BO-VEST admini-
strerer. 

I sin mundtlige beretning kom BO-VESTs formand Vinie 
Hansen især ind på emner som strategi, frivilligt arbejde, 
boligpolitisk arbejde, boligsociale projekter, helhedspla-
ner og renoveringer og de kommende års digitaliserin-
ger, der på en gang skal imødekomme en stadig større 
efterspørgsel på digitale selvbetjeningsløsninger, dog 
uden at hægte de mennesker, der ikke er fortrolige med 
det digitale univers af. 

Beretningen blev startskuddet på en lang debat blandt 
andet om beboernes rettigheder i forhold til boligsel-
skabet, forslag til hvidbøger om renoveringer og det 
urimelige i at fjernvarmeselskaberne ændrer betalings-
terminer til hver tredje måned, da det af en del almene 
beboere opleves som en stor sum penge at skulle af med 
på en gang. 

Beretningen blev dog vedtaget med meget stor opbak-
ning fra repræsentantskabet. 

Overskud i BO-VEST
Derpå var der også opbakning til regnskabet for 2012, 
der viser et overskud til BO-VEST på 203.000 kr., og ef-
terfølgende kunne de fremmødte også stemme for bud-
gettet for 2014. men også her var der debat og mange 
spørgsmål, for repræsentanterne ønskede tydeligvis at 
have indsigt i og forståelse for BO-VESTs økonomiske 
forhold. 

Næste punkt på dagsordenen var digitaliseringsstrategi. 
Her var administrerende direktør Ulrik Brock Hoffmeyer 
på podiet for at fortælle om, hvad BO-VEST allerede har 
gjort, skal gøre og gerne vil. 

Ulrik Brock Hoffmeyer fortalte undervejs også om ambi-
tionen om, at hver enkelt beboer i AB, VA og Tranemose-
gård får sin egne side under BO-VESTs hjemmeside, hvor 
man kan logge ind og se sine huslejebetalinger, varme-
regninger, korrespondance med BO-VEST osv. Det vil 
være en mulighed for at løfte dem, der måtte ønske det 
fra fuld betjening over medbetjening til selvbetjening. 

Herefter var det AB-formand Karl Neumanns tur til at 
fortælle om BO-VESTs handlingsprogram for 2013-2014. 
Det åbnede igen for en længere debat – denne gang om 
behovet for konkrete og meget målbare underpunkter i 
programmet. Efter længere tid stod det dog klart, at der 
ikke var opbakning til dette, men at bestyrelsen skulle 
have et ’frirum’ til sit arbejde med indholdet af hand-
lingsprogrammet, hvor de enkelte elementer i sig selv 
allerede er konkrete. 

Stigende tilfredshed
Efter Karl Neumann blev det igen Vinie Hansens tur til at 
fremlægge resultatet af tilfredshedsundersøgelsen. Den 
viste, at både beboere og beboerdemokrater i stigende 
grad er tilfredse med BO-VEST – om end der i sagens na-
tur altid er plads til forbedringer rundt omkring. 

Biba Schwoon, medlem af BO-VESTs bestyrelse, kunne så 
præsentere resultaterne af undersøgelsen af det frivilli-
ge arbejde i de mange boligafdelinger, BO-VEST admini-
strerer, herunder værktøjskassen for frivillige, som ligger 
på BO-VESTs hjemmeside.
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Dorthe Larsen, formand i Tranemosegård, fremlagde det 
kommende års kursusprogram, inden hun under næste 
punkt i dagsordenen blev genvalgt uden modkandida-
ter som næstformand i BO-VEST. Der var heller ikke mod-
kandidater til Jørgen Fahlgren og Hugo Thuges genvalg 
til BO-VESTs bestyrelse, men der var kampvalg til sup-
pleantposterne. Her var Helle Winkel (Tranevænget) og 
Jeannette Nauta-Ridderstrøm (AB Nord) på genvalg, 
men de fik kamp til stregen af Svend Larsen (Blokland). 
Det blev dog – efter et tæt valg – til genvalg til Helle og 
Jeannette. 

Slutteligt blev KPMG genvalgt som revisionsselskab og 
Vinie Hansen kunne takke for en god aften, der på bed-
ste vis havde demonstreret, hvad beboerdemokratiet i 
almene boligområder er til for: Beboerne og en aktiv stil-
lingtagen til det lokalområde, man er en del af. 

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i BO-VESTs admi-
nistration mandag den 27. maj 2013. 

INSPIRATION OG GODE RÅD TIL FRIVILLIGE 
BO-VESTs har henover efteråret og foråret arbejdet på at lave en værktøjskasse for frivillige. Det ar-
bejde er nu afsluttet og værktøjskassen er klar til brug.

Formålet med værktøjskassen for frivillige er at komme 
med en række redskaber, der kan hjælpe interesserede i 
gang med frivillige projekter i boligområderne. Desuden 
er det hensigten, at værktøjskassen skal give inspiration 
og hjælp til dem, der allerede arbejder som frivillige eller 
sidder som beboerrepræsentanter i afdelingsbestyrel-
serne. 

I den nye værktøjskasse finder man blandt andet inspi-
ration til opstart af og allerede igangværende frivillige 
projekter, råd om regler og økonomi, skabeloner til for 
eksempel vedtægter, oplysninger om, hvordan man 
danner en forening og meget mere. 

Værktøjskassen er ligesom ”e-håndbogen for beboerde-
mokrater” en underside til BO-VESTs hjemmeside, hvor 
man kan klikke sig rundt og få gode råd og inspiration. 

Du finder værktøjskassen for frivillige her: http://bo-vest.
dk/sitecore/content/Frivillighed.aspx
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Albertslund har i starten 
af året været hærget af 
brande. Her er flere af AB’s 
boligafdelinger også ble-
vet ramt. Som konsekvens 
heraf har AB’s forsikrings-
selskab Tryg set sig nød-
saget til at give en præ-
miestigning på samtlige 
ejendomme på 129 pct. 
En stigning der vil træde i 
kraft fra 1. januar 2014. 

Det vil desværre blive direkte mærkbart på huslejen for 
alle beboere i AB’s boligafdelinger. Det præcise beløb vil 
først blive kendt i forbindelse med budgetlægningen, 
men der er formentlig tale om en stigning på ca. 100 kr. 
om måneden pr. bolig. 

NY BOLIG- OG HR-CHEF I BO-VEST 
BO-VEST har foretaget en mindre organisationsændring, og ledelsen har fået et ekstra medlem. Car-
sten Brank er begyndt som chef for den nye afdeling, Bolig &   HR og Carsten får dermed ansvaret for 
den daglige drift og udvikling af boligudlejningen samt HR-arbejdet. 

Med andre ord får BO-VESTs nye chef ansvaret for to af 
de vigtige interessenter i BO-VEST – lejerne på den ene 
side, og medarbejderne på den anden. 

Carsten har det sidste år arbejdet i ATP med opbygning 
af bl.a. boligstøtteafdelingen i Udbetaling Danmark, der 
i høj grad har relation til boligorganisationer og den al-
mene sektor. Det er også i forbindelse med det arbejde, 
at Carsten har fået kendskab til den almene sektor, og 
de spændende opgaver, der er her. Det var derfor, han 
sagde ja til stillingen. 

Carsten glæder sig til at bidrage med sin ledelses- og or-
ganisationserfaring i forbindelse med opbygning af en 
ny afdeling og til at sikre drift og fremdrift i organisatio-
nen generelt.

BRANDE GIVER PRÆMIEFORHØJELSE
Ildspåsættelserne i Albertslund, som især hærgede henover foråret, får nu ærgerlige konsekvenser 
for beboerne i Albertslund Boligselskab. 

Det er en rigtig uheldig situation, at de der påsætter 
brandene og skaber utryghed nu også er skyld i præmie-
forhøjelser, der bliver til huslejestigninger for samtlige 
beboere i AB. Derfor har BO-VEST allerede igangsat flere 
tiltag, som skal hjælpe til at undgå flere ildspåsætteler i 
fremtiden, så der igen kan blive skabt tryghed i området, 
og så yderligere stigninger i forsikringspræmierne kan 
undgås. 

Der er blandt andet blevet opsat mere lys i afdelingerne, 
tjekket for brandbart affald og flyttet ting væk fra byg-
ningerne. Nogle afdelinger er også i gang med tiltag om 
anden affaldssortering og aflåsning af de eksisterende 
affaldsskure. 
 
Følgende AB-afdelinger har været ramt af brande: AB 
Syd, AB Etagehusene, AB Nord, Troldnøddegården og 
institutionen Frihjulet.
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LANDSBYGGEFONDEN ER POSITIV
Der var positive tilkendegivelser fra Landsbyggefonden, da de var på besigtigelse i Blokland i forbin-
delse med den fysiske helhedsplan i afdelingen.

Som led i processen med helhedsplanen i Blokland var 
Landbyggefonden på besigtigelse i afdelingen den 30. 
maj. Helt generelt var Landbyggefonden meget positive 
overfor oplægget til helhedsplanen. 

Vil gerne yde lån
Efter besigtigelsen er fonden indstillet på at yde støttede 
lån til en lang række ekstraordinære renoveringsarbej-
der, sammenlægning af lejligheder med øget tilgæn-
gelighed, forbedring af udearealer, en åbning af bebyg-
gelsens lange blok ved nedrivning af et antal boliger og 
etablering af vinduer i de nye gavle.

Derudover kan der også blive etableret nye boliger med 
tilgængelighed i den tidligere børneinstitution.

Landsbyggefonden var også positive overfor at se nær-

mere på forslaget om at ombygge den ene af de korte 
blokke til rækkehuse.

Støtte til nyt fælleshus
Også et fælleshus på 300 kvadratmeter kan blive opført. 
Her opfordrede Landsbyggefonden endda til at fælles-
huset bliver etableret så hurtigt som muligt, så det kan 
blive udnyttet til boligsociale aktiviteter, mens ABC-pro-
jektet stadig kører.

Landsbyggefonden gav til sidst udtryk for, at de forven-
ter at kunne meddele skema A-tilsagn i år 2015.

Ved besigtigelsen deltog repræsentanter fra Landsbyg-
gefonden, afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret, 
ABC sekretariatet, Albertslund Kommune, de tekniske 
rådgivere samt BO-VESTs administration.
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PUBLIKUMSREKORD TIL KULTURWEEKEND
Der var mange besøgende, godt vejr og god stemning da KulturWeekenden for attende år i træk løb 
af stablen i Esplanadeparken i Brøndby Strand.

der, foreningsboder, børnehjørne og 
meget mere. Blandt andet blev hele 
arrangementet rundet af med optræ-
den fra Outlandish. De tre medlem-
mer af musikgruppen Isam, Lenny og 
Waqas er selv vokset op i Kisumparken 
og Brøndby strand, hvor de grundlag-
de deres musikalske karriere og kunne 
derfor fortælle mange gode historier 
fra dengang.  

Den succesrige weekend viser endnu 
engang, at det ved hjælp af mange for-
eninger og frivilliges indsats er muligt 
at løfte et stort arrangement til glæde 
for både områdets beboere og gæster 
ude fra. 

KulturWeekenden er arrangeret i et 
samarbejde mellem de 9 boligafdelin-
ger i Brøndby Strand, Brøndby Strand 
Kirke, Brøndby Kommune og lokale 
foreninger i bydelenBalloner bliver sendt til vejrs ved åbningen af KulturWeekend 2013.

Omkring 1.500 publikummer var kommet for at se koncerten med Outlandish

Den årlige kulturfest i Brøndby Strand, 
som blev holdt i weekenden fra den 7. 
til den 9. juni, oplevede denne gang 
publikumsrekord. I løbet af weeken-
den mødte omkring 4.000 op for at 
deltage i festlighederne. 

Også denne gang blev festlighederne 
skudt i gang med ballonopsætning 
og en åbningstale, som i år blev holdt 
af Grete Mietke, som er formand for 
’Syng sammen’. Hun talte blandt andet 
om kulturbegrebet og sagde, at Kultur-
Weekenden med alle sine forskellighe-
der er et bevis på, at kultur ikke kun er 
noget fint, der foregår på kunstmuseer 
og i teatret.  

Brøndby Strands mangfoldighed blev 
herefter vist frem med både store og 
små musiknavne, loppe- og madbo-



Nyhedsbrev • Juni • 2013

Vridsløselille Andelsboligforening • Tranemosegård • Albertslund Boligselskab

7

NY MODEL FOR UDSATTE BOLIGOMRÅDER
Regeringen har sammen med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om 
en ny model for de udsatte boligområder. 

Aftalen indeholder blandt andet to nye kriterier for, 
hvornår et boligområde kan blive defineret som socialt 
udsat. Udover de eksisterende tre kriterier om krimi-
nalitet, etnicitet og beskæftigelse er der blevet tilføjet 
kriterier om uddannelse og indkomst. Fremover skal et 
boligområde opfylde tre ud af fem kriterier for at blive 
defineret som socialt udsat. 

Askerød ryger ud af listen
De nye kriterier betyder at listen over særligt udsatte 
områder fremover vil indeholde 34 boligområder mod 
de nuværende 33. Mere specifikt vil 7 boligområder for-
lade listen, mens 8 nye kommer til. 

VA-afdelingen Askerød i Greve er blandt andre et af de 
områder, der ser ud til at forlade listen ved indførelsen 
af de nye kriterier. Der er dog indtil videre kun tale om 
en testopgørelse over de udsatte boligområder, da den 
officielle liste først vil blive opdateret i oktober måned 
senere på året.

De tre eksisterende kriterier:
•	 	Andelen	af	18-64-årige	uden	tilknytning	til	arbejdsmarkedet	eller	uddannelse	overstiger	40	procent	(gennem-

snit for de seneste to år). 
•	 	Andelen	af	indvandrere	og	efterkommere	fra	ikke-vestlige	lande	overstiger	50	procent.	
•	 	Antal	dømte	 for	overtrædelse	af	straffeloven,	våbenloven	eller	 lov	om	euforiserende	stoffer	overstiger	2,70	

procent af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste to år). 

De to nye kriterier:
•	 	Andelen	af	beboere	i	alderen	30-59	år,	der	alene	har	en	grunduddannelse	(inklusive	uoplyst	uddannelse),	over-

stiger 50 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe 
•	 	Den	gennemsnitlige	bruttoindkomst	for	skattepligtige	i	alderen	15-64	år	i	området	eksklusive	uddannelses-

søgende er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. 

Mindre fokus på etnicitet
Formålet med de nye kriterier er at gøre listen mere nu-
anceret og bredspektret. Samtidig lader det også til, at 
indførelsen af de to nye kriterier giver den etniske sam-
mensætning mindre betydning. Ud af de otte nye bolig-
områder, som vil komme med på listen, har kun to en for 
høj andel af indvandre i forhold til kriterierne, der siger, 
at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande overstiger 50 procent.

God sommer!

Vi er nu officielt trådt ind i sommermånederne. Det betyder, at 
nyhedsbrevet holder en lille sommerpause. Næste nummer ud-
kommer i august. Nyhedsbrevet ønsker alle en god sommer. 


