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Nyt fra afdelingerne 

Kastaniegården VIBO afdeling 119 
 
 

Et behov for at renovere altan-
rækværkerne afstedkom en 
drøftelse om det ikke var mu-
ligt, at ”få lidt mere for penge-
ne”. Afdelingsbestyrelsen ud-
arbejdede sammen med en råd-
giver et idékatalog med for-
skellige løsninger, bl.a. udvi-
delse af eksisterende altaner, 
og etablering af altaner til de 
lejligheder, der alene havde 
franske altaner. En løsning, der 
efter urafstemning, blev valgt,  
og som vil medføre en huslejestigning på ca. 6% svarende til ca. kr. 320 
for en lejlighed på 81m². Den samlede udgift til etablering er ca. 4 mio. kr. 

 
 
 
Processen fra vedtagelse til 
igangsættelse har været tem-
melig lang, idet Københavns 
Kommunes sagsbehandling, i 
forbindelse med godkendelse 
af de statiske beregninger for 
de nye altaner tog lang tid.  

Arbejdet, der udføres af firma-
et Kontech A/S, er nu i gang. 
Kontech startede med at skære 
de gamle altaner ned, et arbej-

de der har medført megen støj og støvgener. Nu skal der opsættes bæringer 
til altanerne og til sidst skal altaner monteres. Det er planen at de nye alta-
ner kan stå klar til jul.  

Nuværende facade 

Fotostat af fremtidig facade 

Den nye altan 
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VIBO København 
 
På bestyrelsesmøde den 25. september 2008 besluttede bestyrelsen, at vederlag til foreningsbestyrelsen regule-
res i overensstemmelse med det af Dansk Statistik beregnede lønindeks for den private sektor. Reguleringen 
har virkning fra 1. juli 2009. 
 
Hvidovre Kommune har prækvalificeret VIBO til, sammen med 4 andre almene boligorganisationer, at afgive 
bud på opførelse af plejecenter med 72 almene ældreboliger. 
 
Bud skal afleveres senest 27. oktober 2008, kl. 12.00. 
 
VIBOs bud sker i samarbejde med Arkitema K/S, Rambøll Danmark A/S, Kuben Management A/S og Kuben 
Byg. 
 
Sidstnævnte indgår som totalleverandør for det samlede byggeri. 
 

 
VIBO Gribskov Kommune 

 
VIBO afd. 212 i Gilleleje og afd. 213 i Græsted 
 
Nogle gange går det rigtigt hurtigt og det er utroligt, at der - efter 1. spadestik på VIBO afdelingerne 212 og 
213 i henholdsvis Gilleleje og Græsted i marts og april måned - kunne afholdes rejsegilde på begge afdelinger 
den 23. september 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begge byggerier har ibrugtagning i år. 
 
 
VIBO afd. 214 i Græsted 
 
1. oktober blev VIBO afd. 214 sat i drift efter en byggetid på ca. 19 måneder. 
 
Afleveringsforretningen gik fint, men idet kommunen først skal klargøre servicearealerne, sker der først ind-
flytning i de 57 plejeboliger 1. november 2008. 
 
Der er planlagt ”åbent hus” 1. november og indvielse sker - ca. en måned efter at beboerne er indflyttet - 29. 
november. 
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Afdelingsbestyrelseskonference 
 

Konference for afdelingsbestyrelser blev afhold på Metalskolen Jørlunde den 3. og 4. oktober 2008. 

62 var tilmeldt konferencen, der om fredagen havde indlæg fra vicedirektør i BL, Bent Madsen, der med ud-
gangspunkt i Velfærdsministeriets rapport ” Den almene boligsektors styring” redegjorde for de forslag, der 
var angivet i rapporten. 

Egentligt var der ikke sket så meget nyt, siden Bent Madsen, på et temamøde i maj i VIBO regi redegjorde for 
virkningerne af Velfærdsministeriets rapport, men deltagerantallet på konferencen var betydeligt større end på 
temamødet i maj. Bent Madsens indlæg gav anledning til en livlig debat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aftenens menu blev indtaget til et festligt team af tjenere, der kunne andet end at servere den tre retters menu. 
 
Lørdag morgen blev indledt med et indlæg fra Christina Udesen/KAB, der orienterede om et nyt arbejdsred-
skab, der gratis kunne benyttes til at tage pulsen på naboskabet i boligområdet/afdelingen. 

Redskabet, der er udviklet af KAB og Rådgivende Sociologer A/S, med støtte fra Realdania og Landsbygge-
fonden, vil fremover blive administreret af BL. 

Christina oplyste at ”naboskabet” måler 9 temaer: 

Tilfredshed med boligsituationen (i almindelighed)  
Naboskab (om relationer i hverdagen mellem naboer)  
Forbindelser (til kolleger og bekendte i forbindelse med fritid og foreningsliv)  
Lovlydighed (om vores oplevelse af hvor meget kriminalitet, der er i boligområdet)  
Tillid (til naboer og andre i boligområdet)  
Det fysiske miljø (og hvor godt det fungerer til hverdagssamvær)  
Trivsel (personlig trivsel og hvordan vi synes, vi har det)  
Fra idé til handling (om at få ny inspiration til boligområdet)  
Plads til alle (om vores oplevelser af hvor stor accept vi har af beboere, der f.eks. har sociale problemer) 

Selvom det er gratis at benytte det koncept, der er udarbejdet, må man regne 
med udgifter til tryk og evt. professionel hjælp til at analysere resultaterne af 
en undersøgelse. Endvidere må initiativtagerne (typisk afdelingsbestyrelsen) 
påregne at bruge en del tid i forbindelse med planlægning, orientering og eva-
luering. 

Det blev oplyst, at VIBO afdelingerne 113 og 134 har fået gennemført en un-
dersøgelse af  ”naboskab” og Jackie Lauritsen, formand i afd. 134, fortalte om 
de erfaringer, der var fra undersøgelsen i afd. 134 og kunne anbefale, at der i 
afdelingerne blev foretaget en sådan undersøgelse, idet der blev skabt mulig-
hed for at prioritere indsatsen i afdelingen ud fra de resultater, der kom ud af 
undersøgelsen. 

Fra VIBOs side blev det meddelt, at såfremt man i en afdeling ønsker at 
iværksætte en undersøgelse af ”naboskab”, kunne afdelingsbestyrelsen rette 
henvendelse til Charlotte Sommer Bjørnsgaard på mail csb@vibo.dk. 

Fortsættes på side 4 

 

Diverse arrangementer 



Fortsat fra side 3 
 
 
Lørdagens sidste indlæg var fra konsulent Kim Tverskov, der - 
med udgangspunkt i den vision/mission og værdier som repræsen-
tantskabet vedtog i 2006 - fortalte om, hvordan afdelingsbestyrel-
serne kunne udarbejde en handleplan for egen afdeling. 
 
Til brug for afdelingsbestyrelsens arbejde blev der udleveret hjæl-
pemidler, omfattende  
 
Pjece med VIBOs vision/mission og værdier samt en tidsplan 
Idékatalog 
Hjælpeskemaer 
 
Punktet rejste en god debat, hvor det blandt andet blev oplyst, at 
den proces, der nu blev igangsat i afdelingerne, ville køre parallelt 
med, at foreningsbestyrelsen/administrationen på selskabsniveauet 
arbejder med forslag, der styrker det i 2006 vedtagne program. 
 
 
 

Formandsmøder 
 
Den 21. oktober 2008 blev der afholdt formandsmøde, hvor der var en livlig debat vedrørende driften af afde-
lingerne, med fokus på niveau for renholdelse og vedligeholdelse. 
 
Andet punkt på dagsordenen var en kort introduktion til VIBOs intranet. Forud for mødet var til samtlige afde-
lingsbestyrelsesmedlemmer udsendt brugernavn og password. På mødet blev det oplyst, at der hos enkelte af-
delingsbestyrelser var problemer med at logge sig på. Dette skulle efterfølgende være rettet, men såfremt der er 
afdelingsbestyrelser der har problemer, bedes de rette henvendelse til VIBOs edb-mand Lars Jensen på mail 
lj@vibo.dk. 
 
Der udsendes særskilt referat fra mødet. 
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Tiltrædelser: 
 

Ejendomsmesterassistent 
Karsten Stokholm 
Driftsområde Øst pr. 1.10.08 
 

Ejendomsassistent 
Michael Hansen 
Driftsområde Midt pr. 1.11.08 
 

Fratrædelser: 
 

Johnny W. Jensen 
Driftsområde Øst 
pr. 31.8.08 
 

Jørgen Pedersen 
Driftsområde Midt 
Pr. 26.9.08 
 

 

Fødselsdage: 
 

Finn Flecks 
Driftsområde Midt 
60 år den 29.11.08 
 

Finn Andersen 
Driftsområde Nivå 
50 år den 15.1.09 

Jubilæer: 
 

Dinah Stuhde 
Bogholderi 
Sankt Peders Stræde 
20 år den 1.11.08 
 

Karsten Rieck 
Driftsområde Øst 
20 år den 1.11.08 
 

Jørn Clausen 
Driftsområde Syd 
20 år den 1.1.09  
 

Jeanne Bergstrøm 
Sekretariat 
Sankt Peders Stræde 
15 år den 25.1.09  
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Landsbyggefonden har fra 2006 haft en pulje til rådighed til 
sociale og forebyggende indsatser i problemramte boligafde-
linger. I 2010 uddeles den sidste portion penge fra denne pulje. 
Ansøgninger til puljen skal dog allerede ligge på Landsbygge-
fondens bord 1. april 2009.  
 
Der er altså langt fra tanke til handling. 
 

Det har bl.a. afdeling 127 måttet sande. Her er der, i samarbej-
de med afd. 108, 142 og 147, søgt midler fra 2008/9 puljen. 
De forventes at komme til udbetaling i starten af 2009. Ansøg-
ningsprocessen startede allerede i 2007, og i mellemtiden er 
problemerne i afdelingen ikke blevet mindre. 
 
Derfor har afdelingsbestyrelsen nu foreløbig taget sagen i egen 
hånd. I samarbejde med to frivillige har de, med støtte fra VI-
BO, oprettet en børneklub. De har også søgt - og fået - penge 
fra det lokale Områdeløft til et lommepengeprojekt under nav-
net ”ren gade - ingen ballade”. Begge dele for at få de unge 
væk fra gaden og forhindre hærværk. 
 
På den måde har afdelingsbestyrelsen og de frivillige i afde-
ling 127 skabt et rigtigt godt grundlag for den kommende bo-
ligsociale indsats.  
 

Denne lille historie både for at sige JA - fondsverdenen er 
langsommelig. Men også for at sige, at der er flere muligheder 
for afdelingsbestyrelserne, hvis de ønsker at sætte noget i gang 
hurtigt og i mindre skala. Evt. hjælp kan fås ved henvendelse 
til Charlotte Sommer Bjørnsgaaard (tlf. 3342 0048 - mail 
csb@vibo.dk) 
 
Kig efter de små tegn i jeres afdeling - stiger vedligeholdelses-
udgifterne pga. hærværk, føler beboerne sig utrygge, begynder 
interessen for fællesaktiviteter at sygne hen, er tilslutningen til 
beboerdemokratiet lidt sløjt? Måske er der behov for en fore-
byggende indsats. Det er vigtigt, at tage fat, før problemerne 
vokser sig for store. Det er nu, vi skal starte dialogen, hvis der 
skal søges midler i Landsbyggefonden. 

Den sociale klumme 
Fondsverdenens langsommelighed 
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Ansøgningsprocessen skridt for skridt 

 
 Landsbyggefonden melder støtte-

rammer og ansøgningsfrist ud. 
 
 Boligorganisationen udarbejder i 

samarbejde med kommunen, afde-
ling(er) og andre lokale interessen-
ter en foreløbig helhedsplan. Den 
skal beskrive hvorfor der søges, 
hvad der søges til og hvor meget 
der søges. 

 
 Helhedsplanen sendes til kommu-

nen, der skal godkende den inden 
den sendes til Landsbyggefonden. 

 
 På baggrund af den foreløbige hel-

hedsplan melder Landsbyggefon-
den ud, om de vil støtte projektet 
og med hvor meget. 

 
 Den foreløbige helhedsplan detalje-

res og præciseres i forhold til fon-
dens udmelding. Produktet er en 
endelig helhedsplan. 

 
 Sendes igen til kommunen og her-

efter Landsbyggefonden. 
 
 Landsbyggefonden melder et ende-

ligt tilsagn ud. Altså hvor meget 
der støttes med og hvornår pengene 
er til udbetaling 

 
Processen tager ca. 2 år fra det første forar-
bejde til første rate er udbetalt. 

Jurahjørnet 
 

Der er  ikke indslag i jurahjørnet, da Tina Kastberg har barselsorlov 

(jurafunktionen er forøget med en dreng på 3700 g og 53 cm lang)  

 
 



 

Drift-afdelinger (Nord, Nivå, Vest): 
Søren Kjerulff (Nord, Nivå, Vest) 
E-mail: sk@vibo.dk 
 

Helle F. Jonassen (Nord) 
Tlf.: 4839 4647 
E-mail: nord@vibo.dk 
 

Stina Hallkvist Guidje (Nivå) 
Tlf.: 4914 4213 
E-mail: nivaa@vibo.dk 
 

Helle Guldberg Olsen (Vest) 
Tlf.: 4656 2611 
E-mail: vest@vibo.dk 
 
Udlejning: 
 

Annie Johansen:  
E-mail: aj@vibo.dk 
 
Lisa Andersen:  
E-mail: la@vibo.dk 
 
Charlotte Nyborg: 
E-mail: cn@vibo.dk 
 
Birthe Larsson: 
E-mail: bl@vibo.dk 
 
Linda Stark: 
E-mail: ls@vibo.dk 
 
Sandie Rousing: 
E-mail: sr@vibo.dk 
 
Marianne Hansen  
Omstillingen 
E-mail: mah@vibo.dk 
 

 

Sekretariat: 
Jeanne Bergstrøm 
Tlf.: 3342 0016 -  
E-mail: jea@vibo.dk 
 
Intern revisor: 
Merethe Bryder 
Tlf.: 3342 0031 
E-mail: amb@vibo.dk 
 
Boligsocial projektleder: 
Charlotte Sommer Bjørnsgaard 
Tlf.: 3342 0048 
E-mail: csb@vibo.dk 
 

 

Følgende medarbejdere varetager ansvaret 
for de enkelte afdelinger: 
 

Brigitte Tolderlund: 
Afd.: 113, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 
270, 293, 350, 395, 397, 210, 211, 306 
og 819 
Tlf.: 3342 0046  
E-mail: bto@vibo.dk 
 

Yvonne Ersgaard:  
Afd.: 101, 102, 103, 105, 820, 940 og 
960-976. 
Tlf.: 3342 0053 
E-mail: ye@vibo.dk 
 

Pernille Steffensen 
Afd.: 106, 107, 108, 117, 123, 127, 133, 
147, 155, 177 og 187. 
Tlf.: 3342 0055 
E-mail: ps@vibo.dk 
 

Dinah Stuhde: 
Afd.: 104, 110, 116, 119, 120, 129, 140, 
153, 159, 173, 199, 812, 830, 981 og 985 
Tlf.: 3342 0047 
E-mail: stuhde@vibo.dk 
 

Britt L. Petersen: 
Afd.: 134 og 142 
Tlf.: 3342 0054 
E-mail: blp@vibo.dk 
 

Linda Andersen: 
Kreditoransvarlig 
Afd.: 109, 111, 112, 114, 115, 118, 122, 
137, 175, 179, 802 og 810 
Tlf.: 3342 0051 
E-mail: lan@vibo.dk 
 

Jeanie Andresen (vikar): 
Afd.: 121, 135 og 141 
Tlf.: 3342 0052 
E-mail: ja@vibo.dk 

Regnskabsafdelingen: 
Sekretariat, intern revision og 

boligsociale opgaver 
Erland Germer: Tlf.: 3342 0045 

E-mail: eg@vibo.dk 
 

Drift-administration: 
Margit Kunze 
Tlf.: 3342 0019 - e-mail: mk@vibo.dk 
 

Pia Mortensen:  
Tlf.: 3342 0023 - e-mail: pia@vibo.dk 
 
Drift-teknik: 
Renovering/internet/telefoni/tv: 
 

John Christensen 
Tlf.: 3342 0024 - e-mail: jc@vibo.dk 
 

H.C. Stolten:  
Tlf.: 3342 0028 - e-mail: hc@vibo.dk 
 

Vibeke Klysner 
Tlf.: 3342 0021 - e-mail: vibs@vibo.dk 
 
Juridisk afdeling: 
 

Tina Kastberg (barselsorlov):  
Tlf.: 3342 0036 - e-mail: tinak@vibo.dk 
 
Edb: 
 

Lars Jensen:  
Tlf.: 3342 0018 - e-mail: lj@vibo.dk 
 
Drift-afdelinger (Midt, Syd, Øst): 
 

Henrik Nielsen (Midt, Syd, Øst) 
Tlf.: 3342 0032 - e-mail: hn@vibo.dk 
 

Svend Olsen (Midt) 
Tlf.: 3342 0027 - e-mail: so@vibo.dk 
 

Kåre Andresen (Syd) 
Tlf.: 3342 0035 - e-mail: ka@vibo.dk 
 

Kim Andersen (Øst) 
Tlf.: 3342 0034 - e-mail: kia@vibo.dk 
 

Sussi Høiagaard (Midt/Syd) 
Tlf.: 3342 0022 - e-mail: sh@vibo.dk 
 

Berit Mikkelsen (Syd) 
(Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153, 819) 
Tlf.: 3254 2614 - e-mail: bm@vibo.dk 
 

Alice A. Jespersen (Øst) 
Tlf.: 3531 1500 - e-mail: oest@vibo.dk 
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Driftsafdelingen: 
Drift-administration, nybyggeri, teknik, juridisk afdeling, 

edb, drift-afdelinger og udlejning  
 
 Kaare Vestermann: Tlf.: 3342 0020 - E-mail: kv@vibo.dk 


