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Møder/kurser m.m. 2010:

VIBO afdeling 129
Byggeskaderenovering

Temamøder:
Hvordan kan man får beboerne til
at følge sig trygge i afdelingerne
22. marts 2011
kl. 17.00 - 20.00
Årsgennemgang og vedligeholdelsesplaner
12. april 2011
kl. 17.00 - 20.00
Helhedsplaner
6. september 2011
kl. 17.00 - 20.00
Handlingsprogram for 2011-2015
20. september 2011
kl. 17.00 - 20.00

I VIBO afdeling 129, Ålekistehuset på Ålekistevej gennemføres en byggeskaderenoveringssag.
Afdelingen var oprindelig opført med betonelementer med indstøbte murstensskaller. Disse mursten faldt ned. En undersøgelse viste, at betondæklaget var for lille, så alt det bærende jern bag ved rustede. Der var kun
en løsning. Alle betonelementerne med murstensskallerne skulle ned.
Det samlede vedtagne projekt er følgende: Eksisterende facadeelementer
fjernes, der isoleres, der opmures nye facader, alle vinduer og døre udskiftes og der laves altaner til alle boliger.
Byggeskadesagen afsluttes i starten af 2011.

Formandsmøder:
22. februar 2011, kl. 17.00
30. august 2011, kl. 17.00
Edb-kurser
Februar/marts 2011
Arrangementer i øvrigt:
Konference for afdelingsbestyrelser
7./8. oktober 2011
Ordinært repræsentantskabsmøde
Før renoveringen
i VIBO København
24. november 2011, kl. 19.00
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Tlf: 3342 0000
Fax: 3342 0060
E-mail: vibo@vibo.dk
Internet: www.vibo.dk
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Pia Mortensen
Nyhedsbrevet udsendes til VIBO’s medarbejdere, selskabsog afdelingsbestyrelser.
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Undervejs

Næsten færdig

1

Nyhedsbrev nr. 3 - november 2010

VIBO København
Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøder den 24. juni, 12. august, 9. september og 28. oktober 2010.
På bestyrelsesmødet den 24. juni 2010 blev der, udover planlægning af temamøde/formandsmøde og konference den 8. – 9. oktober 2010, sat fokus på målsætning og handlingsplan, hvor det aftaltes, at man på mødet i
august skulle behandle og samordne tilbagemeldingen fra den nedsatte arbejdsgruppe bestående af John Christensen afdeling 118, Lise Jørgensen afdeling 802 og Bo Sand afdeling 819.
For så vidt angik det forventede overskud for året, var der enighed om, at foreslå dette anvendt indenfor områderne markedsføring, skadesforebyggelse og boligsocialt arbejde.
På bestyrelsesmødet den 12. august 2010 var der forud for mødet en gennemgang af de forslag, som arbejdsgruppen for ny målsætning for VIBO, havde udarbejdet.
På selve bestyrelsesmødet blev forslagene bearbejdet, og der var enighed om, at det nye sammenfattede målsætningsprogram skulle medtages på førstkommende temamøde den 17. august 2010 som et ekstra punkt,
idet temamødet egentlig alene skulle have omhandlet nye vedtægter.
I forbindelse med de nye udlejningsregler drøftede bestyrelsen status med udgangspunkt i, at der var udsendt
en skrivelse til samtlige medlemmer med anmodning om en tilbagemelding, om man fortsat ønskede at være
på VIBO’s venteliste. På udsendelsestidspunktet havde VIBO ca. 47.000 medlemmer, hvoraf 4.850 var aktivt
boligsøgende. Da tilmeldingsfristen var udløbet den 31. maj 2010, havde VIBO modtaget ca. 12.000 positive
tilbagemeldinger.
Som et særskilt punkt blev statens nye regler for almene boliger gennemgået, med fokus på, hvilke bestemmelser der var indkoopereret i VIBO, samt hvilke (få) bestemmelser der endnu ikke var indkoopereret, herunder:

• Nye vedtægter som forelægges repræsentantskabsmødet i november 2010.
• Godtgørelse for individuel råderet er 114.144 kr. (2011 priser). Man kan ansøge kommunen om forhøjelse
af dette beløb til 165.909 kr. (2011 priser). Bestyrelsen har besluttet, at VIBO skulle søge om maksimal
godtgørelse. Der blev sendt ansøgning til Københavns Kommune den 25. august 2010. VIBO afventer
svar på ansøgningen.

• Offentliggørelse af referater, hvor bestyrelsen besluttede, at dette skulle ske på VIBO’s hjemmeside. Dette
er efterfølgende blevet igangsat.
Fredensborg kommune havde anmodet om, at nuværende aftale om fleksibel udlejning blev forlænget til
2012, hvilket blev godkendt af bestyrelsen.
I forbindelse med at Københavns Kommune har ændret samarbejdsaftalen mellem kommunen, BL 1. kreds
og boligorganisationerne, og i forbindelse hermed etableret et nyt samarbejdsforum, besluttede bestyrelsen, at
udpege Kaare Vestermann som VIBO’s repræsentant i det nye samarbejdsforum.
På bestyrelsesmødet den 9. september 2010 var der fokus på en række nye tiltag af administrativ og uddannelsesmæssig karakter, blandt andet:

•
•
•
•
•
•

Plan for uddannelse af afdelingsbestyrelser i blandt andet vedligeholdelsesplaner
Udarbejdelse af procedure blandt andet for behandling af systematisk hærværk i afdelingerne
Udarbejdelse af en markedsføringsstrategi blev placeret i Informationsudvalget
Udarbejdelse af en medarbejdertilfredshedsundersøgelse blev placeret i Virksomhedsnævnet
Revision af forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt
Revision af forretningsorden for direktøren blev godkendt.

Fortsættes næste side ...
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… fortsat fra forrige side

På bestyrelsesmødet den 28. oktober 2010 besluttede bestyrelsen at tiltræde ændringen af bestyrelsens vederlag for lejemålsenheder i drift, jf. BL info nr. 4910.
En drøftelse af, hvorvidt der skulle indføres opkrævning af omkostninger ved manglende PBS-tilmelding blev
ikke vedtaget.
Afdelingsbestyrelseskonferencen den 8. – 9. oktober 2010 blev evalueret, med en hensigtserklæring om, at der
skal ske en justering af underholdningen næste år.
Oplæg til aftale om fleksibel udlejning blev gennemgået, og det blev besluttet, at man i VIBO skal søge størst
mulig fleksibel udlejning i både kategorien 40+ med 7/9 fleksibel udlejning og 4/9 i kategorien 40-. Aftalen
forelægges på repræsentantskabsmødet i november måned 2010.
Et forslag fra udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde om, at problemfamilier tilbydes at flytte fra det
nærområde hvor f.eks. unge familiemedlemmer har været involveret i kriminalitet, blev ikke vedtaget, idet bestyrelsen fandt, at man ikke skulle flytte problemfamilier fra en afdeling til en anden.

VIBO flag
Nu er det igen muligt for afdelinger med flagstang,
at få et VIBO flag.
Flaget findes i to størrelser:
Et til flagstænger med en højde på 8 – 9 meter, og
Et til flagstænger med en højde på 10 – 12 meter.
Kontakt Ulla Nevers på mail un@vibo.dk eller
telefonisk på 3342 0016, hvis der i afdelingen
er interesse for, at erhverve et VIBO flag.
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Energiopfølgning
Som det blev oplyst på formandsmøde den 24.
august 2010, vil vi fra og med november 2010
og fremover sende en forenklet månedsrapport
over afdelingens forbrug/budget for vand, varme
og el til afdelingsbestyrelsen (v/formanden).
Den nye månedsrapport fylder ”kun” en side og
er betydelig mere overskuelig end den udvidede
rapport, der fylder 6 sider, men såfremt der er
afdelingsbestyrelser der fortsat ønsker den udvidede månedsrapport, kan Vibeke Klysner kontaktes telefonisk på 3342 0021 eller på mail:
vk@vibo.dk.

BL INFORMERER
Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr,
beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne
Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse:
A. Maksimum for godtgørelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87 stk. 5, vil højst kunne udgøre 114.144 kr.
B. Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87 stk. 5,
kan højst beløbe sig til 165.909 kr.
De nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december 2010.
C. Forhøjelse af beboerindskud pr. m2. Hvis indskuddet skønnes ikke at kunne dække rimelige udgifter til fraflytning kan
indskuddet i hele 2011 forhøjes med 216 kr. uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. § 48 stk. 2 i lov om leje af
almene boliger
D. Påkravsgebyret, efter lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2, der skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig
pengeydelse i lejeforholdet, er i 2011 forhøjet med 4 kr. til 259 kr.
E. Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for beboerklagenævn, jf. § 102, stk. 1 i lov om leje af almene
boliger, forhøjes med 2 kr. til 133 kr. i 2011.
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Jurahjørnet
Forbudte hunderacer
1. juli 2010 trådte en ændring af hundeloven i kraft der medfører forbud mod 13 hunderacer.
Følgende hunderacer betegnes som kamphunde/muskel-hunde/hyrdehunde, og er forbudt at have som husdyr i
VIBO:

Amerikansk
rrier
Pittbull te

staffordshire
terrier
Fila brasileiro

Tosa Inu

Boerloel

gentino
Dogo ar

Ameri
kansk

bulldo
g

Kangal

Sydrussisk ovtcharka

Centralasia
tisk ovtcha
rk

a

Tornjak

Kaukasisk ovtcharka
Sarplaninac

Det kan være yderst relevant at tjekke afdelingens husorden, således at den ikke er i modstrid med de nye regler i hundeloven.
Vi vil foreslå følgende tekst i husordenen i de afdelinger der tillader hundehold:
Det er forbudt at holde kamphunde/muskelhunde og visse hyrdehunde. Forbuddet gælder både racerene kamphunde/muskelhunde/hyrdehunde og blandede racer. Ved blandede racer forstås både blandinger mellem de
forskellige kamphunde/muskelhunde/hyrdehunde, og blandinger mellem de forbudte racer og øvrige hunderacer.
Dette kunne jo samtidig være en god lejlighed til at tjekke om afdelingens husorden også er opdateret på andre
punkter.
Vejledning om lovændringen kan ses på Justitsministeriets hjemmeside, www.justitsministeriet.dk. På VIBO’s
hjemmeside beskrives kort de nye regler.
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Den sociale klumme
En ny måde at tænke rene fællesområder
I mange boligområder er det en udfordring at få folk til at smide affald i de i området opsatte skraldespande. I Charlot‐
tekvarteret i Hedehusene, har de grebet fat om problemet på en helt ny måde.
Det boligsociale projekt har i samarbejde med en 8. klasse på kvarterets skole, en lokal smed og ejendomsfunktionærer‐
ne designet, produceret og opstillet 12 nye skraldespande i området. Det er de 18 børn selv, der har stået for alt lige fra
de første tegninger og modeller til svejsning og maling. Undervejs blev yderligere 20 børn og unge fra kvarteret involve‐
ret i at male og stille spandene op. Naturligvis med hjælp fra smeden, ejendomsfunktionærerne og medarbejderne i
projektet. Skraldespandene er blevet til på den lokale produktionsskole, som smeden havde kontakt til. Resultatet er
blevet rigtig godt. Ikke mindst fordi både dem, der skal bruge spandene og dem, der skal tømme dem, har været med i
udviklingen. Således er det ejendomsfunktionærerne, der har udtænkt tømningssystem og ophæng, så spandene ikke
bare ser flotte ud, men også er nemme at arbejde med.
Børnene har haft det herligt i de 2 ½ måned det tog at lave skraldespandene. Områdets ejendomsfunktionærer kan også
allerede berette om mindre skraldemængder i kvarteret – simpelthen fordi det er blevet sjovere at bruge skraldespan‐
den.

Du kan se mere om hvordan skraldespandene blev til på projektets hjemmeside på www.detbedste.net.

Støttemidler til lokale initiativer i København
Alle bydele i København har et lokaludvalg. Lokaludvalgene har alle sammen en pulje penge til at støtte lokale aktivite‐
ter. Som én af hovedbetingelserne er dog, at aktiviteten skal være åben for hele bydelen eller udvalgte grupper i byde‐
len. De kan altså ikke støtte afdelingens sommerfest eller andet, der kun henvender sig til en enkelt afdelings beboere.
Men hvis I har en knaldgod idé til en fælles aktivitet i lokalområdet, så er lokaludvalget et godt sted at hente penge og
støtte. Kontaktoplysningerne på lokaludvalgene i de bydele, hvor VIBO har afdelinger, kan du se herunder:

Lokaludvalg
Amager Vest Lokaludvalg
Amager Øst Lokaludvalg
Nørrebro Lokaludvalg
Valby Lokaludvalg
Østerbro Lokaludvalg

Telefon
82 32 50 36
82 32 55 05
35 37 14 40
36 18 01 90
35 55 74 36

Mail
info@avlu.dk
amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
noerrebrolokaludvalg@okf.kk.dk
valbylokaludvalg@okf.kk.dk
oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk

Hjemmeside
www.amagervestlokaludvalg.kk.dk
www.amageroestlokaludvalg.kk.dk
www.noerrebrolokaludvalg.kk.dk
www.valbylokaludvalg.kk.dk
www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk

Fortsættes side …..
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Kontaktpersonordningen
Kontaktpersonordningen er et resultat af den boligsociale aftale indgået mellem BL’s 1. Kreds og Københavns Kommune.
Ordningens formål er, at give de almene afdelinger nem adgang til deres lokale socialforvaltning, hvis de oplever sociale
problemer i en bolig. Ejendomsmesteren i hver afdeling er automatisk udpeget som kontaktperson, men også afdelings‐
bestyrelsesmedlemmer kan fungere som kontaktpersoner hvis de ønsker det.
På alle kommunens lokale socialcentre er der ansat én eller flere boligrådgivere. De fungerer som kommunens kontakt‐
person, og er dermed ”indgangen” til hele socialforvaltningen.
Ordningen fungerer helt banalt ved at afdelingens kontaktperson kontakter boligrådgiveren hvis han bliver opmærksom
på en familie eller beboer med sociale problemer. Det kan være gennem egne oplevelser, men også igennem henvendel‐
ser fra afdelingens beboere eller bestyrelse. Boligrådgiverne er ansat for at forebygge eller afhjælpe boligsociale proble‐
mer og rykker ud når de får en henvendelse fra en afdeling. Herfra bringer de sagen videre i systemet, hvis det er nød‐
vendigt.
Du kan finde flere oplysninger om ordningen på Københavns Kommunes hjemmeside. Her kan du også finde listen over
hvem der er kontaktperson på de lokale socialcentre. Gå ind på www.kk.dk, klik på Det sociale område > boligsocial ind‐
sats > kontaktpersonordningen.

Tiltrædelser:

Fratrædelser:

Fødselsdage:

Jubilæer:

Ejendomsmesterassistent
Elvir Vejo
Driftsområde Øst
pr. 19.7.10

Områdeleder
Søren R. Andersen
Sankt Peders Stræde/
driftsafdeling Øst
pr. 31.10.10

Kontorassistent
Charlotte Nyborg
Sankt Peders Stræde/
udlejning
50 år den 29.12.10

Ejendomsassistent
Lone Falkenberg
Driftsområde Syd
10 år den 1.11.10

Serviceteknikker
Ian Fl. Jørgensen
Driftsområde Midt
pr. 31.10.10

Boligsocial medarbejder
Majid Kanan
Sundholmsvejkvarteret
50 år den 1.1.11

Kontorassistent/vikar
Karen Sørensen
Sankt Peders Stræde/
regnskab
pr. 1.10.10
Kontorassistent/vikar
Lene Abrahamsen
Sankt Peders Stræde/
regnskab
pr. 1.11.10

Kontorassistent
Birthe Larsson
Sankt Peders Stræde/
udlejning
60 år den 31.1.11

Ejendomsassistent
Youssef Kharchaf
Driftsområde Syd
pr. 15.11.10
Ejendomsassistent
Jakob W. Børgesen
Driftsområde Øst
pr. 15.11.10
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Arrangementer
Den 17. august 2010 afholdtes temamøde om målsætningsprogram og vedtægter.
26 deltog i mødet, hvor Kaare Vestermann indledte med en gennemgang af status for bestyrelsens oplæg til
målsætningsprogram for 2011 – 2015, som viste resultatet af bestyrelsens arbejde, hvor den nedsatte arbejdsgruppes forslag og kommentarer var indarbejdet.
Dernæst orienterede Tina Kastberg om konsekvensrettelser af VIBO’s vedtægter på baggrund af lovændringer indført pr. 1. januar 2010.
Af Tina Kastbergs indlæg fremgik det, at de væsentligste konsekvensrettelser er følgende:

• Navneændring. Det foreslås, at Den almennyttige andelsboligforening VIBO fremover kommer til at hedde Boligforeningen VIBO.

• Medlemsindskud. Som almennyttig andelsboligforening har VIBO opkrævet medlemsindskud, og bestyrelsen foreslår i forbindelse med ændring af vedtægterne, at dette bortfalder.

• Valgbarhed og stemmeret. Adgang og valgbarhed til afdelingsmøderne har fremover alle myndige husstandsmedlemmer, idet det dog bemærkes, at hver husstand fortsat ”kun” har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse.

• Dagsordner og referater. Fremover skal dagsordner og referater fra henholdsvis repræsentantskabsmødet,
bestyrelsesmøder og afdelingsbestyrelsesmøder gøres tilgængelige for boligorganisationens lejere.
Disse væsentlige ændringer, samt øvrige konsekvensrettelser i henhold til loven, indarbejdes i et forslag til
reviderede vedtægter for VIBO, med henblik på vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde i november måned 2010.
Den 24. august 2010 afholdtes formandsmøde med 17 deltagere, med overskrifterne ”Driften, årsgennemgangen, gennemførelse og indhold” samt erfaringsudveksling. Der fandt en god dialog og drøftelse sted, og
der er fra mødet udsendt særskilt referat til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Den 7. og 14. september 2010 afholdtes kursus i regnskab og budget. Kurserne blev gennemført med 9 deltagere.
Den 8. og 9. oktober 2010 afholdtes den årlige afdelingsbestyrelseskonference på Comwell Borupgaard i
Snekkersten, hvor 77 deltagere fredag aften hørte et indlæg under overskriften ”Beboerdemokrati, udvikling
eller afvikling” af Mette Frobenius, foredragsholder og beboerdemokrat, der på humoristisk vis kunne fortælle om de udfordringer beboerdemokratiet i dag har i Danmark.
Lørdag morgen gennemgik Jackie Lauridsen og Kaare Vestermann status for VIBO’s målsætningsprogram
for perioden 2011 – 2015, hvorefter Claus Buhr og Hans Jørgen Bonnichsen på levende vis gav henholdsvis
en status for bandekriminalitet samt Københavns Kommunes indsats, dels bygget på udarbejdelsen af et tryghedsindeks, havde medført indsatser så som:

•
•
•
•
•
•
•

Flere gademedarbejdere
Mere lys i belastede opholdsarealer, samt rydning af f.eks. beplantning
Konfrontation og konsekvens over for bandemedlemmer
Hurtig fjernelse af graffiti
Oversættelse af regelsæt
Mentorordninger
Isolering af nuværende bandemedlemmer samt begrænsning af tilgang til grupperne

For så vidt angår den sociale del, fremgår det af tilbagemeldingerne, at specielt underholdningen trænger til
en ansigtsløftning, men herudover er der kommet rigtig mange gode forslag samt ris og ros, som vil blive
bearbejdet i uddannelsesudvalget.
Fortsættes side …..
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Vurderingen af det faglige niveau var yderst positiv med følgende resultat:
☺☺

☺

Indlæggene levede op til mine forventninger

26

12

4

1

Indlæggenes faglige niveau

27

11

2

1

Den 20. oktober 2010 afholdtes temamøde med overskriften ”Ny lovgivning samt udlejningsaftale mellem
Københavns Kommune og BL’s 1. kreds”. 31 deltog i mødet, hvor Tina Kastberg og Anne-Merethe Bryder
gennemgik den nye lovgivning for almene boliger, der trådte i kraft den 1. januar 2010. Tina Kastbergs og
Anne-Merethe Bryders power-point præsentation er lagt ind på VIBO’s hjemmeside under afholdte møder.
For så vidt angår udlejningsaftalen mellem Københavns Kommune og BL’s 1. kreds orienterede Kaare
Vestermann om, at aftalen erstatter den hidtidige aftale om fleksibel udlejning fra 2006. Den nye aftale bygger, som den gamle, på en opdeling af afdelingerne i 40+ og 40- afdelinger, hvor 40+ afdelingerne angiver
afdelinger hvor over 40% af beboerne er uden arbejdsmarkedstilknytning, og hvor 40- områder er områder
hvor under 40% af beboerne er uden arbejdsmarkedstilknytning.
Evaluering af 2006 aftalen viser, at fleksibel udlejning faktisk virker og en lang række af VIBO’s hidtidige
40+ afdelinger er siden 2006 aftalen blev tiltrådt, flyttet over i gruppen af 40- områder.
Den nye aftale forelægges på det ordinære repræsentantskabsmøde i november, med en anbefaling fra VIBO’s bestyrelse om, at denne tiltrædes.

Som et led i Regeringens ghettostrategi, er der identificeret 29 ghettoområder, på grundlag af de følgende
parametre:

• Indvandrere og efterkommere (50%)
• Uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked (40%)
• Dømte pr. 10.000 indbyggere (270)
I VIBO har vi to områder der falder ind under kategorien Ghetto. Det drejer sig om afdeling 106 i Aldersrogade kvarteret på Nørrebro, og afdeling 121 og 135 i
Charlotteager i Høje-Taastrup.
Regeringen har oplyst, at man vil sætte ind på fem
centrale indsatsområder med i alt 32 initiativer.
De fem indsatsområder er:
1.
2.
3.
4.
5.

Mere attraktive boligområder, der bryder isolationen
Bedre balance i beboersammensætningen
Styrket indsats for børn og unge
Væk fra passiv forsørgelse på offentlige ydelser
Bekæmpelse af socialt bedrageri og kriminalitet

De fleste af initiativerne indgår i forhandlingerne om
finansloven fra 2011, og retter sig ud over de 29 ghettoområder også mod andre udsatte boligområder, der
har behov for indsats.
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Direktion
Erland Germer
Tlf.: 3342 0045 - E-mail: eg@vibo.dk

Kaare Vestermann
Tlf.: 3342 0020 - E-mail: kv@vibo.dk

Sekretariat
Ulla Jydholm Nevers
Tlf.: 3342 0016
E-mail: un@vibo.dk

Izabella K. Andersen
Tlf.: 3342 0019
E-mail: ika@vibo.dk

Pia Mortensen
Tlf.: 3342 0023
E-mail: pm@vibo.dk

Regnskabsafdeling - Controller - Boligsociale opgaver
Regnskabsafdeling
Brigitte Tolderlund
Afd.: 113, 225, 238, 265, 266,
267, 268, 270, 293, 350, 395,
397, 210, 211, 212, 213, 306
og 819
Tlf.: 3342 0046
E-mail: bto@vibo.dk
Dinah Stuhde
Afd.: 104, 110, 116, 119, 120,
129, 140, 153, 159, 173, 199,
401, 403, 405, 406, 812, 981
og 985
Tlf.: 3342 0047
E-mail: ds@vibo.dk
Sandie Rousing
Lønningsbogholderi
Afd.: 121, 135, 141 og 830
Tlf.: 3342 0050
E-mail: sr@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
Yvonne Ersgaard
Afd.: 101, 102, 103, 105, 214
og 820
Tlf.: 3342 0053
E-mail: ye@vibo.dk
Britt L. Petersen
(barselsorlov)
Afd.: 134 og 142
Tlf.: 3342 0054
E-mail: blp@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
Gitte Dam
Tlf.: 3342 0052
E-mail: gda@vibo.dk

Controller

Tina Kastberg
Tlf.: 3342 0036
E-mail: tk@vibo.dk

Nybyggeri - Driftsteknik - Udlejning - Driftsafdelinger
Driftsteknik
(Renovering, Internet, telefoni/tv)

Anne-Merethe Bryder
Tlf.: 3342 0031
E-mail: amb@vibo.dk

Boligsociale projektledere
Charlotte S. Bjørnsgaard
Afd.: 104, 113, 810, 121,
135, 101, 102 og 103
Tlf.: 3342 0025
E-mail: csb@vibo.dk
Tanja T. Bæklund
Afd.: 105, 106, 108, 127,
142, 147, 112, 114, 116,
133, 140, 153 og 819
Tlf.: 3342 0048
E-mail: ttb@vibo.dk

Lars Jensen
Tlf.: 3342 0018
E-mail: lj@vibo.dk

John Christensen
Tlf.: 3342 0024
E-mail: jc@vibo.dk
Søren Lundsfryd
Tlf.: 3342 0026
E-mail: sl@vibo.dk

Driftsafdeling
Nord, Nivå og Vest
Søren Kjerulff (Nord/Nivå/Vest)
E-mail: sk@vibo.dk
Helle F. Jonassen (Nord)
Tlf.: 4839 4647
E-mail: nord@vibo.dk

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

Britta Nielsen (Nord)
Tlf.: 4839 4647
E-mail: nord@vibo.dk

Vibeke Klysner
Tlf.: 3342 0021
E-mail: vk@vibo.dk

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

Udlejning
Lisa Andersen
Afd.: 101, 102, 103, 401, 403,
405, 406 og 981
E-mail: la@vibo.dk
Charlotte Nyborg
Afd.: 106, 107, 108, 115, 118,
123, 127, 142, 147, 173, 175,
179, 802, 820 og 985
E-mail: cn@vibo.dk
Birthe Larsson
Afd.: 121, 135, 141, 830, 210,
211, 212, 213, 214, 225, 238,
265, 266, 267, 268, 270, 293,
306, 350, 395 og 397
E-mail: bl@vibo.dk
Linda Stark
Afd.: 110, 111, 112, 113, 114,
116, 122, 133, 134, 137, 140,
153, 810 og 819
E-mail: ls@vibo.dk
Sara Kjølby
Afd.: 104, 105, 109, 117, 119,
120, 129, 155, 177, 187, 199
og 812
E-mail: skj@vibo.dk
Marianne Hansen
Omstillingen
E-mail: mah@vibo.dk

Helle G. Olsen (Vest)
Tlf.: 4656 2611
E-mail: vest@vibo.dk
Driftsafdeling
Midt, Syd og 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
(Øst)
Tlf.: 3342 0034
E-mail: @vibo.dk
Sussi Høiagaard (Midt/Syd)
Tlf.: 3342 0022
E-mail: sh@vibo.dk
Berit Mikkelsen (Syd)
Afd. 112, 114, 116, 133, 140,
153 og 819
Tlf.: 3254 2614
E-mail: bm@vibo.dk
Alice A. Jespersen (Øst)
Tlf.: 3531 1500
E-mail: oest@vibo.dk

