Nyhedsbrev Nr.
nr. 2 - juni 2013

‐ for afdelingsbestyrelser og medarbejdere
Møder/kurser m.m. 2013:
Temamøder:
Beboerdemokrati og naboskab/
sociale medier
24. september 2013,
kl. 17.00 - 20.00
Formandsmøder:
27. august 2013, kl. 17.00
Arrangementer i øvrigt:
Konference for afdelingsbestyrelser
4./5. oktober 2013
Ordinært repræsentantskabsmøde
i VIBO København
28. november 2013, kl. 19.00

God sommer fra foreningsbestyrelsen
2013 vil for bestyrelsens vedkommende stå i beboerdemokratiets tegn.
Beboerdemokratiet er naturligvis noget, vi hele tiden arbejder med,
men i år vil vi mere målrettet arbejde med den opgave, der ligger i at
kunne udvikle denne grundsten i den almene nyttige boligsektor.
Formandsmøder, temamøder og selvfølgelig vores konference til efter‐
året vil omhandle beboerdemokratiet, og hvordan vi bl.a. får rekrutte‐
ret flere beboere ind i bestyrelserne. Vi forventer os meget af dette og
ser frem til en proces, hvor afdelingsbestyrelserne allerede har været
inddraget og vil blive det fremadrettet også.
Den på repræsentantskabsmødet nedsatte arbejdsgruppe, der skal ud‐
arbejde en kvalitetsmålsætning, er i fuld gang med opgaven. Gruppen
har valgt at søge ekstern bistand og har i den forbindelse inddraget
rådgivningsfirmaet Niras A/S.
Ved afholdelse af en præmieringsordning for god arkitektur i Fredens‐
borg Kommune blev renoveringsprisen tildelt facaderenoveringen af
Islandshøjparken, VIBOs afdeling 101.
Prisen bestod af æren, et diplom og en buket blomster, som blev over‐
rakt den 29. april.
Bestyrelsen vil gerne ønske tillykke med den fornemme pris.
På trods af at det ikke er de store byggesager, der præger dagsordenen
i disse år, er det lykkedes VIBO at opstarte to nye byggesager, dels 12
nye familieboliger i Hillerød, dels 13 ældreboliger i Gribskov.

Boligforeningen VIBO
Sankt Peders Stræde 49 A
Postboks 2204
1018 København K
Tlf: 3342 0000
Fax: 3342 0060
E-mail: vibo@vibo.dk
Internet: www.vibo.dk
Red.:
Kaare Vestermann (ansv.)
Pia Mortensen
Nyhedsbrevet udsendes til VIBOs medarbejdere og afdelingsbestyrelser.
Oplag: 350

Den 25. maj valgte bestyrelsen at afholde et temamøde omhandlende
lokal afvanding af regnvand. Turen gik til det svenske, hvor vi så på de
erfaringer og tiltag, de har foretaget sig der. Over 50 havde tilmeldt sig,
og tilbagemeldingerne er positive.
Bestyrelsen arbejder fortsat med en markedsføringsstrategi og en vide‐
reudvikling af vores hjemmeside. Handlingsplanen bliver fulgt, og
spændende arbejdsopgaver ligger og venter, det glæder vi os til at gå i
gang med.
Jeg vil gerne ønske mine bestyrelseskollegaer i foreningsbestyrelsen,
alle afdelingsbestyrelser, beboere, administrationen og medarbejdere
en rigtig god sommer.
Med venlig hilsen
Jackie Lauridsen
Formand i VIBO
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Foreningsbestyrelsen
Desværre har Pia Fischer Larsen (afd. 112) valgt at trække sig fra foreningsbestyrelsen grundet alvorligt
længevarende sygdom. Det var en rigtig trist besked, som bestyrelsen modtog, men vi respekterer natur‐
ligvis den svære beslutning, som Pia selv fortalte, det var. Bestyrelsen vil gerne takke for det store arbej‐
de, hun har udført i VIBOs foreningsbestyrelse, og vi ønsker alt det bedste for Pia. Som en naturlig konse‐
kvens af dette indtræder den valgte 1. suppleant Frank Jensen (afd. 114) som bestyrelsesmedlem. Vi øn‐
sker Frank velkommen og ser frem til et godt samarbejde.
Bestyrelsen v/Jackie Lauridsen

Foreningsnyt
På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 18. april 2013 blev det godkendt at købe jordstykke,
matr. nr. 9 mm Græsted by, hvorpå der er beliggende 11 ældreboliger, der skal renoveres samt et fælles‐
hus, der skal ombygges til to ældreboliger.
Projektering er i samarbejde med Triarc A/S arkitekter påbegyndt, og ombygningen påregnes opstartet
efteråret 2013.
På bestyrelsesmødet den 13. marts 2013 godkendte bestyrelsen en organisationsændring, der medfører,
at den boligsociale funktion i VIBO gøres mere synlig og samtidig styrkes ved at ændre den boligsociale
afdeling til en linjefunktion med Tanja Bæklund som boligsocial chef. Ændringen trådte i kraft 1. april 2013.
Bestyrelsen evaluerede opstarten af henholdsvis beboerdemokratiprojekt, kvalitetsmålsætningsprojektet
samt temamødet, der blev afholdt 12. marts 2013.
Endelig godkendte bestyrelsen ændringer i personalepolitikken, der bl.a. medfører, at der fremadrettet
skal rekvireres børneattester for alle nyansatte medarbejdere.
På bestyrelsesmøde den 18. april 2013 blev planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 4./5. okto‐
ber 2013 opstartet.
Herudover drøftedes nybyggeri med fokus på den igangværende projektering af 12 boliger i Hillerød samt
informationsudvalgets oplæg til en markedsføringsstrategi og tanker om fornyelse af VIBOs hjemmeside.
På bestyrelsesmøde den 16. maj 2013 tiltrådte bestyrelsen, at der blev indgået en aftale med andelsselska‐
bet Energi & Miljø, som erstatter den nuværende aftale med Carl Bro om energirapportering.
Den nye aftale har til formål at få udført energisyn billigst muligt samt at få moderniseret VIBOs energirap‐
porteringssystem.
Bestyrelsen tiltrådte, at der også til VIBOs afdelinger i Skævinge og Gribskov ansøges om udvidet råderet,
svarende til VIBOs øvrige afdelinger.
Planlægning af efterårets afdelingsbestyrelseskonference fortsatte med en drøftelse af, hvorledes hoved‐
emnet på konferencen ”beboerdemokratiet” skal gribes an.

Møder og arrangementer
Edb‐kurser
De tre IT kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmer blev afviklet som planlagt hen‐
holdsvis 10., 16. og 24. april 2013 med 10 deltagere.
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Studietur til Malmø
Lørdag den 25. maj 2013 arrangerede VIBO en stu‐
dietur til Malmø for beboerdemokrater. Formålet
var at se på klimatilpasningsløsninger i to bydele.
Deltagelsen og interessen for turen var overvæl‐
dende, og det blev en god dag for en hel busfuld af
afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Turen gik først til Augustenborg, som er en almen‐
nyttig boligafdeling/bydel med knap 3.000 lejemål
opført i 50’erne. Bydelen fik i slutningen af 1980’er‐
ne som den første i Norden i forbindelse med gen‐
nemførslen af et tiltrængt kvarterløft opgraderet
sit vandafledningssystem til et kombineret ”grønt
system”. Projektet kaldes 'Eco‐City Augustenborg'
og har gennem flere årtier været et udflugtsmål,
når man ønsker at se på klimatilpasningsløsninger.
I Augustenborg er regnvandssystemet blevet sepa‐
reret fra spildevandssystemet. Regnvandet tilbage‐
holdes og forsinkes i en lang række damme, som
forbindes af åbne kanaler, hvilket betyder, at om‐
kring 70 % af regnvandet fordamper og nedsiver,
uden at det når kloakkerne. Vandsystemet optager
og tilbageholder regnvandet, og ved særlig krafti‐
ge regnskyl kan lavereliggende dele af udearealer‐
ne oversvømmes.

Udover forsinkelse af vandet på terræn, er der i
bebyggelsen eksempler på forsinkelse ved hjælp af
grønne tage.
I kvarteret kunne også ses eksempler på velfunge‐
rende kildesortering i de miljøstationer, som lå
rundt omkring i bebyggelsen.

Andet stop på studieturen var bydelen BoO1 belig‐
gende i havnen i Malmø. Bydelen indeholder om‐
kring 2.600 boliger og er opført på én gang på et
gammelt havneområde i forbindelse med byggeud‐
stillingen Bo01 i 2001. Bydelen er som Augusten‐
borg eksempelsamling af bæredygtige tiltag, som
var mulige på opførelsestidspunktet. Her er ligele‐
des eksempler på synlig regnvandshåndtering med
forsinkelse og fordampning i form af kanalsyste‐
mer mellem boligerne. Dog uden nedsivning, idet
området pga. tidligere anvendelse er forurenet.
Herudover er der eksempler på anvendelse af ved‐
varende energi, såsom vindmøller, solceller og bio‐
gasanlæg m.m.
Omkring kanalsystemerne og de åbne damme er
også skabt et frodigt og grønt miljø til glæde for
beboere og besøgende i bydelen.

I begge bydele var der rig mulighed for at få mas‐
ser af gode ideer og ”drømme” til ændring af udea‐
realer, som samtidig kan fremme bæredygtige til‐
tag.
Omkring regnvandshåndteringssystemet er der
skabt et frodigt, varieret og smukt grønt miljø med
mange anvendelsesmuligheder.

Udover de faglige indslag bød turen på en god fro‐
kost ved havnekajen i Bo01 og en mulighed for at
se Turning Torso på nært hold.
VIBOs administration takker for en god dag i det
svenske og den store interesse for arrangementet.
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Så fik VIBO sin første pris for et af dets byggerier
Fredensborg Kommune
uddeler hvert andet år
flere priser, herunder
renoveringsprisen. VIBO
afd. 101, Islandshøjpar‐
ken var en af de nomi‐
nerede for den facade‐
renovering, som blev
gennemført i 2010 til
2011.
Men VIBO‐afdelingen blev ikke alene nomineret til
prisen, de vandt også prisen. Dette blev offentlig‐
gjort den 29. april 2013, og direktør Kaare Vester‐
mann modtog diplom og blomster. Blomsterne gik
hurtigt videre til den stolte formand for VIBO afd.
101, Connie Svensson. I forbindelse med præmierin‐
gen udtalte bedømmelseskomiteen følgende: Faca‐
derenoveringen af Islandshøjparken har tilført be‐
byggelsen en imødekommende og arkitektonisk
identitet, hvor facadernes murstenspartier og ele‐
gante farveholdning trækker på genkendelige tradi‐
tioner fra tidligere årtiers dansk almennyttigt bolig‐
byggeri. Et forældet betonbyggeri er på fornem vis
blevet opgraderet og facaderenoveringen af Is‐
landshøjparken tildeles derfor Fredensborg Kommu‐
nes Renoveringspris 2013.

fyldt med kuldebroer, som gav skimmelsvampe‐
vækst i boligerne. De var forsynet med flade tage
og de ulemper, som dette giver.
Konsekvensen af alle afdelingens problemer blev,
at man ved omprioriteringen i 2000 fik lov til at
starte en byggeskaderenoveringssag. En sag hvor
man måtte igennem to urafstemninger, idet et ef‐
terfølgende ordinært beboermøde forkastede den
første afstemning. Første gang man gennemførte
et EU‐udbud, kom der priser hjem, som langt over‐
steg afdelingens budgetter. Man aflyste EU‐
udbuddet og gennemførte et nyt. Her var den øko‐
nomiske krise ”heldigvis” indtrådt, så man fik et
tilbud, som kunne overholde skema A.

Islandshøjparken blev opført i de glade 70’ere som
en masse betonblokke. Man forsøgte at forskønne
dem i 80’erne ved at lægge forskellige farver på de
enkelte blokke. En stor gang farvelade. Der kom
skimmelvækst på facaderne. Betonblokkene var

Energimærkning
Boligforeningen har gennem sit medlemskab af Energi & Miljø gennemført
licitation for at indhente priser på den lovpligtige energimærkning.
Licitationen blev vundet af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, som
står for den praktiske gennemførelse af energimærkningen af afdelinger
på mere end 1000 m².
I forbindelse med udarbejdelse af energimærket vil energikonsulenten se
på klimaskærmen (tag, facader, gavl og vinduer og tekniske installationer
relateret til el, vand og varme).
Driften er i disse dage ved at indgå de specifikke aftaler for den enkelte
afdeling, idet vi dog allerede har indgået aftaler på de afdelinger, der er omfattet af en fysisk helheds‐
plan. Kopi af accepterne vil tilgå afdelingsbestyrelserne. Det lovpligtige energimærke munder ud i forskel‐
lige energitekniske besparelsesforslag inklusive en estimeret tilbagebetalingstid.
Efterhånden som driften modtager energimærkningerne, vil disse blive tilsendt afdelingsbestyrelsen såle‐
des, at det kan drøftes med driftschefen, hvilke eventuelle tiltag der skal indarbejdes i langtidsplanen.
Udgiften til energimærkningen skal lovgivningsmæssigt afholdes som en del af varmeregnskabet, og det
er planen at medtage hele beløbet til energimærkningen på førstkommende hele varmeregnskabsår.
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Den sociale klumme
Nyt udspil fra regeringen om de udsatte boligområder
Regeringens nye udspil til en styrket indsats for landets udsatte boligområder, der har overskriften
”Udsatte boligområder – de næste skridt” er netop blevet vedtaget i folketinget. Den nye model bygger
på fire hovedspor, som supplerer de allerede igangsatte initiativer. For det første suppleres
’ghettolisten’ med to nye kriterier, så den bliver mere nuanceret og brugbar. Således vil der fremover
blive målt på uddannelse og indtægt udover de nuværende kriterier, som er antallet af beboere uden
job, antallet af beboere med anden etnisk herkomst end dansk og antallet af dømte. De udsatte områ‐
der vil blive valgt ud fra, om de markerer sig negativt indenfor mindst tre af de fem områder. Som mini‐
ster for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen udtrykker det, er en ordentlig udpegning med til at
sikre en ordentlig prioritering af indsatsen. Udover de nye kriterier ønskes det at opnå bedre resultater
på området ved at samle de initiativer, der virker i en værktøjskasse, som skal have særligt fokus på ud‐
vikling af projekter med en blivende effekt og virkning.
Derudover skal yderligere tiltag være med til at øge trygheden i boligområderne, herunder redskaber til
boligselskaberne, så de kan styrke indsatsen mod beboere, der overtræder straffeloven ved at udføre
kriminelle handlinger i boligområderne. Eksempelvis i form af bedre muligheder for udveksling af oplys‐
ninger omkring husordensovertrædelser.
Som det fjerde og sidste punkt indgås et tættere samarbejde og partnerskab med landets fire største
byer samt et forstærket samarbejde mellem regeringen, boligselskaberne og kommunerne. I det fælles‐
skab har vi størst mulighed for at finde frem til, hvad der virker samt vurderer, om der skal nye løsninger
på banen, udtaler minister Carsten Hansen.
For den boligsociale indsats i VIBO er det selvfølgelig interessant, at regeringen sætter yderligere fokus
på de udsatte boligområder. De nye aftaler gennemgås derfor nærmere i den boligsociale afdeling, og vi
følger op på, hvordan beslutningerne kommer til at have indflydelse på vores boligafdelinger og det bo‐
ligsociale arbejde, som til dagligt udføres i VIBO regi.

Evaluering af VIBOs boligsociale indsatser
I marts måned ansatte VIBO evaluator Barbora Hansen til at foretage en samlet evaluering af de hel‐
hedsplaner, som udløber i 2013. Formålet med evalueringen er at dokumentere vores resultater og at
finde frem til, hvad gik godt, hvad gik mindre godt og ikke mindst, hvad vi kan gøre bedre i de kommen‐
de helhedsplaner for 2013‐17. Evalueringen er ikke bare et krav fra Landsbyggefonden, men også i høj
grad et ønske fra VIBOs side, som kan være med til at udvikle og forstærke vores boligsociale indsats i
fremtiden.
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Jurahjørnet
Betaling af varme og varmt vand
Det er oftest boligafdelingen, som forestår levering af varme og varmt vand til de enkelte lejemål. Boligaf‐
delingen skal derfor have sine udgifter hertil dækket hos beboerne.
Reglerne om betaling for varme og varmt vand findes i lov om leje af almene boliger kapitel 10. Beboeren
betaler et a conto beløb hver måned sammen med betalingen af husleje. En gang om året opgøres forbru‐
get, og beboeren får penge tilbage, hvis der er betalt for meget. Såfremt der er betalt for lidt, vil beboe‐
ren blive opkrævet det manglende beløb.
A conto bidraget er pligtig pengeydelse. En efterbetaling, såfremt der er betalt for lidt i forhold det fakti‐
ske forbrug, er også en pligtig pengeydelse. Det betyder, at udgiften skal betales på samme måde som
selve huslejen. Manglende betaling af a conto bidrag eller af en efterbetaling er misligholdelse, hvilket
betyder, at ens lejemål kan blive ophævet.
Størrelsen af a conto bidraget fastsættes af boligforeningen og kan forhøjes med 6 ugers varsel, jf. almen‐
lejelovens § 55. Den samlede udgift, der opkræves på et år, må ikke overstige den udgift, som boligfor‐
eningen forventer, at beboeren skal betale. Boligforeningen skal altid løbende vurdere, om a conto belø‐
bene er realistiske, således at man undgår for store efterbetalinger eller tilbagebetalinger. Beboeren har
mulighed for at anmode beboerklagenævnet om at tage stilling til, om a conto bidraget er sat for højt.
Såfremt boligafdelingen forestår levering af varme eller varmt vand, skal boligforeningen udarbejde et
forbrugsregnskab, så beboeren kan se, hvordan den samlede udgift er beregnet.
Som udgangspunkt skal forbrugsregnskabet være beboeren i hænde senest 4 måneder efter regnskabs‐
årets udløb.
Forbrugsregnskabet skal være kommet frem til beboeren senest 3 måneder efter, at boligorganisationen
har modtaget endelig afregning fra varmeforsyningsanlægget. Såfremt disse frister ikke overholdes, kan
der ikke opkræves efterbetaling hos beboeren.
Når beboeren har modtaget forbrugsregnskabet, har beboeren 6 uger til at gøre indsigelse mod dette.
Såfremt beboeren ønsker at gøre indsigelse, skal indsigelserne være skriftlige og angive, hvilket punkter i
regnskabet der ikke kan godkendes.
Boligforeningen skal herefter indbringe sagen for beboerklagenævnet, såfremt boligforeningen ønsker at
fastholde sit krav. Sagen skal indbringes senest 6 uger efter beboerfristens udløb. Såfremt boligforenin‐
gen ikke overholder den nævnte frist, mister boligforeningen kravet på at opkræve efterbetaling hos be‐
boeren.

Faktablok
Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget
Ressourcer‐ og Affaldsplan 2018. Planen indeholder
de overordnede strategier for affaldsområdets ud‐
vikling i Københavns Kommune.
Planen består af:
º
º
º

en målsætningsdel
en planlægningsdel
en kortlægningsdel

Planen inklusive konkrete initiativer findes på:
ww.kk.dk/ressourceaffaldsplan

Størst betydning for de
enkelte afdelinger vil
være indsatsen om‐
kring yderligere sorte‐
ring af affald. Flere af‐
delinger har allerede
oplevet, at renholdsel‐
skabet har opsat con‐
tainere til yderligere
kildesortering.
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Nye kontonumre
Landsbyggefonden har i samarbejde med Kommu‐
nernes Landsforening udarbejdet en ny forvalt‐
ningsklassifikation (det der danner grundlag for
kontoplanen).
Udviklingen af forvaltningsklassifikationen er be‐
grundet i, at man som led i Erhvervs‐ og Byggesty‐
relsens indsatsområde Det Digital Byggeri har øn‐
sket at udvikle et system til erstatning for det klas‐
sifikationssystem SfB, som nu danner grundlag for
udarbejdelse af 10‐års planer og kontoplanen.
Da de nuværende kontonumre tager udgangs‐
punkt i SfB systemet, som boligforeningen bruger
til at indberette regnskabstal til Landsbyggefonden
med, betyder ovenstående, at der skal udarbejdes
nye kontoplaner for hele boligforeningen.
For så vidt angår de driftskonti, som afdelingsbe‐
styrelsen oftest stifter bekendtskab med, konto 115
og konto 116, vil dette betyde, at den nuværende
kontoplan bliver ændret til en aktivitetsopdelt kon‐
toplan med kun 23 kontonumre fordelt på 6 hoved‐
grupper.

Den nye kontoplan tages i brug fra 1.7.2013, og der
vil i forbindelse med udsendelse af den første over‐
sigt over forbruget på konto 115 primo september
2013 blive medsendt oplysning om hovedtanken
bag den nye kontoplan.
For så vidt angår
konto 116 og 10‐
års planen, vil
kontonumre og
klassifikation
løbende
blive
rettet i forbin‐
delse med udar‐
bejdelse af ma‐
teriale til brug
for bygningsgen‐
nemgang
og
budgetlægning.

Tiltrædelser:

Fratrædelser:

Jubilæer:

Fødselsdage:

Ejendomsmester
Torben Knudsen
Driftsområde Nivå
2. april 2013

Ejendomsassistent
Harry Larsen
Driftsområde Nivå
31. maj 2013

Ejendomsmesterassistent
Michael S. Olander
Driftsområde Nivå
40 år den 4. juli 2013

Ejendomsmesterassistent
Mikkel J. Bendtsen
Driftsområde Syd
26. april 2013

Boligsocial medarbejder
Ivan Christiansen
Sundholmskvarter
31. maj 2013

Energitekniker
Vibeke Klysner
Sankt Peders Stræde/
Driftsteknik
25 år den 3. oktober 2013

Miljømedarbejder
Inge L. Larsen
Sundholmskvarter
6. maj 2013

Boligsocial medarbejder
Jamal Figuigui
Mimerskvarter
31. maj 2013

Økonomimedarbejder
Brigitte Tolderlund
Sankt Peders Stræde/
Udlejningsafdeling
Ejendomsmesterassistent 30. juni 2013
Søren Lauge Christensen Boligsocial medarbejder
Kareem Ahmed
Driftsområde Midt
Sundholmskvarter
1. maj 2013
30. juni 2013

Ejendomsmesterassistent
Michael S. Olander
Driftsområde Nivå
1. maj 2013

Ejendomsmester
Carsten Hansen
Driftsområde Øst
10 år den 27. oktober 2013
Økonomimedarbejder
Dinah Stuhde
Sankt Peders Stræde/
Økonomiafdeling
25 år den 1. november 2013

Jurist
Tina Kastberg
Sankt Peders Stræde/
Sekretariat
50 år den 6. august 2013
Ejendomsmester
Morten Rasmussen
Driftsområde Nivå
40 år den 4. juli 2013
Kontorassistent
Stina H. Guidje
Driftsområde Nivå
40 år den 23. oktober 2013

Ejendomsmester
Karsten Rieck
Driftsområde Øst
25 år den 7. november 2013 Servicemedarbejder
Elsebeth E. Hansen
Ejendomsassistent
Sankt Peders Stræde
Nigail Merdzanovski
60 år den 15. november 2013
Driftsområde Øst
15 år den 30. november 2013

7

Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2013

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

Driftsafdeling

Økonomiafdeling

Sekretariat

Udlejningsafdeling

Henrik Nielsen
Tlf.: 3342 0032
E‐mail: hn@vibo.dk

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

Ulla J. Nevers
Tlf.: 3342 0016
E‐mail: un@vibo.dk

Tine Pedersen
Afd.: 306, 350, 395 og 397
E‐mail: tp@vibo.dk

Driftssekretariat

Anne Danielsen
Tlf.: 3342 0027
E‐mail: ad@vibo.dk

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

Dinah Stuhde
Afd.: 104, 116, 119, 140, 153, 199,
401, 403, 405, 406, 812, 981 og 985
Tlf.: 3342 0047
E‐mail: ds@vibo.dk

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

Lisa Andersen
Afd.: 101, 102, 103, 104, 119, 120,
121, 129, 135, 141, 159, 501, 812,
830, 981 og 985
E‐mail: la@vibo.dk

Linda Andersen
Kreditorer
Afd. 109, 110, 179, 225, 238, 265,
266, 267 og 268
Tlf.: 3342 0051
E‐mail: lan@vibo.dk

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

Pia Mortensen
Tlf.: 3342 0023
E‐mail: pia@vibo.dk
Sussi Høiagaard
Tlf.: 3342 0022
E‐mail: sh@vibo.dk

Driftsområder
Henrik G. Nielsen (Syd)
Tlf.: 3342 0056
E‐mail: hgn@vibo.dk
Berit Mikkelsen (Syd)
Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153
og 819
Tlf.: 3254 2614
E‐mail: bm@vibo.dk
Kåre Andresen (Midt/Vest)
Tlf.: 3342 0035
E‐mail: ka@vibo.dk
Helle G. Olsen (Vest)
Tlf.: 4656 2611
E‐mail: vest@vibo.dk
Carsten Klausen (Øst/Nivå)
Tlf.: 3342 0034
E‐mail: ck@vibo.dk
Alice A. Jespersen (Øst)
Tlf.: 3531 1500
E‐mail: oest@vibo.dk
Stina H. Guidje (Nivå)
Tlf.: 4914 4213
E‐mail: nivaa@vibo.dk
Ditte Sundman (Nord)
Tlf.: 3342 0049
E‐mail: dsu@vibo.dk
Helle F. Jonassen (Nord)
Tlf.: 4839 4647
E‐mail: nord@vibo.dk
Britta Nielsen (Nord)
Tlf.: 4839 4647
E‐mail: nord@vibo.dk

Yvonne Ersgaard
Afd.: 101, 102, 103, 105, 129, 155
og 181
Tlf.: 3342 0053
E‐mail: ye@vibo.dk
Britt L. Kirkegaard
Lønningsbogholderi
Afd.: 106, 108, 127, 142, 147, 173
og 175
Tlf. 3342 0054
E‐mail: blk@vibo.dk
Sandie Rousing
Afd.: 117, 120, 121, 135, 141, 159,
177, 187, 501, 771 og 830
Tlf.: 3342 0050
E‐mail: sr@vibo.dk
Pernille Steffensen
Afd.: 107, 115, 118, 123, 213, 214,
270, 306, 350, 395, 397, 802 og
820
Tlf.: 3342 0055
E‐mail: ps@vibo.dk
Gitte Dam
Afd. 111, 112, 113, 114, 133, 134,
137, 210, 211, 212, 293, 810, 819
og 985
Tlf.: 3342 0052
E‐mail: gda@vibo.dk

It‐afdeling

Lars Hansen
Tlf.: 3342 0033
E‐mail: lh@vibo.dk

Byggefunktion
John Christensen
Tlf.: 3342 0024
E‐mail: jc@vibo.dk
Iben Lehm
Tlf.: 3342 0026
E‐mail: il@vibo.dk

Linda Stark
Afd.: 105, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 116, 122, 133, 134, 137, 140,
153, 199, 210, 211, 212, 213, 214,
225, 238, 265, 266, 267, 268,
270, 293, 401, 403, 405, 406,
810 og 819
E‐mail: ls@vibo.dk
Kirsten Frederiksen
Afd.: 106, 107, 108, 115, 117, 118,
123, 127, 142, 147, 155, 173, 175,
177, 179, 187, 802, 812 og 820
E‐mail: kf@vibo.dk
Sara Kjølby
(barselsorlov)
Marianne Hansen
Omstillingen
E‐mail: mah@vibo.dk

Boligsocial afdeling
Tanja T. Bæklund
Tlf.: 3342 0048
E‐mail: ttb@vibo.dk
Lisbeth E. Jensen
Tlf.: 3342 0025
E‐mail: lej@vibo.dk

Intern Service
Rengøring
Marianne Madsen
Tlf.: 3342 0030
Post
Elsebeth E. Hansen
Tlf.: 3342 0030

Driftsteknik
H.C. Stolten
Tlf.: 3342 0028
E‐mail: hc@vibo.dk
Vibeke Klysner
Tlf.: 3342 0021
E‐mail: vk@vibo.dk
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