
DIN OPGAVE SOM 
KREDSREPRÆSENTANT  
Du bidrager til kredsens arbejde:

•  som sparringspartner for andre 
medlemmer i kredsen 

•   du henter dugfrisk inspiration med 
hjem til din egen organisation

•   du går forrest, når der skal 
samarbejdes på tværs

•  som troværdig dialogpartner 
med din egen kommune om lokal 
boligpolitik

 

Vi har også brug for dig!

BL’s 11 kredse afholder 
valg til kredsrepræsentant-
skaberne i marts og april 
2018. Beboere og ansatte 
kan indstilles som kandidat 
af deres boligorganisation.
Det gælder også dig!  

VIL DU VÆRE MED? 
Se vores valgvideo og læs mere

www.kredsvalg.dk 
Kontakt din kredskonsulent, 

kredsledelsen og snak med din 
boligorganisation.  

Vi glæder os til at arbejde sammen 
med dig. Sammen gør vi 

en forskel. 

Det forpligter at være med. 

Sammen leverer vi løsninger til den danske velfærd. 

Det er sjovt og udfordrende. 
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BL – Danmarks Almene Boliger er 
opdelt i 11 geografiske kredse. 

Læs mere om dem på www.bl.dk. 
Vælg BL Lokalt og derefter BLs 11 kredse.

www.kredsvalg.dk

KREDSVALG 2018



LOKALT OG NATIONALT GÅR HÅND I HÅND

Som kredsrepræsentant arbejder 
du for én million danskere, 
der bor i Danmarks almene 
boliger. Sammen med de øvrige 
kredsrepræsentanter fremmer 
du de almene boliger gennem 
det lokale samarbejde og den 
lokale interessevaretagelse. 
Kredsene bidrager med lokale 
perspektiver til BL’s nationale 
interessevaretagelse, og 
arbejder med at føre BL’s 
bestyrelses beslutninger ud i 
livet. 

De almene boliger påvirkes af nationale 
og lokalpolitiske beslutninger. Derfor skal 
de almene boliger sættes både på den na-
tionale og den lokalpolitiske dagsorden. 
 Medlemsorganisation er stærkest, 
når vi koordinerer og sikrer den vigtige 
kobling imellem den almene boligsektor 
lokalt og BL’s landspolitiske dagsordener. 
Det er en opgave for kredsrepræsentan-
terne. 
 Vi samler boligorganisationerne i 
kommunerne, finder fælles fodslag og 

arbejder systematisk med at fremme vilkår 
for de almene boliger.  
 Samtidig virkeliggør vi BL’s Målsæt-
ningsprogram og omsætter det til 
konkrete handlinger i boligområderne i 
kredsen. Vi udvikler aktiviteter, der un-
derstøtter boligorganisationernes arbejde 
med effektiv drift, beboerdemokrati, 
samfundsansvar indenfor BL’s målsætnin-
ger. 
 Kredsrepræsentantskabet mødes fire 
gange årligt. Dagsordenen er en blan-

ding af aktuel boligpolitik, planlægning 
af aktiviteter i kredsen, erfaringsud-
veksling og information imellem BL’s 
bestyrelse og kredsene. Kredsene 
afholder kredsmøder om aktuelle 
temaer, afholder en arbejdsweekend 
for repræsentanter hvert andet år og 
en weekendkonference hvert år. Nogle 
aktiviteter afholdes i et samarbejde på 
tværs af kredsene, så netværket vokser, 
mens viden og erfaringer udveksles til 
gensidig inspiration.  

I JANUAR 2017 udviklede 
kredsenes formænd og næst-
formænd en metode for den 
lokale interessevaretagelse, og 
BL supplerede med produktio-
nen af 109 pjecer – en for hver 
af de 98 kommuner og de 11 
kredse. Metoden og 109 pjecer 
blev afsættet for årets arbej-
de med at fremme de almene 
boligers vilkår lokalt. 2017 var 
kommunal- og regional- valgår. 
Aldrig før har en lokalpolitisk 
valgkamp genlydt så meget af 
de almene boliger. Vi afholdt 
politiske temadebatter, invi-
terede os selv til kaffemøder, 
arrangerede temamøder og 
viste vores boligområder frem. 
Vi aflivede myter og fordomme 
ved at argumentere med fakta 
og fremføre vores budskaber 
sagligt og troværdigt. Vi fort-
sætter i 2018. Som kreds- 
repræsentant går du forrest. 

NYE MODERNE ALMENE BOLIGER 

Der bygges fortsat nye moderne almene boli-

ger. Vi bygger til gamle og unge, familier og 

handicappede. Til de, der har det svært og 

de, der har det lettere. Vi bygger for alle, der 

har et særligt behov. Vi fjerner PCB, forebyg-

ger skimmelsvamp og udbedrer byggeskader. 

Vi fokuserer på vores beboeres fysiske og 

psykiske trivsel, så de bedre kan bidrage til 

samfundet. 

I tabellen ses det samlede antal nybyggede 

almene boliger samt igangsatte nybyggerier i 

perioden 2012-2016 i Københavns Kommune.

Vi investerer samtidig markant i renoveringer 

og forbedringer af de eksisterende byggerier. 

I 2015 udførte de almene boligorganisationer 

beliggende i Københavns Kommune 

 renoveringer og forbedringsarbejde for 

1.180 mio. kr. Energiforbedringer 

udgør typisk 25 pct. af de samlede reno-

veringer. Tilgængelighed udgør derudover 

typisk 15 pct. 

Boligtype

Antal

Familieboliger

1.080

Ungdomsboliger

1.020

Ældreboliger

920

Friplejeboliger

50

Samlet antal almene boliger
3.070

ALMENE BOLIGER NU  

OG I FREMTIDEN

Den almene model hviler på rummelighed, 

bæredygtighed, innovation, fællesskab og 

samfundsudvikling. Derfor jagter vi løbende 

nye, effektive og innovative metoder til at 

bevare og udvikle vores løsninger inden for 

byggeriet, i renoveringerne og i de bo-

ligsociale indsatser. Vores erfaring viser, at 

løsninger bedst skabes igennem samarbejde 

på tværs af sektorer og interessenter. Det vil 

vi fortsætte med, så vi kan blive ved med at 

skabe de bedst mulige løsninger.

KONTAKT

Formand

Camilla Hegnsborg 

Mobil 2175 3360

E-mail che@naviair.dk 

Næstformand

Kaare Vestermann 

Mobil 2949 4900

E-mail kv@vibo.dk

Kredskonsulent

Annesophie Hansen

Mobil 4062 5797

E-mail aha@bl.dk
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BL – Danmarks Almene Boliger

www.bl.dk

DE ALMENE BOLIGER  

I KØBENHAVNS 

KOMMUNE

– SÅDAN SKABER  

VI VÆRDIBEBOERDEMOKRATI 

Alle der bor alment kan tage del i det demo-

krati, som styrer den enkelte boligafdeling og 

hele den almene sektor. Beslutningerne bliver 

afgjort på demokratisk vis igennem afstemnin-

ger, hvor flertallet bestemmer. Beboerdemo-

kratiet er særligt dansk. 

BOLIGSOCIALT ARBEJDE

Det boligsociale arbejde er også noget særligt. 

Det er med til at ruste vores beboere til at delta-

ge aktivt i deres nærmiljø og i samfundet som 

helhed. 

EKSEMPEL PÅ VORES BOLIGSOCIALE  

SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE

Lokal sundhedspleje i Aldersrokvarteret 

Ydre Nørrebro

I Aldersrogade Kvarteret besluttede Den Grønne 

Trekant, Lejerbo og Vognvænget, Vibo i 2012 i 

samarbejde med Københavns Kommune at star-

te ”Sundhedsplejen – lokalt”. Et tilbud til kvin-

der, som er gravide eller har børn i alderen 0-3 

år. Formålet er at støtte mødre til børn i førsko-

lealderen i at give deres børn en god opvækst.

 
Kvinderne tilbydes undervis ning i det lokale 

beboerhus i deres barns fysiske og sociale sund-

hed. Sund hedsplejen bruger 15 timer ugentligt 

i tilbuddet. Evalueringerne viser, at de kvinder, 

der er kommet i den lokale sundhedspleje, har 

fået et tættere samarbejde med institutioner og 

skoler i området. Kvinderne er mere engagerede 

i naboskabet og deltager i lokale arrangementer 

– og de tager deres mænd og familier med.

Københavns Kommune Skaber værdi fakta kreds 1.indd   1

11/05/2017   13.56

NYE MODERNE ALMENE BOLIGER 

Der bygges fortsat nye moderne almene boli-

ger. Vi bygger til gamle og unge, familier og 

handicappede. Til de, der har det svært og 

de, der har det lettere. Vi bygger for alle, der 

har et særligt behov. Vi fjerner PCB, forebyg-

ger skimmelsvamp og udbedrer byggeskader. 

Vi fokuserer på vores beboeres fysiske og 

psykiske trivsel, så de bedre kan bidrage til 

samfundet. 

I tabellen ses det samlede antal nybyggede 

almene boliger samt igangsatte nybyggerier i 

perioden 2012-2016 i Vejle Kommune.

Vi investerer samtidig markant i renoveringer 

og forbedringer af de eksisterende byggerier. 

I 2015 udførte de almene boligorganisationer 

beliggende i Vejle Kommune renoveringer og 

forbedringsarbejde for  

400 mio. kr. Energiforbedringer ud-

gør typisk 25 pct. af de samlede renoverin-

ger. Tilgængelighed udgør derudover typisk 

15 pct. 

BEBOERDEMOKRATI OG  

Boligtype Antal

Familieboliger 60

Ungdomsboliger 0

Ældreboliger 60

Friplejeboliger 0

Samlet antal almene boliger 120

BL – Danmarks Almene Boliger

www.bl.dk

BEBOERDEMOKRATI 

Alle der bor alment kan tage del i det demo-

krati, som styrer den enkelte boligafdeling og 

hele den almene sektor. Beslutningerne bliver 

afgjort på demokratisk vis igennem afstemnin-

ger, hvor flertallet bestemmer. Beboerdemo-

kratiet er særligt dansk. 

BOLIGSOCIALT ARBEJDE

Det boligsociale arbejde er også noget særligt. 

Det er med til at ruste vores beboere til at del-

tage aktivt i deres nærmiljø og i samfundet som 

helhed. 

EKSEMPEL PÅ VORES BOLIGSOCIALE 

SAMARBEJDE MED HELSINGØR KOMMUNE

ALMENE BOLIGER NU  
OG I FREMTIDEN

Den almene model hviler på rummelighed, 

bæredygtighed, innovation, fællesskab og 

samfundsudvikling. Derfor jagter vi løbende 

nye, effektive og innovative metoder til at 

bevare og udvikle vores løsninger inden for 

byggeriet, i renoveringerne og i de bo-

ligsociale indsatser. Vores erfaring viser, at 

løsninger bedst skabes igennem samarbejde 

på tværs af sektorer og interessenter. Det vil 

vi fortsætte med, så vi kan blive ved med at 

skabe de bedst mulige løsninger.

KONTAKT
Formand

Per Nielsen  

Mobil 23 68 35 71

E-mail pn@bovia.dk

Næstformand

Karin Mortensen 

Mobil 21 94 68 62

E-mail karin.mortensen@tdcadsl.dk

Kredskonsulent

Søren Madsen 

Mobil 2141 3024 

E-mail sma@bl.dk
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DE ALMENE BOLIGER  
I VEJLE KOMMUNE

– SÅDAN SKABER  
VI VÆRDI

Vejle kommune skaber værdi .indd   1

11/05/2017   15.39

NYE MODERNE ALMENE BOLIGER Der bygges fortsat nye moderne almene boli-ger. Vi bygger til gamle og unge, familier og handicappede. Til de, der har det svært og de, der har det lettere. Vi bygger for alle, der har et særligt behov. Vi fjerner PCB, forebyg-ger skimmelsvamp og udbedrer byggeskader. Vi fokuserer på vores beboeres fysiske og psykiske trivsel, så de bedre kan bidrage til samfundet. 

I tabellen ses det samlede antal nybyggede almene boliger samt igangsatte nybyggerier i perioden 2012-2016 i Hjørring kommune.

Vi investerer samtidig markant i renoveringer og forbedringer af de eksisterende byggerier. 
I 2015 udførte de almene boligorgani- sationer beliggende i Hjørring kommune  renoveringer og forbedringsarbejde for 220 mio. kr. Energiforbedringer udgør typisk 25 pct. af de samlede  renoveringer. Tilgængelighed udgør  derudover typisk 15 pct. 

BEBOERDEMOKRATI OG  

Boligtype
AntalFamilieboliger

91Ungdomsboliger
24Ældreboliger
60+50 boliger
40Samlet antal almene boliger 215

ALMENE BOLIGER NU  OG I FREMTIDEN
Den almene model hviler på rummelighed, bæredygtighed, innovation, fællesskab og samfundsudvikling. Derfor jagter vi løbende nye, effektive og innovative metoder til at bevare og udvikle vores løsninger inden for byggeriet, i renoveringerne og i de bo-ligsociale indsatser. Vores erfaring viser, at løsninger bedst skabes igennem samarbejde på tværs af sektorer og interessenter. Det vil vi fortsætte med, så vi kan blive ved med at skabe de bedst mulige løsninger.

KONTAKT
Formand
Bjarne Walentin 
Mobil 2141 0870
E-mail: bjarne@fbmail.dk

Næstformand
Johnny Jensen 
Mobil 2041 9066
E-mail jjz@bovendia.dk

Kredskonsulent
Jens Bærild Hansen
Mobil 2787 1855
E-mail jbh@bl.dk

4 . k r e d s

BL – Danmarks Almene Boligerwww.bl.dk

BEBOERDEMOKRATI 
Alle der bor alment kan tage del i det demo-krati, som styrer den enkelte boligafdeling og hele den almene sektor. Beslutningerne bliver afgjort på demokratisk vis igennem afstemnin-ger, hvor flertallet bestemmer. Beboerdemo-kratiet er særligt dansk. 

BOLIGSOCIALT ARBEJDEDet boligsociale arbejde er også noget særligt. Det er med til at ruste vores beboere til at delta-ge aktivt i deres nærmiljø og i samfundet som helhed. 

DE ALMENE BOLIGER  I HJØRRING KOMMUNE
– SÅDAN SKABER  VI VÆRDI

NYE MODERNE ALMENE BOLIGER 

Der bygges fortsat nye moderne almene boli-

ger. Vi bygger til gamle og unge, familier og 

handicappede. Til de, der har det svært og 

de, der har det lettere. Vi bygger for alle, der 

har et særligt behov. Vi fjerner PCB, forebyg-

ger skimmelsvamp og udbedrer byggeskader. 

Vi fokuserer på vores beboeres fysiske og 

psykiske trivsel, så de bedre kan bidrage til 

samfundet. 

I tabellen ses det samlede antal nybyggede 

almene boliger samt igangsatte nybyggerier i 

perioden 2012-2016 i Hørsholm Kommune.

Vi investerer samtidig markant i renoveringer 

og forbedringer af de eksisterende byggerier. 
I 2015 udførte de almene boligorganisationer 

beliggende i Hørsholm Kommune renoverin-

ger og forbedringsarbejde for  
40 mio. kr. Energiforbedringer udgør 

typisk 25 pct. af de samlede renoveringer. 

Tilgængelighed udgør derudover typisk 15 

pct. 

BEBOERDEMOKRATI OG  

Boligtype

Antal

Familieboliger

0

Ungdomsboliger

0

Ældreboliger

0

Friplejeboliger

0

Samlet antal almene boliger
0

ALMENE BOLIGER NU  
OG I FREMTIDENDen almene model hviler på rummelighed, 

bæredygtighed, innovation, fællesskab og 

samfundsudvikling. Derfor jagter vi løbende 

nye, effektive og innovative metoder til at 

bevare og udvikle vores løsninger inden for 

byggeriet, i renoveringerne og i de bo-

ligsociale indsatser. Vores erfaring viser, at 

løsninger bedst skabes igennem samarbejde 

på tværs af sektorer og interessenter. Det vil 

vi fortsætte med, så vi kan blive ved med at 

skabe de bedst mulige løsninger.

KONTAKT
Formand

Anne-Marie Høberg Mobil 2878 6141E-mail am.hoeberg@gmail.com NæstformandAnnette SørensenMobil 2925 4154E-mail aso@bosj.dk
KredskonsulentChristina KrogMobil 2290 9105E-mail chk@bl.dk
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BL – Danmarks Almene Boliger

www.bl.dk

BEBOERDEMOKRATI Alle der bor alment kan tage del i det demo-

krati, som styrer den enkelte boligafdeling og 

hele den almene sektor. Beslutningerne bliver 

afgjort på demokratisk vis igennem afstemnin-

ger, hvor flertallet bestemmer. Beboerdemo-

kratiet er særligt dansk. 
BOLIGSOCIALT ARBEJDE

Det boligsociale arbejde er også noget særligt. 

Det er med til at ruste vores beboere til at del-

tage aktivt i deres nærmiljø og i samfundet som 

helhed. 

EKSEMPEL PÅ VORES BOLIGSOCIALE 

SAMARBEJDE MED HELSINGØR KOMMUNE

DE ALMENE BOLIGER  
I HØRSHOLM KOMMUNE– SÅDAN SKABER  

VI VÆRDI
Hørsholm kommune skaber værdi .indd   1

11/01/2018   13.23

BLs 11 kredse var aktive i kommunalvalget i 2017. Med bl.a. 
politiske debatter, som her i København. 
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