
Vi stiller non-profit boliger til rådighed for alle befolkningsgrupper 
Vi stiller non-profit boliger til rådighed for de mest udsatte borgere i Danmark 
Huslejen skal være rimelig og så vidt muligt afspejle den kvalitet boligområderne har, så alle befolkningsgrupper har råd til en bolig 
i Vallensbæk Boligselskab. 

Huslejen skal være rimelig og så vidt muligt afspejle den kvalitet boligområderne har, så alle befolkningsgrupper har råd til en bolig 
i Vallensbæk Boligselskab. 
Vi arbejder for at forhindre udsættelser . Derfor tilbyder vi  økonomisk rådgivning til alle beboere 

Vi sætter trivsel blandt vores beboere højt. Det er vigtigt at alle har det godt, der hvor de bor, og vores boliger skal ikke bare være 
et sted at opholde sig – vi ønsker at give folk et hjem.  
Beboersammensætningen i afdelingerne skal være bæredygtig, blandet og velfungerende.  
Vi vil arbejde for velfungerende og trygge boligafdelinger med sund beboeradfærd med respekt for fællesskabet. Vil vil ikke 
acceptere kriminel adfærd i boligområderne eller fra vores beboere. 
 

Vi tilbyder kurser til alle vores bestyrelsesmedlemmer og ansatte 
Vi vil arbejde på, at medlemmerne af bestyrelserne til enhver tid er klædt på til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem.  
Vi har veluddannede medarbejdere, som til enhver tid er klædt på til de opgaver de skal løse.  
 
 

Ved al renovering og nybyggeri undersøger vi  mulighederne for energioptimering og klimasikring.  
Vi arbejder på at reducere vores energiforbrug med 15% frem mod 2022 
Vores boliger har en forsvarlig og effektiv varmeforsyning efter princippet om bedst og billigst både for beoerne og for miljøet. 

Vores boliger er for alle uanset køn, race, religion og seksuel overbevisning.  
Vi tilstræber en ligelig fordeling mellem kønnene i bestyrelsesarbejdet og boligselskabets ledelse.  
Vi ansætter efter kvalifikationer, ikke efter køn mv.  

Vi forsyner vores boliger med rent drikkevand af høj kvalitet.  
Vi arbejder for at spare på vandet som ressource og på at reducere kalkholdigt vand i vores bebyggelser. 
Vi samarbejder om vand- og kloakforsyningen lokalt for at sikre en effektiv og klilmavenlig forsyning til vores beboere 

FNs verdensmål – sådan bidrager vi i Vallensbæk Boligselskab 



Vores boligområder har en fornuftig og bæredygtig infrastruktur, som understøtter trygge boligområder. 
Vi samarbejder med myndighederne for at sikre god infrastruktur til vores beboere, som samtidig gavner lokalområderne 
Vallensbæk Boligselskab arbejder for at være 100% digitale, dog tager vi stadig hensyn til de beboere, som ikke er digitale. 
 

Vi arbejder for at bygge flere almene boliger til en fornuftig husleje, så vi understøtter ændringer i borgernes familiemønstre og 
livssituation. Derfor har vi boliger i varieret størrelser. 
Beboersammensætningen i afdelingerne skal være bæredygtig, blandet og velfungerende.  
Vi arbejder for, at vores beboere har let adgang til kollektiv trafik.  

Vi arbejder for kildesortering  af affald i alle vores boligafdelinger og bidrager derved til den nationale ressourcestrategi for 
genanvendelse af affald. 
Vores leverandører bidrager positivt til FNs verdensmål og overholder altid gældende dansk lovgivning og overenskomster 

Vi bidrager til at indfri vores kommune (r)s klimamål. Dette gøres ved at energioptimere boligafdelingerne løbende samt spare på 
vandet og gøre kildesortering nemt for vores beboere.  
Vores udeaealer er velholdte og bæredygtige i drift 
Vi bidrager til at reducere CO2-udledningen i Vallensbæk.  
 
 

Vi stiller non-profit boliger til rådighed for alle befolkningsgrupper og vi stiller non-profit boliger til rådighed for de mest udsatte 
borgere i Danmark eks. via boligsocial anvisning  
Vi ansætter altid efter gældende overenskomster og iht. dansk lovgivning 
Vi bidrager til at løfte integrationsopgaven i Danmark ved at huse borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt flygtninge.  

Boligselskabet som arbejdsplads overholder altid gældende lovgivning i Danmark. 
Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi formår at tiltrække og fastholde dygtige og kompetente medarbejdere. 
Vi vil arbejde for at have lærlinge, hvis det kan lade sig gøre uden at det påvirker målet for effektiv drift negativt. 
 



Vi samarbejder med alle relevante parter både i og udenfor den almene boligsektor med det formål at styrke efterlevelsen af FNs 
verdensmål samt vores sociale ansvarlighed. Vi ser det som vores opgave, igennem vores almene boliger, at styrke den sociale 
ansvarlighed i vores velfærdssamfund. 

Vallensbæk Boligselskab er et seriøst, ansvarligt og ordentligt boligselskab, med velfungerende og trygge boligområder.  
Administrationen af vores boliger sker altid professionelt, ansvarligt og ud fra vores værdigrundlag, hvorfor vi altid agerer seriøst, 
ansvarligt og ordentligt i alle forhold. 
Udlejningen af vores boliger følger altid ventelisterne og er altid håndteret af en professionel administrator  
Boligorganisationen arbejder på at styrke den løbende kommunikation med vores interessenter, så kommunikationen er klar og 
tilstrækkelig, så de er opdateret på relevante sager i boligorganisationen og afdelingerne.  
Boligselskabet offentliggører alle beslutninger iht. Lovgivningen, så boligselskabet er transparent og tilgængeligt for alle med 
interesse.  
 
 
 

I vedligeholdelsen af vores udearealer lægger vi vægt på en fornuftig beplantning, som er effektiv i drift og som samtidig biddrager 
vi til at beskytte truede dyr- og plantearter, hvis vi bliver bekendte med, at disse findes på vores arealer 
Vi plejer vores udearealer på en faglig forsvarlig måde og anvender aldrig sprøjtegifte til ukrudtsbekæmpelse 

Vi bidrager til at passe på verdenshavene ved altid at sikre, at vores vand- og kloakforsyning aktivt arbejder for at forhindre 
havforurening.  


