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Boligselskab Vallensbæk Boligselskab v/ KAB

År for opførelse 1965
Antal boliger 528
Fordeling efter boligtyper

Familieboliger 97,7%
Ældreboliger 0%
Ungdomsboliger 2,3%
Enkeltværelser 0%



SAMFUNDSØKONOMISK BÆREDYGTIGHED
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Uddannelse og beskæftigelse er
afgørende for den sociale mobilitet og
for fremtidens velfærdssamfund. Derfor
står det højt på dagsordenen hos de
almene boligorganisationer.

I 2018

I Vallensbæk Boligselskab driver og udvikler vi almene boliger og boligområder. Det skaber
omsætning og vækst, og derved bidrager vi direkte såvel som indirekte til beskæftigelsen.



SAMFUNDSØKONOMISK BÆREDYGTIGHED
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UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
De almene boligorganisationer huser mange af samfundets svageste borgere. Mennesker, som hverken
har fået en uddannelse eller er i beskæftigelse, og som kun har få økonomiske og sociale ressourcer.
Derfor understøtter vi, at bl.a. unge mennesker kan få en uddannelse, opnå tilknytning til
arbejdsmarkedet og blive en aktiv del af samfundslivet. Det kan være med til at sikre dem et bedre
livsgrundlag i fremtiden.

Antal Pct. af
fuldtidsansatte

Landsgennemsnit
blandt

besvarelser

FN's verdensmål

Fuldtidsansatte i boligorganisationen 6

Gennemførte kommunale
beskæftigelsesforløb,
fx virksomhedspraktik, ansættelse med
løntilskud, nyttejob, IGU-forløb.

0 0% 3.5%

Gennemførte uddannelsesforløb,
fx uddannelsespraktikker på de
videregående uddannelser og/eller
lærlinge- og elevforløb på
erhvervsuddannelserne.

0 0% 1.5%

Gennemførte erhvervsuddannelsesforløb,
fx ejendomsserviceteknikker-,
HK/kontorelever o.l.

0 0% 1.1%

I 'Antal' påvises kun antallet af hhv. beskæftigelsesforløb, uddannelsesforløb, elever
og fuldtidsansatte i boligorganisationen. I beregningen 'Pct. af fuldtidsansatte' og
'Landsgennemsnit blandt besvarelser' medtages tilsvarende hos det
administrationsselskab, som boligorganisationen eventuelt er tilknyttet. Når der
medtages tal fra administrationsselskabet, gøres det proportionelt med antal boliger
i organisationen i forhold til det samlede antal boliger under selskabet.
Med 'Landsgennemsnit blandt besvarelser' menes den procentvise andel af det
samlede antal af hhv. beskæftigelses-og uddannelsesforløb og elever, i forhold til
det samlede antal fuldtidsansatte (årsværk) blandt de organisationer, som har
besvaret.
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UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE - ØVRIGE TILTAG

Vallensbæk Boligselskab har ansat en fleksjobber i 2015 og har i deres målsætningsprogram vedtaget,
at indgå et samarbejde med kommunen om, at tage borgere i jobtræning/aktivering/praktik i
boligselskabet i perioden frem til 2022. Når vi anvender arbejdsklausuler i forbindelse med bygge-,
drifts- og vedligeholdelsesopgaver i udbud, følger vi op på disse, når opgaverne udføres.



MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
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Følgerne af miljø- og sundhedsskadelige
stoffer i byggeriet koster hvert år på
sundhedsbudgettet. Utætte boliger kan
ses i Danmarks CO2-regnskab. Når vi
drifter, renoverer og bygger nye almene
boliger, arbejder vi derfor med aspekter
som miljø, klima og beboernes helbred.

I 2018

Når vi i Vallensbæk Boligorganisation driver og udvikler almene boliger og boligområder, arbejder vi
med aspekter som miljø, energi og sundhed for at skabe boliger, som er økonomisk, socialt og
miljømæssigt bæredygtige - både med tanke på vores beboere og det bredere samfund.



MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
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RENOVERINGER
Renoveringen af de almene boliger er et vigtigt element i vedligeholdelsen af et boligmarked med
fornuftige og sunde boliger til alle samfundsgrupper. Når vi renoverer, arbejder vi på at sikre boliger i en
ordentlig kvalitet for mennesker og miljø til en pris, der kan betales af alle.

Antal Pct. af
eksisterende

boliger

FN's verdensmål

Boliger renoveret i 2018 0 0%

MILJØ-, ENERGI- OG SUNHEDSFORBEDRINGER - ØVRIGE TILTAG

I målsætningsprogrammet har boligselskabet vedtaget, at alle byggeudvalg ved renoveringer og
nybyggeri skal undersøge: Energirigtige løsninger på belysning, opvarmning af såvel bygning som
vand og ventilation. Spillevandsafledning, genanvendelse af regnvand og mulighed for grønne tage.
Vedvarende energi, som f.eks. solceller m.m.



MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
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TILGÆNGELIGHEDSRENOVERINGER
Vi huser alle slags mennesker – familier, unge, handikappede og ældre. Vi huser mennesker med
mange ressourcer og mennesker med behov for ekstra omsorg og særlige boligforhold. Når vi
renoverer almene boliger, indarbejdes ofte tilgængelighedstiltag, der sikrer et større boligudvalg til
personer med funktionsnedsættelser.

Antal Pct. af
renoverede

boliger

Landsgennemsnit
blandt

besvarelser

FN's verdensmål

Boliger, hvor der blev gennemført
tilgængelighedstiltag i 2018

0 6.9%

NYBYGGERI
Almene boliger er non-profit. Det betyder, at beboerne kun betaler det, det koster at opføre og drifte
boligområderne. Når vi opfører nye almene boliger, er vi med til at fremtidssikre et boligmarked, hvor
alle mennesker uanset økonomisk baggrund kan bo anstændigt og værdigt.

Antal Pct. af
eksisterende

boliger

FN's verdensmål

Nye boliger opført i 2018 0 0%



MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
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MILJØCERTIFICERING I NYBYGGERIET
Som professionel boligudvikler spiller vi en vigtig rolle i udviklingen og udbredelsen af nye bæredygtige
boligkoncepter. Vi arbejder med miljøcertificeringer, når der er mulighed for det.

Antal Pct. af nybyggeri Landsgennemsnit
blandt

besvarelser

FN's verdensmål

Nye boliger med anerkendte
miljøcertificeringer opført i 2018,
fx Svanemærket, DGNB, Nordic Ecolabel,
BREEM, Cirkulært Byggeri

0 17.2%

BÆREDYGTIGHED I DRIFTEN
Vil man sikre, at driften af almene boliger belaster klima og miljø mindst muligt, kræver det, at man både
ser på driftsaktiviteterne, på beboernes adfærd og på deres mulighed for at agere bæredygtigt. At
skabe rammerne for dette er en strategisk og ledelsesmæssig opgave.

Vi har arbejdet med følgende tiltag Organisationer med
samme tiltag (i pct.)

FN's verdensmål

Vi har indført bedre affaldssorteringsmuligheder 64.1%

Vi har sat fokus på bæredygtigt indkøb 26.2%

Vi har indført mulighed for, at (nogle) beboere kan følge med i
deres dagligt forbrug af el, varme og/eller vand (fx vha.
digitale løsninger, månedlige opgørelser o.l.)

47.6%

Vi har en politik om ikke at anvende sprøjtegifte på
udearealer

35%

De nævnte tiltag er indført i 2018 eller tidligere, men alle har været virksomme i 2018.
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Vi sikrer sunde og velfungerende
boliger til alle mennesker, men vi er
også en del af velfærdssamfundets
sociale sikkerhedsnet - vi griber dem,
som af forskellige årsager har svært ved
at komme ind på det private
boligmarked. At drive og udvikle almene
boliger indebærer derfor en vigtig social
dimension.

I 2018

I Vallensbæk Boligselskab har vi fokus på den sociale bæredygtighed. For det første stiller vi hver 4.
ledige bolig til rådighed for den boligsociale anvisning, dette er en service til kommunerne. Derudover
arbejder vi med en række sociale indsatser og initiativer for at sikre gode sociale rammer i
boligområderne.



SOCIAL BÆREDYGTIGHED
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BOLIGSOCIALE ANVISNINGER
Vi stiller boliger til rådighed for kommunernes boligsociale anvisning, og dermed hjælper vi med at sikre
ordentlige boligforhold til de svageste i samfundet. En tryg base i form af en sikker bolig er en vigtig
forudsætning for et godt liv.

Antal FN's verdensmål

Kommunale anvisninger 3

Kommunerne har råderet over 4. ledige almene bolig, hermed kan de hjælpe
borgere i akut bolignød. De anvender på landsplan 18,2% af de ledige boliger.

TIL- OG FRAFLYTNING
Balancen mellem til- og fraflytninger har betydning for boligorganisationens omkostninger til dækning af
tomgang, istandsættelser og tab ved fraflytning. Det kan påvirke huslejen, og derfor opgør vi statistik
over til- og fraflytninger i boligorganisationen.

Antal Ratio mellem til-
og fraflytning

Landsgennemsnit
blandt

besvarelser

FN's verdensmål

Nye beboere i 2018 50 1 0.9

Fraflyttede beboere i 2018 50

Ratio på under 1 betyder, at færre er tilflyttet end fraflyttet, og omvendt. Jo længere
ratioen er fra 1, desto større er forskellen mellem til- og fraflytning.



SOCIAL BÆREDYGTIGHED
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FOREBYGGELSE AF UDSÆTTELSER
Fogedsager og udsættelser har store økonomiske og sociale omkostninger – for kommunerne, for de
øvrige beboere i boligområdet og for de mennesker, som mister deres bolig.

Antal Udsættelser ift.
advarsler (i pct.)

Landsgennemsnit
blandt

besvarelser

FN's verdensmål

Rykkerbreve 228

Ophævelsesskrivelser 40 0.4% 18.8%

Fogedrekvisitioner 15 6.6% 4.8%

I denne rapport beregnes pct. forebyggede udsættelser som antallet af de beboere,
som har modtaget et rykkerbrev (rykker 1), men ikke har fået hhv.
ophævelsesskrivelse og fogedrekvisition.



SOCIAL BÆREDYGTIGHED
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INDSATSER FOR AT FOREBYGGE UDSÆTTELSER
Der eksisterer en række gennemprøvede metoder, som kan understøtte og hjælpe udsatte beboere
med at få styr på økonomien og sikre, at de kan blive boende i deres bolig.

Vi har indført følgende initiativer og tiltag Organisationer med
samme tiltag i pct.

FN's verdensmål

Afdragsordninger 61.2%

Intern økonomisk rådgivning 43.7%

Ekstern økonomisk rådgivning 39.8%

Anvendelse af andre medarbejderes ressourcer ifm.
overholdelse af husordensregler

54.4%

De nævnte aktiviteter kan både omfatte boligorganisationens egne tiltag samt aktiviteter, som ydes af det
administrationsselskab, som organisationen er tilknyttet. Det omfatter ikke kommunale tiltag.

FOREBYGGENDE INDSATSER - ØVRIGE TILTAG

I handlingsplan 2018-2022 for Vallensbæk Boligselskab - pkt. 8. Socialt ansvar - er det boligselskabets
mål at forhindre udsættelser af beboerne. Siden den 1. oktober 2018 har KAB samarbejdet med
Forbrugerrådet Tænk om økonomi- og gældsrådgivning. Samarbejdet med Forbrugerrådet Tænk
afløste den gældsrådgivning, som KAB tidligere tilbød gennem egne gældsrådgivere. Overvågning af
udviklingen i OB
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SÅRBARE BEBOERE - ØVRIGE TILTAG

Vi har etableret en direkte linje til kommunen vedr. disse beboere, herunder særligt i forhold til de
ældre udsatte beboere, så der er direkte samarbejde med kommunens social- og sundhedsforvaltning



BL – Danmarks Almene Boliger
Foto Alex Tran
Læs mere om FN’s verdensmål og de almene boliger på
bl.dk


