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Ny udlejnignsaftale



Udlejning fortsat
• Stadig anciennitet på ventelisten

• Hver 2. bolig går til ekstern venteliste

• I RL og HP 75 % af boligerne via fleksible kriterier

• I FKP 100 fleksible kriterier

• Kommunal anvisning til familieboligerne i Rosenlunden og Højstrupparken på 2 rums el. større 
boliger

• Ingen kommunal anvisning til Firkløverparken

• Kommunen ret til hver anden ledig 1 rums bolig i Højstrupparken



Vi passer på 
huslejen –
effektiv drift 
2014-2020

Målsætning 2020: Alle afdelinger 
sparer 8,21 % - 3 ud af 4 er i mål –
Højstrupparken når i mål efter 
renoveringen

Målsætning fremover: At nedbringe 
den faktiske husleje med 5%

Hvorfor?

• Alle skal have råd til at bo hos os

• Vi behandler beboernes penge 
ordentligt og med omhu

• Vi er effektive



Effektiviseringsaftalens indhold

Effektiviseringskrav Bestyrelsers ansvar Tilsyn og kontrol 
1,8 mia. kr. frem mod 2026

✓ 1,5 mia. på drift

✓ 300 mio. kr. på energi

Mål for forbedring af effektivitet

Implementering af effektiv drift

Vedligeholdelsen og henlæggelser

Digitalisering og dybdeindsigt i 
regnskabsdata, henlæggelser
samt energi- og bygnings-
oplysninger

Samkøring af oplysninger

Ekstern kontrol (grænskning)

Øgede beføjelser



Pas på huslejen – nye nationale krav om effektivisering

Hvad betyder det for Vallensbæk Boligselskab?

• Bidrage til den samlede besparelse for alle almene boliger i DK

• OB sætter et lokalt mål for Vallensbæk Boligselskab 2021-2026

• Inddragelse af afdelingsbestyrelser og beboere

• Det handler om balance

- huslejens udvikling og drift

- plads til at udvikle

- sund økonomi og høj vedligeholdelse



Udvalgte indsatser 2021-2022:

Mere læsbare budgetter – beboerne skal kende store projekter

Pas på huslejen – hvordan bliver vi mere effektive og lever op til nationale krav

Kildesortering i 10 fraktioner

Tilbud om ladestandere

Monitorere tab ved fraflytning

Istandsættelsesniveauet – fælles politik på tværs af afdelinger

Tættere samarbejde med kommunen om sårbare beboere

Opdateret hjemmeside

Digitale nyhedsbreve i alle afdelinger



Tak for ordet –spørgsmål?
Katja Lindblad-Clausen, formand - Vallensbæk Boligselskab

kal@kab-bolig.dk


