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Styringsdialogmøde 
16. december 2019 
 
     Direktionscenter 
     Dato: 20. januar 2020 
        
    
Deltagere: 
 
Vallensbæk Boligselskab (/KAB): 
Katja Lindblad (formand, VAB), Marianne Vittrup (KAB) og Jan Spohr (KAB) 
 
Afbud: Preben Suhr Andersen (næstformand, VAB) 
 
Vallensbæk Kommune: 
 
Jytte Bendtsen (formand, Social- og Sundhedsudvalget), Colette Josiassen (Center for 
Teknik), Lotte Houlind (SSP), Mia Harreschou (Jobcenter), Rasmus Møller (Jobcenter) 
og Julie Rothe (Direktionscenter)(referent) 
 
 
Referat: 
 

1. Gennemgang af Dokumentationsrapporten (styringsrapport og seneste 
regnskab) 

 
Forud for mødet var der udsendt en styringsrapport for boligselskabet og oplysnings-
skema for hver af de fire afdelinger (Højstrupparken, Firkløverparken, Rosenlunden og 
Stationstorvet). Rapport og skemaer offentliggøres som bilag til referatet. 
 
Boligselskabet redegjorde med udgangspunkt i det fremsendte materiale for en række 
forhold. Bl.a. følgende: 

• Overordnet er der god drift i alle boligafdelingerne  
• Firkløverparken, Rosenlunden og Stationstorvet overholder mål om, at regnska-

bet ikke må afvige mere end 5 pct. fra budgettet. Højstrupparken afviger 6 pct., 
men det skyldes særlige forhold og er uproblematisk 

• Der er fejl i tallene i diagram på styringsrapportens side 6. Tallene er er anført 
korrekt i kommentarerne under diagrammet 

• Boligselskabet har indført en mere skrap kurs i forhold til husordenssager vedr. 
bl.a. chikane og dårlig opførsel. Lejemål er blevet ophævet som følge heraf, og 
beboerne er fraflyttet uden, at det har været nødvendigt at indbringe sager for 
Beboerklagenævnet eller boligretten. Det er tilfredsstillende. 

• Der er fastsat mål om, at alle afdelinger opnår det tidligere udmeldte besparel-
sesmål på 8,21% af driftsudgifterne. Målet er tæt på at blive nået. Højstruppar-
ken forventes dog først at nå målet i 2021 på grund af forestående renoveringer 

• I Højstrupparken forestår omfattende renovering af vandinstallationer og fald-
stammer. Projektet er fremsendt til kommunal godkendelse (se under pkt. 8) 
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• I Rosenlunden forestår to slags renoveringsarbejde. Dels udskiftning af dræn på 
grund af vandskader som følge af konstruktionsfejl ved dræn/fundament og dels 
udskiftning af døre og vinduer. I første omgang udskiftes dræn 

• Ved Firkløverparken er der indført 2-timers parkering for dem uden beboerkort 
(fri parkering) eller gæstekort (24 timer). Der tages højde for hjemmeplejens 
behov for at parkere  

• Der indføres senere også parkeringsbegrænsning Højstrupparken. Begge parke-
ringsordninger bliver både digitale og analoge af hensyn til beboerne 

• Vedr. tidligere bekymringer omkring udviklingen i Firkløverparken er der udar-
bejdet handleplan med to led. Dels hårdere kurs i forhold til husordenssager og 
dels arbejdes der sammen med kommunen på at revidere udlejningsaftalen. Det 
generelle indtryk er, at beboerne er rigtig glade for at bo i Firkløverparken. I maj 
2020 kommer tal, som giver det sidste nye blik på beboersammensætningen i 
Firkløverparken  

Følgende blev aftalt: 
• Kommunen undersøger, om parkeringsbegrænsning i Firkløverparken og Høj-

strupparken er er problematisk i forhold f.eks. hjemmeplejen. I givet fald får 
kommunen særlige gæstekort 

• Boligselskabet undersøger, om skiltning i forbindelse med parkeringsbegræns-
ning overholder lovgivningens krav, herunder om politiet skal godkende skiltnin-
gen 

 
Tilføjet efter mødet: Underretning vedr. parkering er sendt til Center for Pleje og Om-
sorg. 
 
I øvrigt var der enighed om, at begge parter har fulgt godt op på aftaler fra sidste års 
møde. Med hensyn til en ny udlejningsaftale (vedr. bl.a. fleksible kriterier) er processen 
i gang, der har været flere møder, og der er aftalt møde igen i januar 2020. 

 
 

2. Udlejningsaftalen på Stationstorvet 
 
Siden etableringen af seniorbofællesskabet har der været en ”interesseliste” og ikke en 
egentlig venteliste.  
 
Boligselskabet orienterede om, at dette har vist sig at være uhensigtsmæssigt. Listen 
er for uforpligtende, og det kræver unødig administration og tid at finde frem til reelt 
interesserede, når der er ledige lejligheder. Der er i stedet behov for en almindelig ven-
teliste.  
 
Boligselskabet sender en anmodning til kommunen om at ændre udlejningsaftalen, så 
der etableres en mere hensigtsmæssig ordning. Sagen vil blive forelagt til politisk be-
handling.  
 
Boligselskabet orienterede om, at seniorbofællesskabet generelt set er en succes. Det 
går rigtig godt med de sociale aktiviteter m.v. Alderssammensætningen blandt bebo-
erne er dog ikke så blandet i aldersgruppen 50+ som håbet. De noget ældre beboere 
er i klart overtal, og det vil være hensigtsmæssigt, at der flytter yngre beboere ind, der 
kan sikre en bedre aldersspredning af hensyn til behovet for ressourcer til at trække 
fællesskabet bredt i afdelingen. Fællesskabstanken fungerer bedst, hvis der er ressour-
cestærke til at løfte en stor del af ansvaret. 
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3. Planer for affaldshåndtering, herunder det nye selskab 

 
Der er mellem en række kommuner, herunder Vallensbæk, etableret et nyt kommunalt 
fællesskab, der skal håndtere indsamling af husholdningsaffald. Kommunen oplyste, at 
det ikke umiddelbart vil få betydning for beboerne. Det vil være de samme biler og de 
samme medarbejdere, og opgaven skal løses på sammen niveau.  
 
Boligselskabet oplyste, at indtrykket er, at det går bedre på affaldsfronten (i modsæt-
ning til tidligere år, hvor emnet har været på dagsordenen). Det skal gerne fortsætte.  
 
Selskabets ejendomskontorer og beboerne skal fortsat kontakte Vestforbrændings kun-
deservice ved spørgsmål m.v. Se evt. kommunens hjemmeside.  
 

 
4. Beredskabet i fremtiden, herunder betyder det nye selskab på området 

ændringer? 
 
Beredskabsopgaven løses fra 1. januar 2020 af det nye beredskab, Beredskab 4K. Den-
nis Ottosen er ny beredskabschef. Det forventes ikke, at beboerne mærker ændringer. 
Beredskabet har fået hjemmeside: www.beredskab4k.dk 
 
 
 

5. Orientering om trafikplanerne i Nord 
 
Boligselskabet ønsker at se kommunens plan for ændret trafikafvikling i Vallensbæk 
Nord, herunder omkring Firkløverparken. Der har været holdt orienteringsmøde for 
grundejerforeningerne i nord, og afdelingsbestyrelsen i Firkløverparken var også re-
præsenteret. Organisationsbestyrelsen har ikke været involveret, men er meget posi-
tive overfor, at kommunen nu leder en stor del af trafikken ud af Firkløverparken bag 
om afdelingen. Boligselskabet tegnes udadtil af organisationsbestyrelsen og formands-
skabet og ikke af de enkelte afdelingsbestyrelser, der ikke har kompetence til dette.  
 
Kommunen oplyste, at planen bl.a. indeholder adgang til Kløvervænget og Kirke-
bækskolen fra Gymnasievej. Det forventes at indebære mindre trafik ved Firkløverpar-
ken. 
 
Det blev aftalt, at kommunen sender planen til boligselskabet og fremover involverer 
boligselskabet organisationsbestyrelse/formandskab i disse processer fremover.  
 

 
6. Muligheder for hjælp til plejekrævende/demente/ensomme beboere i 

seniorbofællesskabet 
 
Anni Degn, kommunens demenskoordinator, deltog under dette punkt. 
 
Boligselskabet orienterede om, at nogle ældre beboere i seniorbofællesskabet opleves 
som svage, begyndende demente og/eller ensomme. De mere ressourcestærke bebo-
ere føler indimellem, at de har et stort ”nabo”ansvar, som de har svært ved at helt 
håndtere og leve op til. Det kan være svært at ”sige fra”. Der er behov for kontakt til 
kommunen og afklaring af, hvad kommunen kan yde af hjælp.  

http://www.beredskab4k.dk/
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Anni oplyste, at bestyrelsen som alle andre kan rette en ”bekymringshenvendelse” til 
kommunen, hvis de mener, at en borgers liv og sundhed er truet. Sådan en henvendel-
ser rettes typisk til Center for Pleje og Omsorg. Det bedste vil dog være, at bebo-
ere/naboer taler med den relevante beboer selv og får pågældende til selv at søge 
hjælp og aktiviteter. Der er forskellige kommunale arrangementer for ældre, ensomme 
og syge, og der er også foreninger, der har arrangementer. Kommunen er gerne be-
hjælpelig med orientering om arrangementer, kontakt til foreninger m.v. 
 
Jytte Bendtsen orienterede om, at der er afsat penge af værdighedsmidlerne til tiltag i 
forhold til ensomme/demente generelt i kommunen. Der er også planer om at udvide 
åbningstiden på dagcentret i Højstruphave.  
 
Det blev aftalt, at Anni mødes med afdelingsbestyrelsen og tydeliggør snitflader mellem 
kommunen, Ældresagen og andre aktører. Boligselskabet formidler Annis kontaktinfor-
mationer til afdelingsbestyrelsen, der kontakter hende. Boligselskabets øvrige afdelin-
ger får samme tilbud. 
 
Anni Degn, demenskoordinator, ad@vallensbaek.dk, tlf. 4797 4118/mobil 5754 6024 
 

 
7. Afvikling af § 59-boliger, herunder forretningsgangen når en beboer fra-

flytter eller dør  
 
Kommunen oplyste om behov for at blive inddraget tidligt i processen, når beboere, 
der har været anvist en bolig af kommunen, fraflytter eller dør. Det skyldes, at kom-
munen hæfter for udgifter efter fraflytning/dødsfald, hvis beboeren/boet ikke kan be-
tale. Kommunen ønsker hurtig underretning og at være med ved fraflytningssyn. Der-
ved bliver det nemmere at tage højde for udgifter i forbindelse med fraflytningen.   
 
Det blev aftalt, at boligselskabet vender tilbage med forslag til en forretningsgang, 
hvor kommunen bliver inddraget på en hensigtsmæssig måde. 
 

 
8. Eventuelt 

 
Projekt i Højstrupparken 
Projekt om renovering af installationer i Højstrupparken (nævnt under pkt. 1) forventes 
behandlet politisk i januar 2020 
 
Sag i Planklagenævnet/skema C 
Der udestår fortsat afgørelse i sag i Planklagenævnet vedr. inddækning af ventilation 
på seniorbofællesskabet. Det er problematisk, at kommunen af den grund endnu ikke 
har godkendt skema C/byggeregnskabet. I byggeregnskabet er der afsat en del penge 
til udskiftning af emhætter, men pengene kan ikke bruges, fordi skema C ikke er god-
kendt.  
 
Det blev aftalt, at kommunen går videre med ønsket om at godkende skema C, selvom 
sagen ikke er afgjort.  
 
Erhvervsvirksomhed i boliger 

mailto:ad@vallensbaek.dk
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Det har vist sig, at en del beboere driver enkeltmandsvirksomhed i boligselskabets bo-
liger. Almene boliger må ikke anvendes til erhverv alene. Men efter lovgivningen og 
retspraksis kan boliger godt anvendes primært til bolig og derudover til erhverv. Orga-
nisationsbestyrelsen har haft drøftelser om emnet og har vedtaget retningslinjer om 
det. Boligerne er for alle, også beboere, der driver erhvervsvirksomhed hjemmefra. Der 
må dog ikke være rum indrettet alene til erhverv. Og virksomheden må ikke være til 
gene for omkringboende. Der er taget højde for dette i reglerne, som boligselskabet 
har vedtaget. Boligselskabets holdning er generelt erhvervsvenlig.  
  
Underretning vedr. børn 
Det har i boligselskabet været drøftet, om man skal indgive underretning, hvis man er 
bekymret for børn i afdelingen. F.eks. børn af alkoholikere. Det kan holde beboere fra 
at indgive anmeldelse, hvis man skal opgive personlige oplysninger. 
 
Kommunen oplyste, at man kan indgive anmeldelse anonymt til Ishøj Kommune (på 
Vallensbæk Kommunes vegne). 
 
Tilføjet efter mødet: Underretninger kan sendes til underretninger@ishoj.dk, hvis de 
ikke rummer personlige oplysninger, eller indberettes på 43577578 (”StraXen”). Hvis 
de rummer personlige oplysninger, kan underretninger sendes via Digitalpost (e-boks) 
eller via selvbetjeningsløsningen: Underretning om udsatte børn/unge. Se evt. mere på 
Ishøj Kommunes hjemmeside https://ishoj.dk/akut-hjaelp-til-boern-unge-og-familier 
 
 
Udestående vedr. skatteforhold i Firkløverparken 
Kommunen har gennem nogen tid været i dialog med Vurderingsstyrelsen for at få be-
skatningsgrundlaget på plads, sådan at kommunen kan genbregne grundskylden for 
Firkløverparken. Afklaring udestår fortsat, men kommunen presser fortsat på for en af-
klaring.  
 
Tilføjet efter mødet: Der er dialog med Vurderingsstyrelsen, men en omberegning vil 
ikke kunne effektueres før efter nytår, da ejendomsskattesystemet er lukket på grund 
af den årlige genberegning af skatten for 2020. Kommunen forventer en genberegning 
i starten af det nye år.  
 
Ønske om nybyggeri 
Boligselskabet har ønske om at bygge flere almene boliger i kommunen. Der er fortsat 
et stort behov for almene familieboliger og seniorboligfællesskaber af almen karakter 
og dermed med en rimelig husleje. Selskabet har tidligere været til møde i kommunen 
om det, men kender ikke status.  
 
Det blev aftalt, at kommunen vender tilbage med opfølgning på det nævnte møde.  
 
Ny kontaktperson hos KAB 
Jan Spohr overtager pr. 1. januar 2020 rollen som kontaktperson hos KAB efter Mari-
anne Vittrup, der har fået andet job i KAB.  
 

 
9. Næste møde  

 
Mandag 14. december 2020 kl. 9-11.30.  
 

mailto:underretninger@ishoj.dk
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=9675
https://selvbetjening.egki.dk/183/BU875_000
https://ishoj.dk/akut-hjaelp-til-boern-unge-og-familier
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Det blev aftalt, at kommunen allerede nu sørger for at sende mødeindkaldelse. 
 
Tilføjet efter mødet: Indkaldelse til næste møde er sendt. 
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