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Referat
Af dialogmøde mellem
Boligforeningen Kirstinevang og Ballerup Kommune
og
Boligorganisationen Lundebjerggård og Ballerup Kommune
Tirsdag den 21. marts 2017
1. De ældre borgeres behov i boligen
v/centerchef Eva Borg og Lene Kjærulf
Eva Borg indledte med at orientere om, at der er 10.000 borgere der er over 65 år i
Ballerup Kommune. Heraf har Center for Social og Sundhed kontakt til ca. 2.000
borgere.
Der blev opført mange nye boliger i 60’erne og 70’erne, hvor der flyttede mange
borgere til Ballerup. De bor der stadig og er nu blevet ældre, mange af borgerne
har været arbejdere, der nu er slidte.
Den ældre del af befolkningen lever stadig længere og mange bliver både 80 og 85
år. De sidste to år af borgernes levetid, er typisk de dyreste, sundhedsmæssigt set.
De fleste borgere vil gerne blive boende i deres nuværende bolig, så længe det er
muligt. At kunne blive boende i sin egen bolig i længst mulig tid har også vist sig at
være det vigtigste i en undersøgelse, der er lavet af Ældresagen. Ballerup Kommune vil gerne indgå i et samarbejde med boligorganisationerne, for at sikre at dette
kan lade sig gøre.
Derfor vil Ballerup Kommune gerne samarbejde med boligorganisationerne når der
er planer om både større og mindre renoveringer af boligafdelingerne, således at
der kan tænkes i de bedst mulige og gerne individuelle løsninger, for at de ældre
borgere kan bevare deres livskvalitet.
Det kan f.eks. være følgende:
-

Bedre adgangsforhold til opgange og lettere døre
Plads til rollator eller kørestol
Elevator
Gelændere i opgange
Bredere døre, gerne plads til både kørestol og borgerens fingre
Færre dørtrin
Indretning af badeværelser, f.eks. med greb, gerne pæne greb, der kan blive siddende i badeværelset
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Claus orienterede om arbejdet med at renovere badeværelser, rør og afløb i afdeling Lundebjerg i Skovlunde.
Alle beboere bliver genhuset i møblerede genhusningsboliger i den periode på 5-6
uger, hvor arbejdet udføres.
Der har været udfordringer med at flytte svage beboere, der er sengeliggende. For
at finde en løsning på dette, blev det aftalt at Claus sender oplysninger om tidsplan
med adresser for renoveringen til Hjælpemidler og Visitation, der vil undersøge om
der er beboere, der får meget hjælp, f.eks. besøg af hjemmehjælpen flere gange
daglig.
Claus oplyste, at der bliver sendt spørgeskemaer ud til de beboere der skal flytte
midlertidigt samt holdt informationsmøder om projektet og genhusningen 3-4 uger
inden flytningen.
Claus oplyste også at der er et rigtig godt samarbejde mellem ejendomsmesteren i
Lundebjerg og medarbejderne i Hjælpemidler og Visitation om f.eks. parkering af
el-scootere mm.
Der er endvidere lavet aftale om opsætning af hjælpemidler, f.eks. greb i de nye
badeværelser i Lundebjerg.
2. Besøg fra Energitjenesten
v/Anette Nielsen og Janus Hendrichsen
Anette indledte med at orientere om at Ballerup Kommune har sat et mål om at få
sat energirenovering af boliger i gang. Der er sat et mål om at blive fri for fossile
brændstoffer i 2035. Derfor tilbyder kommunen at betale for en energigennemgang
af boliger, men der betales ikke for efterfølgende indsatser for at spare på energien.
Janus orienterede om Energitjenestens gennemgang af boliger. Gennemgangen tager udgangspunkt i energimærket. Der vil blive fokuseret på indsatser der kan give
besparelser men også give et bedre indeklima.
Der bliver udarbejdet en rapport, der tager udgangspunkt i ønsker og behov og indeholder både beregninger og forslag til forbedringer samt budget med både investeringer og besparelser. Der kan være forslag om både lavthængende frugter som
f.eks. lydstyrede lysarmaturer, der tænder når en dør åbnes, men også mere langsigtede løsninger som f.eks. nyt tag og bedre isolering. Beregningerne bliver lavet
ud fra det faktiske energiforbrug.
Rapporten kan fremlægges i et møde med beboerne, hvor der kan også kan drøftes
adfærd i boligen, f.eks. udluftning.
Claus oplyste, at der er etableret mekanisk ventilation i Kirstinelund i 2006-08.
Janus oplyste, at der kan opsættes behovsstyret ventilation, der åbner, når der bliver fugtigt.
3. Anvisning
Lisbet oplyste, at der er et rigtig godt samarbejde mellem Almenbos anvisning og
boligkontoret på rådhuset. Det fungerer fint med at anvise efter fleksible kriterier.
Kvarterprofilerne blev gennemgået, der er ikke store ændringer i forhold til sidste
år.
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4. Gennemgang af styringsrapport
Boligorganisationen Almenbo
Boligorganisationen har arbejdet med ny målsætning efter bestyrelsesseminar om
ansvar og strategi
Der gennemføres p.t. en tilfredshedsanalyse i boligorganisationernes afdelinger.
Der svares på afdelingsniveau og der er en høj svarprocent.
Kirstinevang
Kirstinevang børnehus er netop taget i brug efter afsluttet om- og tilbygning.
Kirstinelund
Afdelingen har lave henlæggelser i forhold til benchmarktallene. Claus oplyste at
der er udført renoveringsarbejde, der har medført forhøjelse af huslejen. Derfor er
henlæggelserne ikke forhøjet i de seneste år, men der er planer om forhøjelse.
Arbejdet med udskiftning af døre, samtaleanlæg og dørkamera er afsluttet. De nye
døre har dæmpet støjen fra opgangen.
Kornvænget
Afdelingen har lave henlæggelser i forhold til benchmarktallene. Claus oplyste, at
henlæggelserne søges forhøjet men der er fokus på at holde huslejen på et rimeligt
niveau.
Egebjerghaven
Afdelingen har lave opsparede henlæggelser i forhold til benchmarktallene. Claus
oplyste, at henlæggelserne forsøges forhøjet nu hvor der er lån fra opførelsen af
boligerne, der er betalt færdige.
Afdelingen har en mindre tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Claus oplyste, at
der er mange vedligeholdelsesopgaver i afdelingen, bl.a. er der behov for nye vinduer.
Afdelingens køkkener er tidssvarende, med bemærkning om at de er nedslidte.
Claus oplyste, at beboerne er interesserede i at få nye køkkener, derfor undersøges
priserne for nye køkkener.
Boligorganisationen Lundebjerggård
Lundebjerg
Der er planer om at opføre et nyt ejendomskontor med personalerum og mødefaciliteter midt i afdelingen.
Der er igangsat udskiftning af faldstammer og brugsvandrør, samt fornyelse af badeværelserne. Arbejderne forventes afsluttet i starten af 2019.
Ravnsletlund

Ingen bemærkninger.
5. Nye boliger på Lundebjerggårdsvej
Der arbejdes med planer om opførelse af 28 nye boliger på det areal, hvor børneinstitutionen ligger.
Der bliver udgifter til hjemfaldspligt. Udgiften kan indgå som en del af grundudgifterne i skema A.
6. Eventuelt
Telegrafvej
Lisbet oplyste, at ejeren af Telegrafvej har henvendt sig til Almenbo om nyt byggeri.
Det blev oplyst, at Ballerup Kommune har et ønske om at der bliver opføre privat
byggeri på arealet.
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