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Læs mere om:

 

 Jule- og nytårshilsner
Plus Boligs formand Ebbe Dalsgaard og direktør Mette Bach Kjær har 
hver sendt et lille aktuelt julekort med hilsner og ønsker for det kom-
mende år. > side 2

 

 Nyt fra repræsentantskabsmødet
Torsdag den 9. december var repræsentantskabet samlet i Plus Boligs 
lokaler. Vi har samlet højdepunkter fra mødet, som blandt andet bød på 
behandlingen af fire forslag, som dog alle blev nedstemt. > side 3

 

 Plus Bolig på sociale medier
Følger du os på Facebook? Eller LinkedIn? Vi har gennem 2021 arbejdet 
målrettet med synlighed på de to sociale medieplatforme, og flere og 
flere kan nu følge med i, hvad der sker i Plus Bolig. > side 4

 

 Stort og småt –men godt at vide
Vi har som sædvanlig samlet noter og nyttigt nyt i dette nyhedsbrev.
> side 5-6

 

  Vi skal til at sortere vores affald - endnu mere.
 

  Ny og bedre version af MinSide er på vej - til dig.
 

  El-ladestandere er fremtiden. Men hvornår?
 

  Fjernvarmeafregningen ændres i 2022. Hold øje med  
regningen, som godt kan stige!

Plus Bolig ønsker alle beboere 
en glædelig jul og godt nytår.
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Efter endnu et år, som blev præget af 
coronaens skiftende luner men som også 
bød på høj aktivitet i vores boligselskab, 
kan vi nu skimte det nye år forude, og 
sammen lukke det gamle ned. 

Vi har netop afholdt vores andet ordinæ-
re repræsentantskabsmøde i år, og selv 
om vi var nødt til at aflyse den traditio-
nelle julefrokost, og vi måtte tage os lidt 
ekstra forholdsregler på grund af den sti-
gende coronasmitte, bød aftenen på stort 
fremmøde, engagement og – trods vores 
indbyrdes uenigheder – gode og givende 
diskussioner.

Beboerdemokratiet er ikke nemt. Til gen-
gæld er det vores. Og vi skal værne om 
det. Min appel skal derfor lyde: At selv om 
vi ikke er enige, så skal vi blive ved med at 
prøve at nå hinanden, og – ikke mindst – 
respektere de demokratiske spilleregler. 
Både, når beslutningerne går én imod, og 
når man har fået ret. 

Jule- og nytårshilsner 
fra formand og direktør

Vi er ikke i mål. Men vi er på vej. Og mit øn-
ske for det nye år er, at vi formår at tage 
endnu et skridt fremad mod et endnu 
bedre beboerdemokrati i Plus Bolig.

Det glæder mig, at vi i løbet af året har 
formået at holde alle vores afdelingsmø-
der med samme fremmøde som tidligere. 
Tak til alle, der har været fleksible og fort-
sat bakker op om vores vigtige beboerde-
mokrati.

Plus Bolig er et veldrevet og godt bolig-
selskab. Vi har, som det også fremgik af 
repræsentantskabsmødet, et højt aktivi-
tetsniveau og en stærk organisation og 
administration med gode og loyale med-
arbejdere. Lad os værne om dette.

På vegne af hele organisationsbestyrel-
sen vil jeg ønske alle beboere i Plus Bolig 
en glædelig jul og godt nytår.

Ebbe Dalsgaard

 

 Endnu et år er gået  
– hvor blev det lige af…? 

 

 Vi må ikke tage 
beboerdemokratiet for givet

Børn og barnlige sjæle fik røde kinder og 
store øjne, da vinteren for en stund blev 
hvid. Nogle kunne måske slet ikke huske, 
hvordan en rigtig snestorm kunne rulle 
ind over landet. For dem, der kunne lune 
sig med juleknas og -musik efter en tur i 
sneen, var det nok et lille eventyr. Men –
sne betyder også ekstra travlhed og bøvl.

At mange ikke kan huske et snevejr, som 
dét vi oplevede i uge 48, er ikke så sært. 
Man skal helt tilbage til 2006 for at fin-
de lignende snefald på vores egn. I hele 
Nordjylland var der kaos. Ja, også i Plus 
Bolig-afdelingerne, og det betød ekstra 
pres alle steder i boligorganisationen. 

Vi gør, hvad vi kan i sådanne ekstraordi-
nære situationer og appellerer til, at be-
boerne udviser forståelse herfor. Der skal 
da også lyde en stor tak til de beboere 
som gav en hånd med ved snerydningen 
i de hektiske dage.

Men vi må – akkurat som kommunens folk 
– sande, at  ”sne, salt, regn, slud, salt, lave-
re temperatur og sne igen” var en historisk 
uheldig kombination af vind og vejr.

> Læs avisklip om sneproblemerne her

Snevejret, var kulminationen på et år, som 
for medarbejderne i administrationen og 
driften har været uforudseelig: Corona 
har fyldt meget. Budt på mange bekym-
ringer, mange tilpasninger og mange 
spørgsmål. 

Her ved årets afslutning skal der gå en 
stor tak og ros til alle ansatte og beboere 
for at ta’ hensyn og passe på hinanden. 

Det er betryggende at vide, at vi er gode 
sammen, når det hele er svært (også set i 
lyset af, at vi nu står foran en ny opblom-
string af smitte).

På vegne af alle ansatte ønsker jeg en 
glædelig jul og et godt nytår til alle vores 
beboere og deres kære.

Mette Bach Kjær

Mette Bach Kjær

Ebbe Dalsgaard, formand

https://migogaalborg.dk/frustration-hos-aalborg-kommune/
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Repræsentantskabet er som bekendt 
Plus Boligs øverste myndighed. Her sam-
les repræsentanter fra alle afdelinger, og 
det er her beboerne har direkte adgang 
til at påvirke og bestemme, hvordan Plus 
Bolig skal udvikle sig som boligselskab.

Mødet blev denne gang afholdt i lokaler-
ne hos Plus Bolig, og der var i alt 49 frem-
mødte.

Vi havde fået Søren Madsen fra  BL til at 
være dirigent, og Søren bidrog sammen 
med alle deltagerne til, at vi havde en liv-
lig debat i en god tone. 

Dagsordenen begrænsede sig til to punk-
ter: 1. ’Orientering fra organisationsbe-
styrelsen’ og 2. ’Indkomne forslag’. Men 
det var nu også rigeligt til at fylde aftenen 
ud.

Formand Ebbe Dalsgaard lagde ud med en 
grundig gennemgang af årets begivenhe-
der og aktiviteter.  Trods corona-restrikti-
oner har det været et begivenhedsrigt år, 
og der er opnået mange gode resultater i 
årets løb

Han kom blandt andet omkring afdelin-
gernes regnskaber og budgetter, bygge- 
og renoveringssager, God Almen Ledelse, 
indsatsen omkring råderets- og vedli-
geholdelsesregler og samarbejdet i Bo i 
Nord.

Fire forslag til behandling
Der var stillet fire forslag, som alle blev 
behandlet på mødet. Ingen af forslagene 
blev dog vedtaget, men du kan her kort 
læse om forslagene:

1. Forslag om udmeldelse af Bo i Nord
Efter en kort behandling og enkelte ind-
læg, blev forslaget trukket tilbage. Det 
blev præciseret, at uanset om det er Bo i 
Nord eller Plus Bolig selv, der administre-
rer ventelisterne, er reguleret ved lov, og 
en udmeldelse af Bo i Nord vil altså ikke 
give bedre muligheder for at styre, hvor 
nye beboere flytter ind eller for den sags 
skyld hvem de er.

Repræsentantskabsmødet,
torsdag den 9. december 2021

En gruppe på fem repræsentanter havde 
stillet de tre følgende forslag. Alle forslag 
blev nedstemt med stort flertal.

2. Forslag om, at en afdeling skal kunne 
forlade Plus Bolig, hvis 2/3 af beboerne 
ønsker det.
De juridiske, praktiske og økonomiske 
konsekvenser ved forslaget var og er ikke 
kortlagt. Og alene denne kortlægning 
vurderes at ville koste mange penge. Or-
ganisationsbestyrelsen argumenterede 
desuden for, at det ikke er fair, at alle af-
delinger skal bruge midler på et forslag, 
man ikke nødvendigvis er enige i.

3. Forslag om, at afdelinger som er frita-
get for betalinger til dispositionsfonden 
ikke skal kunne modtage yderligere mid-
ler/støtte fra fonden.
Der fremgår af lovgivningen, at bolig-
organisationen skal hjælpe nødlidende 
afdelinger. Også selv om afdelingen tid-
ligere har modtaget støtte fra disposi-
tionsfonden. Alene af den grund kunne 
organisationsbestyrelsen ikke bakke op 
om forslaget.

Det er i øvrigt Plus Boligs politik for ud-
betaling af støtte fra dispositionsfonden, 
at i alle sager (undtaget sager, støttet af 
Landsbyggefonden) er det et krav, at der 
mindst afsættes 15% til uforudsete ud-
gifter. Når den enkelte afdeling selv (via 
egne henlæggelser) bidrager, er det med 
til at beskytte fællesskabet

4. Forslag om, at internt byggesagshono-
rar fremover opgøres ud fra en beregning 
af det reelle timeforbrug for opgaven.
Der var reelt tale om en gentagelse af et 
tidligere forslag, og på baggrund af drøftel-
serne og beslutningen på forårets repræ-
sentantskabsmøde, kunne organisations-
bestyrelsen ikke bakke op om forslaget. 

Allerede under mødets første halvdel 
(organisationsbestyrelsens orientering) 
havde først Ebbe Dalsgaard og derefter 
økonomichef Morten Hedelund gennem-
gået den eksisterende politik for byg-
geadministration samt redegjort for det 
arbejde, en arbejdsgruppe havde lavet 
siden sidste repræsentantskabsmøde. 
Princippet er, at dem der bruger ressour-
cerne, også er dem der betaler.

 

 Langt  men godt 
repræsentantskabsmøde

49 ud af 69 mulige deltog i  
repræsentantskabsmødet  

9. december
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Vores ledige boliger, vores værdier, vores 
dygtige medarbejdere, vores gode histo-
rier med beboere i centrum – det er blot 
nogle af de opslag, man finder, når man 
møder Plus Bolig på de sociale medier, 
Facebook og LinkedIn.

Vi er på de sociale medier for at skabe 
synlighed, der hvor rigtig mange af vores 
beboere og boligsøgende er hver eneste 
dag. 

Mindst et par gange om ugen lægger vi 
en lille historie på vores sider, og vi følger 
systematisk med i reaktionen hos vores 
mange følgere.

Alene på Facebook har vi mere end 4170 
følgere, og vi kan se, at vores opslag op-
når større og større udbredelse.

Vi får flere og flere følgere på 
vores sociale medier

Vi har på det seneste blandt andet lavet 
videopræsentationer af nyrenoverede 
boliger. Vi har præsenteret medarbejde-
re og dermed fortalt historien om en god 
arbejdsplads. Og vi har lavet en konkur-
rence om billetter til Zoo, som gav mange 
reaktioner.

Hvis du endnu ikke er begyndt at følge os, 
så vil vi opfordre dig til at gøre det nu. På 
den måde kan du følge med i nyt fra dit 
boligselskab.

> Følg os på Facebook

> Følg os på LinkedIn

 

 Vi skal være synlige. 
For beboere og boligsøgende

https://www.facebook.com/plusbolig
https://www.linkedin.com/company/plus-bolig/
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Fra og med 1. januar 2022 ændrer Aalborg 
Forsyning den måde de beregner fjerne-
varmeafregningen på. Samlet skal prisen 
på fjernvarme fortsat hvile i sig selv, men 
for nogle afdelinger vil den nye bereg-
ningsmetode betyde en højere eller lave-
re varmeregning.

Den nye afregningsform tilgodeser an-
læg, som udnytter energien i fjernvarmen
bedst. Derfor kan anlæggets alder (eller 
andre forhold) betyde, at varmeregnin-
gen stiger eller falder – uanset om du og 
de andre beboere i afdelingen har et uæn-
dret forbrug i forhold til tidligere.

Noter og andet nyttigt nyt

I Byggeteknik har vi på den baggrund 
igangsat en screening af alle anlæg i Plus 
Boligs afdelinger. Det er en omfattende 
opgave, da mange afdelinger har flere an-
læg og installationer. I de afdelinger, hvor 
vi kan se, at der er behov for opgradering 
af varmeanlægget, vil vi i dialog med af-
delingsbestyrelserne se på mulighederne 
for at fremrykke dette arbejde i afdelin-
gens vedligeholdelsesplan.

Vi har udsendt et nyhedsbrev, hvor du kan 
læse mere om den nye afregningsmetode. 

> Læs nyhedsbrevet her 

 

 Er du tilmeldt ’MinSide’?

 

 Vær opmærksom på 
varmeregningen  

efter nytår

I sensommeren fik vi vores nye hjemme-
side i luften. Nu kommer turen snart til 
en opdateret version af MinSide, som er 
dit personlige område, hvor kun du har 
adgang, og hvor vi derfor kan gøre siden 
endnu mere brugervenlig.

Når du logger på MinSide (og det behøver 
du fremadrettet kun at gøre første gang), 
så ved vi hvem du er, og hvor du bor.

Det betyder, at vi kan skræddersy infor-
mationer og servicefunktioner til netop 
dig og din bolig.

Eksempelvis behøver du ikke udfylde 
kontaktinformationer, hvis du skal have 
fat i driften. Du kan blot oprette en hen-

vendelse og skrive, hvad dit problem er. 
Og du kan sende din henvendelse, når det 
passer dig. 

Du kan også på sigt booke vasketider, leje 
selskabslokaler og andre ting. 

Efter planen introducerer vi den nye Min-
Side i første kvartal 2022. Hvis du allerede 
er oprettet på den nuværende MinSide, så 
bliver du automatisk flyttet over på den 
nye version.

Du kan altså med fordel oprette dig alle-
rede nu. Det gør du ved via linket på forsi-
den af vores hjemmeside

> Opret dig på MinSide
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I dag afregner man fjernvarmen ved at måle hvor meget fjernvarmevand, der løber gennem ens anlæg, men fra den 1. januar 2022 skal man i ste-det betale for den energi (kWh), som man træk-ker ud af fjernvarmevandet, når det løber gen-nem anlægget (også kaldet varmeudnyttelsen).
I praksis måler man temperaturen, når fjernvar-mevandet løber ind i afdelingen, og igen når det løber ud. Jo lavere udløbstemperatur, jo bedre har du udnyttet varmen (energien) i fjernvar-mevandet, og så slipper du billigere. 

Den nye afregningsmetoder tilgodeser altså de anlæg, der udnytter energien bedst. Det er også godt for miljøet.

Men som vi også nævner ovenfor – betyder det også, at enkelte afdelinger vil opleve en højere eller lavere afregning, når den første varmereg-ning for 2022 kommer i foråret.

Fra og med 1. januar 2022 ændrer Aalborg Forsyning den måde de be-
regner fjernevarmeafregningen på (se nedenfor). Samlet skal prisen på 
fjernvarme fortsat hvile i sig selv, men for nogle afdelinger, vil den nye 
beregningsmetode betyde en højere eller lavere varmeregning.

Yderligere information: kontakt Plus Bolig Byggeteknik - telefon: 9631 4151

 Baggrunden for den nye afregningsmetode

Aalborg, november 2021

Vær opmærksom på varme- regningen næste årDu kan læse mere om den nye afregningsmetode på Aalborg Forsynings hjemmeside > her

Du er også velkommen til at kontakte dit lokale Team, hvis du har spørgsmål om fjernvarmen.

Ny afregnings-
metode fra Aalborg 
Forsyning kan få 

betydning for din 
varmeregning  i 2022

Den nye afregningsform tilgodeser anlæg, som udnytter energien i fjern-
varmen bedst. Derfor kan anlæggets alder (eller andre forhold) betyde, at 
varmeregningen stiger eller falder – uanset om du og de andre beboere i 
afdelingen har et uændret forbrug i forhold til tidligere. 
I Byggeteknik har vi på den baggrund igangsat en screening af alle anlæg i 
Plus Boligs afdelinger. Det er en omfattende opgave, da mange afdelinger 
har flere anlæg og installationer. I de afdelinger, hvor vi kan se, at der er be-
hov for opgradering af varmeanlægget, vil vi i dialog med afdelingsbesty-
relserne se på mulighederne for at fremrykke dette arbejde i afdelingens 
vedligeholdelsesplan.

https://plusbolig.dk/nyheder/beboerinformation-fjernvarme/
https://minside.plusbolig.dk/MyPage/Account/Login#
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Når man ser, at 45% af bilsalget i septem-
ber 2021 var opladelige elbiler eller hy-
bridbiler, er det ikke underligt, at mange 
spørger: Skal vi ikke også ha’ en ladestan-
der i vores afdeling?

Det korte svar er selvfølgelig: Ja. Men 
spørgsmålet er: Hvornår?

Dykker man lidt mere ned i tallene, kan 
man nemlig se, at andelen af elbiler er 
næsten dobbelt så stor i København end 
i Nordjylland. Elbilerne holder også for-
trinsvis i parcelhusgarager og hos velha-
vende familier. Ofte som bil nummer to.

Oven i fakta om bilsalget er der også 
mange uafklarede spørgsmål omkring 
hele ’el-ladestander-markedet’.  

Der er mange udbydere, og det kan være 
svært at gennemskue afregningsmodel-

Noter og andet nyttigt nyt

lerne. Desværre er der set eksempler på 
boligorganisationer, der er blevet ’fanget’ 
i meget lange kontrakter, som næppe er 
til brugernes (beboernes) fordel.

Plus Boligs officielle råd er derfor fortsat, 
at det er klogt at se tiden lidt an endnu. ’At 
skynde sig langsomt’, inden man etable-
rer ladestandere ude i afdelingerne.

Foreningen AlmenNet er i øjeblikket i gang 
med at kortlægge hele området, og vil i 
løbet af 2022 vende tilbage med en vej-
ledning (best practice) og en tilhørende
værktøjskasse, som skal gøre det nem-
mere for en afdeling og boligorganisation 
at vælge. 

Så snart vi har AlmenNets anbefalinger 
og andres gode erfaringer at dele, vil vi 
naturligvis vende tilbage.

 

 Vi venter fortsat på nyt 
omkring affaldssortering

 

 Hvor bliver el-
ladestanderne af?

Ved årsskiftet 2020/21 trådte en ny af-
faldsbekendtgørelse, der gælder i hele 
landet, i kraft. Efter planen skulle alle pri-
vate husstande i løbet af 2021 begynde at 
sortere husholdningsaffaldet mere, end i 
dag. 

Foreløbig har de fleste kommuner dog 
fået udsættelse, så den udvidede sorte-
ring endnu ikke er et krav.

Vi er i dialog med Aalborg Kommune, som 
dog endnu ikke er klar med de praktiske 
løsninger. Men vi arbejder naturligvis på, 
at sorteringen bliver så enkel og logisk 
som muligt, for alle - og vi vil, så snart der 
er fundet en løsning sammen med kom-
munen – sende mere information, mål-
rettet de enkelte afdelinger.

Hvad kommer det til at betyde 
for dig?
Da vores afdelinger har forskellige af-
faldssystemer, kan vi endnu ikke præ-
cist fortælle, hvordan affaldssorteringen 
kommer til at foregå, for dig.

Under alle omstændigheder skal du for-
berede dig på, at dit affald skal sorte-
res mere, end tilfældet er i dag. Det er 
grundprincippet i det nye affaldsdirektiv. 
Jo mere affald vi genanvender, jo mindre 
belaster vi miljøet - og den opgave skal vi 
alle bidrage til.

Side 1 - Ny affaldssortering på vej  

Beboerinformation – 01. november 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære beboere i Plus Bolig  
Ved årsskiftet 2020/21 trådte en ny affaldsbekendtgørelse, der gælder hele landet, i kraft. Det betyder 
blandt andet, at alle private husstande i løbet af i år skal sortere husholdningsaffaldet mere, end i dag. 

 
Hvad kommer det til at betyde for dig? Da vores afdelinger har forskellige affaldssystemer, kan vi endnu ikke præcist fortælle, hvordan 
affaldssorteringen kommer til at foregå, for dig.  
Vi er i dialog med Aalborg Kommune, som dog endnu ikke er helt klar med de praktiske løsninger. Men vi 
arbejder naturligvis på, at sorteringen bliver så enkel og logisk som muligt, for alle - og vi vil, så snart der 
er fundet en løsning sammen med kommunen – sende mere information, målrettet de enkelte afdelinger. 

 
Under alle omstændigheder skal du forberede dig på, at dit affald skal sorteres mere, end tilfældet er i 
dag. Det er grundprincippet i det nye affaldsdirektiv. Jo mere affald vi genanvender, jo mindre belaster vi 
miljøet - og den opgave skal vi alle bidrage til (se mere på bagsiden).  
Dyrt – hvis vi ikke sorterer Ud over de miljøgevinster, der følger med, så vil der også være en økonomisk gevinst ved at alle sorterer 
deres affald mere. Tømningen af containere, hvor affaldet er sorteret korrekt, er nemlig billigere - og i sidste 
ende får det betydning for din afdelings budget og dermed din husleje.  
Der ligger altså en stor fælles opgave i at få indarbejdet de nye affaldsrutiner. Vi kan hente hjælp fra 
Aalborg Kommune i kraft af vores klimapartnerskabsaftale – men i sidste ende er det hver enkelt beboer 
og de initiativer, som hver enkelt afdeling sætter i gang, der kan gøre den store forskel. 

 
Vi glæder os til at involvere afdelingsbestyrelserne i den kommende tid og vil som nævnt udsende mere 
information, så snart vi har konkret viden om de nye tiltag.  
Har du spørgsmål, må du naturligvis altid henvende dig til Teamet i din afdeling. 

 
Med venlig hilsen 
Plus Bolig
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>  Du kan læse mere om affalds- 
sortering i nyhedsbrevet, du 
finder på MinSide her

Skal du ha’ hjælp i juleferien?
Juleferien nærmer sig, men vi holder kundeservice og driftsteam åbne, dog med 
lav bemanding, da vi afvikler al den ferie, vi kan. 

> Tjek åbningstiderne på vores hjemmeside her

https://plusbolig.dk



