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Plus Bolig er på vej tilbage i storform. Kursen er sat for fremtiden, hvor kvalitet og bæredygtighed 
står som ledestjerner.

Vi vil være et værdiskabende boligselskab, der sætter beboere, medarbejdere og vores bygninger 
i centrum.

Plus Bolig skal være et godt sted at være, for beboere og medarbejdere. Det kommer ikke af sig 
selv, og vi arbejder løbende med nødvendige tilpasninger af vores organisation og politikker, der 
bidrager til at skabe mere åbenhed og tillid i foreningen og forretningen.  

Plus Bolig på ny kurs!
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Mette Bach Kjær er ny direktør for Plus Bolig

Ansættelsen af Mette Bach Kjær som ny direktør for Plus 
Bolig markerer starten på en kulturændring, hvor tillid, 
tryghed og medindflydelse er bærende værdier.

Det første år på direktørposten har været præget af de 
mange nye indtryk og af et stort arbejde med at opbygge 
tillid internt i organisationen og eksternt til beboerdemo-
kratiet og samarbejdspartnere. Det har været en turbu-
lent tid, men Mette Bach Kjær fastslår: ”Plus Bolig, og hele 
den almene boligsektor, tager et fantastisk ansvar som 
non-profitselskaber og bidrager med et stort socialt ar-
bejde. Der er store muligheder for forandring og fremdrift, 
men ting tager tid, og det kræver opbakning.”

Operationel strategi og nye forretningsgange letter samarbejdet

Vi ønsker og arbejder på en større gennemsigtighed på 
tværs, da det letter samarbejdet om vores kerneprodukt, 
beboerne og vores ejendomme. Administrationen har i 2018 
brugt meget tid på at få struktur på vores forretning, det 
sikrer, at alle har adgang til og kan finde tingene igen. Det 
indebærer en ny ensartethed i forretningsgange, principper 
og politikker. 

Strategien er støvet af ved et større eftersyn i efteråret 
2018 og er gjort mere operationel. Vi har mange indsatsom-
råder for de kommende år, alle med fokus på tre områder: 
beboerne, vores ejendomme og vores kolleger.

• Det er Plus Boligs ejendomme, men beboernes hjem – 
det ansvar er vi meget bevidste om.

• Vores strategiarbejde sker med stor involvering fra 
Organisationsbestyrelsen, ledergruppen, medarbej-
derne og formandsmøderne. 

• Vores værdier er, at vi er servicemindede, ordentlige 
og levende – i daglig tale SOL. Vi forsøger at leve op til 
vores værdier i alt, hvad vi siger og gør – og vi tror og 
håber på, at det smitter.

”Årets minus er de mange ressourcer, både økonomi og 
arbejdskraft, der er brugt på to klagesager fra beboerde-
mokratiet. Det har fyldt meget hos alle involverede, og det 
giver en unaturlig og usund frygt for at fejle. Jeg vil gerne 
understrege, at vi skal værne om beboerdemokratiet, og vi 

anerkender beboernes klageadgang via beboerklagenæv-
net og gennem det kommunale tilsyn, ligesom vi er under-
lagt ekstern revision fra Aalborg Kommune. 

Det er læring, der gør, at vi på compliancedelen stram-
mer endnu mere op. Vi vil gøre vores bedste, for at fejl og 
uhensigtsmæssigheder ikke sker igen. Det må ikke blive en 
hæmsko for beboernes lyst til at arbejde i organisationen. 
Vi skal huske, det er frivilligt og ulønnet arbejdskraft. På 
samme måde som vi skal værne om Plus Bolig ansatte, in-
gen laver fejl med vilje”, konkluderer Mette Bach Kjær.

Mette Bach Kjær vil være garant for en markant kulturæn-
dring. Informationsniveauet skal øges, og gældende regler 
skal overholdes. Samarbejdet mellem beboerdemokratiet 
og Plus Bolig skal præges af gensidig tillid. 

”Vi har et stort ansvar som organisation, og vi yder et stort 
socialt arbejde. Med det følger, at vi skal sikre gennem-
sigtighed både internt og eksternt. Der skal være konti-
nuitet og ensartethed i vores arbejde, hvilket betyder, at 
der er et behov for en ny struktur, med opdaterede forret-
ningsgange, politikker og retningslinjer. Samtidig skal der 
ske en løbende kompetenceudvikling af medarbejderne, 
i organisationsbestyrelsen og i afdelingsbestyrelserne”, 
siger Mette Bach Kjær, som ser frem til arbejdet med at 
implementere den nye strategiplan.
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Bestyrelsen har fået friske kræfter
Plus Bolig fik i december en ny organisationsbestyrelse. 
Ebbe Dalsgaard blev valgt til ny formand, efter at Jane 
Christensen trak sig efter mange år på posten og i for-
bindelse med sin 75-års fødselsdag. Ebbe glæder sig over 

Ebbe Dalsgaard 
(formand) Ananasvej

Søren Jensen
(medarbejderrepræsentant)

Bruno Andersson
(næstformand)

Godfred Hansens Vej

Stig Andersen
Agertoften

Aage Grøndahl Andersen
Scheelsmindevej

Tove Frantzen
Kappavej

Alf Jakobsen 
(suppleant) Doravej

Anita Hansen 
Præstemarken

Mads Godiksen
Scoresbysundvej

valget og udtaler: ”Vi vil arbejde for åbenhed i boligselska-
bet og demokratisk indflydelse til beboerne”. Samtidig 
ser han frem til arbejdet i bestyrelsen, hvor hele tre er 
nyvalgte medlemmer.

Kirsten Frederiksen
Bakkegårdsvej
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Vedtægter og politikker

Bestyrelsen har haft fokus på de støvede vedtægter 
samt uklare retningslinjer og kompetencefordeling, som 
det har været en udfordring at arbejde med.

”Vores vedtægter var en overlevering fra fusionen i 2012. 
Det har vi gjort noget ved i 2018, og med sparring fra Dan-
marks Almene Boliger (BL) og med advokatbistand har vi re-
videret og tilpasset vores vedtægter, så de stemmer overens 
med normalvedtægterne for almene boligorganisationer. 

Det betyder bl.a. at snitfladerne er blevet tydeligere – 
hvem har kompetencen til at beslutte hvad mellem re-
præsentantskaber, organisationsbestyrelsen, afdelings-
mødet og afdelingsbestyrelsen. Disse snitflader er også 
beskrevet lovmæssigt, og det giver arbejdsro. 

Arbejdsro til, at vi hver især kan udfylde den eller de rol-
ler, vi er valgt til. F.eks. har afdelingsbestyrelsen en vigtig 
rolle som samarbejdsorgan, idet den skal være med til at 
sikre ”det gode liv” i den enkelte afdeling.

Næste step har været Plus Boligs egne politikker og for-
retningsgange. Dem har vi brugt en del tid på og bruger 

Plus Bolig har gang i mange helhedsplaner, og flere er 
på vej. Planerne skal understøtte den positive udvik-
ling, som er i gang, og bistå beboerdemokratiet bedst 
muligt. For at forberede afdelingsbestyrelserne og give 
dem bedre arbejdsværktøjer til de kommende processer 

det fortsat, for at snitfladerne er så klare og tydelige som 
muligt. Vi oplever, at klare snitflader og forventningsaf-
stemning giver bedre betingelser for et godt og udbytte-
rigt samarbejde, uanset hvor stort eller lille et projekt, vi 
skal i gang med. 

Vi mener, at det er vigtigt med gennemsigtighed for beboer-
ne, og at administrationen har rammer at arbejde indenfor. 
Det tror vi på, giver ro og genopbygger tillid. Udgangspunk-
tet er den eksisterende viden og indsigt, tilsat de forandrin-
ger og tilpasninger, der ønskes og opleves behov for, og 
som der kan skaffes opbakning til.

Det unikke ved den almene sektor er netop muligheden 
for beboerindflydelse, specielt i starten af et projekt. I 
Plus Bolig vil vi gerne involvere, men når valgene er truf-
fet, der hvor beboerdemokratiet har kompetencen, er det 
tid til, at beboerdemokratiet trækker sig tilbage og la-
der administrationen køre sagen til dørs, fordi dialogen 
og forhandlingen med entreprenøren, håndværkerne og 
rådgiverne primært er et administrativt anliggende”, ud-
taler Ebbe Dalsgaard.

tilbyder vi undervisning i ”Helhedsplaner for afdelings-
bestyrelser”. Vi er desuden for nuværende i gang med 
”Politik og proces for en byggesag” for at sikre størst 
mulig forventningsafstemning og gennemsigtighed i, 
hvem der gør hvad.

Undervisning i helhedsplaner* og byggeprocesser

* Helhedsplan = totalrenovering med tilskud fra
   Landsbyggefonden (LBF)



Formandsmøder

Vi har afholdt to formandsmøder i 2018. Disse understøtter 
vores hensigt om at involvere og informere bedst muligt.

(ca. 30 deltog) (ca. 25 deltog) 

April 2018 Oktober 2018 

• Persondataforordningen (PGDR) er et lovbestemt til-
tag, der er kommet for at blive. Det betyder en langt 
større opmærksomhed på personoplysninger, der er til 
for at beskytte den enkelte. 

• En afdelings budget og regnskab blev præsenteret for 
at give grundlag for større viden og indsigt i driften af 
den enkelte afdeling.

• Strategi – præsentation af arbejdet samt motivation 
for, hvorfor det er vigtigt at have en strategi. 

• Politik for byggesagshonorar blev præsenteret for 
at skabe kendskab til politikken og gennemsigtighed 
for alle.

• Persondataforordningen (GDPR) – en reminder fra for-
året. Det tager tid at opbygge nye vaner. 

Egenkontrol og tilsyn
Vi har arbejdet med processer for egenkontrol, og det 
arbejde fortsætter i 2019. Egenkontrol skal fremme ef-
fektiviteten og kvaliteten i Plus Bolig og sikre, at vi driver 
boligorganisationen efter lovens krav. Vi skal udføre de 
årlige tilstandsvurderinger og sikre, at vores bygninger er 
i forsvarlig stand. Det gør vi bedst ved at inddrage beboer-
demokratiet, for vi skal hjælpe hinanden. Det er samtidig 
en proces, der er underlagt ekstern kontrol, og som vi skal 
dokumentere. For at få det bedste arbejdsredskab afven-
ter vi BL, der er på trapperne med en fælles skabelon.

Vi har et efterslæb af opgaver på baggrund af tilstands-
vurderingerne samt de mange projekter. Det betyder, 
at vi er og har været presset på ressourcer i forhold til 
byggetekniske kompetencer. Det er vanskeligt at tiltræk-
ke den nødvendige arbejdskraft, da det vedvarende op-
sving i byggeriet binder megen arbejdskraft. Vi har i 2018 
lykkedes med at ansætte to nye medarbejdere, men vi 
mangler stadig hænder.
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Kontaktperson på alle afdelinger

Organisationsbestyrelsen vil gerne tæt på og i positiv dialog med den enkelte afdeling. Formålet er at hjælpe og sparre 
med den enkelte afdelingsbestyrelse for at understøtte deres vigtige arbejde. Ambitionen er, at der altid deltager et 
organisationsbestyrelsesmedlem på alle afdelingsmøder. 



Stor aktivitet i Plus Boligs afdelinger
Ting tager tid, og det kan være svært at forstå, hvorfor 
projekter bliver forsinket eller udskudt. Det er en af år-
sagerne til, at vi har brugt tid på BL-uddannelsen, ”Hel-
hedsplaner for afdelingsbestyrelser”, der er med til at 
sikre, at udgangspunktet er det samme for såvel beboere 
som administration. 

Et af uddannelsens formål er at klæde alle på til at forstå 
processerne i de konkrete sager, når vi renoverer eller 
har en helhedsplan. Vi oplever, at det er vigtigt med klare 
snitflader samt klarhed over, hvad egne og andres roller 
er i det daglige arbejde og beboerdemokrati. 

Plus Bolig består af 40 afdelinger, og et nyt byggeri på vej. 
Af dem har hele 35 afdelinger en aktiv afdelingsbestyrelse.  
I de afdelinger, som ingen bestyrelse har, er det organi-
sationsbestyrelsen, der er ansvarlig. ”Vi gør, hvad vi kan 
for at få etableret en bestyrelse, ellers sørger vi for, at der 
som minimum er en kontaktperson i hver enkelt afdeling”, 
siger Ebbe Dalsgaard.
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Præstemarken 

Østre Havnepark 

Hostrup Have

Poul Paghs Gade

Doravej

Riishøjsvej

Vi er stadig i dialog med Landsbyggefonden (LBF) om 
en helhedsplan for afdelingen. Vi skal have økonomi-
en til at hænge sammen, altså tilsagn fra LBF før vi 
kan komme videre. Herefter følger videre dialog med 
afdelingsbestyrelsen, afdelingsmøde (information 
og derefter afstemning) m.v. Der er fremdrift i sagen.

I november 2018 tog borgmesteren første spadestik 
til den nye afdeling, hvor 145 ungdomsboliger op-
føres. Vi forventer ibrugtagning til efteråret 2020. 

Vi har arbejdet målrettet med renovering af tag og 
facader. Planen blev der stemt ja til i foråret 2019, 
og næste skridt er licitation før sommeren 2019. 

Der er kommet liv i Vestbyens gamle folkeskole, 
som er ombygget og tilbygget. Afdelingen huser nu 
152 nye ungdomsboliger, og de første indflytninger 
skete primo 2019. 

Vi arbejder med to projekter, hvor der er stemt nej 
til det første. På dette, som er en facaderenovering, 
arbejder vi med en tilretning af projektet. Det andet 
projekt, beton, omhandler renovering og hegn, og 
her venter en ny licitation foråret 2019. 

Vi har i flere år været i dialog med Landsbyggefonden 
i forhold til større helhedsplan for afdelingen. Dialo-
gen foregår stadigvæk, og der er fremdrift i sagen. 

Renoveringer og fornyelser 2018

Afdeling 1013

Afdeling 1019

Afdeling 1029

Afdeling 1014

Afdeling 1026

Afdeling 1025 
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K. Christensens Vej

Deltavej, Kappavej, 
Ananasvej og Løvstikkevej

Scheelsmindevej/
Vegavej

Peter Bruuns Vej

I 2018 har afdelingen fået nye vinduer, entre- og 
skurdøre, reparation af fuger i murværket m.v. 
Næste større tiltag på K. Christensens Vej er se-
parat kloakering, som skal være udført senest ved 
udgangen af 2021.

Begge afdelinger har stemt ja til et renoverings-
projekt med udskiftning af tage, vinduer og døre. 
Afdeling 1061 forventes afsluttet i 2019, mens af-
deling 1060 først er gået i gang primo 2019. 

Med et stort ja blev den nye helhedsplan godkendt. 
Licitationen holdt desværre ikke økonomisk. I sam-
råd med afdelingsbestyrelsen har administratio-
nen og rådgiver arbejdet på en tilretning af projek-
tet. Vi er i dialog med Landsbyggefonden (LBF) m.v. 
og kæmper for en tilpasning; dette for at blive inden 
for den ramme, som afdelingen har givet sit ja til. 

Beboerne stemte i første omgang nej til projektet. 
Ved at lytte til og involvere beboerne fik vi det vendt 
til et ja. Vi er på sporet igen og har lært vigtigheden 
af at lytte og inddrage. Status er nu, at rådgiver er 
valgt og er blevet præsenteret. Næste fase i pro-
jektet er, at det sendes i udbud. 

Afdeling 1056

Afdeling 1061 og 1060

Afdeling 1057

Afdeling 1047

09PLUS BOLIG -  ÅRSBERETNING 2018



10 PLUS BOLIG -  ÅRSBERETNING 2018

Administration af andre boligselskaber

Beboerservice tilføres ressourcer

Vi har i mange år administreret for Farsø Boligselskab.  
Som i Plus Bolig har også Farsø Boligselskab foretaget 
et tiltrængt eftersyn og en tilpasning af sine vedtægter. 
Selskabet er velfungerende, og vi har et godt samarbejde 
med deres organisationsbestyrelse. 

Støvring Boligselskab har opsagt deres aftale med Plus 
Bolig, og pr. 1 januar 2019 har Boligselskabet Nordjylland 
overtaget deres administration.

I 2018 er arbejdsmængden steget i beboerservice. For 
fortsat at kunne servicere på et godt og tilfredsstillende 
niveau har vi tilført flere ressourcer til området. 

Vores opgave er at hjælpe og støtte, når beboerne hen-
vender sig. Beboernes henvendelser er forskellige og 
mangeartede, som f.eks. spørgsmål til lejekontrakter, 
flytteafregninger eller manglende huslejebetaling, og en 
status viser, at:

Region Nordjylland har valgt at fortsætte deres admini-
stration af plejeboliger via Alabu Bolig fra udgangen af 
2018. Kollegierne i Helgolandsgade og Christiansgade 
har valgt fremadrettet at samarbejde med Alabu. Vi har 
administreret et kollegium for dem.  

• Antallet af opkald stiger 
         ›  Mest på grund af flere nye medlemmer til Bo i Nord
         ›  Nye afdelinger Plus Bolig
• Der er flest opkald mandag og fredag
• Der er flest opkald på telefonerne fra kl. 9 til 12
• Antallet af fraflyttere stiger, og med det stiger 

mængden af arbejde (flytteafregninger) tilsvarende. 
Det er både hos vores ejendomsserviceteknikere, der 
medvirker ved alle fraflytninger, og i administratio-
nen, der laver flytteopgørelsen.

Udflytninger *

2016 2017 2018

604 594 686

* Uddybende statistik: Bilag 1



Nogle af dem, som beboerne møder i dagligdagen, er vores 
ejendomsserviceteknikere.

Michael Knudsen har en gartneruddannelse og blev oprin-
deligt ansat til at vedligeholde de grønne områder. Arbejds-
opgaverne har udviklet sig markant, så jobbet i dag består 
af en blanding af administrative og praktiske opgaver, og 
det stiller mange krav til den enkelte. 

Plus Boligs ejendomsservice er inddelt i fire teams.
”Det fungerer optimalt, vi hjælper hinanden på kryds og 
tværs. Arbejdet er varieret, vi er gode kolleger, og jeg får 
frisk luft hver dag”, siger Michael Knudsen og fortæller, at 
opgaverne ofte går ud over det praktiske. 

”Vi kan blive kaldt ud til en stikkontakt, men reelt er pro-
blemet, at beboeren er ensom, syg eller har brug for anden 
hjælp. I de tilfælde skaffer vi den nødvendige hjælp eller in-
vesterer selv vores tid, hvis vi kan se, at det hjælper”.

Gode kolleger, frisk luft og en alsidig arbejdsdag! 

Michael Knudsen
Ejendomsservicetekniker i team VG (Vejgaard)

Michael Knudsen starter altid dagens opgaveliste med at 
gøre rent og rydde op ved molokkerne (affaldscontainerne). 
Nogle beboere smider blot deres skrald, det bliver hurtigt 
grimt, og han opfordrer derfor beboerne til at hjælpe med 
at holde rent. Derefter er listen lang: udskiftning af låse, 
lave navneskilte, håndsværksopgaver i bredeste forstand, 
vedligeholde og passe de grønne områder, deltage i flytte-
syn, administrative flytteopgaver m.m. 

”Det kræver en god struktur og planlægning at nå igen-
nem det hele, og derfor betyder det meget, at ledelsen er 
begyndt at inddrage os noget mere. Der er kommet en helt 
anden og positiv ånd”, fortæller Michael Knudsen og mener, 
at netop den synlighed og funktion, som ejendomsservice-
teknikerne har i afdelingerne, er med til at forebygge balla-
de, hærværk og sociale problemer. 

”Alle hjælper hinanden, det giver
sammenhold og et godt arbejdsklima”
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Velkommen i Plus Bolig 

Velkomstmøder for nye beboere er et nyt tiltag, som er en del 
af vores strategi, og de er indført i 2018. Formålet med vel-
komstmøderne er at byde nye beboere velkomne og få sat 
ansigter på hinanden, så de nytilkomne ved, hvor de skal hen-
vende sig, hvis de har behov for assistance. Det kan være et 
vandrør, der springer, eller naboen som spiller for højt – og 

Molokker

Som et led i Aalborg kommunes strategi om bæredygtig-
hed, har de ydet tilskud til anskaffelse af molokker. Det har 
vi benyttet os af på bl.a. Løvestikkevej / Ananasvej og 
Scoresbysundvej. Både afdelingerne og Plus Bolig støtter 
op om molokker bl.a. ud fra bæredygtighed. Affaldssor-
tering er et sted, hvor vi som individer alle kan hjælpe og 
bidrage med korrekt sortering.

Vi har fokus på vores beboere 

Plus Bolig er en stor organisation, hvor alle ansatte, besty-
relsen og de enkelte afdelinger har fokus på, at beboerne er 
vores ”kunder”. De er alle i berøring med og bistår beboerne 
med en lang rækker af opgaver. Det være sig på kontoret eller 
ude i afdelingerne. 

Huslejen skal betales 

Det er desværre et stigende problem, at husleje ikke beta-
les. Vi ser det tydeligt på det antal rykkerskrivelser, som vi 
udsender. Antallet af udsendte rykkerskrivelser er steget 
fra 2016-2018. 

I 2016 udsendte vi i gennemsnit 44 af rykker 1 om måneden, 
og rykker 2 (ophævelsesskrivelse) blev sendt til 72 lejemål 
i alt for hele året. Det tal er steget betydeligt i 2018, hvor vi 
i gennemsnit sendte 48 af rykker 1 pr. måned og rykker 2 
(ophævelsesskrivelse) til 92 lejemål i alt for hele året. 

hvor går man så hen? Vi benytter disse velkomstmøder til at 
fortælle om organisationen og om, hvad det betyder at bo 
almennyttigt, og ikke mindst forklare om vores beboerdemo-
krati. Vi tror på, at en god og informativ velkomst kan være 
med til at få beboerne til at falde til og på sigt mindske antallet 
af henvendelser til beboerservice.

Vi fortsætter med at have fokus på bæredygtighed og til-
bagemeldinger fra afdelingerne, der har fået molokker, er 
positive efter tilvænning. At lære nye vaner, herunder at 
affald skal sorteres og afleveres et andet sted, er som ho-
vedregel altid træls! Men tænk på naturen og se positivt 
på den lille ekstra gåtur, det er gratis ekstra motion.

Vores beboerrådgivning har også mange funktioner og er flit-
tigt benyttet. For at sikre den private samtale mellem bebo-
er og rådgiver har vi indrettet et afskærmet samtaleområde, 
hvor man kan sidde trygt og samtale i ”private” omgivelser.

2016 2017 2018

44

72

44

61

48

92

Den gennemsnitlige rykker forsendelse til lejemål, pr. måned. 
Rykker 2 (ophævelsesskrivelse).

1

2

I administrationen er det en væsentlig arbejdsbyrde, og 
de manglende betalinger er en del af det arbejde, som 
beboerrådgiver Ali Hassan varetager.



”Vi bygger mennesker” 

Beboerrådgiver Ali Hassan møder mange af Plus Boligs 
beboere, når de har brug for støtte og vejledning, og han 
er med at skabe tryghed og trivsel i afdelingerne.

Ali har mange års erfaring med at møde mennesker og 
har med en international baggrund også en stor forstå-
else for at agere i og med forskellige kulturbaggrunde. 
Han er oprindelig uddannet arkæolog, men har arbej-
det i mange år med sociale og pædagogiske opgaver, og 
som han siger: ”det hele har jo noget med mennesker at 
gøre”. Livet har ført ham rundt i forskellige verdensdele, 
og hans store livserfaring er fundamentet for det sociale 
arbejde, han brænder for at møde ind til hver dag.

Vores beboere er en bred sammensætning fra alle sam-
fundslag, og alle kan møde udfordringer i hverdagen: 
mistrivsel, sociale problemer, kultursammenstød, psy-
kiske problemer, arbejdsløshed, kriminalitet, ensomhed, 
sygdom, misbrug mv. 

Ali Hassans opgaver foregår inde i husene, hos og mellem 
beboerne. Han fortæller:

Ali Hassan 
Beboerrådgiver

”Mit arbejde som beboerrådgiver består i at gøre afdelin-
gerne hos Plus Bolig til trygge og bedre steder at bo for 
alle beboere. Mine opgaver består af to hovedområder. I 
samarbejde med beboerne sætter jeg aktiviteter i gang, 
der fremmer det sociale liv, for det skaber sammenhold, 
forståelse og forebygger konflikter. Den anden del hand-
ler om den enkelte beboer, familier eller grupper, som har 
brug for støtte og vejledning til at finde egne løsninger, 
og her handler det i høj grad om hjælp til selvhjælp. 

Vi er stærke i Plus Bolig, og vi har opnået gode og store 
resultater på kort tid. Det er vigtigt at understrege, at vo-
res resultater er opnået ved en fælles indsats og i et godt 
samarbejde med kommunen og de andre boligselskaber”. 

”Vi bygger mennesker og renoverer”, det er fremtidsstra-
tegien i Plus Bolig, hvor vi allerede mærker, at den nye 
direktør er en person, der lytter og inddrager”, siger Ali 
Hassan og tilføjer, at Mette Bach Kjær er et stort aktiv, 
der komplementerer den dygtige bestyrelse.

”Jeg er stolt af mit arbejde og ser 
en lys fremtid for Plus Bolig”

PLUS BOLIG -  ÅRSBERETNING 2018 13
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EU ́ s persondataforordning (GDPR)  

Året har budt på en stor arbejdsopgave med at indføre EU’s dataforordning (GDPR). Det er et regelsæt, der 
skal sikre, at vores beboeres personlige oplysninger bliver opbevaret sikkert og korrekt. For den daglige drift i 
såvel administration og i organisationsbestyrelsen betyder det en større opmærksomhed, ændrede arbejdsgan-
ge og indførelse af retningslinjer for behandling af personlige oplysninger. Det påvirker direkte hos den enkelte 
afdelingsbestyrelse, hvor nogle arbejdsopgaver er flyttet til administrationen, blandt andet klagebehandling.

Beboerklager

I 2018 har vi brugt mange ressourcer på at omstrukturere vores klagebehandling. Indførelsen af EU’s data-
beskyttelsesordning (GDPR) medfører, at klager fremover skal ske skriftligt til administrationen. Det er altså 
ikke længere en mulighed mundtligt at kontakte afdelingsbestyrelsen med sin klage. For disse betyder det en 
mindre lettelse i de administrative opgaver og færre konfliktfyldte opgaver.

Når opgaven bliver samlet et sted, sikrer vi samtidig en mere ensrettet klagebehandling, hvilket i sidste ende 
kommer hele Plus Bolig til gode. Vi har en klagevejledning på vej, som bliver lagt på Plus Boligs hjemmeside i 
løbet af kort tid. 

Det er ofte små ting i nærmiljøet, der får os til at klage. Derfor opfordrer vi alle vores beboere til at overveje en 
ekstra gang, inden man klager. Ofte kan småting løses ved, vi taler med hinanden og udviser gensidig forståelse.

Nye telefonnumre  

Plus Bolig er administrationsselskab for samarbejdet Bo i Nord. For at vores medlemmer skal kunne ringe 
direkte til os, har vi valgt at få to nye telefonnumre, et til Plus Bolig og et til Bo i Nord. Disse telefonnumre 
findes på vores hjemmeside.

91 klager
›  18 er afsluttet i samme år i 2018
›  3 er afsluttet i 2019
›  70 er enten ”døde” af sig selv eller ikke 
    afsluttet endnu

Flest klager er på:

Status 2018 – typiske indkomne/afsluttede klager

11 vedr. overtrædelse af husorden.

16 vedr. husdyr 31 vedr. støj/larm

!
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Nordeuropas største murmaleri 
gav elevpladser til unge
Kunsten holdt sit indtog på Tvillingetårnene ved indkørs-
len til Eternitten. Vi vil gerne være med til at forskønne 
Aalborg, ikke mindst til glæde og gavn for beboerne. 
Samtidig vil vi støtte op om vores ungdom. I samarbej-
de med Tech College, Jyske Bank/BRF-kredit og Flügger 
indlod vi os på KUNST i det offentlige rum. I sin reneste 
form en involvering af ”Aalborgs elever”, der mangler 
elevpladser.

53 erhvervsskoler var involveret i kunstprojektet, hvor 
siloerne blev pudset af murere, designet af kunstnere og 
dekoreret af malere. Store lyssætninger blev opsat på sto-
re bærearme, konstrueret af tekniske designere og lavet 
af unge fra smede-uddannelsen. De sultne håndværkere 
blev bespist af elever fra kokke- og bageruddannelserne. 
Alle håndværksfag var repræsenteret, og det store pro-
jekt udmøntede sig i elevpladser til 11 unge studerende. 

Genhusningskonsulent
Vi har ansat en genhusningskonsulent, som skal hjælpe be-
boerne i forbindelse med de større renoveringssager, hvor 
det kræver en midlertidig flytning. Grundet forsinkelser på 
projekterne har vi endnu ikke påbegyndt de arbejdsopgaver

Tiden bruger vi til at lave de nye processer, bistå bebo-
erservice, opdatere vores regler for husorden, og ikke 
mindst tager vi os af beboerne og skaber tryghed og tillid 
i vores organisation.

Birgitte Ljørring, Genhusningskonsulent.
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3.828 følgere

303 følgere

38 opslag // 2,9 pr. uge

2.886 følgere

196 følgere

ca. 45 opslag 
de seneste 12 mdr.

115 opslag // 2,2 pr. uge

2.715 følgere

146 opslag // 2,8 pr. uge
118 opslag // 2,3 pr. uge

2019

2019

2019*

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2016

Plus Bolig kommunikerer 
En del af vores strategi er en øget anvendelse af de digita-
le platforme. Målet er at gøre al information tilgængelig for 
beboerne og dermed involvere dem i et større omfang end 
hidtil. Naturligvis i respekt for, at ikke alle af vores beboere 
er digitale, men vi er nødsaget til at følge med den digitale 
udvikling. 

BL udvikler også digitalt. Vi opfordrer til at hente deres app 
”ny i afdelingsbestyrelsen” fra BL. Her er mange gode råd at 
hente og det er et godt opslagsværktøj. 

Vi har i 2018 søsat Plus Boligs nye hjemmeside, som er godt 
i drift. Overordnet set er vi meget tilfredse med funktio-
nerne, og den er nem at navigere rundt på. Bestyrelsesnet 
mangler at køre 100% og indrømmet, vi ville gerne have væ-
ret helt i mål også med bestyrelsesnet i 2018. Vi håber på, at 

alle fra beboerdemokratiet tager det nye bestyrelsesnet 
til sig, da succesen afhænger af, at vi alle i Plus Bolig, både 
ansatte og beboerdemokrater, bruger og udnytter det nye 
intranet. Der er indkaldt til uddannelse, og vores nye be-
styrelsesnet skal nu ud og leve i alle afdelinger.

Vi skal være der, hvor vores beboere er. Derfor har vi 
øget vores aktivitet på de sociale medier som Facebook 
og LinkedIn. Vi bruger de sociale platforme til at skabe 
sammenhold og fortælle om, hvordan det er at arbejde 
i Plus Bolig, hvordan det er at være beboer, og hvordan 
vi sammen udvikler vores boligforening. På Facebook an-
noncerer vi konkurrencer og fortæller nyt fra de enkelte 
afdelinger. Hvis du ikke allerede har ”Synes godt om” vo-
res side, vil vi opfordre dig til at gøre det og evt. anbefale 
siden til dit netværk.

Statistikkerne viser en stigende aktivitet med flere besøgende og aktive medlemmer:

@ Plus Bolig›  

* Optællingen er til og med uge 13.

https://www.facebook.com/plusbolig/
https://www.linkedin.com/company/plus-bolig/
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Plus Bolig, tilsyn og ghettoområder 

Landspolitikken påvirker Landsbyggefonden

Kommunerne har tilsyn med alle almene boligselskaber, 
og der afholdes årligt en styringsdialog. Det er en form 
for status og ”medarbejder-udviklingssamtale”, hvor vi 
taler om, hvad der går godt, og hvor vi kan gøre det bedre 
– ud fra et bredt kommunalt perspektiv og indsigt. Plus 
Bolig ”bestod”, og vi skal forsætte vores positive udvik-
ling. Dialogen er om alt lige fra udlejningssituationen, 
klager, henlæggelser i de enkelte afdelinger, vores socia-
le tiltag m.v. 

Plus Bolig bidrager til, i tæt samspil med de andre aktører 
i den almene sektor, at vi ikke har ghettoområder i Nord-
jylland. Det kan vi godt være stolte af. Der vil altid være 
udsatte områder, også i Aalborg. Vi har et fælles ansvar 
og en forpligtelse til at hjælpe og holde sammen. Derfor 
er det ekstra nødvendigt med samarbejde og sammenhold 
boligselskaberne imellem, men i lige så høj grad for det 

Vi lever alle i en verden af konstante forandringer, og det 
gælder også for den almene sektor. Men i 2018 har forslag 
om forandringer skabt megen tvivl og usikkerhed. Regerin-
gens udspil om ghettoplan og ”indgreb” i Landsbyggefon-
den, som er midler opsparet af alle beboere i den almene 
sektor. Vi synes ikke, det er fair, når reglerne ændres, og vi 
oplever det som at spille en fodboldkamp, og så ændres 
reglerne, der dømmes efter, midt i kampen. Det gør det me-
get svært for os at agere i og regne med støtte til vores af-
delinger, så de kan holde sig så attraktive som muligt. 

enkelte boligselskab og dets beboere. Det gør vi bl.a. ved 
at holde vores boliger i god stand, så de er attraktive for en 
bred skare af lejere, og på dette punkt har organisations-
bestyrelsen en særlig forpligtelse, hvor de skal tænke på 
hele Plus Bolig og ikke ”kun” på den enkelte afdeling.

Plus Bolig deltager aktivt i samarbejdet med Aalborg Kom-
mune og andre interessenter omkring de udsatte områder 
i Aalborg. Det betyder, at der er et godt og tæt netværk, så 
vi hurtigt kan sætte ind med de rette ressourcer og kom-
petencer, hvis der opstår udfordringer. Oplever du som be-
boer nogle udfordringer, så ring, skriv eller kom ned til os. 
Vi gør, hvad vi kan for at håndtere det og har et godt net-
værk at trække på, også i det kommunale regi. Det er også 
her, vi kan mane rygter til jorden, for dem findes der mange 
af – rygter, som ikke nødvendigvis er sandheden, eller som 
er flere år gamle. Er du i tvivl, så spørg os.

”Vi er dybt afhængige af LBF, det er penge, vores beboere 
selv har været med til at spare op!”

Næstformand Bruno Andersson er med i BL kreds 4, vores 
interesseorganisation. Her kan vi hente hjælp og sparring, 
og det er godt for Plus Bolig at have en tæt på BL og med 
gode relationer til BL.

Plus Magasinet  

Plus Magasinet udkommer tre gange om året i januar, maj og 
oktober, og det trykkes i 4000 eksemplarer. Beboerne 
er glade for vores beboermagasin, og selvom vi udvider 
vores tilstedeværelse på de digitale platforme, vil be-
boerne stadig få omdelt vores blad minimum til og med 
2020. Organisationsbestyrelsen vurderer hele tiden de 
ressourcer, vi bruger, i forhold til udbyttet. 

Vi støtter også rent lokalt. Det gør vi med mindre 
sponsorater til:

• Aalborg Kongres- og Kulturcenter for at støtte kul-
turlivet lokalt. Med i sponsoratet er billetter, som 
bruges bl.a. til udlodning via Facebook 

• Kræftens Bekæmpelse 
• Studiecykler sponseres via Bike Media, ca. 20 cykler 

ved Poul Paghs Gade (ny afdeling), og 10 andre til-
fældige steder rundt omkring i byen

• Vi har nogle mindre lokale sponsorater for at bakke 
op lokalt. 



Bo i Aalborg er blevet til Bo i Nord, 
Nordjyllands største boligportal 
Vi har ændret navn, da vores samarbejde rækker langt ud 
over Aalborgs bygrænse. Vi vil, som navnet siger, gerne dæk-
ke hele ventelisten for alle almene boligselskaber i ”nord”

Bo i Nord er en sammenslutning af ni boligselskaber, der 
har et samarbejde med alle ni selskabers familieboliger. 
Vi har en fælles venteliste, hvilket er en god ide, ikke 
mindst for det enkelte medlem på ventelisten. 

Efterspørgslen kan mærkes. Vi får 758 telefonopkald i gen-
nemsnit pr. måned (målt på 11 måneder i 2018), og de mest 
ønskede boliger i Bo i Nord er 2-, 3- og 4-værelseslejligheder.

Det koster 200 kr. om året at stå på ventelisten, som gi-
ver adgang til over 20.000 almene lejemål, altså langt ud 
over, hvad det enkelte boligselskab tilbyder.

Forretningsmodellen er baseret på, at alle almene sel-
skaber kan være med på den fælles venteliste (familie-
boliger). Fordelingsnøglen er således altid ift. antallet af 
familieboliger, der er med i ordningen. 

Vores boligselskaber har tre repræsentanter i Bo i Nords 
repræsentantskab ligesom de andre otte selskaber, hvil-
ket sikrer vores indflydelse. 

AalborgBo   

AalborgBo er, i modsætning til Bo i Nord, et fællesskab for 
alle almene boligselskaber i Aalborg Kommune, hvor den 
almene sektor forsøger at varetage sektorens interesser. 
Plus Bolig har den ene plads ud af fire pladser i Boligud-
valget, der er tildelt Aalborg Bo. Det er Jane Christensen, 

bestyrelsens tidligere formand, der bestrider posten. 
(Valget er personligt, og man er valgt for samme valgpe-
riode, der følger valgperioden for kommunalvalget). Jane 
kender sektoren og koordinerer og rapporterer i tæt dia-
log med organisationsbestyrelsen og administrationen. 
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Resultat 2018   

Årets resultat underskud på kr. 715.000. Det har ikke været 
målet, da vores drift skal hvile i sig selv.

Budgettets tal holder ikke af få årsager:

• Advokatomkostninger

 

Loven om henlæggelser    

Loven om henlæggelser er ændret. Fra år 2022 skal vi 
henlægge 30 år frem på alle vores bygninger. Det betyder 
en øget opmærksomhed på henlæggelser. Det vil betyde 
huslejestigninger, naturligvis afhængigt af den enkelte 
afdelings fysiske tilstand. Målet er at undgå store hus-

Økonomi
Vores økonomi er sund, stabil, og der er kontinuitet i øko-
nomiafdelingen. Det er vigtigt, for vi skal bidrage til den 
almene sektors samlede mål om effektivisering. Med an-
dre ord, ”Vi skal tage vores andel af besparelserne!”.

• Udgifter til en afgået medarbejder skal bogføres i 
2018-regnskabet.

• Dispositionsfonden udvikler sig stadigvæk konstruk-
tivt. I 2018 var det kr. 7.064.000 i positiv nettotilgang. 
Bestemmelser om dispositionsfonden er lovbestemt 
i forhold til indbetalinger, men udbetalinger vedta-
ges af organisationsbestyrelsen på baggrund af vo-
res politik herom.  

lejestigninger, når der skal renoveres. Der skal betales 
for slid og ælde af den, som er beboer i ejendommen i 
nutiden, så den næste beboer i fremtiden også kan sikres 
gode boligforhold. 

›  Hjælp til udfærdigelse af nye vedtægter
›  Klagesag fra beboerdemokrater vedr. formalia i 
   forbindelse med afholdelse af repræsentantskabs-
   mødet december 2017
›  Sag omhandlende beskyttelse af organisationen og 
   de frivillige i forhold til beskyldninger om mandats-
   vig og dokumentfalsk contra ytringsfriheden 



SOL til alle i 2019 
En ny bestyrelse er klar med friske øjne og fornyet ener-
gi, og arbejdet er i gang.

Vi er godt i gang med 2019 og arbejder fortsat med vores po-
litikker og retningslinjer, så vores intentioner og løfter bliver 
mere end ord. Vi tilstræber at være tættere på den enkel-
te afdeling, hvilket er et tilbud om samarbejde og sparring, 
hvor vi kan hjælpe med at sætte rammerne for jeres arbej-
de, så jeres frivillige indsats sker på den bedst mulige måde. 
Det bidrager til en af de vigtigste opgaver, som er at skabe 
gode rammer for et socialt godt liv i de enkelte afdelinger.

Vores strategiarbejde bliver et fortsat fokusområde i 
2019, hvor kvalitet og bæredygtighed er ledestjerner for 
arbejdet. Vi vil være det boligselskab, der leverer attrak-
tive boliger, og som yder en ordentlig service, ligesom vi 
konstant har øje for, at vores beboere, medarbejdere og 
bygninger er i centrum.

Vores ledestjerne er vores værdiord SOL, der står for: 
servicemindede, ordentlige og levende. 

Vi har fokus på bæredygtighed  

Plus Bolig vil indtænke bæredygtighed i alle vores ind-
køb, både ved indkøb af materialer til byggerier og reno-
veringer, men også ved indkøb af de materialer, vi bruger 
i dagligdagen i administrationen og i afdelingerne. Det 
gør vi for at mindske miljøbelastningen.

Lidt mere håndgribeligt er et indkøb af robotplæneklippe-
re, som vi mener, er fremtiden. De implementeres løbende 
over de næste tre år. Det kommer til alle til gode med frigi-

vet tid, både dem med og uden behov for græsslåning, da 
vi får bedre tid til at servicere beboerne. Finansieringen til 
indkøbet af plæneklipperne sker via dispositionsfonden.

Vi bliver mere digitale, har fået en ny hjemmeside, og mere 
følger. Det sparer papir, arbejdstid, trykkeomkostninger 
og postomdeling. Vi husker naturligvis, og respekterer, de 
beboere, som ikke er digitale, og vi sikrer, at alle får den 
nødvendige information.
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Sponsor Tall Ships Race (TSR)   

Plus Bolig vil være sponsor på Tall Ships Race i 2019. 
Vi har prioriteret økonomien i administrationens mar-
kedsføringsbudget. Vi støtter primært af to årsager:

 1.  For at støtte op om byen 

2.  For at give vores beboere mulighed for at få en 
        unik oplevelse, idet vi udlodder billetter til del-
        tagelse i TSR 2019.

Vi informerer løbende på vores sociale medier og i 
det kommende PLUS magasin.
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Tak til alle de 
fantastiske ansatte

Vi skylder en stor tak til alle vores ansatte, som får hverdagen til at 
fungere for alle vores beboere. Vi er 50 ansatte ved udgangen af 2018, 
hvor 22 arbejder på kontoret og resten i afdelingerne.

”Hvis du har noget godt at sige om Plus 
Bolig, så fortæl det til alle på din vej. 
Har du noget du gerne vil vi skal gøre 
anderledes, så fortæl det til Plus Bolig”
- Mette Bach Kjær
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Bilag

Udskiftninger

Udflytninger

2016

2016

2016

2017

2018

2017

2017

2018

2018

604

• Stor udskiftning i ungdomsboliger
• Plus Boligs udlejning via Bo i Nord:* 

›  Var der 41 interne flytninger i afdelingerne 
›  Var der 75 interne flytninger i Plus Bolig 
›  Var der 145 eksterne medlemmer (medlemmer i Bo 
i Nord der flyttede til Plus Bolig). Nye indflytninger. 

• Fortsat stor udskiftning i ungdomsboliger –  
dog mindre end i 2016

• Plus Boligs udlejning via Bo i Nord:* 
›  Var der 24 interne flytninger i afdelingerne 
›  Var der 66 interne flytninger i Plus Bolig 
›  Var der 135 eksterne medlemmer (medlemmer i Bo 
i Nord der flyttede til Plus Bolig). Nye indflytninger.

• Fortsat stor udskiftning i ungdomsboligerne og 
højere udskiftning i vores 3 største afdelinger

• Plus Boligs udlejning via Bo i Nord:* 
›  Var der 26 interne flytninger i afdelingerne 
›  Var der 51 interne flytninger i Plus Bolig 
›  Var der 102 eksterne medlemmer (medlemmer i Bo 
i Nord der flyttede til Plus Bolig). Nye indflytninger.

I vores tre største afdelinger (målt på antallet af lejemål)

50% (54)

42% (69)

45% (27)

20%

19%

14%

42% (45)

35% (58)

37% (22)

19%

13%

16%

44% (47)

41% (68)

44% (19)

14%

21%

21%

Afd. 1006
108 lejl.

Afd. 1020
166 lejl.

Afd. 1052
60 lejl.

Afd. 1045
366 lejemål

Afd. 1047
290 lejemål

Afd. 1026
207 lejemål

594 686

* Udlejningen gælder kun alm. Familieboliger. Herudover kommer der ungdomsboliger og ældreboliger/plejeboliger.

Medlemmer

• Pr. 31.12.2016 var der cirka 16.000 medlemmer af BoiAalborg*
• Pr. 31.12.2017 var der 25.500 medlemmer. Tilgangen på 8.300 i 2017 skyldes tilgang af nyt boligselskab
• 31.12.2018 ca. 27.000 medlemmer af Bo i Nord*

*Navnet er i 2018 ændret til Bo i Nord

Bilag 1: Statistik over boligmassen
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Alexander Foss Gade 7          9000 Aalborg          96 31 41 51          bo@plusbolig.dk          www.plusbolig.dk

Team SV

Præstemarken 59 
Tlf.: 98 18 42 84 
Sms: 25 19 29 75 
Teamsv@plusbolig.dk

Team MV

Løvstikkevej 89 
Tlf.: 98 79 02 99 
Sms: 25 19 29 93 
Teammv@plusbolig.dk

Team SØ

Hellevangen 57A 
Tlf.: 98 14 51 16 
Sms: 25 19 29 88 
Teamsoe@plusbolig.dk

Team VG

Doravej 109 
Tlf.: 98 14 45 80
Sms: 25 19 29 86 
Teamvg@plusbolig.dk

Plus Bolig

https://www.facebook.com/plusbolig/
https://www.linkedin.com/company/plus-bolig/

