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I 2014 iværksatte Plus Bolig en revision af selska-
bets mission, vision og værdier. Revisionen skete 
med baggrund i flere forhold.

For de fleste er den gennemførte fusion fuldt ind-
faset på det overordnede niveau.

For det andet, og i forlængelse af fusionen, er 
kompetencefordelingen mellem ledelse, medar-
bejdere, organisationsbestyrelse, afdelingsbe-
styrelser samt beboere fastlagt og tilnærmelses-
vist implementeret, accepteret og respekteret af
alle interessenter.

For det tredje blev Plus Bolig ”herre i eget hus”, 
idet selskabet flyttede i egen administration pa 
Eternitten.

I løbet af sensommeren 2018 har organisations-
bestyrelsen, ledergruppen og alle medarbejdere 
været involveret i et ”10.000 km eftersyn” af stra-
tegien – for at sikre at strategien lever, stadigvæk 
er retvisende og relevant. Vi har tilpasset der, hvor 
det giver mening og i forhold til, hvorledes verden 
ser ud i dag – for at nå den samlede strategi 2015-
2020 (ultimo). 

Historien om at vi uden slutdato, fordi en strategi 
er dynamisk fordi verden rundt om os ændre sig 
konstant - så skal vi også kunne ændre og tilpas-
se os. At mission, vision, værdierne og de 4 stra-
tegiske indsatsområder beholdes, fordi de giver 
mening. Betyder at strategien årligt efterses, til-
passes, ajourføres. Strategien er stadigvæk vores 
ledestjerne. 

Januar 2020 
I samarbejde er Organisationsbestyrelsen og Plus  
Bolig enige om, at den nuværende strategi er 
passende for vores virksomhed, herunder de 4 
strategiske indsatsområder og ikke mindst vores 
værdier. Derfor giver det rigtig god mening af ar-
bejde videre med ”skelettet” i strategien.  

Strategien er nu uden slutdato, fordi en strategi er 
dynamisk og verden konstant forandrer sig - det 
betyder at vi også skal kunne ændre og tilpasse 
os tiden og trenden. Vi skal formå at tilpasse vo-
res indsatser og handlinger, på baggrund af efter-
spørgsel og tidens trend.

Hvert år følges der op på planlagte indsatser for 
året der er gået og  indsatser for året der kommer. 
Til dokumentation herfor laves årligt, et notat - så 
fremdriften kan følges. 

De mål vi konkret har sat os, er symboliseret ved 
en grafisk cirkel, som viser hvor langt vi er fra må-
let og planen.
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Serviceminded 

Vi sætter vores beboere, bygninger 

og medarbejdere i centrum

Levende 

Vi gør Plus Bolig til et godt sted, ved 

at være åben, nærværende og 

i bevægelse

Ordentlighed 

Vi er loyale og omgængelige overfor vores 

beboere, medarbejdere, samarbejdspartnere 

og andre interessenter

MISSION (hvorfor er vi her)

Vi er et boligselskab, hvor kvalitet og bæredygtighed er vores ledestjerne. 

Kvalitet og bæredygtighed skal ses i.f.t. attraktivitet i beliggenhed og 

økonomi - som beboer og som arbejdsplads.

VISION (det vi gerne vil opnå)

Vi vil være et boligselskab, der leverer attraktive boliger, der imødekommer 

tidens behov samt være værdiskabende for beboerne.

VÆRDIER (hvad kendetegner os)
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01.  Plus Bolig - Det digitale boligselskab

02.  Plus Bolig - Det bæredygtige boligselskab

03.  Plus Bolig - Det ansvarlige boligselskab

04.  Plus Bolig - Det attraktive og serviceorienterede boligselskab

Plus Bolig strategiplan 2015 - 2020

DER ARBEJDES MED 4 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER:



01. PLUS BOLIG - DET DIGITALE BOLIGSELSKAB
Baggrund: Hos Plus Bolig ønsker vi at styrke selskabet i en digital retning, så der i højere 
grad bliver iværksat nye løsninger, der kan håndteres rent IT-mæssigt, og som følger den 
udvikling, det omgivende samfund og lovgivningen sætter kursen for. Det gælder såvel i de 
daglige arbejdsgange som i samarbejdet mellem administration/teams, organisationsbe-
styrelse, afdelingsbestyrelser og selskabets beboere. Digitaliseringen skal ske for, at vi er 
attraktive som boligselskab og dermed følger med tiden. Det sker ikke på bekostningen af 
nærhedsprincippet, vi ønsker også at være til stede fysisk for vores beboere.

Vi skal hele tiden være på forkant med udviklingen, både med henblik på at gennemføre 
IT-initiativer, der kan medvirke til at lette arbejdsgangene og gøre dagligdagsopgaverne, 
og dermed den service vi leverer til alle beboere, endnu bedre. Brugen af sociale medier er 
et andet aspekt i det digitale selskab.

For at skabe det optimale digitale selskab skal såvel infrastruktur som hardware løbende 
justeres, så den hele tiden lever op til de gældende behov og sikrer en effektiv og professi-
onel service.

Vi ønsker således hele tiden at udvikle de digitale løsninger.

UDARBEJDELSE AF EN IT-STRATEGI
For at skabe sammenhæng mellem alle digitale systemer, og for at sikre at den hardware, der 
skal være til rådighed, er det vigtigt, at fastlægge kursen gennem udarbejdelsen af en plan, 
der skal kortlægge behov nu og i de kommende år for de forskellige IT-platforme således, at 
der sikres en endnu bedre og professionel styring af indkøbene. Dette skal være medvirkende 
til, at beboerne oplever vores løsninger som brugervenlige, nemme og tilgængelige.

Konkret skal følgende gennemføres:

Udarbejdelse af plan 
- som beskrevet og med fokus pa at sikre optimale arbejdsgange

Fastlæggelse at indkøbsstrategi på IT-området

Ny hjemmeside - tydeliggøre webmasterfunktionen, så hjemmesiden er dynamisk
Arbejde med hjemmesiden er en never ending story - kontinuerlig udvikling

Udvikling og implementering af intranet og et dagsordenssystem der er
effektivt og tilgængeligt. 
Intranet med dagsorden findes, men bruges ikke p.t. Vores ambition på beboerdemokratiets 
vegne er for høj p.t. Administrationen påtager sig indtil videre opgaven med at lægge doku-
menter op, som afdelingsbestyrelsen beder os om. 

Vurdering af elektronisk koncept for afholdelse af elektroniske afdelingsmøder. 
Vi vurdere hele tiden om der findes tekniske løsninger, der kan være brugbare - mens beboer-
demokratiet sikres. Vurderingen pågår stadigvæk, men skal tilpasses ambitionsniveauet hos 
beboerdemokratiet også. 
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UDVIKLING AF IT-SERVICES OG KOMPETENCER
I takt med udviklingen opstår der hele tiden nye måder, former og metoder for levering 
af services, der sikrer en hurtig adgang til en effektiv kommunikation, det gælder også 
de sociale medier. Beboerne har forskellige tilgange til brugen af IT og de enkelte tjenester. 
Vi skal sikre, at så mange som muligt deltager aktivt og benytter sig af mulighederne. 
Vi skal sikre overholdelse af Persondataforordningen.

Vi ønsker at udnytte, og om muligt, være på forkant på IT-området.

Konkret skal følgende gennemføres:

Fortsat udvikling af sociale medier - således at mediet bliver et aktiv for Plus Bolig

Fortsat udvikling af services - der sikrer hurtig kommunikation

Vedvarende fokus på hjemmeside og beboernet, så vi sikrer optimal udnyttelse 
for beboere og Plus Bolig. 
Vi arbejder hårdt for at alle beboere tilmelder sig ”minside”. Her er alle personlige oplysninger 
bl.a. husleje, nyhedsbreve, afdelings dokumenter f.eks. husorden, råderetskatalog m.v. Vi er 
ikke i mål - arbejder ufortrødent videre ved at minde om ”minside”. For oprettelse af ”minside” 
kræves der samtykke. 
Samtykke brugte vi også til vores brugertilfredshedsundersøgelse - ”minside” er vigtig for at 
få alle oplysninger i og om Plus Bolig, hurtigt og uden ophold.

Fokus på og tilbud om uddannelse – både beboere og medarbejdere
Der er afholdt flere kurser, men opbakningen fra beboerne var begrænset. 
Alle der ønsker hjælp, får hjælp individuelt.

Kontinuerlig udvikling af medierne - så de bruges til kommunikation i flere 
retninger (Video, hjemmeside, Time-lapse, o.lign.)

Fortsat fokus på digitale betalingsordninger
Der er for nuværende indført både BS og Penneo

Beboermagasinet PLUS skal være tilgængeligt på alle Plus Bolig’s medier.
PLUS magasinet udkommer sidste gang februar 2020. Erstattes fremadrettet 
med nyhedsbreve, som er kortere og udkommer hyppigere. 
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02. PLUS BOLIG - DET BÆREDYGTIGE BOLIGSELSKAB
Baggrund: Vi ønsker at fremstå som et selskab, der til stadighed har fokus på samlede og
bæredygtige løsninger i såvel den daglige drift som i relation til de løsninger, der iværk-
sættes ved renoveringer, nybyggerier og indkøb af materialer, maskiner m.v.

Vores udgangspunkt er en bred tilgang til bæredygtighed, hvor hensynet til miljø, økonomi, 
natur, sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering, i alle situatio-
ner skal der således tages afsæt heri. 

Udgangspunktet er FN’s verdensmål med primært fokus på verdensmål nr. 11 ”bæredygtige 
byer og lokalsamfund. Vi skal bidrage med vores andel som et bæredygtigt selskab. 

I forbindelse med udfærdigelse af hvidbog for Plus Bolig, har vi udvalgt 5 områder med 
særligt fokus. De 5 områder som giver god mening i forhold til vores bygninger og med for-
bindelser til de mennesker og beboer vi har boende er markeret herunder:

Samlede helhedsorienterede bæredygtige 
og langsigtede løsninger
Med afsæt i bl.a. med drifts- og vedligeholdendesplaner (i daglig tale kaldet DV-planer) skal 
afdelingernes henlæggelser og renoveringstakt sikre, at der laves langsigtede løsninger, der 
både er bæredygtige og helhedsorienterede. Økonomien skal spejle investeringen og husle-
jeniveauet i den almene sektor.

Konkret skal følgende gennemføres:

Fastlæggelse af renoveringstakt i alle afdelinger på baggrund af DV-planer, rapporter og 
andet dokumenterbart materiale, der forefindes på den enkelte afdeling
En årlig tilbagevendende vurdering baseret på de enkelte afdelinger

Prioritering af renoveringstakten sker ved dialog og samarbejde med afdelingsbestyrel-
serne og evt. organisationsbestyrelsen med henblik på henlæggelser jvf. lovgivningen
En årlig tilbagevendende vurdering baseret på de enkelte afdelinger

Vurdering af koncept for det grønne boligselskab - herunder indførelse af genbrugs-
ordninger og affaldssortering
En igangværende og on-going proces da konstante forandringer vil præge 
denne udvikling fremadrettet. Dette er også en del af de 5 områder vi har valgt ud 
som værende med særligt fokus.

Vurdering for gennemførelse af grønne regnskaber, der har fokus på energiforbrug, 
lyskilder, indeklima, regnvand, miljø CO2 m.v.
Også her vinder digitaliseringen indpas, også når det gælder den enkelte beboers 
eget forbrug.  

Effektivitet, rationalisering og optimering skal indtænkes ved fremtidige renoveringer 
og øget fokus på bl.a. ressourceanvendelser.
Med igangsætning af Plus Bolig 2,0 er der taget et stort skridt ift. effektiiviet og 
dokumentation helt generelt, som vil give overblik over ressourceanvendelsen.
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Fokus på eksisterende og nye materialer
Med det fokus der er på bæredygtighed, sker der til stadighed en udvikling i de materialer, 
der indgår i byggeri og renovering. Vi skal derfor hele tiden have opmærksomheden rettet 
mod dette, således at nye materialer kan anvendes, hvor det er relevant. Endvidere skal vi 
have fokus på de støtteordninger, der hele tiden er på området.

Konkret skal følgende gennemføres i perioden 2015 – 2020:

Alternative energiløsninger skal realiseres eventuelt med støtte (solceller, jordvarme, 
klimaskærmsløsninger m.v.) på baggrund af en samlet buissnescase

Miljøbevidste byggerier og renoveringer der lever op til nutidens krav og certificering

Inddragelse af rette kompetencer ved valg af materialer (medarbejdere og beboere)
på håndværkerydelser

Hvidbog i Plus Bolig regi 
Plus Boligs ambition er at blive struktureret og standardiseret, fordi vi ofte gør de samme 
ting og træffer beslutninger ud fra givne forudsætninger. Det gælder også når vi arbejder 
med vores boliger. Vi ved godt, på forkant, hvilke bevidste tilvalg og fravalg vi ønsker. 
På den baggrund har vi lavet en hvidbog - en bog som er elektronisk og til intern brug. 
En plan for hvordan vi arbejder i Plus Bolig, hvordan vi sikre kvaliteten i de til- og fravalg 
der er besluttet up front - kriterier og krav der skal leves op til, som entreprenør, rådgiver, 
håndværker e.l. hvis virksomheden skal godkendes som leverandør til os. 

Indkøb af maskiner og andet materiel: 
Over en 3 årig periode investeres der i robotplæneklippere. Det giver en besparelse på ca. 
45.000kg Co2 pr. år, når de er fuldt indført i 2021 samt ikke at glemme de ca. 5.000 mande-
timer der årligt blev brugt til at slå græs i. 
Eldrevet cykler og servicebil (golfvogn) til ejendomsserviceteknikerne 
- for at spare benzin og diesel. 

Fokus på bæredygtige indkøb
I alle indkøb skal bæredygtighed og miljøbelastning indtænkes. Det være sig både i mate-
rialer til renoveringer og byggerier, men også i de materialer og maskiner, der indgår i den 
daglige drift i administration og afdelinger. Plus Boligs Hvidbog bliver løbende ajourført med 
henblik på hele tiden at handle ud fra de bedst mulige principper hvad bæredygtighed angår.

Konkret skal følgende gennemføres i perioden 2015 – 2020:

Bæredygtighedsaspektet skal tænkes ind i indkøbsstrategien

Sund fornuft af lagerstyring og indkøb

Vi skal til stadighed have fokus på økonomi ved indkøb og afsøge markedet
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03. PLUS BOLIG - DET ANSVARLIGE BOLIGSELSKAB
Baggrund: Med baggrund i vores værdier ønsker vi hele tiden at have fokus på at agere 
som et ansvarligt selskab. Det gælder internt i den daglige drift og i samarbejdet mellem 
beboerne, administration, teams, organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelse samt 
øvrige interessenter.

Det betyder at vi tager ansvar for:

Vores beboere

Vores boligselskab

Det danske samfund som helhed

Det betyder for beboerne
Beboertilfredshedsundersøgelse med passende mellemrum 
Gennemført i 2019, herunder udvalgte målinger:
1.471 blev spurgt, 503 svarede hvilket giver en besvarelse på 35,2% hvilket er 
tilfredsstillede i forhold til lignende undersøgelser. 

Udvalgte resultater:

Vi ”sælger” 2 produkter - en bolig og services ifm. med boligen: 
Hvor tilfreds er du overordnet set med din bolig?
84% svarer meget tilfreds og tilfreds, 9% hverken eller.

Hvor tilfreds er du alt ialt med at være beboer i Plus Bolig? (planche 
83% meget tilfreds og tilfreds, 13% hverken eller.

Tæt på, hjælpe, guide beboerne, afdelingsmødet, afdelingsbestyrelsen, formanden 
og dermed beboerdemokratiet

Beboerrådgiver – fokus på boligsocialt arbejde 
Konstant proces - bl.a. i samarbejde med andre boligforeninger, Aalborg kommune 
og organisationer der indenfor samme branche som os 

Partnerselskaber (- BO i Nord, AalborgBo, der hvor det giver mening) 
Venteliste samarbejdet med Bo i Nord fungere, efter vores opfattelse, efter hensigten. 
Vi kan godt se flere og andre muligheder, men det er et langt og sejt træk. 
Yderlige samarbejde er parkeret indtil videre, men ikke glemt. 

Skabe merværdi for vores beboere - fx. med fordelsprogram, 
rabatordninger eller lignende Forsøgt, men der har været lille interesse om det vi har til-
bud bl.a. rabat på Fårup Sommerland og tyverialarm (noget til lejemålet og beboerne)
Kommer der oplagte ting vil kan tilbyde, vil vi gøre det løbende - men vi er ikke opsøgende 

Invitation til alle nye beboere - kvartårligt ”Velkommen i Plus Bolig”. 
Det kører fast 1/4 årligt med informationsmøder 
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Det betyder for vores boligselskab
Vi er transparente og troværdige samarbejdspartnere – vi er til at stole på

Vi har politikker på alle væsentlige områder 
Vi arbejder videre, og laver de politikker og principper hen af vejen, som giver mening 
for Plus Bolig og beboerne.

Vi er ærlige omkring, hvad der er muligt og ikke muligt, og holder hvad vi lover 
Med implementeringen af Plus Bolig 2,0, får vi overblikket og mulighed for at dokumentere hvad vi 
har udført af daglige opgaver.

Vi forholder os kritisk og stiller krav til vores leverandører og samarbejdspartnere 
på deres ansvarlighed. Vi sætter bæredygtighed CSR højt. 
Plus Bolig hvidbog, gør at vi får styr på vores prioriteringer.

Effektivitet

Indkøbspolitik

Politik på udbud via vores hvidbog, hvor vi har beskrevet hvorledes vi 
arbejder fremadrettet 
Hvidbogen kommer til at danne grundlag for vores til- og fravalg - på forkant. 
Plus Bolig 2,0 kommer til at danne grundlag for struktur, årshjul og egen kontrol 
ift. vores serviceydelser. 

Kontinuerlig vurdering på optimering og samarbejde (out- eller insourcing) 
Målet er at ”passe på huslejen”, prisen på det arbejde vi udfører skal være 
konkurrence dygtigt - både i pris og niveau

Struktur / årshjul

Dokumenterbar egenkontrol for den service vi yder, via Plus Bolig 2.0 

fortsættes på næste side...



Plus Bolig strategiplan 2015

Det betyder for vores boligselskab fortsat
Markedsføring

Synlighed og image 
Kontinuerligt nyhedsbreve, igangsat 2019 og fortsætter

CSR

Medarbejderne (tilfredshedsmåling, sundhed, trivsel m.v.) 
Vi har lavet medarbejder tilfredshedsmåling i 2019 - og vil gøre det 
kontinuerligt fremadrettet.

Markedsføring og sponsering – lokalsamfundet

Det danske samfund som helhed
Vi arbejder og tænker FN’s verdensmål ind i vores hverdag, hvor det er muligt 
Udgangspunket er vores hvidbog - hvor vi især sætter fokus på 5 af målene

Samarbejde Bo i Nord – vi løfter i flok, fokus på udviklingen af mulige 
samarbejdsområder

Plus Bolig vil være en god og attraktiv samarbejdspartner til de kommuner, 
hvor vi har boliger 
Vi bidrager minimum med det der med rette kan forventes af os - vi lever op til SOL



04. DET ATTRAKTIVE OG SERVICEORIENTEREDE BOLIGSELSKAB
Baggrund: Hos Plus Bolig ønsker vi at positionere os som et attraktivt og serviceorienteret 
selskab i forhold til vores konkurrenter; dvs. de øvrige almene boligselskaber og det 
private udlejningsmarked. Der skal være øget fokus på de sunde boliger samtidig med at 
der sættes en ære i at hylde fællesskabet og den frivillighed der følger med.

Vi ønsker derfor at tilbyde nuværende og kommende beboere attraktive lejemål, der både 
tilgodeser de helt basale krav til en bolig, og som også giver den enkelte mulighed for at 
præge sin bolig. Vi har samtidig fokus på ændrede familiemønstre, der allerede nu, men 
også fremover, vil give muligheder for den enkelte og for selskabet. På tilsvarende vis skal 
vi sikre en god og ordentlig tilgængelighed for alle vores beboere.

Vores fortsatte ambition er således, at det naturligvis er beboerne, der skal være i centrum.
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FOKUS PÅ BEBOERSERVICE OG TILFREDSHED
Når vi sætter beboerne i centrum, medfører det helt naturligt, at alle i selskabet til stadig-
hed har fokus på at levere en nærværende service overfor såvel nuværende og kommende 
beboere. Vi ønsker løbende at følge op på, om de leverede serviceydelser lever op til 
beboernes forventninger.

Konkret er følgende gennemført/skal gennemføres:

Med passende mellemrum gennemføres tilfredshedsanalyse ved eksisterende beboere 
Gennemført i 2019, se udvalgte resulter kommenteret andet sted

Forventninger fra beboere - nedsættelse af arbejdsgrupper, der kan medvirke til at 
fastlægge ændringer i fremtidige behov. Fokusgrupper og/eller arbejdsgrupper med 
beboerinddragelse hvor det giver mening - så vi får nyttigte input fra slutbrugerne 
Udgangspunktet er beboerinddragelse i alle relevante arbejdsgrupper, for at sikre viden 
og indsigt fra hverdagen 

Fortsat udvikling af redskaber, der giver pædagogiske og logiske forklaringer på, 
hvad det vil sige at være beboer i et alment boligselskab

Fortsat fastholdelse af renoveringsaktiviteterne, så vores boliger fremstår attraktive 
Vi har mange projekter og renoveringer igang, pt. er vi presset på ressourcerne

Vedvarende udvikling og oplysning om råderetten, så vi lever op til vores egne værdier
Arbejdet fortsætter i 2020 og frem

Ansøgning om kvoter hvor det giver mening, i fortsat udvikling 
Vi har søgt, men pt. er de kommuner vi er repræsenteret i, intet budget eller 
ønsker om byggeri af almene boliger.

Kontinuerligt fokus på trends og udvikling af ejerstruktur 
P.t. ønsker kommunen at almen selskaber udvikler sammen med private. Vi er i dialog med 
flere, hvor vi ser på udvikling sammen. En indsats der skal fortsætte.

Vi vil nytænke services for den enkelte beboer og afdeling, herunder fokus på 
digitale løsninger (ud fra et bæredygtighedsprincip bl.a. besparelse på papir) 
Vi har indført penno (digital underskrift), udvikling på hjemmesiden og min side, 
alle afdelingernes dokumenter. 

Fokus på alle boliger i alle selskabets afdelinger
Der er tidligere udarbejdet trygheds- og risikoanalyser. Disse resultater sammen med 
udviklingen i den enkelte afdeling samt Plus Bolig øget fokus og brug af ressourcer herpå, 
skal sikre den enkelte afdeling et retvisende billede af virkeligheden - så drifts- og vedli-
geholdelsesplanerne afspejler virkeligheden.

Disse planer bruges som et prioriteringsredskab for alle afdelinger, der viser den enkelte 
afdelings udvikling over de kommende 10-20-30 år jf. bekendtgørelsen.

Vi har fokus på at holde huslejen som lav som muligt, men vi skal også sikre gode boliger 
- både nu og i fremtiden. Der skal betales for slid og ælde, for dem der bor i  Plus Boligs 
lejemål nu - så fremtidige beboerne har og får samme gode vilkår 

Konkret skal følgende gennemføres:

Efterleve lovgivningens krav om uvildig gennemgang hver 5. år 
God start i 2019 - både i forhold til selve henlæggelserne, forklaringen og forståelsen 
herfor. Indsatsen skal fortætte fremadrettet.

Årlig gennemgang og dialog med afdelingsbestyrelserne om egen afdeling 

Fastlæggelse af boligstandarden og hermed også fokus på tryghed- og risko 
i de årlige tilstandsvurderinger 
Nyt team og flere ressourcer på området, fordi det er vigtigt både på den korte 
og lange bane

Gennemførelse af tilgængeligheds- og tryghedstiltag hos den enkelte beboer, 
i fælleslokaler og ved fysiske adgangsforhold 
Har ikke været prioriteret i 2019 

Arbejdsgruppe der skal arbejde med ændringer fra B til A-ordning samt 
muligheder i B-ordningen 
Arbejdet er igangsat. Dialog er i gang med afdeling, der er i gang med større helhedsplan. 
Arbejdet fortsætter.

Synlige og kendte serviceaftaler der dokumenteres ved bl.a. Plus Bolig 2.0 
Plus Bolig 2,0 er i implementeringsfasen, næste step bliver dokumentation 
og brug for beboerdemokratiet 

Opdatering af vedligeholdelsesreglement - sker sammen med opdatering 
og indførsel af råderetskatalog 
Igangsat sammen med råderetsarbejdet. Vi er igang, men ikke i mål. 
Er stort og længerevarende arbejde

Plus Bolig strategiplan 2015
= opnået/ i mål = opnået/ i mål



Afrunding
Plus Boligs strategi er en on-going proces - som i bund og grund aldrig slutter. Med vores 
mission, vision, værider og 4 strategiske indsatsområder som pejlemærker - vores lede-

stjerner - er vores mål løbende at forbedre og forfin vores indsatser. Strategien - indsatser 
og handlinger - evalueres årligt af organisationsbestyrelsen som samtidig sætter retning 

for hvad vi skal gøre mere eller mindre af i året der kommer.




