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Medlemmer 
• 50 medlemsorganisationer 
• ca. 400.000 boliger 
• 70 % af sektoren 



Årets arrangementer  
3 netværksmøder 
 
Maj 
• B45 i Grenå 

 
Juni 
• Sundby-Hvorup Boligselskab i 

Nørre Sundby & Frederikshavn 
Boligforening i Frederikhavn 
 

Oktober 
• Bovia i Kolding & Salus i 

Aabenraa  
 

 
 

 

 
 

 



Årets arrangementer  
4 arrangementer 
 
Februar - Udviklingsseminar 
Boligselskabet Sjælland i Roskilde 

 
Marts - Åben konference om 
indeklimakomfort  m. Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter & SBi i Københavns 
Sydhavn 

 
September - Udstilling på Almene 
Boligdage med DET GODE 
BOLIGLIV/Realdania og  
Den Almene Forsøgspulje/MBBL 

 
November - Årsseminar 2014 hos 3B og 
Boligkontoret Danmark, København 

 
December - Kursus i Svendborg om 
helhedsplaner m. Dansk 
Byplanlaboratorium  
(rykkes evt. til primo 2015) 

 
 
 

 

 
 

 



Udviklingsprojekter 
Gennemførte projekter: 

• Almenvejledning: Projektledelse af 
almene bebyggelsers renovering og 
fremtidssikring (Lejerbo + DAB og 3B) 
- Lanceret på indeklimakonference i marts 

  
• AlmenVejledning: Lokal afledning af 

regnvand – kom godt i gang (ØsterBo) 
- Lanceret på Almene Boligdage i 
september 
 



Udviklingsprojekter 
Gennemførte projekter: 

• Fra viden til forandring (Boligkontoret 
Danmark m.fl.) - uddannelse af 12 
forandringsagenter. Afsluttet november og 
overgår til BL – Kurser og rådgivning 

  
• Synliggørelse af energiforbruget i almene 

boliger (Energi & Miljø, Lejerbo m.fl.). 
AlmenVejledning + rapport klar i november 
 

• Imageskabende udearealer (3B m.fl.) 
AlmenVejledning klar i december 
 

• Markedsanalyse som værktøj (Himmerland 
m.fl.). AlmenVejledning klar ultimo 2014 
 
 
 
 



Udviklingsprojekter 
Gennemførte projekter: 

• Kommunikationsredskab i byggesager 
(piktogrammer) (Al2bolig m.fl.) Projektet er 
færdigt og rapport under udarbejdelse 

  
• AlmenNets Inspirationskatalog – udbygning 

med nybyggeri (AlmenNet m.fl.) Opdateret 
hjemmeside klar til launch ultimo 2014 
 

• Imageskabende udearealer (3B m.fl.) 
AlmenVejledning klar i december 
 

 
 
 
 



Udviklingsprojekter 
Igangværende projekter: 

  
• Overgang fra byggeri til drift (3B m.fl.) 

 
• Boværdi-øgende renovering af rækkehuse (KAB + BDK) 

 
• Genhusning ved renoveringsarbejder (KAB, Bo-Vest m.fl.) 

 
• Effektiv drift (BDK m.fl.) 

 
 

 
 
 



Nye projekter på vej 

Udviklingsprojekter 

• Sammentænkning af helhedsplaner (Bo-Vest m.fl.) 
 

• Evalueringsværktøj til renoveringsprojekter  
 

• IKT-projekt  
 



Kommunikation 
Nye tiltag 

 
• Ny hjemmeside med 

emne-’tags’, alle 
udviklingsprojekter 
samlet + nyt design  
 

• App til publikationer 
 

• LinkedIn til netværk og 
grupper 
 

• Facebook til nyheder 
 
 
 



Nye tiltag 
• Nye ’lokale’ ERFA-netværk 5 steder i landet, i samarbejde med 

DriftsNet og BL - Første temamøde handler om 
boligorganisationernes arbejdsmiljøansvar for byggeri og drift  

 
• Evalueringsværktøj til renoveringsprojekter  
 
• Tværgående evaluering af AlmenNets udviklingsprojekter 
 



Tak for i år! 
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