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Medlemmer 
• 54 medlemsorganisationer 
• ca. 430.000 boliger 
• 1 ny boligorganisation i år 



Årets arrangementer  
2 netværksmøder 
 
Maj – Fredericia 
• Boligkontoret Fredericia 

 
Juni – Tårnby 
• Boligorganisationen 

Tårnbyhuse 
 
 
 

 
 

 
 

 



Årets arrangementer  
5 arrangementer 
 
April – Albertslund 
Kursus: Omdannelse af almene 
boligområder – fremtidssikring og fysiske 
helhedsplaner 
 
April – Brønshøj 
AlmenNets udviklingsseminar 
 
August – Helsingør 
Seminar: Liv og fællesskab i de fysiske 
rammer 

 
September – Roskilde 
Kursus: Tryghed i almene boligområder 
m. Dansk Byplanlaboratorium 
 
Oktober – Aarhus 
Konference om arkitektur i det almene 
byggeri m. UIBM, Aarhus Kommune og 
Arkitektforeningen 

 
 

 



Årets arrangementer  

ERFA-møder  
– 4 runder á 4 møder 
 
Marts – København, Fredericia, 
Skanderborg og Aalborg 
TEMA: Tryghed, sikkerhed og 
indbrudsforebyggelse 
 
Maj/juni – København, Middelfart, 
Skanderborg og Aalborg 
TEMA: Fremtidsanalyse – hvor robuste er 
jeres afdelinger? 
 
Oktober – København, Middelfart, 
Skanderborg og Aalborg + 1 ekstra møde 
TEMA: Effektiv drift 2.0 
 
December – København, Middelfart, 
Skanderborg og Aalborg 
TEMA: Styrket integration af helhedsplaner 

 

 
 

 



Udviklingsprojekter 
Publiceret i år 

AlmenRapport:  
Energirenovering og energiadfærd 
AlmenNet og DriftsNet 
 
 



AlmenRapport:  
Effektiv drift 2.0 
AlmenNet og DriftsNet 
 
- Uddelt ved ERFA-møderne 
- Stor interesse for emnet 
- Har affødt 4 ERFA-møder + 1 

ekstra møde pga. den store 
efterspørgsel 

  
 

Publiceret i år 

Udviklingsprojekter 



AlmenVejledning:  
Integration af fysiske og sociale 
indsatser 
AlmenNet 
 
- Har affødt 4 ERFA-møder 
- Eksemplarisk kommunikation 

gennem processen har skabt 
interesse 

  
 

Publiceret i år 

Udviklingsprojekter 



Udviklingsprojekter 
Igangværende projekter: 

• IKT i byggeri og drift  
(AlmenNet, DAB, Civica, Domea,  
AL2bolig, 3B, KAB og B45) 
 

• Evaluering af almene renoveringer  
(AlmenNets bestyrelse) 

 
• Fremtidens almene bolig 

(Boligselskabet Sjælland, 
Boligkontoret Danmark, Al2Bolig 
m.fl.) 
 
 
 



Udviklingsprojekter 
Igangværende projekter: 

• Beboernes rettigheder ved 
genhusning 
(KAB + Domea.dk og fsb) 

 
• Projekthåndbog 

(Skanderborg Andelsboligforening 
+ Skt. Jørgen, BoMidtVest, Al2Bolig 
m.fl.) 
 

• Bedre Almen læring 
(Boligkontoret DK, fsb, Sct. Jørgen, 
Boligselskab Sjælland, 3B, KAB og 
DAB) 

 
 
 
 



Udviklingsprojekter 
Igangværende projekter: 

• Inspirationskatalog omkring 
digitalisering af kommunikation til 
beboere, og det offentlige mm. 
(Domea.dk, BO-VEST, Søbo og 
Himmerland boligforening) 

 



Udviklingsprojekter 
Nye projekter på vej (forventet): 

• Koordineret erhvervsudlejning 

• Bæredygtighed 

• M.fl. 

 
 
 
 



Kommunikation 
• App AlmenNets publikationer 

 
• Hjemmeside Nyheder, projekter og 

arrangementer  
 

• AlmenNets Inspirationskatalog 
Nybyggeri- og renoveringsprojekter 
 

• LinkedIn + Facebook  
Nyheder og netværk 
 

• Nyhedsbrev 
Nyheder og invitationer 
 
 

 
 
 



Nye tiltag 
• AlmenNets ambassadørnetværk 

Formålet med AlmenNets ambassadørnetværk er at udbrede 
målrettet viden om projektresultater og gøre det nemmere for 
AlmenNets medlemmer at anvende værktøjer mv. fra forsøgs- og 
udviklingsprojekter i egen boligorganisation. Første arrangement: 
webinar om ungdomsboliger den 13. december. 
 

• TEMA-opsamlinger 
Fremover vil der udkomme 1 - 2 årlige oversigtsrapporter med 
aktuelle tematikker, hvor læseren får en genvej til viden og værktøjer   

 



Tak for i år! 
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