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Boligselskabet Viborg 
 - Fremtidens familie- og boformer 

 
Grethe Hassing 
 
10. Maj 2017 



 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

• 3250 boliger 
• Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb 
• Selvstændigt selskab, som samarbejder 
• 60 afdelinger (35 har afdelingsbestyrelse) 
• Nybyggeri og renoveringer 
• Ca. 75 medarbejdere 
• BoViborg: venteliste og boligsocialt fællessekretariat 
 

Hvad er Boligselskabet Viborg  



 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

• 20% af Viborg Kommunes befolkning bor alment 
• 43% (29% i VK) uden uddannelse, 
• 17% (4% i VK) ikke-vestlige lande,  
• 43% (24% i VK) udenfor arbejdsmarkedet, 
• Indkomst 72% af gennemsnit. 
• Fra 0 – 37 % fra ikke-vestlige lande i afdelingerne 

 
Vi har boliger til alle 

 
 

 

Vi har boliger til alle  



Værdier:  

Strategi 2020 

• Tryghed og trivsel 
• Ansvarlighed og engagement 
• Dialog og demokrati 



Strategi 2020 
 
Målsætninger 
At have tilfredse beboere nu og i fremtiden.  
At have et aktivt beboerdemokrati 
At sikre god og effektiv drift. 
At skabe gode, tidsvarende boligområder 
At udbrede kendskabet til Boligselskabet VIBORG 
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100% lejet ud. 
I 2012 tomgang på 3,3 mio. kr. 
I 2016 0,5 mio. kr. 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 
 

 
 

God og effektiv drift - Ministeriet  



God og effektiv drift - LBF 
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Benchmarking af Boligselskabet Viborg 
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Sammenligning af regnskabstal med landsgennemsnit 
Regnskabstal 2015 udtræk Landsbyggefonden  

Sammenligning pr. lejemålsenhed 
109.000 110.000 111.000 112.000 114.000 115.000 117.000 120 201 401 
Renovation Forsikring Energiforbrug Adm. Bidrag Renholdelse Alm. Vedligehold Istandsæt. fraflyt. Henlæggelse hoved. Lejeindtægter Planlagt vedligeh. 

Boligselskabet 
VIBORG 1.784 521 1.577 3.698 5.241 3.563 1.361 8.939 54.940 58.449 

Landsgennemsnit 1.886 1.107 1.587 4.403 5.991 2.408 1.175 9.702 59.348 32.563 

Sammenligning pr. m2 
109.000 110.000 111.000 112.000 114.000 115.000 117.000 120 201 401 
Renovation Forsikring Energiforbrug Adm. Bidrag Renholdelse Alm vedligehold Istandsæt. Fraflyt. Henlæggelse hoved. Lejeindtægter Planlagt vedligeh. 

Boligselskabet 
VIBORG 24 7 21 50 71 48 18 121 744 792 

Landsgennemsnit 26 15 22 60 82 33 16 133 815 447 



Benchmarking af Boligselskabet Viborg 
 

- Ministeriets analyse indikerer, at Boligselskabet Viborg 
har et effektiviseringspotentiale på 7,1 mio. kr. 

- Afdelingernes gennemsnitlige effektivitet er på 90%. 
Region Midtjyllands gennemsnit er 88%. 

- Især dyre på konto 109 & 115. 
- Effektivitetsresultat pr. afdeling fra 73,2%-100%. 

 
Effektiviseringstiltag er identificeret og igangsat 
Årlig opfølgning 
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• Boligsocial helhedsplan – med BSJ 
• Økonomisk rådgivning – med BSJ 
• Startboliger 

 
• Som arbejdsgiver: 
• CSR – ASA – 5% ansat på særlige vilkår 

 
 
 

Tilfredse beboere – nu og i fremtiden - 
Boligsocialt arbejde  



 
Notater fra Viborg Kommunes behandling af sagen: 
 
Erfaringerne med den nuværende boligsociale helhedsplan er, at indsatserne 
har en positiv effekt for beboerne og netop samspillet mellem 
boligselskaberne og de kommunale indsatser har afgørende betydning herfor.  
 
Indsatsområderne vurderes at supplere Viborg Kommunes indsatser  og er i 
overensstemmelse med en fælles målsætning om via forebyggende indsatser 
at kunne modvirke uhensigtsmæssige effekter af en social udsat baggrund.  
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Projektet videreføres i 4 år 
Tab på fraflyttere i BSV 1,8 mio. 
kr. i 2016 mod 2,3 mio. kr. i 2013 
 

Økonomiprojekt – 
forbliv i din lejebolig 

 
projektperiode 

01.03.2013 – 28.02.2017 



15 startboliger i Boligselskabet Viborg 
Ungbo  er social vicevært 

Startboliger 
 

projektperiode 
2013 – 2027 
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Hald Ege – ca. 20 boliger  



17 

Overlund Skole 

 
Seniorbofællesskaber – hvad er ønsker og behov? 
 
Vi lever længere, vi er mere sunde (+ 80%>80 år på 15 år) 
Vi håber, vi kan være aktive i mange år 
Ensomhed er det nye ”sort” 
Vi vil gerne fællesskab – jf. fx Realdania 
Skolen skal flytte 
 
Styregruppe – idénotat. 
7 i styregruppe, 24 i arbejdsgruppe og 85 i interessent-gruppe 
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Overlund Skole 

25. januar 2017 

Arbejder med: 
• Placering af boliger 
• Boligtyper og –størrelser 
• Indretning af boliger 
• Fællesfaciliteter inde/ude 
• Forpligtende fællesskab? 
• Frivillighed 
• Service 
• Optagelse/venteliste 
• Tidsplan 
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elkommen  

25.  
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elkommen  
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elkommen  
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elkommen  

25. januar 2017 
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26. april 2017 

• Forslag til idégrundlag for Seniorbofællesskabet  
       Egevænget, Hald Ege 
• Hvordan skal det være at bo i bofællesskabet  
• Et forpligtende fællesskab  
• Et fællesskab med plads til privatliv  
• Godt miljø 
• Tryghed og godt naboskab  
• Positivt og rummeligt livssyn  
• Gensidig respekt og omsorg  
• Positiv engageret i fællesskabet og i aktiviteter  
• Venteliste og udlejningsregler / samtaler  
• Krav  
• Værdier og forpligtelser  
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Flere seniorbofællesskaber 
Skal vi blande generationer i bofællesskaber?  



 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

Liseborg Bakke – 56 tæt-lav tilgængelige boliger i 1 etage 
Beliggenhed, udsigt og indretning 
Besøge Erik Klitte – afdelingsformand – og gå tur 
 
Helhedsplanen Houlkærvænget 
 
350 mio. kr. 
Har været på ”G-listen” 
Aktivitetshus – høre afdelingsformand Charlotte Lund om de 
mange aktiviteter – i nyt Aktivitetshus på 400 m2 – knap taget i 
brug. 
Se renoveret lejlighed (165 af 504) lækkert! Udearealer – gode 
boliger – ser godt ud og mere aktivt brug 

 
 
 

Vi skal se fremtidens boliger 
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