
Velkommen til 
AlmenNets
netværksmøde

Boligforeningen ØsterBO
Onsdag den 10. oktober 2018



VIA: RROJEKTEJER:PROJEKT STØTTET AF:



Baggrunden for projektet

- Byggenetværk Jylland har været initiativtager

- Bygger på en præmis om, at de små og mellemstore boligorganisationer mangler systemer og 
værktøjer til at håndtere byggesager, så professionel, ekstern bistand ikke skal købes til alt

- Der er ikke behov for at ”opfinde” nyt, men at skabe overblik og let tilgængelighed til opdateret 
materiale, der basalt er brug for i alle bygge-/renoveringsprojekter

- Seneste: Mulighed for at opdatere byggeorganisationernes værktøjer ift. nyt AB-regime

Formålet med projekthåndbogen

- Sikre bedre projekter via kvalitetssikrede paradigmer og vejledninger

- Rettet mod mindre byggesager (renoveringer), der udbydes på traditionel vis, og som bør kunne 
gennemføres uden brug af bygherrerådgivere. Ønskes udbud med forhandling, forventes det at 
bygherrerådgiver inddrages i udbudsdelen

- Bidrage til kompetenceløft i de små og mellemstore almene bygherreorganisationer

OM PROJEKTHÅNDBOGEN



Målgruppe

• Projekthåndbogen henvender sig primært til projektledere i små og mellemstore 
boligorganisationer, som har egen byggeafdeling, men ikke er så store, at man har råd til at 
udvikle egen projekthåndbog 

Målet med håndbogen

- Tilvejebringe et godt redskab for projektledere i almene projekter

- Sikre at også mindre boligorganisationer og mindre erfarne projektledere kan agere mere 
professionelt som bygherrer

- Give projektlederen mulighed for at hente viden til brug for drøftelser med rådgivere

- Paradigmer og vejledninger til renoveringer, skal kunne bruges af driftsafdelingen i hverdagen til 
mindre udbud

- også til udlevering til evt. mindre rådgivere/udførende i konkrete projekter

- Bidrage til ensartethed i udbud, tilbud og aflevering til drift

OM PROJEKTHÅNDBOGEN



P.t. 42 dokumenter –
vejledninger og paradigmer 
(Word/pdf)

Relevante links til 
AlmenNet-publikationer, 
Værdibyg- og andre 
branchevejledninger, 
lovgivning, guides mv.









Nyt AlmenHæfte!
Robotterne er her
Hvordan kan den almene sektor effektivisere 
administrative processer med værktøjer som 
Robotic Process Automation, Machine Learning 
og Bots?

Hæftets kapitler
1. Intro til værktøjerne
2. Potentialer
3. Muligheder for ibrugtagning
4. Anbefalinger til den almene sektor

Primær målgruppe
Medarbejdere og beslutningstagere inden for 
IT, Økonomi og kundeservice.



Lanceringsseminar
Boligselskabernes Hus
Den 1. november 2018

DAGENS PROGRAM
× Præsentation af ”Robotterne er her!”

× Domea.dk, Stine Høiberg Rasmussen, projektchef

× Kaffepause
× Case fra boligorganisationer

× Boligkontoret Danmark, Louise Pryn, it 
udviklingschef

× Boligselskabet Sjælland, Peter Frimer Tholander, 
digital forretningsudvikler

× FSB Bolig
× DAB, Jan Juul Lorenzen, udviklingschef

× Etablering af netværk om RPA/ML/Bots. 







EXPERIMENTARIUM
DEN 13. NOVEMBER





× AlmenNets Årsseminar
× I samarbejde med fsb
× Den 29. november 2018
× I ungdomsboligafdelingen 

Engbakken på Frederiksberg



Mød fremtiden 
Drift og fællesskab i almene ungdomsboliger med 

afsæt i nye digitale muligheder

Ny metode for, hvordan man kan skabe fælles sociale rammer og fremme 
anvendelsen af særligt digitale værktøjer ved etablering og drift af almene 

ungdomsboliger. 





Opsummering

× Den almene projekthåndbog: ude nu!
× Robotterne er her! (den 1. november)
× Konference om effektiv drift den 13.november
× Årsseminar hos fsb den 29. november



STAY TUNED!

Nyhedsbrev LinkedIn Facebook



Dagens program
× Velkomst
× Seneste nyt fra AlmenNet

× v/ Niklas Jarnit, konsulent i AlmenNet

× Fra industrihavn til boligområde 
× v/ Søren Ahle Hansen, direktør i ØsterBO

× ØsterBO's HavneBO
× v/ Søren Ahle Hansen, direktør i ØsterBO

× Samarbejdet omkring klimatilpasning af et boligområde
× v/ Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune

× Frokost og netværk
× Fjordenhus - et kunstværk af Olafur Eliasson 

× v/ Flemming Hoff, direktør i Hundsbæk og Henriksen A/S

× Guidet tur på havnen i Vejle, herunder bla. Klubøen, HavneBO og Grøn kile 
(klimatilpasningsprojektet) 

× v/ Lisbet Wolters og Søren Ahle Hansen

× Besøg i Fjordenhus
× v/ Flemming Hoff, direktør i Hundsbæk og Henriksen A/S

× Tak for i dag
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