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Brugerdrevet 
udviklingsforening for 
den almene boligsektor

Udvikling og 
fremtidssikring af den 
almene sektor

55 boligorganisationer
Repræsenterer over 
460.000 boliger (80%)



Nyt fra AlmenNet
Nye projekter 
• Bedre Almen Læring
• Opdateringer til de nye regler for byggeri
• Evaluering af almene renoveringer

Kommende arrangementer
• Efterår 2019



Bedre Almen Læring
Målsætninger:
At udvikle konkrete nøgletal på 60 – 70 % af 
opgaverne i den daglige drift.

At udvikle ensartede metoder, redskaber og 
standarder for indsamling af data.

At udvikle omkostningseffektive metoder til 
tids- og opgaveregistrering.

At inspirere til brug af nøgletal til målstyring og 
driftsudvikling.



Projektets output (indtil videre)

www.almentid.dk
10 NØGLETAL

RÅDATA

AlmenHæfte –
Bedre Almen 
Læring

http://www.almentid.dk/


Opdateret til AB18, ABR18 & YBL18



Evalueringsredskab for almene 
renoveringer
Administrationen temaer:
1. Stamdata
2. Attraktivitet
3. Boligsociale forhold
4. Boliger, bygninger og udearealer
5. Bymæssige sammenhænge og infrastruktur
6. Økonomi
7. Processer og samarbejde
8. Refleksion (kun ved skema C)

Beboerundersøgelsen
1. Beboertilfredshed
2. Tryghed og attraktivitet
3. Inddragelse
4. Information om adspurgte



…meget mere på vej!
• Fremtidens seniorboformer og fællesskaber 
• Fortætning - Udvikling af eksisterende almene 

boligafdelinger 
• Videreudvikling af Forvaltnings Klassifikation
• Koncept for nabodrift
• Mulighederne i udbudsloven
• Social bæredygtighed og DGNB (DAF)
• Aktiv adfærdsændring for godt indeklima ved renovering af 

almene boliger (DAF)



Arrangementer i efteråret
• Integration af fysiske og sociale indsatser

• God kommunikation internt og beboerne, når organiseringen er 
kompleks

• Værdi er noget vi måler på
• Hvordan kan vi blive bedre til at måle på de indsatser vi laver

• Udviklingsseminar
• TEMA: Bæredygtighed

• Bæredygtighed gennem digitalisering
• Konference om nye digitale løsninger på 

bæredygtighedsudfordringer



Dagens program
• kl. 10.00 Velkomst v. Niklas Jarnit, AlmenNet

• kl. 10.15 Om Boligselskabet Sjælland v. Per Bro, Boligselskabet Sjælland

• kl. 10.45 Besigtigelse af Skademosen
• kl. 12.15 Frokost og netværk

• kl. 13.00 Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien v. Martin Kristian Brauer, 
partner i Højbjerre Brauer Schultz

• kl. 13.30 Fyrværkeriparken i Seest v. Georg Schmidt, Senior develepor i Alfabo

• kl. 14.00 Kaffe og kage

• kl. 14.15 Træbyggeri i C.F. Møller Architects v. Rob Marsch, bæredygtighedschef i 
C.F. Møller Architects

• kl. 15.00 Afrunding & Tak for i dag
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