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Vedrørende Frihedens Boligselskab 

Referat af Styringsdialogmøde 2020 og 2021 (COVID-
19).  
 

Dagsorden 

 
1. Præsentation (Hvidovre, Boligselskabet Frihedens bestyrelse, 

Administrator) 
2. Centerbyggeri / NREP v/boligselskabet Friheden (POM deltager 

Bjørn/Samir) 
3. Langhusene – opførelse af beboerhus v/boligselskabet Friheden 

(POM Bjørn/Samir) 
4. Bekey – adgangssystem til hoveddør for hjemmeplejen (Michael 

Huld) 
5. Belysning på skolestien (Engstrandskolen) v/Boligselskabet 

Friheden (TOE deltager alligevel ikke) 
6. Unge i småjobs v/Boligselskabet Friheden (Det har ikke været 

muligt at få Jobcentret til at deltage under dette punkt) 
7. Praktikforløb, afklaringsforløb, personer i flexjob v/Boligselskabet 

Friheden (Det har ikke været muligt at få Jobcentret til at deltage 
under dette punkt) 

8. Årsregnskaber/styringsrapport 
9. Effektivisering af driften, i relation til aftale mellem BL, KL og 

regeringen for perioden 2016-2020 
10. Helhedsplan - Renovering af Friheden l(-V), herunder udsættelse af 

skema C 
11. Kommunens anvisningsret til boligselskabets lejligheder – aftalen 

udløb den 31. maj 2020 og 30. september 2021 
12. Tilsynet – 1 sag (anonym henvendelse) 
13. Evt. 

 

Ad 1, se top. 

 

Ad 2, Langhusene ønsker opførelse af beboerhus, som kan understøtte de 

boligsociale aktiviteter, og de har fået afslag, men søgt igen. HVK 

forklarede, at de højst sandsynlig vil få afslag igen af samme årsag. HVK 

anbefalede at gå i dialog med POM, om eventuelt at søge om at få 
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udarbejdet et tillæg til lokalplanen, som kunne muliggøre visionen om et 

beboerhus. 

Ad 3, Boligselskabet oplyste, at de var noget forundrede over den proces, 

som deres nabo NREP, der bygger til, udviste. F.eks. var boligselskabet af 

den opfattelse, at flere af de problemer NREP skulle løse for at leve op til 

lokalplanen (affaldshåndteringen og cykelparkering), forslog NREP løst ved 

at inddrage boligselskabets grund. Der var dialog, men pt. var der ikke 

indgået aftaler med NREP. HVK ville i byggesagsvurdering medtage denne 

oplysning, og drøfte den med NREP. 

 

Ad 4, HVK orienterede om, at det var vigtigt for kommunens organisering af 

hjemmeplejens arbejde, og af hensyn til borgerens mulighed for hurtig 

hjælp, at der blev indgået et samarbejde om at installere systemet Bekey. 

Boligselskabet havde tidligere afvist løsningen, men det blev aftalt, at HVK 

ville understøtte en proces påny, hvor løsningen ville blive præsentere igen 

over for beboerne/afdelingsbestyrelsen, herunder hvilke begrænsninger 

man kunne vælge for adgange.  

 

Ad 5, HVK oplyste, at der er efter deres oplysninger, var en fungerende 

belysning på stien. Boligselskabet oplyste, at belysningen fungerede, men 

den var defekt (og det skete tit) og den var ikke kraftig nok. Det aftaltes, at 

HVK ville lade denne oplysningen gå videre til TOE, Vej og Park. 

 

Ad 6 og 7, Unge i småjob, praktikforløb, personer i fleksjob. HVK oplyste, at 

Jobcentret gerne indgik i et samarbejde med boligselskabet om dette. Men 

pointerede også, at der ikke var tale om gratis arbejdskraft og at man som 

arbejdsgiver/praktiksted havde forpligtelser til at medvirke til at udvikle 

personlige (ex møde til tiden, omgås kollegaer) faglige (ex pasning af 

grønne områder), sproglige (arbejdsdansk kundskaber) for de ledige, som 

man fik tilskud til. Men at Jobcenteret også oplevede, at der var mange 

arbejdsgivere/praktiksteder, som havde de få ekstra ressourcer og at her 

fungerede det rigtig godt, både for arbejdsgiverne/praktiksteder og for de 

ledige. Afdelingsleder i Jobcentret Hanne Mørup kunne kontaktes, hvis der 

fortsat var interesse. 

 

Ad 8, Boligorganisationen oplyste, at afdeling VI står overfor en renovering, 

men finansiering er udfordret af at der kun er 48 boliger. De øgede 

henlæggelser sker til renoveringen. 

 

Boligorganisationen gør opmærksom på, at de fortsat følger den 

boligsociale udvikling, særligt i afdeling I. Såfremt den ændrer sig, ønskes 

mulighed for tage den op til drøftelse med HVK. De øgede henlæggelserne 

her, sker til helhedsplanens gennemførelse. 

 

Årsregnskabet 2019 (2018-19) og Årsregnskabet 2020 (2019-20) blev taget 

til efterretning af HVK. 

 

Ad 9, Boligorganisationen oplyste, at der er gennemført 360 graders 

analyser og at effektiviseringstiltag pågår kontinuerligt. 

 

Ad 10, Boligorganisationen oplyste at gennemførelse af helhedsplan for 

afd. Friheden I(-V) fortsat ikke forløb helt planmæssigt, senest var opdaget 



Side 3 af 3 

udfordringer om altandørenes bredde. Boligorganisationen oplyste, at de 

fulgte renoveringsforløbet tæt. 

  

Ad 11, HVK oplyste, at det forløb tilfredsstillende. Boligorganisationen 

oplyste, at der i den seneste tid ved en beklagelig fejl var blevet givet 

kommunen flere lejligheder end aftalt og det ville blive rettet, hvilket HVK 

var indforstået med. 

 

Ad 12, HVK oplyste, at der trods genhusningsproblematikker, og de større 

renoveringer kun havde været en anonym henvendelse til tilsynet om 

væggelus. Boligorganisationen oplyste, at de også oplevede, at de måtte 

afhjælpe problemer med skadedyr, som dog havde en individuel karakter. 

 

Ad 13, Boligorganisationen spurgte ind til om, om og hvorfor kommune ikke 

var interesseret i flere Almenbolig+ konstruktioner, når man planlagde nyt 

byggeri. HVK forklarede, at der ikke var et ønske mod denne særlige form 

for almene konstruktion, og at det generelt altid blev overvejet om der 

skulle stilles krav om mere alment byggeri, og henviste i øvrigt til 

boligpolitikken.  


