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I medf0r af lov om almene boliger m.v. § 164 skal H0rsholm Kommune
f0re tilsyn med de almene boligorganisationer, som har hjemsted i
kommunen. Kommunen skal s0rge for at holde et arligt dialogm0de, og
offentligg0re en redeg0relse for den gennemf0rte dialog pa kommunens
hjemmeside.

Redeg0relsen er udarbejdet i forlaangelse af styringsdialogm0de afholdt
mandag den 25. September 2017 I . 12.30-14.30.

I m0det deltog:
Christian Balle Hansen (formand)
Dennis M0ller-Andersen (naestformand)
Liselotte Hvidt (bestyrelseskonsulent, DAB)
Louise H0g (Center for Sundhed og Omsorg)
John Larsen (Center for Ejendomme)
Anja V. Johansen (Center for Arbejdsmarked)
Sune Johansson (Center for Politik, Udvikling og Borgerservice)
Mette Reimers (Center for Politik, Udvikling og Borgerservice)
Cigdem Koyuncu (Center for Politik, Udvikling og Borgerservice)

Borgmester Morten Slotved deltog i den f0rste time af m0det.

HAB s arsregnskab, visioner, mal og fokuspunkter
Arsregnskabet for perioden 1. oktober 2015-30. September 2016 har ikke
givet revisionen anledning til forbehold. Kommunen har paset

arsregnskabet i henhold til driftsbekendtg0relsens § 113 med
bemserkning om, at HAB f0lger op pa Landsbyggefondens
regnskabsgennemgang af arsregnskabet.

HAB s vision er, at sikre, at samtlige afdelinger er fremtidssikrede i en
tidssvarende og attraktiv stand for en bred personkreds. Det sker ved:

o At selskabsbestyrelsen har truffet en principiel beslutning om at
yde st0tte fra selskabets dispositionsfond til de mest trsengende
afdelinger.

1/6



H0RSHOLM KOMMUNE

Vedr0rende styringsdialogm0de 2017 Notot

® At selskabsbestyrelsen har truffet beslutning om at gennemf0re Sagsnr: 17/7401
sundhedseftersyn i samtlige afdelinger med henblik pa at fa
overblik over lejemalenes stand.

© At afdelingerne har et leje- og vedligeholdelsesniveau, der g0r det
attraktivt for mennesker at bo der.

St0tte fra selskabets dispositionsfond ydes til afdelinger  der af fysiske,
0konomiske eller sociale arsager har behov herfor.

Bade til m0det og af styringsrapporterne for de enkelte afdelinger har
HAB givet udtryk for, at kommunen ved anvisning af lejere skal tage
hensyn til afdelingerne st0rrelse og beboersammensastning. Kommunen
kunne oplyse, at der til hver anvisning af beboer tages h0jde for det
enkelte individs behov for en akutbolig, beboersammensaetningen bade i
afdelingen og i den enkelte opgang og st0rrelsen af afdelingen. Dette var
imidlertid ikke HAB s opfattelse at kommunen tog h0jde for de naevnte
ting.

HAB anf0rer yderligere i rapporterne, at de anviste beboer mangier viden
til det at bo alment med de vilkar, der gaelder for det. Eksempelvis er der
udfordringer med efterladelse af skrald pa fasllesarealer. HAB og
kommunen var enige om, at HAB tager kontakt til kommunen for at
etablere et samarbejde om handtering af disse udfordringer, sa snart HAB
konstaterer behovet herfor.

Kommunen udtrykte 0nske om en 0get kommunal anvisningsaftale. HAB
har opsagt aftalen om kommunens anvisning af lejere pa op til 50% af de
ledige boliger. I dokumentationspakken for boligorganisationen HAB er
det anf0rt, at den kommunale anvisning udg0r 63,64% af de ledige boliger
i perioden 1. oktober 2015 - 30. September 2016. Dog indeholder dette
procenttal anvisninger til asldreboligafdelingeme. HAB ville drpfte
muligheden for en ny 0get anvisningsaftale i selskabsbestyrelsen,
herunder muligheden for en fleksibeludlejningsaftale. Det kan
efterf0lgende oplyses at selskabets bestyrelse pa sit m0de den 23.
oktober 2017, besluttede at fastholde nuvaarende aftale med 25% til
kommunen og 75% efter venteliste.

Afdelingerne i HAB
Frennegard Park: Afdelingens stier og veje er renoveret samt etableret

nye bede. Ydermere er der renoveret et antal trapper.

Afdelingens vurdering af vedligeholdelsestilstand angives som mindre
tilfredsstillende grundet skimmelsvamp i mere eller mindre grad. HAB
handterer dette l0bende.

Af styringsrapporten fremgar det, at der er store udgifter i forbindelse
med fraflytning, og boligerne renoveres l0bende med nyt k0kken, bad
m.v. Afdelingen har valgt at opjustere henlaeggelser til kommende ars

vedligeholdelsesarbejder.
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Adalsparken: Per har vaaret en del fraflytninger fra aeldre boliger, som har
medf0rt st0rre istandsaettelser med bl.a. l<0kken og bad. Derudover er der

opstart en st0rre renovering af salen og teknikrummet.

Grundet den verserende sag i voldgiftsretten vedr0rende tagboligerne
pagar der syn og sl<0n i diverse bygningsdele. Voldgiftssagen er berammet
til start i januar eller februar 2018.

Der har vaeret udfordringer med unge mennesker, som har skabt
utryghed blandt beboerne i afdelingen. Der er derfor etableret et
samarbejde med politi, SSP og kommunen om at skabe et vaerested for de
unge, som fungerer godt.

Ved B0rnehuset er der ikke forbeholdt parkeringer til handicappede.
Kommunen gjorde opmaarksom pa det lovmaessige krav om at stille
handicapparkering til radighed. HAB ville dr0fte dette i bestyrelsen med
henblik pa etablering af handicapparkering.

Selskabets bestyrelse besluttede den 23. oktober 2017, at derfortsat ikke
l an etableres handicappladser pa det af kommunen lejede areal.

Pa baggrund af bestyrelsens beslutning af den 23. oktober 2017, tager
kommunen forbehold for stillingtagen til bestyrelsens beslutning om ikke
at etablere handicapparkering.

Ahornparken: En velfungerende afdeling. Parkeringspladsen er renoveret

med ny asfalt. Facadeplader i atriumgarde er blevet udskiftet.

Hasselparken: En velfungerende afdeling. Afdelingen har foretaget en
raekke vedligeholdelsesarbejder, herunder udskiftning af vinduer og d0re.

Selmersbo: Der er vanskeligheder med udlejning af boligerne til den
berettigede personkreds. Ligeledes er der vanskeligheder med at udleje
boligerne til andre end den berettigede personkreds grundet afdelingens
vedligeholdelsestilstand og boligtype, hvoraf sp0rgsmalet for behovetfor
ombygning blev rejst. Kommunen vil kigge pa muligheder for ombygning.

Elmeparken: Kommunen har modtaget en anspgning om igangsaettelse af
et projekt om udskiftning af afdelingens vinduer, hvoraf Kommunen
snarestvil behandle ans0gningen.

Birkeparken: Velfungerende afdeling. Der er etableret ny containergard

og parkeringspladsen har faet et vejbump. Afdelingens svalegange og
trapper skal males.

Store Svenstrup: Afdelingens facader er malet, og sol er er renoveret pa

grund af opstigende grundfugt. Afdelingen har faet tilskud fra selskabets
dispositionsfond til at laagge fliser foran boligerne.

Notat

Sagsnr: 17/7401
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Afdelingen har en h0j fraflytningsprocent, som skyldes afdelingens Sagsnr: 17/7401
beliggenhed, og at boligerne ikke egner sig til b0rnefamilier.

Lindevaanget: Vinduerne i afdelingen er blevet udskiftet, og tagrenderne
er efterset og repareret. Badevasrelserne er renoveret for at g0re dem
tidssvarende, som er finansieret af selskabets dispositionsfond.

Ebleparken: Afdelingens facader; vinduer og d0re er malet med
snedkergennemgang af traevaerk.

Ved Skovkanten: Grundet h0j fraflytningsprocent og h0j lejeniveau er HAB
i dialog med kommunen om nedlaeggelse/sammenlaegning af
ungdomsboliger til almene familieboliger.

Sophielund: Afdelingen har etableret nye stier, kantsten og bede samt
etablering af ny fliseterrasse. I afdelingen har der vaeret en lang raekke
indbrud, hvoraf der nu er etableret videoovervagning.

Marieparken: Afdelingen har faet malet facader og vil indenfor en kort
arraakke sta med en stor udgift i forbindelse med renovering af
elevatorer. Henlaaggelsesniveauet vil falde indenfor de kommende ar.

Margrethelund: Alle indvendige flader er blevet malet, og gulvene er
blevet slebet. Afdelingen har vaeret udlant til Rudersdal Kommune i en 4-
arig periode. Aftalen er opsagt, og alle beboer er flyttet tilbage til
Rudersdal, hvorfor fraflytningsprocenten angives som 100% i
styringsrapporten. Afdelingen er nu taget i brug af kommunens egne
borgere.

Kommunen modtager henvendelser fra par0rende til beboerne i
afdelingen vedr0rende manglende pasning af udend0rsarealer. HAB ville

unders0ge, hvorvidt ejendomsfunktionaer kan vedligeholde
udend0rsarealer.

Breeltevang: Afdelingen har faet tilskud fra selskabets dispositionsfond til
udskiftning af gulve, hvorfor huslejen kan holdes i bero, og
henlaeggelsesniveauet kan reduceres.

Breelteparkens aeldreboliger: HAB/DAB har fremlagt en helhedsplan og
fremtidssikring vedr0rende hele Breelteparken for kommunen i juni
maned. Projektoplaegget omhandler forslag til variation af boligst0rrelser,
opgradering af eksisterende boliger, efterisolering af tag, facader m.m.,
og opgradering af udearealer. Kommunen var generelt positiv indstillet pa

projektet.

HAB/DAB vil tage kontakt til kommunen med henblik pa at fremlaegge
forskellige scenarier med sammenlaegning af boliger, herunder de
0konomiske konsekvenser.
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Breelteparkens pleiebolieer: Afdelingen er velfungerende, og der ingen
udlejningsvanskeligheder.

Breelteparkens servicecenter: Der er fortsat behov for
renoveringsarbejde. HAB ville unders0ge muligheden for ombygge
sv mmebassinet til traeningscenter.

Louiselund: Af elingen bar haft vandskader som f0lge af
vandgennemtraengning fra gamle vaskemaskiner, som gir I stykker.
Byggeskadefonden har afvist at daekke omkostningerne for udbedring.
Af eling er nu i forhandling med entrepren0rom udbedringen.

Gulvene er i dirlig stand, hvoraf kommunen anbefaler anvendelse af Pur-
ssebe som behandling.

Beboerdemokratiet
HAB ser det som sin vaesentligste opgave at sikre beboerdemokratiet og
at drage omsorg for, at alle afdelingsbestyrelser kender deres
kompetencer og opgaver. Generelt fungerer beboerdemokratiet
tilfredsstillende.

Af styringsrapporten fremgir det, at beboerdemokratiet i afdelingerne
Store Svenstrup og Lindevaenget, b0r styrkes. Det er fa beboere, som har
ressourcer til at indgi i fa llesskabet og dermed skabe et aktivt
beboerdemokrati.

I afdelingerne Margrethelund og Selmersbo er der ingen
afdelingsbestyrelse. Afdelingerne varetages dermed af selskabets
bestyrelse.

Evaluering af mil og resultater
I forbindelse med styringsdialogm0de i 2016 blev det aftalt at forlaenge
anvisningsaftale om 8 boliger til flygtninge i afdeling Sel ersbo til den 30.
September 2017. Aftalen har fungeret rigtigt godt indtil
integrationsydelsen blev reduceret, h ilket har medf0rt, at huslejen er for
h0j til flygtninge.

Udlejningsaftaler
HAB og kommunen har en an isningsaftale i afdeling Selmersbo om 8
boliger til flygtninge. Aftalen I ber frem til 30. September 2017, hvorefter
aftalen bortfalder.

Kommunen udtrykte 0nske om en 0get kommunal anvisningsret,
herunder en fleksibel udlejningsaftale. HAB ville tage dette op i
bestyrelsen for en na rmere dr0ftelse.

Aftaler for 2017:
DAB og revisor skal f0lge op, sifremt Landsbyggefonden fortsat mitte
have be asrkninger til irsregnskabet
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Der er aftalt en fristforleengelse til berigtigelse af afsatte bel0b
vedr0rende Adalsparkens tagboliger til den 1. april 2019 i BOSSINF-
systemet.

Naese m0de:
Det tilstrsebes at afholde neeste styringsdialogm0de i midten af
September 2018.

L ;.v l J C&alit i(  
Christian Balle Hansen Cigdem Koyuncu

H rsholm almene Boligselskab H0rsholm Kommune

Notat
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