
Målsætningsprogram 2014 - 2018
Fredensborg Boligselskab

Et godt sted at bo



Et godt sted at bo

Fredensborg Boligselskab
Målsætningsprogram 2014 - 2018
Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014
www.fbbs.dk

Redaktion: Annette Birkov
Layout: Christina Tønder Bell
Billeder: Peter Malte Weidich & Svend Erik Andersen
Tryk: KAB
Oplag: 750



Indsatsområder

Udadrettede mål ................... Side 4 
Tekniske mål ......................... Side 6
Administrative mål ................ Side 8
Boligsocial indsats ............... Side11 

Målsætningsprogram for 
Fredensborg Boligselskab

2014 - 2018

Vedtaget af repræsentantskabet november 2013

  Side 3Et godt sted at bo



Profilering af Fredensborg Boligsel-
skab

Et godt sted at bo



Profilering af 
Fredensborg Boligselskab

In
d

s
a

ts
o

m
rå

d
e

: U
d

a
d

re
tte

d
e

 m
å

l

Samarbejde med øvrige 
boligafdelinger i Nivå

Samarbejde med 
Fredensborg Kommune
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• Selskabets motto ”Fredensborg Boligselskab – 
et godt sted at bo” skal genkendes af beboere, 
boligsøgende og samarbejdspartnere

• Den enkelte beboer skal føle ejerskab til og tage 
ansvar for egen bolig og afdelingen generelt

• Aktiv markedsføring af selskabets afdelinger med 
henblik på styrkede ventelister

• Gennemføre en udredning af samarbejds-
muligheder eksempelvis driftsrelaterede forhold 
eller beboerdemokratisk sparring

• Styrke styringsdialogen

• Fleksibel udlejning og afbalanceret beboer-
sammensætning



Byggeri og renovering

Serviceniveau

Energi og miljø
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• Antallet af boliger, der benytter sig af individuelle 
forbedringer og råderet med godtgørelse ved 
fraflytning skal øges med 10 %

• Selskabets afdelinger skal fremtidssikres

• Selskabet forventer ikke at være bygherre for 
nybyggeri de næste 4 år

• Alle afdelinger skal fremstå vel vedligeholdte

• 90 % af beboerne skal være tilfredse eller meget 
tilfredse med servicen på ejendomskontoret og fra 
servicemedarbejderne

• Alle afdelinger skal bidrage til mindre forbrug af 
el, vand og varme

• Ved alle renoveringer skal muligheden for 
energibesparelser indtænkes



Kommunikation

Handleplan for kommunikation
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• Hit’ene på hjemmesiden skal være stigende i hele 
perioden

• 90 % af beboerne skal være tilfredse eller meget 
tilfredse med ejendomskontorets åbningstider og 
kontaktmuligheder

• Løbende vurdere muligheden for anvendelse af 
informationsteknologi i dialogen med beboere 

• Der skal findes en ny ansvarlig, der løbende 
vedligeholder selskabets hjemmeside

• Hjemmesiden skal markedsføres overfor beboerne

• Der skal gennemføres en undersøgelse af 
tilfredsheden med ejendomskontorets åbningstider 
og kontaktmuligheder

• En gang om året drøfter organisationsbestyrelsen 
anvendelse af informationsteknologi ved dialog 
med beboerne



Medarbejderpolitik

Handleplan for medarbejderpolitik
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• ”Fredensborg Boligselskab – et godt sted at 
arbejde” skal være et motto, som medarbejderne 
er enige i

• Medarbejderne skal løbende på kurser/
uddannelse, så de til enhver tid kan løse de 
opgaver, der er en del af deres arbejde

• Normeringen skal afspejle det serviceniveau, der 
aftales med afdelinger og selskab

• Medarbejderne motiveres til at deltage i 
Trivselsmåling, APV

• Som et led i MUS (medarbejder udviklings 
samtale) gennemføres kompetenceafklaring 
med henblik på kompetenceudvikling for alle 
medarbejdere i Fredensborg Boligselskab

• I forbindelse med udarbejdelse af budget 
2014/2015 påbegyndes en drøftelse af 
serviceniveau for hver afdeling

• Inden udarbejdelse af budget 2015/2016 er 
udarbejdet en aftale om serviceniveau for hver 
afdeling

• Serviceaftalen gennemgås herefter hvert år som 
optakt til udarbejdelse af nyt budget



Økonomi

Handleplan for økonomi
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• Selskabets dispositionsfond skal styrkes

• Afdelingernes henlæggelser til planlagt- og 
periodisk vedligeholdelse skal afspejle det 
faktiske behov

• Kendskabet til sammenhængen mellem beboernes 
husleje og afdelingernes/selskabets udgifter skal 
udbredes

• Ny lovgivning om henlæggelser til 
dispositionsfonden vil styrke fonden

• Alle afdelingers langtidsplaner skal gennemgås 
med henblik på at sikre, at alle relevante aktiviteter 
er tilstede, samt at henlæggelsesniveauet er 
passende i forhold til aktiviteterne

• Administrationen udarbejder et oplæg til 
budgetforståelse til brug for afdelingsbestyrelser 
og afdelingsmøder
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Beboerdemokrati

Aktiviteter
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• Der skal skabes en kultur, hvor beboerne oplever 
indflydelse på egen bolig og afdeling

• Der skal skabes en kultur, hvor beboerne får 
lyst til at deltage aktivt i beboerdemokratiske 
beslutninger for varetagelse af afdelingens/
selskabets interesser

• Der skal skabes en kultur, hvor beboerne får lyst til 
at deltage aktivt i frivilligt arbejde

• Flere beboere og beboerdemokrater benytter sig 
af og/eller bidrager til aktiviteter i Nivå-Nu

• Driften skal knyttes tættere til den boligsociale 
indsats



v/ KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

T: 33 63 10 00
F: 33 63 10 07

Mail: kab@kab-bolig.dk
www.fbbs.dk
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