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Indledning
Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem 
Ølsted Andelsboligforening og Boligselskabet af 1940 i Frederiksværk. 

Arresø Boligselskab består i dag af 811 lejemål. Boligerne er fordelt på familie-, 
ungdoms-, senior- og ældrevenlige boliger, henholdsvis i Frederiksværk og Ølsted. 
For at styrke det nye boligselskab er det vigtigt, at vi som beboere sætter os nogle 
mål for, hvordan vi ønsker, at boligselskabet skal udvikle sig i årene fremover. Vi 
mener, det er en afgørende forudsætning for, at vi får et godt, stærkt og ikke mindst 
eftertragtet boligselskab.

De følgende afsnit viser, hvilke målsætninger vi ønsker og som skal være med til at 
styrke og udvikle Arresø Boligselskab i fremtiden.

Målsætningsprogrammet for 2011–2015 kom til verden på et seminar i 2011, hvor 
boligselskabets medarbejdere og organisationsbestyrelse sammen udarbejdede et do-
kument, som senere blev videreudviklet af en gruppe på seks personer bestående af 
fire fra organisationsbestyrelsen og to ejendomsfunktionærer. Målsætningsprogram-
met for 2016–2020 er blevet gennemgået og videreudviklet af en ny gruppe beståen-
de af tre fra organisationsbestyrelsen og en ejendomsfunktionær. 

Det er nu – og i fremtiden, at vi alle som helhed skal arbejde på at leve op til de mål, 
der er sat.
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Et levende beboerdemokrati
Afdelingsbestyrelserne lægger vægt på, at beboerne bliver bekendt med, at det er 
dem der bestemmer, og det er dem, der former Arresø Boligselskab - hvis beboerne 
ikke er med til dette, så er der ikke noget boligselskab. Beboerdemokrati er en forud-
sætning for at fastholde Arresø Boligselskab som et attraktivt sted at bo.

Dette vil vi i Arresø Boligselskab gøre ved at arbejde for:
•  At der skabes en kultur, hvor beboerne får lyst til at deltage aktivt i beboerde-

mokratiske beslutninger omkring selskabets og afdelingernes drift og daglige liv
• At beboerne oplever de har reel indflydelse på driften af egen bolig og afdeling
•  At der skabes en kultur, hvor beboerne får lyst til at deltage aktivt i frivilligt ar-

bejde
•  At der udvikles nye mødeformer, således at flere beboere får lyst til at deltage i 

afdelingsmøderne
•  At udvikle beboerdemokratiet, så afdelingsbestyrelserne inddrager beboergrupper 

i det beboerdemokratiske arbejde, f.eks. gennem uddelegering af opgaver til inte-
ressegrupper i bebyggelsen

•  At sammensætningen af bestyrelserne bliver så bred som muligt, og de unge søges 
inddraget i det lokale arbejde

•  At der stilles uddannelse til rådighed for de beboervalgte i det beboerdemokrati-
ske arbejde

•  At der informeres om beboernes rettigheder og pligter samt om afdelingernes 
økonomiske, driftsmæssige sammenhænge til udviklingen af huslejerne

•  At der skabes respekt for husordensbestemmelser og de fælles værdier i boligaf-
delingen

•  At skabe et godt og konstruktivt samarbejde såvel i bestyrelsesarbejdet som mel-
lem bestyrelser og administration

•  At der sikres en varieret beboersammensætning i Arresø Boligselskab med plads 
til børne- og voksengrupper, dvs. plads til legepladser og opholdspladser for børn 
såvel som for voksne.
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Renovering og fremtidige boliger
Arresø Boligselskab vil arbejde for, at selskabets boliger til stadighed lever op til de 
nutidige krav der er til en sund og billig bolig. Ligeledes at vi igennem nybyggeri er 
med til at dække almindelige menneskers boligbehov. Herudover vil Arresø Bolig-
selskab i en gensidig dialog med Halsnæs Kommune, være en væsentlig medspiller i 
arbejdet med at dække de forskellige boligbehov i kommunen.

Dette vil vi i Arresø Boligselskab gøre ved at arbejde for:
•  At der opføres boliger til en pris, almindelige mennesker kan betale eks. ved op-

førelse af Almen+ Boliger, som, igennem en ny måde at indrette boligens drift på 
i dagligdagen, skaffer en billigere husleje

•  At der igennem nybyggeri eller ommærkning i det eksisterende byggeri vil være 
tilstrækkelig dækning af ældreegnede boliger i kommunen

• At opføre boliger til ”skæve eksistenser”
•  At Arresø Boligselskab til stadighed i dialog med beboerne arbejder for, at boli-

gerne i selskabet lever op til tidssvarende standard.
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Grønt boligselskab
 Arresø Boligselskab ønsker, igennem en bevidst politik for bæredygtig drift af selska-
bet, at nedbringe energiforbruget bredt og dermed CO2 belastningen af det omgivne 
miljø. Dette vil ske i et samarbejde mellem administrationen, afdelingsbestyrelserne 
samt de ansatte.

Dette vil vi i Arresø Boligselskab gøre ved at arbejde for:
•  At der i den daglige drift i afdelingerne tages videst muligt hensyn til miljørigtig 

drift
•  At der ved renoveringsopgaver tænkes miljøbevidst, også på lang sigt
•  At der arbejdes med en grøn profil for affaldssortering, genbrug og renholdelse
•  At afdelingerne arbejder med en langsigtet plan for de grønne områders udform-

ning, pleje og pasning.

Administration og udvikling
 For Arresø Boligselskab, er den daglige drift og nære kontakt med beboerne et 
kernepunkt. Boligselskabet er kendetegnet ved en administration, der yder en god 
service til beboerne og som administrerer selskabets og afdelingernes midler på en 
omkostningsbevidst måde.

 Arresø Boligselskab indgik derfor den 1. januar 2015 en administrationsaftale med 
KAB, hvor det lokale administrationskontor på Skovbakken bibeholdes. Aftalen er 
indgået som et led i forsøg på en styrkelse af Arresø Boligselskab både på kort og lang 
sigt. Denne aftale løber foreløbig frem til den 1. januar 2017. 

 Arresø Boligselskab ønsker udvikling af selskabet, og skal derfor til stadighed være 
forandringsparat og udviklingsorienteret, hvis dette skal lykkes. Ligeledes skal Arre-
sø Boligselskab være ”Det almene Boligselskab i Halsnæs Kommune”.

Dette vil vi i Arresø Boligselskab gøre ved at arbejde for:
•  At Arresø Boligselskab fortsat vil være et lokalt boligselskab med lokal admini-

stration
•  At Arresø Boligselskab har en sund økonomi og dermed en stor troværdighed 

som samarbejdspartner for beboerne samt Halsnæs Kommune
• At Arresø Boligselskab har en professionel og sundt drevet administration
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•  At Arresø Boligselskab i samarbejde med KAB vil arbejde for en fortsat optime-
ring af administrationen

•  At god beboerservice er et kerneprodukt for administrationen samt funktionærer-
ne og skal derfor løbende udvikles

•  At IT forsat udvikles, med henblik på smartere/billigere og bedre administration 
og dermed bedre beboerservice

•  At betjeningen er venlig og imødekommende, og at beboerne får tilbagemeldin-
ger på deres henvendelser

•  At de ansatte er synlige og aktive i forhold til beboerne, og at der skabes den for-
nødne tid til hurtig og effektiv betjening

•  At der fortsat er opmærksomhed på sammenlægning af afdelinger med henblik 
på økonomisk optimering af driften

•  At Arresø Boligselskab fortsat vil være et væsentligt og synligt boligselskab i 
Halsnæs Kommune igennem et fortsat tæt samarbejde med kommunen.

Uddannelse
I takt med udviklingen af Arresø Boligselskab, stilles større og større krav til organi-
sations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt boligselskabets medarbejdere.  

Både i arbejdet som bestyrelsesmedlem og som ansat i selskabet er der en mangfol-
dighed af love og regler, man bør have kendskab til. For de ansatte kommer hertil 
en stadig mulighed for kompetenceudvikling således, at fagligheden kan følge med 
udviklingen i selskabet. 
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Veluddannede bestyrelsesmedlemmer samt ansatte er grundlaget for et godt og vel-
fungerende Arresø Boligselskab. 

Dette vil vi i Arresø boligselskab gøre ved at arbejde for:
•  At der afholdes et årligt seminar for personale/organisationsbestyrelsesmedlem-

mer.
•  At Arresø Boligselskab tilbyder relevante kurser og seminarer til bestyrelsesmed-

lemmerne
•  At Arresø Boligselskab tilskynder personalet til at være åbne over for udvikling 

og uddannelse
•  At Arresø Boligselskab stiller de fornødne midler til rådighed for personalets 

kompetenceudvikling
•  At der ved de årlige MUS samtaler laves en kompetenceafklaring samt fastlægges 

en uddannelsesplan for de enkelte medarbejdere.

Konklusion
Gennemførelse af målsætningsprogrammet er en fortløbende udviklingsproces. En 
udviklingsproces vi alle skal være en del af. Derfor håber organisationsbestyrelsen i 
Arresø Boligselskab, at både afdelingsbestyrelserne samt personalet vil tage vel imod 
oplægget til det nye målsætningsprogram. Samtidig opfordres I til at forholde jer til 
programmet samt stille forslag til nye eller ændrede målsætninger.

Der er til stadighed mange ønsker for fremtiden. Nogle emner trænger sig mere på 
end andre. Men lad os i fællesskab tage fat!
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