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Tryghed

kommer

af at

den enkelte
ser sig som en del af
En enhed!
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Forudsætninger:
Hovedbestyrelsen,
HB, er ansvarlig for den politiske ledelse aT boligforeningen.
Det vil sige, at den skal sætte
den politiske dagsorden
for boligforeningens
fremtid på
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kort og på længere sigt. Det skal den gøre ved at overskue og varetage
hele boligforeningens
samlede interesser i forhold til lejere, boliger, administration
og eksterne
samarbejdspartnere
i henhold til Lov om almene boliger
paragraf 6:
'En almen boligorganisations
hovedformål
er at opføre,
ud1eje, administrere,
vedligehc1de
og modernisere
almen
bo1iger [...]."

,iVl

p

Værdigrundlag
De politiske beslutninger,
som HB har ansvaret for, tages altid ud fra hvad, der tjener til bedste for helheden
i boligforeningen
i samspillet
mellem afdeIingsbestyreIser,
administration
og
lejere, der som en selvfølgelighed
udmøntes
i god seivice
ud fra en opfyldelse
af følgende
4 kerneværdier:
I. Hensyn:
Ved at lejeres og medarbejderes
gode og trygge rammer for såvel
for beboernes
og medarbejdernes
Il. Åbenhed:

vel altid varetages
efter bedste evne, så der skabes
beboere som medarbejdere
i udvisning
af respekt
individuelle
rettigheder.

Ved at HB's beslutninger
altid meddeles
i fuld åbenhed over for lejere og medarbejdere omkring forhold, der vedrører deres situation.
Det udtrykker dermed den måde
kommunikationen
mellem ledelse, ansatte og beboere foregår på.
lll. Troværdighed
Ved at beboerne
kan se, at der er sammenhæng
forhold i vedtægter,
bestemmelser
og handlinger.
IV. Kvalitetssammenhæng,
Integritet

mellem

beslutninger

og de faktiske

ffi- Vedatsøge
fællesskabets
bedste
udenatskele
tilpersonlige
fordele.

l'f
r

Målsætning
Tyrstrup

AndeIsboligforening,

TAB, og dens

opbygge et boligmiljø,
som er attraktivt
vores del af Kolding Kommune.

Hovedbestyrelse

vil i de kommende

at bo i og som får stor søgning

Vi vil som følge heraf i de kommende
5 år være meget
image i lokalsamfundet,
føre en målrettet markedsføring

2

5 år

fra boligsøgende

optaget af og arbejde med vores
og dermed skabe synlighed.

i

HandlingspIanfor2019-2024
HB må løbende Torholde sig til de aktuelle udfordringer,
så vi kan leve op til de gældende
krav og forventninger
bejdspartnere
og andre interesser.
Ud fra ovennævnte
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i
som boligforeningen
står over for,
- fra beboerne,
kommunen,
samarmålsætning
har vi derfor fastlagt

følgende
målbare handlingsplan
for den kommende
5 års periode
ensstemmelse
med HB's kerneværdier
og målsætning
1.

fra 2019 - 2024

i over-

For beboere

Vort motto

er: Gode

at yde den service

boliger
og skabe

og glade

naboer.

Derfor

skal vi gøre en ihærdig

det miljø, der skal til, for at vi har gode boliger

indsats

og glade

for
nabo-

er.

1.1.

Beboerservice

Vi skaliHB
drage omsorg for, at der er en høj beboerservice
ffl
Ud Fra vores værdigrundlag,
skal der udarbejdes
en plan For, hvornår reparationer senest skal være udført efter at en lejer har henvendt sig, hvornår en lejer
kan forvente svar på henvendelser
og hvor lang tid, der må gå, før en beboer
har fået en kvittering på fremsendt
e-mail. Denne plan meddeles
alle beboere til
indsættelse
i beboermappen
ffl
Der skal være et højt informationsniveau
om råderetten.
Det skal udmøntes
i at
TABs Administration
skal hjælpe
den enkelte beboer, som ønsker at gøre brug
af råderetten.
Der skal inden udgangen
af 2020 på vores hjemmeside
være
anført, hvilke råderetsregler,
der er gældende
i TAB og hvordan man søger om at
få lov til at udnytte råderetten,
og hvordan økonomisk
godtgørelse
ved fraflytning behandles.
1.2. Beboerdemokrati
Det er vigtigt, at der er et effektivt og velfungerende
beboerdemokrati.
s
Vi vil arbejde for, at der vælges afdelingsbestyreIser
i alle afdelinger.
ø

s

s

1.3.

HB tilbyder Afde'Iingsbestyrelserne
den hjælp, der er nødvendig
til deres arbejde, hvorfor der afholdes regelmæssige
fællesmøder
mellem HB og Afdelingsbestyrelserne,
hvor fælles interesser
er på dagsordenen
eller som begge bestyrelser har brug for at snakke med hinanden
om.
Medlemmer
af både HB og AfdeIingsbestyrelserne
opfordres
til at deltage i de
kurser, som udbydes af bl.a. Dalbo. Hovedbestyrelsen
skal i samarbejde
med
administrationen
holde øje med kursusudbud.
For at gøre arbejdet så effektivt som muligt, skal der altid, når en beslutning
taget, være klare retningslinjer
for arbejdsfordelingen
mellem administration,
delings - og Hovedbestyrelse
for områder,
der ikke er afspejlet i vedtægter

Grupper

af mulige

beboere

- hvem

laver

vi boliger

er
af-

for

Det er en kendsgerning,
at en stor del af indbyggerneivores
boligområde
er ældre
mennesker.
Derfor skal HB sammen med administrationeniløbet
af de næste 2 år
ffl
Undersøge
hvorvidt vore boliger er ældrevenlige.
Resultatet
af denne undersøgelse drøftes grundigt på et HB møde sammen
med vore samarbejdspartnere,
således at resultatet af undersøgelsen
søges imødekommet.
s
HB skal ligeledes i de kommende
2 år undersøge
behovet for hvilke lejlighedsstørrelser,
der er brug for i vores område.
s
HB skal i det kommende
år se på vores udlejningsprocedure
og tilse at loven
bliver overholdt
i "Lov om almene boliger" §§ 51-64 og de tilsvarende
bestemmelser og vejledninger
på området
ii

I de kommende
2 arbejdsår
skal HB forsøge at afdække
ningen og drøfte de muligheder,
som loven om udlejning
udnyttelse
af boligmassen.

3

beboersammensætåbner op for i forskellig

1.4. TABs hjemmeside
Ud fra vores kerneværdi: Åbenhed, er det vigtigt, at vi er på højkant med den digitale
mu1ighed. Derfor er det vigtigt at have en velfungerende
hjemmeside.
Det kræver:
s
Hjemmesiden
skal altid være opdateret med hensyn til de oplysninger, der ligger på hjemmesiden.
s TABs hjemmeside skal indeholde information omkring alle aspekter af TABs arbejde og informere om alt, hvad der har med almene boliger at gøre indenfor
TABs virkeområde.
s
Der skal derfor være de nødvendige links til diverse referater Tra generalforsamling, hoved - og afdeIingsbestyreIser
samt gældende love om almen boligbyggeri vedtaget i Folketinget og beslutninger fra Kolding Kommune Kommunalråd.
2. For vore boliger
Det er HB's ansvar at sikre velvedligeholdte
kedet stiller og loven fastsætter.

boliger,

som lever op til de krav som boligmar-

2.1. Huslejeniveau
lerkendelse
ar, at TABs huslejeniveau
liggeriden
høje ende forregionen,
må deride
kommende 5 år ikke være betydelige huslejestigninger.
Der ska1 dog være en sund balance mellem huslejeniveau
og det beløb, der står på dispositionsfonden,
så dispositionsfondens midler ikke tilbageføres til den daglige drift og dermed bruges til at fastholde huslejeniveauet.
Dispositionsfonden
er en stødpude til imødegåelse
af økonomiske
vanskeligheder
for boligorganisationen
og dens afdelinger. Hus1ejestigningerne
skal
som et minimum fø1ge den almindejige prisudvikjingisamfundet.
Som følge af renovering og forbedring af boliger kan huslejen dog stige svarende til en
særskilt beregning herfor. Dette vil dog altid skul1e vedtages på et Afdelingsmøde.
2.2. Beliggenhed
Vore bo1iger 1igger nu engang, hvor de jigger, men for at kunne opfyjde vort store ønske
om at kunne bevare og optimere den almene bo1igtankeivores
boligområder,
skal der
løbende være en diskussioniHB
om, hvorvidt vi skal udvide vores tilbud om boligeri
attraktive områder, således at bo1igbehovet om eventuelle ungdomsboliger,
famijieboliger og æjdre boliger opfyjdes. Derfor vil TABisamarbejdet
med Dalbo, HB og Administrationen:
ø
Opretholde et højt informationsniveau
om TABs virke ved at benytte alle tilgængelige informationskanaler
s Være på Torkant med boligsituationen
i kommunen og i samtale med kommunen
undersøge mulighederne
for, om vi kan løse nogle af kommunens
boligproblemer også i spørgsmålet
omkring eventuelt nybyggeri.
2.3. Størrelser
Der ska1 1øbende være en dialog med administrationen
om, hvorvidt vore boliger har
den nødvendige størrelse.
ii
Administrationen
er forpligtet på at holde øje med og melde tilbage, når de taler
med potentielle lejere om hvorvidt boligerne har den nødvendige størrelse.
ii
Det skal på ny overvejes gennem en behovs-analyse
om hvorvidt nogle af 2værelses boliger i Skovparken skal laves om til større familieboliger
2.4. Indretning
Boligerne skal fremståien
god vedligeholdeIsesstandiforhold
til boligens alder. Derfor
skal
s Teknisk afdeling afholde årlige markvandringer
sammen med aTdelingsbestyrelserne, hvor den udvendige vedIigehoIdeIsesstand
vurderes med henblik på at
udarbejde og revidere drifts- og vedIigehoIdeIsesplanerne.
Der udarbejdes en
rapport, som drøftes på fællesmødet
mellem HB og AfdeIingsbestyreIsen
ved
mødet i oktober måned til beslutning i HB på det efterfølgende
HB møde.
ii
TABs fællesarealer
skal være velanlagte og velholdte, og der skal være en vedligeholdelsesplan
for disse områder.
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Ejendomsfunktionærerne
tale med

at holde

skal

de arealer

drage

omsorg

og hække,

for, at beboerne

der hører

til lejemålet

holder

deres

pæne

og velhold-

af-

te.

2.5.

Energiforbrug

Det er vigtigt

for TAB,

når der skal
s

og miljø

I forbindelse
senes

med

fokus
TAB

ffl

den forestående

med

på miljøønsker

For

IHB

med

nybyggeri

og finde

renovering

miljø

venlige

af Skovparken

energivenlige

løsninger,

vil vi udskifte

hu-

ledlys.

og renovering

og energirigtige

økologisk

des på et absolut
3.

til miljøet

hensyn

af materiale.

indgangsbelysning

I forbindelse

ii

at der tages

ske en udskiftning

af eksisterende

boliger

skal

der være

løsninger.

bæredygtige

områder,

hvor

brugen

af pesticider

o.l. hol-

minimum

personale

er vi meget

nerveien

glade

for vores

boligforening

som

kompetente

vores.

og engagerede

De er vores

vigtigste

medarbejdere.

Det er en livs-

ressourceimødet

med

vore be-

boere.
3.1.

Personalehåndbog

Til styring

af personalespørgsmål

de kommende
HB's

5 år løbende

er der udarbejdet
revideres,

en Personalehåndbog.

så den altid følger

lovgivningen

Denne

skal

på område

og

ønsker.

3.2.

Kontorfaciliteter

Vi ståride
inkluderer
omsorg
dighed

vores

3 år over

kontorbygning.

mindst

mu(ig

medarbejdere

ø

a

Sørge

ressourcer

for en stor renoveringsopgaveiSkovparken,
Hvordan

for, at vore medarbejdere
med

fredse

og nødvendige

kommende

gene

for vore

som

løst,

skal

viiHB

kontor-faciliteter

medarbejdere.

For derigennem

får mulighed

for efteruddannelse

også
drage

stillet

til rå-

at bevare

til-

vil vi desuden

for at vore

medarbejdere

for i en moderne

Vi har et ønske

om at fastholde

på tale,

bliver

a1tid har de nødvendige

der der er brug
at tilbyde

end den opgave

fleksjob

eller

at tilbyde

på de områ-

boligorganisation
medarbejdere

seniorordninger,

længst

muligt.

hvis nødvendigt.

nye medarbejdere

en senior

ordning

Dette

gøres

Det kan også
til afhjælpning

ved

komme
at ejen-

domsfunktionær-arbejdet.
3.3.

Medarbejderes

Vi skal

tij enhver

lehåndbogen
3.4.

arbejdsmiljø
tid opfylde

kapite(

Samarbejde

Til at udføre
onsselskabet
tage
s

om sundhedsrigtigt

Administrationsselskabet
for lokale

for

funktion

arbejdsmiljø.

af Tyrstrup

lokale

Jvf Persona-

boIigorganisationer,

er der indgået

bo1igorganisationer,

ledelse

Dalbo,

Andelsbo1ig

en aftale

Humlehaven
Forening

med

Dalbo
Administrati-

2, Aabenraa

herunder

ledelse

til at vareaf det per-

der er ansatiforeningen.
Dalbo

har sammen

Føre de opgaver,

ii

krav

j9 og 2j.

den ledelsesmæssige

den daglige

sonale,

lovens

5 side

med
som

Det er HB's

opgave

For at kunne

føre

den / reTerat

er tilstrækkelig.

Vi vil i den
med

at kontrollere
denne

kommende

et årligt

administrationskontoret

HB har taget
kontrol

5

bliver

det vurderes

hvor

vurdere,
Dalbo

at rådgive

HB og ud-

om.

at opgaverne
skal

bestyrelsesperiode

bestyrelseskonvent,

til opgave

beslutning

udført.

om vores
hvorvidt

er vært.

nuværende

dagsor-

det er formålstjenligt

i

Organisation

i øvrigt

4.1. Samarbejde
ii

ii

med

andre

boligorganisationer

For at leve op til almindelige
krav til god skik inden for CSR (social ansvarlighed) vil vi i den kommende
arbejdsperiode
være
en aktiv samarbejdspartner
i
forhold til løsning af boligsociale
problemer
i området. Det drøftes løbende med
kommunen
på det årlige Styringsdialogmøde
og med de andre boligudlejere
på
det årlige Fællesmøde
kommunen
indkalder til For at Tå afdækket
behovet for
særlige
løsninger.
Vi vil fortsat være en del af Erfa-gruppen-Boliger
og bruge det som et forum for
nspiration.
Der afsættes hvert år midler til dette i vores budget.
Vi vil undersøge
mulighederne
for at socialt udsatte kan inddrages
i de opgaver
som påhviler vort personale
i

ii

4.2. Samarbejde
med kommune
og andre offentlige
institutioner
Som et lediHB's
opgave med at sikre boIigorganisationens
fortsatte udvikling,
ffl
Vil vi fortsætte
den eksisterende
dialog i forbindelse
med den årlige styringsdialog
s
Vil vi i den kommende
5 års periode om nødvendigt
udbygge vores dialog med
Kolding kommune
og andre offentlige
institutioner
for at afdække boligbehov
både hvad antal og faciliteter
angår.
ffl
Vil vi sikre, at der er pålidelige
og kvalificerede
kommunikationsveje
ud af organisationen
til lokalsamfundet.
Der udarbejdes
en kommunikationsstrategi
for
organisationen,
også så der ikke er tvivl om fremgangsmåden,
hvis man vil i
kontakt med TAB
ii
Vil vi finde frem til metoder,
hvorpå vi kan få de "gode historier" frem til pressen
4.3. Beboer - håndbog
og orientering
Beboerne
ska1 være top - informeret
om sager,

der vedrører

deres

liv. Derfor

ska1 der

være en løbende orientering
på skrift såvel som på vores hjemmeside.
Der skal på kontoret foreligge mindst en opdateret
håndbog,
så den enkelte beboer kan
komme og få justeret sin håndbog
også med den nødvendige
hjæjp fra administrationen.

Evaluering
HB vil årligt evaluere

om målsætningen

og handlingsplanen

efterleves.

HB vil ligeledes

nødvendigt
omgivende

revidere målsætning
og handlingsplan,
hvis disse ikke svarer
samfund, eller hvis der er andre grunde, som taler herfor

Godkendt

og underskrevet

ChristiansTeld

overens

om

med det

02.12.2019
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