
 

 

Styringsdialog med BoligSyd 
 
Dato:  28-9-2021 
Lokale:  131, Rådhuset Aabenraa  
Tid:  14 – 15.30 
 
Deltagere:  
Boligsyd: Leif Poulsen, Peder Damgaard  
Aabenraa kommune: Tom Wienke, Stine Hansen,  
 
Dagsorden 

1. Velkomst 
 

2. Årsregnskab og styringsdialog,  
Jævnfør nedenstående punkter   
 

3. Udlejningssituation 
Mindre udlejningsproblemer i afdeling 26, Præsteskoven – Unge flytter hjem til forældre under 
corona 
 

4. Fremtidsplaner for organisation og afdelinger 
Fjordbakkerne realiseres. Skema A i 2022, delegeret bygherremodel  Opførsel af byggeri i 
samarbejde med investor. 
Felsted færdig maj 2022. Desuden positivt signal at der også sker byggemodning af private grunde i 
området. 
 
Løbende renoveringer  
Fokus på henlæggelser  
 

5. Indmeldte emner fra Boligsyd* 
Afdeling 54. Oplever at det kan være en udfordring med en stor gruppe af borgere med anden 
baggrund end dansk. Afd. kan ikke defineres som ghetto, grundet for få beboere, men oplever 
alligevel at der giver udfordringer når der i en afdeling er en stor gruppe ikke etnisk danskre. 
 

6. Næste styringsdialogmøde 
Nogenlunde samme tid næste år (Aabenraa kommune booker) 
 

7. Eventuelt 
 
Oplever at kriminalforsorgen placerer borger i eks. Tinglev og Padborg. I områder, hvor der skabes 
utryghed. 
 
Interesse for seniorbofællesskaber – Drøftelse af, hvordan de kan realiseres inden for gældende 
lovgivning.  
Element ift. kommende kommuneplan  
Boligsyd bemærker at andre kommuner er i gang  Passe på med ikke at ”komme bagud” 
 
Løbende fokus på effektiviseringer, men mener at den model der danne grundlag for de 
genererede styringsrapporter ikke giver et retvisende billede 



 

 

 
 
*AD 5 
Supplement til dagsorden for styringsdialogmødet. 
 
I BoligSyd vil vi gerne drøfte vores afdeling 54 i Padborg. 
Afdelingen har 2/3 lejere med ikke vestlig herkomst. Vi vil godt drøfte et forslag om at  Aabenraa kommune 
kan sætte fokus på dette emne – fælles for alle almene boligselskaber. 
Det er jo godt  at ”Høje Kolstrup” ikke længere er på nogen” ghetto liste”. Men de mindre afdelinger kan 
være mindst lige så skævdelte som store afdelinger. 
 
Ligeledes drøfte mål opfyldelse af BL og Folketingets aftale om besparelser og effektiviseringer. Der er 
åbenbart nogle udfordringer rent konteringsmæssigt. 
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