PROJEKTBESKRIVELSE
Navn på projektet:
Ansvarligt medlem:
Deltagere fra arbejdsgruppen:
Formål med projektet:

Dato for afholdelse af projektet:

Netværk med Almene Boligafdelinger på Nørrebro
Rasmus Riley
Jens Villadsen, Christian Jensen
At udbrede kendskabet til NLU i de almene boligafdelinger på
Nørrebro, og skabe et netværk af almene boligafdelinger som
NLU kan trække på og vice versa
13.6.18 og et evt. seminar til efteråret

Beskrivelse af projektet:
Jens Villadsen og Rasmus Riley vil gerne søge om 15 000 kr. til at udbrede kendskabet til Nørrebro
Lokaludvalg i den almene boligafdelinger, der ligger på Nørrebro.
Da ca. 20% af boligmassen på Nørrebro består af almene boliger, mener vi at samarbejdet og kendskabet
til hinanden i den almene boligsektor og Lokaludvalget er meget vigtigt. Da der i mange almene
boligafdelinger er et grundfæstet velfungerende lokalt demokrati, som vi som Lokaludvalg kan trække på i
mange af de sager vi arbejder med.
Ved at skabe et samarbejde på tværs af almene boligorganisationer på Nørrebro, mener vi, at vi som bydel
og boligsektor vil stå stærkere i forhandlinger med Københavns Kommune og andre samarbejdsparter. De
almene boligafdelinger står ofte med fælles problemstillinger, men da der ikke er så mange formelle fora,
hvor bestyrelser og beboere i den almene sektor mødes, så er det svært af få en fornuftig
erfaringsudveksling.
Vores plan er at afholde et indledende fællesmøde for alle bestyrelser i almene boligafdelinger på
Nørrebro den 13. juni 2018. Herefter vil vi i efteråret arrangere endnu et fælles møde, hvor
afdelingsbestyrelser og Lokaludvalget bliver inviteret. Alternativt kan mødet i efteråret arrangeres som en
konference med Lokaludvalget, Afdelingsbestyrelser og andre interessenter. Fælles er at
møderne/konferencen skal centreres om nogle aktuelle emner, der berører os på Nørrebro, men der vil
også være en del der omhandler samarbejdet med Lokaludvalget.
Vi håber, at Lokaludvalget vil se velvilligt på dette tiltag, som vi som medlemmer af både Lokaludvalget og
to forskellige afdelingsbestyrelser vil sætte i søen.

Succeskriterier:
Fx



Antal deltagere: 20-30
Samarbejdspartnere (antal, type): De ca. 70 almene boligafdelinger der ligger
på Nørrebro



Udbytte: At vi får et netværk af boligafdelinger op at stå, som får et bedre
kendskab til NLU og som kan samarbejde på tværs

Samarbejdspartnere:
Kommunikationsstrategi:

Almene boligafdelinger
Før: Skriftlig indkaldelse til
møde/seminar

Under/efter: referat og
opfølgende møder i løbet af
dette NLUs virkeperiode

Tidsplan/milepæle:
Projektbeskrivelse færdig: april 2018
aftaler indgået: maj/juni 2018
kommunikation klar: april/maj 2018
afholdelse af arrangement: 13.6.2018 samt i efteråret 2018

Arbejdsfordeling:
Groft anslået timeantal på samlet bistand fra sekretariatet:
3

Opgave fordeling:
Udarbejdelse af indkaldelse og
materiale
Indgåelse af aftaler med eksterne
oplægsholdere
Forberedelse af møder/seminarer
Afholdelse af møder/seminarer
Afrapportering og opfølgning

Sekretariat

NLU medlemmer
6

3

6
6
9
6

Økonomi
Budget for afholdelse af projektet:
Udgifter
Forplejning
Lokaleleje og oplægsholdere
Kontorartikler mv.

8.000
6.000
1.000

Samarbejdspartnere

3
9

I alt

15.000

