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Glostrup Ejendomsselskab
– et godt og rart sted at bo og opholde sig
Glostrup Ejendomsselskab har en vision
om at være et godt og rart sted at bo og
opholde sig for beboere og medarbejdere.
Fokus de næste fire år
Vi har i selskabet bestemt os for fire
områder, som vi prioriterer og vil arbejde
målrettet med i 2019-2022. For hvert område har vi formuleret konkrete mål, der
skal bidrage til at opfylde visionen. Dem
kan du læse om i denne folder.

Værdierne viser vejen
Selskabets værdier er med til at bestemme,
hvordan vi arbejder med at nå vores mål:
Rummelighed og mangfoldighed er en
selvfølge.
Åbenhed, medbestemmelse, information og
gennemsigtighed er en selvfølge.
Alle behandles ligeværdigt.
Vi tager ansvar for vores handlinger, udtalelser
og arbejdsopgaver.
Vi har en respektfuld omgang med hinanden.

Beboerne bestemmer med
Enhver, som bor i Glostrup Ejendomsselskab, kan undervejs engagere sig i
udvalgte projekter. Som beboer kan du
være med til at præge, hvordan
selskabet og de enkelte afdelinger udvikler sig.
På vegne af organisationsbestyrelsen

David Nielsen-Ourø
Formand

Bo hele livet i
Glostrup Ejendomsselskab
Glostrup Ejendomsselskab har 1.000 almene
boliger i tæt, lav bebyggelse centralt i byen og
er med til at opfylde behovet for boliger til alle i
Glostrup. Der er plads til børnefamilien, singlen,
seniorparret og alle andre
Glostrup er forstaden til København, der har det
hele. Den populære Vestskoven, ekstraordinært
mange arbejdspladser, veludviklet infrastruktur,
et rigt foreningsliv, et bredt udbud af fritidsaktiviteter til hele familien og meget mere.
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Glostrup Ejendomsselskab vil renovere
økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt

Selskabets afdelinger er opført i perioden 1951-64,
og behovet for renoveringer er omfattende. Derfor
sætter Glostrup Ejendomsselskab fokus på at forholde sig til behovet for at renovere samt at prioritere
og planlægge nødvendigt arbejde. Selskabet tænker
langsigtet og vægter økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige løsninger.
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Glostrup Ejendomsselskab vil:
•

få alle bygninger og boliger gennemgået for at
afdække behov for renovering, fx tekniske installationer, køkkener og badeværelser

•

prioritere og planlægge nødvendigt arbejde i
afdelingerne, så bygninger og boliger bliver
fremtidssikret

•

gennemgå behov for energirenovering samt
planlægge, beslutte og gennemføre tiltag, bl.a.
belysning ved kældre og opgange, led-lys

•

afdække mulighederne for Lokal Afledning af
Regnvand i alle afdelinger.
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Glostrup Ejendomsselskab vil styrke en
bæredygtig udvikling i driften af afdelingerne

Glostrup Ejendomsselskab har fokus på at passe på
de gamle bygninger og forebygge problemer i
boligerne. Selskabet vil involvere beboere i opgaverne, både i deres egne boliger og i at finde de rigtige løsninger til større udfordringer.
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Glostrup Ejendomsselskab vil:
•

udvikle og gennemføre en kampagne, der forebygger problemer med fugt i boligerne ved at
vejlede beboerne i at lufte ud, opvarme boligen
m.m.

•

udvikle en strategi for hjælp til selvhjælp, hvor
beboere kan få tip og fif til, hvordan de kan løse
mindre problemer i boligen selv, fx ved indflytning og på små film

•

videreudvikle affaldshåndtering og -sortering,
for at det bliver håndterligt og overskueligt for
alle parter

•

afdække og reducere unødvendig støj på fællesarealerne, hvor det kan lade sig gøre, bl.a. døre,
der smækker

•

definere selskabets serviceniveau, så alle kan orientere sig i, hvad service i afdelingerne omfatter

•

formulere henstillinger/krav til rengøring og
vaskerier, så de kan udvikles i en grøn retning

•

gennemgå og forholde sig til alle slags leverancer og ydelser for at sikre, at de har den lavest
mulige pris.

Bæredygtig
udvikling

Glostrup Ejendomsselskab vil udvikle digitale tilbud,
så beboerne føler sig endnu bedre serviceret

Glostrup Ejendomsselskab værdsætter god og personlig beboerservice. Beboerne skal opleve et højt
serviceniveau. Selskabet er klar over, at nye, digitale
muligheder kan tilføje en ekstra dimension og vil
søge at udnytte de digitale muligheder, så beboerne
får fleksible kontakt- og informationsmuligheder.

Digitale
tilbud

Glostrup Ejendomsselskab vil:
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•

indføre KAB’s beboerapp, så beboerne får flere
måder at kommunikere med de lokale medarbejdere på og oplever, at det er nemt at indrapportere et problem og få kontakt

•

prioritere og udvikle hjemmesiden, så den
bidrager til at øge det generelle informationsniveau.

Glostrup Ejendomsselskab vil opdatere og udvikle
udearealerne, så de kan bruges på flere måder og af alle

Afdelingerne er kendt for de grønne fællesarealer,
hvor beboerne kan opholde sig og benytte faciliteterne, fx legepladser til børnene. Arealerne er
anlagt, da afdelingerne blev bygget, og er plejet
og passet siden da. Glostrup Ejendomsselskab vil
arbejde for, at udearealerne gennemgår en udvikling,
hvor de bliver opdaterede og kan bruges på mange
måder til glæde for flere.

Glostrup Ejendomsselskab vil:
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•

udvikle udvalgte legepladser og arealer, så de
lægger op til fælles aktiviteter og eventuelt omdannes til egentlige aktivitetstilbud, fx spil- eller
sportsbaner

•

overdække udvalgte opholdssteder, fx grillpladser

•

afdække muligheden for dyr på udendørs
fællesarealer, fx guldfisk i regnvandsbassin

•

gennemgå udearealer og beskære træer og
buske, så der generelt er tilgængelighed, lys og
udsyn

•

udvælge arealer, der får flere blomster, krydderurter og højbede

•

afsøge mulige initiativer, der reducerer antallet
af biler i området, da der ikke er p-pladser nok,
fx indførelse af p-licens eller delebiler. En alternativ løsning er at etablere flere p-pladser

•

afsøge muligheden for at omdanne udvalgte
p-pladser til opladerstationer for elbiler.
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