
Almen Samfundsansvar Bomiva (CSR - Corporate Social Responsibility) 

Indledning 

For Bomiva er det som Alment Boligselskab naturligt at tage ansvar for det samfund vi er i. Boligselskabet 

har derfor ikke udarbejdet særskilte aktiviteter i forbindelse med ASA / CSR, idet vi ser det som en naturlig 

del af den måde vi grundlæggende arbejder på til daglig. ASA skal for os ses i sammenhæng med bl.a. vores 

mission, målsætninger og personalepolitik.  

Nedenfor er ikke nævnt områder der er bestemt af f.eks.  gældende lovgivning eller overenskomster, da vi 

naturligvis overholder disse.       

Beboere 

For os er det vigtigt, at vi hele tiden støtter og udvikler beboerdemokratiet i vores boligområder. Eksempler 

herpå er: 

 Afholdelse af møder der skal understøtte involvering af beboerne i den fremtidige udvikling af 

deres boligområder samt evaluering af tilstanden i de enkelte afdelinger.  

 Afholdelse af kurser i f.eks. beboerdemokrati og økonomistyring 

Medarbejdere 

Det er vigtigt for Bomiva, at medarbejdere har ordentlige fysiske og psykiske arbejdsforhold og tryghed i 

ansættelsen. Det er en fælles opgave for Bomiva og den enkelte medarbejder, at medarbejderne udvikler 

sig i takt med ændring af opgaver og krav fra det omgivende samfund. Dette understøttes bl.a. af 

deltagelse i de nødvendige kurser. Endelig er det vigtigt for Bomiva, at medarbejdernes arbejde 

tilrettelægges så de undgår nedslidning. Dette kan ske i form af automatisering af visse opgaver samt i 

tilrettelæggelsen af det daglige arbejde. 

Bomivas krav til medarbejderne er, at de optræder professionelt, serviceminded, fagligt korrekt og etisk 

forsvarligt. Nogle af disse krav er mere specifikt beskrevet i Bomivas personalehåndbog. 

Bomiva har praktikanter og medarbejdere i aktivering på kontoret og i de grønne områder. 

Nybyggeri og renovering 

For Bomiva er det vigtigt, at de nybyggede / renoverede områder er tidssvarende og bygget så bebyggelsen 

kan bebos af mange forskellige typer af beboere. Det gælder alt lige fra unge / ældre til ressourcestærke / 

ressourcesvage beboere.    

I forbindelse med renovering (nybyggeri) forsøger vi så vidt muligt at skabe bæredygtige og miljørigtige 

boliger. Med andre ord leverandørerne og Bomiva skal tage hensyn til samfundet samtidig med, at der skal 

findes løsninger, der kan holde prisen og dermed huslejen nede. Det giver sig selv, at boligerne skal være 

vedligeholdelsesvenlige. 



Kravene til leverandørerne er, at de ligesom Bomiva overholder overenskomster, arbejdsmiljøregler, viser 

samfundsansvar og tager hensyn til miljøet. Vi indtænker elever i større renoveringsopgaver og 

nybyggerier. 

Ansvarlig drift 

I den daglige drift er målet at vedligeholde boligerne med så få ressourcer som muligt, dog uden at dette 

må gå ud over kvaliteten. Dette gælder både i form af materialer, håndværkere og medarbejdere, idet det 

er Bomivas mål at sørge for lejligheder af høj kvalitet til en lav husleje. 

Mere konkret betyder det: 

 Større opgaver sendes i udbud ifølge reglerne i udbuds- og tilbudsloven 

 Bomiva forsøger at finde billige kvalitetsløsninger 

 Bomiva forsøger at lave løsninger, der kan reducere energiforbruget 

 Bomiva forsøger at tilrettelægge arbejdet så rationelt som muligt. 

Endelig er kravet til de enkelte afdelinger, at de henlægger penge til fremtidigt vedligehold og sørger for at 

behandle boligområderne på en fornuftig måde.  

Samarbejde med andre 

Bomiva deltager gerne i samarbejde med andre. Det kan være alt lige fra politi og kommunen vedrørende 

kriminalitetsforebyggelse til udvikling af nye byområder sammen med kommunen og andre boligselskaber. 

Politisk arbejde 

Bomiva er fortaler for løsninger for udkants- / vandkants Danmark, fortaler for de svages måde at bo på, 

forsøger at påvirke kommuneplanlægning og byudvikling, så de kommunale planer tager hensyn til den 

almene sektor og de beboere, der ønsker at bo i den almene sektors byggerier.  

  

 


