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Boligselskabet Viborg Amt – Styringsdialog 20. april 2017 
Deltagere 
Boligselskabet Viborg Amt (BVA): Forretningsfører Anne Grethe Andersen. 
 
Silkeborg Kommune (SK): Jurist Jacob Yde, fuldmægtig Annie Jørgensen og faglig leder 
Birthe Andersen. 

Overordnet 
BVA er et mindre boligselskab, der har hjemsted i Viborg Kommune og SK fører derfor kun 
tilsyn med de afdelinger, der er beliggende i SK.  
 
BVA har ingen tomme boliger i Silkeborg og der er en generelt god efterspørgsel, også på 
nye projekter. I forbindelse med etablering af nye boliger, er der altid stort fokus på 
efterspørgslen på almene boliger i området. Når boliger lejes ud, sker det 60 % efter 
venteliste og 40 % efter annoncering. BVA oplever generelt fin efterspørgsel, også i 
Thorning og Sjørslev. 
 
I BVA bor lejerne typisk længe i lejemålene. Der kan være udfordringer med at have nok 
henlæggelser til vedligehold, men beboerne behandler boliger godt, hvilket nedbringer 
udgifterne til vedligehold. En forklaring herpå er muligvis, at BVA’s boliger i Silkeborg 
typisk er rækkehuse, og ikke etagebyggeri, hvor beboerne har en tendens til at passe 
ekstra godt på boligen. 
 
BVA har i forbindelse med det nye kontanthjælpsloft ikke mærket nogen konsekvens hos 
beboerne i form af fx flere rykkerskrivelser. Lejepriserne er i øvrigt generelt fine og BVA 
formår at holde et fint lavt administrationsgebyr. 
 
BVA har endnu ikke tildelt boliger efter den ny oprettede pendlerordning. 
Pendlerordningen henvender sig til personer, som er bosiddende i andre kommuner end 
Silkeborg, men som arbejder i Silkeborg Kommune. Ved brug af pendlerordningen kan 
man, når visse betingelser er opfyldt, få ventelistefordele på udvalgte boliger. 

Digitalisering, effektivisering og besparelser 
BVA forsøger generelt at bruge mail, når der skal sendes oplysninger ud til beboerne. 
I BVA forsøges på fortrinsvist, at benytte lokale håndværkere, men man er dog stadig 
opmærksomme på de enkelte håndværkeres priser og ikke mindst effektivitet. Når en 
håndværker kan udføre sit arbejde hurtigt, når lejemålet heller ikke at stå i tomgang.  
BVA har foretaget udbud af forsikringer, hvilket har givet betydelige besparelser.  
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