Styringsdialog 2020
Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Aftale for år 2020/2021
1. Styringsdialog 2020
Aftalen tager udgangspunkt i dialogmøde 2020 mellem kommunen og boligorganisationen.
2. Aftalens målsætninger
2.1 Samarbejde om FN’s verdensmål
Gladsaxestrategien indarbejder flere af FN’s Verdensmål, og i arbejdet med strategien søger
kommunen at gøre verdensmålene konkret anvendelige. Kommunen og boligorganisationen
fortsætter det gode samarbejde herom.
Sideløbende med Gladsaxestrategien arbejder kommunen mod en strategi for grøn omstilling.
Strategien vil fastlægge nye ambitiøse mål for CO2-reduktionen i Gladsaxe og sætte retningen
for, hvordan kommunen kan bidrage til den nationale grønne omstilling.
Den grønne strategi vil adressere temaer som grøn energirenovering, trafik og mobilitet samt cirkulær økonomi.
I forlængelse heraf bidrager kommunen gerne til boligorganisationens indsats for at etablere elladestandere i afdelingerne. Boligorganisationen kan kontakte Projektleder Anne Stougaard.
2.2 Fremtidssikring af boliger
Kommunen og boligorganisationen fortsætter samarbejdet om fremtidssikring.
Kommunen opfordrer boligorganisationen til at henvende sig så tidligt som muligt i et forløb om
fremtidssikring.
Kommunen udarbejder afdelingsrapport for afdeling Pileparken VII.
2. 3. Nybyggeri
Kommunen er positiv over for nybyggeri, og boligorganisationen kontakter kommunen ved konkrete projekter.
I den indledende dialogfase om nybyggeriprojekter, har kommunen og boligorganisationen fokus
på projektets overensstemmelse med FN’s verdensmål.

2.4. Dialog om affaldstakster
I forlængelse af målsætningen om effektivisering af den almene sektor, har boligorganisationen
undersøgt de kommunale affaldstakster.
Kommunen og boligorganisationen indgår i dialog herom. Kommunen kan kontakte Driftschef
Henning Juul Hovmand.
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3. Aftalens ophør og evaluering
Aftalen gælder for boligorganisationens driftsår 2020/2021, og ophører efter afholdelsen af
kommunen og boligorganisationens dialogmøde for år 2021.
Aftalen evalueres i forbindelse med dialogmøde for år 2021.
Aftalens ophør berører ikke andre aftaler mellem kommunen og boligorganisationen.
For kommunen:
Dato:

For boligorganisationen:
Dato:

Bo Rasmussen
Kommunaldirektør

Ryno Scheil
Formand
______________________________
Jesper Loose Smith
Direktør
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