
Vores Bidrag er en årlig tilbagevendende undersøgelse af de almene 
boligorganisationers bidrag til FN’s Verdensmål. Det er BL, Danmarks 
Almene Boliger, som står bag Vores Bidrag, som netop er blevet 
offentliggjort i sin 2020 version.

Sammen med 217 af landets almene boligorganisationer har AL2bolig deltaget i 2020 versionen af Vores
Bidrag. Det har vi gjort for at synliggøre vores arbejde og blive klogere på, hvad vi gør nu, og hvad vi kan 
gøre fremadrettet. Samtidig vil vi aktivt bruge de kortlagte resultater i vores strategiske udvikling og dialog 
med andre aktører. 

I AL2bolig har vi indarbejdet verdensmålene i vores vision, mission og strategi, og så indgår de naturligt i 
vores refleksioner for beslutningerne i vores daglige arbejde. I rapporten præsenteres AL2boligs konkrete
bidrag i forhold til samfundsøkonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed, som går på tværs af de 
17 verdensmål. Rapporten fortæller os, at AL2bolig på mange punkter formår at integrere verdensmålene i 
det daglige arbejde, men at der stadig er behov for udvikling på enkelte områder. 

Herunder har vi samlet hovedpunkterne for hvert af de tre overordnede bæredygtighedsområder.
Ønsker du at se alle grafer, figurer og uddybende information kan du dykke ned i den fulde rapport til højre.
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S A M F U N D S Ø K O N O M I S K  B Æ R E D Y G T I G H E D 

Uddannelse og beskæftigelse
I 2019 har AL2bolig i gennemsnit haft 12,6 personer i beskæftigelsesforløb og 1,1 
erhvervsuddannelsesaftaler pr. 100 ansatte i både administration og drift. 
Beskæftigelsesforløb dækker over virksomhedspraktisk, løntilskud mm.

Klausuler og partnerskaber
Som redskab til ordentlige løn- og arbejdsforhold anvender AL2bolig sociale klausuler og 
frivillige partnerskaber om uddannelse og beskæftigelse. Der er ikke anvendt arbejds-
klausuler.

Praktikpladser på de almene byggesager
I foråret 2020 havde AL2bolig fire aktive byggesager. Her var der i gennemsnit 15,8 
praktikpladser pr. 100 timelønnede ansatte. I hele den almene sektor skønnes gennem-
snittet at være 12,7 praktikpladser pr. 100 timelønnede ansatte. 

M I L J Ø M Æ S S I G  B Æ R E D Y G T I G H E D

Renoveringer og forbedringer
Når vi renoverer, bidrager vi til mål 11 ved at levere sikre og sunde boliger, der er til at betale. 
I 2019 er 22% af AL2boligs boliger blevet renoveret. Vi har gennemført energirenoveringer af 
facader, tag og/eller gulv samt installeret energieffektive døre og/eller vinduer i tre afdelinger. 



Vi har desuden screenet og fjernet sundhedsskadelige stoffer, som asbest, radon og tung-
metaller, i en række afdelinger. 72 af vores tilgængelighedsboliger er blevet renoveret. Dertil 
kommer en række bæredygtige forbedringer som installation af LED belysning, etablering af 
el-ladestandere mm. 

Nybyggeri
I 2019 har AL2blig leveret 30 nye boliger. Det svarer til 0.7 pct. af vores samlede boligmasse. 
Det skønnes at hele den almene sektor har leveret godt 4.000 nye boliger i 2019 svarende til 
0,7 pct. af den samlede almene boligmasse. I forbindelse med nybyggeriet har vi anvendt 6 
ud af de 7 bæredygtige prioriteringer, som BL opstiller i rapporten.

Bæredygtige byggepladser
I 2019 har AL2bolig arbejdet med halvdelen af de prioriteringer, som BL opstiller i forhold til 
målet om at skabe bæredygtige byggepladser. Vores indsats indebærer faste mål for støj- og 
vibrationsniveau på byggepladsen, formidling af information til naboer, og så har vi gjort vo-
res leverandører bekendte med vores krav og ønsker om bæredygtighed. Krav til sortering af 
ressourcer til genanvendelse samt indførslen af foranstaltninger til miljø- og naturbeskyttelser 
er blandt vores udviklingsområder. 

Bæredygtighed i driften
AL2bolig har opfyldt fire ud af de fem prioriteringer, som omhandler bæredygtige arbejdsgan-
ge i driften. Den femte prioritering omhandler brugen af sprøjtegift. I løbet af 2019 har vi dog 
udarbejdet handleplaner for CO2 neutral græsslåning samt afviklingen af pesticidebrug. 
Vi forventer et pesticidefrit AL2bolig per 2022. 

S O C I A L  B Æ R E D Y G T I G H E D

Kommunale anvisninger
I 2019 anviste kommunerne 57 gange borgere til en bolig hos AL2bolig. Det vil sige, at 
kommunerne har anvist borgere til 1,3 pct. af boligorganisationens samlede antal boliger, 
mens anvisningsandelen i gennemsnit er på 2,5 pct. i hele den almene sektor. AL2bolig har 
en skriftlig aftale eller et formaliseret samarbejde med kommunen om anvisning af sårbare 
og udsatte beboere, som ligger ud over den lovpligtige.  

Forebyggelse af udsættelser
I 2019 har AL2bolig haft 7 udsættelser svarende til 0,2 pct. af alle vores boliger. Til 
sammenligning ligger tallet for alle landets almene boliger på 0,3 pct. For at forebygge ud-
sættelser arbejder vi med tiltag som økonomisk rådgivning og samarbejde med kommunen. 

Sociale indsatser
AL2bolig arbejder med boligsociale indsatser for børn, unge og voksne som en del af den 
boligsociale helhedsplan i Langkærparken (851 boliger) og en række lokalt afgrænsede 
sociale indsatser målrettet i alt 1689 boliger. Ligesom i Langkærparken er der i Åbyhøjgård 
særlig fokus på den boligsociale del, og her er det Aarhus Kommune, som giver støtte til de 
forskellige boligsociale indsatser. 

L Æ S  M E R E
 Se hele rapporten på www.AL2bolig.dk under Om Os - Organisation -FN’s Verdensmål.


