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Vores Bidrag er en tilbagevendende undersøgelse af almene boligorganisationers bidrag til 
FN’s Verdensmål faciliteret af BL, Danmarks Almene Boliger. 

Sammen med 223 boligorganisationer deltog AL2bolig i undersøgelsen i 2021 med henblik på at 
synliggøre og optimere vores arbejde med verdensmålene. Vi vil samtidig bruge de kortlagte 
resultater i vores strategiske udvikling og samarbejder.

I det følgende præsenterer vi hovedkonklusionerne fra kortlægningen af AL2boligs bidrag 2021. 
Kortlægningen tager udgangspunkt i vores arbejde anno 2020. Ønsker du at gå mere i dybden 
med de enkelte mål, kan du læse den fulde rapport her

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. Kortlægningen viser, at vi 
på mange måder formår at integrere verdensmålene i vores daglige arbejde, men at der stadig er 
behov for udvikling. 

I AL2bolig arbejder vi med to overordnede indsatsområder, som 
understøtter de socialt bæredygtige byer og lokalsamfund; Vi har et 
stærkt samarbejde med kommunen om forebyggelse af hjemløshed, 
ligesom vi sikrer boliger til de ældre. Sidstnævnte er særligt vigtigt i takt 
med, at vi lever længere, og vi dermed bliver flere ældre og seniorer 
i samfundet. 

Alle unge fortjener fair og lige chancer i livet, og uddannelse har afgøren-
de betydning for, hvordan man kommer til at klare sig. Af samme årsag 
anvender vi sociale klausuler i vores byggesager, så vi sikrer lærepladser  
og uddannelse til de unge. I 2020 lå det samlede gennemsnit for lærlinge 
på almene byggepladser på 13,5 pct. For AL2bolig lå den på 15,6 pct. 

https://www.al2bolig.dk/media/9259/vores-bidrag-2021-al2bolig_fuld_rapport.pdf


I AL2boligs værdisæt finder vi ordentlighed og det er vigtigt, at også vores 
samarbejdspartnere og leverandører repræsenterer selvsamme værdi. 
Derfor anvender vi arbejdsklausuler for at sikre danske overenskomster 
og et ordentligt arbejdsmiljø på byggepladserne. Vi følger løbende op på, 
om de indgåede aftaler overholdes. 

Boligen udgør den fysiske ramme om vores liv og har stor indflydelse på 
vores sundhed og trivsel. Det er noget, vi lægger vægt på og tager med i 
vores overvejelser og beslutninger, når vi bygger nyt og renoverer fx. ved 
at bruge indeklimamærkede materialer. 

Med ansvaret for 20 pct. af den danske boligmasse spiller de almene bo-
liger en vigtig rolle i den grønne omstilling. I AL2bolig har vi politikker for 
energi- og vandbesparelser, mens vi endnu ingen handlingsplaner eller 
reduktionsmål har. Derimod har vi iværksat en række konkrete tiltag for 
en mere bæredygtig drift i 2020. Tiltagene omfatter:

• Systematisk gennemgang af varmeanlæg/installationer

• Vejledning til beboere om indeklima

• Uddannelse af teknisk personale

• Fravalg af sprøjtegifte på udearealer

• Prioriterede medarbejderressourcer til energioptimering

Læs den fulde rapport her

https://www.al2bolig.dk/media/9259/vores-bidrag-2021-al2bolig_fuld_rapport.pdf

