COCHALLENGE-FORMAT
Virksomhed – Challenger

Boligselskabet Sjælland

Præsentation til eventsite

Boligselskabet Sjælland har ca. 12.500 boliger og leverer nærværende, effektiv drift til alle
lejere. En del af lejerne bor i afdelinger, som er en del af Boligselskabet Sjælland, mens
andre bor i nogle af de selskaber, som Boligselskabet administrerer. Alle selskaber stræber
efter at tilbyde det bedste for lejerne og der skal være plads til alle.

Titel på udfordring

Grøn fremtid – fælles om bæredygtighed

Verdensmål

#6 Rent vand og sanitet, #7 Bæredygtig energi, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Uddybet beskrivelse af
problemstilling

Helhedsorienteret bæredygtighed skal gøres til en naturlig del af alles hverdag - med
udgangspunkt i at ”al omstilling starter med mig selv”.
Boligselskabet Sjælland ønsker i endnu højere grad at inddrage beboerne i arbejdet med
at skabe bæredygtige fællesskaber og dermed sikre det bæredygtige liv både i – og uden
for – hjemmet.

Hvad har I selv prøvet i
organisationen?

Hvilken afdeling kan spare mest vand? (Verdensmål 6: Rent vand og sanitet)
I boligselskabet har der i flere år været stort fokus på at reducere vandspild. Der er blevet
installeret spareperlatorer og sparebrusere i samtlige hjem.
Men ud over ovenstående tiltag, handler vandforbrug og -besparelser i høj grad om vaner.
Derfor kan afdelingerne, med udgangspunkt i konkrete anbefalinger, dyste om hvem der
kan skabe den største (procentuelle) vandbesparelse, alene ved at ændre vaner.
Hvilken afdeling kan spare mest energi? (Verdensmål 7: Bæredygtig energi)
Undersøgelser viser at brugeradfærd har næsten lige så stor indflydelse på energiforbrug,
som energitekniske løsninger.
Med udgangspunkt i konkrete anbefalinger, kan afdelinger dyste om hvem der kan skabe
den største (procentuelle) energibesparelse, alene ved at ændre vaner.
Hvilken afdeling kan sortere affaldet bedst? (Verdensmål 11: Bæredygtige byer og
lokalsamfund)
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Vores planet er et lukket system og der er kun begrænsede ressourcer. Derfor er det
altafgørende at råstoffer genanvendes i videst muligt omfang. Det kan kun ske ved en
omhyggelig og systematisk sortering af alle former for affald, også i husholdningen.
Boligselskabet arbejder, i samarbejde med kommuner, på at skabe bedst mulige
forudsætninger for korrekt affaldssortering. Men i sidste ende er det op til den enkelte
beboer at sortere korrekt. Fejlsortering registreres af renovatøren (og resulterer i bøder samt
gebyr for ekstra tømning) – derfor kan afdelinger dyste om, hvem der kan sortere bedst
(både for miljøets og økonomiens skyld).
Har andre prøvet at løse
opgaven?

Arbejdet er en del af Boligselskabet Sjællands Strategi 2024 og der arbejdes derfor allerede
med ”Fælles om bæredygtighed”. Dog har arbejdet på nuværende tidspunkt ikke givet
anledning til konkrete konklusioner.

Hvis alt er muligt, hvad skal
løsningen kunne? (tænk stort)

Den ideelle løsning, vil sikre et bredt og konkret fokus på bæredygtighed. Løsningen skal
inkludere (men er ikke begrænset til) de nævnte Verdensmål.

Hvilke løsninger ønsker I ikke at
få?

Løsninger der ikke er skalerbare, vil ikke komme i betragtning.

Hvilke ideer, processer, teknologier forestiller I jer der skal i spil?

Den bedste løsning er ofte en simpel løsning.

Hvad er potentialet i en løsning?

Det er ikke en forudsætning, at projektet giver anledning til en lokaløkonomisk gevinst. Dog
forventes det at løsningen er omkostningsneutral.

Husk derfor også at projektet kun kan blive en succes, hvis løsningen favner bredt. Hvis
løsningen stiller krav til brugerens ”interesse” for (mere) teknologi i hverdagen, kan dette
blive en barriere for implementeringen.

Det kan være svært at værdisætte de afledte gevinster ved en given løsning - men
løsningsforslaget bør indeholde vurdering af disse.
Motivation for at deltage
(bruges som citat på eventsitet)

Hjælp Boligselskabet Sjælland med projektet ”Fælles om bæredygtighed”, hvor
udgangspunktet er at ”al omstilling starter med mig selv”.

Forventet outcome af processen

Konkrete tiltag, som kan sikre øget fokus på – og interesse for – bæredygtighed.

Til den rette løsning tilbyder vi

Hvis den rette løsning bliver fundet, kan Boligselskabet Sjælland vælge at tilbyde den
pågældende virksomhed (eller partnerskab) en testplatform, hvor ideen kan afprøves i
praksis. Testplatformen kunne f.eks. etableres i en eller flere boligafdelinger. Herudover
tilbydes sparring og idéudveksling i forsøgsfasen.
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