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Boligsocial beredskabsplan 

 

Som del af den samlede helhedsplan skal alle boligsociale indsatser have udarbejdet en 

beredskabsplan. 

Beredskabsplanen skal være godkendt og underskrevet af de involverede parter og 

godkendt af Landsbyggefonden inden tilsagn. 

Planen bringes i anvendelse ved opståede situationer i det berørte boligområde, som 

kræver, at der handles og/eller orienteres. 

Landsbyggefonden har nedenfor udarbejdet et skabelonudkast, som kan anvendes. 

 

Formål 

Formålet med denne boligsociale beredskabsplan er, at skabe tryghed og sikre 

koordinering af indsatser og gensidig information i tilfælde af akut opstået 

kriser/hændelser i boligområdet Trekanten, afdelingerne Heimdalsparken, 

Asa/Jættegården, Skjoldgården, Danagården og Thorsvej/Døesvej. 

Kriser/hændelser defineres i denne forbindelse som skyderi, ildspåsættelse, hærværk, 

overfald, slåskampe og anden voldsom uro. 

Det indgår ikke i formålet, at den boligsociale indsats skal håndtere/løse sådanne 
hændelser, som er en myndighedsopgave. Derimod kan den boligsociale indsats 
gennem information og aktivering af lokale netværk medvirke til dels at orientere 

omverdenen og dels at skabe ro indadtil i boligområdet. 

Om planen bringes i anvendelse i den konkrete situation, afgøres af ledelsen i den 

boligsociale indsats. 

Deltagere i beredskabet 

Deltagere fra Den Boligsociale Helhedsplan er: 

Anja Klok Schou, Projektleder 

anja@trekantenholstebro.dk Mobil: 30845752 

 

Deltagere fra NordVestBO er: 

Anders Vestergaard, direktør  

Mail: av@nordvestbo.dk  Tlf. 96105920  Mobil:21499109 

Anders Frederiksen, afdelingsinspektør  

Mail: af@nordvestbo.dk  Tlf. 96105976  Mobil:61611162 

Deltagere fra Lejerbo/BSH Holstebro er: 

Ebbe Johansson, forretningsførende  
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Mail: ejo@lejerbo.dk   Mobil: 30845411 

Alex Larsen, driftsinspektør  

Mail: ala@lejerbo.dk  Mobil: 30845428 

 

Deltagere fra Holstebro Kommune er:  

Søren Elo Hinrichsen, Ungdomsskoleinspektør/SSP 

Mail: Soren.Elo.Hinrichsen@holstebro.dk  Tlf. 9611 6751  Mobil: 2483 9572 

 

 

Deltagere fra Holstebro Politi: 

Mette Bundgaard, leder i Forebyggelse, Nærhed og Tryghed 

Mail MBU005@politi.dk  Tlf. 29632232  
 
 

 
 
Jakob Hvilsom, medarbejder i Forebyggelse, Nærhed og Tryghed     

Mail JHV004@politi.dk   Tlf. 30342872  

 

 

Organisering 

 Projektleder for Helhedsplanen Trekanten er tovholder og indkalder beredskabet og evt. 

ad hoc personer ved akut opstået krise/hændelse. 

Beredskabet indkaldes 1 gang årligt for at gøre status over beredskabets virke samt 

generelle tryghedsemner kan debatteres.  

 

Kompetencer/handlemuligheder i beredskabssituationer 

Beredskabsplanen skal medvirke til, at der ved akut opståede kriser/hændelser i et 
boligområde bliver givet information både til omverdenen og indadtil i boligområdet 

samt, at lokale netværk bliver aktiveret. 

Ved evt. henvendelse til Politi/Sociale myndigheder skal underretning ske inden for 

lovgivningens rammer.  

I tilfælde af akut opstået krise/hændelse kontakter beredskabet hinanden og informerer 

om krisen eller hændelsen. 

Beredskabet kontakter hver især de relevante parter herunder myndigheder, 

boligorganisation m.v. 

I tilfælde af flere hændelser igangsættes indsatser afhængig af hændelserne. 

Tavsheds- og underretningspligt overholdes efter gældende regler og procedure.  
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Håndtering af omverdenen 

I tilfælde af akut opstået krisehændelse, som er en myndighedsopgave henvises til 

Midt- og Vestjyllands Politi (Forebyggelse) 

Beredskabet vurderer i hvert enkelt tilfælde om beboerne i afdelingen skal informere og 

hvordan. 

Beredskabet er ansvarlige for at informere i egen organisation. Projektleder har ansvar 

for at informere beredskabet.  

Beredskabet tager desuden stilling til information uden for boligområderne, herunder 
pressedækning. Holstebro Kommunes kommunikationsafdeling kan inddrages. Den 

berørte afdeling udtaler sig til pressen og andre henviser til dette. 

Kommissorium 

 

 

Underskrift 

 

 

 

 

 

 

 


