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Verksamhetsplan för 2013
Hur arbetet med BoPoolen ska bedrivas och hur tjänsten ska utvecklas under året.
Hjälp till bostadssökande studenter och hyresvärdar - BoPoolen ska under året
närvara på Arrival Day och Hälsningsgillet för att dela ut flyers och informera om
verksamheten. BoPoolen följer under året avtalad överenskommelse om
mottagningstider och stöttar studenter och uthyrare via mail och telefon.
Marknadsföring och hemsida - Den nya hemsidan lanserades under 2011.
Användarvänligheten för såväl allmänhet som administratör är förhållandevis god och
arbetet kan under året främst inriktas på att utveckla och uppdatera den information
som finns på hemsidan. Vissa småproblem kring programmeringen upptäcktes under
föregående år och kommer, när nu budgeten medger detta, förhoppningsvis att
kunna avhjälpas. Föregående års överbelastning av servern och flytt till ny server
kommer förhoppningsvis ej att upprepas. Detta kommer dock att följas noggrant.
Enhetlig information till media kring Bopoolens verksamhetsområde bör också stå
klart inför sommaren.
Samarbete med andra organisationer – Samarbeten med andra organisationer är
en viktig del av att utveckla och uppmärksamma verksamheten. Nätverket av
administratörer av liknande verksamheter vid andra lärosäten kan utvecklas under
året. Samarbete mellan Bopoolen, Malmö, Helsingborg och Kristianstad skulle kunna
resultera i uppvaktning av Region Skåne kring informationsspridning av
verksamheterna. Samarbete med Bopoolens finansiärer är också viktigt. Upprepning
av föregående års lyckade samverkan mellan Bopoolen, Lunds kommun, och Lunds
universitet (främst LU Accommodation) är en förutsättning för en välfungerande
verksamhet.
Uppsökande verksamhet – Intresset kring föreningsbesök visade sig förra året vara
relativt litet. En anledning kan vara att den lämpligaste tidpunkten ur Bopoolens
perspektiv sammanföll med att många föreningars verksamhet låg nere. Under detta
år bör kontaktförsök återupptas, kanske inte minst för att lagstiftningen kring
bostadsuthyrning delvis har förändrats- Som exempel på föreningar kan nämnas
Rotary, PRO och SPF och Svenska Kyrkan.
Den uppsökande verksamheten ska även gälla studenterna, för att etablera
BoPoolen som studentkårernas egen bostadsförmedling – för förmedling både till och
från studenter. Det handlar då främst om kontakter med kårer, nationer och andra
studentorganisationer. Ytterligare reklammaterial kan här med fördel tas fram inför
sommaren.
Utvärdering och dokumentation– Med fördel kan statistik över antal besök,
telefonsamtal m.m., särskilt under sommarmånaderna, tas fram. Andra delar av
verksamheten, såsom närvaro vid hälsningsgillet och spridning av
informationsmaterial, utvärderas och dokumenteras löpande.
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Bopoolen.se
Bopoolen.se driver en oseriös bostadsförmedling som kan sammanblandas med
Bopoolen.nu. Endast ett fåtal sammanblandningar skedde under 2012, kanske
främst för att Bopoolen.se för en tynande tillvaro. I mån av tid bör dock den juridiska
möjligheten att stänga ner Bopoolen.se ses över.
Framtiden – Bopoolen ska under 2013 utveckla sin verksamhet till att än mer bli den
självklara platsen att vända sig till om man vill hyra, hyra ut eller få information kring
studentboende i andrahand i Lund med omnejd. Då avtalet mellan LUS, Lunds
kommun och Lunds universitet går ut vid nyår ska nya förhandlingar kring Bopoolens
verksamhet och finansiering inledas under hösten.

