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Foråret bryder frem 
og fortrænger vinte-
ren, som i år har været 
kold og med masser af 
sne. Nu tager vi fat i 
DE GRØNNE OMRÅ-
DER, hvor planterne 
pibler frem.

Med forår kommer 
også solen, som for-
håbentlig vil skinne 
ekstra meget over af-
delingen KNOLDEN, 
der snart får SOLFAN-
GERANLÆG. 

Som beboer kan 
du gøre meget for 
at FOREBYGGE 
BRAND. Sammen med 
dette blad får du også 
en folder om emnet, 
hvor du kan læse en 
række gode råd til, 
hvordan du undgår 
brand i hjemmet.

I en tid, hvor fl ere bo-
ligselskaber kan melde 
om fl ere udsættelser, 
går Boligselskabet 
Sjælland i modsat ret-
ning. Der er FÆRRE 
FOGEDSAGER nu 
end for et år siden. 

Foto: Sergioz, Dreamstime.com



Bladet udgives af Boligselskabet Sjæl-
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Kontaktoplysninger
Boligselskabet Sjælland
Parkvænget 25
4000 Roskilde

Telefon: 46 30 47 00
E-mail: info@bosj.dk 
Hjemmeside: www.bosj.dk  

Åbningstider for telefon 
Mandag-tirsdag
Onsdag 
Torsdag
Fredag

Bemærk, at kundecentret i Roskilde 
åbner allerede kl. 07.30 og kan svare på 
spørgsmål om venteliste, opskrivning 
og vedligeholdelse i boligen.

09.00-16.00
09.00-15.15
09.00-18.00
09.00-12.00

KÆRE LÆSER
Mens jeg skriver denne hilsen ligger sneen 
fl ot udenfor. Det har været en hård vinter 
for vores mange gode ejendomsfunktionæ-
rer, og jeg er stolt over, vi generelt har gjort 
et fl ot stykke arbejde. 

Jeg så for nylig to frafl yttede lejligheder. Sy-
net af boligerne skræmte mig. I den første bo-
lig var gulvet dækket med et lag af reklamer i 
ca. 30 cm højde, og der hang spindelvæv ned 
fra loft til stuegulv. Køkkenet var blokeret 
af reklamer, og toilettet vil jeg ikke beskrive. 
Her havde boet en børnefamilie, som måtte 
fl ytte, fordi de ikke betalte huslejen.

Den anden bolig var i lignende stand, men 
her var det klager fra naboer, som gjorde os 
opmærksomme på de kritisable forhold også 
for den pågældende beboer. Tak for det.

Vi lever i en tid, hvor ansvaret for hinanden 
er andres. Det gode naboskab, som jeg ved 
fi ndes rigtig mange steder i boligselskabet, 
er ikke så godt alle steder. 

Da jeg gik fra boligen, hvor der havde været 
børn, kunne jeg ikke lade være med at tænke 
på, hvor naboerne var. Hvorfor havde vi som 
selskab ikke hørt noget fra naboerne, for 
lugtgenerne var der. Vi er nødt til at vise in-
teresse for hinanden – hvad er alternativet?

Boligselskabet øger indsatsen på det bo-
ligsociale område, men har behov for ind-
spark fra jer beboere. Vi samarbejder med 
kommunerne for at forebygge tilfælde som 
dem, jeg nævner.

Jeg har talt med nogle beboere og afdelings-
bestyrelser om, hvordan vi øger trivslen i vo-

res boliger. Samstemmende var budskabet: 
”styrk relationerne mellem beboerne”. Det 
arbejder vi så på, og vi er ved at ansætte en 
teamleder for det boligsociale arbejde, sam-
tidig med vi vil styrke selskabets indsats på 
beboerklager.

Men, og der er et stort men. Det forudsæt-
ter, at det gode naboskab skal øges og gerne 
genetableres, der hvor det ikke er. Det er ikke 
kun en afdelingsbestyrelsens eller selskabets 
opgave. Det er også hver beboers ansvar.

Under sloganet ”vi har den gode service til 
leje” arbejder boligselskabet på at blive en 
servicevirksomhed. Som en beboer skrev i 
et læserbrev i avisen, så er det fi ne ord, men 
der skal handling bag. Det er jeg enig i, men 
holdninger og vaner ændres ikke over én 
nat. Boligselskabet er i en forandringspro-
ces, hvor gamle vaner ændres, og en af vores 
værdier; nytænkning, vinder frem. Det tager 
tid. Også her har vi brug for engagerede be-
boere, som giver en konstruktivt skub i den 
rigtige retning og som lægger gamle fejl bag 
sig - især de som har været rettet i fl ere år. 

Tak for de fl ere og fl ere positive tilkendegi-
velser vi modtager. De er med til, sammen 
med den konstruktive kritik, at øge fokus på 
den gode service.

Jeg håber, at alle får et godt forår med tid til 
det gode naboskab, som vil gøre en lys og 
dejlig tid endnu bedre for alle.

- Bo Jørgensen
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SOL OVER KNOLDEN
Når solen fremover skinner over afdelingen Knolden i Roskilde, vil 
beboerne have ekstra grund til at smile. Til sommer får afdelingen 
et solfangeranlæg, som på længere sigt vil være en besparelse.

Alle taler så meget om klimaet, men hvem 
gør noget ved snakken? I afdelingen Knolden 
besluttede beboerne i januar måned, at de 
ville tage et stort skridt hen mod at blive en 
miljørigtig afdeling. Her vedtog beboerne, at 
afdelingen skal installere et solfangeranlæg, 
når tagene bliver udskiftet til maj.

- Vi forventer at sætte samtlige solfangere 
op til sommer, så afdelingen kan få glæde af 
dem hurtigst muligt. Selve tagudskiftningen 
strækker sig dog over et år, fortæller ener-
gikonsulent Kim Jensen fra Boligselskabet 
Sjælland. 

Miljøbevist og besparende
En solfanger optager og omdanner sollys 
til varmeenergi. Det er en miljøbevidst løs-
ning, der udnytter solen til at skabe energi, 
som beboerne kan bruge og dermed mind-
ske deres udgifter til varmt vand og varme. 
På længere sigt kan et solfangeranlæg også 
være en besparelse for afdelingen. 

- I Knoldens tilfælde vil besparelsen dog 
først komme på længere sigt. Normalt vil 
et solfangeranlæg være tilbagebetalt efter 

15 år, men i Knoldens tilfælde strækker 
tilbagebetalingen sig over 20 år, fortæller 
Kim Jensen.

- Tilbagebetalingstiden er længere her, fordi 
de lagertanke, som energien fra solfangerne 
varmer op, ikke er store nok i forhold til 
antallet af boliger i afdelingen. Der er ganske 
enkelt ikke plads til større tanke i kældrene. 

Det er beboerne godt klar over, men de har 
valgt en fremtidssikret løsning. Det er ikke 
kun godt for miljøet - på længere sigt kan 
vi godt forvente højere varmepriser, og så 
kommer anlægget til at tjene sig selv hurtig-

ere ind, forklarer Kim Jensen.   -ajo

HVAD ER EN SOLFANGER?
En solfanger optager og omdanner 
sollys til varmeenergi. Solfangere er 
udformet som store paneler, hvor 
der fl yder en frostsikker væske, som 
opsuger solvarmen. Den opvarmede 
væske føres over i en lagertank eller 
varmtvandsbeholder. 

Solfangeranlæg på afdelingen Hjørnegårdene

Foto: Ilfede, Dreamstime.com

Side 3



KORTE NYHEDER

Eksempler på fejl der kan kræve omgående hjælp
- Strømsvigt, undersøg sikring i relæ.
- Varme, kun i perioden 1/11 – 31/3, samt vand
- Rørbrud eller totalt svigt.
- Kloak, total stop med opstigning af vand. 

VAGTORDNINGEN: 70 24 45 28 VAGTORDNINGEN: 70 24 45 28 
Hvis der opstår skader i din bolig uden for den normale arbejdstid, kan du kontakte vores vagtordning.

Når du henvender dig, skal du oplyse navn, nøjagtig adresse, telefonnummer samt afdeling og derefter beskrive skadens omfang. Vagtpersona-
let kontakter derefter håndværkere, der kan udbedre skaden.  

Unødvendige opkald til håndværker, uden for normal arbejdstid og i henhold til ovennævnte retningslinjer, koster minimum 1000 kr., som du 
selv skal betale. Ved misbrug af vagtordningen bliver der opkrævet et gebyr på minimum 400 kr. 

Eksempel på ting, der kan vente: 
- defekt komfur/køleskab 
- selvforskyldt tilstoppet afl øb fra vask m.m. 
- en enkelt vaskemaskine i vaskeri

BOLIGSERVICE BOLIGSERVICE 
HOS DIGHOS DIG

Vi har ind imellem ledige boliger, der ikke 
er venteliste til. Hvis du er interesseret i 
en af dem, behøver du derfor ikke at stå 
på venteliste, inden du kan leje den - du 
kontakter blot vores kundecenter.

Du kan fi nde en liste over de ledige boli-
ger på vores hjemmeside, www.bosj.dk  

Der er både familie- og ungdomsboliger.

Denne vinter har budt på langt mere sne og 
kulde, end vi har været vant til. Det har bety-
det, at vi har manglet salt i februar og marts 
måned, da vores saltleverandør ikke kunne 
levere mere salt. 

Den manglende salt har været et landsdæk-
kende problem, da hele Europa har været 
ramt af hård frost. Vores saltleverandør op-
lyst, at der er taget en politisk beslutning 
om, at saltet skal gå til kommuner og Vejdi-
rektoratet, og det er derfor  meget svært at 
få dækket behovet.

INGEN SALTINGEN SALT

NY FORMAND I NY FORMAND I 
HVALSØHVALSØ
Gitte Geertsen er blevet valgt som formand 
for Hvalsø Boligselskab i januar måned. Gitte 
Geertsen sidder i kommunalbestyrelsen i Lej-
re Kommune og bor desuden i Traneparken. 

OPKRÆVNING AF OPKRÆVNING AF 
VASKVASK
Siden nytår har vi desværre haft problemer med 
at indhente oplysninger om forbruget fra en 
del vaskerier. Opkrævningen af vaskeudgifter 
er i øjeblikket to måneder bagud for fl ere afde-
linger, så det beløb, der blev opkrævet i januar, 
er for vaskeudgifterne i november måned.
 
Det har desværre ikke været muligt at op-
kræve vasken for december måned med fe-
bruar måneds husleje, så fl ere afdelinger vil på 
et tidspunkt skulle betale for fl ere måneders 
vask på samme tid. 

LEDIGE BOLIGERLEDIGE BOLIGER

Energiafdelingen har taget endnu et ini-
tiativ til at nedbringe beboernes vand- og 
varmeregninger. 

I år får alle boligafdelinger besøg, da alle 
boliger skal gennemgås. Ventilationsan-
lægget i hver bolig bliver tjekket og renset, 
ligesom luftventiler i vægge og vinduer 
også bliver set efter. Energiafdelingen vil 
samtidig gennemgå vandinstallationerne i 
boligen og sørge for, at eventuelle løbende 
vandhaner og toiletter bliver repareret. 

Initiativet skal være med til at dæmme op 
for fejl i boligerne, som i sidste ende kan 
give beboerne en ekstraregning. Det kan 
for eksempel være et ventilationsanlæg, 
der er i stykker, så der opstår skimmel-
svamp i boligen. 
 
Energiafdelingen er startet på opgaven 
i Roskilde, og du bliver varslet, når turen 
kommer til din bolig.

Det kan have uheldige konsekvenser at ryge i 
sit kælderrum, efter rygeloven er trådt i kraft. 
Hvis røgen trænger ud til rum eller gange med 
offentlig adgang, så det generer andre bebo-
ere, er det i strid med rygeloven, og du kan 
risikere at få en påtale samt besked på, at det 
ikke må gentage sig. 

RYGNINGRYGNING

NAVNEÆNDRINGNAVNEÆNDRING
Fremover hedder det selskabsbestyrelsen, når vi 
omtaler bestyrelsen for Boligselskabet Sjælland. 
Den hed tidligere organisationsbestyrelsen.
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MINDRE SLID PÅ BYGNINGERNEMINDRE SLID PÅ BYGNINGERNE

Vejsalt er godt til at bekæmpe glatte veje, 
men det er skadeligt for miljøet og ødelæg-
ger fodtøj, biler og bygninger. 

Derfor har Boligselskabet Sjælland testet et 
nyt produkt denne vinter, som på længere 
sigt kan erstatte vejsalt. I fl ere afdelinger i 
Ringsted blev vejsaltet denne vinter udskiftet 
med det nye, fl ydende tømiddel CMA.

Miljørigtigt produkt
Det testede produkt kan både bekæmpe 
glatte veje og mindske sundhedsskadelige 
støvpartikler i luften. Det består af kalk 
tilsat magnesium og eddikesyre, og det ned-
brydes let i naturen. CMA er også et af de få 
produkter, der kan bruges som tømiddel og 
samtidig er svanemærket. 

- CMA er let at anvende. Det giver heller ikke 
samme gener som vejsalt, som både kan give 
hudirritation samt skade tøj og dyrepoter, 
fortæller kundechef Carsten Pedersen.
 
- Produktet er ikke lige så aggressivt som 
vejsalt, og det betyder, at det slider væsent-
lig mindre på bygninger og metal. På længere 

sigt vil det spare afdelingerne for en hel del 
udgifter på vedligeholdelseskontoen, lige-
som CMA vil tære langt mindre på red skaber, 
biler og cykler, siger Carsten Pedersen.

Forsøget i Ringsted viste også, at CMA virker 
godt som forebyggende middel.

- Vi kunne se, at det egner sig rigtig godt 
til at blive spredt på tørre veje og fortove, 
inden der kommer et mindre snefald. Det 
betyder, at vi kan bruge det op til en week-
end, hvor vi ved, at der kun kommer frost 
og begrænsede mængder af sne. Ved større 
mængder sne kan vi ikke undgå at skulle 
skov le sne væk, men hvis vi kan bruge CMA 
op til de mindre snefald, så undgår vi bedre 
glatte veje, forklarer Carsten Pedersen.  

Fornuftig pris
CMA er ved første øjekast dyrere end al-
mindeligt vejsalt, da råstofferne i CMA er 
dyrere end salt. Prisen er dog fornuftig, hvis 
man sammenligner CMA med andre lignende 
produkter, og medregner man udgifterne til 
de skader, som vejsalt udretter, ser regnestyk-
ket noget anderledes ud. Vejsaltets slid på 

for eksempel bygninger er langt større end 
CMA, og et skift til CMA vil betyde færre 
udgifter til reparation af bygninger. Det vil 
også skåne de grønne områder og gøre det 
lettere at holde dem pæne.

- Der var dog også tilfælde, hvor CMA ikke var 
nær så effektivt, fortæller Carsten Pedersen.

- Når der kommer så store mængder sne på 
én gang, som vi har oplevet det i år, virker 
CMA ikke nær så godt som vejsalt. Produk-
tet fungerer ikke ved meget hård frost, og 
hvis vejene er meget våde, og der samtidig 
er et tykt lag is, har produktet ingen effekt, 
siger Carsten Pedersen.

Samlet set er erfaringerne med CMA gode, 
og derfor vil kundechef Carsten Pedersen 
gerne fortsætte forsøgene.

- Nu ser vi på, hvordan vi bedst kan udnytte 
produktets positive sider, og det arbejder vi 
videre med det kommende år, siger Carsten 

Pedersen.  -ajo 

Gennem vinteren har et team af ejendomsfunktionærer testet et nyt pro-
dukt, som på længere sigt kan erstatte vejsalt. Det nye produkt slider væ-
sentligt mindre på bygninger og metal og er langt bedre for miljøet.

Snerydning i Parkvænget 2010Snerydning i Parkvænget 2010
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PLANLÆGNING AF GRØNT ARBEJDEPLANLÆGNING AF GRØNT ARBEJDE
Nu trænger foråret sig på, og ejendomsfunktionærerne kan lægge 
sneskovlene væk - nu skal de grønne områder plejes.

Danmark har haft en usædvanlig vinter, 
hvor sneen lå som en dyne over hele landet i 
flere måneder, og hvor kulden for alvor bed 
sig fast. Nu er sneen væk de fleste steder, 
og det giver et stort oprydningsarbejde for 
ejendomsfunktionærerne.

- Når sneen forsvinder, dukker der en masse 
skidt og affald op, som har gemt sig under 
det hvide snelag. Det er både jord, kviste, 
blade, papirskrald og hundelorte, og det ser 
ikke særlig kønt ud, så det skynder vi os at 
fjerne, fortæller Jørn Hegnsborg, der er cen-
terleder i Servicecenter Øst-Vest.

- Vi er også i gang med at beskære træer og 
buske, som skal nå at blive klippet, inden 
foråret kommer, og så skal maskinerne ef-
terses, så de er klar, siger han.

Liv i bedene
Der er mange opgaver, der skal klares i tiden 
mellem vinter og forår. Lige så snart frosten 
forlader jorden, vælter planterne op. 

- Vi får altid meget travlt, når de første spi-
rer skyder op, for det gælder om at holde 

ukrudtet nede med det samme, så det ikke 
får mulighed for at sprede sig, forklarer Jørn 
Hegnsborg. 

Ejendomsfunktionærerne nyder dog at 
komme i gang med de grønne områder, for 
efter en kold og snefyldt vinter er det rart 
med andre arbejdsopgaver.

DET SKER I OMRÅDERNE

brønde og afl øb renses• 
fældning af træer• 
købe løg og gødning• 
plante løg• 
klargøre og smøre de maskiner, • 
der har været udsat for vinte-
rens store sne- og saltmængder
gasbrændere bliver gjort klar til • 
afbrænding af ukrudt
eftersyn af borde og bænke• 
efterse om der er skader efter • 
sneen, for eksempel ødelagte 
fl iser eller asfalt

- Det er en af de gode ting ved arbejdet - at 
opgaverne følger årstiderne, så der er en na-
turlig afveksling i arbejdsdagene. Og det er 
selvfølgelig dejligt, at det begynder at blive 
varmere efter så lang tid med kulde, siger 

Jørn Hegnsborg.  -ajo 

Jørn Hegnsborg ved planlægningstavlen

Når sneen smelter, er der en masse snavs tilbage.Når sneen smelter, er der en masse snavs tilbage.
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FÅ FLERE GODE RÅD OM PLANTER

Du kan få mange gode råd om pleje af 
potteplanterne hos dit lokale havecenter.

GIV LIV TIL GIV LIV TIL 
PLANTERNEPLANTERNE

Nu hvor foråret trænger sig på, vågner 
planterne for alvor. Har du potteplanter, 
er det netop nu, du kan give dem en til-
trængt energikur ved at skifte jorden og 
evt. stille planten i en større potte. 

Sådan gør du
Køb en pose pottemuld og opbevar den 
ved stuetemperatur i mindst et døgn, in-
den du skal bruge den. Undgå at bruge 
havejord, da den er fyldt med sporer fra 
ukrudtsplanter. 

Tjek plantens rødder. Hvis de fylder det 
meste af potten, bør du også købe en 
større potte til planten, så rødderne kan 
få mere plads.

Sæt potteplanten i en balje med vand afte-
nen før, at du vil skifte jord.

Tag forsigtigt planten ud af potten og fjern al 
løs jord fra plantens rødder. Er der døde eller 
syge rødder med brun farve, så klip dem af. 

Læg lidt småsten i bunden af potten og 
derefter lidt pottemuld. Sæt planten ned i 
potten og fyld ny jord ned langs rødderne. 
Ryst planten let, så jorden også kommer ind 
blandt rødderne. Tryk let på jorden. Sørg for 

at have en til to cm er skal være 1-2 cm 
fra pottekant til jorden, så det er muligt at 
vande fra oven.

Vand planten grundigt efter omplantnin-
gen og sæt den i skygge den første uge 
efter omplantningen. 

Pottemuld indeholder en del gødningsstof-
fer. Du behøver derfor ikke at gøde potte-
planten den første måned efter omplant-
ningen. For megen gødning skader planten, 
da det gør planten dårligere til at optage 

vand.  -ajo 
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UNDGÅ BRANDUNDGÅ BRAND
Hvert år omkommer 80 danskere i forbindelse med brand. Boligsel-
skabet Sjælland udsender sammen med dette magasin et blad, hvor 
alle kunder i boligselskabet kan læse om at forebygge brand. 

Som beboer kan du være med til at undgå 
brand. Bladet ”Undgå brand – ansvaret er også 
dit” fortæller på en enkel måde, hvad du som 
beboer kan gøre. Der er også gode råd om, 
hvordan du kan forberede dig, hvis hjemmet 
alligevel bliver ramt af brand. 

- Vi gør, hvad vi kan for at undgå brande. 
Derfor har alle beboere nu fået bladet om at 
undgå brand. En brand er rigtig ubehagelig 
for dem, der bliver ramt. Derfor håber jeg, at 
rigtig mange af vores beboere vil læse rådene 
og gøre brug af dem, siger kundechef Carsten 
Pedersen fra Boligselskabet Sjælland

6.000 gange om året rykker det danske brand-
væsen ud til en brand i en bolig. Der er dog en 
række ting, som du kan gøre for at nedbringe 
antallet. Kundechef Carsten Pedersen er ikke 
tvivl om, at det vil ske.

- Jeg oplever, at de fl este af vores beboere rig-
tig gerne vil gøre en indsats for, at vi alle kan 
bo så trygt som muligt. Derfor er jeg også sik-

ker på, at rigtig mange beboere vil tage rådene 
til sig. Rent faktisk kan en lille indsats jo ofte 
gøre en stor forskel, siger Carsten Pedersen.

Boligselskabet Sjælland har også et hæfte om, 
hvad du gør, hvis din bolig er brændt. Den 
kommer både til at ligge på www.bosj.dk, lige-

som servicecentre og ejendomskontorer udle-
verer den, hvis du har haft brand i din bolig. 

Hvis du har haft brand, også en mindre 
brand, som for eksempel blot har beskadi-
get et skab, skal du kontakte Boligselskabet 

Sjælland.  -mly 

Brand i Wiemosen i 2007

Pressefoto: Brand i Spritfabrikken i 2008Pressefoto: Brand i Spritfabrikken i 2008
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S- Rygning er årsag til mange brande. 
Mange brande kan undgås ved ikke 
at ryge i sengen eller i en lænestol, 
hvis du er træt.

- Selvom risikoen for, at den enkelte 
bliver ramt af brand, er det en rigtig 
god idé at forberede sig ved for ek-
sempel at lave indbo lister og sikre, at 
du har de rette forsikringer. 

Læs mere om, hvad du kan gøre i 
”Undgå brand – ansvaret er også dit”.

Undgå brand 
- ansvaret er også dit

Sådan undgår du brand
I ”Undgå brand – ansvaret er også dit” 
kan du læse om at undgå brand: 

- Sørg for at rydde op. Sæt for ek-
sempel ikke affald i opgangen, da 
risikoen for påsatte brande bliver 
mindre, hvis der f.eks. ikke er affald 
i opgaven. SVAR

- Børn og ild er en livsfarlig cocktail. 
Sørg for, at børn ikke kan lege med 
for eksempel tændstikker og lightere. 

- Sæt røgalarmer op i din bolig.

- Hold fl ugtveje frie og sørg for, at 
branddøre er lukkede.
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VI SPARER VI SPARER 
BEBOERNE FOR MANGE PENGEBEBOERNE FOR MANGE PENGE

I starten af 2009 fi k Boligselskabet Sjælland 
en energiafdeling, som består af vores ener-
gikonsulent samt tre varmemestre. Da afde-
lingen blev oprettet, var det overordnede 
formål at samle data ind, så det var muligt 
at udarbejde detaljerede grønne regnskaber 
for alle boligafdelinger. . Det viste sig dog, at 
der var et stigende behov for at gennemgå 
og vedligeholde afdelingernes varme- og 
ventilationsanlæg, og det brugte energiaf-
delingen megen tid på det første år. 

Energikonsulent Kim Jensen er meget positiv, 
når han tænker tilbage på året, der er gået.

- Vi har fået megen positiv respons fra be-
boerne, når vi har hjulpet dem til at få en 
god og jævn varme i boligen, siger han.

- Der har også været en del at se til, for man-
ge afdelinger har desværre ikke sat penge af 
til vedligeholdelse gennem årene, og der har 
været mange anlæg, der krævede et ekstra 
grundigt eftersyn eller ligefrem udskiftning, 
fortæller Kim Jensen.

Kan du nævne eksempler på afdelinger, der har 
haft glæde af jeres arbejde?

-I Egegårdsparken har vi udskiftet gasked-
lerne, så her vil beboerne nu opleve en 
besparelse på 20-30% om året. I Margret-
hegården oplevede vi til gengæld, at fejlen 
ikke lå i afdelingens varmeanlæg men hos 
varmecentralen. Vi har haft en del opgaver, 
hvor boligens temperatur ikke har været høj 
nok, eller hvor vandtemperaturen har været 
svær at regulere. Her har vi heldigvis kunnet 
hjælpe i de fl este tilfælde, siger Kim Jensen.

Hvad kan afdelingerne gøre for at sænke var-
meudgifterne?

- Vi har rådet afdelingerne til at fokusere 
mere på vedligeholdelsen af varmeanlæg-
gene, og det betyder, at mange afdelinger 
nu sætter penge af til dette. Når afdelingen 
sørger for, at der løbende er penge til at 
vedligeholde udstyret, så bliver udgifterne 
væsentligt lavere, da anlæggene så ikke bli-
ver misligeholdt. I værste tilfælde skal et 

misligeholdt anlæg udskiftes, og det koster 
mange penge, siger han.  

- Beboerne skal dog generelt være opmærk-
somme på, at varmeregningen bliver højere 
i år og til næste år, da vi har haft en koldere 
vinter i år, siger Kim Jensen.

Hvilke opgaver vil I fokusere på i år?

- Vi skal gennemgå ventilationsanlæggene 
og sørge for, at luften i boligerne er god 
og sund. For lidt ventilation giver skimmel-
svamp, mens for meget giver kulde, så det er 
vigtigt, at vi får justeret anlæggene. Vi skal 
også have renset rørene i ventilationsanlæg-
gene for snavs, forklarer Kim Jensen.

Afdelingen har netop kørt et forsøg sammen 
med Boligselskabernes Landsforening (BL) 
om elforbrug og ventilationsanlæg i Rønne-
bærparken. Håbet var at halvere elforbruget 
på ventilationsanlæggene, og forsøget viser, 
at det kan lade sig gøre. Rønnebærparken får 

nu udskiftet alle ventilationsanlæg.  -ajo 

Vi ser tilbage på energiafdelingens første år - både de gode oplevel-
ser og de overraskelser, der har været undervejs.

De tre varmemestre.
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KRISTIANSLUND SPARER 80.000 OM ÅRET

Afdelingen Kristianslund, der ligger i Roskilde, kastede sig i 2009 ud i en række initia-
tiver, der skulle sænke energiudgifterne mærkbart. Lamperne på udendørsarealerne 
samt i trappeopgangene brugte unødvendig megen energi, men afdelingsbestyrelsen 
fandt frem til to gode løsninger, der reducerede energiforbruget mærkbart. 

- Vi så, at der var gode muligheder for at sænke udgifterne, og selvom det betød, at vi 
måtte investere 40.000 kr. i projektet, så havde det indtjent sig på et halvt år. Vi havde 
nærmest ikke råd til at lade være, forklarer formanden Jørgen Toftdahl. 

Pærerne i udendørslamperne blev erstattet med lavenergipærer, og i trappeopgan-
gene er der nu en tænd/sluk-mekanisme, som sørger for at slukke lyset i opgangen 
efter tre minutter. Sammen med et par andre tiltag har det betyder, at Kristianslund  
alt i alt er endt med at spare ca. 80.000 kr om året på elregningen. 

- I februar 2010 har vi fået sat bevægelsessensorer op i vaskerierne, og her skal vi også 
udskifte vaskemaskinerne til nye, miljørigtige udgaver. Vi har kigget meget på, hvor vi 
kan spare penge, men vi gør det også af miljømæssige hensyn, siger Jørgen Toftdahl.

- Vi synes, det er vigtigt at tænke langsigtet og få nogle gode løsninger, og vi har et 
rigtig godt samarbejde med vores servicecenter, som hjælper med at få vores ønsker 
til at gå i opfyldelse, fortæller Jørgen Toftdahl. 

SKELBÆKPARKEN HAR FÅET GOD VARME I ALLE BOLIGER

Energiafdelingen blev tilkaldt af afdelingen Skelbækparken, der ligger i 
Ølstykke. Her døjede fl ere boliger med manglende varme, og varmeme-
strene opdagede her, at der manglede et serviceeftersyn på gasbrænde-
ren. Ved samme lejlighed blev varmtvandsbeholderen også renset, og var-
meanlægget blev justeret. Ændringerne har betydet, at alle boliger nu har 
god varme i alle rum.

I samme afdeling var der også en beboer, der havde fået en meget høj 
vandregning og som kontaktede boligselskabet for at få det undersøgt. 
Energiafdelingen kunne se, at koldtvandsmåleren var fejlmonteret, så den 
viste et højere forbrug, end beboeren havde. De sørgede for at afmontere 
koldtvandsmåleren og fi k efterreguleret beboerens vandregning, så den 
passede med det faktiske forbrug. Beboeren fi k dermed en stor portion 
penge tilbage.
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Brugte elsparepærer og lysstofrør indeholder farlige kemikalier. 
Derfor skal de afl everes på den lokale genbrugsstation.

Elsparepærer er godt for mijøet, da de bru-
ger mindre energi end glødepærer og har en 
meget længere levetid.

Til gengæld indeholder elsparepærer - og 
lysstofrør - en lille mængde kviksølv, og det 
er skadeligt for naturen. Af samme grund rå-
der Miljøstyrelsen til, at du ikke smider de 
brugte pærer ud med husholdningsaffaldet. 

Hvis din afdeling har en materielgård, har du 
mulighed for at afl evere det her som farligt 
affald. Ellers skal du i stedet sørge for at af-
levere de brugte elsparepærer på din lokale 
genbrugsstation.

Pærerne må ikke smadres
En del af kviksølvet i elsparepærer er på damp-
form, og slipper ud, hvis pæren revner. Derfor 
er det vigtigt, at du sørger for at opbevare pæ-
rerne forsigtigt - også når de er slidt op. 

Dampen udgør en potentiel sundshedsri-
siko. Hvis en elsparepære eller lysstofrør 
revner i dit hjem, skal du sørge for at åbne 
vinduer for udluftning og luk døre for at 

undgå at dampe spreder sig til andre rum. 
Forlad rummet under udluftningen og sørg 
for, at mennesker og dyr ikke har adgang til 
rummet i mindst 30 minutter.

Rengøring efter et uheld
Efter udluftningen skal du fjerne den øde-
lagte pære, uden at kviksølvet bliver spredt 
til resten af rummet. Er der faldet rester ned 
på gulvet, er det vigtigt, at du bruger tykke 
gummihandsker eller en tyk plastikpose, når 
du samler glasresterne op. Hvis du bruger 
støvsuger eller kost, bliver den forurenet af 
kviksølvet og spreder det til andre rum. 

Brug et stykke vådt køkkenrulle til at aftør-
re det sted, hvor du fjernede glasresterne 
fra og put glasrester, køkkenrulle og hand-
sker/pose i et tomt syltetøjsglas. Luk glasset 
godt til og læg det i en plastikpose, som du 
binder til.  

Fjern den fra boligen hurtigst muligt. Den 
skal afl everes i materielgården eller gen-
brugsstationen, så snart du får mulighed for 
det. Kommunen har særlige regler for, hvor-

PAS PAS 
        PÅ         PÅ 
               PÆRERNE               PÆRERNE

Foto: Mg504271 , Dreamstime.com

FACTS OM PÆRER

Elsparepærer og lysstofrør indehol-
der kviksølv.

Halogen- og LED-pærer indeholder 
ikke kviksølv. Ligesom elsparepæ-
rerne har de et lavt elforbrug, og i 
visse tilfælde kan du anvende dem i 
stedet for elsparepærer.

dan farligt affald skal afl everes - dem kan du 
læse på kommunens hjemmeside.
 
Hvis den ødelagte pære nåede at være i kon-
takt med tæpper eller møbler, bør du så vidt 
muligt tage dem ud af boligen, så de kan 
blive renset og gennemluftet. Hvis det ikke 
er muligt, kan du i stedet lufte ekstra godt 
ud - helst en halv time efter, at du er færdig 

med rengøringen.  -ajo 

Side 12



holde tæt øje med dårlige betalere, fortæller 
Simon Ankjærgaard fra ’Hus Forbi’.

En anden del af opskriften lyder på et rigtig 
godt samarbejde med kommunerne. 

- Vi har en rigtig god dialog med de kommuner, 
hvor vi har boliger. Nogle lejere er i forvejen i 
dialog med kommunen om deres problemer – 
og her giver det god effekt, at kommunerne 
kender os og ved, hvordan vi har fokus på at 
løse problemerne til gavn for alle, fortæller 
Poul Reynolds.

Nogle gange ender det i retten
Det er dog ikke alle problemer, det lykkedes 
for medarbejderne at løse, og her ender det 
med en fogedsag. Indtil nu har Boligselskabet 
Sjælland selv taget sig af fogedsagerne, men 
fremover vil en advokat stå for dette. Boligsel-
skabet Sjælland forventer, at det vil gøre mind-
ske tabet på dårlige betalere. 
 
- Vores fokus er stadig på, at vi tilrettelægger 
vores arbejde og dialog med kommunerne, så 
problemerne løses, inden de bliver til en fo-
gedsag – men vi er nødt til at gå på to ben. Et, 
hvor vi begrænser problemerne, og et hvor vi 

undgår tab, slutter Poul Reynolds.  -mly 

UNDGÅR STORE PROBLEMER

Problemerne skal ikke blive store og uover-
skuelige. Sådan er opskriften, når Boligsel-
skabet Sjælland arbejder med, at alle bebo-
ere skal kunne betale deres husleje.

Bladet ’Hus Forbi’ sætter i sit kommende 
nummer fokus på stigningen i antallet af le-
jere, som ender i en fogedsag. Her adskiller 
Boligselskabet Sjælland sig fra rigtig mange 
andre selskaber.

- Vi sørger for at komme til bunds med pro-
blemerne, inden de vokser sig store. Vi har 
lejere, som ikke får betalt regningen, hvor vi 
griber fat i problemet, inden det bliver for 
stort. Det er jo lettere at få betalt, hvis du 
kun skylder husleje for én måned, end hvis 
gælden når at blive på tre eller seks måne-
ders husleje, fortæller udlejningschef Poul 
Reynolds fra Boligselskabet Sjælland. 

Boligselskabet Sjælland går mod strømmen
Journalist Simon Ankjærgaard fra ’Hus Forbi’ 
har arbejdet med at afdække situationen 
over hele landet

- Der er store forskelle. Generelt stiger antallet 
af fogedsager, men så findes der rundt omkring 
enkelte boligselskaber, hvor man er i stand til 
at gå imod strømmen. Her får jeg at vide, at det 
handler om, at få løst problemerne tidligt og så 

Mens andre boligselskaber melder om en stigning i antallet af fogedsager, 
er det lykkedes for medarbejdere i Boligselskabet Sjælland at sænke antal-
let af lejere, som må møde op i retten med en stor gæld.

Foto: Esviesa , Dreamstime.com
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NYSGERRIG EFTER NYSGERRIG EFTER 
AT SIDDE MED VED BORDETAT SIDDE MED VED BORDET

Boligselskabet Sjælland ledes af en besty-
relse. Beboere udgør fl ertallet af selskabs-
bestyrelsen. En af de beboere er Bodil Elise 
Nielsen. Da Bodil stillede op, havde hun 
igennem ni år været formand for afdelings-
bestyrelsen i den afdeling, hvor hun bor. 

- Jeg kan godt lide at deltage i vigtige beslut-
ninger. Samtidig fi k et ædelt ønske om at 
udvide beboernes kendskab til afdelingernes 
muligheder mig til at stille op til selskabsbe-
styrelsen. Jeg er også nysgerrig, og nysger-
righeden overfor det nye selskab har også 
tiltrukket mig, siger Bodil Elise Nielsen. 

Selskabsbestyrelsen mødes én gang om må-
neden, og nogle gange er der også temadrøf-
telser ud over det. Op til hvert møde er der 
en del papirer, der skal læses.
 
- Vi skal træffe rigtig mange beslutninger. 
Det tager selvfølgelig tid at sætte sig ind i 

de mange ting, og jeg har ikke et øjeblik for-
trudt, at jeg stillede op til bestyrelsen. Det 
er spændende, siger hun.

Det er de overordnede beslutninger, der 
træffes i selskabsbestyrelsen. Det er også 
noget af det, Bodil Elise Nielsen oplever 
som utrolig spændende. 

- Vi kommer helt op i helikopteren. Vi skal 
træffe de overordnede beslutninger. Vi ta-
ger selvfølgelig vore erfaringer med fra egne 
afdelinger, men perspektivet er helt ander-
ledes. Der er stor forskel på de beslutninger, 
der kan og skal træffes i afdelingerne og de, 
der træffes i selskabsbestyrelsen. Det taler 
vi også om. Det er på en gang spændende og 
på samme tid en udfordring at være en del 
af selskabsbestyrelsen, lyder det fra Bodil 

Elise Nielsen.  -mly  

DEMOKRATIET 
I ET BOLIGSELSKAB
Beboerne i en afdeling vælger en 
afdelingsbestyrelse og repræsen-
tanter til repræsentantskabet på et 
afdelingsmøde. Beboerne beslutter 
også, hvad afdelingen skal bruge 
penge til. 

Repræsentantskabet vælger sel-
skabsbestyrelsen. Det sker på et år-
ligt repræsentantskabsmøde.

En nysgerrighed og ønsket om at sidde med, når der skal træffes vig-
tige beslutninger, fi k sidste år Bodil Elise Nielsen til at stille op til Bo-
ligselskabet Sjællands selskabsbestyrelse. Det har hun ikke fortrudt.

Valgavisen læses til repræsentantskabsmødet 2009
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Hvis du ønsker at stille op til selskabs-
bestyrelsesvalget den 12. juni 2010 og 
gerne vil i den valgavis, der udsendes 
inden til repræsentantskabet, skal du 
sende en e-mail til beboerdemokrati@
bosj.dk eller  et brev til Boligselskabet 
Sjælland, Parkvænget 25, 4000 Roskilde, 
att. Kommunikation med følgende op-
lysninger:

- Navn og adresse
- Beskrivelse af hvilke erfaringer, du har 
på det beboerdemokratiske område - 
enten via afdelingsbestyrelsen eller an-
det bestyrelsesarbejde.

- hvorfor du ønsker at stille op – hvilke 
områder vil du især fokusere på i dit ar-
bejde i bestyrelsen. 

Teksten skal være på højst 500 tegn. Vi 
skal modtage e-mailen senest den 6. april. 

Du kan stille op helt frem til mødet. Vi 
vil dog gerne have besked fra alle, som 
ønsker at stille op, også efter deadline 
til valgavisen.

Alle, som stiller op, får lejlighed til at 
præsentere sig selv på repræsentant-
skabsmødet den 12. juni i Roskilde Kon-
grescenter. 

Boligselskabet Sjælland indførte 

i 2009 en initiativpris, som bliver 

uddelt til det årlige repræsentant-

skabsmøde. Formålet med initiativ-

prisen er at synliggøre og belønne 

personer, som gør en ekstraordinær 

indsats for beboere i selskabet eller 

i dets afdelinger. 

Alle beboere og afdelingsbestyrel-

ser kan indstille beboere i selska-

bet, og indstillingen skal sendes til 

kda@bosj.dk senest den 30. april 

2010. 

Hvis modtageren af initiativprisen 

ikke er medlem af repræsentant-

skabet, bliver vedkommende invite-

ret til præmieoverrækkelsen.

INDSTIL EN PERSON TIL INITIATIVPRISEN

STIL OP TIL SELSKABSBESTYRELSEN

Sidste års prismodtager, Anna Hansen
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Er du glad for din afdeling, og har du lyst til 
at dele det med andre beboere? Så har du 
mulighed for det nu, hvor vi fremover sæt-
ter denne side af til at vise billeder fra de 
forskellige afdelinger, som Boligselskabet 
Sjælland administrerer. 

Du kan både tage billeder af selve bygningen/
bygningerne eller de grønne områder, hvis du 
er særligt glade for dem. Du er også velkom-
men til at tage billeder af din egen bolig eller 
til et af de arrangementer, der er i afdelingen. 
Du skal blot sørge for, at eventuelle personer, 
der er på billederne, er indforståede med, at 

de bliver bragt her i bladet.  -ajo 

SÅDAN BOR JEG

SÅDAN GØR DU

Send max. fem billeder i .jpg-format 
til kommunikation@bosj.dk senest 
den 1. juni 2010. I emnefeltet i e-
mailen skriver du ’Fotos af min af-
deling’. Husk også at skrive dit navn 
og adresse. 

Du har også mulighed for at afl eve-
re billederne på en cd. Send den til 
Boligselskabet Sjælland, att. Kom-
munikation, Parkvænget 25, 4000 
Roskilde

Vi modtager kun digitale billeder.

Billederne er fra afdelingen Vangkildegård, som 
ligger i Hvalsø og er en af de afdelinger, vi ad-
ministrerer for Hvalsø Boligselskab. Billederne 
er taget i efteråret 2008.
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