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... fortsættes

Kære beboer

Skal græsset være grønnest hos os? Det mener 
vi, det skal.

Du skal som beboer være stolt og glad for at bo 
i en bolig hos Boligselskabet Sjælland og de sel-
skaber vi administrerer. Vi er 217 medarbejdere 
som arbejder på, at vi bliver Danmarks bedste 
boligselskab.

Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det 
dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver, der skal 
være på væggene, men også om der skal blændes en dør, sættes en 
skillevæg op - eller om køkkenet eller badeværelset skal males eller 
måske indrettes på en helt anden måde.

Læs om dine muligheder på www.bosj.dk/raaderet 

Få dine 
drømme opfyldt



3

Jeg er udmærket klar over, at vi skal lægge os i selen for at 
blive Danmarks bedste boligselskab. Det er vi også indstillet 
på. Jeg håber samtidig, at du også vil bidrage. 

Næste gang du går ud af din dør, så stil dig selv tre spørgsmål.

1. Hvordan sikrer vi, at det også er godt at bo her om 5 år?

2. Hvordan bliver det bedre at bo i afdelingen i dag?

3. Hvad kan jeg gøre, for at vi alle trives sammen?

De guldkorn, du har fundet frem til, skal du selvfølgelig 
bruge. Vi er et alment boligselskab, og det betyder, at du 
som beboer bestemmer. Du bestemmer, hvordan afdelingen 
og selskabet skal udvikle sig. Det kræver dog, at du møder 
op til afdelingsmøderne. Så omsæt dine gode ideer til at 
forbedre din boligafdeling. 

I denne udgave af Lejlighedsavisen kan du bl.a. læse om 
budgetmøder, hvor du som beboer kan træffe beslutninger 
om din afdeling og selskabet.

Jeg vil kraftigt opfordre dig til at møde op.

Vidste du, at du som lejer også har lov til at lave forskellige 
ændringer i boligen? Det kan f.eks. være et nyt køkken. Det 
kan du bl.a. foreslå på budgetmødet. 

Boligselskabet møder jævnligt folketingspolitikere og kom-
munalpolitikere for at gøre opmærksom på behovene hos 
os i de almene boliger. Vi efterlyser blandt andet mere han-
dling – også på den lange bane. Her er det vigtigt, at bl.a. 
kommunerne har fokus på at løse sociale problemer. Vi 
udfører i Boligselskabet også en boligsocial indsats, men vi 
har også brug for at politikerne og politi løfter deres del af 
ansvaret. Vi skal skabe boligområder, hvor der både bor res-
sourcestærke og knap så ressourcestærke borgere. 

Samtidig med vi stiller krav til omgivelserne, skal vi også 
stille krav til os selv. Vi skal også bruge de rettigheder, vi har. 
Du har en ret til at bestemme over din bolig, din afdeling og 
dit selskab. 

Brug den ret og mød op på de kommende budgetmøder. 
Dermed er du med til at gøre en forskel.

Bo Jørgensen 
Direktør
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KortNyt KortNyt
Ny i bestyrelsen
Karen Skou Andersen fra afdelingen 
Bymarken blev på repræsentantskabs-
mødet den 28. maj valgt til selskabets 
bestyrelse. 
Der sidder 14 beboere og tre medar-
bejdere i selskabets bestyrelse. 

Roskilde lukkes inde
VM i Paracykling den 8. - 11. septem-
ber vil medføre trafikale problemer i 
Roskilde. 
Læs mere på www.roskilde.dk 

Skriv dig op på www.bosj.dk
Hvis du er skrevet op, bliver udvalget 
af boliger størst. 

Nu kan du skrive dig op til en 
bolig på www.bosj.dk og betale 
med Dankort og en række andre 
kreditkort. Dermed har du adgang 
til at optjene anciennitet til 12.500 
boliger. 

Læs mere på www.bosj.dk

Billigere jo  
flere man er sammen
Uanset om man i en boligafdeling har 
8 eller 650 lejemål, skal man have eget 
regnskab og budget. Det koster penge 
at udarbejde regnskab, budget og til-
standsrapporter mv. Jo flere lejere man 
er til at betale for at få udarbejdet 
budget og regnskab, jo billigere er det 
for den enkelte lejer. 

Bor du i en lille afdeling, er det oplagt 
at diskutere muligheden for at blive 
lagt sammen med en anden afdeling. 

Beslutningen skal træffes på et be-
boermøde. Der er mulighed for for-
skellige typer af sammenlægninger. Få 
evt. afdelingsbestyrelsen til at under-
søge mulighederne i din afdeling. 

Det kan også blive nemmere, at få 
valgt en afdelingsbestyrelse, når der er 
flere lejere at vælge blandt. 
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KortNyt KortNyt

Køkken vigtigere end badeværelset
Det er vigtigere, hvordan køkkenet ser ud end badeværelset. 
Sådan lyder en af meldingerne fra selskabets beboerpanel. 

Boligselskabet Sjælland har et beboerpanel. Det består af 
knapt 70 beboere, som har meldt sig via Lejligheds(a)visen. 

De svarede i foråret på et spørgeskema, og her viser svar-
ene blandt andet, at tre ud af fire (77,8 %) er tilfredse eller 
meget tilfredse med at bo, hvor de bor. Samtidig fortæller 
undersøgelsen, at køkkenets standard er vigtigere end 
badeværelsets standard. 

Vil du være med i beboerpanelet, kan du melde dig på 
www.bosj.dk/beboerpanel.

Få skattefradrag
Som lejer kan du også få fradrag, 
hvis du får hjælp til rengøring 
eller laver forbedringer i lejlig-
heden. Fradraget er på maksimalt 
15.000 kroner årligt. Et skatte-
fradrag på 15.000 kroner svarer til 
cirka 5.000 kroner i kontanter. 

Læs mere på www.skat.dk 

Husk at overholde reglerne for råderet mv., hvis du laver 
forandringer i dit lejemål. Læs mere på www.bosj.dk

Bygger i Borup
1. maj 2013 kan 50 familier sætte deres nøgler i deres nye 
energieffektive bolig I Borup. 

Det er Boligselskabet Sjælland som bygger boligerne. 

De 50 boliger bliver:
• 5 stk. 2 rumsboliger på ca. 69 m2

•  23 stk. 3 rumsboliger på ca. 88 m2

•  22 stk. 4 rumsboliger på ca. 100 m2

• Hertil kommer et fælleshus på ca. 120 m2

Vi forventer, at det i slutningen af året er muligt at skrive 
sig op til boligerne. 

Drivkraften bag inspirationskatalog
Det er fornuftigt at gå et godt projekt i bedene, og det er 
mindst lige så fornuftigt at undgå de fejl, som andre har 
begået. Derfor kan vidensdeling og erfaringsudveksling 
være afgørende, når bygninger skal renoveres. 

Derfor har Boligselskabet Sjælland sammen med boligsel-
skabet DAB været drivkræfterne bag et inspirationskata-
log for fremtidssikring af almene boliger. 

Kataloget findes på www.inspirationskatalog.dk. Her kan 
alle finde inspiration til projekter i boligafdelinger.
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De seneste år har landets boligselskaber meldt om stigende 
problemer med skimmelsvamp i boligerne. Flere miljøfor-
skere har påpeget, at stigningen blandt andet skyldes klima-
forandringer, der er med til at gøre luften mere fugtig end 
tidligere. Skimmelsvampen kan dog også skyldes manglende 
udluftning eller byggefejl, og her har Boligselskabet Sjæl-
land gang i flere initiativer, som skal hjælpe beboerne med 
at holde boligen sund og rar at opholde sig i.  

Sundt indeklima
Et godt indeklima har stor betydning for, om du trives i din 
bolig. Derfor startede boligselskabet projektet Boligservice 
for et år siden. Indtil nu har 80 % af boligselskabets boliger 
haft besøg af Boligservice, og her er fundet en del fejl, som 
nu er blevet rettet, så boligerne er langt sundere at bo i. 

- Vi har set eksempler på boliger, hvor ventilationsanlægget 
var gået i stå, men hvor beboerne ikke havde opdaget det 
eller havde glemt at kontakte os om det. Manglende ventila-
tion kan i sidste ende føre til skimmelsvamp, og her er Bo-
ligservice god til at opdage fejlene i tide, inden det udvikler 
sig til store problemer, forklarer teamleder Kim Jensen fra 
Boligselskabet Sjælland. 

- Vi har fået en del spørgsmål til ordningen, da selve gen-
nemgangen af boligen ikke tager særlig lang tid. Det er dog 
heller ikke meningen, da teknikeren først og fremmest kom-
mer ud i den enkelte bolig for at registrere de fejl, der er. 
Teknikeren skriver en rapport om de fejl, der er registreret 
i afdelingen, og derefter kan vi gå i gang med at løse dem, 
fortæller Kim Jensen.   

Hvad er Boligservice?
Hver bolig får besøg af en tekniker fra et venti-
lationsfirma, som gennemgår boligens ventila-
tionssystem og renser luftkanalens indgang. 
Teknikeren registrerer, hvor snavset kanalen er, 
og denne vurdering er med til at afgøre, hvornår 
hele ventilationssystemet skal renses næste 
gang. Teknikeren undersøger også, om emhætten 
fungerer korrekt. 

Det bliver også tjekket, om vandhaner eller toi-
lettet løber, eller om der er tegn på skimmelsvamp.  

Selve besøget tager 8-10 minutter. Herefter 
skriver teknikeren en rapport i løbet af 1-2 uger 
og afleverer den til boligselskabet. Beboeren får 
derefter besøg af en ejendomsfunktionær eller 
håndværker, som kan rette op på de fejl, der er 
fundet i boligen. 

Kampen mod skimmel fortsætter
En af de største trusler mod en sund bolig er skimmelsvamp. Boligselskabet Sjælland arbejder på 
at forebygge, at skimmelsvampen i det hele taget opstår. Der kører i øjeblikket flere projekter, der 
skal mindske udbredelsen af problemet. 
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Målerne opdager problemerne i tide 
Et af de nyeste tiltag er opsætning af fugtmålere i samtlige 
boliger. Boligselskabet Sjælland er det første boligselskab, 
der tilbyder fugtmålere til alle beboere, og målerne skal 
være med til at advare beboerne om begyndende fugtprob-
lemer, inden det udvikler sig til varige skader. 

- Fugtmålerne registrerer både luftfugtighed og temperatur 
i boligen, og er værdierne for høje, kan beboeren se det på 
målerens display, forklarer teamleder Kim Jensen. 

Fugtmålerne har været en del af et samlet indkøb af vand-, 
varme- og fugtmålere, hvor boligselskabet endte med at 
få målerne knap 30 millioner kr. billigere. De vand- og var-
memålere, som også opsættes de kommende år, er også med 
til at give beboeren et bedre indblik i boligens indeklima, 
ligesom det vil give færre teknikerbesøg. 

- Fremover behøver beboeren ikke at være til stede ved 
varmemålinger, da det aflæses automatisk af varmemåleren. 
Resultatet sendes så til energiselskabet. Beboerne vil på 
længere sigt få et login, så de løbende kan følge med i eget 
varme- og vandforbrug, siger Kim Jensen.  

Fugtmålere
Fugtmåleren indeholder en lille sensor, der måler boligens 
luftfugtighed og lufttemperatur hvert tredje minut. Hver 
halve time beregner fugtmåleren gennemsnittet af de se-
neste målinger. Hvis gennemsnittet er under den grænse, 
som boligselskabet har sat, sker der ikke mere. Er gennem-
snittet derimod over grænsen, sender fugtmåleren ugentligt 
et signal til boligselskabet om, hvor længe luftfugtigheden 
har ligget over grænsen. 

Er luftfugtigheden for høj gennem et stykke tid, kontakter 
boligselskabet beboeren for at gøre denne opmærksom på 
problemet samt for at finde en løsning på, hvordan luft-

fugtigheden kan sænkes. 

OBS! 
Luftfugtigheden kan blive ret høj om sommeren – 
især i de meget varme og regnfulde perioder. 

Det er vigtigt, at du også lufter ud i denne peri-
ode, men du kan opleve, at fugtmåleren advarer 
om høj luftfugtighed, selvom du er grundig med 
udluftningen. 

Displayet er tændt i 15 sekunder, hvor det viser lufttemper-
aturen i de første 7,5 sekunder og luftfugtigheden i de sid-
ste 7,5 sekunder. Derefter er displayet slukket i 15 sekunder, 
inden det igen tændes. Det er med til at sikre, at fugtmåler-
ens batteri kan holde i flere år.

Viser displayet et vindue, 
der er åbnet, så betyder 
det, at der nu er så fugtigt 
i lejligheden, at du bør 
lufte ud med det samme. 
Vindue-symbolet vises, når 
luftfugtigheden er over 60 
%. 

Når luftfugtigheden er 
over 80 %, tænder en rød 
lysdiode på fugtmåleren. 
Nu er det meget vigtigt, at 
du lufter grundigt ud i bo-
ligen, så fugten kan slippe 
ud. Ellers risikerer du, at 
der opstår skimmelsvamp i din bolig. 

-ajo
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Brian Madsen er en af de beboere, som er flyttet tilbage 
til Karlemoseparken. I 1978 blev han født i boligområdet. 
Senere flyttede han hjemmefra og forlod Karlemoseparken 
i fem år. I dag er Brian Madsen flyttet tilbage og bor i områ-
det sammen med sin kæreste og deres fælles barn. 

- Jeg kan rigtig godt lide at bo her. Det er et godt sted at bo, 
fortæller Brian Madsen, som også er aktiv i aktivitetslivet i 
Karlemoseparken. 

Der har i april været en skudepisode på parkeringspladsen 
ved Karlemoseparken. Det har dog ikke fået Brian Madsen 
til at ændre holdning til området.

- Det er jo blot tilfældigvis lige her det skete. Karlemose-
parken er et godt sted at bo, fortæller Brian Madsen. 

Karlemoseparken 
flytter man tilbage til
Med cirka 2.000 indbyggere er Karlemoseparken i Ølby en hel by med masser af aktiviteter og ind-
købsmuligheder. Og så er det et sted folk flytter tilbage til.

Rigt klubliv
Umiddelbart oplever man blot Karlemoseparken som et  
hyggeligt boligområde, hvor beboerne snakker med hinan-
den, når de tager en tur ned ad områdets hovedstrøg. 

Et mangeartet klubliv åbner sig dog hurtigt. Motionscenter, 
Pensionistklub, Hobbyklub og Modeljernbane er blot nogle 
af aktiviteterne i området. Børn og unge i området kan også 
få tilskud til andre fritidsaktiviteter. F.eks. betaler Karle-
moseparken halvdelen af kontingentet for nogle af de unge 
mennesker, som spiller kricket i Køge Criketklub. Et tilskud, 
som betyder, at nogle af Karlemoseparkens unge i dag spiller 
på ungdomslandsholdet i Kricket. 

Modeljernbaneklubben i Karlemoseparken er egentlig 
startet i Slagelse. I 2001 fusionerede den med en klub i Ølby 
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og i dag er Karlemoseparken rammen om den 190 m2 store 
modeljernbane, som er Danmarks største. Her mødes både 
beboere og andre interesserede. Lige som de øvrige klubber 
i Karlemoseparken er modeljernbaneklubben åben for både 
beboere, naboer og andre interesserede. 

- Det er en grundregel at klubberne er åbne. Vores naboer 
er jo også vores venner, så derfor er andre i Køge også 
velkomne. Vi har jo også oplevet, at nogle af vores beboere 
har købt hus, og så kan man jo ikke blot sige til en kam-
merat, at han ikke må komme mere, lyder den klare melding 
fra Arne Forsdal, formand for bestyrelsen i Karlemosepar-
ken. 

Mindre elforbrug
Kammeratskabet og hyggen er væsentlige, når medlem-
merne af akvarieklubben mødes i de 250 m2 store lokaler 
fyldt med akvarier. 

- Kammeratskabet fylder jo rigtig meget, og så har vi mange 
spændende projekter. F.eks. arbejder vi meget med at sænke 
elforbruget til iltning af vandet og belysningen af akvari-
erne, fortæller Ove Andersen, som er formand for klubben. 

Mange fællesfaciliteter
Gæsterum og beboerlokalerne er også populære blandt be-
boerne. I gæsterummene kan overnattende gæster bo, når 
de besøger beboere i Karlemoseparken, ligesom der er be-
boerlokaler i forskellige størrelser.

- mly
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Er en pizzabakke til papaffald? Det er den rent faktisk ikke. 
Alt pap, som er ”beskidt” – f.eks. af madrester, hører til rest-
affald – det vil sige det almindelige husholdningsaffald. 

- Rigtig mange tager fejl af pizzabakkerne. Det er et pro-
blem flere steder, fortæller Peter Hansen, ejendomsfunk-
tionær i Holbæk. 

Mens de fleste beboere i familieboliger sørger for at sortere 
affaldet, kniber det nogle gange i ungdomsboligerne.
- Mor er jo ikke flyttet med i ungdomsboligerne, og vi kan 
helt klart se, at de unge lige skal lære, at man jo skal sortere 
sit affald fortæller Peter Hansen.

Sådan sorterer du
 - de fleste steder

Affaldssorteringen er ikke ens alle steder. Det svinger fra 
kommune til kommune.

Generelt ser sorteringen således ud:

Pap
 Ja tak til 
 rent, tørt pap og karton

 Nej tak til
  vådt og snavset pap, flamingo, plast, pizzabakker, 

mælkekartoner og andet affald. Vådt og snavset pap 
kan du komme i din skraldesæk eller beholder til dag-
renovation. 

Er der ikke en papcontainer i din afdeling skal mindre 
mængder i rest-/husholdningsaffald, mens store mængder 
skal afleveres på kommunens genbrugsplads.

Papir
  Ja tak til  

aviser, ugeblade, tidsskrifter, magasiner, breve, bro-
churer, printerpapir, kuverter, reklamer, tele-

 fonb øger og vejvisere.

  Nej tak til  
pap, plast, pizzabakker, vådt/snavset papir, 
mælkekartoner, bøger, dagrenovation, æggebakker 
og gavepapir.

Der er penge i at sortere
Affald er en af de ting, som fylder i afdelingens økonomi – og dermed også i huslejen. 
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Glas (ikke i alle afdelinger)
 Ja tak til 
  Vin- og spiritusflasker, konservesglas, rengjorte 

dressing- og ketchupflasker og lignende.

  Nej tak til  
Vinduesglas, el-pærer, porcelæn og keramik.

Batterier (ikke i alle afdelinger)
 Ja tak til 
 Batterier

Haveaffald, bioaffald og storskrald
I nogle afdelinger er det muligt at aflevere haveaffald, bioaf-
fald og storskrald. Alle afdelinger i Holbæk skal f.eks. afle-
vere kartoffelskræller og andet grønt i bioaffald.

Husk også, at hvis du sender dine børn ned med affald, skal 
du fortælle dem, hvordan de sorterer affaldet. 

Beboernes 
indsats kunne mærkes
I afdelingen Ringparken i Roskilde oplevede afdelingsbesty-
relsen, at rigtig mange smed affald i opgangene - f.eks. aviser 
og gamle reklamer. 

Formanden Stefan Z. Ahlm sendte derfor et brev rundt til 
alle beboerne. Det hjalp.

 - Vi ridsede to muligheder op. Enten skulle vi som beboere 
blive bedre til at rydde op efter os selv, ellers skulle vi betale 
os fra det, og så ville vi jo skulle betale for oprydning over 
huslejen, fortæller Stefan Z. Ahlm.

Og indsatsen hjalp. Efter beboernes indsats blev affaldet 
afleveret de rigtige steder.

- mly
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I Blegdammen er det ejendomsfunktionæren, 
som står for miljøgården. 

Hver fjortende dag åbner Blegdammens miljøgård, så bebo-
erne kan slippe af med det affald, som ikke må smides ud 
med det almindelige køkkenskrald. Beboeren er selv med til 
at sortere affaldet, så det kommer i de rigtige containere, 
og sortering er vigtigt, for det sparer afdelingen for mange 
udgifter. 

- Førhen havde vi en kæmpe container, hvor der blev kastet 
alt muligt meget blandet affald i. Det kostede en krig at 
få den tømt og sorteret, fortæller afdelingsformand Bodil 
Nielsen. 

- Vi lavede derfor vores nuværende ordning tilbage i 2005, 
hvor vi holdt et stort beboermøde om projektet. Derefter 
skrev vi en folder om projektet, der blev uddelt til beboerne, 
og vi holdt en sjov indvielse med musik, morgenmad og tips-
kupon, forklarer hun. 

I Blegdammen er de glade for affaldsordningen, som er en 
holdbar løsning, alle beboere har del i – også økonomisk, da 
ejendomsfunktionærens tid dækkes af huslejen.  

-ajo

Affaldssortering - med hjælp 
fra ejendomsfunktionæren



13

En ung fyr kigger forbi miljøpladsen for 
at se, om ikke der er noget køkkenud-
styr, han kan overtage. Som stude-
rende og netop fløjet fra barndoms-
hjemmet gælder det om at spare, hvor 
det er muligt, og lidt efter kan han gå 
glad derfra – et par køkkenting rigere.  

Afdelingen Bakkegården, der ligger i 
Roskilde, valgte for over ti år siden at 
oprette en miljøplads, som beboerne 
selv bemander. Hver onsdag kl. 18 - 
19 er det muligt at kigge forbi for at 
smide ting ud eller gøre et fund blandt 
de brugte ting, som andre beboere har 
indleveret. Miljøpladsen bemandes 
hver gang af to miljøvagter, som er be-
boere, der deltager i den frivillige vag-
tordning. Her skiftes 17 frivillige til at 
stå i miljøgården, og de gør det ganske 
gratis. 

Alt fra møbler til kaffemaskiner 
Miljøpladsen tager imod mange af de 
ting, som ikke kan eller må smides ud 
med det almindelige husholdningsaf-
fald. Både møbler, små elektroniske 
apparater, potter, glas og bøger finder 
vej til miljøpladsen, og de mest vel-
holdte ting bliver sat på hylderne langs 
væggen. Det kan jo være, at andre kan 
have glæde af de brugte ting, og flere 
gør også som den studerende og finder 
et par brugbare ting blandt miljøplad-
sens hylder. 

- Der er flere, som kigger forbi for at se, 
om der er noget, de kan bruge. Der har 
for eksempel været en, som gik herfra 
med en pakke grillbestik, som han ville 
bruge i sommerhuset, fortæller Anne-
marie Hansen, der har vagten sammen 
med moren, Birgith Sørensen. 

Miljøvagterne skal kun sørge for at 
holde pladsen åben og vejlede bebo-
erne, så affaldet ryger i de rigtige con-
tainere.

- Når en container er fuld, kontakter 
vi blot ejendomsfunktionæren, som 
sørger for, at Renovations Transport 
henter containeren inden næste åbn-
ingsdag, siger Annemarie Hansen. 
 
Der er mange, der benytter miljøplad-
sen, og der er ingen tvivl om, at det 
kommer afdelingen til gode. 

- Jeg kan i høj grad anbefale ordningen, 
siger afdelingsformanden Jytte Schou.

- Samtidig med, at du får sorteret skral-
det, er det også en god måde at lære de 
andre beboere at kende. Der er jo også 
noget socialt i ordningen, siger hun.  

-ajo

Gør et kup 
blandt miljøpladsens hylder
Der er forskel på, hvordan beboerne slipper af med affaldet i de enkelte afdelinger. Bakkegården 
har valgt at udskifte boligselskabets almindelige affaldssortering med en miljøordning, som bebo-
erne selv står for. 
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Det grønne siges at være godt for 
øjet. Spæde grønne blade og de første 
blomster kan da også få smilet frem 
hos de fleste, når foråret for alvor gør 
sit indtog. Uanset om du bor småt el-
ler stort – på 2. sal eller bolig med 
egen have – har du gode muligheder 
for at gøre dit liv lidt grønnere. En af 
dem, der for alvor har taget de grønne 
tanker til sig, er Elli Brandt. 
 
Et paradis i Sletten
Hos Elli Brandt, der bor i afdelin-
gen Sletten i Borup, er et par enkelte 
planter ikke nok. Sammen med sin 
mand har de bevist, at du ikke behøver 
at begrænse dig, selvom du bor til leje. 

I 2007 flyttede ægteparret ind i en af 
de nyopførte boliger i Sletten. Med sig 
fra villahaven i Silkeborg havde de i et 
stort udvalg af planter i store og små 
potter, krukker og baljer, for allerede 
dengang nød de at arbejde med haven. 
Der gik heller ikke mange måneder, før 
planterne havde fundet sig til rette i 
den nye have, og siden da har ægtepar-
ret sat mange flere planter. 

- Men nu skal vi heller ikke have flere. 
Der er ganske enkelt ikke plads, siger 
Elli Brandt smilende, mens hun viser 
haven frem. 

Hun pointerer, at selvom der er tænkt 
over, hvor de enkelte planter skal stå, 
så skal haven heller ikke virke for or-
ganiseret. 

- Haven skal helst fremstå skødesløs. 
Den må ikke blive for pæn, men skal 
være naturlig og have mange vinkler, 
siger hun. 

Ægteparret er med i Havefestival 2011, 
som afholdes af Haveselskabet. Festi-
valen løber af stablen den sidste uge af 
august, og her er det muligt at besøge 
300 private haver og hente inspiration 
til, hvordan en smuk have opbygges.  

-ajo

Gør livet 
lidt grønnere
En have eller altan er ofte et sted, hvor du søger hen, når du har 
brug for at slappe af og nyde vejret. Her viser du for alvor, om du 
mest er til pryd eller praktiske løsninger.   
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Er du ikke haveejer, men stadig gerne vil have mere grønt omkring 
dig, så har du stadig gode muligheder – især hvis du har en altan. 
  

Jeg har ikke have – 
hvad gør jeg?

Plant i potter 
Uanset hvordan du bor, kan du altid have mindre pot-
teplanter stående i vindueskarmen. Her har du også 
mulighed for at dyrke krydderurter, som du kan bruge i 
madlavningen.    

-ajo

Plant i krukker
Et par lerkrukker er et fint sted til dine blomster, men er du 
mere til nytteplanter, kan du også sagtens dyrke kartofler, 
radiser, gulerødder eller jordbær – blot krukkerne er store 
nok. Lerkrukkeløsningen er mest oplagt, hvis du har altan 
eller en lille have, men du kan også have en jordbærplante 
i en mindre krukke, som kan stå i vindueskarmen. De 
seneste år er det også blevet muligt at købe en plantesæk 
til kartofler, så du kan dyrke kartofler, blot du har en altan, 
og sådan en sæk koster typisk mellem 50 og 100 kr. Spørg 
efter dem i havecentret.  
 

Havelinks:
www.havenyt.dk
www.din-have.dk
www.haven.dk    
se under havefestival 2011 -  åbne  haver
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Det er få gange, at Anna Rasmussen er 
udeblevet fra beboermøderne i afde-
lingen. I over 50 år har Anna Rasmus-
sen deltaget i de fleste afdelingsmøder. 
Hver gang velforberedt.

- Jeg har altid sat mig ind i tingene. Selv-
om jeg ikke er regnskabsuddannet, har 
jeg altid brugt tid på f.eks. at sætte mig 
ind i regnskaberne. Det synes jeg, man 
skal, fortæller Anne Rasmussen.

Tilbage i 1952 flyttede Anna Rasmus-
sen ind i Elmevej nr. 1. Dengang hed 
boligselskabet Andelsboligforenin-
gen af 1899. Anna blev gift, fik barn 
og kunne derfor ikke længere bo på 
Elmevej, hvor man ikke måtte bo tre i 
lejligheden. Indtil familien blev flyttet 
til Bakkegården i Roskilde, måtte de 
bo på dispensation på Elmevej. Famili-
en flyttede så i 1956 til en to-værelses 
på 52 m2 i Bakkegården til en husleje 
på 159 kroner. I dag bor Anne i en fire-
værelses på 69 m2 til knap 4000 kroner 
om måneden.

Man skal 
sætte sig ind i det

Sig din mening
Anna Rasmussen lægger ikke skjul 
på, at nogle opfatter hende som en 
”kværulant”. For hende handler det 
dog om at sige sin mening, og det 
synes hun mange flere skal gøre.

- Det er ligesom om, at folk ikke 
længere gider komme til afde-
lingsmøderne. Folk interesserer sig kun 
for deres eget. Det, synes jeg, er synd. 
Jeg opfatter det som en pligt at møde 
op, siger Anna Rasmussen.

Mange spørger Anna Rasmussen om 
forskellige ting, når de har spørgsmål 
om at bo til leje i selskabet. Nogle 
gange tager Anna Rasmussen også selv 
tingene op på møderne, selvom hun 
synes flere, skal sige deres mening på 
møderne. Beboerne skal være aktive. 

-mly

For Anna Rasmussen er der ingen tvivl. Man skal deltage i møderne 
i boligafdelingen. Og man skal sætte sig ind i tingene før mødet.
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Beboerne har nøglen til at udvikle et boligområde. For Mia Stoltz 
Nielsen handler det om, at beboerne skal tage ansvar for boligom-
råderne nu og i fremtiden. 

Det letteste er blot at betale
12 år er gået siden Mia Stoltz Nielsen 
første gang mødte op til beboer-
møde. Der er siden løbet mange be-
boermøder igennem Mias kalender. 
Hun har også siddet i afdelingsbesty-
relserne i både RUCs ungdomsboliger, 
Blegdammen og Ringparken. I dag 
sidder hun i Selskabsbestyrelsen. Det 
undrer dog ikke Mia, at der er mange, 
som ikke møder op.
 
- Det er jo rart og nemt blot at sidde 
derhjemme og betale huslejen. Jeg 
plejer dog altid at sige min mening, og 
derfor møder jeg op til beboermøder, 
så jeg ikke blot er en del af et tavst 
flertal. 
 
Det var en øjenåbner for Mia Stoltz 
Nielsen at møde op på beboer-
møderne. 
 
- Personligt oplever jeg, at man har 
en større ansvarlighed for afdelin-
gen, når man ved, hvordan tingene 
hænger sammen. Man passer bedre 
på afdelingen. Og vi kan som be-
boere gøre rigtig, rigtig meget for 
at sikre gode boliger og boligom- 
råder, slutter Mia Stoltz Nielsen.

-mly

Beboer:

Vi kan fremtidssikre

Mia Stoltz Nielsen kendte intet til be-
boermøder og afdelingsbestyrelser, da 
hun for 12 år siden mødte op til et be-
boermøde i RUC Ungdomsboliger. Der 
var stole til alle fire, som mødte op. 
 
- Der var ikke nogen, som tog ejerskab for 
afdelingen. F.eks. var der store udgifter til 
regelmæssig udskiftning af en dør, som 
blæste op og gik i stykker. Jeg kom med 
i bestyrelsen, og vi kiggede på problemet. 
Vi investerede i et læhegn, så døren kan 
holde i længere tid. 
 
En lille ting, som betyder, at afdelin-
gen sparer penge, fortæller Mia Stoltz 
Nielsen. For Mia Stoltz Nielsen er det 
med at spare penge kun en ekstra bonus. 
Det væsentlige er, at engagerede beboere 
kan tage ansvar for afdelingen og sikre, at 
den er god at bo i nu, om 2 år og om 10 år.
 
- Jeg mener, at man som beboer skal være 
fremsynet og opmærksom på sin bebyg-
gelse og sine omgivelser. Og man skal 
altid vælge den bedste løsning, så vi kan 
fremtidssikre vores boliger, siger Mia 
Stoltz Nielsen.
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Sådan gør du
-  Læs dagsordenen for mødet og læs også 

bilagene inden mødet. Alle beboere får 
både en første og en anden indkaldelse til 
møderne. Bilagene vil ofte være med anden 
indkaldelse.

-  Mød op og stil spørgsmål, hvis der er no-
get, du ikke forstår. Man skal ikke være 
eks-pert i regnskaber eller andre ting for 
at have en mening. Man skal blot spørge, 
hvis der er noget, man ikke forstår.

-  Du skal ikke være bange for at komme i be-
styrelsen, hvis du møder op. Ofte vil der 
være kandidater nok til bestyrelsen, og du 
vælger selv, om du vil stille op eller ikke. 

Det sker der på et beboermøde
-  Bestyrelsen fortæller om hvad der er sket 

i afdelingen og måske også om kommende 
planer.

-  DU kan som beboer stille spørgsmål om afde-
lingen.

-  Der skal vælges en bestyrelse og repræsen-
tantskabsmedlemmer.

-  Der skal stemmes om forslag. Det kan f.eks. 
være, om der må holdes kæledyr, om der skal 
nye dørtelefoner mv.

-  Budgettet for det kommende år skal ved-
tages. Ud fra budgettet fastsættes huslejen.



19

Skal I have nye altaner, nye dørtele-
foner eller vil I sløjfe nogle af blom-
sterbedene, så huslejen bliver mindre? 
Det er du med til at beslutte som be-
boer i et alment boligselskab. 

Har du et forslag, skal du stille det 
inden mødet. Det gør, at alle be-
boere kan se, hvilke ting de skal 
tage stilling til – en uge før mø-
det. Du skal sende dit forslag til 
formanden for din afdeling se-
nest 14 dage før. Hvis forslaget 
betyder noget for økonomien 
i afdelingen, er det dog en 
god ide allerede nu at tale 
med bestyrelsen om det, 
men det er ikke et krav. 

Sådan gør du
Skriv dit forslag ned. 
Brug gerne blanketten 
du henter på http://
www.bosj.dk/mitfor-
slag, hvor du også 
kan læse mere om 
afdelingsmødet, og 
hvad I kan beslutte.

Stil et forslag
Hvad skal der ske i din afdeling? Det skal du beslutte i august og 
september. Du skal allerede nu forberede dit forslag.

Få en anden til at læse forslaget igen-
nem. Det kan f.eks. være din nabo. Er 

det forståeligt?

Aflever fors-
laget  til for-

manden senest 
14 dage før mø-

det, og gerne før.
Mød op til mødet.

Du kan læse de nu-
værende mødeda-

toer på www.bosj.
dk/mitforslag. Vær  

opmærksom på, at da-
toerne kan blive ændret. 

Alle beboere modtager 
senest 1 måned før mødet 

en indkaldelse til mødet. 
- mly
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Er boligen blevet for lille eller for stor, 
eller har dine boligbehov ændret sig på 
andre punkter? Nu kan du søge boliger 
direkte på boligselskabets hjemme-
side, www.bosj.dk. 

Jeg er allerede boligsøgende
Er du allerede aktiv boligsøgende hos 
os, er du oprettet i vores system. Har du 
tidligere opgivet din e-mailadresse til 
os, kan du få tilsendt dine loginoplys-
ninger ved at klikke på menupunktet 
’Søg bolig’ og trykke på ’Glemt kode’, 
der står nederst i loginboksen. Når du 
udfylder feltet med din e-mailadresse, 
sender vores system straks dine logi-
noplysninger til dig. 

Har du ikke opgivet din e-mailadresse 
til os før, kan du bestille et login. Det 
gør du ved at udfylde en formular, som 
du finder under menupunktet ’Søg bo-
lig’ og derefter vælger ’Bestil login’.  
Vi udleverer kun loginoplysninger via 
e-mail.

Jeg vil godt stå på venteliste til 
familiebolig
Du kan godt skrive dig op til at være 
passiv søgende via hjemmesiden. Så 
optjener du anciennitet på ventelisten, 

men modtager ikke boligtilbud før den 
dag, hvor du melder dig aktiv boligsø-
gende. Du får dine loginoplysninger på 
samme måde som beskrevet i afsnittet 
’Jeg er allerede boligsøgende’. 

Jeg vil godt stå på venteliste til ung-
domsbolig
Er du under uddannelse, kan du søge 
en ungdomsbolig. Du får dine logi-
noplysninger på samme måde som 
beskrevet i afsnittet ’Jeg er allerede 
boligsøgende’. Husk også at kontakte 
RIU, som står for fordelingen af ung-
domsboliger i Roskilde. Dem kan du 
kontakte via www.findbolig.nu 

 Hvad kan jeg se, når jeg logger ind?
Når du opretter dig på bosj.dk, får du 
adgang til ’Min side’, som indeholder 
dine stamoplysninger, en liste over det 
eller de boligselskaber, du er skrevet 
op i, samt en ønskeliste over de bolig-
typer, som du skriver dig op til. 

Den kommende tid bliver opskriv-
ningsdelen udbygget med flere funk-
tioner, så det bliver endnu lettere at 
søge bolig via hjemmesiden.

-ajo

Søg bolig hele døgnet rundt
I foråret åbnede Boligselskabet Sjælland for opskrivning og bolig-
søgning på www.bosj.dk. Nu kan du søge bolig hele døgnet rundt. 

www.bosj.dk
 - døgnet rundt
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Har du problemer med et løbende toilet? Eller 
vil du gerne undersøge, om din emhætte suger 
nok?

Flere af de fejl, der opstår i hjemmet, kan du selv løse. På 
vores hjemmeside www.bosj.dk kan du finde hjælp til 
selvhjælp. Under menupunktet ’Beboer’ har vi samlet en 
lang række tekster under punktet ’Servicehenvendelser’, 
som beskriver de typiske problemer i boligen. Her beskriver 
vi også, hvad du selv kan gøre. I de tilfælde, hvor der er be-
hov for det, har vi også indsat et videoklip, som kort viser, 
hvordan du løser problemet. 

Hurtig selvbetjening

Korte og præcise videoklip
Videoklippene blev introduceret på hjemmesiden i slutnin-
gen af 2010 og er blevet godt modtaget. Over 500 har nu set 
det mest populære af videoklippene – det som handler om 
et løbende toilet – og de bliver både vist på boligselskabets 
hjemmeside, ligesom du kan finde dem på Youtube, hvor 
klippene er uploadet. 

Har du ideer til flere videoklip, som kan hjælpe til at løse 
problemer i hjemmet, er du meget velkommen til at sende 
ideerne til kommunikation@bosj.dk 

-ajo
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Alle kan kontakte Projektrådgivningen, som har kontor i 
Filosofparken i Roskilde. Målet er, at du som frivillig kan 
bruge energien på selve projektet, mens projektrådgivnin-
gen bl.a. kan hjælpe med at søge penge til projekterne eller 
formidle kontakten - gennem Frivilligcenter Roskilde - til 
mange forskellige sociale foreninger..

Alle kan kontakte projektrådgivningen
Alle, der ønsker at gøre en aktiv indsats for at fremme tryg-
hed og trivsel i selskabets afdelinger over hele Sjælland, kan 
benytte projektrådgivningen gratis. Boligselskabet Sjælland 
forventer også at lave lokale samarbejder med foreninger 
og frivilligcentre i andre byer på Sjælland, i de konkrete 
tilfælde. 

Normalt vil projektrådgivningen invitere til et opstartsmøde. 
Projektrådgivningen ligger i Roskilde, men dækker hele 
Sjælland.

Frivillige, afdelingsbestyrelser, aktivitetsudvalg, foreninger 
og organisationer kan få hjælp med bl.a. fundraising, part-
nerskaber og projektstyring. 

-Vores nye samarbejde med Frivilligcenter Roskilde giver 
mulighed for, at vi i langt højere grad kan hjælpe. Vi taler 
muligheder og udfordringer i ideerne og finder ud af, 
hvordan vi bedst får dem ud i virkeligheden, fortæller Fran-
cisco Ortega, leder af boligsocialt team.

Projektrådgivningen kan kontaktes på trivsel@bosj.dk. 

Bliv aktiv i dit boligområde
Baseball, bridge, fodbold, klatring. Boligselskabet Sjælland har en projektrådgivning, som står klar 
til at hjælpe med dine ideer i boligområdet. Projektrådgivningen  samarbejder nu med Frivilligcent-
er Roskilde om at løfte det frivillige engagement.  
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Frivilligcenter Roskilde
Frivilligcenter Roskilde har 110 frivillige so-
ciale medlemsforeninger, hvor borgere kan 
finde støtte eller yde en indsats til gavn for 
andre. Både som bruger og som frivillig får du 
noget med hjem i form af netværk, viden og posi-
tive oplevelser – og det er meget sjovt og beri-
gende at være med til at løfte i flok, fortæller 
projektleder Hanne Lund Madsen. 
Læs mere på www.frivilligcenter-roskilde.dk

Projektrådgivningen
Projektrådgivningen hjælper frivillige, afde-
lingsbestyrelser, aktivitetsudvalg, foreninger 
og organisationer med bl.a. fundraising, part-
nerskaber og projektstyring. Eneste krav, er at 
aktiviteterne fremmer tryghed og/eller trivsel i 
en af selskabets boligafdelinger.
Læs mere på på www.bosj.dk/trivsel



Bagsmækken

Disse tre billeder fra Møllemarken i Havdrup, er venligst udlånt af Inger Hertz.

Den 1. januar 2011 var det 25 år siden, at 
beboerne flyttede ind i Møllemarken 1. 

Billedet viser beboeren i Møllemarken 35, 
der har boet alle 25 år i samme bolig.

Afdelingsbestyrelsen lykønsker her med 
en kurv med lækkerier.

Med venlig hilsen 
Inger Hertz, Møllemarken

25 år

Denne smukke ballon gæstede en varm 
julidag Møllemarken i Havdrup.

Kunne du tænke at se din afdeling her 
på bagsmækken, så send et par billeder 
til beboerdemokrati@bosj.dk.

Skriv et par ord om billederne, årstal, 
afdeling og lignende, så finder vi på no-
get sammen.

- hob


