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det oRdiNæRe RepRæ-
seNtANtskAbsmøde blev 
Afholdt i midteN Af 
juNi, oG heR blev bÅde 
vAlGt Nye medlemmeR 
til oRGANisAtioNsbe-
styRelseN sAmt vedtA-
Get eNdNu eN fusioN.

pÅ mødet tAkkede de 
to NæstfoRmæNd Af, 
oG dem bRiNGeR vi oGsÅ 
et iNteRview med.

sommeReN bydeR pÅ fle-
Re udeNdøRsAktiviteteR, 
oG i deN ANledNiNG AN-
meldeR vi fem AfdeliN-
GeRs leGeplAdseR.

selvom tempeRAtuReRNe 
stiGeR udeNfoR, eR det 
viGtiGt oGsÅ At væRe op-
mæRksom pÅ vARmeReG-
NiNGeN AlleRede Nu, foR 
eNeRGipRiseRNe eR ste-
Get voldsomt.

GRAvemAskiNeRNe hAR 
tRAvlt i holbæk, hvoR 
boliGselskAbet eR i GANG 
med byGGeRiet Af et bo-
sted foR siNdslideNde.

i ÅGeRupvæNGe i eR 
hÅNdvæRkeRNe i fæRd 
med At teste foRskelli-
Ge metodeR til At fjeRNe 
skimmelsvAmpeN i boli-
GeRNes kRybekældRe.
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kæRe læseR
Den 11. juni kunne Boligselskabet Sjælland 
afholde det andet ordinære repræsentant-
skabsmøde i selskabets levetid. Det blev 
på flere måder et møde, der lægger op til, 
hvordan fremtiden for selskabet efter dan-
nelsen, vil forme sig. Det var mødet, hvor 
den første årsberetning og det første regn-
skab kunne fremlægges til godkendelse for 
selskabets øverste myndighed.

Beretningen gav et godt indblik i årets gang 
og dermed de mange opgaver, der følger 
med ved de fusioner, selskabet har deltaget 
i. Til trods for stort arbejdspres og utallige 
opgaver, der skulle tages beslutning om og 
udføres, så er disse løst. Repræsentantska-
bet godkendte både beretning og regnskab 
enstemmigt, hvilket er et godt skulderklap 
til organisationsbestyrelse og administra-
tion for det udførte arbejde.

Aftalen med DAB blev nævnt i beretningen, 
idet dette samarbejde har udviklet sig me-
get positivt. Der er på flere områder skabt 
kontakt til fælles gavn og glæde for med-
arbejderne i begge organisationer. Det er 
en god ting, at der er sparringspartnere i 
forbindelse med løsning af opgaver, der er 
fælles for selskaberne, og allerede nu bliver 
dette udnyttet på flere fronter.

Det blev også mødet, hvor der skulle ta-
ges afsked med de hidtidige næstformænd 
– Edith Olsen og Bent Kobbelgaard, der 
udtrådte af bestyrelsen. Ligeledes havde 
Karen Margrethe Ørsted også besluttet at 
udtræde.

En ny næstformand blev valgt – Stig Lysdal 
fra Haraldskær/Egelund. Stig Lysdal er ”gam-

mel rotte” i det beboerdemokratiske, idet 
han foruden at være medlem af afdelingsbe-
styrelse også er med i organisationsbestyrel-
sen. Bestyrelsens sammensætning består nu 
af medlemmer, der kommer fra alle tre tidli-
gere organisationer – Roskilde Boligselskab, 
Andelsboligforeningen af 1899 og Ringsted 
Bys Boligselskab, hvilket er et godt grundlag 
for det fremtidige arbejde.

Som ekstrapunkt på mødets dagsorden 
var godkendelse af sammenlægning med 
Karlemose Kollegiet. Repræsentantskabet 
besluttede enstemmigt at godkende sam-
menlægningen, så Karlemose Kollegiet fra 
den 1. januar 2009 bliver en afdeling under 
Boligselskabet Sjælland. Sammenlægnin-
gen skal nu endeligt godkendes i kommu-
nerne – Køge og Roskilde.

En af de næste store opgaver for organi-
sationsbestyrelsen bliver at finde en ny di-
rektør til at tage over, når de to nuværende 
går på pension ved årets udgang. Dette ar-
bejde er igangsat, og annoncering vil ske 
umiddelbart efter sommerferien.

En anden stor opgave, som administra-
tionen i øjeblikket arbejder med, er im-
plementering af ændringer i driften, der 
skal sikre bedre service for beboerne. Den 
bedre service skal blandt andet gå på god 
tilgængelighed og på udgift til drift, der 
svarer til de enkelte afdelingers ønsker og 
driftsplaner.

 -  ON
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NæstfoRmæNd tAkkeR Af
på repræsentantskabsmødet den 11. juni takkede boligselskabet sjællands sideordnede næstformænd af. vi 
mødte dem inden til en snak om årene, der er gået, og om beslutningen om at sige farvel til en organisation, der 
har sat kursen den rette vej. 

Siden fusionen i 2007 har de siddet som si-
deordnede næstformænd i Boligselskabet 
Sjælland. Edith Olsen kom fra Roskilde Bo-
ligselskab, hvor hun havde siddet i organisa-
tionsbestyrelsen siden 1974 og fra 1988 som 
formand. Bent Kobbelgaard blev valgt ind i 
AB99’s hovedbestyrelse i 2001, og i 2002 
blev han valgt til formand. Begge to var med 
til at drøfte og foreslå en fusion af de to or-
ganisationer i 2006.
 
- Det var en spændende proces, vi var igen-
nem. Jeg husker, at vi altid talte lige ud af po-
sen, og samtidig nærede vi stor respekt for 
hinanden og de organisationer, vi kom fra, 
fortæller Edith Olsen, og Bent Kobbelgaard 
nikker.
 
- Jeg kan huske, at vi brugte lang tid på at 
drøfte alle fordelene, der var ved en fusion, 
og hvordan vi fik det forklaret til beboerne. 
Det var en spændende tid, fordi vi virkelig 
brændte for en fusion, men det var jo repræ-
sentantskabet i Roskilde Boligselskab og be-
boerne i AB99, der i sidste ende afgjorde, om 

den kunne blive til noget, husker Bent Kob-
belgaard.
 
beboerdemokratiet som drivkraft
Gennem årene har beboerdemokratiet opta-
get både Edith Olsen og Bent Kobbelgaard.

- Jeg har altid brændt for beboerdemokratiet 
og de muligheder, beboerne har for at præge 
deres afdeling, fortæller Bent Kobbelgaard 

Edith Olsen er enig.

- Min mærkesag har altid været at få fortalt af-
delingerne om mulighederne i beboerdemokra-
tiet og få dem til at bruge det, fortæller hun. 

præge bybilledet
Gennem tiden har både Bent og Edith sat de-
res fingeraftryk mange steder. De har været 
med til at tage det første spadestik, når der 
skulle bygges nye afdelinger.
 
- Det var dejligt at være med til at udvikle 
byen og omegnen, fortæller Edith Olsen. 

en velovervejet beslutning
De er begge glade for, at fusionen blev en 
realitet, men tiden til at overlade roret til nye 
kræfter er også kommet. 
- For mig var fusionen målet, og derfor fal-
der det mig helt naturligt at stoppe i organi-
sationsbestyrelsen nu. Jeg fortsætter med at 
sidde i afdelingsbestyrelsen i i Bjergbakken, 
hvor jeg bor, fortæller Edith Olsen. 

- Jeg har lovet min kone, at når jeg nåede 63 år 
og skulle på efterløn, ville jeg samtidig stoppe 
med at være aktiv i bestyrelsesarbejdet for at 
få mere tid til familien. Jeg er også trådt ud 
af afdelingsbestyrelsen i Troldehøj, fortæller 
Bent Kobbelgaard. 

- Vi er begge to trygge og glade for, at Jan 
René Petersen er formand. Han sætter sig ind 
i de emner, der er på dagsordenen, og hvad 
der ellers rører sig i organisationen og sekto-
ren, slutter de enstemmigt. 

Edith Olsen og Bent Kobbelgaard.
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onsdag den 11. juni 2008 lagde Roskilde kongrescenter atter lokaler til 
boligselskabet sjællands ordinære repræsentantskabsmøde.

På dagsordenen til Boligselskabet Sjællands 
andet ordinære repræsentantskabsmøde var 
der lagt op til flere spændende - og vemodige 
- emner. Det var en aften, hvor der atter var 
en fusion på tale, ligesom der skulle vælges 
næstformand og seks bestyrelsesmedlemmer 
til organisationsbestyrelsen.

Årsberetning
Formanden Jan René Petersen samt admini-
strerende direktør Ole Nyholm stod for frem-
lægningen af årsberetningen, og naturligt nok 
var det blandt andet arbejdet i forbindelse 
med fusionen sidste år, der blev talt om. 

Mange grupper har arbejdet hårdt siden fu-
sionen for at få alting på plads, og der var tak 
til alle medarbejdere samt afdelingsbestyrel-
ser, der har udøvet en stor indsats.

Det har været et begivenhedsrigt år, som 
ikke blot bød på fusionen mellem de to op-
rindelige boligorganisationer men også med 
Ringsted Bys Boligselskab og Borup Andels-
boligforening.

Jan René Petersen kunne berette, at til BL’s 
repræsentantskabsvalg for et par måneder 
siden fik boligselskabet tre repræsentanter 

med i kreds 2 - Anne Heidelbach, Annette 
Sørensen og Nina Lundgren.

Formanden var også kort inde på, at Bolig-
selskabet Sjælland står til at få ny direktør i 
slutningen af året, hvor de to nuværende di-
rektører, Ole Nyholm og Hugo Christensen , 
fratræder. 

Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der sam-
men med en ekstern konsulent er i gang med 
at udarbejde en stillingsannonce, som for-
ventes klar efter sommerferien.

Nye bebyggelser
De kommende år byder på en række nye byg-
gesager for boligselskabet. I Holbæk er byg-
geriet af et socialpsykiatrisk bosted startet, 
og opførelsen af ældreboliger i Havdrup på-
begyndes snart. På Amtsstue Allé i Ringsted 
skal en række ældreboliger opføres, som bo-
ligselskabet bliver driftsherre på, og i Bjæver-
skov er Boligselskabet Sjælland også drifts-
herre på 20-22 familieboliger, der snart skal 
bygges. For de to sidstes vedkommende skal 
bygherrerollen udbydes.

spørgsmål og debat
Efter fremlæggelsen af årsberetningen havde 

flere af de fremmødte spørgsmål om æn-
dringerne i forbindelse med planlægning af 
afdelingernes regnskabs- og budgetmøder, 
udsendelse af flyttetilbud, drift i områderne 
samt beboerrådgiverordningen. Ole Nyholm 
og Jan René Petersen besvarede efterfølgen-
de de forskellige indlæg.

Godkendt uden indvendinger
Boligselskabet Sjællands årsregnskab blev kort 
gennemgået, og da ingen havde indsigelser mod 
regnskabet, blev det enstemmigt godkendt.

Sammenlægningen med Karlemose Kollegiet 
blev ligeledes godt modtaget og godkendt 
uden yderligere kommentarer.

farvel og tak for de mange gode år
Repræsentantskabsmødet bød også på et 
farvel til selskabets to næstformænd - Edith 
Olsen og Bent Kobbelgaard, der begge har 
været med i de gamle organisationer i mange 
år, og der var blomster og stående klapsalver 
til de to. 

De overlader nu næstformandsposten til Stig 
Lysdal, som blev enstemmigt valgt af repræ-
sentantskabet. 

RepRæseNtANtskAbsmøde

Næstformand Stig Lysdal.
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vAlGt pÅ mødet

På repræsentantskabsmødet blev følgen-
de valgt:

Næstformand
Stig Lysdal

medlemmer til organisationsbestyrelsen
Anne Heidelbach
Annette Sørensen
Hjørdis Jensen
Lisbeth Blom Møller
Nina Lundgren
Ole Meincke

suppleanter
Per Brink-Kjær
Lise Skovgaard
Mogens Skanning
Jytte Brøns
Anna Hansen

Genvalgt til kursusudvalget
John Agertoft
Anna Hansen
Claus Egholm Nielsen
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pÅ job med
it-AfdeliNGeN
boligselskabet sjællands it-afdeling har kun interne opgaver og dermed 
ingen direkte kontakt til beboerne. Alligevel har afdelingen ofte forry-
gende travlt.

Da Søren Præst blev ansat i boligselskabet 
for seks år siden, var han den første it-med-
arbejder i organisationen. Det var dengang, 
hvor det kun var få medarbejdere, der havde 
adgang til e-mails, og hvor ingen af område-
kontorerne var koblet op til it-systemerne.

- Første opgave var oprette e-mail adresser til 
alle medarbejdere, fortæller Søren Præst.

Siden er Brian Sandager og Claus Fabritius 
kommet til, og den tre mand store afdeling 
sørger hver dag for, at boligselskabets elek-
troniske udstyr fungerer.

vagtordning om morgenen
It-afdelingen har en vagtordning, hvor det er 
muligt at ringe til en af dem allerede kl. 7 om 
morgenen, hvis der er problemer med com-
puteren, fastnettelefonen, printer- og kopi-
maskiner samt it-systemerne. Det er især re-
levant for område- og ejendomskontorerne, 
som åbner tidligere end administrationen.

- Den af os, der har vagten, har så sin telefon 
åben fra kl. 7 og kan svare på spørgsmål eller 
køre ud til kontorer, der eventuelt har proble-
mer. Hvis det ikke er nødvendigt, møder han 

blot ind på Parkvænget kl. 08.30 som resten 
af it-medarbejderne, siger Brian Sandager.

På den måde er det muligt at få løst proble-
merne med det samme i stedet for, at de min-
dre kontorer må vente halvanden time på, at 
it-afdelingen møder på arbejde.

en helt almindelig arbejdsdag
It-afdelingens første arbejdsopgave, når de 
møder om morgenen, er at tjekke, om alle it-
systemer fungerer, som de skal. Kører mail-

serveren, er der adgang til internettet, virker 
bolig- og lønprogrammerne, og har antivirus-
programmet registreret noget usædvanligt.

Telefonsystemerne bliver også kontrolleret, 
inden afdelingen kan gå i gang med resten af 
dagens opgaver.

En arbejdsdag kan dog være svær at forudse. 

- Vi yder først og fremmest support over for vo-
res kolleger, og det vil sige, at vi bruger en del tid 

Søren i gang med at ordne kopimaskinen.

sæNk elfoRbRuGet

Computere bruger meget strøm, men vil 
du gerne mindske dit elforbrug, så er her 
en række råd fra it-afdelingen:

- hvis din computer konstant står tændt, er 
der meget at spare ved at indstille strøm-
styringen, så computeren selv sørger for at 
gå i dvale. Du skal bare sørge for at slukke 
skærmen. Ellers sørg for at at sætte din 
computer til at gå i dvale efter fem minut-
ter, hvor du ikke bruger den aktivt.

- brug en elspareskinne til din computer, 
printer, skrivebordslampe m.m. En elspare-
skinne er en intelligent stikdåse, som auto-
matisk slukker alle de apparater, du slutter 
til elspareskinnen. På den måde bruger ap-
paraterne ikke unødig standby energi.

- brug en bærbar computer - den kræver 
kun en fjerdedel så meget strøm.  Skift 
alternativt den gamle computerskærm ud 
med en ny fladskærm.
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på hjælpe ved pludseligt opståede problemer, 
såsom hvis en kollega ikke kan få et af program-
merne til at virke, eller hvis printer- eller kopima-
skinerne går ned, forklarer Claus Fabritius.

Da fejl og problemer sjældent kan forudsiges, 
gør det arbejdsdagen noget mere uforudsige-
lig for afdelingen.

Alt elektronisk udstyr
Populært sagt har it-afdelingen ansvaret for, at 
”alt, der kan sættes strøm til, virker”, og det dæk-
ker mange forskellige ting i boligselskabet.

- Vi sørger for at udbygge computer- og te-
lefonsystemerne, installere opdateringer af 
programmerne, rette brugerfejl ved printer- 
og kopimaskiner samt oprette nye medarbej-
dere i computer- og telefonsystemerne, siger 
Søren Præst.

- Desuden sørger vi for indkøb af alt it-udstyr, 
generel vedligeholdelse på it-området og, sik-
kerhedstjek af systemerne. Vi arbejder også 
på at fremtidssikre af alt udstyr, så boligsel-

skabet hele tiden kan følge med det teknolo-
giske udvikling, fortæller Brian Sandager.

It-afdelingen har den generelle kontakt til it-
leverandører og udbydere af software. Des-
uden underviser afdelingen også nye brugere 
og står sammen med kommunikationsafde-
lingen for webmasterkurser for afdelingsbe-
styrelsesmedlemmerne samt driften af hjem-
mesiden og intranettet.

udfordringer
It-afdelingen arbejder løbende på at tilpasse 
it-systemerne, så medarbejderne i boligsel-
skabet får gode arbejdsbetingelser.

Den seneste store udfordring for afdelingen 
var ved årsskiftet, da lokalkontoret i Ring-
sted fik nye lokaler. Der blev oprettet en ny 
telefonforbindelse, så kontoret kom på sam-
me telefon- og computersystem som admini-
strationen på Parkvænget og Køgevej.

Der blev også installeret telefoner og en ny 
kopimaskine samt sat en kundecomputer op, 

som beboerne har mulighed for at bruge til 
at læse om boligafdelingerne, når de besøger 
kontoret.
  
Selve opsætningen var dog ikke helt smerte-
fri, da TDC ikke leverede de lovede produk-
ter til tiden.

- Leveringsaftalerne blev ikke overholdt, så 
til sidst måtte vi lave en række nødløsninger, 
så det stadig var muligt at ringe til kontoret i 
Ringsted, fortæller Claus Fabritius.

de kommende servicecentre
I skrivende stund er der en del opgaver i for-
bindelse med oprettelsen af de nye servicecen-
tre, og det er især servicecenter Roskilde Vest, 
der får besøg af it-medarbejderne.

- Roskilde Vest er det eneste af servicecen-
trene, der endnu ikke er på det fælles tele-
fon- og computersystem, så det er vi i gang 
med at klare, siger Claus Fabritius. 

installering af opdateringer samt nye • 
programmer 

webmasterkurser for afdelingsbesty-• 
relsesmedlemmerne

indkøb af nyt elektronisk udstyr• 

kontakt til it-leverandører• 

typiske opGAveR

opsætning af nyt it-udstyr• 

oprette nye medarbejdere i telefon- • 
og computersystemet

vedligeholdelse af datasystemer• 

support af alt elektronisk udstyr • 

sikkerhedstjek• 

Claus på et af ejendomskontorerne.

Brian ved serverne.

side 7



heRluf tRollesvej

Bebyggelsen stod indflytningsklar i 2002, 
men meget var blevet sparet væk under fær-
diggørelsen af projektet. Der var blandt an-
det ikke penge til at lægge asfalt på vejene 
og på parkeringspladsen i bebyggelsen. 

Hver gang en bil kørte gennem bebyggelsen, 
stod der en stor støvsky op, som fløj ind over 
terrasserne til stor gene for beboerne.
 
- I bestyrelsen var vi meget kede af, at be-
boerne var udsat for al det støv, som satte 
sig på vinduer og i vindueskarme og gjorde 
det næsten umuligt at sidde terrassen, når 
bilerne kørte frem og tilbage, forklarer Birgit 
Jacobsen, der er formand i afdelingen. 

Efter kort tid tog bestyrelsen initiativ til at 
finde midler, så der kunne blive lagt asfalt i 
bebyggelsen.
 
- Det er blevet rigtig godt, og nu mangler vi 
bare, at gartneren kigger forbi og retter kan-
terne op, men vi er bestemt meget glade for, 
at der ikke længere flyver støv om ørerne på 
os, fortæller hun.

mangler et fælleshus
Birgit Jacobsen har siddet i afdelingsbesty-
relsen siden 2002, og i 2006 blev hun valgt til 
formand. Hun er glad for at bo i afdelingen og 
arbejder på at få et aktivitetsudvalg op at stå.

heRluf tRollesvej

Adresse: Herluf Trollesvej.

Bygget: 2002.

Afdelingen har 43 lejemål.

Centralt i tølløse og kun 10 minutters kørsel fra holbæk ligger herluf trollesvej. Afdelingen beboere er ho-
vedsagligt ældre, men en del børnefamilier har også bosat sig der. 

 - Det vil være dejligt med et udvalg, der kan 
arrangere en sommerfest og en fastelavns-
fest for børnene, fortæller hun, men erken-
der samtidig, at det er svært at få noget op at 
stå, når afdelingen mangler et fælleshus, hvor 
beboerne kan samles om fællesaktiviteter. 

samarbejde
Afdelingsbestyrelsen har holdt et møde med 
de øvrige afdelingsbestyrelser i Tølløse, og de 
fandt ud af, at alle parter kan få noget ud af at 
mødes og drøfte fælles problemstillinger. 
 
- Der er god fornuft i at mødes og tale sam-
men. Vi kan faktisk bruge hinanden, siger 
Birgit Jacobsen.  
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sletteN

sletteN

Adresse: Ærtemarken 1-41, Borup

Bygget: 2006/2007.

Afdelingen har 50 lejemål.

Afdelingen tilhører Skovbo Boligselskab.

engagerede beboere, højt til himlen, smuk udsigt og socialt nærvær er lig med sletten i borup.

I udkanten af Borup opførte boligselskabet 
50 familieboliger for Skovbo Boligselskab 
i 2006. De stod klar til indflytning for et år 
siden. Her bor familier, pensionister, enlige, 
unge, gamle og børn i en skøn forening, og 
ifølge formand Pia Christensen er mange så 
glade for at bo der, at de skal bæres derfra.

med fra starten
Da Pia Christensen flyttede ind den 1. marts 
2007, var hun ikke i tvivl om, at hun ville 
være med i afdelingsbestyrelsen. Hun havde 
ikke haft i tankerne, at hun skulle være for-
mand, men da der blev peget på hende, tak-
kede hun ja.
 
- Der var stor tilslutning til bestyrelsen på vo-
res første beboermøde, husker hun. 

- Mange var mødt op, fordi de var interes-
serede og nysgerrige over det, der skulle ske 
i deres nye afdeling. Selvfølgelig var der også 
en række fejl og mangler ved boligerne, der 
skulle udbedres, og det er noget, der trækker 
beboerne til møde, fortsætter hun. 

Bestyrelsen har haft travlt det første år.
 
- Alt skulle startes op. Vi skulle bestille alt 
inventar til beboerhuset, invitere til sociale 
arrangementer, skrive nyhedsbrev og så vide-
re, men det har været sjovt og spændende at 
være med til at præge afdelingen fra starten, 
fortæller Pia Christensen. 

Træer og en flagstang
Opførslen af Sletten blev dyrere end bereg-
net, og beplantningen af træer i området 
blev derfor sparet væk. 

- Vi kæmper for at få opført alt det, der er 
sparet væk. Vi vil gerne have nogle træer og 
en flagstang, så det er hyggeligt at komme 
ind i bebyggelsen, forklarer Pia Christensen. 

Afdelingsbestyrelsen har planer om at lave en 
arbejdsweekend, hvor beboerne skal hjælpe 
med at anlægge en græsplæne, så børnene 
kan få en fodboldbane. 

- Vi har spurgt beboerne, om de har lyst til 
at være med til en arbejdsweekend, og de er 
meget positive indstillet overfor ideen, for-
tæller hun. 

social komsammen og god tone
Hver onsdag mødes afdelingens pensionister 
i fælleshuset. De hygger sig sammen og spi-
ser en bid mad. 

- Onsdagskomsammen er et meget populært 
arrangement, faktisk så populært, at det net-
op er blevet besluttet, at hver fjerde onsdag 
skal det holdes om aftenen. Så har os, der ar-
bejder, en mulighed for at deltage, fortæller 
Pia Christensen. 

Afdelingens beboerhus har lagt vægge til 
julekomsammen, og hvis alt går vel, vil den 
inden længe også rumme fællesspisning for 
alle beboerne. 

kunst skaber liv 
Bebyggelsen er blevet udsmykket at kunst-
neren, Helle Hove. Det giver bygningerne 
et flot og anderledes udseende. I gavlen på 
hvert hus har hun skabt en spændende ef-
fekt, som tiltrækker og forundrer øjnene. 
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I maj og juni 2007 gennemførte rådgivnings-
firmaet Bøgh & Vogensen en omfattende 
undersøgelse af indeklimaet i boligerne i 
Ågerupvænge I. Der var mistanke om, at bo-
ligerne var angrebet af skimmelsvamp, og 
firmaet udførte derfor en række tests i hver 
enkelt bolig.

Heldigvis viste det sig, at der ikke var skim-
melsvamp i boligernes indervægge. Til gen-
gæld var alle krybekældre angrebet af den 
ubudne gæst, og dette skal nu udbedres.

tilskud fra landsbyggefonden
Boligselskabet Sjælland administrerer Åge-
rupvænge I for Fjordbo og kontaktede der-
for Landsbyggefonden i efteråret.

- Renoveringen af Ågerupvænge I kommer 
til at koste over 50 millioner kroner i hånd-
værkerudgifter, og dertil kommer diverse 
omkostninger og gebyrer. Derfor har det 
været helt naturligt at inddrage Landsbygge-
fonden, som nu hjælper med at finansiere re-
noveringsprojektet, siger arkitekt Flemming 
Østergaard fra Boligselskabet Sjælland.

Landsbyggefonden giver økonomisk tilskud 
til renoveringer i den almene boligsektor, og 
som alle boligafdelinger betaler tilskud til.

pilotprojekt i gang
Mens forhandlingerne med Landsbyggefon-
den har fundet sted, er der blevet udarbejdet 
en række forslag til, hvordan skimmelsvam-
pen bedst kan fjernes fra lejemålene.

- Nu er vi så i gang med pilotprojektet, hvor 
vi gennemfører en renovering i tre lejemål 
med tre forskellige metoder over de næ-
ste måneder. Forsøget skal gøre os klogere 
på hvilken løsning, der er bedst i forhold til 
blandt andet pris, tidsforbrug og byggeme-
toder, forklarer Flemming Østergaard.

- Når pilotprojektet slutter til september, 
bliver resultaterne evalueret, og vi sender 
derpå en indstilling til organisationsbesty-
relsen, afdelingsbestyrelsen samt til Lands-
byggefonden. Desuden bliver evalueringen 
fremlagt på et beboermøde, inden det be-
sluttes, hvilken metode vi skal bruge til at 
renovere de resterende 80 boliger, siger 
Flemming Østergaard.

Renovering i 2009
Evalueringen og valg af renoveringsmetode 
forventes at tage nogle måneder. Dernæst 
bliver et forslag til den videre arbejdsplan 
udarbejdet, og der indhentes tilbud fra hand-
værkerfirmaer, inden selve renoveringen kan 
finde sted. 

ReNsNiNG Af ÅGeRupvæNGe i
i 2007 blev det konstateret, at krybekældrene i Ågerupvænge i’s boliger var angrebet af skimmelsvamp. Nu 
er de første beboere genhuset, mens boligselskabet tester forskellige metoder til at fjerne svampen.

Der er ikke meget plads i krybekældrene.

Det forventes, at selve byggeprocessen 
kan opstarte til maj 2009, og at arbejdet vil 
strække sig over 12 måneder.

kommunikationen er blevet bedre
Formand i Ågerupvænge I, Hannelore Larsen, 
følger med i projektet.

- I månederne op til, at vi modtog undersø-
gelsen sidste år, vidste vi ikke noget om, hvor 
omfattende skimmelsvampen var, og det var 
ret frustrerende, fortæller Hannelore Larsen.

- Det viste sig heldigvis, at skimmelsvampen 
stort ikke befandt sig i beboelsesrummene, 
men vi savnede flere informationer fra bolig-
selskabet, siger hun.

- Jeg talte derfor med boligselskabet om det, 
og siden er kommunikationen blevet væsent-
lig bedre. Flemming Østergaard er rigtig god i 
den sammenhæng, for han er altid parat til at 
svare på vores spørgsmål, når vi henvender os, 
siger Hannelore Larsen.

De fleste beboere tager det stille og roligt, 
for de ved, at det vil vare et stykke tid endnu, 
før boligerne er færdigrenoverede. 

- Forsøgsprojektet i gang nu, og det er godt. 
Nu venter vi spændt på at høre resultaterne, 
afslutter Hannelore Larsen. 
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Krybekælderen fyldes op.

Arbejdet omfatter:
fjerne gulve, inklusiv isolering og gulvbjælker, • 
tværvægge, køkken og baderumsinventar
opskære vægge, inklusiv facader og lejlig-• 
hedsskel, op til en meter over gulv
fjerne vægbeklædninger, så selve kon-• 
struktionen fritlægges
fritlægge vægge i baderum i hele højden• 
fjerne rørledninger i krybekælderen• 
afrense fritlagte konstruktioner for skim-• 
melsvamp – det kontrolleres, at skimmel-
svampen er fjernet
konstruere en ny gulvkonstruktion – kry-• 
bekælderen fyldes, gulvet isoleres, ny be-
tonplade støbes, der udføres radonsikring 
og der lægges nyt gulv
føre diverse rør under nyt trægulv og i • 
nye/fritlagte vægge i baderum
lave gulvvarme i baderum• 
vægge beklædes og lukkes på ny• 
sikre vægge og gulv i baderum/vådrum og • 
lægge/opsætte klinker/fliser
montere nyt køkken og nyt baderumsin-• 
ventar
boligen males og rengøres.• 

Krybekælder bevares – arbejdet foretages 
nedefra.

Arbejdet omfatter:
etablere et større adgangshul til krybekæl-• 
deren
fjerne isolering i bjælkelaget• 
fjerne rørisolering og rør i krybekælderen• 
udgrave gulvet i krybekælderen for at få • 
plads til ny gulvkonstruktion
lukke ventilationshuller i sokkel og etablere • 
ny ventilation af krybekælderen
udgrave langs facader for etablering af nyt • 
dræn og udvendig isolering af sokkel (di-
verse planter, fliser og lignende reetableres 
efter endt arbejde)
isolere gulv i krybekælder og støbe nyt be-• 
tonlag, som også udgør en radonsikring
afrense bjælkelag m.m. for skimmelsvamp • 
– der udføres kontrol
nye rørinstallationer i krybekælder• 
isolere bjælkelag• 
nedtage køkken- og badeværelsesinventar• 
opskære vægge, inklusiv facader og lejlig-• 
hedsskel, op til en meter over gulv (væg-
beklædninger fjernes), så selve konstruk-
tionen fritlægges
fritlægge vægge i baderum i hele højden• 
fjerne gulvbelægning og gulvplader i ba-• 
derum
afrense fritlagte konstruktioner i vægge • 
for skimmelsvamp – det kontrolleres, at 
skimmelsvampen er fjernet
vægge beklædes og lukkes på ny• 
sikre vægge og gulv i baderum/vådrum og • 
lægge/opsætte klinker/fliser
indbygge gulvvarme i baderumsgulvet• 
montere nyt køkken og nyt baderumsin-• 
ventar
boligen males og rengøres.• 

Krybekælderen bevares – arbejdet foretages 
oppefra.

Arbejdet omfatter:
fjerne gulvbelægninger, inklusiv isolering, • 
tværvægge, køkken og baderumsinventar
bevare gulvbjælker – der etableres større • 
adgang til krybekælder
opskære vægge, inklusiv facader og lejlig-• 
hedsskel, op til en meter over gulv
fjerne vægbeklædninger, så selve kon-• 
struktionen fritlægges
fritlægge vægge i baderum i hele højden• 
fjerne rørledninger i krybekælderen• 
udgrave gulvet i krybekælderen for at få • 
plads til ny gulvkonstruktion
lukke ventilationshuller i sokkel og etablere • 
ny ventilation af krybekælderen
udgrave langs facader for etablering af nyt • 
dræn og udvendig isolering af sokkel (di-
verse planter, fliser og lignende reetableres 
efter endt arbejde)
isolere gulv i krybekælder og støbe nyt be-• 
tonlag, som også udgør en radonsikring
afrense bjælkelag m.m. for skimmelsvamp • 
– der udføres kontrol
udføre nye rørinstallationer i krybekælder• 
isolere bjælkelag• 
lægge nye gulvbrædder• 
i baderum udstøbes ny betonplade udført • 
på stålplade og understøttet af bjælker – 
der udføres gulvvarme
afrense fritlagte konstruktioner i vægge • 
for skimmelsvamp – det kontrolleres, at 
skimmelsvampen er fjernet
vægge beklædes/lukkes på ny• 
sikre vægge og gulv i baderum/vådrum og • 
lægge/opsætte klinker/fliser
montere nyt køkken og nyt baderumsin-• 
ventar
boligen males og rengøres.• 

model A model b model C

uNdGÅ skimmelsvAmp

Du kan selv gøre en række ting for 
at forhindre, at du får skimmelsvamp 
i din bolig. Sørg for at lufte godt ud 
hver dag og hold temperaturen i hvert 
rum på minimum 15 grader.

Læs flere gode råd på:
www.skimmel.dk
www. bolius.dk
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for et halvt år siden strammede politiet og fogedretten proceduren for udsættelse, og det betyder i værste fald, 
at du kan risikere at miste alt dit indbo, hvis du bliver smidt ud på grund af manglende huslejeindbetaling.

Huslejen må og skal betales - og den skal be-
tales til tiden. Hvis ikke du overholder dette, 
risikerer du i sidste ende at blive sat ud af 
boligen.

Rykkerproceduren kort
Bliver huslejen ikke betalt, udsender bolig-
selskabet et rykkerbrev en uge efter sidste 
rettidige indbetaling. Rykkergebyret tilføjes 
næste måneds huslejeopkrævning. Betalings-
fristen for manglende husleje er på tre dage, 
og i rykkerbrevet advares der om en mulig 
ophævelse af lejemålet. 

Bliver huslejen ikke indbetalt efter første ryk-
kerbrev, udsendes andet rykkerbrev, og der 
tilføjes yderligere et rykkergebyr. I samme 
brev ophæves lejemålet, og boligselskabet 
tager kontakt til fogeden med henblik på 
udsættelse. Effektiv udsættelse sker to til 
tre uger efter, udsættelsen er stadfæstet ved 
møde i retten.

boligen ryddes 
Fogeden sørger for i samarbejde med politiet 
og boligselskabet at sætte beboeren ud, men 
der er sket ændringer i procedurerne i forbin-
delse med indboet ved en udsættelsessag.

Det er politiet, der tager stilling til, hvad der 
skal ske med lejerens indbo. Efter de nye ret-
ningslinjer er politiet mere kritiske over for, 
hvordan sorteringen af indbo foregår.

- Politiet ønsker kun at opbevare ting, der kan 
dække deres egne omkostninger i forbindelse 
med opbevaring, forklarer beboerkonsulent 
Bent Bjerregaard Nielsen.

- Det betyder i realiteten, at det kun er få 
værdigenstande, som politiet tager sig af - de 
fleste ejendele bliver sendt til destruktion 
med det samme, siger han.

De ejendele, som politiet ikke tager i deres va-
retægt, skal destrueres, da det er personlige ef-
fekter, som boligselskabet ikke må opbevare.

flere udsættelsessager
I hele den almene boligsektor har der været 
en kraftig stigning i antallet af udsættelses-
sager de seneste år. I 2006 var der således 
omkring 1970 reelle udsættelser fra almene 
boliger. 

I år har Boligselskabet Sjælland cirka 75 vars-
lede udsættelser om måneden.

NÅR huslejeN ikke betAles

- I realiteten er det kun omkring 10 lejemål om 
måneden, der bliver udsat på grund af mang-
lende husleje - resten når at skaffe pengene 
inden, oplyser huslejeafdelingen i Boligselska-
bet Sjælland.

Mange er tilbageholdende med at kontakte 
boligselskabet, når det begynder at knibe 
med indbetalingerne af huslejen, men det er 
vigtigt at henvende sig til Boligselskabet Sjæl-
lands huslejeafdeling. De kan vejlede i, hvor 
det er muligt at søge økonomisk hjælp, inden 
det ender i en udsættelsessag. 

klAG til politiet

Da det er politiet, der afgør, hvad der 
sker med det efterladte indbo ved ud-
sættelser, er det også politiet, du skal 
klage til, hvis du er utilfreds med sorte-
ringen af indbo i en udsættelsessag.

Du kan ringe til politiet på telefonnum-
mer 114 eller finde frem til den lokale 
politistations adresse på www.politi.dk 

Foto: Mark Gabrenya, Dreamstime.com

side 12



Hver eneste dag bugner aviserne med ar-
tikler om de stigende energipriser, og mange 
danskere kan tydeligt mærke de voldsomme 
stigninger på benzin og hvad deraf følger. 

Stigningerne påvirker også varmeudgifterne i 
de enkelte boliger, og alle beboere kan derfor 
forvente, at varmeregningen vil blive større i år. 

Globalt set er energipriserne steget ca. 20%, 
og for mange familier vil det betyde en ekstra 
varmeregning på cirka 2400 kr. om året.

For at mindske udgifterne for beboerne har Bo-
ligselskabet Sjælland foretaget et par ændringer 
i afdelinger med varmeanlæg for at tage toppen 
af varmeregningen.

ændrede varmeanlæg
En del varmeanlæg i afdelingerne er nu ind-
stillet til først at starte ved en udetemperatur 
ved 16 grader mod tidligere 20 grader. Det 
betyder, at temperaturen skal helt ned på 16 
grader udenfor, før varmeanlægget går i gang. 

Nogle steder er varmekurven ligeledes sæn-
ket. En varmekurve angiver, hvor varmt vandet 
i rørene skal være i forhold til udendørstem-

peraturen. Normalt vil vandet være 30 grader 
varmt, hvis temperaturen er 20 grader uden-
for, mens vandet er helt oppe på 60 grader 
ved en udetemperatur ved frysepunktet. I 
sidstnævnte tilfælde har boligselskabet nu 
valgt at sænke vandtemperaturen til 55 grad-
er fremover.

konsekvenser for ændringer
Med ændringerne kan det godt blive en smule 
koldere i boligerne.

- Vi forsøger dog at programmere varmean-
læggene således, at en bolig har en gennem-
snitstemperatur på cirka 22 grader, når alle 
radiatorer er tændt, forklarer energimedar-
bejder Kim Jensen.

Der kan ikke reguleres for den enkelte beboer, 
og ændres indstillingerne på varmeanlægget, 
påvirker det alle beboere i afdelingen.

Hvis en afdeling samlet beslutter sig for at 
få hævet temperaturen, så kan det godt lade 
sig gøre, men beboerne skal så forvente en 
stig ning på varmeregnskabet på cirka fem 
procent for hver grad, temperaturen skal 
hæves. Den præcise stigning kan dog variere 

spAR pÅ eNeRGieN

Vil du læse mere om, hvordan du spa-
rer på varmen, kan du finde en række 
gode råd på følgende hjemmesider:

www.bolius.dk
www.dongenergy.dk 

de voldsomme stigninger i energipriserne påvirker også varmereg-
nskabet i afdelingerne. 

fra afdeling til afdeling, da det afhænger af 
bygningernes isolering. 

sluk ikke for varmen
Beboere, der ønsker at holde varmeregnin-
gen nede, må dog ikke blive så spareivrige, at 
radiatoren helt slukkes i et eller flere rum.

- For at have et godt indeklima er det vigtigt, 
at varmen er godt fordelt i boligen, og at der 
ikke er for koldt. Hvis der er rum, hvor der 
er slukket for varmen, kan kolde vægge eller 
sprækker under dørene virke som træk - og så 
skal man blot skrue endnu mere op for varmen 
i det rum, man sidder i.  I værste tilfælde kan 
der vokse skimmelsvamp, hvis boligen bliver 
for kold og fugtig, siger Kim Jensen. 

pAs pÅ vARmefoRbRuGet

Varmemester Claus Olsen tjekker varmeanlægget.
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Sommeren er over os. Vi nyder livet uden-
for, og børnene finder vej til legepladserne. 
I Boligselskabet Sjællands afdelinger er der 
mange gode legepladser, der opfordrer til leg, 
og hvor børnene kan mødes og hygge sig i ti-
mevis. En varm sommerdag i juni besøgte vi 
fem legepladser. Vi havde taget Alberte på 5 
år og Sebastian på 7 år med for at få dem til at 
vurdere legepladsernes anvendelighed. Vi be-
søgte legepladser i Solparken, Rønnebærha-
ven, Sneglehøj, Elmelyparken samt afdelingen 
Kristoffersvej.  

leG uNdeR ÅbeN himmel

RøNNebæRpARkeN
Legepladser som perler på en snor

Tager du en tur gennem Rønnebærparken, venter der et eldorado af små 
og store legepladser. I hver enkel gård er der mulighed for at lege, og er du 
færdig i en gård, venter der nye oplevelser i den næste gård. Her er fod-
boldbane, sandkasser, gynger, legehuse og klatrestativer. I midten af det 
hele fandt vi et stort klatrestativ, der udfordrede motorikken. 

- Det var lidt svært at komme rundt på hele klatrestativet, fortæller Al-
berte, og Sebastian fortsætter:

- Men det var sjovt, fordi der var så mange muligheder. 

 

solpARkeN
God legeplads i dejlige omgivelser

Midt i bebyggelsen ligger afdelingens dejlig legeplads, hvor der er en vip-
pe, et legestativ med rutsjebane, en sandkasse og de klassiske dækgynger. 
Legepladsen er omgivet af små bakker, og en række kunstværker falder 
naturligt ind imellem. Omgivelserne opfordrer til gemmeleg eller tagfat. I 
umiddelbar forlængelse af legepladsen ligger afdelingens beboerhus. 

- Jeg synes, at legestativet med rutsjebane er god, fortæller Alberte, mens 
hun tager endnu en tur ned af rutsjebanen. 

- Vippen var også rigtig sjov, fordi vi kunne lege flere sammen på den, for-
klarer Sebastian.  

side 14



sikkeRhed pÅ leGeplAdseN

Der kan være farer, der lurer på en legeplads, hvis den ikke lever op 
til en række sikkerhedskrav. Dansk Standard har opsat en række 
sikkerhedskrav, som legepladserne skal leve op til.

På www.ds.dk kan du læse om regelsættet og bestille et hæfte, 
der i detaljer angiver, hvad der skal tages højde for, når det gælder 
sikkerheden på legepladsen.

 Ny leGeplAds i AfdeliNGeN?

Står din afdeling og gerne vil investerer i en legeplads til børnene, 
er der mange muligheder for at gøre det. Først skal afdelingen på 
et beboermøde beslutte, at der skal investeres i en legeplads og 
efterfølgende afsætte penge af til det på budgettet. Derefter skal I 
kontakte administrationen, som vil stå for kontakt til leverandører 
og håndværkere. Det er vigtigt, at der efterfølgende budgetteres 
med vedligeholdelse af legepladsen. 

elmelypARkeN
Leg til både store og små

Midt i gården ligger en stor legeplads, hvor der er tænkt på både små og 
store børn. Til de små er der sandkasse, en lille rutsjebane, en stor fælles-
gynge og gyngeheste. Til de store er der et avanceret klatrestativ, gynger, 
balancegang og tre barrer. I midten af legepladsen er der plads til, at foræl-
drene kan sidde, og står solen højt på himlen, er der endda skygge. 

- Det var svært at vælte Alberte af balancegangen, selvom den bevægede 
sig fra side til side, fortæller Sebastian. 

- Jeg synes, det var sjovt at kæmpe mod Sebastian, forklarer Alberte og 
fortsætter, gyngerne var også rigtig sjove, fordi jeg kom meget højt op. 

 

sNeGlehøj
Legeplads der udfordrer kreativiteten

I afdelingen er der flere legepladser rundt i bebyggelsen, og de fungerer 
som små oaser for børnene. En legeplads er til de mindste, hvor der er en 
gynge til helt små børn og en til de lidt større. Der er et lille legehus, og 
midt i det hele er der placeret en stor træstamme, hvor balancekunsten kan 
afprøves, og mulighederne for selv at finde på en leg er utallige. Et andet 
sted i bebyggelsen ligger en legeplads for de lidt større børn. Her kan der 
klatres, gynges i en stor fælles gynge eller spilles bordtennis.
   
- Det var sjovest at lege ’jorden er giftig’ på træstammen, forklarer Alberte, 
inden Sebastian bryder ind:

- Det var en sjov leg, men klatrestativet på den store legeplads var sjovest. 

kRistoffeRsvej
Mange oaser med plads til leg

På Kristoffersvej har børnene mange dejlige oaser, hvor der er gode mu-
ligheder for at lege. Legestativer med rutsjebane, gynger og en lille hurtig 
karrusel er bare nogle af de tilbud, afdelingens legepladser byder på. Gemt 
lidt af vejen mellem store træer fandt vi det, alle børn elsker – en svæve-
bane. Da vi besøgte legepladsen, var der kø, og vi måtte pænt vente på, at 
det blev vores tur. 

 - Her er mange steder, vi kan lege, men svævebanen er det sjoveste her, 
fortæller Sebastian efter femte tur med fuld fart. 

- Karrusellen var vild og meget sjov, siger Alberte.  
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føRste
spAdestik
solen brød gennem skyerne, da 
byggeriet af hybenvang i holbæk 
blev indviet i april.

Tirsdag den 14. april kunne Boligselskabet 
Sjælland endelig påbegynde byggeriet af et 
nyt bofællesskab for sindslidende i Holbæk. 
Byggeriet har været undervejs i et stykke 
tid, men på grund af kommunesammenlæg-
ningerne i 2007 blev byggeriet forsinket en 
smule.

Humøret fejlede dog ikke det mindste hos 
de fremmødte, der både talte kommende 
beboere, pårørende, repræsentanter fra bo-
ligselskabet samt borgmesteren.

første byggeri i holbæk
Administrerende direktør Ole Nyholm var 
glad for, at tingene endelig er faldet på 
plads.

- Det er altid en glædelig begivenhed at starte 
et nyt byggeri op. Som udlejer af almensocia-
le boliger føler vi også et ansvar for at kunne 
tilbyde gode tidssvarende boliger og på den 
måde yde en del til samfundet, sagde han.

Han kunne desuden fortælle, at Hybenvang 
er det første byggeri, som Boligselskabet Sjæl-
land opfører i Holbæk Kommune. Boligselska-
bet har i forvejen ni afdelinger i kommunen, 
men de kom først med i 2007, da Tølløse blev 
en del af den nye Holbæk kommune. 

fAktA om hybeNvANG

Hybenvang er et socialpsykiatrisk 
bo sted med 30 boliger fordelt på tre 
grupper med 10 boliger i hver.

Boligerne er til personer med længere-
varende sindslidelser, som har behov 
for døgnpersonale.

Der bygges også et servicecenter på om-
rådet, som indeholder to akutboliger, 
kontor samt personalefaciliteter til ca. 
20 fuldtidsansatte. 

Byggeriet forventes færdigt i foråret 
2009 og lejes af Holbæk Kommune ef-
ter endt opførelse.

ser frem til det nye bosted
De kommende beboere på Hybenvang bor i 
dag i på Ringstedvej 3, og borgmester Jørn 
Sørensen udtrykte stor tilfredshed med, at 
de kan se frem til at flytte i et nyt og mo-
derne byggeri til næste år.

- Der er langt fra optimale vilkår på Ringsted-
vej, og det kan vi (kommunen, red.) ikke være 
bekendt i 2008. Derfor har vi også været me-
get indstillede på at komme i gang med dette 
projekt, sagde Jørn Sørensen til beboerne.

Efter talerne var det tid til det første spade-
stik, som en af de kommende beboere - Lars 
- var mand for at klare. Dernæst tog borgme-
ster Jørn Sørensen samt formand Jan René 
Petersen også et par spadestik, inden det var 
tid til forfriskninger. 

Formand Jan René Petersen.

i holbæk
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