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I FORBINDELSE MED DEN 
NYE DRIFTSSTRUKTUR ER 
DET NYE DRIFTSCENTER 
PÅ KØGEVEJ NETOP ÅB-
NET, OG I LØBET AF DE 
NÆSTE MÅNEDER BLIVER 
AFDELINGERNE I ROSKIL-
DE KNYTTET TIL CENTRET.

VI HAR OGSÅ BESØGT 
KLØVERPARKEN 2 FOR AT 
HØRE MERE OM, HVAD EN 
SENIORBOLIG ER.

I STARTEN AF AUGUST BE-
SØGTE CIRKUS CIRKÖR 
ROSKILDE OG AFHOLDT 
EN WORKSHOP FOR BYENS 
BØRN, SOM VI BESØGTE.

PETANQUETURNERINGEN 
HAR ATTER HOLDT FINALE 
OVENPÅ EN GOD SÆSON, 
OG VINDERNE BLEV BEHØ-
RIGT FEJRET LØRDAG DEN 
13. SEPTEMBER, HVOR SÆ-
SONEN SLUTTEDE.

DET ER GODT AT LÆRE NO-
GET NYT. EN RÆKKE AFDE-
LINGSBESTYRELSESMED-
LEMMER OG ANSATTE VAR 
TIL ALMEN BOLIGDAGE 
FOR AT LÆRE NYE MÅDER 
AT LØSE OPGAVER OG PRO-
BLEMER PÅ.

BUDGETMØDERNE ER NET-
OP AFHOLDT, OG MANGE 
HAVDE ÆNDRINGER I FOR-
BINDELSE MED HUSDYR.
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KÆRE LÆSER
Næppe var arbejdet med årsregnskaberne 
afsluttet, førend regnskabsafdelingen skul-
le i gang med at udarbejde budgetterne for 
det kommende år. Resultatet af dette arbej-
de har nu været til godkendelse på de nys 
overståede afdelingsmøder. Det er her, at 
beboerdemokratiet har udfoldet sig og via 
budgettet har fastlagt det ønskede service-
niveau i afdelingen og dermed selvfølgelig 
også sige god for at betale prisen herfor. 

Det kan selvfølgelig være vanskeligt at vur-
dere serviceniveauet ud fra de enkelte tal i 
budgettet – og mange af udgifterne er også 
bundne udgifter, der reelt ingen indfl ydelse 
er på – ejendomsskatter, renovation, forsik-
ringer m.v., så det kan mange gange være 
vanskeligt at se, hvad man får for pengene.

Med virkning fra den 1. januar 2009 igangsæt-
tes den nye driftsstruktur, der netop tager fat 
i problemstillingen med større synliggørelse 
af, hvad du som beboer får for pengene. Der 
udarbejdes aftaler med afdelingerne i form af 
driftsplaner, der nøje defi nerer hvilket servi-
ceniveau, der ønskes i afdelingerne, baseret 
på hvilke opgaver, der ønskes udført, og i hvil-
ken kvalitet. Det er så op til driftsafdelingen 
at udfylde disse aftaler. 

Omkostningerne til driften fordeles frem-
over efter det faktiske tidsforbrug i afde-
lingen. Det forudsættes, at driftsaftalen, og 
dermed serviceniveauet, fremover indgår 
som et fast element i budgetmøderne.

På fl ere afdelingsmøder er der blevet taget 
stilling til problematikken omkring kamp- 
og muskelhunde, og der er mange steder 
besluttet at nedlægge forbud. Problemet er 

dog sjældent de pågældende hunde, men 
deres ejere, eller rettere sagt – nogle ejere, 
som har et uheldigt ønske om at opdrætte 
hunde til at være dødsensfarlige for andre 
mennesker. Man kan blot slå op i den dag-
lige avis og læse om angreb på mennesker 
og herunder mindre børn, som er blevet 
skadet for livet. 

Desværre er vold eller trusler herom blevet 
et større og større problem i vort samfund, 
hvilket vi også oplever i boligselskabet. 
Vi oplever specielt, at vore medarbejdere 
i større og større omfang bliver udsat for 
trusler, og der er i selskabet lagt en meget 
fast politik herom – nemlig nul-tolerance. 
Der vil øjeblikkeligt blive indgivet politi-
anmeldelse, og hvis truslen kommer fra en 
beboer i selskabet, vil der samtidig blive 
foretaget skridt til ophævelse af lejemålet.

Vi kunne i sidste nummer fortælle, at or-
ganisationsbestyrelsen havde igangsat ar-
bejdet med at fi nde en ny direktør til af-
løsning for den nuværende direktion, hvor 
begge direktører går på pension ved årets 
udgang. Processen er nu så lang fremskre-
den, at organisationsbestyrelsen forventer, 
at man sidst i september måned kan for-
tælle, hvem der skal overtage posten som 
øverste administrative chef for Boligsel-
skabet Sjælland.

 -  HC
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VI ER KLARVI ER KLAR
TIL AT HJÆLPE JERTIL AT HJÆLPE JER
Boligselskabet Sjælland giver nu beboerne bedre mulighed for at henvende sig til boligselskabet ved at oprette et 
driftscenter på Køgevej i Roskilde.

I starten af september tog Boligselskabet 
Sjælland hul på den nye driftsstruktur, hvor 
hovedelementet er, at beboerne fremover 
kun skal henvende sig ét sted, når der skal ud-
føres service i boligen. Samtidig er åbningsti-
derne blevet kraftigt udvidet, og der er ansat 
fl ere medarbejdere til at tage imod henven-
delserne fra beboerne. 

- Vi ser frem til at tilbyde alle vore beboere i 
Roskilde større mulighed for at komme i kon-
takt med boligselskabet, fortæller Carsten Pe-
dersen, driftschef i Boligselskabet Sjælland.

Central ekspedition - lokalt servicecenter
I driftscentret vil kontormedarbejdere tage 
imod personlige og telefoniske henvendelser 
fra beboerne, og du kan også kontakte drifts-
centret via e-mail.

Hvis der på baggrund af beboerhenvendelsen 
skal udføres service i boligen, udfærdiges en 
serviceordre, som sendes ud til det lokale ser-

vicecenter, hvor beboerens afdeling hører til. 
Servicecentret sørger herefter for, at en ejen-
domsfunktionær eller en ekstern håndværker 
bliver sendt ud til boligen. Vedligeholdelse 
i boligen løses dermed udelukkende fra det 
lokale servicecenter.

Fire områder
Henover sommeren er ejendomskontorerne 
blevet nedlagt, og de nye servicecentre har set 
dagens lys. Afdelingerne i Roskilde er blevet 
delt op i fi re områder, der hver har fået sit eget 
servicecenter. 

Roskilde Midt er det første område, der overgår 
til den nye serviceordning, mens de tre andre 
områder fortsat kører efter den gamle ordning. 
I løbet af efteråret vil de tre andre områder 
også blive omlagt til den nye driftsstruktur. 

Den 1. januar 2009 vil alle afdelinger i Ros-
kilde køre efter den nye driftsstruktur, og på 
samme tid vil afdelingerne i Ringsted, Borup 

og Køge tilhøre servicecentret Ringsted. I 
hvert driftsområde vil servicecentret tage sig 
af de opgaver, som tidligere blev varetaget af 
områdekontorerne. Servicecentrene er be-
mandet af en centerleder, to ejendomsmestre 
og en række ejendomsfunktionærer, der er 
nødvendige for at opfylde driftsplanen. 

Skranken i driftscentret.

DRIFTSCENTRET
I DET BLÅ PAKHUS

Køgevej 46A, 4000 Roskilde

Tlf: 46 34 05 20

E-mail: driftscenter@bosj.dk

Åbningstider: 
Mandag – onsdag  07.30 – 15.00
Torsdag                   07.30 – 18.00
Fredag                     07.30 – 15.00
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Gang i tankeudviklingen, inspirerende indlæg og gode oplevelser ken-
detegnede de Almene Boligdage 2008, som Boligselskabernes Lands-
forening arrangerer hvert tredje år. 

Organisationsbestyrelsen og andre interes-
serede beboerdemokrater fra Boligselskabet 
Sjælland tog en fredag og lørdag ud af kalen-
deren og deltog på konferencen. 

Vi fulgte Karin Christensen fra organisations-
bestyrelsen på Almene Boligdage, hvor hun 
blandt andet besøgte Vollsmose, og vi fi k en 
snak med hende om beboerdemokrati, so-
ciale relationer og hvorfor det er så vigtigt 
at deltage. 

Spændende program
I foråret dumpede programmet for Almene 
Boligdage ind af Karin Christensens brev-
sprække. Da hun så programmet, der var fyldt 
med spændende workshops, ekskursioner og 
relevante debatoplæg, var hun ikke et øjeblik i 
tvivl om hendes deltagelse – hun måtte af sted.
 
- Jeg kontaktede straks de andre i afdelings-
bestyrelsen for at høre, om de ville med, og 
der var heldigvis to, der var interesserede, 
forklarer hun. 

Årets tema var ’Den gode historie’, og over 
1100 beboerdemokrater og ansatte i den al-

mene boligsektor mødte op og engagerede 
sig i to dages debat, hvor vilje og styrke til at 
udvikle sektoren var omdrejningspunktet. 

Civil handlekraft
Chefredaktør ved Berlingske Tidende, Lis-
beth Knudsen, tog fat i roden på demokra-
tiet og redegjorde meget konkret for, hvor-
dan vores samfund bevæger sig imod en ny 
tid præget af civil handlekraft. 

- Vi gider ikke længere vente på, at politi-
kerne snakker, eller på at medierne bruger 
alle deres kræfter på at dissekere, hvad det 
er, politikerne mon mener, når de taler. Eller 
på at store, tunge organisationer bliver enige 
om at fl ytte sig fra en gammel position til en 
ny epoke, hvor spin og taktik er ude, og hvor 
aktiv handling er populær. Internettets kon-
struktion og muligheder udfordrer vores op-
levelse af det gængse demokrati, sagde hun.

Lisbeth Knudsen ruskede op i forsamlingen, 
da hun konstaterede, at:

- Når man iagttager indholdet af den folke-
lige mobilisering, der sker på internettet, har 

den ikke nogen bestemt politisk retning. Der 
er noget for alle synspunkter både til højre, 
til venstre og i midten. Den eneste fælles ret-
ning er opgøret med fl ere af de gamle auto-
riteter og magtbaser i samfundet, og jeg tror, 
jeg må bedrøve jer med, at I trods den de-
mokratiske og folkelige tradition også er en 
af disse gamle autoriteter, der må forny sig, 
sagde Lisbeth Knudsen 

- Lisbeth Knudsens indlæg gjorde et utroligt 
stort indtryk på mig. Hun gav et spark i min 
tankeudvikling, som jeg selv skulle have brugt 
lang tid på. Jeg kan bruge hendes oplæg, og 
vi må gøre noget for at fl ytte vores egen op-
fattelse af demokratiet og komme ud, hvor 
det sker. Hun kom ikke med en løsning, men 
den må vi arbejde på at fi nde, fortæller Karin 
Christensen, der er meget opsat på at få fl ere 
unge til at deltage i beboerdemokratiet. 

På besøg
Weekenden bød også på ture ud af huset. BL 
havde arrangeret en bred vifte af interessante 
udfl ugtsmål, deriblandt et besøg i bydelen Volls-
mose, der var et populært tilløbsstykke. Karin 
Christensen havde fået en plads på turen. 

INSPIRERENDE WEEKEND

Chefredaktør Lisbeth Knudsen på talerstolen.
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LÆS MERE PÅ NETTET

På BL’s hjemmeside har du mulighed 
for at læse mere om arrangementet 
og se billeder fra fl ere workshops og 
foredrag. 

Se mere på www.bl.dk

- Vi har hørt meget om Vollsmose i medierne, 
og det er ikke altid, at de fortæller den gode 
historie om de almene boligområder. Derfor 
var jeg fast besluttet på at se bydelen med 
egne øjne, forklarer hun. 

Efter rundvisning og et grundigt foredrag om 
bydelen var konklusionen klar. 

- Vollsmose er et spændende område både 
hvad angår historie og daglige aktiviteter. 
Det er en by i byen, hvor beboerne kan klare 
deres daglige gøremål i området. Jeg er meget 
positivt overrasket over, hvor pænt der var i 
områderne og alle de spændende aktiviteter, 
som beboerne kan deltage i, for det er ikke 
det indtryk, jeg har fået i medierne, fortæller 
Karin Christensen. 

Sociale relationer
De Almene Boligdage blev også brugt til at 
tale med kollegaerne fra andre bestyrelser. 

- Vi har udvekslet mange meninger i løbet 
af weekenden og hørt, hvordan andre griber 
tingene an i deres afdeling. Vi har fået mange 
værdifulde input med hjem, og jeg er sikker 

på, at vi kan bruge det i vores bestyrelsesar-
bejde fremover, slutter Karin Christensen.

Om Almene Boligdage
Almene Boligdage arrangeres af Boligselska-
bernes Landsforening og er for alle frivillige 
og ansatte i den almene boligsektor. 

Arrangementet holdes hvert 3. år, og pro-
grammet er en bred vifte at oplæg, work-
shops og ekskursioner med stor relevans for 
arbejdet i den almene sektor. 

I 2011 holder BL igen Almene Boligdage. 

Besøg i Vollsmose.

Karin Christensen på udfl ugt til Vollsmose.
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PÅ JOB MEDPÅ JOB MED
INSPEKTØRERNE
Opgaverne er meget forskellige for de to inspektører, der arbejder i boligselskabet. De er en del af driftsaf-
delingen og assisterer boligafdelingerne i forbindelse med den lokale drift og gældende lovgivning. 

Inspektørerne har det overordnede ansvar for, 
at vedligeholdelsesopgaverne i afdelingen bli-
ver udført, budgettering af kommende arbej-
der, regnskabsafl æggelse, markvandringer med 
bestyrelserne, overordnet ledelse af medar-
bejderne i afdelingerne og rekruttering af nye 
medarbejdere. Bo Mølgaard og Nicolai Kaas 
dækker sammen alle afdelingerne i Vording-
borg, Fjordbo, Viby Sjælland, Tølløse, Hvalsø, 
Havdrup og Solrød - i alt 60 afdelinger. 

En helt almindelig dag starter på kontoret, 
hvor kalenderen tjekkes for aftaler, og e-
mailboksen ses efter. 

- Ofte er der kommet en række spørgsmål fra 
nogen af vores formænd eller medarbejdere, 
som vi skal svare på, forklarer Bo Mølgaard. 

- I budgetperioden er der lidt mere at se til. Vi 
taler en del med bestyrelserne op til budget-
mødet, og vi er ofte på markvandring i denne 
periode, da disse ofte ligger til grund for æn-
dringer i budgettet, fortæller Nicolai Kaas. 

Inspektørerne er bindeled mellem afdelings-
bestyrelserne og boligselskabet og er med til 
at sikre et godt og udbytterigt samarbejde. 

- Vi er deres forlængede arm og skal sørge for, 
at den service, de har betalt for, bliver udført, 
supplerer Nicolai Kaas.
 
Besøg i Vordingborg
Nicolai Kaas er booket til et møde i Vording-
borg. Han skal sammen med formanden for 
afdelingen, Niels Pallisgaard, drøfte indkør-
selsforholdene for afdelingen. 

På nabogrunden er der blevet anlagt en stor 
parkeringsplads, der har besværliggjort ind-
kørslen til afdelingen. Det skal der hurtigst 
muligt fi ndes en løsning på. 

- Det er også en af de opgaver, vi er med til 
at løse. Vi møder mange forskellige problem-
stillinger i det daglige, og hver gang arbejder 
vi for den bedst tænkelige løsning for vores 
beboere, forklarer Nicolai Kaas. 

Mødet forløb godt, og der blev fundet en god 
løsning for afdelingen. Nu er der igen plads til 
at køre ind til afdelingen.  

Budgetter 
Ind imellem de løbende opgaver skal der også 
lægges budget. Det er en lang proces, og i 

foråret tages de første skridt til det kommen-
de års budgetter. Afdelingsbestyrelsen og en 
inspektør fra driften går på markvandring i 
afdelingen, hvor bygningerne og de grønne 
områder ses efter i sømmene. 

- På markvandringen drøfter vi mulighederne 
for at lave forskellige arbejder i afdelingen. 
Det er både nødvendige arbejder, og samtidig 
er det ønsker fra afdelingsbestyrelsens side 
om, at der skal sættes penge af til en bestemt 
ting. Det kan for eksempel være en ny lege-
plads eller renovering af forskellige bygnings-
dele, fortæller Nicolai Kaas. 

De arbejder, der skal udføres det kommende 
år, indarbejdes i budgettet. I august og sep-
tember indkaldes alle beboerne i afdelingen 
til budgetmøde, hvor det kommende års 
budget fremlægges for beboerne. De skal 
godkende budgettet og en eventuel husleje-
stigning i afdelingen.  

- Sensommeren er en meget travl periode, hvor 
vi er med til mange beboermøder. Det er altid 
spændende, om et budget bliver godkendt. I 
de fl este tilfælde siger beboerne ja til det, der 
bliver fremlagt, fortæller Bo Mølgaard.

Nicolai og Bo i gang med dagens arbejde.
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Budgetterne skal være godkendt i afdelingen 
senest tre måneder før årets udgang.  

Driftsaftaler
Som noget nyt vil Boligselskabet Sjælland 
lave lokale driftsaftaler med alle afdelinger. 
Med udgangen af 2009 forventes alle afdelin-
ger have en driftsaftale, der skal bruges som 
redskab for at udarbejde budgettet for 2010. 
Driftsaftalerne udarbejdes af anlægstekniker 
Tina Albrechtsen og er grundlag for en del af 
inspektørernes arbejde.  

- En driftsaftale er kort sagt en aftale mellem 
afdelingen og driften om det daglige arbejde, 
der skal udføres i afdelingen. Vi sætter kroner 
og ører på arbejdet, så afdelingen betaler for 
servicen og ikke det mandskab, der går i afde-
lingen, forklarer Bo Mølgaard. 

- Vil afdelingen for eksempel have klippet 
græs en gang om ugen, så kan de få det. Vi 
udregner en pris, som vil fremgå af budget-

tet. Ønsker afdelingen kun, at græsset bliver 
klippet hver anden uge, er det selvfølgelig en 
anden pris, supplerer Nicolai Kaas. 

Alle driftmæssige arbejder i afdelingerne vil 
blive beregnet af anlægsteknikeren ud fra 
den kvalitet og service, som beboerne øn-
sker, der er i afdelingen. De nye driftsaftaler 
skal indføres i alle afdelinger i Boligselskabet 
Sjælland, og hver enkelt aftale tager udgangs-
punkt i den enkelte afdeling. 

- Der er ikke to afdelinger, der er ens. Derfor 
bruger driftsafdelingen meget tid på at udar-
bejde specifi kke driftsaftaler til de enkelte 
afdelinger, forklarer Bo Mølgaard.

- Vi ser frem til, at driftsaftalerne bliver en 
realitet, fordi vi får en klar aftale om det, der 
skal laves i afdelingen. Det bliver målbart, om 
vi overholder den kvalitet, vi har lovet afde-
lingen, forklarer Nicolai Kaas. 

Arbejde i teams
I foråret blev mandskabet i afdelingerne ind-
delt i teams, som har ansvaret for et større 
område med fl ere afdelinger. Ideen bag disse 
teams er at bruge ejendomsfunktionærernes 
kompetencer og skabe en fælles holdånd, hvor 
alle tager ansvar for arbejdsopgaverne. Samti-
dig giver arbejde i teams en større fl eksibilitet. 

- Det er en stor fordel, når de kan hjælpe 
hinanden ved større opgaver i afdelingerne, 
fortæller Bo Mølgaard. 

Temadag
Inspektørerne har også ansvar for at klæde 
ejendomsfunktionærerne godt på til den 
nye driftsstruktur, og de afholdt derfor en 
temadag om dette i juni måned. Driftschef 
Carsten Pedersen fortalte om den nye drifts-
struktur, og Eivind Carlsen fortalte om til-
lidsmandsfunktionen. 

- Det var en stor succes, slutter Nicolai Kaas. 

bestyrelses- og budgetmøder • 

klagebehandling• 

budgetlægning • 

budgetopfølgning• 

kvalitetssikring• 

TYPISKE OPGAVER

langtidsbudgetter• 

markvandring• 

kontakt til bestyrelser og beboere• 

driftsplaner• 

ledelse af ledende ejendomsfunktio-• 
nærer samt ejendomsfunktionærer

Nicolai på inspektion i Vordingborg.

Bo på besøg i Ågerupvænge.
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HEDEBOPARKEN

HEDEBOPARKEN

Adresse: Hedeboparken 5-51.

Bygget: 1971.

Afdelingen har 159 lejemål.

Det er spændende at gå på opdagelse i Hedeboparken, der har gjort me-
get for at forskønne afdelingen de senere år. 

Tæt på Ros Torv i Roskilde ligger Hedebo-
parken, og her er rigtig godt at bo i følge for-
manden, Erik Winther Jørgensen.

- Vi har det godt her i afdelingen. Vi har selv-
følgelig hverdagsproblemer som alle andre, 
men i forhold til hvor stor afdelingen er, så 
er her forbløffende få problemer, siger Erik 
Winther Jørgensen.

Der er mange børnefamilier i afdelingen, og 
afdelingsbestyrelsen er derfor opmærksom 
på, at der skal være noget at lave for afdelin-
gens børn og unge.

- Men de skal naturligvis selv komme med 
ideer, for vi kan jo ikke gætte os til, hvad de 
gerne vil have af aktiviteter. Jeg så gerne, at 
der var fl ere ting for de unge, forklarer Erik 
Winther Jørgensen, der samtidig også for-
tæller, at der er en fritidsklub lige ved siden 
af afdelingen, som fl ere af de unge benytter.

Hedeboparken har derudover en stor billard-
klub, som kører forrygende, og så er der ban-
kospil hveranden torsdag.

Mange nationaliteter
Hedeboparkens beboere kommer fra alle 
hjørner af verden, og derfor sørger afdelings-

bestyrelsen for at få kontakt til tilfl yttere, så 
snart de fl ytter ind i afdelingen.

- Der er mange, der ikke ved så meget om 
at bo i almene boliger, når de fl ytter ind, og 
det kan godt give gnidninger med naboerne i 
starten. Men så prøver vi at forklare dem, at 
de skal sørge for at tage hensyn til de andre i 
bebyggelsen, og at der er nogle regler, de skal 
overholde, siger Erik Winther Jørgensen.

Han har selv en god kontakt til afdelingens 
mange beboere, og da han går hjemme, kan 
han hurtigt hjælpe, når der er problemer.

Renovering nu og i fremtiden
Hedeboparken har netop fået ny parkerings-
plads, men det er ikke det eneste projekt, 
som afdelingen har planlagt.

- Vi skal snart have nye kælderdøre, og efter 
det er det tid til nye postkasser, så de føl-
ger de lovændringer, der blev vedtaget for et 
stykke tid siden. Desuden har vi planer om 
at få købt nye vaskemaskiner, fortæller Erik 
Winther Jørgensen. 
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HYRDEHØJ

Der er stille og fredeligt ude ved Hyrdehøj, 
selvom afdelingen ligger tæt på både børne-
haver, ungdomsklub, en skole samt Katedral-
skolen. Faktisk fremhæver beboerne, at der 
aldrig er problemer med støj fra de mange 
aktiviteter i nærheden.

- Som enlig er det også en god lejlighed at bo 
i, siger Niels Erik Grønbjerg, der er medlem 
af afdelingsbestyrelsen.

Indretningen af lejlighederne tager højde for, 
at mange af beboerne er gangbesværede, og 
der er også sørget for elevator, så beboerne 
let kan komme op på første og anden sal.

Tirsdaghygge
I afdelingen er der tradition for, at beboerne  
kan komme til kaffe og kage tirsdag formid-
dag mellem kl. 10 og 11. Der er altid mindst én 
fra afdelingsbestyrelsen, der deltager, og be-
boerne kan derfor også benytte lejligheden til 
at stille spørgsmål eller forslag til bestyrelsen.

Derudover arrangeres der julefrokost, som-
merfest samt udfl ugter for beboerne. Ud-
fl ugterne laves i samarbejde med afdelingen 
Æblehaven.

- Det er beboerrådgiverne, der står for at 
arrangere det, og der er en udfl ugt cirka én 

I udkanten af Roskilde ligger Hyrdehøj med en dejlig udsigt over mar-
kerne og en skov lige om hjørnet.

gang om måneden - bortset fra i juni og juli 
måned, fortæller formanden for afdelingen, 
Claus F. Nielsen. 

- Vi har blandt andet været på Bakken, Gavnø i 
Odense og Tivoli, og cirka en fjerdedel af Hyr-
dehøjs beboere plejer at deltage, siger han.

Det er ikke alle beboere, der kan tage del i ak-
tiviteterne, for mange er sengeliggende, men 
der tages hånd om dem, der har brug for det.

- Vi sørger for at hjælpe hinanden, og vi har 
det godt sammen. Der er ingen skænderier 
her, siger beboerne samstemmende.   

HYRDEHØJ

Adresse: Hyrdehøj Bygade.

Bygget: 2003.

Afdelingen har 42 lejemål.

Afdelingen er forbeholdt ældre og 
handikappede, og det er Roskilde 
Kommune, der har anvisningsret til 
bebyggelsen.
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Der er liv og glade dage i den lille gymna-
stiksal hos Den Åbne Klub i Roskilde. Arti-
sterne er kommet til byen, og der lyder en 
skøn blanding af dansk, svensk og engelsk, 
når børn og artister taler sammen.

Ind imellem volder de svenske ord lidt pro-
blemer, men så træder klubbens ansatte til 
og forklarer børnene, hvordan de skal udføre 
øvelserne.

Turné i Danmark
Cirkus Cirkör er på turné i Danmark, og ud-
over Roskilde vil artisterne også optræde i 
Kokkedal, Helsingborg og Helsingør. Det er 
anden gang på et år, at truppen er i Roskilde. 
Sidste år optrådte Cirkus Cirkör blandt an-
det på Tjørnegårdsskolen.

Denne gang er truppen kommet til Den Åbne 
Klub for at lave en todages gøglerworkshop 
for børnene i Roskilde og omegn. Der er også 
planlagt en cirkusforestilling i Folkeparken, 

og truppen afslutter sit besøg med en parade 
gennem byen dagen efter.

Mange forskellige øvelser
I gymnastiksalen er børnene i gang med op-
varmningsøvelser, for det er vigtigt at varme 
godt op, inden man kaster sig ud i akrobatik.
Selvom workshoppen kun varer to dage, så 
får børnene både mulighed for at jonglere 
med bolde, balancere med tallerkner, gå på 
line, køre på ethjulet cykel samt lave akro-
batiske øvelser med hinanden og den trapez, 
der er hængt op i loftet. 

Især trapezen har børnenes opmærksomhed, 
og under opvarmningen er der også fl ere, der 
smutter hen for svinge lidt i redskabet.

Nycirkus
Det svenske Cirkus Cirkör er blandt de 
føren de i nycirkus i Skandinavien, og det er 
en cirkusform, der er blevet mere udbredt de 
senere år.

CIRKUS ER KOMMET TIL BYENCIRKUS ER KOMMET TIL BYEN
Den Åbne Klub tæt på Æblehaven og Rønnebærparken var i august vært 
for det svenske Cirkus Cirkör, der indtog Roskilde til stor fornøjelse for 
byens børn.

Børnene står klar til en ny øvelse.

Nycirkus er en blanding af teater, akrobatik, 
dans og cirkusdiscipliner. Der kan godt fore-
komme elementer af gøgl i forestillingerne, 
men ellers har nycirkus ikke så meget med 
denne genre at gøre.

Forestillingerne ligner ikke det traditionelle 
cirkus særlig meget. I nycirkus bygger arti-
sterne ofte forestillingen op om en historie 
eller et univers, hvor cirkusdisciplinerne bru-
ges som fortælleredskab, og forestillingen 
bliver dermed en samlet fortælling frem for 
en lang række enkeltnumre.

Nycirkus holder sjældent til i et cirkustelt, 
men kommer gerne ud i gader og stræder for 
at møde publikum, hvor de er.

Det bedste ved cirkus
I Den Åbne Klub er formiddagen gået med 
jonglering og akrobatik-kunster, og froko-
sten indtages nu i et af de andre huse.
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GETTOHOOD.DK

Gettohood blev stiftet af Helsingør 
Teater i 2006 og arbejder fortrinsvis 
med gadeteater i boligområder.

Gadeteater henvender sig til alle befolk-
ningsgrupper uanset uddannelse, alder 
og kultur, og ønsket er, at beboerne i 
boligområderne deltager aktivt i projek-
terne og er med til at udforme dem. 

I 2007 var Æblehaven og Rønnebær-
parken involveret i et lignende pro-
jekt, hvor afdelingerne fi k besøg af 
teaterforestillingen ”SWAT”. 

Betul (til ve
nstre) er i gang med at lære akrobatkunster.

Cecilie (til højre) i gang med en af opvarmningsøvelserne.

Betul og Cecilie er begge 10 år og kommer 
fra henholdvis Æblehaven og Neergårdspar-
ken. De går i skole sammen og kommer hver 
dag i Den Åbne Klub efter skole, hvor de le-
ger eller spiller klaver. De synes, det er skægt 
at være cirkusartist i et par dage.

- Det sjoveste har været at prøve så mange for-
skellige ting, siger Betul, mens Cecilie fremhæ-
ver trapezen som den bedste af øvelserne.

Pigerne forklarer, at øvelserne er ret forskel-
lige i sværhedsgrad, men at jonglering nok er 
det allersværeste.

Mens de spiser frokost, kan de glæde sig til 
eftermiddagens program, hvor der også bli-
ver tid til at gå på line og prøve kræfter med 
trapezen. 
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Årets petanqueturnering for boligselskabets afdelinger er netop afholdt, 
og det var et af de garvede hold, der vandt.

Lørdag den 13. september var der afslutning på 
årets petanqueturnering, og september viste 
sig fra sin smukkeste side, da solen skinnede 
ned på deltagerne under hele arrangementet.

11 hold var tilmeldt årets turnering, og de re-
præsenterede tre boligselskaber: Hvalsø Bolig-
selskab, Fjordbo og Boligselskabet Sjælland. 

De deltagende hold kom fra Brune Banke, 
Ågerup (Fjordbo), Munksøgård, Såbyhus, 
Bjergbakken og Stjerneparken og spillede i 
to puljer. Nummer 1 og 2 i hver pulje spillede 
semifinaler og finaler lørdag den 4. septem-
ber, og resultatet blev således:

1. Såbyhus
2. Brune Banke 2
3. Fjordbo 1

Til afslutningen lørdag den 13. september 
var der traditionen tro en turnering,  hvor 
alle spillede mod alle. 

I middagspausen var grillen klar til brug og 
bød på lækkerier til alle deltagere, og dagen 
sluttede af med kaffebord og uddeling af 
præmier til dagens vindere. 

Det vindende hold af sommeren turnering, 
Såbyhus, fik overrakt vandrepokalen, som de 
også vandt i 2004 og 2006.

Arrangementet var som sædvanligt sponso-
reret af Boligselskabet Sjælland, og arrangø-
rerne udtrykte bagefter stor tilfredshed med 
turneringsafslutningen, der blev afholdt i en 
god og positiv ånd. De oplyser samtidig, at 
det allerede nu er muligt at tilmelde sig næ-
ste års turnering og opfordrer alle afdelinger 
i boligselskabet til at deltage i dysten.  

PETANQUETURNERING 2008

PETANQUETURNERING 2009

Vil du gerne høre mere om næste års 
turnering eller melde dig til med det 
samme, så kontakt:

Poul-Erik Göttsche
Laurbærhaven 50
4330 Hvalsø.

Tlf. 46 40 99 24 

E-mail: pekg@it.dk 

Fotos: Preben Jensen
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Haven begynder så småt at gå i hi og for-
berede sig på vinteren. Planterne taber blad-
ene, men inden det sker, står mange træer og 
buske som et fl ot fl ammehav. Efterhånden 
som efteråret gør sit indtog, øges mulighed-
erne for at arbejde i haven. Det er nu, du kan 
grave op, fl ytte rundt og plante nyt, fordi 
planterne ikke skal opretholde sommerens 
fordampning og vækst.  

Græsplænen
Græsset skal klippes en sidste gang inden vin-
teren - dette gøres i løbet af oktober måned. 
Klippehøjden sættes op til ca. 4 centimeter, 
så plænen overvintrer med lange græsstrå. 
Det giver dårlige betingelser for mos i plænen 
gennem vinteren. Det er en god ide at rive 
plænen inden vinteren, så mos, nedfaldne 
blade og frugter kan samles sammen. 

Stauderne
Det er tid til at dele de stauder, der blomstrede 
i foråret og forsommeren. Grav planten op og 
del den i fl ere mindre klumper. Det er også tid 
til at rydde op i staudebedet, så planter, der 
er blevet for voldsomme, udtyndes. Det er en 
god ide at klippe afblomstrede skud af, hvis 

du ikke ønsker, at de sår sig selv et andet sted 
i haven. Lad de øvrige stauder beholde deres 
smukke frøstande som pynt vinteren over.

Køkkenhaven
Persille, purløg og andre krydderurter kan 
fl yttes ind i drivhuset eller inden for, når frost-
en for alvor nærmer sig. Det er i ef teråret, at 
du kan forbedre jorden med kompost eller 
møg. Det er også en god ide at grave køkken-
haven godt igennem. 

Forårsløg
Inden frosten for alvor binder jorden, lægges 
forårsløgene i jorden. Jo senere du lægger lø-
gene, desto senere blomstrer de, men bedre 
sent end aldrig. 

Krukker 
Det er en god ide at tømme krukker for blom-
ster og jord. Vask dem godt, inden de sættes 
væk for vinteren. Husk at sætte dem et frost-
sikkert sted - ellers kan uheldet være ude og 
de knækker. Har du investeret i frostsikre 
krukker, kan de godt klare de milde vintre her 
i Danmark. Husk at tjekke om de planter, der 
står i krukken, kan klare frostgrader.  

FLERE TIPS TIL HAVEN

www.haveselskabet.dk
www.gardenweb.com
www.gartneriet.dk
www.husoghaven.dk

Sommeren går på hæld. Dagene bliver kortere, og det er tid til at for-
berede efteråret. Vi har set på, hvad der kan gøres i haven for at gøre 
den klar til det kommende efterår. 

GØR HAVEN EFTERÅRSKLARGØR HAVEN EFTERÅRSKLAR
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Det er vigtigt at føle sig tryg i hjemmet. Det 
er baggrunden for, at organisationsbesty-
relsen i Boligselskabet Sjælland valgte at få 
kamp- og muskelhunde på dagsordenen i 
foråret. Forud for dette var der en række kla-
ger over store hunde i fl ere afdelinger, som 
gjorde beboerne utrygge. 

Foregangsmanden var Jan René Petersen, der 
er formand i organisationsbestyrelsen.

- Forbuddet kommer på baggrund af fl ere 
sager med aggressive hunde i en række bo-
ligselskaber, og de problemer vil vi gerne 
undgå, siger Jan Rene Petersen.

Registrering af nuværende hunde
Mange afdelinger har nu vedtaget et forbud 
mod kamp- og muskelhunde, og selvom det 
kan dæmme op for nogle af problemerne, 
så er der stadig fl ere ting, man skal være op-
mærksom på.

- De beboere, der allerede har disse hunde-
racer og bor i en afdeling, der har vedtaget 
forbuddet, skal sørge for at registrere hunden 

hos boligselskabet. De hunde bliver ikke ramt 
af forbuddet. Vi arbejder i øjeblikket på at få 
en blanket klar, som hundeejerne kan udfylde, 
siger Jan René Petersen. 

- Desuden er der hundens opdragelse eller 
mangel på samme. Problemer med hunde 
skyldes oftest, at ejeren ikke har opdraget 
den ordentligt fra start, forklarer Jan René 
Petersen.

Hundeejerens indstilling
I det hele taget bør hundeejere være meget 
opmærksomme på at give hundene en god 
opdragelse. 

- En hund, der ikke hører til de forbudte ra-
cer, kan godt give problemer alligevel. Det 
gælder om, at ejeren skal lære hunden, hvor-
dan den skal opføre sig over for de andre be-
boere, fortæller Jan Rene Petersen. 

- Hvis du kender din hund godt, kan du også  
se faresignalerne, når den bliver aggressiv, og 
så kan du stoppe den i tide, afslutter han. 

Under de netop overståede budgetmøder har mange afdelinger benyttet sig 
af opfordringen fra organisationsbestyrelsen og forbudt kamp- og muskel-
hunde i afdelingen.

TRYGHED I AFDELINGENTRYGHED I AFDELINGEN

HVAD ER EN HUSORDEN?

En husorden er de fælles leveregler, 
som afdelingens beboere selv har væ-
ret med til at udarbejde. Det er de 
regler, som alle beboere forventes at 
overholde for at sikre en god og tryg 
hverdag i afdelingen.

Det er vigtigt, at du kender til din af-
delings husorden, så du ved hvilke reg-
ler, der skal overholdes i afdelingen.

Hvis du ikke følger retningslinjerne i 
afdelingens husorden, kan du i værste 
fald risikere at få dit lejemål sagt op 
på grund af misligeholdelse af lejekon-
trakten.

Hvis du er utilfreds med jeres nuvæ-
rende husorden, kan du komme med 
ændringsforslag til regnskabs- og bud-
getmøderne i afdelingen.

Foto: Anke Van Wyk, Dreamstime.com
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For fi re år siden fl yttede ægteparret Heidi og 
Sven-Aage Gam ind i den nye afdeling, Klø-
verparken 2. Inden da havde de i to år fulgt 
med i opførelsen af bebyggelsen og mødtes 
fl ere gange i perioden med de andre kom-
mende beboere. 

- Vi var oprindeligt 30 personer, der mødtes, 
og faktisk begyndte vi allerede at skrive på vo-
res husorden, inden vi var fl yttet ind, fortæller 
Sven-Aage Gam, der er formand i afdelingen.

Ægteparret så i sin tid en annonce i avisen fra 
det daværende Roskilde Boligselskab, som ef-
terlyste interesserede beboere til seniorboli-
gerne, der netop stod til at skulle opføres.

- Vi var straks interesserede. Vi vidste allere-
de noget om det at bo i seniorboliger, og den 
boform tiltalte os, siger Sven-Aage Gam.

Hvem bor i seniorbolig?
For at fl ytte i seniorbolig skal du være over 50 
år og ikke have hjemmeboende børn. Derud-
over skal du have lyst til at deltage aktivt i gø-
remålene og på den måde indgå i fællesskabet.

- Det skal være mennesker, der har lyst til at 
komme hinanden ved. Det går ikke, at folk bu-
rer sig inde. Her vil vi gerne have et fællesskab 
og hjælpe hinanden med til at gøre det til et 
rart og trygt sted at bo, siger Sven-Aage Gam.  

- Ja, og vi hjælper også, hvis en af de andre 
bliver syge, men vi render selvfølgelig ikke 
rundt og er sygeplejersker, siger Heidi Gam.

Den typiske beboer i afdelingen er i følge 
Sven-Aage Gam en kvinde på mellem 60 og 
65 år, der deltager i mange aktiviteter og yder 
meget for andre. 

- Men vi kunne nu godt bruge fl ere mænd 
i afdelingen - især håndværkere, for vi vil jo 
gerne gøre afdelingen endnu pænere, siger 
han med et smil. Afdelingen laver nemlig 
mange ting selv og har blandt andet stået for 
udførelsen af et stort rododendronbed.

Forventninger til seniorboligen
Der stilles fl ere krav til indfl yttere i seniorbo-
liger, og der er tilmed et udvalg - afdelingsbe-
styrelsen - der udvælger de næste beboere, 

AT BO IAT BO I
SENIORBOLIGSENIORBOLIG

Boligselskabet Sjælland har mange spændende boligafdelinger under 
vingerne, og fl ere af dem byder på lidt utraditionelle boformer. Kløver-
parken 2 i Roskilde består således kun af seniorboliger. 

når en lejlighed bliver ledig i afdelingen.

- Vi får en liste fra boligselskabet med de per-
soner, der er skrevet op i afdelingen, og så ta-
ler vi med dem, der passer aldersmæssigt. På 
den måde sikrer vi os, at de er klar over, at det 
er et fællesskab, de siger ja til - og ikke blot en 
bolig at bo i, fortæller Sven-Aage Gam.

Heidi og Sven-Aage Gam har været meget til-
fredse med at skifte huset ud med en senior-
bolig, men det er ikke alle i omgangskredsen, 
der forstår beslutningen.

- Der var mange, der ikke kunne forstå det i 
starten og som bestemt ikke mente, at det var 
noget for dem. Siden er der dog fl ere af vores 
venner, der er fl yttet fra hus til andelsbolig, og 
når de besøger os, roser de også udsigten over 
afdelingen, siger Sven-Aage Gam.

Afdelingen vil gerne sprede kendskabet til 
seniorboliger, og Sven-Aage Gam røber, at 
de i øjeblikket overvejer at afholde et åbent 
hus-arrangement, så fl ere kan få øjnene op 
for denne attraktive boform.  

Sven-Aage Gam pusler om rododendron-bedet.
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VI HEDDERVI HEDDER
BOLIGSELSKABET SJÆLLANDBOLIGSELSKABET SJÆLLAND
Det er mere end halvandet år siden, at Roskilde Boligselskab og Andelsboligforeningen af 1899 fusionerede. 
Alligevel får vi stadig henvendelser til de to gamle organisationer.

Mandag den 1. januar 2007 trådte den ende-
lige fusion mellem Roskilde Boligselskab og 
Andelsboligforeningen af 1899 i kraft, og vi 
skiftede navn til Boligselskabet Sjælland.

I perioden op til fusionen og den efterføl-
gende tid sendte vi breve ud til alle beboere, 
vi lavede flere artikler til beboerbladet samt 
Beboerinfo, og vi fik - efter flere måneders 
tovtrækkeri - tre af de største søgedatabaser 
til at love, at de ville fjerne de tidligere selska-
bers telefonnumre og adresser. 

Hundredevis af dokumenter er blevet rettet 
til, og nu har ejendomsfunktionærerne også 
skiftet til en anden uniform.  Der er gjort en 
del for at få fjernet sporene fra de gamle or-
ganisationer, men alligevel får vi stadig hen-
vendelser fra personer, der tror, at de tidligere 
organisationer fortsat eksisterer. Her følger 
en liste over de hyppigste misforståelser:   

NYTTIGE OPLYSNINGER

Hovedkontorets adresse:
Boligselskabet Sjælland
Parkvænget 25
4000 Roskilde

Tlf. 46 30 47 00

Åbningstider, hovedkontoret:
Mandag - onsdag   10-16
Torsdag                   10-18
Fredag                     09-12

Se driftskontorets og ejendomskontorer-
nes åbningstider på hjemmesiden. 

Hjemmesiden: www.bosj.dk
E-mail adresse: info@bosj.dk 

Se e-mail adresser på de enkelte afdelinger 
i administrationen på hjemmesiden under 
menupunktet ’kontakt os’.

Telefonnummer - ekspeditionen
Boligselskabets hovedtelefonnummer er 46 
30 47 00. Det er ekspeditionen, der sørger for 
at svare på henvendelser om husleje, opskriv-
ning, beboerklager og opsigelse af lejemål. Har 
du problemer i boligen (for eksempel med en 
dryppende vandhane), eller skal din lejlighed 
synes, så er det driftcentret eller ejendoms-
kontoret, du skal henvende dig til.

Driftscentret og ejendomskontorerne
Ejendomskontorerne løser de praktiske pro-
blemer ude i afdelingerne, og det her, du skal 
henvende dig, hvis din dørklokke ikke virker, 
eller hvis toilettet er gået i stykker. Med den 
nye driftsstruktur vil det dog for Roskilde-af-
delingerne snart være driftscentret på Køge-
vej, du skal kontakte - der sendes informatio-
ner ud om dette, når det træder i kraft. 

Se en liste over ejendomskontorer på vores 
hjemmeside under menupunktet ’kontakt os’.

Opskrivning på venteliste
Hvis du gerne vil stå på vores venteliste til 
en bolig, så skal du enten udfylde et skema 
på vores hjemmeside www.bosj.dk, ringe på 
vores hovednummer eller møde op i ekspe-
ditionen. Det er ikke længere muligt at søge 
bolig via opslag (som AB99 tidligere brugte).

Adressesøgning på internettet
Søger du på ’Boligselskabet Sjælland’ på in-
ternettet for at finde vores adresse og tele-
fonnummer, så kan du stadig godt være så 
uheldig at støde på forkerte oplysninger hos 
flere af søgedatabaserne.  Det er selvfølgelig 
beklageligt, og vi prøver fortsat at få søgeda-
tabaserne til at fjerne de gamle oplysninger.

Afdelingsskilte
En del afdelinger har stadig skilte med de 
gamle logoer på. Det er dog den enkelte af-
delings eget ansvar at udskifte skiltet, da ud-
giften hører til afdelingens eget budget. 
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