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Du kan godt være mil-
jøbevidst og spare pen-
ge på samme tid. Det 
er den kommende re-
novering af Parkvæn-
get et godt eksempel 
på. RESSOURCEBE-
VIDSTHED er dermed 
andet og mere end at 
være prisbevidst og 
have et fornuftigt for-
brug.

Som forbruger har du 
også mulighed for at 
tage hensyn til klima-
et, når du køber ind, 
og indkøbene bliver 
ikke nødvendigvis dy-
rere af den grund. 

Der er netop afholdt 
budgetmøder i alle 
afdelinger, og her har 
beboerne haft mulig-
hed for at spørge ind 
til afdelingens budget 
og planlægge, hvad af-
delingen fremover skal 
satse på af nye tiltag. 
Her bliver det også 
lettere at spare, for 
vi har indgået en god 
indkøbsaftale med en 
række legepladsleve-
randører, som jeres af-
deling kan benytte.
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KÆRE LÆSER
At være ressourcebevidst er ikke kun at vide, 
hvor du kan købe billigt ind. Det er også et 
ønske om at tage hensyn til miljøet, og det 
vil Boligselskabet Sjælland.

I denne sommer har det krævet mere hånd-
kraft at holde ukrudtet nede i afdelingerne, 
for vi er stoppet med at sprøjte med kemi-
ske midler, og det kan mærkes. Når jorden 
ikke længere bliver udsat for giftstoffer, så 
kommer ukrudtet hurtigere op og spreder 
sig mere end tidligere. Selvom vi bruger bio-
logiske sprøjtemidler og maskiner, så er der 
ingen af disse, der er lige så effektive til at 
holde ukrudtet nede. Alligevel holder vi fast 
ved et forbud mod kemiske sprøjtemidler, 
for det er det sundeste - både for beboere 
og for miljøet.

Som boligselskab er vi ikke kun interesserede 
i at vedligeholde vores nuværende afdelinger. 
Vi vil også gerne være med til at bygge nye 
og energirigtige boliger, og det får vi endnu 
bedre forudsætninger for gennem Longlife-
projektet, som vi er en del af. Til næste år 
skal vi også i gang med en større renovering 
af Parkvænget 25, og her indfører vi en række 
nye tiltag, som skal gøre bygningen så ener-
girigtig som mulig. Det bliver en spændende 
periode, som vi ser meget frem til, selvom 
den også vil give en række udfordringer. 

Ting tager tid. Tre store ord for en direktør 
for hvem ordet tålmodighed er et fremmed-
ord. Boligselskabet Sjælland – organisations-
bestyrelse og medarbejdere - vil forbedre 

mange forhold. Derfor arbejder vi med en for-
retningsstrategi, så vi kan få et overblik over, 
hvad vi vil nå frem til 2012. Ambitionerne er 
store – vi vil sætte handling bag ordene Bebo-
erservice og kontakt til beboerdemokrati.

Vi lovede at justere organisationen ved ind-
førelse af den nye driftsstruktur, hvis det 
blev nødvendigt. Det har vi netop gjort for at 
skabe tid til ledelse og kontakt med beboer-
demokratiet. Det tager for lang tid at få kon-
takt med os på telefonerne, mest af alt fordi 
systemerne er for gamle og ikke lever op til 
en moderne servicevirksomhed. Også det ser 
vi på. Kort sagt - vi ved, vi kan blive bedre, 
men omvendt må vi bruge de hjælpemidler, 
vi har bedst muligt og i takt med økonomien 
tillader det få nye tidssvarende systemer.

- Bo Jørgensen
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BOLIG MED FREMTIDSUDSIGTERBOLIG MED FREMTIDSUDSIGTER
Boligselskabet Sjælland er del i et EU-projekt, hvor vi i samarbejde 
med fi re andre lande skal undersøge mulighederne for at bygge bæ-
redygtige boliger.

Longlife er navnet på et EU-projekt, som 
involverer fem lande omkring Østersøen, og 
hvor Danmark er repræsenteret med Bolig-
selskabet Sjælland og Roskilde Kommune. 
Udover Danmark deltager Tyskland, Polen, 
Litauen og Rusland også i projektet.

Formålet er at undersøge Østersølande-
nes lovgivning på byggeområdet og afklare 
hvilke muligheder, der er for at opføre bæ-
redygtigt byggeri. Her er vi især interesseret 
i mulighederne for at opgradere det nuvæ-
rende almene byggeri til en moderne energi- 
og boligstandard.

Projektet varer i tre år og startede op i efter-
året 2008. Søren Peter Nielsen, der er chef 
for Byg & Anlæg i Boligselskabet Sjælland, er 
boligselskabets kontaktperson i projektet.

Hvorfor deltager vi?
- Det giver os mulighed for at præge udvik-
lingen af bæredygtigt byggeri på internatio-
nalt plan. Erfaringerne fra projektet kan vi 
bruge til fortsat at bygge energi- og miljø-
venligt byggeri til gavn for vores beboere, 
siger Søren Peter Nielsen.

Hvilke resultater kan vi forvente at få?
- Først og fremmest viden om, hvordan vi 
fremover kan bygge bæredygtige boliger 
til en fornuftig pris. Vi knytter bånd til de 
andre deltagere, og projektet giver os et ind-
blik i, hvordan andre lande håndterer ener-
giforbrug og lovgiver på byggeområdet. Vi 
bliver også introduceret til andre måder at 
gøre tingene på og nye produkter, der kan 
være med til at gøre nybyggeri endnu mere 
miljøvenligt, forklarer han.

- Samarbejdet mellem de fem deltagerlande 
kan måske også resultere i en bedre lovgiv-
ning på området, siger Søren Peter Nielsen.

Har der været nogen overraskelser indtil videre?
- Ja, vi havde for eksempel ikke forventet, at 
byggesager håndteres så forskelligt i delta-
gerlandene. I fl ere af landene er det næsten 
umuligt at få en byggetilladelse som privat-
person. I Danmark kan enhver lave en byg-
gesag ved blot at gå til kommunen med teg-
ningerne over det nye byggeri. Derefter ser 
kommunen, om alle byggekrav bliver over-
holdt, og når de godkender projektet, kan 
du gå i gang med byggeriet, fortæller han.

Hvad skal der ske til det næste møde?
- Mødet afholdes netop nu i Roskilde (i slut-
ningen af september, red.), og her slutter den 
første arbejdsfase, hvor vi har registreret alle 
de forskelligheder, der er på deltagerlande-
nes byggelovgivning. Vi går derefter i gang 
med næste fase, og i sommeren 2010 skal vi i 
gang med sidste fase af projektet. Det stræk-
ker sig over 1½ år, hvor vi skal formulere et 
sæt fælles spilleregler for byggelovgivningen 
i deltagerlandene, siger Søren Peter Nielsen, 
der er projektleder på den tredje og sidste 
fase i Longlife-projektet.

- Under mødet har vi også arrangeret en 
rundvisning i afdelingen Munksøgård for 
deltagerne, da det er en afdeling, som inte-
resserer sig meget for at leve og bo energi-
venligt, siger Søren Peter Nielsen. 

- Og så er der i øvrigt en krølle på historien, 
for vi er netop blevet inviteret med i et fransk 
projekt om renovering af etageejendomme, 
hvor de gerne vil have dansk deltagelse. Den 
kontakt har vi fået via Longlife-projektet, 

fortæller Søren Peter Nielsen. 

Borgmester Poul Lindor Nielsen holder velkomsttale
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Til december 2010 bliver administrationen 
endelig samlet i én kontorbygning. Her fl yt-
ter afdelingerne på Køgevej - Beboerservice, 
Byg & Anlæg, varmemesterteamet samt An-
lægsservice - til Parkvænget 25, som inden da 
har gennemgået en omfattende renovering.

Den samlede administration vil komme bebo-
erne til gode, da mange arbejdsgange frem-
over bliver lettere og hurtigere at udføre.  

Planlægningen i fuld gang
Byg & Anlæg har udarbejdet en lang række 
skitser for ombygningen af Parkvænget 25, 
som blev præsenteret for medarbejdere og 
repræsentantskabet inden sommerferien. 

De seneste måneder har medarbejderne 
haft mulighed for at komme med forslag til 
det nye kontorhus, så indretningen bliver 
hensigtsmæssig. I forslagene er der blevet 
lagt vægt på et godt arbejdsmiljø, funktio-
nalitet og fl eksibilitet.

ENERGIRIGTIGT BYGGERIENERGIRIGTIGT BYGGERI

De første forslag til den kommende renovering

Energivenligt byggeri
Renoveringen fokuserer på energirigtigt 
byggeri, så bygningen bagefter er så miljø-
rigtig som muligt. 

- Vi ville gerne have skabt et energineutralt 
hus, men det var desværre ikke muligt. I ste-
det har vi sørget for, at bygningen fremover 
er højisoleret og bruger så lidt el som over-
hovedet muligt, fortæller Poul Martin Møl-
ler, der er projektleder på renoveringen.

- Vi fokuserer også på, at der skal være et 
godt indeklima, så energibesparelserne ikke 
bliver på bekostning af arbejdsforholdene, 
siger han.

Energiruder og solceller
Ændringerne omfatter både indvendige og 
udvendige renoveringer.

- Vi sørger for at isolere bygningen endnu 
bedre, så varmetabet og dermed udgiften 

til varme i vinterhalvåret bliver meget lille. 
Samtidig bliver der monteret energiruder 
med meget små varmetab og en ’stop sol’-
funktion, som i sommermånederne vil hin-
dre solen i at varme lokalerne voldsomt op, 
forklarer energikonsulent Kim Jensen.

Risikoen for varme kontorer om somme-
ren bliver også mindsket ved at suge store 
mængder kølig morgenluft ind i bygningen, 
der kan hjælpe til at afkøle lokalerne, inden 
de første medarbejdere møder. 

- Vi sætter desuden et stort solcelleanlæg på 
hele sydfacaden af bygningen, så vi hele året 
kan producere noget af energien selv, siger 
Kim Jensen.

- På det elektriske lys regner vi også med at 
spare en del. Vi vil bruge en belysning med 
meget lavt strømforbrug, som bliver indret-
tet, så lysstyrken stiger, jo mindre naturligt 
lys der er. I praksis kan det ses ved en grå-

De seneste år har administrationen siddet på to forskellige adresser 
i Roskilde, men nu er det slut. I starten af 2010 begynder renoverin-
gen af Parkvænget 25, og om et år står bygningen klar.
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vejrsdag, hvor lyset vil køre på lav styrke 
ved vinduerne og større styrke inde midt i 
bygningen, siger Kim Jensen.

Pavillioner
Renoveringen bliver så omfattende, at alle 
medarbejdere i Parkvænget vil sidde andre 
steder i ombygningsperioden.

Ved det kommende årsskifte fl ytter kunde-
centret samt udlejningen ud i pavillioner på 
parkeringspladsen ved Parkvænget, mens 
resten af administrationen fl ytter over på 
Køgevej. 

Som beboer skal du derfor fortsat henvende 
dig på Parkvænget.

- Det bliver selvfølgelig en udfordring i re-
noveringsperioden, men vi vil gøre alt for, 
at det ikke går ud over serviceniveauet. Vi 
glæder os alle til, at den nye administrati-
onsbygning er færdig, så vi fortsat kan være 

en attraktiv arbejdsplads, siger direktør Bo 
Jørgensen. 

Ombygningen af Parkvænget 25 vil koste 
omkring 34 millioner kroner. Omkostnin-
gerne bliver primært dækket af salget af 
bygningerne Køgevej 46A+D og en bygning 
i Bondetinget samt et fratræk i Boligselska-
bet Sjællands dispositionsfond. 

- De energibesparende ændringer vil - ud-
over at være godt for miljøet - også sikre, at 
bygningen vil være meget billigere at drive i 
forhold til de nuværende kontorer. Samlet 
set bliver det derfor en besparelse på læn-

gere sigt, slutter Bo Jørgensen. 

FØLG MED I BYGGERIET

Hvis du vil vide mere om renove-
ringen, har du mulighed for at følge 
med på hjemmesiden, når hånd-
værkerne går i gang efter nytår. På 
hjemmesiden vil vi bringe historier 
og billeder fra ombygningen, og her 
vil du også kunne læse mere om de 
energibesparende ændringer, som 
bygningen bliver installeret med.

Vores hjemmeside fi nder du på 
www.bosj.dk 

Til næste år skifter Parkvænget 25 udseendeTil næste år skifter Parkvænget 25 udseende
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DIT MÅLTID 
OG KLIMAET
Det drejer sig ikke kun om at skrue ned for varmen, når du vil tage 
hensyn til miljøet. Du kan også være miljørigtig med indkøbskurven!

Mange af os ved godt, at vi skal slukke ly-
set, når vi forlader et rum, at vi skal installere 
sparebrusere, at vi skal tage cyklen lidt of-
tere frem for bilen, og at vi skal vaske tøj ved 
lavere temperatur. Vi gør det, fordi vi ved, at 
vi så gør noget godt for klimaet.

De færreste ved, at vi, ved at tænke over 
hvad vi spiser, også kan gøre noget for kli-
maet. Faktisk kan vi med få ændringer af vo-
res madvaner tage mere hensyn til miljøet.

Drop kødet – spis grønt
Vil du spise mere klimavenligt, så er første 
skridt at spise mindre kød. Ved produktio-
nen af kød bliver der udledt store mængder 
af CO2 – dels fra maskiner, opbevarings- og 
kølefaciliteter og dels ved bearbejdningen 
af kødet. Der bliver udledt kvælstof fra gød-
ning, og der produceres metan ved dyrenes 
fordøjelse. Alle er drivhusgasser, som har 
stor indflydelse på klimaet. 

Der bliver typisk brugt langt mere energi og 
udledt større mængder drivhusgasser ved 
kød- og mejeriprodukter end ved grøntsager. 

Derfor kan vi gøre noget godt for klimaet – 
og os selv – hvis vi skærer ned på kødmæng-
den og spiser mere grønt. 

En enkelt dag om ugen uden kød gør også en 
forskel, så du behøver ikke at undvære kød 
helt for at tage hensyn til miljøet.

Sæsonens frugt og grønt
Hvad er bedst for klimaet? At købe dansk el-
ler udenlandsk? Desværre er dette ikke helt 
så simpelt. Der er nemlig meget, der skal med 
i beregningerne – transport af varen, er det 
produceret i kunstigt opvarmede drivhuse, 
er det sprøjtet osv.

Der er dog visse huskeregler:
det er altid bedst at købe grøntsager, der • 
er dyrket på friland
det er altid bedst at købe importerede • 
tomater, agurker og peberfrugter fra Syd-
europa frem for tilsvarende danske eller 
hollandske drivhusdyrkede, også selvom 
de er transporteret med fly
og sidst men ikke mindst – det er altid • 
bedst at købe sæsonens frugt og grønt 

(først og fremmest fra Danmark og ellers 
fra udlandet).

Få bedre indkøbsvaner
Det er dog ikke kun i forhold til valget af 
mad, men også i forhold til planlægningen af 
vores indkøb, at vi kan gøre noget for klima-
et. Vi er nemlig rigtig dårlige til at planlægge 
vores indkøb og til at beregne portionsstør-
relser. Hele 10-20 % af det mad, vi køber, ry-
ger i skraldespanden. Noget af det når ikke 
engang forbi middagsbordet, men ryger di-
rekte fra køleskab til skraldespand.

Det er derfor vigtigt, at vi planlægger vores 
indkøb, det vil sige kun køber det, vi har brug 
for, og at vi ikke tilbereder mere mad end vi 
ved, der bliver spist. Vi kan desuden blive bed-
re til at bruge eventuelle rester til madpakker 
dagen efter eller at lade det indgå i næste 
dags ret i stedet for bare at smide det ud.

Vil du have inspiration til, hvordan du bedre 
kan udnytte dine madvarer, så læs mere på 

www.stopspildafmad.dk 

Af Trine Keinicke Sørensen, 
miljøvejleder i Roskilde Kommune
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SPIS KLIMAVENLIGT

Spis efter årstiden
Spis lokalt, dog ikke drivhusvarer
Spis grønt frem for kød
Køb passende mængder og undgå spild
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BUDGETMØDE PÅ GODT OG ONDTBUDGETMØDE PÅ GODT OG ONDT
I august og september holdt alle afdelinger beboermøde, hvor bud-
gettet for 2010 skulle godkendes af beboerne. I Borup var en sam-
menlægning af Nøddeparken 1 og 2 også på dagsordenen.

Solen har sænket sig over Nøddeparken 1 og 
2, og over 20 beboere har valgt at deltage i 
årets beboermøde. Afdelingsbestyrelsen vil 
afl ægge beretning, budgettet for det kom-
mende år skal godkendes og afdelingerne skal 
tage stilling til, om de vil lægges sammen.  

Bestyrelsen beretter
De formelle detaljer kommer hurtigt på 
plads, og afdelingsbestyrelsen fortæller om, 
hvad der er sket siden sidste budgetmøde. 

Det bliver fremhævet, at Skovbo Boligselskab, 
som Nøddeparken hører til, har valgt at fusio-
nere med Boligselskabet Sjælland. Beslutnin-
gen kommer ikke bag på beboerne, som ken-
der Boligselskabet Sjælland godt, da de i lang 
tid har været administreret af selskabet. 

Da bestyrelsen fortæller om parkerings-
pladsen, som skulle have været renoveret 
for fl ere år siden, vågner forsamlingen. Re-
noveringen er aldrig blevet til noget, fordi 
pengene i afdelingerne har været små, og 
andre mere presserende forhold har slugt de 
økonomiske midler. Mange beboere er rigtig 

sure over de dårlige forhold på deres parke-
ringspladser, hvor fl iserne ligger meget løst, 
og det er farligt at færdes. 

Morten Nielsen, der er ny ejendomsmester 
i afdelingen, fortæller, at han har et godt 
tilbud med, og hvis afdelingerne er med på 
det, kan brolæggerne gå i gang med at ordne 
pladsen dagen efter. Tilbuddet bliver mødt 
med smil, og beboerne kan se frem til, at par-
keringspladsen er repareret, inden vinteren 
sætter ind. 

Efter en god debat bliver bestyrelsens beret-
ning godkendt og taget til efterretning.

Føljeton af tal og grafer
Beboerne gør klar til at gennemgå afdelin-
gernes budget. Der bliver bladret i en følje-
ton af tal, grafer og lagkagediagrammer, der 
viser, hvad pengene skal bruges til næste år. 
  
Der er meget materiale, da beboerne skal be-
handle to budgetter, fordi Nøddeparken be-
står af to næsten ens afdelinger. I mange år 
har afdelingen haft én afdelingsbestyrelse, 

som har varetaget begge afdelingers ønsker, 
men økonomien har været adskilt.
 
Budgetterne for de to afdelinger indehol-
der en stor huslejestigning. Morten Nielsen 
gennemgår tallene, som resulterer i husleje-
stigninger på 8,5 % og 10,9 %. Det er mange 
penge, men afdelingerne står også overfor 
omfattende renoveringer, der skal sættes 
penge af til. Der er blevet sparet for længe, 
og nu går det ikke længere. Boligselskabet 
Sjællands afdeling, Byg & Anlæg, har lavet 
en tilstandsvurdering i begge afdelinger, 
som peger på omfattende renoveringer de 
kommende år. Derfor bliver henlæggelserne 
forhøjet, så der fremover vil være råd til de 
nødvendige renoveringer.

Trods de store stigninger bliver begge bud-
getter godkendt. Der er tilfredshed med, at 
budgettet er blevet lettere at læse, og det er 
lettere at danne sig et overblik. 

Fælles om det hele bortset fra fi nanserne
Går du en tur rundt i afdelingerne Nøddepar-
ken 1 og 2, kan du ikke se, at det er to afde-

En legeplads i Nøddeparken 1
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SAMMENLÆGNING AF AFDELINGER

Tidligere har de sammenlagte afdelinger 
skullet udligne huslejen, men fra 1. januar 
2010 er det ikke længere et krav, og det er 
derfor muligt at sammenlægge fl ere afde-
linger også økonomisk. 

Der er to muligheder for sammenlægning 
af afdelinger.  Det kan ske enten ud fra 
det beboerdemokratiske princip eller det 
fuldstændige princip. 

Beboerdemokratisk sammenlægning
I kan vælge at foretage en beboerdemo-
kratisk sammenlægning, hvor afdelingerne 
får fælles bestyrelse og fælles afdelings-
møder. Afdelingerne beholder deres eget 
budget og regnskab.  

Fuldstændig sammenlægning
Den anden mulighed er at foretage en 
fuldstændig sammenlægning af af-

delingerne, hvor alle forhold lægges sam-
men, så de sammenlagte afdelinger efter-
følgende fremstår som én enhed. 

Økonomi
Fra 2011 indfører Boligselskabet Sjælland 
et grundbidrag for alle boligafdelinger. 
Det skal betales uanset om der er 10 eller 
100 boliger i afdelingen. Jo færre, der er til 
at dække denne udgift, jo fl ere penge skal 
den enkelte beboer betale. Ud over grund-
bidraget skal hver lejemålsenhed betale et 
lejemålsbidrag.

Ved en sammenlægning bliver afdelingen 
bedre økonomisk stillet, fordi der er fl ere 
til at dele eventuelle uforudsete udgifter. 

Maskinfællesskab
Der er mange ressourcer at spare ved at 
sammenlægge afdelingerne. Afdelingerne 

kan nøjes med færre maskiner, da de sam-
menlagte afdelinger kan dele udgifterne 
til store maskiner.  

Beboerdemokrati
Bliver afdelingen større, er der dannet 
grundlag for at styrke beboerdemokra-
tiet. Samtidig vil der også være større 
grundlag for rekruttering af bestyrelses-
medlemmer.

I en afdeling med fl ere beboere er der 
bedre mulighed for at samle beboerne 
om sociale aktiviteter. 

Har I spørgsmål vedrørende sammenlæg-
ning af boligafdelinger, kan I kontakte af-
delingsbestyrelsen som kan tage kontakt 
til boligselskabet.  

linger. Bebyggelserne ligner hinanden, og den 
sørste forskel er afdelingernes økonomi. 

På grund af ændringer i lovgivningen er det 
blevet muligt at lægge to eller fl ere afde-
linger sammen - også selvom økonomien i 
afdelingerne er forskellig. Afdelingsbesty-
relsen har derfor fremsat et forslag om at 
lægge de to afdelinger sammen, fordi de 
kan se fl ere fordele ved, at Nøddeparken i 
fremtiden kun er én afdeling. Alene udsig-
ten til kun at skulle behandle ét budget og 
regnskab vækker jubel. Der er samtidig be-
sparelser at hente, når Boligselskabet Sjæl-
land i 2011 indfører et grundbidrag for alle 
afdelinger. Vælger Nøddeparken fortsat at 
være to afdelinger, skal der betales to grund-
bidrag, mens en sammenlægning vil betyde, 
at der kun skal betales ét grundbidrag. 

Beboerne kan godt se fordelene, men ønsker 
samtidig at få belyst de fulde konsekvenser 
ved en sammenlægning. Det bliver derfor be-
sluttet, at bestyrelsen arbejder videre med en 
sammenlægning, som skal godkendes på et 
beboermøde senere på året. Bestyrelsen for-

slår, at beboerne deltager i det videre arbejde 
med en sammenlægning af afdelingerne.  

Kommunikation
Under eventuelt åbner beboerne op for øn-
sker. Der er fl ere ting i afdelingen, som ikke 
fungerer optimalt, og fl ere har en oplevelse 
af, at deres problemer ikke bliver taget al-
vorligt. En del har oplevet, at der ikke bliver 
svaret på de e-mails, der bliver sendt til ad-
ministrationen. 

En beboer er sur over, at han gennem to må-
neder ikke har haft varmt vand. Når han har 
ringet og skrevet til boligselskabet, er der 
ikke sket noget. Han er mødt frem i aften 
for at få et svar. Morten Nielsen lover, at der 
bliver taget hånd om problemet. 

En anden beboer spørger til, hvad der er gået 
galt, når huslejestigningen er så høj, og af-
delingen ingen penge har. Forklaringerne er 
mange, og det er svært at pege på en bestemt 
årsag. Gennem tiden har der været sat penge 
af til forskellige arbejder, men andre proble-
mer har udhulet kassen, og der har været 

store underskud gennem årene. Pengene kan 
kun komme ét sted fra, og det er beboerne. 

Morten Nielsen er fortrøstningsfuld. Han me-
ner, at afdelingerne har et godt fundament. 
Bebyggelsen ligger i et dejligt område, og der 
er grobund for rigtig mange gode tiltag. Han 
slutter mødet med en opfordring til beboer-
ne om, at de sammen skal løfte afdelingen og 

arbejde sig væk fra de kedelige oplevelser. 

SVAR PÅ E-MAILS

Claus Fabritius fra it-afdelingen har 
svaret på problematikken om e-mails:

- Det kan måske skyldes, at de e-mails 
er røget i spamfilteret, som løbende 
bliver justeret. Vi har også oplevet, at 
en del får skrevet et ’i’ i stedet for et 
’j’ i e-mail adressen, når de skriver til 
os, og så kommer e-mailen ikke frem 
til os. Men vi arbejder generelt på at 
blive hurtigere til at svare på e-mails.
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NEJ TAK TIL SPRØJTEMIDLERNEJ TAK TIL SPRØJTEMIDLER

Gennem de senere år er der kommet større 
fokus på de kemiske midler, der er i vores 
hverdag. Flere forskere påpeger, at kemiske 
sprøjtemidler kan være årsagen til en række 
sygdomme, ligesom det kan forgifte grund-
vandet. 

Det er derfor helt naturligt, at Boligselskabet 
Sjælland gerne vil bruge alternative midler i 
kampen mod ukrudtet, og siden forbuddet 
har ejendomsfunktionærerne brugt biologi-
ske sprøjtemidler. 

Mindre gift - mere håndkraft
Det kræver dog noget mere arbejde at hol-
de ukrudtet væk fra en afdeling, når de ke-
miske midler ikke længere er til rådighed, og 
det tager derfor længere tid.

- Vi har desværre ikke fundet nogen metode 
til at holde ukrudtet væk, som er lige så ef-
fektiv som kemiske sprøjtemidler, men vi 
holder øje med udviklingen på det område, 
fortæller Anne-Birgitte Hallas, der er team-
leder i Anlægsservice. 

Hun opremser følgende metoder, som ejen-
domsfunktionærerne bruger til at holde 
ukrudtet i skak:

gasbrænder• 
fl iserenser• 
ukrudtsbørste• 
hakkejern• 
buskrydder• 
VegaNo• 

- Det sidste kræver en forklaring. VegaNo er 
et biologisk ukrudtsmiddel baseret på hvid-
løg, som vi har testet de seneste måneder. 
Det fungerer godt og er et fi nt supplement 
til gasbrænderen, som også er populær i af-
delingerne, siger hun.

- VegaNo har dog også et par dårlige sider. Det 
skal bruges af fl ere omgange, det kan ikke be-
kæmpe alle ukrudtsarter, og så koster det en 
del, forklarer Anne-Birgitte Hallas og tilføjer, 
at midlet også lugter temmelig kraftigt.

- Vi vil selvfølgelig helst forebygge, men da 
det er næsten umuligt, så prøver vi at fi nde 

alternativer - for eksempel andre typer fl iser, 
hvor ukrudtet ikke har så let ved at trænge 
op igennem furerne, siger hun. 

Miljø frem for golfbaner?
Ejendomsfunktionærerne gør meget for at 
holde afdelingerne pæne, men det kræver 
som sagt mere arbejde at holde ukrudtet 
nede, når de kemiske sprøjtemidler er væk.

- Der er bedre vækstbetingelser for ukrudtet, 
når de kemiske sprøjtemidler ikke længere for-
urener jorden. Ukrudtsbekæmpelsen vil der-
for fylde mere i afdelingernes driftsaftaler. Vi 
har minimumskrav til ukrudtsbekæmpelsen, 
for vi vil gerne undgå, at de grønne områder 
bliver ødelagt, siger Anne-Birgitte Hallas.

Boligselskabet Sjælland vil gerne være et 
miljørigtigt boligselskab, og derfor er for-
buddet mod kemiske sprøjtemidler også et 
skridt i den rigtige retning. Vi håber også, at 
beboerne har forståelse for, at resultatet af 
ukrudtsbekæmpelsen bliver anderledes, når 

vi ikke bruger sprøjtemidler. 

I efteråret 2008 vedtog Boligselskabet Sjællands organisationsbe-
styrelse et forbud mod kemiske sprøjtemidler, og det er trådt i kraft 
i selskabets afdelinger.

Ejendomsfunktionær Kim JohansenEjendomsfunktionær Kim Johansen
i gang med gasbrændereni gang med gasbrænderen
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DEFINITIONER

Udtrykkene kamphunde og muskel-
hunde bliver brugt i fl æng i medi-
erne, men der er en forskel på de to 
defi nitioner. Den følgende er Bolig-
selskabet Sjællands defi nition af de 
to betegnelser.

Kamphund
Betegnelsen dækker over hunde, der 
er blevet avlet og trænet med kamp 
for øje og derfor har en meget lav 
aggressionstærskel og angriber uden 
at sende advarselssignaler. Racerne 
pitbullterrier og tosa inu samt blan-
dinger af disse går under denne be-
tegnelse og er forbudt i Danmark.

Muskelhund 
Defi nitionen muskelhund dækker 
hunde, der har en stor muskelmasse, 
men  som regel er avlet til at være 
familiehund. Disse hunde har sær-
ligt brug for kærlig og omsorgsfuld 
opdragelse fra ejeren. Hundene er 
først farlige, hvis de bliver trænet til 
at være aggressive og angribe andre 
hunde eller mennesker. 

FOKUS PÅ MUSKELHUNDEFOKUS PÅ MUSKELHUNDE

De fl este hunde er heldigvis søde og kærlige 
væsner, som ikke gør nogen fortræd. Men 
der skal ikke meget til, før en hund kan væk-
ke utryghed hos naboerne. De mange billed-
er af bidske hunde i medierne har ført til, at 
fl ere hunde i afdelingerne bliver anklaget for 
at være kamp- eller muskelhunde, fordi de 
ligner hunde, der har angrebet mennesker.

Det vigtigste er imidlertid, om du føler dig 
tryg ved en hund, du møder i din afdeling. 
Hvis du ikke gør, så har du disse muligheder.

Må I have hund i afdelingen?
I en del afdelinger er det ikke tilladt at have 
hund. Hvis en beboer alligevel har det, bør 
du fortælle vedkommende, at det ikke er 
tilladt i afdelingen. Vil personen ikke skaffe 
sig af med hunden, kan du gå videre med 
sagen ved at skrive til boligselskabet og 
forklare om sagen.

I afdelinger med hundeforbud er det dog 
stadig tilladt, at beboerne får besøg af hun-
deejere og deres kæledyr, så længe hunden 
ikke overnatter eller kommer der fast mere 
end tre dage om ugen. Hvis dette sker, bliver 
det betragtet som hundehold, og det er ikke 
tilladt i afdelingen.

Hvilken race er det?
Der er forskel på hvilke hunde, det er tilladt 
at have i de enkelte afdelinger. Overordnet 

gælder det dog, at hunde af racerne pitt-
bullterrier og tosa inu er ulovlige i Danmark, 
og ejeren skal derfor meldes til politiet.

Organisationsbestyrelsen opfordrede i 
sommeren 2008 til, at afdelingerne indførte 
et generelt forbud mod kamp- og muskel-
hunde. Sammen med forbuddet er der en 
liste over hunderacer, der i så fald ikke er 
tilladte i afdelingerne. Flere afdelinger valg-
te at følge opfordringen og har tilføjet listen 
i husordenen. Du kan derfor læse her, om 
den pågældende hund er tilladt at have i din 
afdeling. Er den ikke det, gælder de samme 
regler som ved afdelinger, hvor det ikke er 
tilladt at have hund. 
 
Hvordan er hundens opførsel?
En hunds adfærd er stærkt præget af opdra-
gelsen af den, og derfor kan muskelhunde 
sagtens være blide og hengivne væsner, 
som ikke gør nogen fortræd. Omvendt kan 
hunde, der på papiret burde være fredelige 
familiehunde, godt opdrages til at være ag-
gressive og bidske, og i så fald er det en fejl 
fra ejerens side. Hvis du oplever en sådan 
hund, bør du påpege over for ejeren, at du 
ikke føler dig tryg ved hunden, og at ved-
kommende skal gøre noget for at få styr på 
hunden. Sker dette ikke, kan du kontakte 

boligselskabet for at få hjælp. 

Hele sommeren har medierne været fyldt med historier om muskel-
hunde, og debatten har vakt bekymring i fl ere afdelinger. Her kan du 
læse om, hvad du kan gøre, hvis du ser en muskelhund.

Foto: Shawn and Sue Roberts, 
Dreamstime.com

Pitbullterrieren er forbudt i Danmark
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De fl este afdelinger har en eller fl ere legepladser på udendørsarea-
lerne, og det er vigtigt, at det både er sjovt og sikkert at lege der.

Legepladserne er til for børnene, men er 
også tit samlingssted i afdelingerne. Mange 
afdelinger har gode og spændende legeplad-
ser, men en legeplads kræver vedligehol-
delse. Derfor bliver der nu fokuseret endnu 
mere på sikkerheden, så legepladserne kan 
være forsvarlige at lege på.

En del af driftsaftalen
I de nye driftsaftaler, som hver afdeling får, 
er der sat tid af til, at legepladsernes sikker-
hed bliver gennemgået af ejendomsfunktio-
nærerne.

- Én gang om ugen tjekker ejendomsfunktio-
nærerne, om legepladserne er i orden. Udsty-
ret bliver gennemgået for eventuelle skarpe 
søm, løse dele eller andre ting, som kan gøre 
legepladsen usikker at bruge, forklarer An-
ne-Birgitte Hallas fra Anlægsservice. 

Legepladser med rabat
Flere afdelinger har legepladser af ældre dato, 
og her kan det være relevant at se nærmere 
på de indkøbsaftaler, som Boligselskabet 
Sjælland for nylig indgik. Vi har lavet aftaler 
med fi re legepladsproducenter, som giver en 
klækkelig rabat til afdelinger, som køber le-
gepladsudstyr gennem indkøbsaftalerne.

- Vi er glade for at kunne tilbyde afdelin-
gerne nyt legepladsudstyr til en væsentlig 
lavere pris,og vi håber, at mange får glæde af 
den, siger Anne-Birgitte Hallas.

Hvis du synes, at din afdeling godt kan træn-
ge til nyt legepladsudstyr, eller du blot vil 
høre mere om mulighederne, så kontakt din 
afdelingsbestyrelse. De har fået de præcise 
detaljer om indkøbsaftalerne i septemberud-

gaven af det elektroniske nyhedsbrev. 

HVORDAN ER HVORDAN ER 
JERES LEGEPLADS?JERES LEGEPLADS?

Legeplads fra en af leverandørerne

Tegninger fra larslaj.dkTegninger fra larslaj.dk

Side 12



Foto: Magdalena Bujak, Dreamstime.com

Hvis du gerne vil lave om på din bolig, 
er der en række ting, du skal være op-
mærksom på.

RÅD OM RÅDERET

Du skal søge og få godkendelse i følgende 
situationer: 

du ønsker at etablere f.eks. udhuse, driv-• 
huse, carporte, udestuer etc.  
du ønsker at fjerne en skillerumsvæg, op-• 
sætte nyt køkken, ændre badeværelset, 
tilføje nye skabe etc.

Er du i tvivl, er du meget velkommen til at 
kontakte Byg & Anlæg via vores e-mail raa-
deret@bosj.dk eller ved at ringe på telefon 
46 30 47 00.

Hvis du ikke søger om at få ændringerne god-
kendt, inden du laver om på boligen, kan du i 
værste fald blive nødt til at fjerne det igen. 

Skal du male indvendig - f.eks. vægge, dørkar-
me, døre, skabslåger etc. - kan du læse i din 
afdelings vedligeholdelsesreglement, om der 
er noget, du skal være opmærksom på. Vedli-
geholdelsesreglementet kan du blandt andet 
finde under afdelingens hjemmeside.

Du kan også søge informationer i folderen 
om råderet på www.bosj.dk og i en vis ud-
strækning på afdelingens hjemmeside under 

råderetskataloget. 

HvHHHvHHH iiiiiiiisiisisisiisisississs ddddddddddddddddddd d dd dddduuuuuuuuuuuuu uuuuu geegegegeeggeegegeggegeegegggg rrrrrrrrr
d
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Hvis der opstår skader i din bolig uden for den normale arbejdstid, kan du kontakte vores vagtordning.

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

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

VAGTORDNINGEN: 70 24 45 28 VAGTORDNINGEN: 70 24 45 28 

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

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

KORTE NYHEDER

I sidste nummer af bladet udskrev vi en kon-
kurrence om at fi nde et nyt navn til bladet. Vi 
fi k en del besvarelser, men der var desværre 
ingen forslag, som organisationsbestyrelsen 
kunne blive enig om. Bladet hedder derfor 
fortsat ’Boligselskabet Sjælland’.  

Vi vil dog gerne præmiere interessen for 
konkurrencen og har derfor udtrukket en 
vinder blandt besvarelserne. René Mogen-
sen fra Æblehaven kan se frem til et dejligt 
kroophold for to personer. Vi ønsker vinde-
ren tillykke og siger tak for besvarelserne 

KONKURRENCENKONKURRENCEN

REKLAMER REKLAMER 
- NEJ TAK- NEJ TAK
Det er et stigende problem, at beboere ef-
terlader reklamer i opgange eller smider dem 
på fællesarealerne. I en del afdelinger tager 
det mere og mere tid for ejendomsfunktio-
nærerne at rydde op. Det kan i sidste ende 
betyde, at andre opgaver bliver nedpriori-
teret, eller at huslejen stiger, så tænk på de 
andre beobere  og ryd op efter dig selv.

KORT NYTKORT NYT

Tilbud via e-mail
Hvis du gerne vil have dine boligtilbud sendt 
per e-mail, så kontakt vores kundecenter, så 
de kan registrere din e-mailadresse. Du kan 
kontakte kundecentret via info@bosj.dk eller 
46 30 47 00.

Miljøudvalg
Organisationsbestyrelsen har fået et miljøud-
valg, der har holdt opstartsmøde i september.

Når du står på venteliste og er aktivt sø-
gende, får du tilsendt tilbud på ledige bo-
liger. Hvis du takker ja til et af tilbuddene 
og er den, der har den højeste anciennitet 
blandt de interesserede, så har du fortrins-
ret til boligen.  

Underskriver du efterfølgende lejekon-
trakten på boligen og indbetaler den før-
ste husleje, så er boligen din, og din op-
skrivning på ventelisten bliver slettet. Det 
skyldes, at du har fået bolig og dermed 
opnået formålet med at stå på venteliste. 

Samtidig giver det plads til, at andre bo-
ligsøgende også får lettere ved at få bolig, 
og sidst men ikke mindst afslutter din nye 
lejekontrakt på boligen også lejeforplig-
telserne for den tidligere lejer af din nye 
bolig. Det er nemlig sådan, at en lejer for-
pligter sig til at betale op til tre måneders 
husleje efter frafl ytning, hvis boligen ikke 
bliver udlejet igen med det samme.

VENTELISTERVENTELISTER

FUSIONERFUSIONER
TRÆDER I KRAFTTRÆDER I KRAFT
Skovbo Boligselskab og Boligselskabet af 
1939 fusionerer begge med Boligselskabet 
Sjælland. 

Boligselskabet af 1939 fusionerer den 1. 
oktober 2009, mens Skovbo Boligselskabs 
fusion træder i kraft den 1. januar 2010.

Fotos fra Tjørnely, efteråret 2008Fotos fra Tjørnely, efteråret 2008
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Vi er i gang med at lægge sidste hånd på 
takstbladene 2010. Der bliver udarbejdet 
et takstblad for Boligselskabet Sjælland og 
et for hvert af de administrerede selskaber. 
Takstbladet indeholder de forskellige takster 
på de ydelser i Boligselskabet Sjælland, som 
ikke er dækket af administrationsbidraget. 

Til højre kan du se listen over de ydelser, 
som er relevante for beboere og boligsø-
gende. Der er også en række gebyrer i for-
bindelse med særlige opgaver i afdelingerne 
- dem kan du se i det samlede takstblad, når 
de er klar. 

Hvis du har spørgsmål til, hvad ydelserne 
dække over, kan du fi nde fl ere informatio-
ner på vores hjemmeside www.bosj.dk. Du 
er også velkommen til at kontakte kunde-
centret på info@bosj.dk eller 46 30 47 00.

KORTE NYHEDER

TAKSTBLAD 2010TAKSTBLAD 2010

Opgave Hyppighed 2010

Opskrivningsgebyr:
Indmeldelse
Aktiv ansøger
Venteliste

pr. gang
år
år

150
150
100

Påkravsgebyr - lovbestemt pr. gang 250

Ophævelse af lejemål, rykker 2 pr. gang 700

Råderet, forandringssag pr. time 812,50

Tilladelser til f.eks. installation af hårde hvidevarer, 
invalideparkeringspladser, husdyrhold

pr. gang 250

Ændring af kontraktforhold pr. gang 50

Bestilling af vaskekort/tørrekort pr. gang 100

Kopi af varmeregnskab pr. gang 50

Kopi af lejekontrakt pr. gang 50

Boliggarantibevis pr. gang 1000

Petanqueturnering og fi skefestival
De to store fællesaktiviteter - petanquetur-
ningen og fi skefestivalen har begge leveret 
billeder fra sommerens begivenheder. Du 
kan se billederne fra arrangementerne på 
hjemmesiden under ’Beboere’ -> ’Fællesak-
tiviteter’.

PETANQUETURNERINGPETANQUETURNERING
OG FISKEFESTIVALOG FISKEFESTIVAL
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