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I dette nummer ser vi 
på tryghed og trivsel i 
afdelingerne. I starten 
af året blev fl ere be-
boere i Roskilde udsat 
for tricktyveri, og vi 
bringer derfor artiklen 
PAS PÅ TYVEN!

Boligselskabet Sjæl-
land har indledt et sam-
arbejde med ROSKIL-
DE GADEJURIST, der 
yder gratis retshjælp 
til særligt udsatte.

Mange beboere vil 
gerne have en lav hus-
leje, og i dette num-
mer kan du læse om, 
HVORDAN DU KAN 
PÅVIRKE HUSLEJEN.

Med RÅDERET har du 
rig mulighed for at lave 
om på dit hjem, så det 
opfylder dine ønsker.

Er boligen blevet for 
lille eller for stor til 
dine behov, kan du 
også læse om dine mu-
ligheder for at BYTTE 
BOLIG. 

BOLIGBLADET
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KÆRE LÆSER
Vores driftsstruktur giver os nu mulig-
hed for at specialisere vores ejendoms-
funktionærer og dermed give jer en 
bedre service. For eksempel kan vores 
nye varmemestre løse fl ere problemer 
på varmeområdet, end vi hidtil har væ-
ret i i stand til.

I dag kan I kontakte os hele dagen. Når 
telefontiden starter om morgenen, er 
der ofte pres på, hvilket naturligvis kan 
medføre ventetid. Det forhold undersø-
ger vi, hvordan vi kan forbedre. Som al-
ternativ til at ringe har I naturligvis altid 
mulighed for at sende os en e-mail.

Kort sagt fokuserer vi på at være effek-
tive og give en god service. Vi vil gene-
relt øge vores service og modtager ger-
ne feedback - også den positive. Senere 
i bladet fremgår det, hvordan du som 
beboer kan påvirke din husleje, som vi 
ved, at alle ønsker at holde nede.

Et andet fokusområde er trivsel i boli-
gen og boligområdet. Her i bladet be-
skriver vi, hvordan vi undgår tyveri, men 
mere fremadrettet vil vi fra selskabets 
side arbejde med trivsel på fl ere områ-
der i og uden for vores hjem.

På områdemøderne her i foråret, hvor 
afdelingsbestyrelserne deltager, er det 

en af de ting, vi tager op til diskussion, 
og vi vil arbejde videre med det den 
kommende tid. Vi ønsker blandt andet 
at inddrage Kriminalpræventivt Råd og 
andre med henblik på øget trivsel i vo-
res boligområder.

Igen her gælder det, at menneskelig in-
teresse og omsorg er noget, vi alle skal 
vise. Så hermed en opfordring til at vise 
positiv interesse for din nabo, give en 
venlig hilsen og måske endda også til en 
ansat i boligselskabet.

- Bo Jørgensen
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VALG TILVALG TIL  
ORGANISATIONSBESTYRELSENORGANISATIONSBESTYRELSEN
I juni er der ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland, hvor der blandt andet afholdes valg 
til organisationsbestyrelsen.

Har du lyst til at engagere dig i det po-
litiske arbejde i Boligselskabet Sjælland, 
så er en plads i organisationsbestyrelsen 
noget for dig.

Til juni er der valg til organisationsbesty-
relsen i boligselskabet, og alle interesse-
rede, der er lejere i Boligselskabet Sjæl-
land samt deres ægtefæller og hermed 
sidestillede, kan stille op. Det er ikke et 
krav, at du skal sidde i en afdelingsbesty-
relse i forvejen.

Hvad laver organisationsbestyrelsen?
Organisationsbestyrelsen har den over-
ordnede ledelse af boligorganisationen 
og er ansvarshavende for drift, budget-
lægning og udlejning for alle selskabets 
afdelinger. Bestyrelsen har desuden det 
overordnede personaleansvar og skal 

godkende de økonomiske rammer for 
boligselskabet.

Organisationsbestyrelsen består af 19 
medlemmer - 14 valgt af repræsentant-
skabet, tre valgt af medarbejderne samt 
to udefrakommende.  

Sådan gør du
Hvis du ønsker at stille op til organisa-
tionsbestyrelsesvalget den 13. juni 2009 
og gerne vil i den valgavis, der udsendes 
inden til repræsentantskabet, skal du 
sende et brev eller en e-mail med føl-
gende oplysninger:

navn og adresse• 
beskrivelse af hvilke erfaringer, du har • 
på det beboerdemokratiske område 
- enten via afdelingsbestyrelsen eller 
andet bestyrelsesarbejde

SEND DINE OPLYSNIN-
GER TIL:

Boligselskabet Sjælland
Parkvænget 25
4000 Roskilde
Mærk kuverten ’Organisations-
bestyrelsesvalg’.

Du kan også sende dem på e-mail 
til al@bosj.dk

Frist: 15. april 2009

Organisationsbestyrelsen
- lige efter repræsentantskabsmødet 2008

hvorfor du ønsker at stille op - hvilke • 
områder vil du især fokusere på i dit 
arbejde i bestyrelsen.   
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Mange beboere har benyttet sig af tilbuddet om råderet de seneste 
år, men ikke alle har husket at indhente tilladelse til ændringerne, 
inden det er blevet udført.

Den kommende tid gennemføres en re-
gistrering af alle udvendige råderetsar-
bejder i alle afdelinger i boligselskabet. 
Tiltaget er kommet efter en periode, 
hvor fl ere råderetsarbejder er blevet ud-
ført uden tilladelse, og de skal nu gøres 
lovlige. 

Den kommende tid
Inden ansatte fra boligselskabet - Byg 
& Anlæg - registrerer råderetsarbejder 
i din afdeling, bliver I varslet i god tid. 
Dernæst afholdes der møde med afde-
lingsbestyrelsen for at lave forslag til et 
nyt råderetskatalog for afdelingen. 

Forslaget skal vedtages på et beboer-
møde, inden det sendes til  byggeud-
valget hos Boligselskabet Sjælland for 
endelig godkendelse.

Det genoprettede råderetskatalog bli-
ver lagt på afdelingens hjemmeside, og 
der kan du altid læse det aktuelle kata-

log og eventuelle vejledninger for din 
afdeling.

- Med det her tiltag sikrer vi, at alle rå-
deretsarbejder er korrekt registreret, 
og at afdelingernes råderetskataloger 
fremover er helt opdaterede, siger Rikke 
Pakaci Christensen fra Byg & Anlæg.

En løbende proces
Boligselskabet Sjælland har mange afde-
linger, og det vil derfor tage noget tid, 
inden vi kommer rundt i alle afdelinger. 
Vi er dog på vej, og vi vil også komme i 
din afdeling og hjælpe med at få regi-
streret og lovliggjort, hvad I har beslut-
tet på jeres beboermøde.

Vær opmærksom på, at råderetsarbej-
der altid skal anmeldes til Boligselska-
bet Sjælland, som skal vurdere, om du 
har ret til at udføre dem. 

RÅDERETRÅDERET
- RETTEN TIL AT ÆNDRE DIN BOLIG- RETTEN TIL AT ÆNDRE DIN BOLIG

HVAD ER RÅDERET?

Selvom du bor til leje, har du 
stadig rig mulighed for at præge 
boligen ved for eksempel at be-
nytte råderet. Du skal selv betale 
for udgifterne, men du kan få 
godtgjort nogle af dem, hvis du 
fl ytter, inden udgifterne er ble-
vet afskrevet.

Hvis du har lyst til at læse mere 
om råderet, kan du se mere om 
dette på vores hjemmeside www.
bosj.dk under menupunktet Be-
boere -> Ændringer i boligen. Her 
kan du også se priserne for det 
administrative arbejde i forbin-
delse med råderetsprojekter.

Din afdelings råderetskatalog 
kan du læse på jeres afdelings-
hjemmeside. På www.bosj.dk er 
der en liste over alle afdelings-
hjemmesiderne. 

Fotos af Rikke Pakaci ChristensenFotos af Rikke Pakaci Christensen
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EKSEMPEL PÅ RÅDERET

Henriette Larsen, der bor i afdelingen 
Bakkegården benyttede råderet til at 
lave nyt køkken.

- Vi fi k ideen dels via vores arbejde 
i afdelingsbestyrelsen og dels via et 
køkkenmøde for beboerne for ca. 
1½ år siden. Samtidig brugte vi ret-
ten for nogle år siden, da vi rev en 
væg ned mellem to små værelser, for-
tæller Henriette Larsen.

- Vi har opsat et nyt HTH køkken, 
og det kostede omkring 50.000 kr. Vi 
har lavet det hele selv undtagen alt 
el-arbejdet, forklarer hun.
 
- Nu mangler vi blot at få udskiftet 
radiatorerne i hele lejligheden, og det 
vil vi også bruge råderetten til. Bort-
set fra lidt forsinkelse på godkendel-
sen af køkkenet er vi tilfredse med 
resultatet, siger Henriette Larsen. 

RÅDERET UDEN FOR BOLIGEN

Råderetten kan også bruges i forbin-
delse med forbedringer uden for bo-
ligen. Det er på afdelingsmøderne, at 
I vedtager, hvad den enkelte beboer 
må og ikke må uden for boligen. I rå-
deretskataloget for jeres afdeling kan 
du se, hvad der er tilladt hos jer.

Eksempler på råderetsarbejder: have, 
udestue, drivhus, hegn, opsætning af 
markise af stof, terrasser af fl iser eller 
træ, altan, carport og indgangsparti.

TILSKUD VIA DEN NYE VÆKSTPULJE

Efter påske træder aftalen om den nye 
vækstpulje i kraft. Læs mere om ordningen 
på www.boligforbedringer.dk  
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ROSKILDE GADEJURISTROSKILDE GADEJURIST
Det er oftest de svagest stillede, der har størst behov for gratis rets-
hjælp, og med det nye projekt, Roskilde Gadejurist, når tilbuddet helt 
ud til de åbne klubber og væresteder i Roskilde Kommune.

Roskilde Gadejurist er et satspuljepro-
jekt og økonomisk afhængig af de penge, 
puljen udbetaler. Projektet er opstartet 
den 1. februar 2009 og fokuserer på at 
yde opsøgende retshjælp på gadeplan.

De to medarbejdere i Roskilde Gade-
jurist har tidligere arbejdet i Retshjæl-
pen i Roskilde, som holder til i Roskilde 
Bibliotek og i det nu lukkede Roskilde 
Frivilligcenter.

- Vi oplevede dog, at de mest ressour-
cesvage ikke dukkede op på biblioteket 
og benyttede tilbuddet om gratis rets-
hjælp. Derfor oprettede vi dette projekt 
og søgte penge til det via satspuljen, 
fortæller projektleder Birgitte Wismer.

Roskilde Gadejurist går også et skridt 
længere end den almene retshjælpsord-
ning og tilbyder hjælp til at skrive breve 
i klagesager og til kommunen, ligesom 
de også er bisidder ved møder.

- De mennesker, vi vejleder, kender ikke 
lovgivningen så godt og føler sig derfor 
usikre. Vi sørger så for at hjælpe dem, der 
ellers ville give op, så deres retssikkerhed 
bliver sikret, siger Birgitte Wismer.

Samarbejde med boligselskabet
I opstartsperioden har Roskilde Gadeju-
rist haft en tæt dialog med Boligselskabet 
Sjællands to boligsociale medarbejdere, 
og samarbejdet har været til stor hjælp.

- De har været meget hjælpsomme og 
blandt andet givet os en del kontakter, 
og de har fundet et lokale i Rønnebær-
parken, som vi kan bruge til møder og 
administrativt arbejde, forklarer Birgitte 
Wismer.

Lokalet er et aktivitetsrum, som afde-
lingsbestyrelserne i Æblehaven og Røn-
nebærparken har stillet til rådighed.

- Vi laver meget opsøgende arbejde, 
og derfor kommer vi i de åbne klubber 

og væresteder. Udover Beboercafeen i 
Rønnebærparken kommer vi også i Café 
Klaus, Den Åbne Klub Hullet, RABS og 
Roskildehjemmet. Alle steder er vi ble-
vet taget rigtig godt imod, siger hun.

Siden projektets opstart har Roskilde 
Gadejurist allerede hjulpet i 15-20 sager, 
der blandt andet har omhandlet syge-
dagpenge, gæld og samvær med børn. 

ROSKILDE GADEJURIST

Telefontid: 11.00-12.00 på hver-
dage, telefon 25 21 93 08
www.roskildegadejurist.dk

RETSHJÆLPEN I ROSKILDE

Onsdage kl. 17.00 - 18.30 på Ros-
kilde Bibliotek, Dr. Margrethes 
vej, 4000  Roskilde

Roskilde Gadejurist på arbejde.
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Flere beboere i afdelingerne Æblehaven, 
Rønnebærparken og Hyrdehøj i Roskilde 
har fået en grim oplevelse indenfor de se-
neste måneder, hvor tricktyve har slået til i 
områderne. Det bekymrer de boligsociale 
medarbejdere, som fortæller, at det ofte 
er ældre mennesker, der rammes. 

- Det er vigtigt at passe på og ikke bare 
lukke fremmede mennesker ind i sin 
lejlighed. Luk aldrig nogen ind, der ikke 
kan bevise med identitetskort hvem de 
er, og hvor de kommer fra, siger Jens 
Johansen og Pia Mikkelsen, som er bo-
ligsociale medarbejdere i Boligselskabet 
Sjælland og Roskilde Kommune.

- Hvis en person ringer på og beder 
om et glas vand, så luk døren, mens du 
henter det. Undgå at have hoveddøren 
åben, mens du selv er et andet sted i lej-
ligheden, uddyber Jens Johansen.

Brug faste kontaktpersoner
Hvis du har brug for at få dagligvarer bragt 

hjem via bud, så benyt de samarbejds-
partnere, der er godkendt af kommunen. 
Kontakt din hjemmepleje i dit lokalom-
råde og spørg her, hvem de anbefaler.

- Samtidig kan du aftale, at det er faste 
tidspunkter om ugen, du får bragt varer 
ud, så du ved, hvornår du skal åbne for 
buddet, siger Pia Mikkelsen.

Hun opfordrer samtidig folk til ikke at 
ligge inde med større kontantbeløb.

- Sørg for at have så få kontanter liggen-
de som muligt. Hvis du endelig skal have 
kontanter, så fi nd et godt gemmested til 
dem i stedet for tasken eller kommoden 
ved hoveddøren. Det er de steder, tyven 
først kigger, forklarer Jens Johansen.

Hvis du ser noget mistænkeligt, så ring 
til politiet og beskriv situationen. Midt-  
og Vestsjællands Politi kan kontaktes på 
telefon 46 35 14 48. 

PPAS PÅ TYVEN!AS PÅ TYVEN!
I den seneste tid har der været fl ere tilfælde af tricktyverier og 
hjemmerøverier i Roskilde, og især områder med mange ældre men-
nesker er blevet ramt.

GODE RÅD

Du skal kun åbne for folk, som 
du kender. Spørg eventuelt efter 
legitimation, hvis du er i tvivl. Lav 
faste aftaler med hjemmehjælpe-
re, håndværkere, sygeplejersker, 
familie og andre. 
 
Undgå at have for mange kon-
tanter eller andre værdier i dit 
hjem. Hvis du har penge, så sørg 
for, at de er skjult et sikkert sted 
- og husk at bruge det samme 
sted hver gang.
 
Hvis du bor alene, så lad være 
med at skilte med det. Forbogstav 
og efternavn på dørskiltet er nok.
 
Vær opmærksom på fremmede 
i kvarteret og tal med din nabo, 
andre beboere i opgangen eller 
ejendomsinspektøren. Det kan 
give tryghed i hverdagen.
 
Tal med din bank om mærkning af 
bankbøger. Brug evt. en bankboks.
 
Betal dine regninger via Penge-
institutternes Betalingsservice 
(PBS) eller via netbank. 

Få en sikkerhedskæde eller bøjle 
af god kvalitet og en dørspion på 
din hoveddør. 

Få en låsesmed til at se på din 
dørlås. Det kan være, at du har 
brug for en ny eller en ekstra.
 
Lås døren omhyggeligt, når du 
går hjemmefra.

Kilde:  www.dkr.dk 

Ginasanders, Dreamstime.com
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RINGPARKEN

RINGPARKEN

Adresse: Ringparken 2-50, 27-
45, Sdr. Ringvej 51, 34-82
 
Bygget: 1953-58, 1961/63

Afdelingen har 595 boliger.

Syd for Roskilde station, ved siden af Roskilde Rådhus, ligger Ring-
parken, der er blandt Boligselskabet Sjællands største afdelinger.

Afdelingen Ringparken ligger på hjørnet 
af Søndre Ringvej og Køgevej, der begge 
er stærkt trafi kerede veje. Alligevel er af-
delingen så stor, at du helt glemmer omgi-
velserne, når du går en tur i bebyggelsen.

- Vi er jo også som en lille landsby her 
i afdelingen, hvor mange kender hinan-
den, siger Jens Molter, der er formand. 

- Og så sørger vi også for at hilse på 
hinanden, siger Mia Stoltz, som også er 
med i afdelingsbestyrelsen.

Busture for alle
Afdelingen har en række aktiviteter og 
arrangementer, hvor bankospil er den, 
der har størst tilslutning.

- Vi arrangerer også en række busture 
for alle i afdelingen, og vi sendte på et 
tidspunkt fi re fyldte busser af sted til 
BonBonLand, fortæller Jens Molter.

- På vores pensionistture er maden en 
del af oplevelsen, og vi plejer at afholde 

en lille konkurrence på køreturen, hvor 
deltagerne skal gætte, hvor de skal spise 
henne. Det har vi meget sjov ud af, og 
vinderen får så en fl aske rødvin, siger 
Jens Molter.

Afdelingen har også fastelavns- og ju-
learrangementer samt en meget aktiv 
modelbaneklub.

Nyt i afdelingen
Der er fl ere ting, der står på afdelingens 
ønskeliste hvad angår forbedringer i af-
delingen, men desværre er Ringparkens 
økonomi ikke så god i øjeblikket.

- Det er ærgerligt, og det er selvfølgelig 
noget, som vi vil arbejde for at forbedre, 
siger Jens Molter.

- Men samtidig skal det ikke afholde os 
fra at vælge de mere langsigtede løsnin-
ger, når vi kigger på renoveringsmulig-
heder. Det er mere økonomisk i læng-
den, og det er til gavn for alle, forklarer 
Mia Stoltz. 

- Nu er der også tre fra afdelingsbesty-
relsen, som tager på budgetlægnings-
kursus i Vejle. Så er vi godt rustet til næ-
ste budgetlægning og få råd til de ting, 
som afdelingen har brug for, siger Jens 
Molter.

På ønskelisten er blandt andet nye ba-
deværelser til boligerne. Inden da er det 
dog afdelingens tage, der skal repareres 
og isoleres, da den nuværende løsning 
ikke er langtidsholdbar. 
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KRISTOFFERSVEJKRISTOFFERSVEJ

Teknisk set er Kristoffersvej to afdelin-
ger, men fællesskabsfølelsen er stor, og 
det er kun budget og regnskab, der bli-
ver behandlet adskilt. Afdelingerne har 
en samlet bestyrelse, der ikke skelner 
mellem de to afdelinger, med mindre 
der bliver kigget på økonomi.

Ind imellem rækkehusene er der mange 
grønne områder, hvor der er rig mulig-
hed for at mødes med de andre beboere 
i afdelingen. I sommeren 2008 fi k bør-
nene nye legepladser med svævebane 
og andre udfordrende aktiviteter. Man-

ge af beboerne hjalp med at gøre om-
rådet klar til, at der kunne sættes nye 
legeredskaber op.

- Det er dejligt at se, at ungerne er glade 
for at bruge legepladserne. Vi har lagt 
mange kræfter og penge i projektet, og 
det er skønt, at resultatet er blevet så 
godt, fortæller Linea Rose, der er for-
mand for afdelingsbestyrelsen. 

Fællesskabet
Fælleshuset er rammen om mange sociale 
aktiviteter i afdelingen. Der er tradition 
for, at bestyrelsen i løbet af året inviterer 
beboerne til forskellige arrangementer. 

- Vi har holdt fastelavnsfest, madklub, 
grillaftner, og det tilbagevendende hit 
er julefesten. Sidste år måtte vi desværre 
lukke for tilmeldingerne, fordi der var en 
naturlig grænse for, hvor mange vi kunne 
være i fælleshuset, fortæller Linea.

Afdelingsbestyrelsen er allerede i gang 
med at planlægge en karnevalsfest i for-

I rolige omgivelser et stenkast udenfor Ringsted centrum ligger af-
delingerne Kristoffersvej omgivet af grønne områder.

året, og de håber på, at tilslutningen bli-
ver ligeså stor som til julefesten. 

Renovering 
Landsbyggefonden har givet tilskud til 
en helhedsløsning i afdelingen, og det 
har resulteret i, at en storstilet renove-
ring netop afsluttet i den ene afdeling. 
Vinduer, døre og ventilation er blevet 
skiftet, og bygningerne er blevet stabi-
liseret og renoveret for skimmelsvamp. 
Den ene halvdel af Kristoffersvej har 
været et stort byggerod i 1½ år. 

- Det har været en hård omgang for be-
boerne, fordi håndværkerne fl ere gange 
har været ind og ud af boligerne, og fl ere 
steder har det været nødvendigt at fl ytte 
rundt på møblerne, fortæller Linea. 

Der er stor tilfredshed med resultatet 
og håndværkerne forventes snart at gå 
i gang med den sidste halvdel af Kristof-
fersvej. 

KRISTOFFERSVEJ

Adresse: Kristoffersvej 2-178, 
180-260

Bygget: 1981 og 1989

Afdelingen har 128 lejemål.
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Vi har besøgt familien Braunstein og 
med udgangspunkt i deres husleje set 
på, hvad den går til, og hvor familien kan 
have indfl ydelse på deres husleje. 

Da de bor i en almen lejebolig er der in-
gen, der tjener penge på den og huslejen 
dækker kun de udgifter, der er i afde-
lingen.  

Rimelig husleje
Familien, som består at René Braunstein, 
Karin Nielsen og deres to børn, bor i 
en 4-rums bolig på 92 km2. De betaler 
6.989 kr. om måneden plus udgifter til 
varme og vand. 
 
- Huslejen virker umiddelbar rimelig 
i forhold til det, vi får for pengene. Vi 
sidder begge to i lavtlønnede job, og 
derfor er det en stor udgiftspost for os 

hver måned, men vi får meget for pen-
gene. Det betyder meget for os, at vi er 
tæt på skoven, fjorden og byen. De mu-
ligheder er der ikke mange andre steder, 
fortæller René. 

Det indeholder huslejen
Huslejen er delt op i fem poster. De fi re 
udgiftsposter, som til sammen er 6029 
kr., dækker afbetaling af byggelån, of-
fentlige udgifter, henlæggelser og eks-
traordinære udgifter. Disse udgifter er 
rimelig fastlagte og kan kun påvirkes 
delvist. 

Indfl ydelse på huslejen
De variable udgifter som samlet er på 
960 kr., bruges på drift af afdelingen 
og fællesaktiviteter. Her har familien 
mulighed for at påvirke udgiftsniveauet 
ved aktivt at deltage i det årlige bebo-

Hver måned betaler alle lejere i Boligselskabet Sjælland husleje, 
men hvad går pengene til, og har du som lejer mulighed for at på-
virke huslejens størrelse? 

ermøde, hvor afdelingens budget bliver 
godkendt.  

Hver måned betaler familien 463 kr. for 
vedligeholdelse af udenomsarealerne 
og andre opgaver, der er forbundet med 
driften af afdelingen. Udgifter er også 
med til at dække lønudgifterne til ejen-
domsfunktionærerne. 

- Det er svært at vurdere, om det er en høj 
pris, men vi synes, at området bliver holdt 
rigtig fl ot. Det er dygtige og ihærdige folk, 
der arbejder her, fortæller Karin.  

Driftsplaner
Afdelingerne har gennem deres afde-
lingsbestyrelse haft mulighed for at 
være med til at påvirke udgiftsniveauet 
for pleje af de grønne områder.
 

HVORDAN PÅVIRKER JEG HUSLEJEN?

René og Karin Braunstein.
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Husleje

Henlæggelser til 
vedligeholdelse og 

fraflytninger
548 kr. 

Offentlige udgifter
1753 kr

Lån 2887 kr

Variable udgifter
960 kr

Ekstraordinære 
udgifter 
841 kr

Variable udgifter 960 kr. 

 463 kr.
Grønne områder

14 kr. 

9 kr. 

23 kr.

9 kr. 144 kr. 

298 kr. 

Ejendomsfunktionær 
Almindelig vedligeholdelse
Vaskeri, bebeorhus m.m.
BL
Rådighedsbeløb og aktiviteter 
Kurser for afdelingsbestyrelsen
Diverse

HUSLEJENS ELEMENTER

Posten ’lån’ dækker prioritets-
ydelser – de lån der er taget den-
gang afdelingen blev bygget.  

Offentlige og andre faste udgif-
ter dækker over betaling af vand-
afgifter, renovation, forsikringer, 
el og varme til fællesarealer og 
administrationsbidraget. 

Henlæggelser til planlagt og peri-
odisk vedligeholdelse og frafl yt-
ninger udgør de penge afdelin-
gen sætter til side til fremtidige 
vedligeholdelsesarbejde og de 
udgifter der er ved frafl ytning. 

Ekstraordinære udgifter dækker 
udgifter til forbedringsarbejder 

Variable udgifter dækker pasning 
af grønne områder, almindelig 
vedligeholdelse (eksempelvis 
udskiftning af vandhaner hos 
lejerne, benzin til græsslåmaski-
nen, salt til glatførebekæmpelse 
om vinteren og meget andet) og 
drift af vaskeri og beboerhus.

Det dækker også et fast kontin-
gent til BL, afdelingsbestyrelses 
rådighedsbeløb, aktiviteter i af-
delingen, kurser for afdelingsbe-
styrelsen og afdelingens uforud-
sete udgifter. 

Inden længe bliver det lettere for afde-
lingsbestyrelsen at fastsætte udgifterne 
til pleje af grønne områder. Boligselska-
bet Sjælland er nemlig i gang med at ud-
arbejde driftsplaner for alle afdelinger. 

Driftsplanen er en kontrakt mellem 
afdelingen og boligselskabet, hvor ni-
veauet for pleje af de grønne områder 
er beskrevet og antallet af timer, der 
skal bruges på de enkelte arbejdsopga-
ver, er fastsat, så det er let at se, hvad 
det koster for afdelingen. 

For eksempel kan afdelingen indgå en 
aftale med boligselskabet om, hvor højt  
græsset skal være i sommerperioden.  
Alt efter hvad afdelingen vælger vil det 
fremgå af budgettet. 

- Det er en godt, at vi i afdelingen kan 
være med til at bestemme, hvordan her 
skal være. Det forudsætter selvfølgelig 
at vi kan blive enige, forklarer René. 

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE
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298 kr. går hver måned til almindelig 
vedligeholdelse som bl.a. kan dække 
udskiftning af vandhaner, køkkenele-
menter der er gået i stykker og andre 
småting i boligen, der løbende skal ud-
skiftes. 

Udgiftsposten inkluderer også salt, der 
bruges til glatførebekæmpelse om vin-
teren, benzin til græsslåmaskinen om 
sommeren osv.  

Hver måned betaler familien 144 kr. til 
drift af vaskeriet og beboerhuset. Ud-
giftsposten dækker vedligeholdelse af 
bygninger og invetar, varme, strøm, nyt 
invetar og rengøring. 

- Det er en betydelig post, fordi vi ved 
siden af også betaler for at bruge vaske-
riet. På den anden side har vi et vaskerri 
og et fælleshus vi kan bruge, fortæller 
Karin. 

Sociale aktiviteter
23 kr. af familiens husleje går til afde-
lingsbestyrelsens rådighedsbeløb og 
aktiviteter i afdelingen. Hver måned 
betaler familien 14 kroner, som dækker 
kursusudgifter for afdelingsbestyrelsen. 
De 23 kr. går til fastelavnsfest, sommer-
fest og den årlige julefest samt udgifter 
til afholdelse af bestyrelsesmøder etc. 

- Jeg synes, at forholdet mellem de to 
udgiftsposter er forkert. Det er vigtigt, 
at afdelingsbestyrelsen kan tage på rele-
vante kurser, og det skal der være penge 
til, men jeg synes godt, at vi kan sætte 
fl ere penge af til aktiviteter for bebo-
erne, fortæller René.

På det årlige beboermøde, hvor budget-
tet godkendes, er beboerne selv med til 
at bestemme hvor mange penge, der skal 
sættes af til aktiviteter blandt beboerne. 

- Sociale aktiviteter er med til at styrke 

sammenholdet i afdelingen. Vi har boet 
her i mange år og tidligere skete der 
mere. Der var en større fællesskabsfø-
lelse blandt beboerne, supplerer Karin. 

- Vi må indrømme, at det er lang tid si-
den, vi selv har været til et beboermøde 
og gjort vores indfl ydelse gældende. 
Flere gange har det været vores inten-
tion at deltage, men desværre er der alt 
for ofte kommet noget i vejen, forklarer 
René. 

- Vores konklusion må være, at vi må 
prioritere beboermødet og deltage ak-
tivt i de processer, der har indfl ydelse på 
det, der sker i afdelingen. Vi kunne må-
ske få fl ere sociale aktiviteter stablet på 
benene for 20 kr. om måneden, og det 
synes vi bestemt det  er værd, slutter 
René og Karin. 

AFDELINGENS LÅN

Når afdelingens lån er ilbage-
betalt, fortsætter du som lejer 
med at betale den samme ydelse. 
Betalingen går ikke længere til 
kreditforeningen, men 2/3 del af 
betalingen sendes til Landsbyg-
gefonden og 1/3 til Boligselska-
bet Sjællands dispositionsfond. 

Afdelingerne kan søge penge 
til større renoveringsprojekter i 
Landsbyggefonden og dispositi-
onsfonden. 
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Hvis du vil bytte bolig, er du velkommen 
til selv at fi nde en interesseret - men du 
kan også bruge www.bytbolig.dk, som 
Boligselskabernes Landsforening (BL) 
står for. Her kan du bytte bolig med an-
dre lejere i hele landet og dermed også 
få en bolig i byer, hvor Boligselskabet 
Sjælland ikke har bolig afdelinger.

Det er gratis at bruge hjemmesiden, og 
der er i øjeblikket over 1100 byttetilbud. 

Hvordan gør du?
På hjemmesiden kan du søge efter føl-
gende kriterier:

region• 
minimum antal m²• 
minimum antal værelser• 
maks. husleje• 

På den måde kan du hurtigt fi nde de 
byttetilbud, som er interessante for dig. 
Hvis du vil fi nde byttetilbud, der passer 
til din egen bolig, så kan du lettest se 

det, hvis du selv opretter et byttetilbud. 
Her kan du med et enkelt tryk på en 
knap se, om der er nogen, der er inter-
esseret i netop din bolig.

Betingelserne
Du har ret til at bytte din lejebolig, når 
du har haft den i tre år, og du må kun 
bytte med andre lejere. 

Du har ikke ret til at bytte
hvis boligen er almen og forbeholdt • 
særlige grupper (gælder typisk ung-
doms- og ældreboliger samt bofæl-
lesskaber)
hvis boligen er privat og ejeren selv bor • 
i ejendommen, samtidig med at den 
omfatter færre end syv lejligheder
hvis ejeren er en pensionskasse og • 
har forbeholdt boligerne for sine 
medlemmer
at boligen overholder kravet om, at • 
der maks. bor én person per rum

Vil du gerne have en anden bolig, men kun er interesseret i områder, 
hvor ventelisten er lang, så kan du måske have held med at bytte dig 
til en anden bolig.

BYT BOLIG BYT BOLIG 
- SÅDAN KOMMER DU I GANG- SÅDAN KOMMER DU I GANG

Når du bytter bolig, skal de normale 
regler for opsigelse, frafl ytningssyn og 
istandsættelse stadig overholdes, og der 
skal skrives ny lejekontrakt. Desuden kan 
Boligselskabet Sjælland modsætte sig af-
talen i særlige tilfælde. Hvis du bytter til 
en bolig i en almen andelsboligforening, 
skal du melde dig ind i den og normalt 
betale en mindre forenings andel. 

Du kan læse mere om bytteretten på 
hjemmesiden, hvor ‘Lov om leje’ også er 

citeret. 

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål om byttereg-
lerne for almene boliger, er du 
velkommen til at ringe til BL på 
telefon 33 76 20 00 eller sende 
en e-mail på bl@bl.dk. Læs også 
www.bytbolig.dk

Clairev, Dreamstime.com
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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. 
Vagtpersonalet kontakter derefter håndværkere, der kan udbedre skaden.  

Unødvendige opkald til håndværker, uden for normal arbejdstid og i henhold til ovennævnte retningslinjer, koster minimum1000 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

NÖBETÇİ DÜZENİ: 70 24 45 28 
Normal iş saatleri dışında evinizde bir hasar meydana gelecek olursa nöbet tutan personelimizi arayabilirsiniz.

 

Nöbetçi personeli aradığınızda adınızı, soyadınızı, açık adresinizi, telefon numaranızı ve hangi bölüme ait olduğunuzu söyledikten 
sonra ortaya çıkan hasarın ne olduğunu tarif edeceksiniz. Ondan sonra nöbetçi personel hasarı onaracak ustaları çağırır.  

Normal iş saatleri dışında yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde gereği olmadan kendiniz bir ustayı arayacak olursanız bu en 
azından 1000 krona mal olur ve bu parayı kendiniz ödemek zorundasınız. Nöbetçi düzenini kötüye kullanmanız halinde en az 400 
kronluk bir harç alınacaktır. 

Hemen müdahale edilmesi gereken durumların bazıları:
- Cereyan kesilmesi; reledeki sigortaya bak.
- Sıcaklık; sadece 1/11 – 31/3 arasındaki sürede, artı su kesilmesi
- Boru patlaması veya büsbütün aksama.
- Lağım, büsbütün tıkanma, pis suyun yükselmesi.  

Bekleyebileceğiniz durumlardan bazıları: 
- bozuk ocak/buz dolabı 
- lavabo v.s. pis su borusunun tıkanmasına sebep olmuş iseniz 
- çamaşır yıkama dairesinde bir tek çamaşır makinesinin 
işlemesi

 

 

 
 

 

Mitch1921, Dreamstime.com
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Alle der bor i afdelinger, administreret af Boligselskabet Sjælland, kan deltage. To 
eller fl ere afdelinger kan gå sammen om at danne hold.

Hvert petanquehold består af 3-5 personer og der skal udpeges en holdleder. Pul-
jefordeling foregår ved lodtrækning (af turneringsudvalget). Der vil eventuelt blive 
taget hensyn til geografi sk fordeling.

Turneringen afvikles i perioden maj – august. I september spilles semifi naler og fi na-
ler. Turneringen afsluttes med en afslutningsfest for alle deltagerne. Vinder af som-
merens turnering får overrakt en pokal.

Den 5. maj holdes et opstartmøde med holdlederne hvor deltagergebyret kr. 100, pr. 
hold betales. Tilmelding, med oplysning om holdlederens navn, adresse, telefonnr og 
evt. e-mail samt navne på holdets deltagere, sendes senest den 15. april til

Poul-Erik Göttsche, Laurbærhaven 50, 4330 Hvalsø.
Tlf. 46 40 99 24  -  e-mail: pekg@it.dk

Se billeder fra Petanque afslutninger på internettet. www.bosj.dk  +  Beboerne  +  
Fællesaktiviteter

KORTE NYHEDER

PETANQUETURNERING 2009PETANQUETURNERING 2009

ÆNDRING I GEBYRER
Gebyrerne for at blive oprettet og være aktiv søgende på ventelisten i Boligselskabet 
Sjælland og de administrerede selskaber bliver sat op pr. 1. april 2009. Organisations-
bestyrelsen vedtog enstemmigt på et bestyrelsesmøde i december 2008 at forhøje 
oprettelsesgebyret og ventelistegebyret. Dermed kommer gebyrerne atter til at svare 
de reelle udgifter, der er forbundet med at oprette ansøgere i systemet og de omkost-
ninger, der er i forbindelse med udsendelse af tilbud på boliger.

Oprettelsesgebyret stiger til 150 kr. Det er engangsbeløb og dækker oprettelsen af 
ansøgeren i systemet.

Opnoteringsgebyret er fortsat 100 kr. Det er et gebyr, der betales én gang om året for 
at opnå anciennitet på ventelisten.

Ventelistegebyret stiger til 150 kr. Det er et gebyr, der betales én gang om året, hvis 
ansøgeren ønsker at modtage tilbud om ledige boliger.

På boligselskabets hjemmeside kan du fi  nde mere information om reglerne for opret-
telse, opnotering og venteliste

OPSKRIVNING PÅ HJEMMESIDEN
Hvis du gerne vil skrives op til en bolig, kan du gøre det på www.bosj.dk - hvis det er en 
nyopskrivning. Hvis du derimod vil være aktiv på ventelisten, skal du i stedet kontakte 
os via e-mailen info@bosj.dk eller på telefon 46 30 47 00. Det skyldes, at du, når du 
melder dig aktiv på ventelisten, også skal fortælle hvilke ønsker du har til den bolig, 
du søger.

LEKTIEHJÆLP
I afdelingen Hedeboparken har unge 
mulighed for at modtage lektiehjælp. 
Ordningen varetages af Røde Kors i 
samarbejde med afdelingsbestyrelsen 
og de boligsociale medarbejdere. Lek-
tiecaféen har åben alle mandage og 
onsdage i tidsrummet fra kl. 16 til 18 
i skole året (lukkedage er de samme 
som skolernes).

I afdelingerne Æblehaven og Rønne-
bærparken er der også mulighed for 
lektiehjælp. Her varetages ordningen 
af Dansk Flygtningehjælp i samarbej-
de med de boligsociale medarbejdere 
og afdelingsbestyrelsen i Æblehaven. 
Afdelingsbestyrelsen i Æblehaven har 
stillet lokale til rådighed i Æblehaven 
114 (Porten). 

Er du interesseret i at blive bedre til 
dansk gennem lektielæsning, sam-
taler, spil m.m. så er du velkommen i 
Lektiecaféen, Æblehaven 114. Lek-
tiecaféen er for voksne og børn, og 
der er åbent hver mandag og torsdag 
fra 15 – 17.
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Det er ikke kun ejendomsmæglere, der holder åbent hus - Kløver-
parken 2 åbnede i november dørene for interesserede.

I november måned holdt seniorbofæl-
lesskabet Kløverparken 2 i Roskilde 
åbent hus for alle interesserede. For-
manden Svend Aage Gam fortæller her 
om arrangementet:

Vi følte os lidt oversete blandt bolig-
massen i Roskilde og ville prøve noget 
nyt. Derfor satte vi os for at vise evt. 
interesserede seniorer (dem over 50 år 
og uden hjemmeboende børn) hvordan 
vi lever.  Vi havde troet, at der kom mel-
lem 20 og 30 besøgende, men der kom 
over 100 glade og forventningsfulde 
mennesker.

Selve dagen
Planen var at starte rundvisningen med 
en kort omtale i vores hyggelige fælles-
hus, og derefter vise dem vore 3 boligty-
per, vores gårdhave, de grønne områder 
og udsigten til Hyrdehøjskoven. Vores 
fælleshus kan rumme 30 personer, så 

planen måtte tilpasses den ændrede si-
tuation.

Vi delte de fremmødte op i fire grupper, 
som både hørte hele historien bag bo-
fællesskabet og fik fremvist de tre typer 
af boliger, der er i afdelingen.
 
Vi har altså nogle dejlige beboere ude 
hos os, for hvem ville lukke sit hjem op 
for 100 besøgende med udesko på og så 
stadigvæk se glad ud, når de sidste 10 
besøgende kigger indenfor. 

Større interesse
Vi håber, at de fremmødte fik et indtryk 
af, hvordan man kan bo i et bofælles-
skab, hvor vi hylder friheden til selv at 
kunne vælge. 

Vi håber også, at vi har skabt interesse 
for vort bofællesskab, og at flere lader sig 
skrive op på ventelisten for afdelingen.

Det er vores erfaring, at beslutningen 
om at flytte i et seniorbofællesskab bør 
tages, mens du stadig har kræfter og 
overskud, såvel fysisk som psykisk, til at 
møde nye mennesker og udfordringer. 

ÅBENT HUS I KLØVERPARKEN 2ÅBENT HUS I KLØVERPARKEN 2

AFDELINGENS HISTORIE
I 2002 besluttede boligselskabet 
at etablere et seniorbofælles-
skab. Her blev alle interesserede 
inviteret til at deltage i møder 
med henblik på indflytning, når 
boligerne stod færdige. I løbet 
af de to år, byggeriet tog, blev de 
kommende beboere på møderne 
enige om grundlaget for bofæl-
lesskabet, hvor netop fællesska-
bet sættes højt.

Afdelingens hjemmeside er:
www.bosj.dk/0156
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