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Kalender 2012
Igen i år har vi lavet en kalender til jer. Som sidste år står  
vores kontaktoplysninger på kalenderen, så I let kan finde 
dem, hvis I får brug for at få fat i os. Desuden har vi tilføjet 
vores nye facebook-adresse, som er en anden vej at kon-
takte os. 

Glædelig jul & godt nytår.

Kære beboere
Velkommen til endnu en udgave af 
Lejligheds(A)vis.

Behovet for renovering er til stede 
i en del boligafdelinger. Både hos 
Boligselskabet Sjælland og hos lan-
dets øvrige boligselskaber. 
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Hvad kan vi gøre?
Samtidig med, at vi fortæller politikerne, hvordan vi 
mener tingene bør være, kigger vi også indad. Ser på 
hvordan vi kan blive endnu bedre. Derfor er jeg glad 
for, at der indtil videre er over 200 beboere, som har 
fortalt os, hvad de mener vi som boligselskab bør gøre 
fremover. Det er en del af vores arbejde med Bolig-
selskabet Sjællands strategi for 2015. Det får betyd-
ning for dig. Derfor er det vigtigt. 

Ud over, at vi har spurgt en række beboere direkte, 
deltager afdelingsbestyrelserne også i arbejdet. Til 
sidst skal Selskabsbestyrelsen tage stilling til strate-
gien. Det er således de beboervalgte, som træffer den 
endelige beslutning.

På selskabets og egne vegne siger vi tak til alle beboer- 
valgte, og ønsker samtidig alle i boligselskabet en 
glædelig jul og et godt nyt år.

Bo Jørgensen 
Direktør

Derfor hilser vi finanslovens del om flere renoveringer 
af de almene boliger i 2012 velkommen. 

Regeringens finanslovsforslag lægger op til, at der i 
2012 kan bruges et større beløb på renovering af de 
almene boliger end det, der oprindelig var planlagt. 

De initiativer, regeringen kommer med, består dog 
reelt blot i at give vores boligafdelinger lov til at 
bruge flere af deres egne penge. Selvfølgelig er vi 
interesserede i at sætte flere renoveringsprojekter 
i gang i 2012, men er det blot en fremrykning af de 
kommende års planlagte opgaver, er vi lige vidt. Der 
kommer altså til at mangle penge igen fra 2013.

Vi kan ikke forestille os, at det er regeringens hensigt 
at fremskynde nogle renoveringer blot for hindre and- 
re. Konsekvensen vil være, at vi så igen har mange 
boliger, der trænger til renovering. En renovering som 
lejerne selv har sparet op til. 

Vi ønsker en mere retfærdig boligpolitik
Boligselskabet Sjælland oplever en forskelsbehandling 
på lejere og ejere af boliger. Regeringen fortsætter 
Bolig Job ordningen, som kun er et tilskud til bolige-
jere, og i 2013 kommer der tilskud til energirenove-
ring til private husejere.

Vi mener, Danmark har behov for en mere 
retfærdig fordeling af statens tilskud til 
danskernes boliger og ikke kun hjælp til 
boligejere. Vi ønsker en mere retfærdig 
boligpolitik.
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Temperaturen i boligen
En del beboere har ringet til Beboerservice for at høre 
til temperaturen i boligen. 

Varmeanlæggene er instillet til, at de kan levere 
varme, så du kan have 21 grader i midten af stuen. I 
de fleste lejemål er temperaturen lavere i nærheden 
af ydervægge, og det er kun, hvis temperaturen ikke 
kan komme op på 21 grader i midten af lejemålet, at 
der er brug for at kontakte Beboerservice/ejendoms-
kontoret. 

Sne og snerydning
De seneste år har Danmark oplevet pludselige og 
kraftige snefald, og her træder boligselskabets 
sneberedskab til. Ejendomsfunktionærerne indgår i 
en vagtplan, så der altid er nogen, der kan sætte gang 
i snerydningen, hvis det begynder at sne. 

I praksis er det medarbejdere, som hele tiden vurderer, 
om de skal sætte gang i snerydning og saltning. De får 
meldinger via DMI, ligesom de holder øje med vejret 
fra deres bopæl uden for arbejdstid. 

Sne ryddes også i weekenderne 
Som udgangspunkt foregår snerydning primært i den 
normale arbejdstid og til dels i aftentimerne, men ved 
kraftigt snefald sent om aftenen og i weekenderne vil 
sneberedskabet om nødvendigt rykke ud og sørge for, 
at de vigtigste veje, stier og trapper bliver ryddet, så 
beboerne trygt kan færdes i området. Resten bliver 
taget den førstkommende hverdag. 
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Hvad skal jeg gøre som beboer? 
Som beboer har du selv ansvaret for at rydde sne 
foran din hoveddør samt det stykke havegang, der 
eventuelt er tilknyttet dit lejemål. 

Dette gælder selvfølgelig ikke beboere, der bor i 
etagebyggeri. Her rydder ejendomsfunktionærerne 
ved hoveddørene. Ved kraftigt snefald har ejendoms-
funktionærerne meget travlt med at rydde sne, og det 
kan derfor tage lidt tid, før de når rundt i hele afdelin-
gen. Hav tålmodighed – de skal nok nå frem. 

Hvis du har svært ved selv at få ryddet sne, er det en 
god idé at lave en aftale med en af naboerne, så ved-
kommende kan gøre det for dig. 

Hvad kan jeg gøre som bilist? 
Sneen giver også problemer for bilister, som kan have 
svært ved at parkere i sneen. Indimellem giver en 
hurtig parkering dog problemer for ejendomsfunk-
tionærerne, når bilister parkerer på stier, fortov eller 
veje. Det betyder, at snerydningskøretøjerne ikke kan 
komme frem - og der ikke kan blive ryddet sne. Som 
bilist bør du derfor overveje, om parkeringen giver 
problemer for snerydningen. 

Inden sneen smelter 
Bor du i tæt/lav bebyggelse og har et loftsrum, er det 
vigtigt, at du ser efter, om der er kommet fygesne. 
Opdager du fygesne i dit loftsrum, skal du omgående 
fjerne det, så der ikke opstår vandskade, når det 
smelter. Kan du ikke selv komme til loftsrummet, bør 
du bede en nabo eller et familiemedlem om at under-
søge det for dig.
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De nye målere sender elektronisk oplysninger om 
vand- og varmeforbrug til aflæsningsfirmaet Ista, så 
nu er det slut med at skulle være hjemme og vente 
på, at der kommer en mand forbi og aflæser målerne. 

På sigt vil det også blive muligt for beboerne at se 
deres eget forbrug på nettet. 

- Det bliver rigtig interessant, når vi får mulighed for 
at se forbruget på pc’en. Hvis vi tidligere ville følge 
med i forbruget, skulle vi jo ligge med hovedet inde i 
køkkenskabet og trykke og trykke på en måler uden 
lys i displayet, fortæller Jørgen Toftdahl, formand i 
Kristianslund. 

De nye målere er i brug
Alle boliger i boligselskabet får i løbet af de næste fem år udskiftet deres gamle vand- og varme-
målere. Samtidig får boligerne installeret en luftfugtighedsmåler. Beboerne i Kristianslund i  
Roskilde var nogle af de første, der fik nye målere.  
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Hold luftfugtigheden nede 
I forbindelse med udskiftning af de gamle vand- og var-
memålere bliver der også sat en luftfugtighedsmåler 
op i boligen, så beboerne kan holde øje med, at 
luftfugtigheden er på et fornuftigt niveau. Hvis 
luftfugtigheden skulle komme over 60 procent, viser 
displayet, hvad man skal gøre.

- Lige nu viser måleren, at temperaturen her hos mig 
er 22,4 grader, og at luftfugtigheden er 50,7 pro-
cent. Så det er, som det skal være. Da måleren blev 
sat op, var luftfugtigheden 60 procent. Så jeg satte 
alle mine radiatorer på 3 for at få lejligheden varmet 
igennem. Luftfugtigheden faldt så fra 60 til 42 pro-
cent. Til gengæld røg temperaturen op på 23 grader, 
og det var lige i overkanten, så jeg har skruet lidt ned 
for varmen igen. 

Hvis luftfugtigheden i en periode er meget høj i en 
bolig, går der en alarm hos Boligselskabet, som så 

henvender sig til beboeren for at finde ud af, 
hvordan luftfugtigheden bringes ned.  

- Jeg synes, det er godt, at bo-ligselskabet 
får mulighed for at forebygge i hvert fald 

noget skimmelsvamp. Der er nok nogen, 
der vil være nervøse for, om boligselska-
bet nu sidder og følger med i vores for-
brug. Men sådan fungerer det ikke. De 
kigger kun på målingerne når og hvis, 
der er problemer. Det er sgu for ke-
deligt at sidde og overvåge den slags, 
siger Jørgen Toftdahl. 

- Abr
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- Hvis vi ikke hører fra hinanden hver morgen, så 
ringer vi til hinanden, og hvis der ikke bliver svaret, 
så banker vi på. Vi har også nøgle til hinandens lej-
ligheder fortæller Susanne og fortsætter.
- Lene har reddet mit liv. På et tidspunkt var jeg så syg, 
så syg og jeg mente ikke, at jeg skulle på sygehuset. 
Det mente Lene. Og på den måde reddede hun mit liv, 
siger Susanne taknemmeligt.

Byder nye naboer velkommen
- Når der flytter nye ind i vores hus, så byder jeg dem 
altid velkommen. Samtidig siger jeg, at de endelig skal 
sige til, hvis jeg skal hjælpe, fortæller Lene.
- Jeg sagde også til en, som flyttede ind ved siden af 
mig, at hun endelig skulle sige, hvis jeg på nogen måde 
irriterede hende. Nogle uger senere fortalte hun, at 
hun var så glad for, at jeg havde sagt det – for så viste 
hun, at jeg også ville sige, hvis hun generede mig. Det 
gav på en måde os begge en større frihed, fortæller 
Lene.

Mennesker er forskellige
- Det hele handler om at vise hinanden interesse, og 
vise at ens naboer ikke er ligegyldige. Der boede på et 
tidspunkt en her, som i flere dage havde rullet gardin-
erne ned. Jeg gik over for at høre, om alt var OK. 

Hun havde influenza, og jeg lavede lidt mad til hende 
senere, som hun var rigtig glad for, fortæller Lene 
Jensen.

Lene og Susanne giver tryghed

Starten på det gode naboskab, som i dag lige så meget 
er et venskab, var lidt mere dyster. I en bolig tæt på 
boede en psykisk syg narkoman, som alle var utrygge 
ved. Derfor lavede beboerne i området en telefon-
liste, så de kunne ringe til hinanden. En enlig far var 
også utryg ved, at han søn kom hjem alene. Derfor 
lavede naboerne en aftale om, at sønnen blot kunne 
komme ind til dem. Det gav tryghed for faderen.  

Hver morgen inden klokken 9 ryger en sms fra  
enten 1. tv eller st. tv. Lene og Susanne er eks-
perter i godt naboskab. De praktiserer det selv. 
De to pensionerede sygeplejersker bor begge 
alene, og derfor holder de øje med hinanden. 
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Kom i snak
Lene og Susanne kommer med rigtig mange eksem-
pler på det gode naboskab de har, og hvor let det er at 
få det, hvis man vil.
- Nogle af beboerne i Wiemosen har nyttehaver. En 
dag jeg gik forbi en af haverne, spurgte jeg ham, som 
har nyttehaven, hvad han dyrkede. Vi faldt i snak, og 
i dag klipper han min hæk. Et spørgsmål kan jo være 
indledningen til et godt naboskab  - også med dem, 
som bor længere væk, fortæller Lene.

Susanne supplerer
- Jeg ved også, at nogle steder har de trappe-øl. Her 
tager de en øl, sodavand eller kaffe på trappen om 
sommeren – får sig en kort snak, uden at man maser 
sig ind hos hinanden. På den måde lærer man hinanden 
lidt bedre at kende, fortæller Susanne.

Der er også loppemarked med kunstnermarked og 
cafe. Der er jo rigtig mange, som laver forskellige 
former for kunst. 

- Det skaber gode snakke, når man ser hinandens 
kunst.

For dem, som ikke vil købe eller sælge, kan snakken 
også gå i cafeen, som vi holder samtidig. 

- Alle de aktiviteter vi har, får folk til at mødes og de 
kommer i snak med hinanden. Det betyder meget for 
at det er et rart sted, at bo, slutter Susanne. 

-mly

Sådan kommer 
du i gang med godt naboskab

- Byd nye naboer velkommen.

-  Hils på dine naboer, når I møder hinanden.

-  Del telefonnumre, så I kan ringe til hin- 
anden, hvis I får brug for hjælp.

-  Lav aktiviteter i boligafdelingen, så I møder 
hinanden. 

-  Fortæl din nabo, at du tager på ferie, og få 
evt. ham eller hende til at se efter din bolig.
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650 kroner 
skattefrit på gasaftale
Boligselskabet Sjælland har presset prisen på gas i en 
ny aftale med gasleverandøren. Det giver skattefrie 
besparelser for lejerne.

Boligselskabet Sjælland har haft udbud på gasleve-
rancen til de afdelinger, som selskabet står for driften 
af. Samlet set betyder det en besparelse på 3,5 million 
kroner over to år for lejerne. 

I Skælbækparken i Ølstykke betyder det, at hver hus-
stand vil spare cirka 650 kroner årligt. 

Vil finde flere penge
Lederen af energitemaet i Boligselskabet Sjælland 
Kim Jensen er glad, men vil samtidig gerne finde flere 
besparelser til lejerne.

- Vi stopper ikke her. Den nuværende aftale dækker 
afdelinger med varmecentraler. I den næste aftale 
prøver vi også at få de lejere med, som har egen gasin-
stallation. De har selv en aftale med gasleverandøren, 
men her vil vi måske kunne opnå nogle besparelser 
for dem også, lyder meldingen fra Kim Jensen, leder af 
energiteamet i Boligselskabet Sjælland. 

Selskabet har brugt omkring 40.000 kroner i arbejds-
løn for at hive besparelsen på 3,5 millioner kroner ind.

-mly
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Kontante besparelser for beboerne. Det er resulta-
tet af samlede indkøbsaftaler. Senest sparer beboere 
i Boligselskabet Sjælland  1,8 million på indkøb af 
hårde hvidevarer. 

Boligselskabet Sjælland har hidtil købt hårde 
hvidevarer for 7,5 millioner kroner om året. Et EU-
udbud sparer lejerne for minimum 1,8 million kroner 
årligt. Dermed lander den årlige udgift på 5,7 mil-
lioner kroner. Besparelsen vil kunne ses på boligafde-
lingernes regnskaber i form af en lavere udgift til 
hårde hvidevarer. 

Køb også  
hårde hvidevarer privat med rabat
Beboere i Boligselskabet Sjælland kan nu også privat 
få rabat på hårde hvidevarer. Det sker som led i bolig-
selskabets aftale med Punkt1, EILAND Hvidevareland 
A/S. Om du benytter de hårde hvidevarer, du køber, i 
din bolig, dit sommerhus elle andre steder er under-
ordnet. 

Der er dels et standardsortimentet, med særdeles 
konkurrencedygtige priser. På alle øvrige produkter 
kan opnås rabatter på 30-40 % på vejledende udsalgs-
priser. 

For at få rabatten skal du gøre sådan: find ud af hvilket 
produkt du har brug for. Find mærke og modelnum-
mer. Du kan eventuelt finde produkterne på inter-
nettet eller i en hvidevarebutik. Når du har besluttet 
hvilket produkt du ønsker at købe kontakter du  

Susan Larsen hos Punkt 1 EILAND Hvidevareland 
A/S, for nærmere aftale. Susan Larsen træffes på tel-
efonnummer 7020 5200 eller på e-mail sl@punkt1.dk.

Læs mere om rabataftaler på www.bosj.dk/rabat

Beboerne sparer på samlet 
indkøb af hårde hvidevarer
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Driftsassistenterne er omdrejningspunktet for driften 
i boligselskabet. De knokler for at få det hele til at 
hænge sammen og finder altid en løsning. 

Hvert område i boligsel-skabet har mindst én driftsas-
sistent tilknyttet, som koordinerer fraflytnings- og in-
dflytningssyn, bestiller håndværkere og fungerer som 
områdeledernes højre hånd. Og når fru Jensen klager 
over, at naboens hund står og gør, er det også driftsas-
sistenten, der sender et brev til hundeejeren.

- Der er ikke to dage, der er ens. Jeg har mange bolde i 
luften og kontakt med rigtig mange beboere. Når jeg 
tager mig af opgaverne, så tænker jeg på, hvad jeg som 
beboer selv ville sætte pris på. Hvis jeg ikke kan løse 
deres problem, så sørger jeg for at sende en mail eller 
ringe og sige, at vi har sat gang i opgaven. Det kan jeg 
mærke bliver vel modtaget. Folk vil bare gerne vide, at 
nogen er på sagen, fortæller Helle Olsen. 

At Helle er engageret i sit arbejde og brænder for at 
få opgaverne løst, afspejler sig også i boligselskabets 
interne telefonbog, hvor hun har skrevet: Jeg er be-
hjælpelig med ALT, det er dog ikke sikkert, jeg selv kan 
hjælpe, men så kan jeg henvise til nogen, som kan :-) 

Nogen gange tager hjælpsomheden dog overhånd. 

- Jeg har og har haft så mange gode og dejlige lejere. 
Det sjoveste, jeg har været udsat for, var i virke-
ligheden en stor brøler fra min side. Jeg sad på kon-
toret, og så kom der en nobel gammel mand og sagde, 

at han gerne ville låne en boltsaks, fordi han havde 
mistet nøglen til hængelåsen til sit kælderrum. Så jeg 
fik fat i en boltsaks. Han lovede at komme tilbage 
med den. Og det gjorde han skam også, men det viste 
sig, at han var dement og ikke kunne huske, hvilket 
kælderrum der var hans. Derfor var han startet fra en 
ende af med at klippe hængelåsene over…  Vi skaffede 
nye hængelåse og fik ordnet det hele, men jeg låner 
aldrig mere en boltsaks ud, fortæller Helle.

får det hele til at hænge sammende
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Vi kender vores håndværkere
Omkring den 1. og den 15. er der ekstra run på i 
driften i forbindelse med fra- og indflytning. Bestil- 
linger til håndværkere ruller af sted og fakturaer rul-
ler den anden vej. Driftsassistenterne spiller en vigtig 
rolle, for de holder nemlig øje med, at malerregningen 
stemmer overens med det, beboeren blev lovet ved 
fraflytningssynet. 

- Når vi ringer og rømmer os, så sidder de på deres 
grædende knæ. Vi kender vores håndværkere. De ved 
godt, at de bliver upopulære, hvis de ikke overholder 
vores aftaler, siger Tina Kristensen. 

Tina er for tiden tilknyttet en skimmelrenovering af 
Æblehavens kælderrum. En vandskade har givet beg-
yndende skimmel i kælderen, og hvis det ikke bliver 
lavet, kan det gå ud over fundamentet og ødelægge 
hele bygningen.

- Vi er meget afhængige af beboernes hjælp. Før vi 
kan gå i gang med renoveringen, skal de tømme deres 
kælderrum og stille tingene i de midlertidige opbev-
aringsrum. Jeg har sendt to varslinger, men desværre 
mangler over halvdelen af kælderrummene stadig at 
blive tømt, siger Tina. 

Driftsassistenternes arbejde hand-ler primært om at 
få den daglige drift til at køre, men de forsøger at løse 
opgaven, uanset hvad der dukker op. 

Et ægtepar henvendte sig for nylig, fordi de gerne ville 
have døren mellem deres to stuer sat i igen. De har 
boet i lejligheden siden engang i 70’erne, og havde 
dengang ikke brug for døren. Derfor bad de bolig- 
selskabet om at opbevare den. 

- Vi ledte overalt efter den dør, men den var der 
ikke længere. Det er jo også snart 40 år siden, men 

selvfølgelig skulle de have en dør, så jeg fik 
lavet en ny til dem, fortæller Tina.

- Abr    

får det hele til at hænge sammen

Driftsassistenterne i boligselskabet (fra venstre):  
Channie Schleicher, Dina Groth, Anette Jørgen-
sen, Helle Olsen, Lone Gliese, Lisa Andersen og 
Tina Kristensen.
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Lad os blot slå det fast med det 
samme. Økonomien i almene bol-
iger er ikke en simpel ting. Vi giver 
her et overblik over sammenhæn-
gene. 

I boligafdeling
Din husleje bestemmes primært 
af udgifterne i boligafdelingen. 
Det betyder f.eks., at når der skal 
genhuses i forbindelse med skim-
melsvampesager, er det beboerne i 
den enkelte boligafdeling, som skal 
betale for genhusningen. På samme 
måde er det beboerne i afdelingen 
som betaler for græsslåning og alt 
andet, der skal laves. 

Fælles sikkerhed
Boligafdelingen er dog ikke helt 
alene. I selskabet – f.eks. Bolig-
selskabet Sjælland – er der en dis-
positionsfond. Det er nogle penge, 
som alle beboere i hele selskabet 
har sat til side. De skal bruges bl.a., 
hvis der er en boligafdeling, som 
har særlige økonomiske problemer. 
Dispositionsfonden dækker også 
udgifterne, hvis der er boliger, som 
ikke kan udlejes.

Du deler udgifter 
med dine naboer
Du bor alment. Derfor er der ikke en udlejer, som skal tjene på, at du bor til 
leje. Huslejen dækker udgifterne, hverken mere eller mindre. 

Fælles kasse yder støtte
Alle almene boliger i Danmark 
har samtidig en fælles kasse i 
form af Landsbyggefonden. Den 
enkelte afdeling skal betale til  
Landsbyggefonden, når afdelin-
gens lån er betalt ud. 

Afdeling A

Landsbyggefonden

De penge der er i Landsbygge-
fonden, stammer derfor  hoved-
sagelig fra afdelinger, som er ældre 
end 30 år. 
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Boligselskabet Sjælland

Afdeling B

Ud over, at Landsbyggefonden 
består af en fælles pengekasse, er 
der også en del af den, som er en 
slags bank. Det vil sige, at nogle 
af pengene er øremærkede til de 
enkelte boligselskaber (træknings-
ret). 

Pengene i Landsbyggefonden kan 
kun bruges til specielle ting. En 
af de store poster er tilskud til 
renoveringer, ligesom en del af det  
boligsociale arbejde dækkes af 
Landbyggefonden. 

Dispositionsfonden
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Om at bo alment...

Ja til fælles terrasse på taget
Beboerne i boligafdelingen Korsgaarden i Roskilde deltog i september i en aktionsdag. Her for-
talte de, hvad arkitekterne nu skal arbejde videre med, når stregerne til en større renovering af 
afdelingen skal tegnes. En fælles terrasse på taget er en af de mange ting, som beboerne har fortalt 
er vigtig. Også i Ringparken, Æblehaven og Rønnebærparken har beboerne fortalt, hvad der skal 
arbejdes videre med.  

Beboerne blev udstyret med røde og 
grønne mærkater. Mærkaterne satte 
beboerne på billeder af f.eks. fælles ter-
rasse, cykelværksted, facade med nyt 
udtryk og mange andre. Når Boligsel-
skabet Sjælland skal arbejde videre sker 
det altså med direkte afsæt i beboernes 
mening om, hvad der er væsentligt, og 
hvad der ikke er. 

Korsgaarden
Beboerne mente ikke, at der skulle laves bestemte opgange for 
f.eks. singler. Til gengæld mente de fleste,  at der skal være ældre-
motion. 

Meningerne kom frem på aktionsdagen, hvor en pølsevogn var et 
af de festlige indslag. 

Bringer boligen ind i fremtiden
Vi bruger boligerne anderledes. I dag går 
danskerne for eksempel oftere i bad end 
tidligere, og det øger kravene til ventila-
tionen i boligen. Beboerne vil også have flere 
og flere kvadratmeter. Boligerne skal altså 
værre større. 

Renoveringerne handler ikke blot om nyt 
tag, men også om at ændre boligerne  og 
områderne så de lever op til nutidens og 
fremtidens ønsker. Boligselskabet Sjælland 
har stor erfaring i bl.a. hensynsfulde renove-
ringer. I øjeblikket arbejder selskabets bygge- 
og anlægsafdeling også med et udvikingspro-
jekt, som skal udvikle metoder til innovativ 
energirenovering. Projektet støttes af Social-
ministeriet med 800.000 kroner. 
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Rønnebærparken og Æblehaven, Roskilde

Tilbage i 1975 og 1976 blev Rønnebærparken og 
Æblehaven opført. Nu skal de renoveres. Også her 
har beboerne været til det første ide-møde. Projek-
tet er et fælles projekt mellem de to afdelinger, som 
er naboer. 

Ringparken, Roskilde
En avis blev sendt rundt til alle beboerne. Den invit-
erede bl.a. til en workshop i Ringparkens beboerhus, 
hvor beboerne via plancher kunne danne sig et in-
dtryk af de mange muligheder. 

Fra ønsker til færdigt projekt

Sådan forløber de store projekter:

-  Beboerne – ofte gennem afdelingsbestyrelsen 
– ønsker at undersøge muligheden for en 
samlet renovering (en såkaldt helhedsplan).  
Mange gange med udgangspunkt i at de årlige 
bygningsgennemgange viser, at der skal ske 
udskiftning af centrale dele af bygningen. 

-  Beboerne kommer med ønsker til renove-
ringen.

-  Boligselskabet Sjællands bygge- og anlægs-
afdeling arbejder sammen med arkitekter 
videre med beboernes ideer. Der skal også 
udarbejdes budgetter for projekterne.

-  Beboerne stemmer om projektet ved et afde-
lingsmøde.

-  Landsbyggefonden skal tage stilling til, om de 
giver tilskud til projektet.

- Byggeriet kan gå i gang.

Der går ofte 5-10 år fra de første ideer til projektet 
er færdigt, meget afhængig af hvor hurtigt projektet 
kan opnå støtte fra Landsbyggefonden.
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Kalajdoskop

Lørdag d. 13. august holdt vi sommerfest i Wiemosen. 
Det var vores første sommerfest i bebyggelsens histo-
rie, og derfor håbede vi alle i sommerfestudvalget, at 
folk ville komme og være med til at gøre dette til en 
tradition. 

Vi var i alt 72 børn og voksne, der havde en rigtig 
hyggelig eftermiddag og aften. Alle var inviteret til at 
lege om eftermiddagen, inden vi sammen skulle spise 

helstegt pattegris og kyllinger. 
Desværre var vejret ikke med os på dagen, men trods 
det var der en flok beboere, der spillede petanque på 
vores anlagte petanquebane og hyggede sig meget. 

Vi havde også gang i en sømbod, hvor det gjaldt om at 
slå et mega søm i en bjælke på 3 slag og en bod, hvor 
det gjaldt om at kaste en bold og ramme bestemte 
huller i en plade. Undervejs kunne der vindes fløde-
boller. Desværre kunne vi ikke gennemføre den plan-
lagte rundbold pga. vejret.  

På trods af vejret havde både børn og voksne dog en 
hyggelig eftermiddag med snak, leg og hygge.

Dagen igennem havde vi 2 lotterier, hvor der kunne 
vindes gevinster på den købte madbillet, som var 
sponsoreret af Beauvais foods og biografbilletter og 
gavekort, som vi selv havde købt. Dette var en stor 
succes. I løbet af eftermiddagen var slagteren også 
kommet og havde lagt en pattegris og hele kyllinger 
på en kæmpe grill.  

Vi fik alle en super god middag med lækkert grillet kød 
og tilbehør. Efter maden var vores slush ice klar og alle 
nød en lækker forfriskning oven på en vellykket dag.

Vi glæder os alle rigtig meget til at gentage succesen 
ved at afholde et nyt arrangement igen næste år. Her 
håber vi dog på godt vejr, så vi kan tage vores bold-
bane i brug!
    Jeanette Gottlieb Nielsen

Send os en historiet fra din boligafdeling til kommunikation@bosj.dk

Wiemosen trodsede regnen
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Skal du have penge tilbage – enten for varme eller når 
du flytter, så kan du få pengene ind på din bankkonto, 
hvis vi kender dit CPR-nummer. Har vi dit CPR-num-
mer overfører vi blot dine penge til din NEM-konto, 
som normalt er din lønkonto eller en anden hoved-
konto i en bank. Du vil også kunne modtage post i 
din e-boks.

Fremover forventer vi også, at det bliver nemmere for 
dig at logge ind på www.bosj.dk , hvis vi kender dit 
CPR-nummer. 

Et CPR-nummer giver os samtidig mulighed for at 
sikre, at vi kun har dig registreret én gang i vores data-
base. Dermed kan vi give dig bedre betjening, når du 
kontakter os.

Jeg siger ja!
Med denne underskrift giver jeg samtykke til, at  
Boligselskabet Sjælland registrerer og benytter mit 
CPR-nummer jf. gældende dansk lov. 

CPR-nummeret benyttes til identifikation, eventuel 
elektroniske ind- og udbetalinger såsom NemKonto 
og Betalingsservice, samt elektronisk kommunikation 
f.eks. e-Boks.

Navn

Adresse

Postnr. og by

CPR-nummer

Underskrift

K
lip h

er

Få lettere penge og adgang

Send denne slip ind til Boligselskabet Sjælland, 
Parkvænget 25, 4000 Roskilde eller scan den 
med underskrift og mail den til info@bosj.dk.



20

KortNyt KortNyt
Nyt ansigt 
i selskabets bestyrelse
Bjarne Nielsen fra Nørreled i Hol-
bæk har valgt at stoppe i selska-
bets bestyrelse.

Bodil Bundgaard, ligeledes fra Nør-
reled i Holbæk, træder ind i stedet 
for Bjarne.

Bodil tiltrådte formelt på besty-
relsesmødet den 18. november.

Vi byder Bodil velkommen.

Betal din 
husleje til tiden

I 2012 forfalder huslejen 
således:
4. januar
6. februar
6. marts
4. april
7. maj
7. juni
4. juli
6. august
5. september
4. oktober
6. november 
5. decemberNyt telefonsystem

I løbet af kort tid forventer vi, at underskrive en aftale om et 
nyt telefonsystem. 

Et helt nyt telefonsystem skal give hurtigere og bedre 
telefonbetjening. Når du som beboer ringer, vil du få at 
vide, hvilket nummer du er i køen, kunne vælge at vi 
skal ringe tilbage til dig og langt bedre lyd. Det nye  
telefonsystem kan også kobles sammen med den en-
kelte medarbejders pc, og det skal gøre det markant 
nemmere for den enkelte medarbejder. 

Enkelte beboere har også oplevet, at 
de kom til at ”hænge” i det nuværende telefonsys-
tem. En fejl i systemet gør, at enkelte opkald ikke 
når rigtigt frem. Det bliver også løst med det nye 
telefonsystem.
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KortNyt KortNyt
Strømmer til lektiehulen
Børn og unge vil gerne i lektiecafe. Det er 
oplevelsen hos Boligselskabet Sjælland, som 
sammen med Integrationsministeriet og Ung-
dommens Røde Kors har lektiecafeer i bl.a. 
Roskilde.

Lektiecafeen finansieres bl.a. af 
midler fra Integrationsministe-
riets projekt ”Brug for alle unge ”. 
Ungdommens Røde Kors er også 
en del af den succesrige cafe. 

Boligselskabet Sjælland søger flere 
frivillige til både denne og andre lek-
tiecafeer, som er undervejs.

- Vi har brug for flere, som har tid og 
lyst til at hjælpe børn og unge med 
lektier. 

Det vigtigste er tid og lyst. 

Om man er tømrer eller tidligere 
skolelærer betyder ikke så meget. 

Det vigtige er, at børn og unge 
møder engagerede voksne, som 

de kan have tillid til, og som 
hjælper dem, fortæller 

Francisco Ortega.

Frivillige, som gerne 
vil hjælpe i lektieca-
feen, kan kontakte det 

boligsociale team på  
trivsel@bosj.dk eller Chris-
tine Maria Wilhelmsen på  

tlf. 4031 9784.

Mere end 1600 kroner per lejer
Boligselskabet Sjælland har fokus på bekæmpelse 
af et stigende antal skimmelsvampesager. I 2011 
kommer lejerne i gennemsnit til at betale 1600 
kroner til at fjerne skimmelsvamp.

Boligafdelingernes udgifter lander samlet på over 
20 millioner kroner i 2011. Det bliver gennem-
snitlig 1600 kroner per lejer. 

Som alment boligselskab, skal tingene løbe rundt. 
Det betyder, at det er beboerne i de enkelte bo-

ligafdelinger, som via huslejen betaler for skimmel-
svampesager. I enkelte sager skyldes det konstruk-
tionsfejl i byggeriet, og her er Byggeskadefonden og 
Landsbyggefonden med til at finansiere  renovering-
erne.  

De sager tager desværre ofte år, da der er mange 
undersøgelser, som skal udarbejdes, og ansvaret skal 
placeres, inden der åbnes for pengekassen hos Byg-
geskadefonden og Landsbyggefonden.
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Formanden for Boligselskabet Sjællands selskabs-
bestyrelse hedder Jan René Petersen. 

Han bor på 24. år i Ellebæk i Svogerslev sammen med 
sin kone Irene. 

Han har været formand for sin afdeling i 21 år, kom i 
organisationsbestyrelsen hos AB99 i 2001 og blev ved 
fusionen i 2007 formand for selskabsbestyrelsen i Bo-
ligselskabet Sjælland. Så det er en erfaren bestyrelses-
formand, der sidder for bordenden. 

Vi har kigget i hans kalender for at se, hvad det egent-
lig er han laver – altså udover at passe sit job som sys-
temadministrator hos EUC Nordvestsjælland. 

En uge med formanden

Mandag den 24. oktober
16.30 møde i Udvalget for beboerdemokrati og uddan-
nelse.

Udvalget tilrettelægger kurser og temadage for bebo-
ervalgte. Kurserne giver de nødvendige færdigheder 
for at kunne arbejde i beboerdemokratiet. 

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi med tiden begynder 
at arrangere temadage for alle beboere og ikke bare 
for beboervalgte. Der er behov for at få sat fokus på, 
hvad det egentlig vil sige at bo alment. Der er rigtig 
mange beboere, der fx  ikke er klar over, at hver afde-
ling har sin egen selvstændige økonomi.    

Tirsdag den 25. oktober
Kl. 16.30 Forretningsudvalgsmøde.

Forretningsudvalget holder møde cirka hver 14. dag. 
Udvalgets vigtigste opgave er at forberede dagsor-
denen til selskabsbestyrelsesmøderne og tage sig af 
hastesager, der ikke kan vente til bestyrelsesmødet.

- For nylig satte vi mentorordningen på dagsordenen.  
Det handler om, at erfarne bestyrelsesmedlemmer skal 
hjælpe nye afdelingsbestyrelser godt på vej, så vi alle 
føler ejerskab for tingene. Vi kigger også på, hvordan 
vi kan holde omkostningerne til boligselskabet nede 
i afdelingerne. Bl.a. arbejder vi på at få et maskinfæl-
lesskab. Det vil sige, at afdelingerne går sammen om at 
købe maskiner til vedligeholdelse i stedet for at have 
hver sin maskinpark.       
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I takt med at boligselskabet vokser, dukker der flere 
og flere sager op, som skal løses professionelt. Sager, 
der kan få økonomiske eller politiske konsekvenser, 
vendes derfor altid i Forretningsudvalget.  

- Derfor har vi også haft uddannelse af selskabsbesty-
relsen på dagsordenen, for det er vigtigt, at den fun-
gerer som en professionel bestyrelse. Medlemmerne 
skal vide, hvordan tingene fungerer i den almene sek-
tor og kende til rollefordelingen mellem den politiske 
ledelse og ledelsen i selskabet, afdelingerne, kom-
munen og Landsbyggefonden.

Kl. 18.30 Områdemøde i Roskilde.

Selskabsbestyrelsen inviterer jævnligt de beboervalg-
te til områdemøde. Mødet denne aften handlede om 
vedligeholdelse af vores afdelinger. 

- Det er nødvendigt, at vi henlægger mere til vedlige-
holdelse, ellers vil vores afdelinger stille og roligt gå i 
forfald. De opsparede midler i landsbyggefonden er 
der desværre også andre, der har snablen i! Vi er nødt 
til at tage et større ansvar for vores boliger og hen-
lægge tilstrækkeligt til vedligeholdelse, så der også er 
boliger til vores børn og børnebørn. Sagt på en anden 
måde, så skal vi passe på den almene sektor, og der er 
kun os selv til at gøre det.

På områdemøderne fortæller Jan Rene og næstfor-
mand i selskabsbestyrelsen, Stig Lysdal, også om, hvad 
Selskabsbestyrelsen laver, og hvordan den arbejder. 

Onsdag den 26. oktober
Kl. 19.00 Dirigent på et ekstraordinært beboermøde i Hol-
bæk.

Cirka 10 gange om året stiller Jan René op som di-
rigent på beboermøder.  

- Mine vigtigste opgaver som dirigent er at styre de-
batten, så alle bliver hørt, og sikre, at mødet afvikles 

korrekt og vedtægterne overholdes. Jeg skal også 
sørge for, at der er en god stemning. Det kræver, at 
man er godt forberedt, så jeg plejer altid at tænke 
mødet igennem på forhånd. Tænke lidt over, hvad der 
kan ske, så jeg er forberedt på forskellige scenarier. 
En god dirigent skal også kunne indrømme, hvis der 
er noget han ikke ved eller begår en fejl. Dirigentrol-
len er en opgave, man skal gå til med ydmyghed og 
respekt. 

Torsdag den 27. oktober
Er en friaften, men alligevel ikke helt. 

- Der er lidt problemer i min afdeling med at få vores 
beboerhus klar til udlejning, men det klares, så alle er 
glade. Senere lidt forberedelse til weekendens kursus 
og hen på aftenen ringer Bo Jørgensen, direktøren for 
boligselskabet, for at vende en problemstilling, der er 
dukket op i løbet af dagen.  

Fredag den 28. oktober
Kursus om fremtidssikring af boliger (blev holdt på 
Haraldskær i Vejle).

Kurset var arrangeret af BL og handlede blandt andet 
om, hvordan man inddrager beboere i udviklingen af 
fremtidens boliger.

- Jeg synes, at jeg skal sætte mig ind i tingene, når jeg 
har det hverv. Så jeg bestræber mig på at følge med i, 
hvad der sker inden for området. 

Lørdag den 29. oktober
Kursus fortsat. 

Ekskursion til et byggeri, der havde fået lavet en hel-
hedsplan.

Søndag den 30. oktober
Fest i familiens skød. 

Husets værtinde fyldte 60 år.

- Abr



Hvis du har en ide til noget, der skal laves i afdelingen,   
det kan fx være en bålplads eller et nyt cykelskur, 
så kan du tage din ide med til et afdelingsmøde. På 
bestyrelsessprog kaldes det at stille et forslag. 

Få noget at skulle have sagt!

Sådan stiller du et forslag
•   Beskriv dit forslag. Brug eventuelt blanketten på  

www.bosj.dk/mitforslag.  
•   Du afleverer dit forslag skriftligt til formanden for afde-

lingsbestyrelsen senest 14 dage inden afdelingsmødet, så 
det kan komme på dagsordenen.

•   På afdelingsmødet får du mulighed for at fortælle, hvor-
for du mener, at dit forslag vil gavne afdelingen. 

•   De beboere, der er mødt op, stemmer om dit forslag.
•  Hvis der er flertal for forslaget, vedtages det.

Læs mere på www.bosj.dk om de formelle krav og proce-
durer. 

Hvornår er der afdelingsmøde?
Alle afdelinger skal holde mindst ét møde om året. 
Bestyrelsen kan altid indkalde til et ekstraordinært 
møde. Beboerne kan også indkalde til et ek-
straordinært afdelingsmøde. Det kræver dog, at 25 
procent af afdelingens lejemål bakker op om, at der 
skal holdes et ekstraordinært møde. 

Vil du ind i afdelingsbestyrelsen?
Sig til bestyrelsen, at du gerne vil stille op til næste 
valg. Du kan også rejse dig op på det afdelingsmøde, 
hvor der er valg til bestyrelsen og sige, at du stiller op. 

-Abr


