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Kære�beboer

December�er�en�dejlig�tid.�Julen�står�for�døren,�og�al�den�hygge�
der�følger�med.�

2010�har�været�et�spændende�og�travlt�år.�I�boligselskabet�flytter�
hele� administrationen� sammen� i� renoverede� lokaler.� Det� bliver�
rart,��at�administrationen�nu�bliver�samlet�et�sted.�

Led
er

en

... fortsættes

20
Vi�har�den�gode�service�til�leje
Sammen�med�dette�blad�har�du�også�fået�en�kalender.�
Her�finder�du�oplysninger�om�hvor�og�hvornår�du�kan�
få�fat�i�os,�enten�det�er�via�telefon,�mail�eller�på�vores�
hjemmeside.

Glædeligt�nytår
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Så�mange,�at�regeringen�gerne�vil�bruge�
dem�til�motorveje,�skattelettelser�eller�
andet.

Havde� det� været� 500.000� boligejere,�
var� det� ikke� sket� uden� stor� presse-
omtale.�Det�har�det�gjort�for�os.�Måske�
fordi� vi� ikke� har� forklaret� det� godt�
nok?

Boligaftalen�gav�os�flere�penge�-�reelt�
dobbelt� så� mange� som� tidligere.� Det�
lyder�flot.�Vi�skal�bare�ikke�glemme,�at�
det�er�vores�egne�penge,�som�vi�får�lov�
til�at�bruge.�Det�svarer�til,�boligselska-
bet�giver�mig�lov�til�at�bruge�min�egen�
løn.�

Du har indflydelse på din bolig
I� lov� om� Almene� Boliger� giver�
Folketinget�dig�som�beboer�indflydelse�
på�din�bolig.�Beboerdemokrati�betyder�
ikke,�set�med�Christiansborgs�øjne,�at�
vi� selv� bestemmer�over� vores�opspar-
ing.�Ikke�desto�mindre�betyder�beboer-
demokratiet� meget� i� Boligselskabet�
Sjælland.

Der� er� nemlig� mange� andre� steder,�
hvor� du� som� beboer� kan� gøre� din�
indflydelse� gældende.� Jeg� håber,� du�
i� bladet� får� mere� forståelse� for,� hvor�
meget� beboerdemokrati� betyder� for�
dig�–�og�måske�giver�dig�lyst�til�at�være�
med.�

Beboerdemokrati� er� også� at� have� en�
afdelingsbestyrelse.� � Tak� til� alle� jer,�

som� yder� et� uvurderligt� stykke� arbej-
de.� Jeg�håber,�at�vores�artikel� i�bladet�
giver�dig�indsigt�i�det�store�arbejde,�der�
gøres.

Jeg� håber� også,� at� beskrivelsen� giver�
alle� forståelse� for,� at� det� at� sidde� i�
en� afdelingsbestyrelse� ikke� vil� sige� at�
være�budbringer�for�den�enkelte�bebo-
er�eller�varetage�andre�private�forhold.�

Klager�skal�du�som�beboer�selv�sende�
til� Boligselskabet� gerne� pr.� e-mail� til�
klage@bosj.dk.�

Lad�det� være� en� venlig� opfordring� til�
alle� i� denne� dejlige� juletid:� Husk� at�
påskønne�det�store�arbejde,�alle�vores�
afdelingsbestyrelsesmedlemmer� yder.���
Stop�op�og� sig�det,�når�du�møder�én.�
Du� kan� også� finde� navnene� på� din�
afdelingsbestyrelses� medlemmer� på�
www.bosj.dk�.�

På� selskabets� og� egne� vegne� skal� der�
herfra�lyde�en�stor�tak�til�afdelingsbe-�
styrelsesmedlemmerne,� og� samti-
dig� � ønsker� vi� alle� i� boligselskabet� en�
glædelig�jul�og�et�godt�nytår.

Bo�Jørgensen�
Direktør

Penge konfiskeres fra 
Landsbyggefonden
Vi� har�mange� gange� som� selskab� for-
talt�om,�hvordan�regeringen�har�taget�
vores� penge� fra� Landsbyggefonden.�
Det�vil�jeg�gerne�uddybe.

Det� kan� sammenlignes� med,� at� en�
boligejer� gennem� for� eksempel� 20� år�
sparer�op�til�et�nyt�tag.�På�dagen,�hvor�
taget� skal� bestilles,� beslutter� regerin-
gen� at� konfiskere� boligejerens� penge�
og�bruge�dem�til� en�motorvej.�Det�er�
reelt,� hvad� regeringen� har� gjort� med�
Landsbyggefondens� penge� –� det� vil�
sige� vores� penge.� De� almene� boliger�
sparer� op� i� Landsbyggefonden� for� at�
kunne� istandsætte� boligerne.� Her� er�
blot� tale� om� ca.� 500.000�boliger,� som�
har� sparet� op� -� og� opsparet� rigtig�
mange�milliarder�kroner.�

Den nye boligaftale giver os mulighed 
for at bruge flere penge end tidligere. 
Det er dog værd at huske, at det er 
lejerne i almene boliger, som har sparet 
pengene op i Landsbyggefonden. Penge, 
som staten bruger til andre ting, end de 
er sparet op til.
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I� foråret� oprettede� Boligselskabet�
Sjælland� en� boligsocial� afdeling,� som�
fremover� vil� styrke� klagesagsbehand-
lingen�og� fokusere� endnu�mere� på� at�
mindske� de� sociale� problemer� i� afde-
lingerne.�Men�det�er�også�en�afdeling,�
som� vil� hjælpe� og� støtte� de� frivillige�
kræfter� i� afdelingerne,� så� det� sociale�
liv�kan�få�et�løft.

Francisco� Ortega,� der� er� teamleder� i�
den� boligsociale� afdeling,� pointerer,�
at�det�netop�er�støtten�til� ildsjæle�og�
frivillige�foreninger�i�afdelingerne,�som�
skal�skabe�grobund�for�et�trygt�bolig-
område,�hvor�beboerne�trives.�

-�Det�hjælper� ikke,� at�der� først�bliver�
gjort�noget,�når�problemet�er�opstået.�
Den�præventive�indsats�er�mindst�lige�
så�vigtig,�og�derfor�går�vi�ind�og�hjælp-
er�afdelinger�med�at�starte�akti-viteter�
op,�som�kan�være�med�til�at�styrke�fæl-
lesskabet� i� afdelingen,� siger�Francisco�
Ortega.�

Det er vigtigt med aktiviteter i afdelingerne, som 
kan styrke fælleskabet fortæller Francisco Ortega

Ingen ghettoer
Der� er� ingen� ghettoområder� i� Bolig-
selskabet� Sjælland,� og� boligselskabet�
fokuserer�på,�at�det�skal�der�heller�ikke�
komme.�

-�Vi�er�bevidste�om,�at�der�skal�gøres�en�
målrettet� indsats� for� at� forhindre,� at�
enkelte�områder�udvikler�sig�i�en�fork-
ert� retning.� Derfor� arbejder� den� bo-
ligsociale� afdeling� både� med� aktuelle�
problemstillinger�og�mere� langsigtede�
indsatser� i� boligområderne,� forklarer�
Francisco�Ortega.

Gode og trygge afdelinger 
– også i fremtiden
Det skal fortsat være godt og trygt at bo i de enkelte afdelinger, 
og derfor prioriteres det boligsociale arbejde højt i Boligselskabet 
Sjælland. 
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Det er vigtigt med aktiviteter i afdelingerne, som 
kan styrke fælleskabet fortæller Francisco Ortega

Projektrådgivning
For� at� styrke� de� frivilliges� aktiviteter�
åbner�Boligselskabet�Sjælland�en�pro-

jektrådgivning,� der� vil� støtte�
alle�tiltag,�der�fremmer�tryghed�
og�trivsel�i�områderne.�

Projektrådgivningen� hjælper� frivillige,�
afdelingsbestyrelser,�foreninger�og�or-
ganisationer� med� blandt� andet� fund-
raising,� partnerskaber� og� projektsty-
ring,�så�længe�aktiviteterne�er�til�fordel�
for�selskabets�boligområder.�
Et�andet�nyt�tiltag�er�samarbejde�med�
ministerier�og�organisationer,�der�tilby-
der� både� økonomisk� projektstøtte�
og� gratis� konsulentbistand� til� nye�
spændende�aktiviteter.

Projektrådgivningen slår dørene op 
første gang mandag den 10. januar 
2011.

 - ajo
Her er det ungdommen i Hedeboparken 
der er i fuld gang.
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Når sneen falder
Sneberedskab
Boligselskabet� Sjælland� har� et� sneberedskab.� Her� indgår�
ejendomsfunktionærerne� i�en�vagtplan,� så�der�altid�er�no-
gen,�der�kan�sætte�gang�i�snerydningen,�hvis�det�begynder�
at�sne.�

Som�udgangspunkt�foregår�snerydning�primært� i�den�nor-
male�arbejdstid�og�til�dels�i�aftentimerne,�men�da�vejret�ikke�
altid�tager�hensyn�til�dette,�følger�vi�disse�retningslinjer:

•��Ved�begrænset�snefald�er�det�kun�de�vigtigste�veje,�stier�og�
trapper,�der�bliver�ryddet.�Resten�venter�til�den�følgende�
hverdagsmorgen.�

•��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�bebo-
erne�trygt�kan�færdes�i�området.�

Er der kraftigt snefald igen i år, er boligselska-
bet klar til at rykke ud og sørge for, at stier og 
trapper bliver ryddet for sne. 

Når�du�læser�dette�blad,�er�vinterens�første�sne�allerede�fal-
det,�og�mere�vil�sandsynligvis�falde�de�næste�tre�måneder.�I�
Danmark�har�vi�i�mange�år�kun�haft�enkelte�snebyger�og�få�
dage�med�liggende�sne,�men�sidste�vinter�blev�hele� landet�
fastholdt�i�et�kuldegreb�i�flere�måneder.�

Fra�december�2009�og�frem�til�marts�2010�havde�ejendoms-
funktionærerne� travlt� med� at� rydde� sne,� og� ind� imellem�
var� snefaldet� så� kraftigt,� at� de� dårligt� kunne� nå� at� rydde�
en�afdeling�for�sne,�før�de�skulle�i�gang�igen.�De�store�ned-
børsmængder� betød,� at� både� nætter� og� weekender� blev�
taget�i�brug�for�at�rydde�de�store�veje�og�stier�for�sne,�men�
det�store�fokus�på�snerydning�betød�også,�at�der�ikke�skete�
nogen�alvorlige�faldulykker.
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Hvad skal jeg selv gøre?
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� be-
boere,� der� bor� i� etagebyggeri.� Her� rydder� ejendomsfunk-
tionærerne�ved�hoveddørene.�

Ved� kraftigt� snefald� har� ejendomsfunktionærerne� meget�
travlt�med�at�rydde�sne,�og�det�kan�derfor�tage�lidt�tid,�før�
de�når� rundt� i�hele�afdelingen.�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.

 - ajo 

Hvad siger loven?
’Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af 
veje ’ siger følgende om snerydning:
- sne skal ryddes snarest muligt efter snefald,
-  der skal træffes foranstaltninger mod glat 

føre, ved snarest muligt efter førets indtræden 
at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsar-
ealet ikke er glat.

Det er alment accepteret, at den gældende tidsramme 
for snerydning er 07.00-22.00 (søndage dog kl. 08.00), 
men at forskellige forhold kan ændre tidsrammen.
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Medarbejderne i Boligselskabet Sjælland arbejder på at give en bedre service til alle kunder. En 
bedre service uanset om det er beboere, afdelingsbestyrelser eller andre kunder, som skal have 
løst opgaver af Boligselskabet Sjælland. 

Vi vil give dig en bedre service

Derfor�har�Boligselskabet�Sjælland� som�en�del� af� et� stort�
projekt�med�at� forbedre�servicen�spurgt�en�række�kunder�
om�deres�oplevelser�af�servicen�hos�Boligselskabet�Sjælland,�
ligesom�alle�medarbejdere�er�kommet�med�forslag�til�steder,�
hvor�kunderne�kan�få�en�bedre�service.

Over 150 bud på forbedringer
Alle�medarbejdere�har�været�samlet�for�at�finde�frem�til�nog-�
le�af�de�ting,�som�samlet�kan�give�en�bedre�service.�I�øjeb-
likket�er�der�over�150�bud�på�tiltag,�som�der�skal�arbejdes�
med.�

150�store�og�små�ting�–�både�ting,�hvor�det�er�meget�konk-
rete� forslag� til,� hvad�der�kan�ændres,�men�også� ting,� som�
dækker� over� for� eksempel� at� være� god� til� at� tænke� som�
kunde,�når�man�møder�på�arbejde.�

De�over�150�bud�skal� sorteres�og�prioriteres�–�og�medar-
bejderne�skal�arbejde�med�at�få�de�mange�ideer�til�en�god�
service�ind�i�deres�hverdag.�Alle�medarbejdere�arbejder�frem�
til�maj�2011�med�at�udvikle�den�gode�service�til�leje.�Målet�
er,�at�kunderne�oplever,�at�servicen�bliver�bedre�og�bedre.�

En god service kommer kun ved, at alle i Boligselskabet Sjælland arbejder godt sammen. Derfor sam-
arbejder alle medarbejdere på tværs om at finde frem til den gode service til leje. På den første medar-
bejderdag var ejendomsfunktionær Bo Petterson (til højre) og direktør Bo Jørgensen sammen med en 
række andre medarbejdere i gang med at finde frem til de mange brikker, som samlet set skal give en 
bedre service. 
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Mere end et smil
Det� er� ikke�nok�med� et� smil� og� en� venlig� tone.� En� af� de�
over�150�ting,�der�ses�på,�er�når�en�beboer�ringer�ind�med�
et� problem,� hvor� Boligselskabet� Sjælland� hyrer� en� hånd-
værker� til� at� løse�opgaven.�Her� er�det� vigtigt,� at�der�hele�
tiden�er�klare�aftaler�om,�hvornår�beboeren�kan�forvente,�
at�håndværkeren�kommer�–�og�at�der�bliver�ringet,�hvis�der�
er�forsinkelser.�
Internt� vil� medarbejderne� i� boligselskabet� være� endnu�
bedre� til� at� arbejde� sammen.�Nogle� store�opgaver�kræver�
samarbejde�mellem�flere�forskellige�afdelinger,�og�her�skal�
medarbejderne� undersøge,� om� der� er� ting,� der� kan� løses�
bedre.

- mly

Medarbejderne har på den første servicedag 
arbejdet med nogle leveregler – det vil sige 
små ting, det gælder om at huske på hver dag. 

Her styrer projektleder Jan Hestetræet debat-
ten i en af grupperne.
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Stearinlys�kan�efterlade�et�klart�aftryk,�hvis�de�soder.�

-�I�nogle�boliger�kan�man�se,�hvor�stearinlysene�har�stået�–�og�det�er�
jo�ret�tankevækkende.�Beboerne�har�jo�også�indåndet�sod,�fortæller�
projektleder�Hans�Werner�Morell�fra�Boligselskabet�Sjælland.

Udgå guld
De�lys,�som�soder�mest,�er�lys�med�guld�eller�lys,�hvor�der�er�mange�
motiver�på.�Det�er�derfor�en�god�idé�at�gå�udenom�den�slags�lys,�når�
du�er�på�jagt�efter�lys�til�julehyggen.

Fyrfadslys� er� blandt� de� lys,� som� ifølge� Teknologisk� Institut� soder�
mindst.�Det�er�dog�vigtigt,�at�de�får� luft�nok.�Hvis�du�sætter� lysene�
i�bunden�af�en�vase,�vil�de� ikke� få� luft�nok�–�så�vil�de� ikke�brænde��
ordentligt�og�vil�derfor�sode�i�boligen�og�den�luft�du�indånder.�

Indeklima:

Julehygge med omtanke
Juletid er hyggetid. Hyggetid forbindes ofte med stearinlys. Stearinlys med guld og motiver kan dog 
give sundhedsskadelig luft i boligen - og give sod på væggene. Med lidt omtanke kan du få hygge, 
samtidig med at du tænker på dit helbred.
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Gode råd til julehyggen 
-  køb lys uden guld og 

motiver
-  hav kun et par lys 

tændt ad gangen
-  luft ud, så snart du 

har slukket lysene

Det�er�også�en�god�idé�ikke�at�tænde�mange�lys�på�én�gang.�

Nogle� få� velvalgte� lys� det� rette� sted� kan� skabe�masser� af�
hygge,�uden�det�går�ud�over�indeklimaet.

Luft ud
Nogle� gange� er� soden� tydelig� på� vægge,�mens� den� andre�
gange�kræver�den�rette�belysning�og�et�godt�øje.

-�Vi�er�blevet�kaldt�ud�til�lejligheder,�hvor�beboerne�regnede�
med,�at�det�var�skimmelsvamp,�men�det�var�sod,�som�havde�
sat�sig�på�væggen,�siger�projektleder�Ulla�Byrlund.�

Soden� vil� ofte� sætte� sig� der,� hvor� luftstrømmene� i� lejlig-
heden�fører�hen.�Hvis�der�er�kuldebroer�i�boligen�vil�der�dog�
ofte�være�mest�sod�der.

Det�også�en�god�idé�at�lufte�ud�i�boligen�lige�efter,�at�du�har�
slukket�lysene.

- mly�

Gennemtræk - også når det er koldt
Tre� gange� om� dagen� bør� luften� i� hjemmet� skiftes� ud.�
Det� skal� ske� ved� gennemtræk.� Også,� selvom� det� er�
koldt.� Målet� med� at� lufte� ud� er� at� nedsætte� mængden�
af� vand� i� luften.� Vand� i� luften� kan� give� et� dårligt� inde-
klima� –� f.eks.� i� form� af� bakterievækst� og� skimmelsvamp.�

-� �Luft� igennem� et� par� gange� om� dagen.� Åbn� minimum�
to�vinduer,� så�der�kommer�gennemtræk.�Luft�ud� i�cirka�
fem�minutter.�Lejligheden�vil�være�køligere�de�første�par�
minutter� efter� du� har� luftet� ud,� men� varmen� kommer�
hurtigt�igen.

-� �Det�hjælper�ikke,�at�du�blot�åbner�et�vindue,�så�køler�du�
blot�bygningen�ned.�Du�skal�så�vidt�muligt�altid�åbne�to�
vinduer.

... fortsat
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Når� efterårsbladene� falder,� og� kulden�
trænger� sig� på,� holder� de�fleste�men-
nesker� sig� indendørs,� lukker� vinduer�
og�døre�tæt�og�skruer�godt�op�for�var-
men.�Om�aftenen�bliver� stearinlysene�
tændt,�og�så�bliver�luften�i�boligen�lige�
så� stille� fyldt�med� sundhedsskadelige�
sodpartikler.

Husk udluftning
De� seneste� år� har� de� stigende� ener-
gipriser� betydet,� at� mange� er� blevet�
bedre�til�at�spare�på�varmen,�men�det�
er� ikke�altid,�det�gøres�på�den� rigtige�
måde.�Der�er�for�eksempel�mange,�der�
glemmer�–�eller�bevidst�undlader�–�at�
lufte�ud�hver�dag,�men�det�er�vigtigt�at�
få�gjort,�selvom�der�er�koldt�udenfor.�

-�Du�skal�blot�lufte�ud�et�par�gange�om�
dagen,�hvor�du�har�skruet�ned�for�var-
men�imens.�Selve�udluftningen�behøver�
ikke�at�tage�mere�end�et�par�minutter,�
hvor�du�har�gennemtræk�i�boligen.�Den�
friske�luft�er�godt�for�indeklimaet�og�er�
også�lettere�at�varme�op,�forklarer�Kim�
Jensen,�der�er�energikonsulent�i�Bolig-
selskabet�Sjælland.

Pas på dit 
indeklima, når kulden bider
Vintertid betyder ofte at hygge indendørs i varmen i stearin-
lysenes skær. Dette kan være en belastning for indeklimaet, men 
følger du rådene i denne artikel, er du godt på vej.

Gode råd til bedre indeklima
-  Hold en minimumstemperatur på 16 

grader i hvert rum og helst om-
kring 18-21 grader.

-  Anvend alle radiatorer i samme rum 
og sørg for, at de er indstillet på 
samme trin. Det giver den bedste 
fordeling af varme og den bedste 
udnyttelse af varmeenergien.

-  Dæk aldrig radiatorerne til og und-
gå at stille store møbler foran ra-
diatorerne. På den måde får du var-
men ud i hele rummet.

-  Luft ud mindst to gange om dagen 
i tre til fem minutters varighed – 
især når du laver mad eller lige har 
været i bad. 

-  Sluk for radiatorerne, mens der 
luftes ud.

-  Tør tøj udendørs, hvis du har mu-
lighed for det – så undgår du u-
nødvendig fugt i boligen.

Risikoen� for� skimmelsvamp� i� boligen�
bliver� også� væsentlig� mindre,� når� du�
lufter�ud,�da�luftfugtigheden�nedsættes.

Fornuftigt varmeforbrug
For� at� have� et� godt� indeklima� er� det�
vigtigt,�at�varmen�er�godt�fordelt�i�bo-
ligen,�og�at�der� ikke�er� for�koldt.�Har�
du�rum,�hvor�der�er�slukket�for�varmen,�
kan�kolde�vægge�eller�sprækker�under�
dørene�virke�som�træk�-�og�så�skal�du�
blot�skrue�endnu�mere�op�for�varmen�i�
det�rum,�du�sidder�i.

-� I� sidste� ende� sparer� du� ikke� noget�
ved� at� have� forskel� i� temperaturen� i�
de� enkelte� rum.� Tværtimod� betyder�
den�skæve�fordeling�af�varme�ofte,�at�
du� kommer� til� at� bruge� mere� energi,�
fortæller�Kim�Jensen.

- ajo
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KortNyt KortNyt
Få tjek på huslejen

Få din bank til at betale huslejen
Betal�din�husleje�til�tiden,�og�gør�det,� inden�du�betaler�de�
andre�regninger.�Tilmeld�dig�Betalingsservice�–�så�sker�be-
talingen�automatisk,�og�du�slipper�for�rykkeren�og�turen�på�
posthuset.

Du�kan�få�hjælp�til�tilmeldingen�i�din�bank.

Få styr på dine udgifter
Har�du�svært�ved�at�styre�din�økonomi,�så�kontakt�kom-
munen�og�få�hjælp�til�at�få�et�overblik.�Flere�steder�i�landet�
er�gratis�gældsrådgivning�også�en�mulighed.

Tjek om du får den rigtige boligstøtte
Kontakt�kommunen�og�få�dem�til�at�tjekke,�om�du�får�den
boligstøtte,�du�måske�har� ret� til.�Det�kan�være�afgørende�
for,�at�du�kan�få�lidt�mere�luft�i�din�økonomi.

Kilde: Socialministeriet 

Sidste års vinter giver højere 
varmeafregning

De�fleste�–�både�husejere�og�lejer�-�betaler�varme�bag-
udrettet.�Det�betyder,�at�du�betaler�en�cirkapris�for�var-
meforbruget,�og�det�ser�du�som�et�a�conto�beløb�på�din�
opkrævning.�Hvis�du�har�brugt�mindre�varme,�end�du�
har�betalt�for,�bliver�din�månedlige�indbetaling�sat�ned�
året�efter,�og�hvis�du�har�brugt�mere�varme,�stiger�din�
månedlige�betaling�året�efter.�

Vinteren�2009/2010�var�den�koldeste�i�14�år.�Varmeåret�
starter�1.�januar,�og�i�de�kolde�måneder�efter�1.�januar�
brugte�de�fleste�mere�varme�end�normalt�for�at�holde�
frosten�ude.�Derfor�bliver�den�kommende�varmeafreg-
ning�højere.�Om�den�falder�igen�i�2012�afgøres�af,�om�
vi�får�endnu�en�kold�vinter,�eller�vi�endnu�en�gang�skal�
bruge�meget�varme�på�at�holde�varmen�ude.�

-mly

6.�juli
4.�august
6.�september
6.�oktober
4.�november
6.�december

Sådan forfalder huslejen i 2011

6.�januar�
4.�februar
4.�marts
6.�april
5.�maj
7.�juni
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Afdelingen,� som� består� af� et� beton-
byggeri�med�66�boliger,�der�er�bygget�
i�1969,�har�fået�støtte�af�Landsbygge-
fonden.�Renoveringen�vil�omfatte�nye�
facader,� som� består� af� en� skalmur,�
der�opmures�uden�på�den�nuværende�
facade.� Desuden� får� afdelingen� nye�
vinduer,� nyt� tag,� nye� kældertrapper,�
forbedret� ventilationsanlæg� samt� nye�
entredøre.

Renoveringsarbejdet� begynder� i�
foråret� 2011� og� vil� vare� et� år� frem.�
Projektleder�i�Boligselskabet�Sjælland,�
Flemming�Østergaard,�glæder�sig�over,�
at�afdelingen�har�fået�mulighed�for�at�
give�byggeriet�et�tiltrængt�løft.�

Traneparken i nye klæder
I Traneparken i Hvalsø kan beboerne se frem til en større renovering af byggeriet, 
som vil give den 41 år gamle afdeling et ansigtsløft. 

-� Facaderne�på�byggeriet� er� nedbrudt�
af� tidens� tand,� og� der� er� derfor� et�
reelt�behov�for,�at�afdelingen�gennem-
går� renoveringen� nu,� siger� Flemming�
Østergard.�

-� De� fleste� af� omkostningerne� ved�
renoveringen�bliver� dækket� af� Lands-
byggefonden.� Samtidig� har� beboerne�
vedtaget,� at� der� også� skal� bygges� al-
taner� i� forbindelse�med�renoveringen,�
og� derfor� har� afdelingen� sat� huslejen�
op,�så�den�ekstra�udgift�kan�dækkes�på�
denne�måde,�forklarer�han.

Boligselskabet� Sjælland� er� netop� nu� i�
gang�med�at�finde�de�arkitekt-�og� in-
geniørrådgivere,�som�skal�stå�for�reno-
veringsprojektet.�

- ajo

Landsbyggefonden er stiftet af de almene boligorganisation-
er. Fonden modtager hvert år penge fra hver eneste boligafde-
ling, som går til en fælles pulje. 

Det er fra denne pulje, at afdelingerne kan søge om støtte til 
særlige projekter såsom større renoveringsopgaver. 
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Beboere søges 
til elektronisk kundepanel

Spids blyanten og sæt dig til tasterne:

Vi�har�brug�for�en�række�kunder�til�vores�elektroni-
ske�kundepanel.�

Dem,� der�melder� sig,� vil� cirka� fire� gange� om� året�
modtage�en�e-mail�med�et�spørgeskema.�Deltager�
du�i�kundepanelet,�har�du�mulighed�for�at�påvirke�
fremtiden�i�Boligselskabet�Sjælland�–�og�så�trækker�
vi� i�øvrigt�også� lod�om�en� række�mindre�præmier�
hver�gang.�

Det�kan�for�eksempel�være�chokolade,�vin�eller�an-
dre�ting,�som�vi�sætter�på�højkant�til�de�aktive.�

Vil� du� være� med,� skal� du� blot� gå� ind� på��
www.bosj.dk/kundepanel.�Her�udfylder�du�tilmeld-
ingsformularen,�og�så�vil�du�få�tilsendt�et�elektron-
isk�spørgeskema�fire�gange�om�året,�som�du�så�skal�
bruge�omkring�fem�minutter�på�at�besvare.�

Spørgeskemaerne� vil� omhandle� vores� service,� om�
det� at� bo� alment� og� holdninger� til,� hvordan� det�
også�i�fremtiden�vil�være�attraktivt�at�bo�til�leje�hos�
Boligselskabet�Sjælland.�

- mly
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Sådan kan du bruge hjemmesiden

-  Tjek bosj.dk! 

Er�det�lørdag�aften,�og�vandhanen�sprøjter�til�alle�sider,�når�
du�vil�have�et�glas�vand,�så�kan�du�hente�hjælp�på�vores�
hjemmeside.�

På�bosj.dk�har� vi� samlet� en� lang� række� gode� råd�og� løs-
ningsforslag,�som�kan�hjælpe�dig,�hvis�der�opstår�proble-
mer�i�boligen.�

Hvis�dit� afløb�er� stoppet� i�badeværelset,� eller�hvis�kom-
furet� ikke� vil� tænde,� så� kan� du� kigge� under� ’Beboer’� på�
bosj.dk.�

Problemer med vandhanen?

Under�menupunktet� ’Servicehenvendelser’� har� vi� beskrevet�
de�problemer,�der�hyppigst�opstår�i�boligen,�samt�de�løsnin-
ger,�der�kan�være�på�problemet.

Ved�flere�af�beskrivelserne�har� vi�også� indsat�en� lille� video,�
som�viser,�hvordan�du�selv�kan�udbedre�en�række�af�proble-
merne�i�boligen.�

Kan�du�ikke�løse�problemet�ud�fra�de�råd,�vi�har�skrevet,�kan�
du�i�stedet�udfylde�kontaktformularen�på�samme�side.
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Vil du vide mere om din afdeling?
 - fortsat

Husorden,� vedligeholdelsesreglement� eller� refe-
ratet� fra� beboermødet� –� alt� dette� kan� du� finde� på�
hjemmesiden.�

Under� ’Beboervalgt’� kan� du� finde� en� afdelingsliste,�
hvor�du�blot�trykker�på�din�afdelings�navn�–�og�straks�
kommer�du�over�til�en�side,�hvor�vi�har�samlet�en�lang�
række�oplysninger�om�afdelingen.�

Hvis�du�kan�huske�afdelingsnummeret,�kan�du�blot�ind-
taste�bosj.dk/XXXXX�(hvor�x’erne�erstattes�af�afdeling-
snummeret).� Afdelingen� Korsgården� har� for� eksempel�
afdelingsnummer� 01001,� og� det� direkte� link� til� deres�
afdelingsside�er�derfor�bosj.dk/01001�

Det�er�netop�blevet�muligt�for�afdelingsbestyrelserne�
at�lægge�bestyrelsens�kontaktinformationer�og�en�
afdelingsbeskrivelse�ind�på�hjemmesiden.�I�takt�med,�
at�de�enkelte�afdelingsbestyrelser�tager�dette�i�brug,�
kan�du�se�det�på�hjemmesiden.��

-  Tjek bosj.dk!
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Som beboer er du med til at skabe rammerne 
for, hvordan din bolig og resten af afdelingen ser 
ud. Skal de grønne områder være mere frodige, 
savner du flere bænke, eller skal der være flere 
fællesarrangementer, så er du med til at sætte 
det i gang. 

Når�du�flytter�i�almen�bolig,�er�det�ikke�blot�til�en�billig�bolig,�
hvor�en�venlig�ejendomsfunktionær�klipper�hækken�for�dig.�
Du�flytter�også�ind�til�et�fællesskab,�hvor�du�sammen�med�de�
andre� beboere� har� rig�mulighed� for� at� forme� afdelingen,� så�
den�bliver,�som�I�vil�have�det.�

Det sociale netværk
De�fleste�afdelinger�består�af� lejligheder,�og�du�bor�dør�om�
dør�med�vidt�forskellige�mennesker.�Men�vil�du�gøre�det�til�an-
det�end�lige�at�hilse�på�naboen,�når�I�mødes,�så�er�der�ofte�en�
række�sociale�arrangementer�i�afdelingerne.�Mange�steder�af-
holdes�der�både�juletræsfest�og�sommerfest�hvert�år,�ligesom�
en�del�afdelinger�også�har�en�række�klubber�–�lige�fra�bankok-
lubber�og�akvarieklubber�til�strikkeklubber.�Andre�afdelinger�
vælger�at� lave�en�eller�flere�årlige�udflugter�til�blandt�andet�
forlystelsesparker�eller�revyer.

Hvad skal jeg gøre?
Kontakt afdelingsbestyrelsen
Stil forslag til punkter, I skal diskutere på beboermøderne 
– gerne i dialog med afdelingsbestyrelsen i god tid inden 
beboermødet, så I kan få regnet på økonomien i forslagene. 

Afdelingsbestyrelsen behøver ikke at være enig i de for-
slag, du stiller. 

Her er det mig, der bestemmer!
-  Tjek bosj.dk! 

Benytter�du�råderetten�til�at�ændre�på�din�bolig,�kan�
du� læse� på� hjemmesiden,� hvordan� du� skal� søge� om�
tilladelse,�og�hvad�råderetsopgaven�vil�betyde�for�din�
husleje.�
Under�’Beboer’�og�’Råderetten’�finder�du�alle�de�oplys-
ninger,� du� skal� bruge,� når� du� vil� lave�ændringer� i� din�
bolig.�

Her� kan� du� læse� om� forskellen� på� forandrings-� og�
forbedringsarbejder� i� boligen,� ligesom� du� kan� finde�

hjælp� til,� hvordan� du�
søger� om� tilladelse� til�
at� bruge� råderetten� i�
din�bolig.�

Vi�har�lavet�et�særskilt�
afsnit� om� installering�
af� nyt� køkken,� og� her�
kan� du� også� finde� en�
række� skitser� og� mål,�
som�du�kan�bruge,�når�
du� bestiller� det� nye�
køkken.

- ajo

Skal du  
installere nyt køkken?
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Har� din� afdeling� ikke� lige� de� aktivi-
teter,� som�du�har� lyst� til� at� deltage� i,�
så� kan� du� tage� det� op� på� det� næste�
beboermøde� –� måske� er� I� flere,� som�
savner�netop�den�aktivitet.�Hvis�der�er�
enighed�om,�at�det�er�en�god�idé,�kan�
I�nedsætte�et�udvalg,�som�kan�stå�for�
den�aktivitet�eller�begivenhed.�Du�be-
høver�ikke�at�være�en�del�af�afdelings-
bestyrelsen�for�at�sidde�i�et�aktivitets-
udvalg.��

Det grønne pusterum
De� grønne� områder� er� med� til� at�
skabe� liv� og� tryghed� i� afdelingerne,�
og�trænger�din�afdeling�til�nye�buske,�
træer�eller�måske�flere�bænke�at�sidde�
på,� så�er�det�en�af�de�ting,� I�kan�ved-
tage� på� et� beboermøde.� Det� er� også�
på� beboermødet,� at� I� kan� bestemme�
jer�for,�at�afdelingen�skal�bruge�penge�
på�(nye)�altaner,�ligesom�I�kan�vedtage,�
at� alle� hække� skal� have� en� bestemt�
højde.�Alle�afdelinger�har�et� råderets-
katalog,�og�det�er�her,�I�kan�præcisere�
hvilke�fælles�retningslinjer,�I�ønsker�for�

udendørsområderne.���

Beboermødet
Beboermødet� er� kort� sagt� det� sted,�
hvor�du�som�beboer�kan�træffe�beslut-
ninger,� som� vedrører� hele� afdelingen.�
I�beslutter� jer�for�de�fælles� leveregler,�
som�skrives�ind�i�afdelingens�husorden,�
ligesom�I�også�bestemmer,�hvad�afde-
lingens�penge�skal�bruges�til�–�om�det�
er�nye�cykelskure,�flere�træer�eller�en�
bedre�legeplads�til�børnene.�

Afdelingsbestyrelsen
Har� du� mod� på� mere� af� de� beboer-
demokratiske�arbejde,�kan�du�stille�op�
til� afdelingsbestyrelsen.� Som� medlem�
af� afdelingsbestyrelsen� skal� du� sørge�
for�at�varetage�afdelingens� interesser,�
og�din�vigtigste�opgave�er�at�sætte�dig�
ind� i� afdelingens� drift� og� udgifter,� så�
jeres�afdeling�kan�have�en�sund�økono-
mi.� Samtidig� har� afdelingsbestyrelsen�
ofte�et�bedre�indblik�i�kommende�ud-
fordringer�for�afdelingen�og�kan�være�
med�til�at�komme�med�gode� ideer�til,�
hvordan�disse�bliver�løst.�

Afdelingsbestyrelsen� står� også� for� at�
informere�de�andre�beboere�om�kom-
mende� projekter� og� fremlægge� de�
ideer�og�forslag,�som�er�kommet�frem�
på� afdelingsbestyrelsesmøderne.� For-
slagene�skal�godkendes�på�beboermø-
det,�før�de�kan�føres�ud�i�livet.�

- ajo

Beboerne�har�ret�til�medindflydelse�på�
boligorganisationens� og� den� enkelte�
afdelings�drift.�Boligtagerne�i�en�almen�
boligafdeling�kan�på�et�afdelingsmøde�
vælge� en� afdelingsbestyrelse� til� at�
udøve� medindflydelse.� Nærmere� re-
gler� om� valg� af� afdelingsbestyrelse�
og� dennes� virksomhed� fastsættes� i�
vedtægterne.�

Citat:�Lov�om�almene�boliger�§33�-�44

Her er det mig, der bestemmer!
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KortNyt KortNyt
Ny boligaftale
Regeringen,� Dansk� Folkeparti� og� Det�
Radikale� Venstre� har� besluttet� hvordan�
den� almene� sektors� midler� skal� bruges.�
Det� er� sket� gennem� en� boligaftale,� hvori�
det� fremgår,� hvordan� Landsbyggefondens�
midler� skal� bruges.� Alle� lejere� betaler� til�
Landsbyggefonden.� Boligselskabet� Sjæl-
land� har� undervejs� haft� fokus� på,� at� der�
skal� bruges� penge� på� renoveringer� og� at�
der� ikke� måtte� komme� så� meget� fokus�
på� ghettoer,� at� der� ikke� bruges� penge� på�
udsatte�områder�–�altså�områder,�hvor�der�
skal� sættes� ind,� så� det� ikke� bliver� ghet-
toområder.

-Vi�hilser�den�nye�boligaftale�velkommen,�
om�end�vi�gerne�havde�set�flere�penge�til�
renoveringer.� � Boligselskabet� Sjælland� ser�
mange� forbedringer� i� den� nye� boligaftale�
i� forhold� til� den�gamle�og� ikke�mindst� et�
skridt�i�den�rigtige�retning.�I�2011�kan�der�
påbegyndes�renoveringer�for�5�mia.�mod�i�
dag�2,5�mia�kr.�Og�der�er�brug�for�pengene,�
fortæller�direktør�Bo�Jørgensen.

Den�nye�boligaftale�slår�samtidig�fast,�at�bo-
ligselskaber�og�kommunerne�skal�drøfte�un-
gdomsboliger.�Det�hilser�Boligselskabet�Sjæl-
land�velkomment,�da�selskabet�gerne�vil�have�
blandt�andet�Roskilde�Kommune�til�at�tage�
medansvar�for�antallet�af�ungdomsboliger.�

Røgalarmer redder liv
Der� er� betydeligt� færre� røgalarmer�
hos� den� ældre� del� af� befolkningen.�
Og� netop� de�ældre� er� voldsomt� over-
repræsenteret�i�den�triste�statistik�over�
omkomne�ved�brand�i�Danmark.
Og�alle� som�kender�ældre,�kan�hjælpe�
med� at� ændre� ved� det.� Læs� mere� på�
www.redfarmor.dk�

Driftsforstyrrelser på www.bosj.dk 
Hvis�du�oplever�manglende�vand�i�afdelingen�eller�andre�store�driftsproble-
mer,�er�det�en�god�ide�at�tjekke�forsiden�af�www.bosj.dk.�Hvis�f.eks.�vandet�
pludselig�ryger�til�en�hel�afdeling,�bliver�der�så�vidt�muligt�informeret�om�
det�på�www.bosj.dk�

Planlagte�driftsforstyrrelser�bliver�varslet�som�hidtil.�Det�er�kun�ved�plud-
selig�opståede�driftsforstyrrelser,�at�det�kommer�på�www.bosj.dk.�

Net til beboervalgte
De� beboervalgte,� som� bl.a.� sidder� i� afdeling-
ernes�bestyrelser�har�fået�et�ekstranet,�hvor�de�
kan�hente�informationer�og�hjælp�til�ar-
bejdet� i� afdelingen.� Bestyrelsesmedlemmerne�
kan� også� lægge� filer� op� på� afdelingsinfo� på�
www.bosj.dk�–�så�beboerne�f.eks.�kan�læse�bes-
tyrelsens�referater.�
Alle�beboervalgte�–�med�en�e-mail�–�har�mod-
taget�en�kode,�så�de�kan�komme�ind�på�ekstran-
ettet�til�beboervalgte�på�
www.bosj.dk�
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Japanske forskere hentede viden
To� japanske� forskere� har� over� et� par�
dage� hentet� viden� hos� Boligselskabet�
Sjælland.�Det�er�en�del�af�et�forsknings-
projekt,� som� ser� på�boligforhold� i�USA�
og�Danmark.

Professor�Mr.� Tetsutaru�Okada� fra� Ka-
gawa�University�og�Professor�Mr.�Hideo�
Okamoto� fra� Tokyo� Keizai� University�
har� besøgt� en� række� af� Boligselskabet�
Sjællands� boligafdelinger,� ligesom� ud-
lejningschef� Poul� Reynolds� og� direktør�
Bo� Jørgensen� har� fortalt� om� politiske,�
økonomiske�og�driftsmæssige� forhold� i�
den�danske�boligbranche.�

Bedre grønt arbejde
48�af�selskabets�ejendomsfunktionær-
er�har�i�efteråret�været�på�Grønt�Kur-
sus,�hvor�de�har�lært�om�beskæringer.�
Det� var� rutinerede� undervisere,� som�
mødte� ejendomsfunktionærerne.�
Underviserne� er� tilknyttet� Dansk�
Træplejeforening,�og�er�censorer�i�den�
europæiske� uddannelse� som� certifi-
ceret�træskærer.�

Til� foråret� skal� ejendomsfunk-
tionærerne�på�anden�del,�hvor�de�skal�
lære�om�beskæring�af�buske,�græspleje,�
beskæring� af� roser� og� håndtering� af�
ukrudt.

De to japanske forskere har også fået viden fra Boligselskabet 
Sjælland om ledelse af boligselskaber. 
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Nye�køkkener,� udhuse,� terrasser,� fjer-
nelse�af�vægge�og�nyt�gulv.�Det�er�de�
ting�der�hitter,�når�Boligselskabet�Sjæl-
lands� lejere� laver� om� i� lejemålet.� Og�
selvom�man�bor�til�leje,�må�man�rigtig�
mange�ting.�

-Vi� er� rigtig� glade� for,� at� så� mange�
benytter� muligheden� for� at� lave� om�
i� lejligheden.� Det� gør� jo� folk� endnu�
gladere�for�at�bo�hos�os.�Og�vi�guider�
gerne�gennem�reglerne.�De�fleste�ender�
med�at�få�et�ja.�Nogle�gange�med�pro-
jekter,�som�er�lidt�justerede�i�forhold�til�
det�oprindelige�projekt� fortæller�pro-
jektleder�Niels� R.� Poulsen� fra� Byg� og�
Anlæg,�Boligselskabet�Sjælland

Afdelingen og kommunen
bestemmer
Hvis�man�skal�lave�noget�om�i�boligen�
sender� man� ansøgningen� til� Boligsel-
skabet�Sjælland.�Her�bliver�projekterne�
så�vurderet.�De�skal�være�lovlige,�følge�
reglerne� i� afdelingen�og� falde� ind�un-
der�råderetten.�

Kommunerne�har�udstukket�nogle�re-
gler�og�afdelingen�har�via�et�Råderet-
skatalog� besluttet� hvilke� muligheder�
beboerne�skal�have.

-Hvis�man� ikke�mener� der� er�muligh-
eder� nok� i� afdelingen,� så� handler� det�
jo� om� at� diskutere� råderet� på� afde-
lingsmødet.� Her� har� alle� beboerne� jo�
indflydelse�på�hvad�man�må�i�den�en-
kelte�afdeling,�siger�Niels�R.�Poulsen.
Ikke�alt�er�råderet

Nogle� forbedringer� kan� holdes� under�
almindelig� vedligeholdelse.� F.eks.� kan�
maling�af�indvendige�døre�og�køkken-
låger� være� almindelig� vedligeholdelse,�
mens� installation� af� en�opvaskemask-
ine�er�under�installationsretten.�

Nedrivning�af�en�væg�eller�opførelse�af�
et�skur�er�til�gengæld�under�råderetten.�
Er� du� i� tvivl,� står� det� beskrevet� på�
www.bosj.dk,� ligesom� du� er� velkom-
men�til�at�kontakte�Byg�og�Anlæg.�

Beboere laver om i boligen
Mange beboere hos Boligselskabet Sjælland vælter en mur eller bygget et nyt udhus. 
Med råderet har du som lejer rigtigt mange muligheder, blot du spørger først. 
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Vigtigt at spørge
Det� kan� blive� dyrt,� hvis� man� ikke�
spørger�inden�man�gå�i�gang.

-�Der�dukker�jo�nogle�gange�noget�op,�
når� folk� flytter.� Er� man� ved� at� flytte�
ud�af�lejemålet,�skal�man�betale�for�de�
ændringer�man�har�lavet,�men�ikke�fået�
lov�til.�
Vi�kan�simpelt�hen�ikke�nå�at�få�det�ind�
i�en�råderetssag�før�den�nye�lejer�flyt-
ter�ind,�fortæller�Nils�R.�Poulsen.

Hvis�man�har�lavet�ting,�som�man�skulle�
have�ansøgt�om,�gælder�det�altså�om�at�
få�ansøgt�med�det�samme,�så�man�ikke�
står�med�en�stor�regning,�den�dag�man�
flytter.

- mly

Læs mere – herunder om prisen på www.bosj.dk 



Bagsmækken
På�denne�side�har�du�mulighed�for�at�få�netop�din�afdeling�frem�
“i�lyset”.

Ligger�du�inde�med�et�foto,�nyt�eller�gammelt,�som�du�synes�fortæller�
lidt�om�din�afdeling�-�eller�vil�du�bare�vise�hvor�skønt�der�er�der�hvor�
du�bor�-�så�send�det�til�Boligselskabet�Sjælland,�Parkvænget�25,�4000�
Roskilde�eller�på�mail:�beboerdemokrati@bosj.dk.

Skriv�et�par�ord�om�det�på�billedet,�årstal,�hvilke�afdeling�og�ligende�
oplysninger�-�så�laver�vi�en�“Bagsmæk”�ud�af�det.

- hob

Mosefest i 1983

Disse�tre�billeder�er�fra�Bjergbakken�i�Roskilde,�venligst�udlånt�af�Jens�Olav�Hansen.

Mosefest i 1985

Sommerfest i Bjergbakken
årstal ukendt

Her er et fantastisk rosenbed fra 
Kløvermarksvej i Holbæk.


