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Året der gik

Beboeren i centrum i et stærkere selskab

Rigtig mange medarbejdere, beboere og beboervalgte 

oplevede ikke blot 2010 som et år, der fulgte efter 2009. 

I Boligselskabet Sjælland bød 2009 på en række fusioner, 

og 2010 blev brugt på at bringe selskabet et godt stykke 

vej fra administrationsselskab til servicevirksomhed. 

Selskabet voksede i 2009, og i 2010 blev blikket rettet 

skarpt mod at styrke selskabets daglige drift. Medarbej-

derne engagerede sig dybt i arbejdet med at forbedre 

arbejdsgange og de måder, vi tænker på. 

Danmarks bedste boligselskab

I selskabets tænketank blev målet om at blive Dan-

marks Bedste Boligselskab født, og det blev senere en 

del af selskabets nye vision. 2010 blev også året, hvor 

alle medarbejdere i Boligselskabet Sjælland startede på 

serviceuddannelsen. I løbet af 12 måneder mødes  alle 

medarbejdere til fælles servicedage suppleret med hjem-

mearbejdsdage, hvor medarbejderne i den enkelte afde-

ling udvikler den gode service. Kunderne – det vil sige 

beboere, afdelinger og administrerede selskaber – skal 

opleve en god service. Det kræver en fælles forståelse 

hos medarbejderne og en evig søgen efter at gøre ting-

ene bedre. De ansatte har et stort ønske om at bryde de 

vaner, som står i vejen for bedre service. Serviceuddan-

nelsen slutter i juni 2011.
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Nytænkning

I rigtig mange virksomheder og blandt 

offentlige instanser vælger man ofte at 

ansætte folk, som kommer fra lignende 

stillinger. Sådan er det ikke i Boligselska-

bet Sjælland. Det er en bevidst HR-strategi 

at skabe et miks af ansatte, hvor nogle 

medarbejdere bærer viden om det almene, 

mens andre nye medarbejdere ansættes 

fra helt andre brancher. For eksempel an-

sætter selskabet ledere, som ved noget om 

ledelse og ikke nogle, som blot har været 

ansat i boligbranchen. Boligselskabet Sjæl-

land vil være Danmarks bedste, og det sker 

blandt andet ved nytænkning. Selskabet 

støder desværre på mulige ansøgere, som 

oplever den almene branche som støvet. 

Det er Boligselskabet Sjælland ved at  

ændre. 

Fælles start

Alle nye ansatte blev fra midten af 2010 

modtaget med et introduktionsforløb og 

et introduktionskursus. Introduktions-

kurset giver nye medarbejdere en fælles 

start på arbejdet, et internt netværk og en 

konkret viden om Boligselskabet Sjælland. 

HR-afdelingen blev i 2010 udvidet med en 

HR-konsulent. Det gav mulighed for at ar-

bejde videre med at få professionaliseret 

HR-funktionen i form af politikker og ret-

ningslinjer for alle forhold omkring ansæt-

telser, kurser og ansættelsesforhold.  Sel-

skabet fik også forhandlet en ny lokalaftale 

med ejendomsfunktionærerne i 2010, som 

blev underskrevet i starten af 2011.

Kvalitet i arbejdet

Flotte grønne omgivelser betyder meget for en stor del 

af beboerne. Derfor har mange ejendomsfunktionærer 

været på kursus, så de kan levere endnu bedre kvalitet. 

I 2010 kom de blandt andet på et beskæringskursus. 

Kurset havde fokus på beskæring af træer og forståelse 

for træets biologi, vækst og pleje. 

En række af vores ejendomsfunktionærer har også været 

på et minikursus om vedligeholdelse af maskinparken. 

Ejendomsmestrene og de ledende ejendomsfunk-

tionærer var på minikursus i brugen af arealinfo og kom-

munernes GIS-værktøjer. 

Den 2. juni sluttede en etårig lederuddannelse for alle 

lederne i selskabet. Flere medarbejdere har tilkendegivet, 

at de kan mærke en positiv forskel på deres chef efter 

lederuddannelsen. 
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Samfundsansvar

Rummelighed er en af vores værdier. Den omhandler 

blandt andet vores sociale ansvar. Vores ansvar overfor 

beboere, ansatte og de lokalsamfund, som vi er en del af. 

Vi fik i 2010 hjulpet en del tilbage på arbejdsmarkedet 

via fleksjob og arbejdsprøvning – både i driften og ad-

ministrationen. At vi tager et socialt ansvar betyder også, 

at vi tager problemerne i opløbet, så beboerne ikke lige 

pludselig står med en stor gæld. Nogle steder får gælden 

lov til at vokse, indtil beboeren står på gaden. Vi forsøger 

at undgå den situation. 

Passer på ressourcerne

Ressourcebevidsthed er også en af de værdier, som 

vi lever efter i dagligdagen. Papirforbruget arbejder vi 

løbende på at reducere ved elektroniske arkiver, ligesom 

lønsedler også er blevet elektroniske. Solenergi benytter 

vi i højere og højere grad, ligesom vi i alle projekter får 

ressourcebevidsthed ind som et væsentligt parameter. 

Nogle gange kan vi spare penge på at være ressource-

bevidste, mens det på andre punkter koster lidt ekstra. 

Kunden i centrum i udviklingen

En god service til beboerne kommer både via de en-

gagerede medarbejdere, som arbejder i den enkelte  

boligafdeling og gennem en effektiv administration, der 

sætter kunden i centrum. De mange fusioner og omlæg-

ninger af arbejdsgange har tidligere skabt dårlige oplev-

elser hos beboervalgte og medarbejdere. 

I dag er situationen anderledes. Boligselskabet Sjælland 

får flere og flere henvendelser fra beboere og beboer-

valgte, som skriver eller fortæller, at de kan se, hvordan 

selskabet bliver bedre og bedre. Det er også målet, når vi 

vil være Danmarks bedste.

Vigtig motivation

Netop tilbagemeldinger fra beboere er en vigtig motiva-

tion for medarbejderne, der kæmper for at videreudvikle 

selskabet. Mange små elementer bliver nytænkt og vi-

dereudviklet for at skabe bedre service. 

En ny telefonbog, som er meget bedre og samtidig au-

tomatisk opdateres fra selskabets øvrige it-systemer, var 

et af de små tiltag, som for den enkelte medarbejder var 
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Selskabet startede også en proces i slutningen af året, 

hvor ejendomsmestrenes arbejdsopgaver og funktioner 

blev kortlagt – målet er at organisere arbejdet mere hen-

sigtsmæssigt, så kunderne får den bedst mulige service.

Syn er elektronisk 

En vigtig del af udviklingsarbejdet til elektronisk syn 

blev gennemført i 2010. Med afsæt i dette arbejde kan 

medarbejderne i 2011 tage en computer med ud i de 

lejemål, der skal synes – og med det samme indtaste 

oplysningerne, som sendes elektronisk til de dele af ad-

ministrationen, som er en del af arbejdet med for eksem-

pel en flytteafregning. Dermed skal medarbejderen ikke 

overføre oplysninger fra papir til computer, når han eller 

hun kommer tilbage, ligesom hele it-systemet er bedre til 

at udføre ting automatisk. Det giver blandt andet med-

arbejderne mulighed for at se alle registreringer om råd-

eret, mens de står i lejligheden. 

et vigtigt værktøj til at skabe en bedre service for den 

enkelte beboer. 

Svarer hurtigere

De beboere, som har ringet til boligselskabet i 2010, har 

oplevet en markant udvikling i kundecentret. Her bliver 

telefonerne svaret hurtigere, og medarbejderne er blevet 

endnu bedre til at svare på spørgsmål. En gennemgang 

af telefonstatistikkerne viste dog en fejl i telefonsyste-

met, så enkelte kunder kommer til at hænge i systemet, 

selvom der er ledige medarbejdere. Selskabets telefon-

leverandør arbejder stadig på at løse problemet. 

Arbejdsgange

I 2010 blev Ledelses- og Udviklingssekretariatet opret-

tet. Her er en af de store opgaver at gennemgå processer 

og arbejdsgange i selskabet. Alle selskabets forretnings-

gange skal have et eftersyn og gøres klar til implementer-

ingen af ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndte-

ring), som også er en opgave, der ligger i sekretariatet. 



Regnskab & beretning 2010

7 

Nye computere er indkøbt til en stor del af medar- 

bejderne i administrationen, og de  nyere og bedre ma-

skiner er  billigere at vedligeholde. Telefonerne blev også 

udskiftet til et internetbaseret system (IP-telefoni). Igen 

en brik i et samlet puslespil, som skal give en mere ef-

fektiv administration og dermed bedre service for bebo-

ererne. 

Medarbejderne fik også et nyt intranet i 2010, som giver 

et langt bedre overblik over nyheder og arbejdsgange i 

selskabet.   

Lettere samarbejde i administrationen

I 2010 blev grunden til et bedre samarbejde mellem ad-

ministrationens ansatte også lagt. I hele 2010 blev den 

gamle administrationsbygning på Parkvænget 25 i Roskil-

de renoveret og udvidet, og i ugen før jul kunne medar-

bejderne flytte ind i en moderne administrationsbygning, 

hvor samarbejdet på tværs af afdelinger er hurtigt og let.

 

Renoveringen er miljøvenlig, og huset producerer nu selv 

el via solceller, hvorved vi får dækket en del af strømfor-

bruget. Gulvet er lavet af gummi fra gamle bildæk, og det 

er med til at vise, at ressourcebevidsthed er vigtigt for 

selskabet.

Flytningen ud af administrationsbygningen og tilbage 

igen gav masser af arbejde for selskabets interne funk-

tioner, og det var samtidig anledning til at få fjernet en 

stor del af papirarkiverne. Der er dog mange udfordringer 

i at få gjort gamle dokumenter elektroniske og journa-

liseret rigtigt. Allerede nu er meget sorteret og smidt ud. 

Selve digitaliseringen, som var tænkt i forbindelsen med 

renoveringen, er dog udskudt. Det bliver først gennem-

ført, når selskabet har indført et elektronisk dokument- 

og sagsbehandlingssystem (ESDH). 
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• Kundecentret modtog 129.500 opkald. 

•  De ti kundecentermedarbejdere, talte dermed hver i gennemsnit med 12.950 kunder. 

•  Ventetiden var i gennemsnit 1 minut og 8 sekunder. 

• Der blev besvaret cirka 20.000 e-mails.

•  5.000 kunder mødte personligt op i kundecentret.

•  Udlejningen håndterede 2.088 genudlejninger.

•  I 10 afdelinger blev der gennemført 1 eller 5 års gennemgang. I et par af tilfældene har det betydet
krav mod entreprenørerne, som stod for byggeprojektet. 

•  Byg & Anlæg gennemførte 24 tilstandsvurderinger af afdelinger. En tilstandsvurdering er et sundheds-
tjek af bygningerne i afdelingen.

•  190 skimmelsvampesager blev håndteret. Det er en stigning på 55 % i forhold til 2009.

•  Kommunikation sendte indkaldelser og bilag ud til 220 afdelingsmøder.

•  www.bosj.dk blev besøgt 199.500 gange i 2010. 

•  Antallet af beboervalgte i 2010:  
Boligselskabet Sjælland ca. 400,  Solrød Boligselskab 20,  Fjordbo 20 og  Hvalsø 30. 

•  Lejere i 2.088 lejemål blev budt velkommen i deres nye lejlighed af en medarbejder fra Kundeservice. 

• Kundeservice håndterede 2.088 fraflytningssyn.

•  Kundeservice behandlede 152 klager over indflytning, reparation, bestyrelser, medarbejdere mv. 
Derudover behandlede Kundeservice et stort antal husordensager.

•  HR-afdelingen modtog 1.018 jobansøgninger på opslåede job.

• HR modtog 208 uopfordrede ansøgninger. 

• Afholdte 133 samtaler, og i alt blev 22 medarbejdere fastansat. 

• 34 personer blev personlighedstestet, inden de kom til anden samtale.  

•  20 sommerfugle (ejendomsfunktionærer i sommerperioden) blev ansat. 

• 23 medarbejdere forlod selskabet.

•  Gennemsnitsalderen i selskabet er 48,3 år. 

•  De ansatte har i gennemsnit været ansat i 6,9 år.

Mål & mængde
i Boligselskabet Sjælland

•  Økonomi behandlede 85 klager over forbrugsregnskaber. 

•  30 fik medhold i deres klage. 

• 44.519 fakturaer blev betalt.
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Synlig for boligsøgende og kunder

Den 11. juni 2010 kunne boligsøgende, beboere og alle 

andre surfe ind på en helt ny udgave af www.bosj.dk.  

Boligsøgende kunne fra den dag søge blandt alle sel-

skabets lejemål og læse mange informationer om at 

søge bolig. Samtidig var der langt mere serviceinforma-

tion til beboerne – blandt andet en helt ny servicedel af  

www.bosj.dk, hvor beboere kan læse, hvad de gør, hvis 

vandhanen drypper osv. 

Succes med web-tv

I løbet af efteråret kom der også små instruktionsvideoer 

på www.bosj.dk, hvor en af selskabets ejendomsmestre 

fortæller, hvordan beboeren selv kan løse problemet 

med det samme. Web-tv er også blevet brugt som in-

tern information til medarbejdere, ligesom beboervalgte 

har fået lejlighed til at opleve web-tv hos Boligselskabet 

Sjælland. Mange mennesker synes, det er svært at læse 

beskrivelser og lange tekster. Andre vil blot gerne sup-

plere læseriet med videosekvenser. Det er baggrunden 

for, at boligselskabet er begyndt at benytte web-tv.

Åbent hus

Boliginteresserede kunne besøge en række boligafde-

linger, da selskabet deltog i Åbent Hus søndag den 12. 

september, der var støttet op af tv-reklamer, som Bolig-

selskabernes Landsforening havde indrykket. 

Selskabet havde forventet, at det fra 2010 ville 

være muligt at skrive sig op til en bolig og betale via  

www.bosj.dk Det var dog mere kompliceret, end både 

selskabets it-leverandører og selskabet selv vurderede. 

I 2010 blev systemet udviklet, og det kørte i starten af 

2011. 

Nyt beboerblad

Beboerne kunne i december 2010 også bladre i 

Lejligheds(a)vis, som det nye beboerblad hedder. 

Beboere og alle andre har også kunnet læse meget om 

Boligselskabet Sjælland i aviserne. Tirsdag den 16. marts 

kunne P3s lyttere i radioavisen høre om selskabets ind-

sats for at reducere antallet af personer, der sættes på 

gaden, og de regionale elektroniske medier har også 

omtalt selskabet flittigt.  En ny pressepolitik så dagens 

lys i 2010, og den følger den åbenhed, som selskabet har. 

Selskabet stiller op, uanset om det er en historie om om-

råder, hvor vi gør det bedre end andre, eller hvis vi har 

begået fejl. 

I efteråret blev selskabets forretningsstrategi og øvrige 

strategier også justeret. Kommunikationsstrategien blev 

til en kommunikations- og relationsstrategi, så strate-

gien mere systematisk tager fat om de forskellige kunder, 

myndigheder mv., som selskabet kommunikerer med.
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Kundeservice startede et stort projekt, der skal moder-

nisere og forbedre vedligeholdelsesreglementerne. De er 

nu tæt på at være færdige, efter at det juridiske sprog er 

blevet gennemarbejdet, så de er forståelige og mere in-

dbydende. Der er fokus på husordenerne, som skal være 

bedre. De svinger i kvalitet, og i forbindelse med behand-

ling af klager har selskabet fået øje på en række uklar-

heder. Det skal være klart og tydeligt, hvad beboerne må 

og ikke må. Det gør det lettere for alle beboere.

En af de problematikker, som ikke er helt afklaret, er om-

kring paraboler. Her skal samtlige afdelinger gennemgås, 

så det bliver klart for beboerne, hvad man må og ikke må, 

Styr på tingene

I 2010 fik selskabet beskrevet ydelserne i et nyt 

ydelseskatalog. Det ligger i forlængelse af arbejdet med 

at skabe mere synlighed om det, afdelingerne betaler 

for via administrationsbidraget, og hvilke ting man kan 

tilkøbe. Målet er, at det skal være klart for både dem, 

som køber ydelser (beboere og afdelinger), og den som 

leverer ydelsen (selskabet), hvad man betaler for. 

Afdelingsbestyrelserne har taget rigtig godt imod, at der 

i Holbæk, Viby, Hvalsø og Tølløse nu er indført drifts-

planer. Driftsplanerne sikrer, at selskabet leverer det, be-

boerne ønsker. 
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og hvad man kan søge om. Det er et stort arbejde, som 

selskabet håber at afslutte i 2011. Sagsbehandlingstiden 

af ansøgninger omkring paraboler vil være lang, indtil det 

falder på plads. 

Maskiner i afdelingerne

Hvilke afdelinger har hvilke maskiner, og hvor meget 

bruges de? På efterårets centerrådsmøde i Roskilde Vest 

ytrede de beboervalgte et ønske om at se på, om der kan 

arbejdes med en fælles maskinpark. Det er et ønske, som 

også ejendomsfunktionærerne har ytret. I 2010 blev ar-

bejdet med at undersøge mulighederne startet op. I det 

hele taget oplever centrene en god dialog med afdelings-

bestyrelserne. 

På en temadag i efteråret satte selskabet fokus på be-

boerdemokratiet – og indgik en dialog med de bebo-

ervalgte om hvilke opgaver, de løser, og hvilke opgaver 

selskabets ansatte løser.

Større indsats for at udleje

De tider, hvor der altid er lejere til selskabets boliger, er 

forbi. I nogle afdelinger er der tomme boliger, og i både 

Holbæk og Roskilde har vi udfordringer med at udleje 

ungdomsboliger. I vores bestræbelser på at genudleje de 

ledige boliger hurtigst muligt, så lejetab for fraflytter el-

ler dispositionsfond minimeres, anvender vi Boligportal.

dk, hvor boliger uden venteliste annonceres. Det har 

været en stor succes. Mange boliger i tomgang er udlejet 

på denne måde, og vi har således undgået tab på disse. I 

2010 gennemførte vi også en kampagne rettet mod de 

unge, hvor vi uddelte løbesedler på stationer og gader og 

havde bannere på en række bygninger i Roskilde. Kon-

ceptet med bannere blev i slutningen af året udvidet, så 

selskabet nu råder over flere bannere, som kan hænges 

op i områder, hvor der enten kommer mange forbi, eller 

hvor vi har udfordringer med at udleje. 2010 blev også 

sluttet af med annoncering i en række sjællandske aviser 

– også det gav nye lejere til selskabet.

Elektroniske fakturaer

I starten af 2010 ændrede boligselskabet arbejdsgangen 

vedrørende fakturaer, så selskabets leverandører fre-

mover kun leverer fakturaer elektronisk. Dermed undgår 

selskabet at bruge masser af ressourcer på at sende papir 

rundt og dermed forlænge sagsgange. Det nye system 

giver også mulighed for, at afdelingsbestyrelserne på sigt 

kan få adgang til bilag via ekstranettet. 
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Net for beboervalgte

Netop ekstranettet for de beboervalgte så dagens lys 

i efteråret 2010. Her kan beboervalgte logge sig ind og 

hente informationer, inspiration og gode råd til arbejdet 

som bestyrelsesmedlem. En ny lovgivning stiller samti-

dig krav om, at bestyrelserne skal gøre deres referater 

tilgængelige for beboerne. Derfor åbnede selskabet mu-

ligheden for, at bestyrelsesmedlemmerne via ekstranet-

tet kan lægge referater på www.bosj.dk – lige så let som 

at vedhæfte en fil til en e-mail. Mange bestyrelser tog 

godt imod det tilbud.

Forandringer i organisationen

Ledelsen fik to nye medlemmer i 2010. Troels Riis 

Poulsen blev ansat som direktionsassistent og medlem af 

ledelsen. Den tidligere regnskabschef Elsebeth Ditlevsen 

fik nyt job i et andet boligselskab, og den hidtidige busi-

ness controller Helen Holmgaard blev ny økonomichef. 

I Økonomi blev der oprettet et team, som tager sig af 

afdelingsøkonomi, samt ansat en teamleder som er en 

del af arbejdet på at øge kvaliteten i afdelingen. Opkræv-

ningen har tidligere ligget mange steder i selskabet. Fra 

den 1. september blev huslejeopkrævningen flyttet til et 

nyt opkrævningsteam, som ligger i Økonomi. 

I både Kommunikation og det boligsociale team blev 

der i 2010 også tilført ledelsesressourcer i form af en 

teamleder hvert sted. 

På servicecentrene er der ansat driftsassistenter, som 

skal støtte op om ejendomsmestrenes og centerledernes 

arbejde. 

I hele organisationen er der arbejdet med snitflader mel-

lem de forskellige afdelinger. Målet er, at arbejdet bliver 

udført så hensigtsmæssigt som muligt, og at der ikke er 

opgaver, som falder ned imellem to stole. 

Udbud giver besparelser i afdelingerne

I 2010 gennemførte vi et forsøg med at samle malerop-

gaverne i flere boligafdelinger til en samlet entreprise. 

Malere, som både leverer en fornuftig pris og god kva-

litet, kunne dermed deltage i et udbud. Det har været 

en succes, som giver besparelser i den enkelte afdelings  

regnskab. 

Vi har også kørt et miniudbud på gasleverance. Fra at 

afdelingerne købte ind hver for sig, køber vi nu ind sam-

let. Det har givet en samlet besparelse på cirka 1 million 

kroner – igen penge som kommer beboerne til gavn.
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I 2010 startede selskabet et fire til syvårigt projekt op 

med udskiftning af forbrugsmålere. Ved udskiftning af 

målere skal der så vidt muligt være tale om radiomålere, 

så det er muligt at aflæse, hvor meget energi der er 

brugt uden fysisk at skulle rundt og læse af. Ved at købe 

målerne via et udbud er den samlede udgift blevet 28 

millioner kroner lavere.

Selskabet har derudover sparet penge ved, at der blandt 

andet er gennemført udbud på rengøringen i administra-

tionsbygningen.

Råderet

Flere og flere beboere har ansøgt om ændringer i 

lejemålet som en del af råderetten. Ud over behand-

ling af ansøgningerne har selskabet også arbejdet med 

genopretning af råderetskataloger og registrering af 

udvendige råderetsarbejder. Arbejdet tager dog en del 

tid, da de fleste kommuner stiller krav om at godkende  

råderetskataloger. Selskabet forventer, at alle afdelinger i 

2015 vil have et opdateret råderetskatalog. 

Boligservice

8.000 boliger blev i løbet af 2010 gennemgået i forbind-

else med projektet Boligservice. Projektets formål er 

at forbedre indeklimaet i boligerne, og hver bolig får 

besøg af en person fra et ventilationsfirma, som op-

timerer ventilationen både mekanisk og naturligt. Sam-

tidig bliver eventuelle forekomster af skimmelsvamp 

registreret, ligesom firmaet ser efter utætte vandhaner 

og toiletter. Det har også betydet, at en række skim-

melsvampeproblemer er blevet udbedret, inden de 

har givet helbredsmæssige problemer for beboerne.  

Der har dog været opstartsvanskeligheder i forhold til 

varslinger, adgang til boligerne og mangelfuld informa-

tion om, hvad Boligservice er, men dette arbejder vi på 

at løse. 

Kloaksystemer

Kloaksystemerne i alle vores afdelinger skal vedlige-

holdes. Derfor planlagde vi i 2010 at afsætte penge på 

langtidsbudgettet for 2012 til planlagt vedligeholdelse 

og fornyelse. Vi har i første omgang fokus på afdelinger, 

hvor der er anvendt betonrør i kloaksystemet. Kloaksy-

stemerne skal kortlægges og videoregistreres, så vi kan 

få et samlet overblik. Derefter kan vi langtidsplanlægge 

den fremtidige vedligeholdelse og fornyelse af kloaksy-

stemerne.

Vores indsats mod skimmel anerkendes

Den stigende fokus på skimmel medfører at flere læger, 

naboer eller bekendte oplyser beboeren om, at deres 

symptomer/gener ved ophold i lejemålet kan skyldes 

skjult skimmel. Det har givet mange sager, hvor beboeren 

har henvendt sig straks efter indflytning eller er kommet 

efter at have haft det dårligt i rigtig mange år. En beboer 

har for eksempel fortalt, at symptomerne startede ved 

indflytning for 17 år siden. Vores nuværende indsats gør, 

at sådanne problemer løses. Vi fandt skjult skimmel, og 

beboeren har nu fået det meget bedre. 

Boligselskabet Sjælland bruger og vil også fremover bruge 

betydelige ressourcer på bekæmpelse af skimmelsvamp, 

og selvom enkeltsager gør, at nogle kan få den oplevelse, 

at vi ikke tager skimmelsvamp alvorligt, så er det ikke et 

billede, som hverken vi eller de kommuner, som vi har bo-

liger i, kender. Her bliver vores professionelle håndtering 

anerkendt, og det afspejler vores indsats, hvor vi profes-

sionelt arbejder for gode, sunde boliger.
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Belastning for boligafdelingernes økonomi

Årsagerne er for de fleste sager en kombination af be-

boeradfærd og fejl/mangler ved byggeriet. 

Beboeren vejledes om de ting, de kan ændre (manglende 

udluftning, tykke gardiner, åben dør til badeværelset ved 

badning, ophængning af vasketøj inden m.m.).

Hvor der er tale om et mønster i fejl/mangler ved byg-

geriet, ser centerlederen samt de relevante medarbejdere 

i Byg & Anlæg på problemerne og sørger for, at vi starter 

projekter op, som kan udbedre manglerne. For nogle bo-

ligafdelinger kan skimmelsvampesager være en væsentlig 

belastning i boligafdelingens økonomi.

Boligsocialt arbejde – trivsel i afdelingerne

Ghettoer var højt på folketingspolitikernes dagsorden 

i 2010. Boligselskabet Sjælland har ingen boligområder, 

som står på Socialministeriets ghettoliste. Til gengæld 

står Æblehaven/Rønnebærparken på ministeriets liste 

over udsatte boligområder. Det gør den på baggrund af, 

at der i området er rigtig mange, som er uden job.  Sam-

tidig har en håndfuld unge mennesker brugt en del af 

deres tid på at antænde containere. Det har givet con-

tainerbrande og overskrifter i aviserne i Roskilde. 

I samme boligområde ønskede Roskilde Kommune at 

spare på udgifterne til beboercafeen i midten af 2010. 
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Efter nogle nervepirrende måneder fandt vi en løsning 

sammen med Roskilde Kommune. Dermed blev 2010 

året, hvor den succesfulde beboercafé gik fra at være et 

boligsocialt projekt til et fast cafétilbud til stor glæde 

for de mange brugere og arbejdsomme frivillige, som 

alle ugens hverdage sørger for et hyggeligt og rummeligt 

cafétilbud i hjertet af boligområdet.

Tryghed er vigtigere

I optakten til regeringens boligforlig i efteråret 2010 

gjorde vi opmærksom på, at én ting er en indsats mod 

ghettoområder, men det er lige så vigtigt at arbejde 

for, at der ikke kommer flere ghettoområder. Der skal 

også være penge til boligområder, hvor der kan komme 

problemer, hvis ikke det boligsociale arbejde og kom-

munernes henvisninger håndteres med omtanke. 

Beboernes tryghed og trivsel i selskabets boligafdelinger 

er målet for en ny ambitiøs boligsocial strategi. 

Strategien sikrer målrettet drift, koordination og ud-

vikling af de indsatser, som fremmer tryghed og trivsel 

i selskabets afdelinger. Denne strategi vil komme bebo-

erne til gavn allerede fra starten af 2011, hvor en lang 

række nye tiltag vil blive søsat. 

Området omkring Hedeboparken i Roskilde har været 

hærget af hærværk. Det beboersociale team har her øget 

indsatsen, og det ser ud til at have hjulpet. Nye dørtele-

foner med briksystem har også været med til at sikre fre-

den i afdelingen.

Dialog med kommunerne

2010 var også året, hvor styringsreformen trådte i kraft. 

Styringsreformen har medført en række ændringer i lov-

givningen. Et af formålene med reformen er en regel-

forenkling, hvor fokus skal flyttes fra detailstyring til 

aftale- og rammestyring. Boligselskabet Sjællands nye 

vedtægter udspringer også af styringsreformen.

Som en nyskabelse i forbindelse med styringsreformen, 

skal Boligselskabet Sjælland til årlige dialogmøder med 

de kommuner, vi har ejendomme i. Inden mødet skal der 

indsendes en styringsrapport. Uover de regnskabsmæs-

sige oplysninger består styringsrapporten også af en 

række svar på konkrete spørgsmål omkring ejendom-

mene, lejlighederne og det miljø, der omgiver disse. En del 

af disse spørgsmål har vi stillet videre til vores beboere, 

da vi mener, at det er dem, der ved mest om, hvordan det 

er at bo og leve i boligerne.

Stærkere ud af 2010

Selskabet er gået stærkere ud af 2010, end vi gik ind i 

året, og arbejdet med at gøre os endnu stærkere fortsæt-

ter. Konkurrence er noget, som den almene sektor er ved 

at få øjnene op for. 

I Boligselskabet Sjælland står vi allerede nu godt i konkur-

rencen om kommende beboere og administration af bo-

ligselskaber.
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Nye varmepumper i værksteder og garager

I fire værksteder og garager blev der monteret varmepumper. Det 

giver en besparelse i forhold til de eksisterende el-varmeapparater. Be-

sparelsen ventes at blive ca. 40.000 kr. om året, og vi forventer, at alle 

værksteder fremover får varmepumper.

Æblehavens mandsskabsfaciliteter, Roskilde

Mandskabsfaciliteterne blev taget i brug i december 2009. Allerede i 

januar 2010 konstaterede vi problemer med indeklimaet, og BST (Be- 

driftssundhedstjenesten), Teknologisk Institut og Eurofins har fore-

taget undersøgelser. Ingen har dog fundet kilden til, at personalet 

oplever dårligt indeklima. Der er installeret et genvindingsventilations-

anlæg, som genbruger 90 % af energien. Tiltagene har dog ikke givet en 

tilfredsstillende ændring i indeklimaet.

Administrationsbygningen Parkvænget 25, Roskilde

I 2009 blev der udarbejdet projekt for ombygning og udvidelse af bo-

ligselskabets administration på Parkvænget. I ombygningsperioden har 

personalet fra Parkvænget 25 været genhuset på Køgevej 46 og i lejede 

pavilloner, der har været opstillet på den offentlige parkeringsplads bag 

Roskilde Kongres- og idrætscenter.

Renoveringsarbejdet blev udbudt i licitation i hovedentreprise og gen-

nemført med B. Nygaard Sørensen A/S som hovedentreprenør. I sidste 

weekend før jul 2010 blev den store tilbageflytning foretaget. Færdig-

gørelsen af udvendige anlæg omkring bygningen har været forsinket af 

sne og frost og blev udskudt, indtil vejret gjorde det muligt.

Bygge og driftsprojekter i selskabet

Projekter i afdelingerne
Knolden, Roskilde

Nyt solvarmeanlæg er monteret på Knolden. Samlet energibesparelse 

er på 201.342 kwh på alle fire kvarterer. For de ca. 40 tons CO
2
 som 

spares, har afdelingen modtaget et engangsbeløb på 60.000 kr.

Bjergbakken, Roskilde

Montering af nye entredøre er afsluttet. Der arbejdes stadig med 

diverse ansøgninger til Landsbyggefonden. Nedrivning af børnein-

stitutionerne er i gang.

Fælledgårdene, Roskilde

Boligselskabet har sammen med Selskabsbestyrelsen udarbejdet et 

oplæg til en foreløbig helhedsplan for afdelingen, og der er søgt 

støtte til renoveringen hos Landsbyggefonden, som besigtiger afde-

lingen i foråret 2011.
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Fælledvej 30-34, Roskilde

Ved urafstemning i afdelingen i november 2009 blev det besluttet at god-

kende et forslag til tag– og altanrenovering. Efter udbud af rådgiverop-

gaven har arkitektfirmaet Arkiplus projekteret og udbudt renovering-

sarbejderne i licitation. Byggeriet går i gang, så snart byggetilladelsen og 

Roskilde Kommunes godkendelse af budgettet er klar. Forventet start i 

februar 2011 og afslutning ultimo 2011.  

Vangkildegård, Hvalsø

Bebyggelsen har problemer med utætte facader. Vi har i 2009 anmeldt 

bebyggelsen til Landsbyggefonden for at opnå støtte til et forestående 

renoveringsarbejde. Landsbyggefonden har besigtiget afdelingen i 

foråret 2010 og efterlyst supplerende dokumentation for byggeskade.

Oasen, Viby

Byggesagen med Plejecentret Oasen blev afsluttet lige inden julen 2009. 

Boliger og serviceareal blev taget i brug af Roskilde Kommune den 15. 

januar 2010. Byggeriet er en udvidelse af den eksisterende institution på  

Lunden 17, Viby, med otte demensboliger hver på 65 m² og et service-

areal på 79 m². Efter udvidelsen omfatter Oasen i alt 22 demensboliger, 

servicearealer og et daghjem.

Møllebankerne, Borup

Opførelse af 50 familieboliger med en samlet anlægssum på 98 million-

er. Skema A blev godkendt i Køge Kommune den 14. december 2010. 

Grunden er endnu ikke købt. Vi forventer, at byggeriet gennemføres 

som et lavenergibyggeri. I december 2012 kan de nye beboere flytte ind.

Ågerupvænge I, Ågerup

Udbedring af skimmelsvamp i 52 af boligerne er udført, og beboerne 

er flyttet tilbage. 20 boliger er stadig under renovering, og 10 boliger er 

endnu ikke startet op.

Tidsplanen er rykket to gange grundet en mere omfattende forekomst 

af skimmel, hvilket også betyder øgede byggeudgifter. Renoveringen er 

færdig i maj 2011.

Traneparken, Hvalsø 

Helhedsplan omhandler efterisolering af facader og nye lukkede altaner. 

Derudover udførte vi også ændringer på friarealerne. Landsbyggefonden 

har modtaget en ansøgning om renoveringsstøtte og huslejestøtte fra 

os, ligesom selskabet har givet ydelsesstøtte. Vi forventer at starte byg-

geriet i juni 2012 og afslutte projektet et år efter. 

Kristoffersvej, Ringsted

Helhedsplan omfatter blandt andet nye vinduer. Budget og husleje er 

fastlagt og vedtaget i Landsbyggefonden og på beboermøde. Lands- 

byggefonden har givet tilsagn om huslejestøtte, og herudover er der 

givet tilsagn om brug af egen trækningsret. Projektet starter i sommeren 

2011 og vil være færdigt i efteråret 2011.
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Østergade, Tølløse

Helhedsplan, hvor der skal arbejdes med blandt andet stabilitet i 

tagværket og nye badeværelser. Der er råd i konstruktionen. Bud-

gettet er godkendt, og vi forventer, at Landsbyggefonden i 2011 

svarer på vores ansøgning om kapitaltilførsel. Huslejestigning er ikke 

drøftet på beboermøde, men afventer Landsbyggefonden. 

Præstemarkshusene, Roskilde

Renovering af badeværelser, efterisolering og ventilation af tagrum. 

Budget inklusive huslejekonsekvenser lander hos Landsbyggefonden 

i starten af 2011. Vi forventer tilsagn fra Landsbyggefonden i 2013.

Marievej/Bent Grubbesvej, Holbæk

Afdelingen har tidligere (da den hørte under Boligselskabet af 1939) 

fået opført fire badeværelser i fugtige kældre. Vi kan ikke godkende 

badeværelser i kælder med dårlige adgangsforhold og fugt, ligesom 

Landsbyggefonden heller ikke giver støtte til dette. Derfor skal der 

etableres nye badeværelser i stueplan. Beboerne er orienteret om 

dette forhold. Renoveringssagen er oprettet i Landsbyggefonden, og 

tilsagn kommer tidligst i 2013. 

Anders Larsens Vej, Holbæk

Afdelingen er præget af fugt og skimmel. Beboerne er meget uenige 

om renoveringsbehovet. Boligselskabet af 1939, Landsbyggefonden 

og Holbæk Kommune er tidligere blevet enige om at gennemføre 

renoveringen i to etaper. Seks huse er renoveret i 2005 af Boligselska-

bet af 1939 – som etape 1.

Etape 2 opfatter 14 huse. Da beboerne har været meget uenige om 

renoveringsbehovet, har vi gennemgået alle husene i august måned 

2010. Byg & Anlæg anbefaler, at etape 2 skal gennemføres. Lands-

byggefonden har samtidig forlangt, at der foretages en supplerende 

undersøgelse for herved at kunne afslutte sagen. Undersøgelsen gen-

nemføres i januar 2011. Vi forventer tidligst at kunne gå i gang med 

etape 2 i 2012.

Margrethegården, Ringsted

Forslag til helhedsplan for Margrethegården er udarbejdet. Forslaget 

bygger på Landsbyggefondens anbefalinger omkring sammenlægning 

af lejligheder, etablering af bedre tilgængelighed samt erstatnings-

byggeri – inklusive nyt beboerhus, ligesom forskellige renoverings- 

og opretningsarbejder er indarbejdet. Forslaget har været forelagt og 

drøftet med Ringsted Kommune. Forslaget omfatter fire modeller, 

hvor variationen består i omfanget af sammenlægninger, omfanget 

af nyindretninger og omfanget af tilgængelighed. Herudover er der 

modeller med lidt nybyggeri og evt. tagboliger. Vi regner med, at hel-

hedsplanen kan godkendes i 2011.
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Køkken og bad i afdelingerne

Der er udskiftet køkkener inden for den kollektive råderet i Æblehaven, 

Hedeboparken og Vangkildegård. Der er startet køkkenudskiftningssager 

på projektstadiet i seks afdelinger. Der udskiftes løbende køkkener i fire 

afdelinger ved fraflytninger.

Badeværelsesrenovering i Parkvænget er startet, og der er fundet mere PCB 

end først registreret, hvilket har betydet, at der har været en væsentlig for-

sinkelse på den første boligblok. Vi har i samarbejde med Roskilde Kom-

mune og embedslægen fået fastlagt en metode til at fjerne PCB i fuger og 

en metode til at sikre, at den rest af stoffet, der ikke kan fjernes helt, ikke 

breder sig til de nye badeværelser.

Rønnebærparken, Roskilde

I Rønnebærparken er der projekteret og vedtaget at opstille seks carporte 

til udlejning. Vi forventer, at arbejdet starter i foråret 2011.

Helhedsplaner på vej

Der er taget hul på projekter om helhedsplaner i Korsgården og Bjergmark-

en, ligesom vi skal se på Blommehaven.

Marievej/Østerled, Holbæk

På Marievej/Østerled i Holbæk har vi startet et projekt med udskiftning af 

vinduer, døre og kviste.

Kristianslund, Roskilde

Parkbelysning i Kristianslund er omlagt til energirigtige lamper. Investerin-

gen vil være tjent ind på under et år, hvorefter der vil være overskud på 

elbudgettet. Kristianslund har også investeret i nye energirigtige vaskema-

skiner og tørretumblere.

Solparken og Egegårdsparken, Roskilde

Der er udført omfattende reparation af parkbelysning i Solparken og 

Egegårdsparken. Egegårdsparken har også fået udskiftet gasfyr samt 

stikledninger til centralfyr. 

Karlemoseparken, Køge

Karlemoseparken, som er en af boligselskabets største afdelinger med 650 

lejemål, har igennem de seneste par år haft et samarbejde med kommunen 

omkring storskrald m.m. En række tiltag har sparet afdelingen for flere hun-

dredtusinder kroner. Kommunen er meget tilfreds med samarbejdet og har 

besluttet, at Karlemoseparken skal være forbillede for de øvrige boligsel-

skaber i Køge Kommune.

Legepladser, borde og bænke

Anlægsservice har blandt andet hjulpet Egegårdsparken, Parkvænget og 

Vognmandsparken med nye legepladser. Rønnebærparken fik hjælp til 

indkøb af nye vedligeholdelsesfrie borde og bænke til afdelingen. An-

lægsservice har ligeledes hjulpet mange afdelinger med tilbud på planteop-

gaver, rydningsopgaver, beskæringsarbejde og p-pladser, som afdelingsbe-

styrelserne har haft ønsker om at få udført.
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Selskabets økonomi
En god og sund drift af Boligselskabet Sjælland har be-

tydet, at vi har kunnet finansiere en række nye tiltag. 

Flytning, uddannelse og it

Flytningen af administrationen til den nyistandsatte ad-

ministrationsbygning på Parkvænget 25 i Roskilde, som 

i fremtiden vil lette samarbejdet i administrationen, er 

blot et af de tiltag, som vi har finansieret via driften i 

2010, og som vi vil have glæde af i mange år fremover. 

Vi har også haft en del uddannelsesaktiviteter i 2010, 

ligesom vi har brugt væsentlige ressourcer på it og tele-

foner.

Betaler leje for mandskabsfaciliteter

I 2010 er vi også begyndt at betale leje til de afdelinger, 

hvor vi har mandskabsfaciliteter. Det betyder en ekstra 

indtægt for de afdelinger, hvor vi benytter faciliteter. 

Dette finansieres via afdelingernes brug af ejendoms-

funktionærerne. Dermed er alle afdelinger med til at 

betale, og ikke kun dem, som lægger plads til. 

Forkert regnskabspraksis

Vores nye revisor har fundet en fejl i den måde, vi 

tidligere har opgjort selskabets forpligtelser ved årets af-

slutning. Af årsregnskabsloven fremgår det, at man ved 

årsskiftet blandt andet skal opgøre hvor mange penge, 

selskabet skylder. Ved årsskiftet vil nogle medarbejdere 

have ferie og afspadsering til gode. Det er ifølge årsregn-

skabsloven også ”penge”, som firmaet skylder, og derfor 

skal de fremgå af regnskabet. Det har de ikke gjort indtil 

nu, men det gør de i vores regnskab for 2010. Det drejer 

sig om cirka 1,5 million kroner, som nu vil fremgå af regn-

skabet. 

Renter

Tidligere har selskabet tjent på renteindtægter. Vi be-

stemte allerede forrige år, at renteindtægterne skulle 

tilfalde afdelingerne fra 2010-regnskabet. Dermed er det 

indarbejdet i både selskabet og afdelingernes budgetter. 

Rent praktisk betyder det, at en række afdelinger nu får 

en renteindtægt, som de ikke tidligere har fået. 
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 Afskrivningsperiode Scrapværdi

Administrationsbygninger:
Bygninger  30 år  30 %
 
Inventar:
Borde og stole 2 -3 år    0 %
Øvrigt inventar    3 år    0 %

Biler:     5 år    0 %

It-anlæg:
Almindeligt software 1 – 3 år   0 %  
PC-udstyr,    2 år   0 %
Printere, kopimaskiner   3 - 5 år   0 % 

Bygninger opgøres ved anskaffelse/ombygning til realistisk salgsværdi.  
Vedligeholdelsesarbejder udgiftsføres, hvis bygningens værdi ikke forøges tilsvarende.
Øvrige anskaffelser tager udgangspunkt i købspris og afskrives jf. ovenstående.

Selskabets afskrivningsregler
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Resultatopgørelse 
1. januar 2010 - 31. december 2010

Budget
2010

Budget
2011

Resultatopg.
2010Konto

502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1.003.958 1.043.000 960.000

511 Personaleudgifter 40.309.707 41.633.000 40.073.600

513  Kontorholdsudgifter  
(inkl. Edb-drift) 9.003.087 8.252.600 9.556.400

514 Kontorlokaleudgifter 2.910.807 2.604.000 2.696.500

515 Afskrivninger, driftsmidler 935.984 717.000 728.600

516 Beboerrådgivere og Miljøvejleder 107.244 180.000 165.000

521 Revision 1.073.250 1.050.000 1.050.000

530 Bruttoadministrationsudgifter 55.344.036 55.479.600 55.230.100

532  Renteudgifter  
(inkl. kurstab obligationer m.v.) 11.616.243 5.620.000 8.959.700

533  Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. 
til dispositionsfonden 49.460.313 19.534.000 19.534.000

540 Samlede ordinære udgifter 116.420.592 80.633.600 83.723.800

541 Ekstraordinære udgifter 2.671.716 3.000.000 2.400.000

550 Udgifter i alt 119.092.309 83.633.600 86.123.800

551  Årets overskud, som henlægges til:  
Arbejdskapitalen 18.243 116.000 16.400

560 Udgiver og evt. overskud i alt 119.110.552 83.749.600 86.140.200

Ordinære udgifter
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Budget
2010

Budget
2011

Resultatopg.
2010Konto

601  Administrationsbidrag: 
Egne afdelinger i drift 35.968.483 
Eksterne foretagender 4.091.828 40.060.311 39.117.400 38.322.600

602 Lovmæssige gebyrer m.v. 6.228.303 5.995.000 6.157.500

603   Renteindtægter (inkl. realiserede 
kursgevinster, obligationer mv.) 12.755.639 8.140.000 10.652.500

604  Afdelingens bidrag m.v. til  
dispositionsfonden 49.460.313 19.534.000 19.534.000

605 Nybyggeri: 
 Byggesagshonorar 0 886.400 2.250.000

606  Forbedringsarbejder m.v. 
Byggesagshonorar 9.849.138 9.480.800 8.500.000

607 Diverse 756.847 596.000 723.600

610 Samlede ordinære indtægter 119.110.552 83.749.600 86.140.200

620 Indtægter i alt 119.110.552 83.749.600 86.140.200

Ordinære indtægter
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Aktiver
31. december

2010
31. december

2009Konto

Balance 
pr. 31. december 2010

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

701 Administrationsbygning   21.892.120 27.386.014

702 Inventar   605.428 0

703 Firmabil   1.004.358 690.359

 Materielle anlægsaktiver i alt   23.501.906 28.076.373

        

 Finansielle anlægskativer      

713 Aktier og indskud   1.462.430 1.487.927

714 Dispositionsfondslån til afdelinger   4.045.730 8.439.347

716 Indskud i Landsbyggefonden   43.524.519 0

 Finansielle anlægsaktiver i alt   49.032.679 9.927.274

720 Anlægsaktiver i alt   72.534.585 38.003.648

        

 Omsætningsaktiver    

721.1 Afdelinger i drift  11.456.335 2.940.504

721.2 Sideaktiviteter  0 152.171

722 Afdelinger under opførelse  32.582.239 2.886.936

725 Debitorer  0 10.000

726 Andre tilgodehavender  11.355.553 2.828.886

730 Tilgodehavende renter  5.339.961 0

731 Værdipapirer/obligationsbeholdning  340.947.909 320.904.322
732  Likvide beholdninger: 

Bankbeholdning 32.722.393 
Girobeholdning 404.474 33.126.867 64.507.494

740 Omsætningsaktiver I alt  434.808.865 394.230.314

750 Aktiver i alt   507.343.450 432.233.961

Anvendt regnskabspraksis
Selskabets aktiver og gældsposter er optaget således: 
•  administrationsbygninger, der er optaget til henholdsvis offentlig  

vurdering, henholdsvis anskaffelsessum med fradrag af afskrivning
•  inventar, edb-anlæg og biler er optaget til anskaffelsespris fratrukket 

liniære afskrivninger

• aktier og indskud er optaget til anskaffelsessum
• obligationer er optaget til kursværdi 31/12-2010
•  prioritetsgæld i administrationsejendommen er optaget til nominel 

restgæld
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Passiver
31. december

2010
31. december

2009Konto Egenkapital

803 Dispositionsfond 122.993.455 80.568.149

804 Opskrivningshenlæggelser 12.080.339 17.937.664

805 Arbejdskapital 19.177.340 15.688.016

810 Egenkapital i alt 154.251.134 114.193.829

 

 Langfristet gæld

811 Prioritetsgæld administrationsbygning 1.519.661 1.713.546

820 Langfristet gæld i alt 1.519.661 1.713.546

        

 Kortfristet gæld   

821.1 Afdelinger i drift 310.477.876 280.961.565

821.2 Sideaktiviteter 265.318 837.567

822 Afdelinger under opførelse 167.332 6.713.856

823 Administrerede selskaber 9.576.840 7.366.183

825 Leverandører/Kreditorer 4.225.211 951.073

826 Skyldige omkostninger 19.686.090 13.645.477

829 Feriepengeforpligtelse 5.985.563 4.102.293

830 Anden kortfristet gæld 1.188.426 1.748.572

840 Kortfristet gæld i alt 351.572.654 316.326.585

850 Passiver i alt 507.343.450 432.233.961

Eventualforpligtelser      

Saldo 31.12.2010 på bygherregarantier: 

Kregme-Vinderød Boligselskab 153.416 153.416 

Vordingborg Boligselskab 82.500 52.500
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Selskabsoplysninger 
regnskab 1. januar 2010 - 31. december 2010

1.  Lejligheder (inkl. ungdoms-, ældre-,  10.538 732.404 1 10.538
 og lette  kollektivboliger)

2. Enkeltværelser 38 900 1 38

3. Erhvervslejemål 44 5.806 1 pr. påbeg.  60 m² 106
     
4. Institutioner 26 13.071 1 pr. påbeg.  60 m²  224
     
5. Garager/carporte 855  1/5 174

6. I alt 11.501 752.181  11.080

Lejemålstype
Antal

Lejemål
Brutto

etageareal m² á lejemål
Antal leje- 

målsenheder

Boligselskabet omfatter ialt 146 afdelinger

Renteberegning  
Rentesatser  Dag til dag 
Udlån, afdelinger i drift  1,76%
 
Afdelingsmidler i forvaltning  
1. Henlagte midler 2,74%
2. Driftsmidler 2,74%
Dispositionsfond 2,74%

Boligselskab
BLF-nr. 0240

Boligselskabet Sjælland

Parkvænget 25

4000 Roskilde

Tlf. 46 30 47 00

Tilsynsførende kommune
Kommunenr. 0265

Roskilde Kommune

Rådhuset

4000 Roskilde

Tlf. 46 31 30 00
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Boligselskabet Sjælland 
- Ledelsen, maj 2011

Søren Peter Nielsen

Poul Reynolds

Hanne Kjær-Kristoffersen

Torben Simonsen

Bo Jørgensen

Troels Riis Poulsen

Helen Holmgaard
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Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Boligselskabet Sjælland         
Vi har revideret årsregnskabet for Boligselskabet Sjælland for regnskabsåret 1. januar 2010 – 31. december 2010. 

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis for boligorganisationen.

Årsregnskabet aflægges efter bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og årsregnskabslovens regler om indregning 
og måling.

Ledelsens ansvar          
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og årsregnskabslovens regler om indregning og måling. Dette ansvar om-
fatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge 
et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes be-
svigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i 
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlæg-
ger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation.         
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De 
valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsreg-
nskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kon-
troller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 
med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen 
til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er 
rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.        
         
Konklusion         
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens, byggefondens og afde- 
lingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af boligorganisationens aktiv-
iteter for regnskabsåret 1. januar 2010 - 31. december 2010 i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene 
boliger mv. og årsregnskabslovens regler om indregning og måling.      
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Erklæring om udført forvaltningsrevision         
I forbindelse med den finansielle revision af Boligselskabet Sjællands årsregnskab for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige hensyn til sparsommelighed 
ved forvaltningen af Boligselskabet Sjælland.         

Ledelsens ansvar         
Ledelsen i Boligselskabet Sjælland har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages 
skyldige hensyn til sparsommelighed ved Boligselskabet Sjællands forvaltning.      
  

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer har vi for ud-
valgte forvaltningsområder undersøgt, om boligorganisationen har etableret forretningsgange, der sikrer en sparsom-
melig forvaltning af boligorganisationen. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at 
forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en sparsommelig måde.

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at 
forvaltningen i regnskabsåret 1. januar 2010 – 31. december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på 
en sparsommelig måde.         
         
         
Holbæk, den 28.4.2011         
PricewaterhouseCoopers         
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab         
         
         
         
Benny Lundgaard         
statsautoriseret revisor         
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Således forelagt og vedtaget af bestyrelsen 
Roskilde, 2. maj 2011

Jan René Petersen, formand

Stig Lysdal

Johnny Danielsen

Bjarne Andersen

Lisbeth Blom Møller
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Annette Sørensen

Hjørdis Jensen

Mia Stolz Nielsen
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