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... fortsættes

Husleje
Jeg betaler den hver måned. Du betaler 
den hver måned. Huslejen. Vi beboere 
kan påvirke noget, men absolut ikke alt. 
Den absolut største del af huslejen går 
til terminer, dvs. renter og afdrag på lån 
fra opførelsen og forbedringsarbejder. 
Ydelsen stiger lidt hvert år for de lån, 
hvor der er offentlig støtte. Det har de 
sidste par år betydet, at vores ydelser i 
det almene er steget samtidig med, at 
husejerne har fået fordel af den faldende 
rente. Er det er retfærdigt? Det mener 
jeg ikke. 

Når vores lån fra opførelsen er tilbagebetalt fortsæt-
ter vi med at betale, nu går blot 2/3 til Landsbygge-
fonden og 1/3 til selskabets dispositionsfond. Det 
kræver lovgivningen. Er det så retfærdigt, når pengene 
i Landsbyggefonden bruges til andet end renovering 
af vores almene boliger? Fx socialt arbejde til borgere 
som bor i almene boliger. Det mener jeg ikke.

Hvad kan du påvirke?
Det er driften af jeres afdeling og de udendørs 
fællesarealer samt den løbende vedligeholdelse, du 
kan påvirke mest. Vi beboere bestemmer selv, hvor 
tit græsset skal slås, hækken klippes og hvornår fx 
dørhåndtag, toiletter og blandingsbatterier skal ud-
skiftes.   

Helt praktisk kan du i hverdagen påvirke huslejen ved 
at spare på fællesudgifterne. Vi beboere er fælles om 
at betale udgifterne til Falck, som skal have betaling 
hver gang, en beboer ringer til vagtordningen uden for 
åbningstiden. 

Vi er også fælles om at betale el- og vandforbrug i 
fællesområderne og for at få affald fjernet. Sidst, 
men ikke mindst, betaler afdelingen selv for even-
tuelle renoveringer af boliger med skimmelsvamp. Så 
udover, at det er godt for helbredet, kan det virkelig 
betale sig at forebygge disse udgifter ved at lufte ud 



3

hver dag og ellers sørge for at have et godt 
indeklima, se fx skimmel.dk. 

Den løbende vedligeholdelse  
Henlæggelser, som vi også kan kalde  
opsparing til løbende vedligeholdelse 
af afdelingen, påhviler os beboere. 
 
En hel del afdelinger har gennem mange år 
desværre ikke sparet nok op. Det har vi i 
selskabets bestyrelse taget hånd om, så vi 
fremover sparer op til den vedligeholdelse, 
der er nødvendig for, at du og dine kom-
mende naboer kan bo i nogle gode, sunde 
boliger.
Lovgivningen pålægger også selskabet at 
sikre, at der spares nok op. Selskabets re-
visor har gjort opmærksom på, at rigtig 
mange af vores afdelinger skal spare mere 
op og dermed skal stige i husleje. 

Hvad gør selskabet for at holde huslejen nede?
Vi skal være en attraktiv arbejdsplads for at kunne 
fastholde de gode medarbejdere, og vi skal samtidig 
stille krav til vores ansatte om at være effektive og 
levere god service og høj kvalitet. 

Vi er meget opmærksomme på, at administrationsud-
gifterne skal holdes på et fornuftigt niveau. Vores ad-
ministrationsudgifter faldt i 2010 og har været uændret 
de sidste to år. I 2013 stiger den to procent. Vi følger 
overenskomsterne, som vedtages af Boligselskab- 
ernes Landsforening, vores interesseorganisation, og 
den enkelte faggruppes fagforening. De sidste par år 
har deres overenskomster været lidt dyrere end de 
øvrige, men igen kan vi som selskab ikke gøre andet 
end at påvirke Boligselskabernes Landsforening. Og 
det gør vi også.

Den væsentligste grund til huslejestigninger er oftest, 
at skatter, terminer og lønninger stiger. Derfor gælder 
det om, at have huslejestigninger, som matcher den 
prisudvikling, der er i samfundet. Nogle vil så sige, ja, 
men min løn eller pension stiger ikke lige så meget. 
Igen kan du have ret, men det skyldes ikke selskabet. 
Det skyldes den politik, der føres i Danmark.

Jan René Petersen 
Formand for Selskabsbestyrelsen
Boligselskabet Sjælland
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Telefonen bliver taget hurtigere og opgaverne løst 
hurtigere. Det er resultatet efter, at Boligselskabet 
Sjælland har rykket alle henvendelser om service i 
boligen tættere på boligerne. Tidligere har en del 
beboere ringet til et centralt nummer. Nu ringer alle 
beboere til det lokale områdekontor eller ejendoms-
kontor med henvendelser omkring boligen. 

Kort mellem dem, 
du taler med, og dem der udfører arbejdet
På alle områdekontorerne er der placeret en række 
driftsassistenter samt en områdeleder og –assistent. 
Ejendomsfunktionærerne hører også til 
områdekontorerne. De forskellige 
ansatte har bedre mulighed for at tale 
sammen efter, at de nu er kommet på 
samme kontor. 

Driftsassistent Helle Olsen er en af de medar- 
bejdere, som oplever, at tingene er blevet nemmere. 

”- Vi får sagerne løst hurtigere. 95 % af opgaverne 
løser vi med det samme. Der er færre mennesker 
inde over den samme sag. Det er til stor tilfredshed 
for både os og lejerne”, fortæller Helle Olsen.

En række beboere blev i forbindelse med 
et pilotforsøg spurgt, om de mær-
kede forskel. Og undersøgelsen 
viste, at 45,9 % oplevede, at medarbejderne 
løser opgaverne hurtigere. 

Vores kontorer
Her finder du vores kontorer. Beboere i Bolig-
selskabet Sjælland og BoliGrøn er alle tilknyttet 
et områdekontor, mens beboere i Hvalsø Bo-
ligselskab, Fjordbo og Solrød Boligselskabet 
har lokale ejendomskontorer. 

Tættere på

Find åbningstider mv. på bosj.dk/kontakt

Områdekontor
Ejendomskontor

”Vi vil øge vores fokus på, at 
beboeren sættes i centrum og 
får oplevelsen af god service”. 

Strategi 2015
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Find åbningstider mv. på bosj.dk/kontakt

Områdekontor
Ejendomskontor
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Har du overvejet at gå ind i afdelingsbestyrel-
sen? Det vil give dig viden, og indsigt og træ-
ning i at argumentere.

Karen Skou Andersen havnede i afdelingsbestyrelsen, 
da hun første gang mødte op til et budgetmøde, fordi 
hun var den eneste udover bestyrelsen, der dukkede 
op. Et af de øvrige medlemmer skulle flytte, og så var 
hun valgt ind. Det er nu fem år siden. 

Beboerdemokrati og budget
”Jeg har lært rigtig meget om, hvad det vil sige at bo 
alment. Inden jeg kom i afdelingsbestyrelsen, anede 
jeg ikke, at der var noget, der hed beboerdemokrati, 
og at jeg som beboer kan have indflydelse på budget-
tet”, fortæller Karen. 

Budgettet fylder en del i bestyrelsens opgaver. Der er 
meget at sætte sig ind i, og det kræver tid og overblik 
at få et godt resultat. ”Det er vigtigt at vide, hvad be-
boerne ønsker sig og at se realistisk på ønsker og mu-
ligheder. Hvis tingene skal lykkes, kræver det, at besty-
relsen har et godt samarbejde med områdelederen. Vi 
skal lytte til hinanden og være enige om, hvad vi har 
aftalt”, fortsætter Karen.  

Karens bud på, hvad du også kan lære 
Udover kendskab til den almene sektor og budgetter 
samt erfaring med bestyrelsesarbejde, er arbejdet i en 
bestyrelse også en enestående mulighed for at tilegne 
sig nye kompetencer og udvikle sig rent personligt. 

Få træning og indsigt
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Her er Karens bud på, hvad du kan få med dig, hvis du 
går ind i bestyrelsesarbejdet.  

•	 	Skarpe	argumenter	
  Det er ikke altid sådan, at de andre bestyrelses-

medlemmer og beboere umiddelbart kan se lyset 
i dine gode ideer. Så hvis ideerne skal blive til vir-
kelighed, skal du udtænke de gode argumenter.  
Argumenter der viser, hvordan dine ideer vil gavne 
jeres afdeling og beboerne. 

•	 Du	vil	blive	bedre	til	at	turde	spørge	
  Lejelov og budgetter er tunge sager, og du vil sik-

kert støde på meget, du ikke forstår. Du er ikke 
dum, fordi du ikke forstår det. Spørg løs! 

•	 Du	får	”højere	til	loftet”	
  Der skal være plads til forskellige holdninger i en 

afdelingsbestyrelse. Det ligger i beboerdemokra-
tiets natur. Alle i afdelingsbestyrelsen har samme 
mål – at arbejde for afdelingen og beboerne – men 
ikke altid samme holdning til, hvordan man når 
målet. Hvis afdelingsbestyrelsen skal fungere, skal 
I kunne lytte til hinanden og respektere hinandens 
forskellige holdninger. 

•	 En	engels	tålmodighed	
   Din tålmodighed vil blive sat på prøve, for ting 

tager tid. Der er langt fra en beslutning på et afde-
lingsmøde til udførelsen af opgaven i afdelingen. 

•	 Talegaver	
  Jo flere gange man taler i større forsamlinger, jo 

bedre bliver man til det. 
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Boligselskabet	Sjælland	har	indgået	en	klima-
partneraftale	med	DONG	Energy.	Dermed	er	
starten gået til et strategisk samarbejde til 
gavn for både klima og beboere. 

Gennem aftalen vil de to parter arbejde sammen om 
løsninger, som reducerer CO

2
 udslippet, og på sigt få 

en stabil energiforsyning uden CO
2
.

- Dette er en langsigtet aftale, hvor vi kan udnytte 
hinandens viden og erfaring. For vores beboere giver 
energitiltag et godt indeklima og besparelser samtidig 
med, at vi tager et ansvar for vores fælles klima, siger 
direktør Bo Jørgensen fra Boligselskabet Sjælland. 

Partnerskaber er vejen frem
Netop partnerskaber anses for at være et af de  
væsentligste innovative tiltag for en global omstilling 
til et mere bæredygtigt samfund. Det vil også indgå i 
FN’s Klimapanels kommende hovedrapport.

Fra DONG Energy hilser markedschef Lars Møller-
Jørgensen den nye partner velkommen:

- Vi er glade for at få et nyt boligselskab med i kred-
sen af klimapartnere. Vi har store virksomheder som 
Novo Nordisk, Toms og Mærsk, vi har kommuner og 
ZOO, Tivoli og Det Kongelige Teater, så Boligselska-
bet Sjælland kommer i godt selskab. Vi ser meget 
frem til at hjælpe med at realisere energibesparelser 
og håber, at aftalen vil stimulere beboernes interesse 
for klima og energi.

Partneraftale hjælper 
klimaet og beboerne

Aftalen omfatter:
•  Visionen i aftalen er en stabil energiforsy-

ning uden CO
2
 og en årlig reduktion af en-

ergiforbruget på 3 %.

•  Som en del af aftalen har boligselskabet 
besluttet at indkøbe RECS-certifikater 
svarende til 30 % af boligafdelingernes sam-
lede forbrug af fælles strøm.  

•  Energirådgivning og screening af potentialer 
for energibesparelse. DONG stiller således 
klimaspecialister til rådighed for Boligsel-
skabet Sjælland.

•  Uddannelse af medarbejderne, så de bliver 
klimabevidste.
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Fremtidens affaldssystem

Affald er normalt kedeligt 
Specielt når det bliver til en udgift.  
Beboerne i boligområdet Æblehaven og 
Rønnebærparken i Roskilde, har derfor 
investeret i et nyt affaldssystem. Det har 
kostet at opføre, men er billigere i drift. 

Affaldet gemmes primært under  
jorden. Over jorden kaster beboer- 
ne affaldet ind og  skraldemanden kan så 
tømme beholderne med en kran. 

Boligselskabet Sjælland har i sin Strategi 
2015 sat sig mål om at gøre noget for bedre 
affaldshåndtering. 
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Vi har forhandlet en attraktiv aftale på plads 
med	DONG	Energy,	så	du	kan	få	en	sikker	
elaftale til en god pris. Men vær hurtig – til-
buddet gælder kun til den 25. februar. 
 
Som lejer kan du nyde godt af en attraktiv aftale, vi 
netop har indgået med DONG Energy. Bestiller du 
inden den 25. februar, kan du få DONG Energy’s Fast-
pris-aftale med særlige fordele. 

Det får du med en Fastpris-aftale* 
• Samme faste pris pr. kilowatt-time i 6 måneder
• 5 % rabat på din elpris
• Vindstrøm uden merpris 

Når du kender din elpris på forhånd, får du tryghed i 
budgettet, og du undgår prisstigninger og ubehagelige 
overraskelser på elregningen.  

Vind en tur i biografen 
Inden længe vil du modtage et brev fra os, hvor du 
kan læse mere om aftalen – og måske blive en af de 
heldige vindere af to biografbilletter. 

Så hold øje med posten! 

*Rabatten bliver fratrukket dine acontoregninger fra DONG Energy. Du 
får ikke rabat på udgifterne til distribution og afgifter til staten. Når du 
vælger Fastpris, binder du dig til aftalen i 6 måneder. Mindsteprisen for 
Fastpris er 75 kr. (abonnementsprisen de første 6 måneder) plus eget 
forbrug. 

Få en god elpris og tryghed i  budgettet
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Få en god elpris og tryghed i  budgettet

Du kan bestille på tre måder
• Gå ind på bosj.dk/elrabat
• Scan QR-koden, og indtast dit navn og adresse
• Ring til DONG Energy på 72 10 30 30
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Kælketur hele året
Når du til sommer ligger på stranden i bikini eller badeshorts og svedende
længes efter den kolde vinter, en sneboldkamp eller en kælketur, 
så får du nu muligheden for at træde ind i vinteruniverset og 
for en stund glemme det er sommer. 

Nu får Roskilde nemlig en helårs-kælkebakke.

Bakken bliver af en kunstgræs, som er ekstremt glat, og kan sende enhver med flyverdragt eller badeshorts ned 
af pisten i forrygende fart. Man behøver ikke engang at have sin egen kælk med, for der bliver mulighed for at 
låne en kælk på stedet.

Kælkebakken bliver 4 meter bred og 16 meter lang med en stejl stigning. 
Og farven bliver rød.

Kalajdoskop
Send en historie fra din boligafdeling til kommunikation@bosj.dk

Rivende udvikling i Æble-
haven og Rønnebærparken
Kælkebakken er blot det sen-
este af en lang række af nye 
ting der bliver opført i Æble-
haven/Rønnebærparken. På 
området som i lokale munde kaldes ”Sibirien” er der allerede 
lavet et spændende lege- og klatreunivers, heriblandt en 
svævebane som både børn og voksne kan få noget ud af.
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Kalajdoskop
Send en historie fra din boligafdeling til kommunikation@bosj.dk

Områdemøder satte fokus på huslejen
Beboer fra mange af afdelingsbestyrelserne i Boligselskabet Sjælland mødte 
op, da selskabet var vært for otte områdemøder, som blev holdt i lokalom-
råderne. 

Her kunne afdelingsbestyrelserne gå i dialog med direktøren, områdelederen 
og dele af selskabsbestyrelsen.

Møderne satte fokus på, hvad afdelingerne selv kan gøre for at have en for-
nuftig husleje. ”Vi havde valgt dette emne, fordi det desværre er en udbredt 
opfattelse, at selskabet har masser af penge, og at afdelingerne nemt kan få 
andel i dem. Men sådan er det ikke. Den enkelte afdeling er en selvstændig 
økonomisk enhed, og der er derfor kun afdelingens egne beboere til at betale
de udgifter, der opstår”, forklarer Bodil Nielsen fra Selskabsbestyrelsen.

Bodil Nielsen
Bodil er formand for afdelingsbesty-
relsen i Blegdammen samt medlem 
af Selskabsbestyrelsen

Frivilligt arbejde rykker
Områdemøderne har været lærerige og interessante for Selskabs- 
bestyrelsen. ”Jeg har fået øje på flere ting, som vi skal blive ved med at 
tydeliggøre. Det gælder blandt andet afdelingsbestyrelsens ansvar og ind-
flydelse”. Og så har engagementet imponeret. ”Frivilligt arbejde rykker! 
Det er så glædeligt at opleve, hvilket engagement der lægges for dagen 
i det frivillige arbejde. Der sidder virkelig mange ildsjæle rundt omkring, 
som arbejder ihærdigt for beboernes ve og vel. Det vidste jeg godt, det er 
bare skønt at få det bekræftet”, siger Bodil Nielsen.
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Kalajdoskop
Send en historie fra din boligafdeling til kommunikation@bosj.dk

Beboere lærte  
at forebygge ulykker
Boligafdelingen De Røde Blokke i Borup er en 
af de boligafdelinger, som tog imod et tilbud 
fra Roskilde Brandvæsen om et kursus for be-
boerne. 

Beboerne brugte en søndag eftermiddag på 
at lære om at forebygge ulykker i og udenfor 
hjemmet. Bestyrelsen i De Røde Blokke var 
meget tilfredse med arrangementet.

Aktive beboere
Næsten 70 % af beboerne mødte op til beboermødet, 
da Kastanielunden i Viby Sjælland havde beboermøde, 
hvor der blev serveret karrysild, hvide sild, smørrebrød 
og kage. 

I løbet af året mødes beboerne mange gange. Somme-
ren bød f.eks. på en skovtur til Frederiksborg Slot, med 
frokost på Vivaldi og hjemmebragt kaffe og kage. 

I sommeren nåede afdelingen – som består af 16  
boliger – også at indvi afdelingens grill, som en af be-
boerne havde lavet. Alle havde eget mad med, som blev 
grillet på den fælles grill. 

Et hvil under skovturen til Frederiksborg.
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Kalajdoskop
Send en historie fra din boligafdeling til kommunikation@bosj.dk

Der kom et brev...
Det er ikke alle henvendelser, som får en tegning 
med på vejen. Da en af de ret unge beboere i en 
boligafdeling manglede nye basketball-net, fulgte 
der dog tegning med. 

Der er kommet 
nye basketball-
net op, så de 
unge beboere nu 
kan spille igen. 
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KortNyt KortNyt
Nye boliger, nye muligheder
Flere steder på Sjælland skyder nye boliger op, og 
bliver løbende klar til nye beboere. 
30 nye familieboliger i det tidligere ”Ungdommens 
Hus” bliver til den nye boligafdeling Sems Have i 
Roskilde. Navnet ”Sem” går nemlig tilbage fra før 
Roskilde blev grundlagt - altså før år 1000, men det 
er først på kortet over Roskilde omkring år 1845, at 
navnet Sems Have er med. 

Til rejsegildet i december kom formanden for 
Teknik- og Miljøudvalget Torben Jørgensen (S) i 
Roskilde Kommune også med en hyldest til det his-
toriske hus, da han kunne berette, at det var i de 
samme lokaler, at Roskilde Festivalen havde haft sin 
spæde start. De første festivaler blev netop arrang-
eret fra Ungdommens hus.

Se mere på bosj.dk/30nye 
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Rabat på dine indkøb
Som beboer kan du nu også få rabat på køkkener 
hos HTH og Kvik. For at få rabatten skal du søge om 
at udskifte dit køkken via den individuelle råderet.

Du kan også få rabat på hårde 
hvidevarer og elektriske husningsappa-
rater gennem Punkt 1, EILAND. 
Derudover har vi også forhandlet ra-
batter hos bl.a. DONG, som du kan 
læse om på side 10  i denne avis. 

Læs mere på bosj.dk/rabat 

KortNyt KortNyt

Signalforstyrrelser på tv
I den kommende tid vil de nye frekvenser til 4G 
mobiltelefoninettet blive taget i brug, hvilket vil 
give signalforstyrrelser på tv-signalet hos mange tv-
brugere.
Dette gælder alle former for tv-levering og alle tv-
leverandører.

Nedenstående link giver den enkelte husstand 
hjælp til selv, at finde og udbedre fejl på deres egen 
tv-installation.

yousee.dk/godtsignal

Borup – et attraktivt sted at bo
Borup er også en af de attraktive sjællandske byer, 
hvor Boligselskabet Sjælland opfører boliger. 

I den østlige ende af Borup opføres 50 spændende 
lavenergi boliger med bl.a. jordvarme og ventilations-
anlæg med genindvinding. Boligafdelingen hedder 
Møllebanken og forventes indflytningsklar fra juni 
2013. 

BoliGrøn – som er et af de boligselskaber, hvor Bolig- 
selskabet Sjælland står for driften – opfører også 
nye boliger i en række byer i Køge Kommune. 

Overvejer du at flytte eller kender du nogen, som 
overvejer det, så se mulighederne i alle vores 13.000 
boliger på bosj.dk.
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KortNyt KortNyt
Vi stiller krav
Mange håndværkere, entre-
prenører og andre leverandører 
arbejder i vores boliger og leverer 
ydelser til Boligselskabet Sjæl-
land.
 
Alle leverandører 
modtog i novem-
ber et nyt sæt 
etiske regler, som  
de skal følge for at 
kunne levere ydel-
ser til boligselskabet. Det 
handler bl.a. om respekt 
for beboere, løn, 
arbejdsforhold og 
miljø. Bl.a. skal dan-
ske overenskomster 
overholdes. 

Leverandørerne må heller ikke 
”smøre” samarbejdet ved f.eks. at 
give julegaver til ansatte. 

Husleje
Fristen for indbetaling af den månedige husleje er fra 2013 den første hverdag hver måned.

Det er udbredt mange steder, at leverandører giver 
ansatte i virksomheder gaver, men for Boligselskabet 
Sjælland er det vigtigt, at enhver leverandør vælges ud 

fra det, de leverer til selskabet, og ikke til ansatte. 
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KortNyt KortNyt
Kom til messer
Vi deltager i Køge Messen den 16. – 17. marts i Køge 
Hallerne. Vil du have gratis adgang til messen, kan vi 
tilbyde gæstekort til de første 100, som henter dem 
på områdekontoret i Køge.

Du kan også møde os i Roskilde Hallerne den 9. – 10. 
februar. 

Du kan komme gratis ind, hvis du klipper gæste-
kortet ud, som du finder nedenfor. 

Skal du bruge flere gæstekort kan du hente – så 
længe vi har - det på et af vores områdekontorer i 
Roskilde eller i receptionen på Parkvænget 25.

klip her
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Færre skal sættes
på gaden

Boligselskabet Sjæl-
land vil nedsætte 

antallet af beboere, 
der sættes på gaden, 

fordi de ikke betaler 
huslejen. 

Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter har valgt 

at støtte et projekt i Roskilde 
med 2,5 million kroner. Ud over 

at en række beboere helt konkret 
undgår at havne på gaden, skal 

projektet også give ny viden, som 
kan bruges andre steder.

- Vi har en netværksorienteret tilgang til 
projektet. Det betyder, at vi tænker rigtig 

mange af de personer, som har betyd-
ning for de sårbare beboeres hverdag og 
huslejebetaling ind i projektet, fortæller 
Udviklingschef Francisco Ortega fra  
Boligselskabet Sjælland.

Mange initiativer
      for svage og trivsel
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Mange initiativer
      for svage og trivsel

Alle projekterne for svage og trivsel 
støttes af Landsbyggefoden og kom-
munerne.

Som en del af Strategi 2015 fortsætter 
Boligselskabet Sjælland arbejdet for at 
sætte tryghed og trivsel i centrum i de 
kommende år.

Sammen	i	Køge
En samlet indsats giver det bedste resultat. Det er 
grunden til, at Køge Kommune, Lejerbo, DAB, Køge 
Boligselskab og Boligselskabet Sjælland er gået sam-
men om trivsel i boligområderne. Det nye fælles 
sekretariat skal støtte lokale aktiviteter i boligom-
råderne, og koordinere kommunens og boligselskab-
ernes arbejde med at forebygge, at unge mennesker 
kommer ud i kriminalitet og samtidig sikre den brede 
trivsel i boligområderne.

Sociale	vicevært	
Boligselskabet Sjælland ansætter i februar en social 
vicevært. Personen skal arbejde med at forebygge, 
at beboere mistrives og misligholder deres bolig – til 
gavn for naboer og afdelingernes økonomi. Beboerne 
skal nu hjælpes gennem en social vicevært, som også 
kommer til at arbejde tæt sammen med kommuner, 
psykiatri og politiet. 

Ungemedarbejder
I Roskilde skal en opsøgende ungemedarbejder skabe 
trivsel og spændende aktiviteter for mange børn og 
unge.

Ungemedarbejderen skal også forebygge, at børn og 
unge ikke kommer til at skabe utryghed for andre be-
boere.
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Kan du bedre lide din 
egen indretning end 
dine forældres
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Har du også ideer og tanker om dit boligområde? Det er en god ide at 
fortælle det til bestyrelsen i din boligafdeling allerede nu. Det giver besty-
relsen mulighed for at arbejde med ideerne - og eventuelt få det sat ind i 
de kommende budgetter. 

Boligselskaberne holder budgetmøder på forskellige tidspunkter. Fjordbo, 
Solrød og Hvalsø Boligselskab holder budgetmøder i juni, mens afdelinger i 
Boligselskabet Sjælland og BoliGrøn holder i august og september. 

Læs mere om afdelingsmøder, hvor forslagene skal besluttes af beboerne 
på bosj.dk/forslag 

Det kunne være godt hvis…


