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LEDER: I sommeren 2014 startede vi 
i Boliggården et projekt ’Bevar min 
arbejdsplads’. Der var forespørgsler 
fra enkelte afdelingsbestyrelses-
medlemmer til, om det måske ikke 
kunne være økonomisk fordelagtigt at 
udlicitere noget af ejendomsfunktio-
nærernes arbejde, så vi kunne spare 
lidt penge på huslejen.

Ud fra de erfaringer, vi havde med 
kontraktarbejder på eksempelvis ren-
gøringsområdet, var der ikke den store 
begejstring for denne arbejdsmetode. 
Omvendt har vi jo en forpligtigelse til 
at få arbejdet udført til den mest for-
delagtige pris til den aftalte kvalitet. 

Vi er som boligselskab også ofte 
blevet mindet om vores sociale ansvar 
og forventninger om, at vi skal bistå 
med at skaffe elevpladser og fritidsjob. 
Samtidig skal vi om muligt også gerne 
gøre brug af lokal arbejdskraft i større 
renoveringsprojekter.

Set i det lys kan det virke lidt mod-
satrettet at forsøge at spare vores egne 
lokale arbejdspladser væk i en tid, 
hvor ledige jobs i byen ikke ligefrem 
hænger på træerne. Vi valgte den 
indgangsvinkel, at vi i videst mulig 
udstrækning gerne ville beholde de 
nuværende arbejdsopgaver i eget regi, 
hvis vi vel at mærke kunne godtgøre, 
at vi leverede kvaliteten til prisen. 
Sagen blev drøftet i Boliggårdens be-
styrelse, og her var der fuld opbakning 
til princippet om at bevare vores egne 
arbejdspladser.

Effektiviteten skulle øges i vores 
teams og ejendomsfunktionærerne 
har påtaget sig at udføre små og 

større opgaver, hvor man tidligere 
lidt hurtigere rekvirerede en ekstern 
håndværker, som selvfølgelig sendte 
en regning.

Hvordan gik det så?
Helt overordnet består huslejen af 

to halvdele - første halvdel er lån, A-G 
indskud, skatter og henlæggelser, og 
anden halvdel er driftsudgifter, altså 
renholdelse, vedligeholdelse, forsik-
ring og administration med videre.

I sidste halvår af 2016 fik vi nogle 
overordnede tal fra både ministeriet 
og Landsbyggefonden. Og i begge 
analyser ser det ud til, at vi her i Bolig-
gården generelt og i gennemsnit kan 
holde vores driftsudgifter på cirka 10 
procent under forventet niveau. Det er 
da et godt udgangspunkt. 

Der har været mange gode effekter 
af projektet ’Bevar min arbejdsplads’. 
For eksempel at de fleste nu erkender 
udfordringen og kravet om effektivi-
tet.

Og projektet fortsætter, primært 
med fokus på optimering af struk-
turen i driftsafdelingerne. Men vi 
har også et godt øje til de eksterne 
udgifter, så vi fortsætter arbejdet med 
rammeudbud på håndværksarbejder, 
vurdering af samarbejdspartnere og 
etablering af fælles indkøbsaftaler for 
afdelingerne.

Og så håber vi, at vi igen til efter-
året kan se et positivt resultat af alle 
indsatserne i de sammenligningstal, vi 
til den tid igen kan få fra de officielle 
kanaler.
         Med venlig hilsen
      Birte Flæng Møller

Bevar min arbejdsplads
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Ingen medvind til Nordskov Mølle
MØLLE-NYT: Det blev desværre ikke 
til økonomisk medvind til Nordskov 
Mølle ved Ålsgårde i denne omgang.

Som vi tidligere har fortalt om her 
i Tagryggen, har foreningen Nordskov 
Mølles Venner søgt om kommunal 
støtte til renoveringen af den fine, 
gamle mølle, som ligger som nærmeste 
nabo til Boliggårdens afdeling Vingen 
ved Ålsgårde. Boliggården har også 
tidligere ydet økonomisk støtte til 
renoveringen af møllen.

Medlemmerne i Nordskov Mølles 
Venner har ellers haft stor succes med 
at renovere møllen og dermed hindre, 
at den gamle mølle fra 1829 faldt 
sammen. I ansøgningen til Helsingør 
Kommune om økonomisk støtte til 
den videre renovering gør foreningen 
det klart, at restaureringsopgaven er 
forbundet med store udgifter.

Renoveret trods afslag
Men Helsingør Byråds økonomiudvalg 
har afvist ansøgningen og dermed 
fulgt embedsmændenes anbefaling 
om, at støtte til møllen vil være i strid 
med reglerne.

Kommunen vurderer, at støtte til 
Nordskov Mølle også vil være en slags 
støtte til Boliggården:

- Boliggården har en økonomisk in-
teresse i, at møllen renoveres, da dette 
vil medføre en øget værdi af selve 
møllen samt Boliggårdens ejendomme 
i øvrigt, skriver embedsmændene i 
Helsingør Kommune til lokalpoliti-
kerne.

På trods af det økonomiske afslag 
har medlemmer af Nørdskov Mølles 
Venner nu repareret møllehatten og 
ryddet op inde i selve den gamle møl-

lebygning, hvor de såkaldte krøjebjæl-
ker også er fjernet. Som Tagryggen 
tidligere har beskrevet, er træer og 
buske rundt omkring møllen blevet 
beskåret, og møllekroppen er sat i 
stand og kalket, så Nordskov Mølle nu 
står fin og flot til at træde helt ind i 
foråret og sommeren.

Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

På trods af det økonomiske afslag har medlemmer af Nordskov Mølles Venner nu 
repareret møllehatten og ryddet op inde i selve den gamle møllebygning, hvor de 
såkaldte krøjebjælker også er fjernet.       (Foto: Bendt Olesen)

Nyt kontor til boligsociale medarbejdere i Nøjsomhed
NYE RAMMER: De boligsociale med-
arbejdere under helhedsplanen for 
Boliggårdens afdeling 105 Nøjsomhed 
i Helsingør har fået nyt kontor.

Fremover kan du som beboer i Nøj-
somhed finde Kristian Sinding (øverst 
til venstre), Majda Hamad (øverst til 
højre) og Maria Farrelly Henriksen (ne-
derst til venstre) i lejligheden Nordvej 
27, 7. th.

- Kig endelig forbi, lyder det fra 
trioen på toppen af byen, hvor Bolig-
gårdens andenstørste afdeling ligger.

Du bør under alle omstændigheder 
unde dig selv at besøge lejligheden på 
syvende sal - om ikke for andet så blot 
for at nyde den enestående udsigt ud 
over Helsingør og omegn.               frank
       Foto: Bendt OIesen og Mikkel Frank
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Beboere til kamp mod indbrudstyvene
SIKRING: Efter en række indbrud via 
altanerne i stuelejlighederne blæser 
beboerne nu til kamp mod indbruds-
tyvene i Damvænget i Helsingør.

Det fortæller Jane Kunz, der er 
beboer og formand i Boliggårdens 
afdeling 16 Damvænget.

- Nu holder vi beboere endnu 
mere sammen og holder endnu mere 
øje med hinandens lejligheder, så vi 

undgår det her. Jeg ved også, at nogle 
af beboerne allerede har sat alarm op 
i deres lejligheder for at dæmme op for 
problemet. Vi er meget opmærksomme 
på, hvem der færdes ved blokkene, 
og hvem der kommer her i området, 
fortæller formanden til Tagryggen.

Fælles indsats
Jesper Aasvang, ejendomsmester i 
området, bekræfter, at der nu bliver 
gjort en fælles indsats for at imødegå 
problemet med indbrud:

- Der arbejdes i øjeblikket med en 
løsning på sikring af vinduer og døre 
i stuelejlighederne i Damvænget, 
Søvænget og Blicherparken. Derudover 

- Nu holder vi beboere endnu mere 
sammen og holder endnu mere øje med 
hinandens lejligheder, så vi undgår det 
her. Vi er meget opmærksomme på, 
hvem der er her ved blokkene, og hvem 
der kommer her i området, fortæller 
formand Jane Kunz fra Damvænget til 
Tagryggen.              (Privatfoto)

Ny forbindelse i Abildvænget
MOBILMAST: Som beboer i Blicher-
parken og Abildvænget lagde du sik-
kert mærke til den enorme mobilkran, 
der var på spil i området bag Abild-
vængets Bibliotek i slutningen af 2016.

Kranen var et væsentligt led i 
fjernelsen af den gamle antennemast, 
som områdets antenneforening (med 
navnet ’Fællesantenne 1019’) havde 
stående på Abildvængets grund, og 
som nu er udskiftet med en ny og 
moderne mobilmast.

På den gamle mast sad blandt andet 
antenner og paraboler, der forsynede 
beboere i området med tv-signaler. 
Størstedelen af den signaltrafik ligger 
nu i nedgravede kabler, og derfor var 
der ikke længere brug for masten.

Ny moderne mobilmast
Det er mobilselskabet 3, der står bag 
den nye moderne mobilmast, fortæller 
Steen Uthaug, beboer i Blicherparken 
og medlem af ’Fællesantenne 1019’ til 

Tagryggen.
- 3 har længe ønsket en ny mast 

her i kvarteret. Først mente de, at den 
kunne stå på taget af Blichersvej 85 
(højeste punkt i Blicherparken), men 
da de hørte, at ’Fællesantenne 1019’ 
ikke længere benyttede den gamle 
mast i begyndelsen af 2011, ville de 
gerne sætte en mobilmast op i stedet 
for en antennemast. De ville selv 
betale for nedtagelsen af masten, mod 
at de kunne sætte deres egen mast op 
samme sted, oplyser Steen Uthaug.

Økonomisk løft til Abildvænget
Også Aase Frisk, formand i Abildvæn-
get, bekræfter, at processen med den 
nye mobilmast har stået på i nogle år:

- Idéen med at etablere en ny mast 
er god nok, når vi ikke længere havde 
brug for den gamle antennemast. 
Mobilselskabet 3 betaler lidt leje til 
Abildvænget for det stykke af afdelin-
gens jord, som den nye mast står på, og 

de penge går til driften i Abildvænget. 
Så vi kan kun glæde os over, at vi har 
fået et lille økonomisk løft, fortæller 
Aase Frisk, formand i Abildvænget.

Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Nye målere skal give bedre indeklima
HOLBERGSVEJ: Beboerne i Boliggår-
dens afdeling 104 på Holbergsvej i Hel-
singør kan nu glæde sig over et nyt og 
moderne målersystem i deres boliger, 
der er med til at sikre et bedre styret 
varmeforbrug og et bedre indeklima.

Det fortæller Niels Schüum, for-
mand for Holbergsvej, der tæller 50 
rækkehuse opført i årene 1957-1959 
- altså et byggeri, der blev taget første 
spadestik til for 60 år siden.

Det nye system af målere i boli-
gerne består blandt andet af nye fugt- 
og varmemålere fra ISTA (det tidligere 
Clorius), der nøje måler og overvåger 
indeklimaet i de enkelte boliger.

- Målerne fortæller beboerne, hvad 
de skal gøre for at komme eventuel 
fugt til livs i boligen. Er et rum eksem-
pelvis for koldt, bliver der givet besked 
om at tænde for varmen eller skrue 
op for varmen. Fugtmåleren kan også 
fortælle beboeren, at nu er det tid til at 
lufte ud, så man er med til at mod-
virke skimmelsvamp. På den måde er 
systemet et godt værktøj for beboerne 
til at sikre et godt indeklima, forklarer 
Niels Schüum til Tagryggen.

Det allernyeste system
Det nye system blev installeret og 
taget i brug ved udgangen af februar, 
og afdelingen Holbergsvej har selv spa-
ret sammen til det moderne system, 

der via en app på telefonen løbende 
fortæller beboeren en masse om fugt- 
og temperaturmålingerne i hans eller 
hendes egen bolig.

- Det er det allernyeste system af 
den slags, der er på markedet, og fordi 
vi selv har sparet sammen til det, skal 
vi ikke ud for at låne pengene. Det 
betyder også, at indkøbet af systemet 
ikke kommer til at berøre huslejen i 
afdelingen, fortæller formanden for 
Holbergsvej.

En hjælp til beboerne
Udover fugt- og varmemålere (varmt 
vand i hanerne og radiatorvand) 
dækker det nye system også over en 
røgalarm i hver af de enkelte boliger.

- Alle data, der kommer ind fra 
målerne, bliver som en service overfor 
beboerne fulgt nøje af ISTA, der så 
melder tilbage, hvis en del af systemet 
eksempelvis ikke virker, eller hvis en 
måler har lavt batteriniveau. Er der 

en defekt, får beboeren at vide, at der 
er en servicetekniker på vej for at løse 
problemet. Det er vigtigt at slå fast, at 
vi IKKE sidder og overvåger beboerne 
med systemet. Det her er ment som et 
værktøj til at hjælpe beboerne, under-
streger Niels Schüum.

Og det er ikke det eneste, som de 
gør på Holbergsvej for at sikre et godt 
indeklima og en mere energirigtig 
tilgang til tingene:

- Udover det moderne målersystem 
kommer der også en ekstra radiator 
i alle boligerne. Samtidig ændrer vi 
på placeringen af en af de allerede 
eksisterende radiatorer i boligerne. 
Sideløbende isolerer vi også vores gara-
ger, hvilket giver lavere luftfugtighed 
i boligerne. Det sker alt sammen for at 
optimere indeklimaet. Alt det her gør 
vi, fordi vi går meget op i at gøre Hol-
bergsvej til et så energirigtigt sted som 
muligt, lyder det fra Niels Schüum.
          Tekst: Mikkel Frank

Foto: Bendt Olesen

- Målerne fortæller beboerne, 
hvad de skal gøre for at komme 
eventuel fugt til livs i boligen. Er 
et rum eksempelvis for koldt, bli-
ver der givet besked om at tænde 
for varmen eller skrue op for 
varmen. Fugtmåleren kan også 
fortælle beboeren, at nu er det 
tid til at lufte ud, så man er med 
til at modvirke skimmelsvamp. 
På den måde er systemet et godt 
værktøj for beboerne til at sikre 
et godt indeklima, forklarer Niels 
Schüum, formand for Holbregs-
vej i Helsingør til Tagryggen. Her 
er Niels Schüum flankeret af Kiss 
Mortensen fra bestyrelsen på 
Holbergsvej. (Foto: Mikkel Frank)

har jeg kontakt til en gruppe i SSP og 
indbrudsgruppen hos Nordsjællands 
Politi, som arbejder på sagen, lyder det 
fra Aasvang.

Det har fortrinsvis været sidst på 
året i 2016 og i begyndelsen af 2017, 
at der en halv snes gange har været 
problemer med indbrud i Damvængets 
stuelejligheder via altanerne.

For at dæmme op for yderligere 
indbrud i Damvænget opfordrer Jane 
Kunz beboerne til at følge rådene fra 
forsikringsselskaberne og politiet:

- Sørg for at lukke vinduer og døre 
HELT, når du forlader din bolig. 
Undlad at fortælle på Facebook, når du 
er væk fra din bolig igennem kortere 
eller længere tid - eksempelvis i for-
bindelse med ferie. Sørg for at tænde 
lys og hav eventuelt en radio kørende 
- forsøg i det hele taget at få din bolig 
til at se beboet ud. Det kan være med 
til at dæmme op for problemet med 
indbrud, så vi kan komme det her til 
livs, siger Jane Kunz.   

                frank
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Fem friske fyre i Sundparken
RASK: De er friske og raske i Sundpar-
ken. De fem blå mænd i Boliggårdens 
tredjestørste afdeling havde i hvert 
fald nul dages sygefravær i 2016.

Det glæder naturligvis Erling Peter-
sen, ejendomsmester i Sundparken:

- Vi er aldrig syge her - stort set. 
Det er jo godt, at folk er raske. Jeg tror, 
at en af forklaringerne på det lave 
sygefravær hos os her i Sundparken er, 
at vi arbejder meget selvstændigt. I og 
med at vi kun er fem blå mænd, er vi 
også en lille enhed, og det giver et godt 
tilhørsforhold til hinanden. Det giver 
et tættere forhold kollegaerne imellem 
og til beboerne, som er søde og rare, 
fortæller ejendomsmesteren.

God og åben tone
Erling Petersen peger også på, at det 
sammentømrede forhold i den lille en-
hed gør, at man ikke ’bare’ melder sig 
syg, for så ved man, at det går ud over 
de andre i enheden. Samtidig er den 
gode og åbne tone blandt de fem blå 
mænd med til at give en god og hyg-
gelig arbejdsdag, hvor luften dagligt 
bliver renset.

- Her kan folk godt lide at komme 

på arbejde. Folk møder op hver dag, og 
det må være et tegn på, at vores lille 
team fungerer godt. Den lille enhed 
giver også mere nærvær og et tættere 
samarbejde. Her snakker vi alle fem 
sammen og får løst de ting, der er. 
Også hvis der er noget med beboerne, 
får vi snakket med dem, lyder det fra 
Erling Petersen, der også vurderer, at 
det gode samarbejde med inspektøren 
i Sundparken spiller ind på det lave 
sygefravær.

Et andet aspekt af Erlings og de blå 
mænds lave sygefravær er det gode 
samarbejde med beboerdemokraterne 
i Sundparken:

- Vi har et godt samarbejde med 
formand Charlotte Olsen og resten af 
bestyrelsen her. Alt andet lige gør det 
tingene meget nemmere, og det giver 
også os lyst til at komme på arbejde, 
forklarer Erling Petersen.

Ro og stabilitet
Erling Petersen fortæller også, at det 
lave sygefravær giver en ro og stabilitet 
til at løse de daglige arbejdsopgaver.

- Jeg skal ikke hver dag stå og tænke: 
Er der en mand syg i dag, og hvordan 

får vi så løst opgaverne? Det giver en 
ro og stabilitet for mig og kollegaerne 
imellem, siger han.

Generelt er der fokus på lavt syge-
fravær hos Boliggårdens ansatte i de 
forskellige afdelinger.

Derfor glæder det også Per-Henrik 
Schultz-Jensen, sekretariatschef og 
personaleansvarlig i Boliggården, at 
de blå mænd i Sundparken havde nul 
dages sygefravær i 2016:

- Vi er glade for det lave sygefravær i 
Sundparken. Det viser noget om, at det 
kan lade sig gøre, når der holdes fokus 
på sygefraværet. Vi vil fortsat have 
fokus på det lave sygefravær i Boliggår-
den, hvor det inden for nogle persona-
legrupper desværre er for højt, lyder 
det fra Per-Henrik Schultz-Jensen.

Han er overbevist om, at tendensen 
og erfaringerne med hensyn til lavt 
sygefravær fra en lille enhed som i 
Sundparken sagtens kan overføres 
til større enheder af blå mænd andre 
steder i Boliggårdens afdelinger.

- Blot der er fokus på det, for det er 
dét, som det handler om: At vi holder 
os det lave sygefravær for øje og itale-
sætter det, slutter Per-Henrik.       frank

- Her kan folk godt lide at 
komme på arbejde. Folk 
møder op hver dag, og det 
må være et tegn på, at 
vores lille team fungerer 
godt. Den lille enhed giver 
også mere nærvær og et 
tættere samarbejde. Her 
snakker vi alle fem sam-
men og får løst de ting, der 
er. Også hvis der er noget 
med beboerne, får vi snak-
ket med dem, lyder det fra 
Erling Petersen, der også 
vurderer, at det gode sam-
arbejde med inspektøren i 
Sundparken spiller ind på 
det lave sygefravær.
             (Foto: Mikkel Frank)

UDDANNELSE: Abildvængets Bib-
liotek, der ligger centralt placeret ved 
Boliggårdens afdelinger Abildvænget, 
Grønningen, Damvænget, Blicherpar-
ken og Søvænget i Helsingør, byder nu 
på uddannelsesvejledning.

- I forbindelse med vores Lektiecafé 
på biblioteket har vi nu indgået en 
aftale med vejleder Charlotte Dra-
chmann fra UU-Øresund. Alle er 
velkomne til at komme forbi for at få 
et råd eller drøfte en ide. Allerede fra 
7. klasse er det relevant at tænke på 
uddannelse, lyder det fra folkene bag 
uddannelsesvejledningen.

Forældre er også meget velkomne 
til uddannelsesvejledning, da der 
findes mange regler og tidsfrister, som 
der skal holdes styr på i forbindelse 
med en uddannelsesplan.

Uddannelsesvejledningen kan svare 
generelt på diverse spørgsmål, men i 
visse konkrete sager skal svaret lige 
tjekkes og kan herefter formidles pr. 
telefon eller brev.
UU-Øresund kan træffes på bib-
lioteket den sidste torsdag i hver 
måned kl. 14:00.
Abildvængets Bibliotek finder du 
på adressen Abildgaardsvej 2 i Hel-
singør. Du er også velkommen til 
at kontakte biblioteket på telefon 
4928 3640. Ungevejlederen Char-
lotte Drachmann kan du kontakte 
på telefon 2527 3276 eller via mail: 
cdr@uuoresund.dk              frank

Ny vejledning 
om uddannelse

RENHOLD: Nu er alle de nedgravede affaldsstandere ved at være færdigetableret i 
Boliggårdens afdeling 12, Blicherparken i Helsingør.

I forvejen kunne beboerne i Blicherparken benytte ti nedgravede affaldsstan-
dere i boligområdet, og nu er de sidste to ved at være ’køreklar’, så beboerne ud til 
Kingosvej også får nem og let adgang til de betjeningsvenlige affaldsstandere.

- De er næsten klar til at blive taget i brug, fortæller Blicherparken-formanden 
Poul Jensen og fortsætter:

- Vi er meget glade for affaldsstanderne her i Blicherparken, for de fungerer godt, 
og beboerne er flinke til at bruge dem på en fornuftig måde.

Sidste ting på plads
Ifølge Jesper Aasvang, ejendomsmester for Team 3, der blandt andet dækker 
Blicherparken, venter man nu blot på at få klaret de sidste ting i forbindelse med 
el-ledninger og lysmaster ud til Kingosvej, så vognmanden kan komme til med sin 
lastbil for at tømme de nedgravede affaldsstandere.

Poul Jensen glæder sig i hvert fald over, hvad affaldsstanderne har betydet for 
boligområdet:

- Det gode for beboerne er, at der ikke længere ligger affald og flyder. Det har 
affaldsstanderne og beboernes gode brug af dem været med til at dæmme op for. 
Der ligger heller ikke så meget og flyder på græsplænerne mere. Det er blevet meget 
bedre, lyder det fra Poul Jensen.

Der er i alt 238 lejemål i Blicherparken, der blev opført i årene 1952-55.
                    Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen

Det er blevet meget bedre

- Vi er meget glade for affaldsstanderne. De fungerer godt, og beboerne bruger dem 
på en fornuftig måde, fortæller Poul Jensen, formand i Blicherparken.

ADVOKATVAGTEN: Vidste du, at du 
kan få gratis mundtligt råd af Advo-
katvagten?

Det sker på Helsingør Hovedbiblio-
tek, Kulturværftet (2. etage, Fiktion) 
den første og den tredje torsdag i hver 
måned kl. 17-18. Erfaringsmæssigt er 
Advokatvagten godt besøgt, og derfor 
har det vist sig nødvendigt at lave et 

Gratis advokatråd på Kulturværftet
køsystem. Du kan møde op allerede kl. 
16.30 for at få udleveret et nummer til 
køen, hvis du ønsker at besøge Advo-
katvagten. Der er et begrænset antal 
pladser, så det er en god ide at komme 
i god tid.
Advokatvagten, Hovedbiblioteket 
Kulturvæftet, 1. + 3. torsdag i hver 
måned kl. 17-18. Gratis.

Du kan møde ungevejleder Charlotte 
Drahcmann på Abildvængets Bibliotek 
i Helsingør sidste torsdag i måneden.



Fastelavn i Boliggården
FASTELAVN: Fantasifulde udklædninger, boller, kakao og naturligvis tonsvis af tørre tæsk til 
tønderne. Det var noget af det, der var med til at gøre fastelavnsfesterne i flere af Boliggår-
dens afdelinger til en fin og farverig fornøjelse.

Bendt Olesen (Vapnagaard), Steen Uthaug (Blicherparken), Charlotte Olsen (Sundparken) og 
Majda Hamad (Nøjsomhed) var mødt op for at deltage i løjerne og for at knipse et par billeder 
fra fastelavnsarrangementerne.

Om fastelavnsfesten i Sundparken fortæller Charlotte Olsen blandt andet:
- Det var hyggeligt. Der var solgt 56 børnebilletter og cirka 20 billetter til voksne. Trods fin-
regn fik vi slået tønderne ned, og kongerne og dronningerne blev fundet. Der var mange gode 
udklædninger både hos børnene og de voksne Børnene fik slikposer, de voksne kunne varme sig 
på te og kaffe. En herlig formiddag trods det våde vejr. Vi lignede alle små våde hunde, da vi 
gik hjem, lyder det fra formanden i Sundparken.

Jytte Olesen, der er beboer på Vapnagaard, og som bestyrer afdelingens Facebook-side, var 
mødt op til fastelavn i Helsingørs og Boliggårdens største boligområde. Hun fortæller:
- Vapnagaards fastelavnsfest var i år ændret til at starte i det nye Kulturhus Syd med kaffe, 
kage og hygge. Der var gang i den og god stemning med det samme. Der var omkring 80 
børn og en masse voksne, og det var lidt sjovt, da der var fællesrasling sammen med nogle 
voksne ude i boligområdet med så mange børn, skriver Jytte på Facebook. 

Steen Uthaug fra Blicherparken oplyser, at over 30 børn var tilmeldt fastelavnsarrangementet 
i fælleshuset på Kingosvej i Helsingør, hvor beboere fra Grønningen, Abildvænget, Blicherparken 
samt Sø- og Damvænget var inviteret til fastelavn. 

Tak for alle de gode billeder fra afdelingerne.
Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen, Steen Uthaug, Majda Hamad og Charlotte Olsen
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FÆLLESHAVER: Ved to ’åbnings’-
arrangementer har beboerne i Nøjsom-
hed i Helsingør været med til at forme 
rammerne for BoGro-fælleshaveprojek-
tet, som løber af stablen hen over 2017.

Ved arrangementerne bliver der 
blandt kigget på de foreløbige skitser 
og besluttet, hvilken indretning af det 
nye fællesareal, beboerne vil gå efter 
at få realiseret.

Det sidste ’kick off’-arrangement 
sluttede ifølge Lyng Brøndum Dyr-
holm, projektudvikler på BoGro, af 
med et brag, hvor der også var gratis 
mad og underholdende indslag.

- Alle kan være med i BoGro-fælles-
haverne - både børn og voksne, lyder 
det fra Lyng, som du kan kontakte, 
hvis du ønsker at vide mere om BoGro-
fælleshaveprojektet i Nøjsomhed:
Tlf. 2964 9987
Mail: lbd@boliggaarden.dk 

BoGro er i gang i Nøjsomhed

Foto: Bendt Olesen

Fælleshaveprojektet BoGro, som begyndte i Tibberupparken i Espergærde i 2015 og 
rykkede til Vapnagaard sidste år, er nu groet videre til Nøjsomhed i Helsingør. Her 
mødte folkene bag projektet for nylig beboerne i Boliggårdens andenstørste afdeling.

FÆLLESVÆRKSTED: Det var oprindeligt et rullerum, men da 
ingen brugte det længere, lagde beboerne i afdelingen Ørehøj 
hovederne i blød for at finde ud af, hvad det så skulle bruges til.

Nu er løsningen fundet, og det gamle rullerum står som 
forvandlet.

Den næsten antikke rullemaskine er fjernet, strøm er lagt 
ind, og beboerne har hængt forskellig slags værktøj op, samtidig 
med at rummet er sikret med brandslukker, brandtæppe og 
nødudgang.

Til gavn og glæde
Dermed er Ørehøjs fællesværksted født.

- Rummet havde stået ubrugt i årtier, og der er ingen, der 

længere kan huske, hvornår den gamle rulle sidst var i 
brug. Nu bliver rummet brugt, og her i afdelingen har vi 
haft meget glæde af det. Beboerne skulle lige ’opdage’, at 
Ørehøj faktisk råder over det her fællesværksted, fortæller 
Ørehøjs formand, Peter Kirkeby til Tagryggen, da vi bliver 
vist rundt i ’de hellige haller’.

Cykler er også velkomne
Peter Kirkeby & Co. har gjort opmærksom på det nye fæl-
lesværksted ved at holde åbent hus. Derudover har han 
sørget for at nævne det på beboermøderne i afdelingen og 
skrive lidt om det på Ørehøjs egen hjemmeside.

- Indtil videre har nogle af beboerne snedkereret lidt 
her i fællesværkstedet, andre har stået og malet her nede, 
og jeg har hjulpet nogle af beoerne med at lave deres cyk-
ler, fortæller Peter Kirkeby.

Passer på rummet i fællesskab
Fællesværkstedet renholdes af beboerne selv, og det står til 
fri afbenyttelse for beboerne, når de blot overholder de få 
og enkle regler, der er for brugen af stedet.

Eksempelvis skal man som beboer efterlade værk-
stedskælderen i samme rengjorte stand, som da man kom, 
og af hensyn til de andre beboere i afdelingen er brugen af 
støjende værktøj begrænset til udelukkende at finde sted i 
timerne fra klokken otte om morgenen til klokken 19 om 
aftenen.

Ørehøj er opført i årene 1953-55 og omfatter 40 lejemål.
            Tekst og foto: Mikkel Frank

Her hjælper vi hinanden

APOTEK: I begyndelsen af februar 
drejede apoteksudsalget på Kingosvej 
i Helsingør nøglen om. Tanken er at 
erstatte det med et ’rigtigt’ apotek i 
Gefioncenteret.

Dermed har beboerne i Boliggår-
dens afdelinger Grønningen, Abild-
vænget, Damvænget, Blicherparken, 
Søvænget, Holbergsvej og Ewaldsvæn-
get fået længere til apoteket. De 
beboere, der ikke kan gå eller køre til 
det nye apotek i Gefioncenteret, får 
mulighed for at hente receptpligtig 
medicin hos Min Købmand på hjørnet 
af Kingosvej og Blichersvej - altså i 
forholdsvis kort afstand fra Kingosvej-
apoteket, der nu er lukket.

Meget brugt apotek
Apoteket på Kingosvej har ligger der i 
årtier til gavn og glæde for beboerne i 
Helsingørs ’grønne trekant’. Men nu er 
det altså slut.

Blandt beboerne i Boliggårdens 
afdelinger i området er der blandede 
reaktioner på lukningen af apoteksud-
salget.

- Apoteksudsalget har været meget 
brugt af beboerne her i Blicherparken 
og i området her i det hele taget, så jeg 
er overbevist om, at der er mange, der 

Apoteket på Kingosvej lukker
er kede af, at det nu er lukket. Kede-
ligt, kedeligt! Men det havde været 
endnu værre, hvis det var Abildvæn-
gets Bibliotek, det var gået ud over, for 
det er der mange ældre her i området, 
der bruger, lyder det fra Poul Jensen, 
beboer og formand i Blicherparken, 
der er en af de nærmeste naboer til 
bygningen, hvor det nu lukkede apo-
teksudsalg lå.

Aase Frisk, formand for Abild-
vænget, er heller ikke begejstret for 
lukningen:

- Her i Abildvænget har vi en hel 
pensionistblok, hvor der er mange, der 
bruger apoteket, så jeg blev ked af det, 
da jeg hørte, at det lukker. Jeg synes 
ikke, at det er en god ide, for der har 
altid været mange inde på apoteket. 
Så det er trist for beboerne her, mener 
jeg. I mine øjne er det en nødløsning, 
at vi fremover kan hente receptpligtig 
medicin hos Min Købmand, men det 
er trods alt bedre end ingenting, lyder 
det fra Aase Frisk.

På den anden side af Kingosvej har 
budskabet om lukningen af apoteks-
udsalget også bredt sig blandt bebo-
erne i Sø- og Damvænget:

- Jeg tror umiddelbart ikke, at luk-
ningen af apoteksudsalget kommer til 

at betyde den store forskel. Men det er 
naturligvis altid ærgerligt, når en for-
retning lukker, siger Jane Kunz, beboer 
og formand i Damvænget.

Rykker tættere på
Jane Kunz bakkes op af formanden for 
Holbergsvej:

- Hos os henter beboerne hoved-
sageligt receptpligtig medicin, så for 
os på Holbergsvej rykker ’apoteket’ 
egentlig tættere på, når vi kan hente 
medicinen i Min Købmand. Så for os 
- isoleret set - bliver det faktisk bedre, 
fordi vi ikke skal gå så langt, vurderer 
Niels Schüum, formand i afdelingen 
Holbergsvej.

De samme positive takter ser Chri-
stian Nielsen, formand i Grønningen, 
for beboerne i nærområdet:

- Jeg tror ikke, at lukningen får så 
store konsekvenser for de fleste af 
beboerne, da der bliver åbnet et nyt 
og større apotek i Gefioncenteret. Jeg 
synes, at det er positivt, at der er lavet 
et samarbejde med Min Købmand på 
Blichersvej om udlevering af recept-
pligtig medicin for dem, der har 
besvær med at hente medicinen.
Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Ole-
sen, Jacob Jürs og Mikkel Frank

Aase Frisk (nederst til venstre), 
formand for Abildvænget, er ikke 
begejstret for lukningen af apoteket 
på Kingosvej i Helsingør:
- Her i Abildvænget har vi en hel 
pensionistblok, hvor der er mange, 
der bruger apoteket, så jeg blev ked 
af det, da jeg hørte, at det lukker. Jeg 
synes ikke, at det er en god ide, for 
der har altid været mange inde på 
apoteket. Så det er trist for beboerne 
her, mener jeg, siger Aase Frisk.
Christian Nielsen (nederst til højre), 
formand i Grønningen, ser positivt 
på lukningen af det lokale apotek:
- Jeg tror ikke, at lukningen får så 
store konsekvenser for de fleste af 
beboerne, da der bliver åbnet et nyt 
og større apotek i Gefioncenteret, 
lyder det fra Grønningen-formanden 
til Tagryggen.
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Harmonika-forår hver torsdag
KLUBLIV: Fødderne vipper lystigt i takt, tonerne klinger ud 
i lokalet, og øjnene fokuserer koncentreret på nodearkene til 
melodien ’Harmonika-forår’ foran musikerne.

Tagryggen er på besøg hos Boliggårdens Harmonikaklub. 
Ja, du læste rigtigt - Boliggårdens Harmonikaklub; sådan fin-
des faktisk - og den findes i bedste velgående. Det er formand 
Svend Virkelyst (billedet øverst til højre) og de andre musi-
kere, der hver torsdag aften øver i Aktivitetscentret Hamlet i 
Helsingør, et levende eksempel på.

Sjov og hygge
Klubben, der i dag tæller 13 medlemmer i den modne alder, 
blev grundlagt tilbage i 1984 og bar dengang navnet Boligsel-
skabets Harmonikaklub.

I dag er der stadig et par af klubbens medlemmer tilbage, 
som bor i en af Boliggårdens afdelinger, og så er der folk fra 
Ålsgårde, Espergærde, Hørsholm, Humlebæk og Helsingør. 
En broget flok, der mødes med harmonikaer, guitarer, vio-
liner, trommer og ikke mindst masser af godt humør for at 
gøre øveaftnerne sjove og hyggelige.

- Samle medlemmerne til hyggeligt musikalsk samvær til 

styrkelse af kollegiale og kammeratlige forhold, som der står 
i klubbens vedtægter, der også fortæller om ’at sprede glæde 
gennem musikspil’.

Musikken holder mig ung
En af dem, der er med til at istemme ’KronborgValsen’, ’Bal 
i Ballerup’, ’Man bli’r så glad, når solen skinner’ og ’Den 
gamle gartner’ i klubben, er 85-årige Ib Hansen:

- Vi har været en hel del ude at spille i de forskellige afde-
linger - Sundparken, Rolighed, Abildvænget - og det er rart. 
Det skaber en vis glæde for os og for beboerne. Jeg holder på, 
at vores klub er en hyggeklub. Det er på grund af musikken, 
at jeg holder mig så ung, griner Ib Hansen, inden han ’iklæ-
der’ sig harmonikaen for at gøre klar til aftenens musiceren. 
Alle er velkomne til at kigge inden for hos Boliggårdens 
Harmonikaklub, når der er øveaften torsdage kl. 19 
i Aktivitetscentret Hamlet i Helsingør (Kronborgvej 
1C). Ønsker du at høre mere om klubben, eller kunne 
du tænke dig at være med til at spille i klubben, er du 
velkommen til at kontakte formanden Svend Virkelyst 
på tlf. 4167 4563.            frank 

Boliggårdens Harmonikaklub, der i dag tæller 13 medlemmer, blev grundlagt tilbage i 1984. I dag er der stadig et par medlemmer 
tilbage, som bor i en af Boliggårdens afdelinger, og så er der folk fra Ålsgårde, Espergærde, Humlebæk og Helsingør. En broget 
flok, der mødes med harmonikaer, guitarer, violiner, trommer og ikke mindstmasser af godt humør.   (Foto: Bendt Olesen)

AFDELINGERNE I GLIMT: Normalt byder han på billeder 
fra julemarkeder, bingospil i Fælleshuset på Kingosvej og an-
dre arrangementer i området ved Blicherparken, Grønningen 
og Damvænget i Helsingør.

Men nu er han dykket ned i sin egen fortid for at finde 
fotografiske minder frem fra dengang, Blicherparken og 
området omkring endnu var et helt nyt kvarter i byen.

Det er Steen Uthaug fra Blicherparken, der har taget 
en slentretur igennem sit eget familiealbum. Her har han 
udvalgt et par gamle sorthvide billeder fra dengang, han selv 

Fra Uthaugs fotoalbum
var dreng og lige havde fået en fin ny cykel.

Uthaug bor stadig i Blicherparken og kender derfor alt til 
de forandringer, der lige så stille er rislet ned over området 
hen over årene. Men de smukke hvide boligblokke med de 
karakteristiske altaner og det røde tegltag står stadig som 
dengang i midten af 50’erne, da Blicherparken var ’nyfødt’.

Ta’ med på en nostalgisk rundtur i en lille håndfuld af 
Uthaugs sort-hvide familieskilderier.

God tur!
Tekst: Mikkel Frank  Foto: Fra Steen Uthaugs familiealbum 

- Billedet her tog min far, Ejvind Rasmussen i august 1962, da jeg var syv 
år gammel. Jeg havde lige fået min første rigtige cykel af mine forældre, og 
den var jeg stolt af. Nu kunne jeg cykle til Gurrevejens Skole, hvor jeg gik. 
Billedet er taget foran den blok i Blicherparken, hvor jeg boede som dreng. 
Jeg cyklede på græsset her i Blicherparken, og så var der beboere, der stod 
på altanen og brokkede sig, for dengang måtte man hverken cykle eller gå 
på græsset. Det er svært at forestille sig i dag, fortæller Steen Uthaug.

- Her er jeg flankeret af min søster 
Tove. Billedet er taget ved den blok i 
Blicherparken, hvor vi boede som børn, 
beretter Steen Uthaug.

- Sommeren ’58. Her er jeg tre år gammel og er blevet 
iklædt shorts og min fine kortærmede skjorte med vete-
ranbiler på. Min far tog billedet med sit gamle bokska-
mera på bagsiden af den blok, hvor jeg boede som dreng, 
husker Steen Uthaug.
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ELLEKILDEHAVE: Det oser af hygge 
og gæstfrihed, allerede da Tagryggen 
træder ind ad døren til det lille hjem i 
Ellekildehave ved Ålsgårde.

Vi er på besøg hos ægteparret 
Maria Lucia Rasmussen på 85 og Louis 
Mogens Rasmussen, der snart runder 
de 87.

Inde i dagligstuen har Lucia, som 
hun blot kaldes af naboer og ’hunde-
venner’ i Ellekildehave og omegn, di-
sket op med friskbagte boller, nybagt 
amerikansk æbletærte og friskbrygget 
te. Selv det Musselmalet kaffestel er 
kommet på bordet i selskab med en 
stribe fine servietter.

Tilbage til Nordsjælland
Parret flyttede til Ellekildehave for 21 
år siden, da Lucia og Mogens rykkede 
deres nordjyske teltpæle op for at søge 
tilbage mod Nordsjælland og Helsin-
gør-området.

Krondiamantparret fra Ellekildehave
- Vi ville begge to gerne tilbage til 

Nordsjælland. Det er her, vi har vores 
børn, børnebørn og hele vores sociale 
omgangskreds. Så vi solgte huset i 
Terndrup og flyttede her til Ellekilde-
have, fortæller Lucia og Mogens, mens 
den varme te damper fra de fine hvide 
kopper med de blå dekorative linjer.

Og det nordsjællandske og Helsin-
gør var bestemt ikke ukendt land for 
ægteparret. Før Terndrup boede Lucia 
og Mogens i eget hus på Galschiøtsvej 
i Helsingør, hvor han var kommet i 
lære som maskinarbejder på Helsingør 
Skibsværft tilbage i 1945. Lucia har 
igennem årene arbejdet som sygehjæl-
per forskellige steder.

- Da vi flyttede fra Nordjylland 
søgte vi en lejlighed, og så fik vi 
tilbudt den her bolig i Ellekildehave. 
Dengang var der desværre ikke mulig-
hed for, at vi kunne flytte til Helsin-
gør. Vores udestue er skyld i, at vi er 

blevet i Ellekildehave, smiler Lucia og 
fortsætter:

- Generelt har vi et godt naboskab 
her, og vi har fået en hel del søde ven-
ner i Ellekildehave.

Helt målløs
Det gode naboskab viste sig også, da 
ægteparret holdt åbent hus i Ellekil-
dehaves fælleshus i forbindelse med 
deres krondiamantbryllup i december 
2016.

- Der kom så mange mennesker, 
at jeg var helt målløs. Ole Madsen 
holdt en tale, så jeg ikke kunne holde 
tårerne tilbage. Det kan slet ikke be-
skrives, hvor rar Ole Madsen er.

I alt er der 168 lejemål i Ellekilde-
have. Og i hvert fald ét af dem oser det 
af hygge og gæstfrihed. Det kan Tag-
ryggen skrive under på efter besøget 
hos Lucia og Mogens.
       Tekst og foto: Mikkel Frank

NAVNE: Familie, beboere, beboerde-
mokrater, kollegaer og håndværkere 
var mødt op på Vapnagaard for at 
sige farvel til Anette Winther, der har 
arbejdet som kontorassistent i Helsin-
gørs og Boliggårdens største boligom-
råde i næsten 36 år.

Nu siger hun tak og farvel til den 
arbejdsplads, der har fyldt halvdelen 
af hendes liv.

Med til at sende Anette godt af 
sted ind i sin ’tredje alder’ var blandt 
mange andre Birte Flæng Møller, 
Boliggårdens direktør, der gav et par 
ærlige og kærlige ord til kontorassi-
stenten:

- Det er ikke nogen hemmelighed, 
at du og jeg ikke altid har været enige. 
Vi hare haft vores diskussioner gen-
nem årene. Jeg tror, at beboerne på 
Vapnagaard skal være glade for dig, 
og for at det ikke altid var mig, der 
fik min vilje. Vi ses i Boliggårdens 
pensionistklub, lød det med et smil fra 
Boliggårdens direktør.

Også Anje Holmstad, formanden for 

Anette siger farvel til Vapnagaard

Vapnagaard, var mødt op for at tage 
afsked med Anette:

- Efter rigtig mange gode år på 
Vapnagaard, skal du nu være direktør 
i dit eget liv, Anette. Tak for indsat-
sen på Vapnagaard og held og lykke 
fremover, sagde Anje Holmstad til 
Anette Winther, der trods følelserne og 
øjeblikkets bevægelse alligevel havde 
fatning og stemme nok til at give et 
par ord til de fremmødte:

- Tak for at I alle sammen kom, tak 
for gaverne og ikke mindst, tak for alle 
de mange års gode samarbejde, lød det 
fra Anette, der nu går på pension og 
får mere tid til børnebørnene.
Du kan se flere af Bendt Olesens bil-
leder fra Anette Winthers afskeds-
reception på Vapnagaards hjemme-
side vapnet.dk og på Boliggårdens 
hjemmeside boliggaarden.dk
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Vapnagaards varmemester Carsten Jørgensen tager afsked med Anette Winther.

En mester takker af i Nøjsomhed
NAVNE: Efter 34 års ansættelse går 
Torleif Nielsen nu på efterløn.

Torleif har været ejendomsmester i 
Team 10, hvor han har haft sin daglige 
gang i Boliggårdens afdeling 105 Nøj-
somhed på toppen af Helsingør.

I anledning af at Torleif går på ef-
terløn, var der for nylig trommet sam-
men til afskedsreception i Nøjsomheds 
fælleshus, hvor beboere, beboerdemo-
krater, familie og kollegaer - herunder 
Boliggårdens direktør, Birte Flæng 

Møller - var mødt op for at sende Hr. 
Nielsen godt af sted på sit otium (bil-
ledet i midten). Også Hasse Oschlak fra 
Nøjsomheds Beboerblad (billedet til 
højre) var med til afskedsreceptionen.
       Tekst og foto: Mikkel Frank
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Kjeld er hjælpsomheden selv

Jeg synes, at (skriv navn) _________________________________________
____________________________ 

(adresse)____________________________________________________
 
skal have ’Min gode nabo’-chokolade, fordi: __________________________
 
___________________________________________________________
 
___________________________________________________________
 
___________________________________________________________

Indsender (Dit navn og telefonnummer)_____________________________
 
___________________________________________________________

MIN GODE NABO: De gode naboskaber bor og gror rundt omkring i Boliggårdens 
afdelinger. Se nu bare Ellekildehave ved Ålsgårde, der bugner af gode naboer.

En af dem er Kjeld Langhoff-Sørensen, som Trang-Dai Petersen synes, er en fanta-
stisk nabo:

- Kjeld har lige siden min første dag i Omgangen været hjælpsomheden selv. Om 
vinteren smider han lige lidt salt i mit indgangsparti, om sommeren slår han lige 
græsset i forhaven, og det er alle de små hverdagsglæder, jeg oplever, der nu får mig 
til at indstille Kjeld til æren og chokoladen med stort tak for alt det, han har gjort for 
mig gennem de sidste syv år, fortæller Trang-Dai Petersen til Tagryggen.

Hun prøver også at lade det gode naboskab gå den anden vej:
- Jeg prøver at gengælde lidt den anden vej med mine vietnamesiske madkundska-

ber og med dansk bagværk, men det er Kjeld, der er den rigtig gode nabo for mig.
Du kan indsende forslag til ’Min gode nabo’ på mif@boliggaarden.dk      frank

Foto: Mikkel Frank


