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50 år i samme bolig
Farvel til BoGro
Ny varmecentral
luner i en kold tid
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Boliggården scorer højt på effektivitet

TAGRYGGEN
Udgiver og distributør
Boliggården

HØJDESPRINGER: Boliggården er et
af de mest effektive boligselskaber i
Danmark.
Det viser en rapport, som Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet.
Ud af 47 boligorganisationer på
landsplan med mere end 2.500 boliger
og over 20 afdelinger placerer rapporten Boliggården som den fjerde mest
effektive set i forhold til huslejeniveauet. Ikke overraskende anser Boliggårdens bestyrelse og direktion den
placering som meget tilfredsstillende.

Boligselskabets bestyrelse
Formand Charlotte Olsen, næstformand Christian Nielsen samt bestyrelsesmedlemmerne Claus Pedersen,
Anje Holmstad, Grethe Leerbech,
Vinnie Thun Refstrup, Caroline Brix
Olesen, Bo Langhoff, Mikkel Selander,
Henry Lundblad og Henning Zielnik
Administration
Direktør, Lars Gruby,
Sekretariatschef, Per-Henrik
Schultz-Jensen, teknisk chef Benny
Mulbjerg, leder af udlejningen Mia
Memborg og økonomichef, Helen
Holmgaard
Bladets redaktion
Lars Gruby (ansvarshavende),
Jacob Jürs (redaktør), Mikkel Frank
(journalist) og Bendt Olesen (fotograf)
Informationsudvalg
Lars Gruby, Henry Lundblad, Vinnie
Thun Refstrup, Jacob Jürs, Mikkel
Frank, Grethe Leerbech, Per-Henrik
Schultz-Jensen og Steen Uthaug.

Udgivelse
TAGRYGGEN udkommer fire gange
årligt og distribueres til Boliggårdens
lejere og andelsboligforeningen Røntofte samt Marienlyst Boligselskab,
cirka 6.100 eksemplarer i alt.
Bidrag til bladet
Artikler, fotos, tegninger og lignende
modtages gerne. Anonyme indlæg
bringes ikke, men indlæg kan optages
under mærke. Indlæg står for indsenderens eget ansvar.
Tryk
Hillerød Grafisk ApS

Boliggårdens nye direktør Lars Gruby (til venstre) er trukket i arbejdstøjet for at
arbejde nogle dage ude i boligselskabets afdelinger sammen med teknisk chef, Benny
Mulbjerg (til højre).					
(Foto: Ditlev Jensen)

Effektivitet over gennemsnittet
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har
også udarbejdet en rapport selvstændigt for Boliggårdens effektivitet i
afdelinger og administration.
Her viser rapporten, at Boliggården
har en samlet gennemsnitlig effektivitetsprocent på 93, hvilket er over
Region Hovedstadens gennemsnit på
75 procent.
Resultatet glæder Boliggårdens
direktør, Lars Gruby:

Ud af 47 boligorganisationer på landsplan med mere end 2.500 boliger og over 20
afdelinger placerer en rapport fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Boliggården som
den fjerde mest effektive set i forhold til huslejeniveauet. Boliggårdens bestyrelse og
direktion ser den placering som meget tilfredsstillende.
(Foto: Bendt Olesen)
- Det er en meget tilfredsstillende
måling. Dog skal vi huske på, at det
er et øjebliksbillede, som hurtigt kan
ændre sig, og som vi skal arbejde

målrettet for at fastholde, lyder det fra
direktøren.
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Billige og trygge boliger
LEDER: To måneder er der gået, siden
jeg overtog posten som direktør i
Boliggården.
Det er gået hurtigt, men jeg vil benytte denne lejlighed, min første leder,
til at takke alle - beboere, bestyrelser
og medarbejdere for en overvældende
modtagelse. Jeg er meget taknemmelig
og synes, at det lover godt for fremtiden og giver energi til at give den en
ekstra ’skalle’.
Jeg suger stadigvæk indtryk til
mig. Det går godt i Boliggården, og
der er gang i rigtig mange nye ting.
Ny organisering i driften og tiltag i
administrationen, der skal sikre samarbejde på tværs og en bedre udnyttelse af ressourcerne, er bare nogle af
de mange initiativer, som er sat i værk
i de seneste måneder. Det er min tilgang, at vi skal bygge på alt det gode,
som allerede er i gang, og så tilføre det
’lidt ekstra’, som jeg håber, at jeg kan

bidrage med.
I de sidste syv og et halvt år har
jeg beskæftiget mig med ejendomsadministration og drift af ejendomme
i to store ejendomsadministrationer,
der har undergået store forandringer
i de perioder, jeg har været ansat. Jeg
kommer derfor med nogle erfaringer
og viden - og med nogle anderledes
tilgange. Det skal vi udnytte - hvis vi
kan.
Jeg glæder mig rigtig meget til
fremtiden i Boliggården. For mig er
det vigtigt, at Boliggården er én virksomhed, hvor vi er sammen om at løse
opgaverne, og hvor alle medarbejdere
- i driften og i administrationen sikrer
tidssvarende, billige og trygge boliger
til vores beboere.
Glædelig jul og godt nytår!
		
			

Med venlig hilsen
Lars Gruby

Foto: Eline Lange Hansen

Kontakt til Tagryggen
4925 2637 | 4925 2697
5182 6694 | 2082 8833
jj@boliggaarden.dk
mif@boliggaarden.dk
Tagryggen, Vapnagaard Servicecenter,
Hovmarken 7, 3000 Helsingør
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Efter tre år med fælleshaver, fællesspisning og andre fællesarrangementer siger folkene bag BoGro-projektet nu tak og farvel –
særligt til beboerne på Vapnagaard og i Nøjsomhed. Onsdag den 22. november holdt BoGro afskedsreception i Nøjsomhed.

Farvel til fælleshaveprojekterne
HAVELIV: Efter tre år med fælleshaver,
fællesspisning og andre fællesarrangementer siger folkene bag BoGro-projektet nu tak og farvel - særligt til beboerne
på Vapnagaard og i Nøjsomhed.
Onsdag den 22. november holdt
BoGro afskedsreception i Nøjsomheds
aktivitetshus i Helsingør. Ved samme
lejlighed blev haverne overdraget til
beboerne i Boliggårdens andenstørste
afdeling.

- Haven er blevet omlagt fra at være
en fælleshave, til at bestå af 18 private
havelodder og to fælles urtebede. Beboere kan skrive sig op til et havebed,
som de kan dyrke, som de vil. De, som
er aktive i haven, vil deles om redskaber og de fælles faciliteter i haven.
Der var rift om havelodderne, og der
er kun få tilbage. Er man interesseret
i et havelod, kan man gå til folkene i
Helhedsplanen i Nøjsomhed (Kristian,

Majda og Maria) og skrive sig på listen,
fortæller Eline Lange Hansen fra
BoGro-fælleshaveprojektet.
BoGro-fælleshaveprojektet er støttet
med 6,7 mio. kroner af Nordea-fonden
som en del af puljen ‘Det gode liv i
byen’. BoGro er et samarbejde mellem
de to boligselskaber Nordkysten og
Boliggården samt den almennyttige
forening ’Haver til Maver’.
frank
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Lindevangsvej – så dejligt fredeligt
AFDELINGSPORTRÆT: De grønne
områder, den rolige stemning og de
velholdte fællesarealer springer én i
øjnene, når man bevæger sig ind i Boliggårdens afdeling 113 Lindevangsvej
i Helsingørs frodige udkant.
Poul Erik Truelsen, der er formand
i afdelingen, flyttede ind, da rækkehusene stod færdigbyggede på Dyresøvej
i 1989. Og han har boet her lige siden.
- Der var så dejligt fredeligt herude.
Det var fantastisk. Vi flyttede her til fra
Nøjsomhed, hvor vi havde boet siden
1967, og hvor flere af de andre her ude
også kom fra. De mennesker, der flyttede ind her dengang var i den produktive alder, mens kvarteret i dag mere
er blevet et guldbryllupskvarter med
en enkelt ung familie som undtagelse,
forklarer Poul Erik, mens han viser
Tagryggen rundt i sin hyggelige bolig.

Luft og grønne områder
Selv om næsten 30 år er gået, siden
han flyttede fra Nøjsomhed og ind på
Dyresøvej, er det stadig det fredelige
og rolige, der præger området med de
34 rækkehuse i et eller to plan.
- Her er luft og grønne områder. Her
er kun en smule trafikstøj og stort set
ingen støj fra naboer. Her er det rart at
gå uden for i haven og sidde at grille
om sommeren, for det er et stille og ro-

ligt kvarter, hvor beboerne trives med
at slappe af og passe deres haver. Vi
kender hinanden her og snakker lidt
sammen, men vi render ikke på besøg
hos hinanden hver dag. Vi føler os ikke
indeklemt her, for her er højt til loftet.
Jeg nyder at kunne gå ud i min have
og lave lidt havearbejde eller sidde og
nørkle med mit fiskegrej. Jeg glemmer
næsten helt at nævne naturen omkring afdelingen og søen. Da vi netop
ikke er plaget af trafikstøj, kan vi høre
fuglene – specielt i foråret. Og så får vi
af og til besøg af dådyr og ræve, smiler
Poul Erik, der også peger på, at skoven
Teglstrup Hegn ligger lige i nærheden
af Lindevangsvej:
- Det nyder beboerne på den måde,
at de går en tur i skoven. Det har jeg
indtrykket af, at der er flere, der gør.
På den måde er det et dejligt fritidsområde. Her cykler beboerne også og
benytter vores cykelskur, lyder det
fra formanden, der allerede nu kan se
frem til at fejre Lindevangsvejs 30 års
jubilæum i 2019.

Beboerne ta’r selv ansvar
Beboerne i afdelingen står også selv
for at pleje og passe de grønne arealer
omkring boligerne. Det gør, at folk i
afdelingen passer bedre på området.
- Vi har to havedage om året. Det er
meget vigtigt, at beboerne selv er med
i det fælles arbejde med de grønne
områder, for på den måde får vi selv
ansvar for arealerne herude, siger Poul
Erik Truelsen, der også opsummerer
nogle af de tiltag, beboerne nyder godt
af i disse år.
Tagene er netop ved at blive renset
i afdelingen, hvor der i slutningen af
2017 og begyndelsen også arbejdes
med efterisoleringen af lofterne i boligerne. Nye vejbump er på tegnebrættet, ligesom afdelingen skal have nye
tagrender og ny asfalt. For et par år
siden blev der installeret nye moderne
gasfyr i alle boligerne, der også har
fået nye køkkener.
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Ny varmecentral luner i Abildvænget

Kort om afd. 113 Lindevangsvej

Poul Erik Truelsen visewr som formand
rundt i afdeling 113 Lindevangsvej i
helsingør.
(Foto: Bendt Olesen)

- Det her er virkelig toppen af poppen inden for varmecentraler. Man får ikke noget, der er bedre end den her, og så er den oven
i købet nem og enkel at arbejde med for os, der har med den at gøre i det daglige, fortæller René Desheim, der i den seneste har
været med til at optimere og justere den nye varmecentral, så den kører, som den skal. 			
(Foto: Bendt Olesen)

Lindevangsvej og Dyresøvej i udkanten af Helsingør. Opført i 1989.
34 rækkehuse i et eller to plan med en lille have.
Husleje: 3.176 – 6.881 kroner om måneden
5 boliger med 1 værelse. 6 boliger med 2 værelser. 18 boliger med 3 værelser. 5 boliger med 4 værelser.
Se mere om afdeling 113 Lindevangsvej på Boliggårdens hjemmeside
boliggaarden.dk

VARME: Det er en kold tid, som vi lever i, men i Abildvænget går beboerne
ikke rundt og fryser.
Takket være ejendomsmester René
Desheim og afdelingens nye varmecentral er der nemlig godt styr på varmen,
der bliver sendt ud i beboernes stuer.
- Den gamle varmecentral fra 1986
var efterhånden utidssvarende og for
dyr i drift. Med den nye varmecentral,
som vi fik sat op i begyndelsen af
efteråret, regner vi med at få en besparelse på mellem 30 og 40 procent om
året på fjernvarmeforbruget, fortæller
René Desheim, da Tagryggen besøger
den velordnede varmecentral i Abildvænget i Helsingør.

Toppen af poppen
Ejendomsmesteren fortæller også, at
man regner med, at den nye varmecentral har tjent sig selv ind i løbet af fire
til fem år.

- Det her er virkelig toppen af poppen inden for varmecentraler. Man
får ikke noget, der er bedre end den
her. Og så er den oven i købet nem og
enkel at arbejde med for os, der har
med den at gøre i det daglige, fortæller
Desheim, der i den seneste tid har været ved at optimere og justere den nye
varmecentral sammen med et hold
teknikere, så den kører, som den skal.

Giver besparelser
Den nye og moderne varmecentral
giver straks besked via SMS til René
Desheim og hans kollegaer, hvis
der er et eller andet galt i driften på
centralen. På den måde kan de med
det samme se, hvor fejlen ligger, og de
har mulighed for at reagere på det, så
varmeforsyningen kan opretholdes til
glæde for beboerne.
- Det er fedt, at vi - og beboerne har fået den her nye og meget bedre

varmecentral, som forventeligt vil
give en besparelse på omkring 60.000
kroner om året i serviceudgifter set i
forhold til den gamle central, der også
fyldte meget mere, forklarer René Desheim, mens han viser rundt i hjertet
af Abildvængets varmesystem.

Det er fantastisk
Også Aase Frisk, formand i Abildvænget, luner sig over ibrugtagningen af
den nye varmecentral:
- Det er bare dejligt, at vi har fået
den nye central. Det trængte vi også
til, for der gik meget til spilde med
den gamle. Så jeg synes, at det er
fantastisk. Og så må jeg sige, at René
Desheim og VVS-folkene har gjort et
kæmpe stykke arbejde i forbindelse
med den nye varmecentral. Stor ros til
dem!, lyder det fra Aase Frisk.
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen
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Majda giver gode råd i Nøjsomhed
BEBOERRÅDGIVNING: Onsdage
kl. 10 – 12 sidder Majda Hamad fra
helhedsplanen i Nøjsomhed klar i
Aktivitetshuset på Sydvej 9A for at
rådgive beboere om løst og fast.

Onsdage kl. 10 – 12 rådgiver Majda
Hamad beboere på Sydvej 9A.

- Det kan være beboere, der har
fået et brev fra kommunen, som de
behøver hjælp til, eller måske skal
de ringe til lægen for at få svar på en
prøve og har brug for hjælp i den sammenhæng, fortæller Majda Hamad til
Tagryggen.

Hjælp med fagforening og skole
Majda kan også sørge for at hjælpe til
med at finde fagforening, eller hvis du
har fået et brev fra dine børns skole og
behøver hjælp til indholdet af brevet.
Du kan få hjælp til mange ting i
Aktivitetshuset om onsdagen, og det er
gratis at deltage i rådgivningen.
- Vi oplever, at der kommer beboere
fra Boliggården-afdelinger som Nøjsomhed, Rolighed og Vapnagaard for

Også hjælp i december
Du kan få rådgivningen i Aktivitetshuset sidste gang i år onsdag den 20.
december kl. 10 - 12.
Herefter er der ferie på grund af jul
og nytår, så første dag med rådgivning
i det nye år bliver onsdag den 3. januar
2018.
For mere information kontakt
Majda Hamad fra Helhedsplanen
i Nøjsomhed på tlf. 4023 5769 eller
via mail: mh@boliggaarden.dk

Tekst: Mikkel Frank

App’en ’Velkommen’ indeholder inspiration til den første
kontakt, godt naboskab,
kultur og kommunikation, og
den henvender sig blandt andet til beboerne i de almene
boliger.
’Velkommen’ er gratis og
kan hentes i App Store og i
Google Play.

Ny app skal fremme integrationen i hverdagen

INTEGRATION: Succesfuld integration kan opnås gennem gensidige relationer mellem gamle og nye borgere i
lokalsamfundet.
Derfor er BL - Danmarks Almene
Boliger og Foreningen Nydansker gået
sammen om app’en ’Velkommen’,
som opfordrer beboere og ansatte i de
almene boligområder til at tage godt
imod nyankomne flygtninge.
Danmark har netop fået sin første
app om god modtagelse af flygtninge.
App’en ’Velkommen’ henvender sig til
de personer, som møder flygtninge i
deres hverdag i de almene boligområ-

der, og som kan hjælpe de nye beboere
med at finde sig til rette i lokalområdet.

Byder de nye velkommen
Bent Madsen, direktør i BL - Danmarks
Almene Boliger, fortæller om det at
byde nye beboere velkommen:
- De almene boliger har altid taget
et samfundsansvar. Ikke alle flygtninge skal bo alment, men mange
skal, og for at sikre et godt naboskab
opfordrer vi beboere, afdelingsbestyrelser og ansatte til at byde de
nye velkommen. Flygtninge har som

- Dialog er vejen frem – også i familien. Dialogen med vores børn
kan være med til at dæmme
op for konflikterne, og den kan
gøre det lettere at løse dem, hvis
konflikterne opstår. Det nytter
at gå i dialog med sine børn og
blive ved med at gå i dialog med
dem – man må ikke give op, selv
om man møder modstand. Jeg
synes, der var mange gode og
væsentlige emner på de temaftener, og jeg håber, at der kommer flere af den slags aftener,
fortæller Souhad Daabas til
Tagryggen.
(Foto: Mikkel Frank)

at få hjælp her i Aktivitetshuset, lyder
det fra Majda Hamad.

		

udgangspunkt ingen erfaringer med
at bo alment, og det kræver derfor lidt
hjælp at lære boligafdelingens faciliteter, traditioner og regler at kende. En
god modtagelse i boligområdet danner
grobund for en god integration i det
danske samfundet, lyder det fra BLdirektøren.
App’en indeholder inspiration til
den første kontakt, godt naboskab,
kultur og kommunikation, og den
henvender sig blandt andet til beboerne i de almene boliger.
’Velkommen’ er gratis og kan
hentes i App Store og i Google Play.
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Dialog er vejen frem
FORÆLDRELIV: En række beboere
fra nogle af Boliggårdens afdelinger
har igennem flere temaaftener under
mottoet ’Vi forældre’ behandlet flere
forskellige aspekter af det at være
forældre.
Temaaftenerne har hovedsageligt
henvendt sig til forældre med børn
i alderen 0 – 12 år. Her kunne forældrene diskutere og udveksle erfaringer
med andre forældre og få viden og
inspiration, som er relevant for børnefamilier.
Blandt de mange emner ved temaaftenerne var blandt andet ’Sprogstimulering’, ’Børn, dialog og konfliktløsning’, ’Værdier i opdragelse’, ’Teenager
og kropsudvikling’ samt ’Læs med dit
barn’.

Værktøjer til hverdagen
Souhad Daabas fra Nøjsomhed er en af
de kvinder fra Blicherparken, Nøjsomhed og Vapnagaard, der deltog i
temaaftenerne, og hun har fået meget
ud af det:
- Det har været et rigtig godt, interessant og vigtigt projekt, fordi det har
givet mig og min familie nogle værktøjer, som vi kan bruge i hverdagen.
Dialog er vejen frem – også i familien.
Det er vigtigt, at vi som forældre lige

træder et skridt tilbage og inddrager
vores børn i dialogen i familien, når
vi ønsker at løse en eventuel konflikt.
Dialogen med vores børn kan være
med til at dæmme op for konflikterne,
og den kan gøre det lettere at løse dem,
hvis konflikterne opstår. Det nytter at
gå i dialog med sine børn og blive ved
med at gå i dialog med dem – man må
ikke give op, selv om man møder modstand. Jeg synes, der var mange gode
og væsentlige emner på de temaftener,

og jeg håber, at der kommer flere af
den slags aftener, fortæller Souhad
Daabas til Tagryggen.
Aftenerne blev holdt i Boliggårdens
to største afdelinger Nøjsomhed og
Vapnagaard i Helsingør, hvor Majda
Hamad (boligsocial medarbejder i
Nøjsomhed) og Kirsten Nørregaard
(Vapnagaards familierådgiver) var
tovholdere på projektet.
Tekst og foto: Mikkel Frank

- ’Vi forældre’ har været et rigtig godt, interessant og vigtigt projekt, fordi det har
givet mig og min familie nogle værktøjer, som vi kan bruge i hverdagen. Dialog er
vejen frem – også i familien. Det er vigtigt, at vi som forældre lige træder et skridt tilbage og inddrager vores børn i dialogen i familien, når vi ønsker at løse en eventuel
konflikt, fortæller Souhad Daabas fra Nøjsomhed (her sammen med sin familie).
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husker Ebert, der også ser tilbage på et Grønningen, der har
forandret sig hen over årene:
- Da vi flyttede ind, var der flere børn i Grønningen. Hen
over årene er parrene blevet boende, mens børnene er flyttet
hjemmefra. Så på den måde er der måske færre børn i dag
end dengang. Nu er der begyndt at flytte unge mennesker
med børn ind i Grønningen, så der kommer langsomt en
fornyelse af beboersammensætningen i Grønningen, forklarer Ebert, der ved, at det er en yngre familie med børn, der
overtager hans og Tennas lejlighed.

- Det var et helt palads. Det var dejligt at flytte ind i Grønningen i ’63. Dengang havde vi en åben altan, som siden hen blev lukket
af med skydevinduer. Da vi flyttede ind, var lejligheden lige blevet gjort i stand, så den fremstod som ny, husker Ebert Jeppesen,
der her står i køkkenet sammen med sin kone Tenna. 							
(Foto: Bendt Olesen)

Over 50 år i samme lejlighed

Store forhold
Grønningen blev bygget i årene fra 1956 til 1959 – altså nogenlunde samme år, som nogle af hjørnestenene (Damvæn-

get, Søvænget, Blicherparken og Ewaldsvænget) i Helsingørs
’grønne trekant’ blev opført og taget i brug.
- Vi kendte ikke Grønningen dengang, men jeg vidste bare,
at det var forholdsvis nybygget. Her fik vi et værelse mere,
og rummene var oven i købet større. Så vi gik fra at have
omtrent 60 kvadratmeter på Pontoppidansvej til 79 kvadratmeter her. Det var en hel svir pludselig at få så meget plads.
Det var store forhold sammenlignet med det, vi kom fra. I
vores gamle lejlighed havde vi kun kakkelovn, mens vi her
kom til centralvarme. Det var alletiders, for der var også bad
her – det var der ikke noget af på Pontoppidansvej dengang,
lyder det fra Ebert, mens han slår ud med hånden.
Forholdene i deres nye hjem i Grønningen imponerede
Ebert og Tenna:
- Det var et helt palads. Det var dejligt at flytte ind i Grønningen i ’63. Dengang havde vi en åben altan, som siden
hen blev lukket af med skydevinduer. Da vi flyttede ind, var
lejligheden lige blevet gjort i stand, så den fremstod som ny,

Stor tilfredshed med ny bolig
NYT HJEM: Som du kan læse her i Tagryggen flyttede
ægteparret Ebert og Tenna Jeppesen i efteråret fra
Grønningen i Helsingørs ’grønne trekant’ til Boliggårdens
afdeling på Dyresøvej i udkanten af byen.
Og de er meget tilfredse med deres nye bolig:
- Det er dejligt at være flyttet ind i vores nye bolig. Vi
er ikke helt kommet på plads med alle tingene endnu,
men det går fremad. Vi er ovenud tilfredse med at bo
her. Det bedste ved det hele er, at vi kan gå fra vores bolig og lige ud i haven. I Grønningen kunne jeg ikke rigtigt
klare trapperne længere. Derfor er det dejligt at være
kommet ned i ’stueniveau’, forklarer Ebert til Tagryggen.

Nøjsomhed vinker
farvel til sit beboerblad

NØJSOMHED: Ni beboerblade blev det i alt til i Nøjsomhed
i denne omgang.
Nu er det desværre forbi for det fine lille beboerblad, der
er skrevet, tilrettelagt og sammensat af en lille håndfuld
beboere fra Boliggårdens andenstørste afdeling.
Den niende og sidste udgave af Nøjsomheds Beboerblad er
netop kommet på gaden.
- Selv om vi i redaktionen har haft det sjovt med at lave
bladet i de sidste to år, er vi desværre ikke nok medlemmer i
redaktionen. Derfor har vi taget beslutningen om at stoppe
bladet, mens det stadig er godt. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over, men arbejdet med at lave det er simpelt hen blevet
for stor, lyder det fra folkene bag Nøjsomheds Beboerblad.
Her på Tagryggen siger vi tak for et flot og godt beboerblad fra Nøjsomhed-redaktionen og håber, at beboerne i den
store afdeling ved Kongevejen måske på et senere tidspunkt
igen får et beboerblad eller et andet medie som deres
stemme.
Du er velkommen til at hente Nøjsomheds Beboerblad
på Sydvej 27, 7. th (Helhedsplanen for Nøjsomhed) eller i
Nøjsomheds Aktivitetshus Sydvej 9A i Helsingør. frank
Foto: Birger Pedersen

GRØNNINGEN: Billederne er taget ned fra væggene, kælderrummet er ved at blive tømt, og flyttekasserne er mættet
med minder og mærket med små sirlige sedler.
Ægteparret Ebert og Tenna Jeppesen er i færd med at gøre
klar til udflytningen fra den lejlighed i Grønningen, som
gennem en menneskealder har været deres hjem i Helsingør.
- Jeg kan tydeligt huske, da vi flyttede ind her i Grønningen i foråret 1963, for da var vores datter lige blevet
konfirmeret. Vi kom fra en lille to-værelses lejlighed på
Pontoppidansvej og havde tre børn, der boede hjemme, så
vi søgte noget større. Efter en tre måneders tid fik vi tilbudt
lejligheden i Grønningen. Jeg kan huske det, som var det i
går, fortæller 92-årige Ebert Jeppesen, der i sin tid arbejdede
som el-svejser på Helsingør Skibsværft.

Et rigtig godt naboskab
Det er tydeligt at mærke på Tenna og Ebert, at boligen i
Grønningen er en lejlighed, som de har været særdeles glade
for at bo i igennem årene. Derfor er det også med et vist
vemod, at de nu hanker op i flyttekasserne for at søge mod
deres nye hjem i udkanten af Helsingør:
- Vi er i og for sig kede af, at vi skal flytte fra vores lejlighed, som vi har boet i gennem så mange år, og at vi skal
flytte fra et område, hvor vi har så godt et forhold til naboerne. Vi har et rigtig godt naboskab her i Grønningen – vi
hilser på hinanden og snakker sammen. Vores naboer er
også kede af, at vi skal flytte. Men nu kan jeg ikke klare trapperne op til anden sal længere, så vi glæder os til at flytte ind
i et rækkehus på Dyresøvej. Jeg synes, at det har været godt at
have fast base her i samme lejlighed i alle de år. Vi er ligesom
faldet til, griner Ebert og kigger over på Tenna, der lyser op i
et smil.
Rækkehuset, Ebert og Tenna flytter til, er en af de 34
boliger i Boliggårdens afdeling 113 Lindevangsvej opført i
1989 i udkanten af Helsingør forholdsvis tæt på det gamle
hospitalsområde.
Nu er de 32 flyttekasser ved at være pakket færdige, og
ægteparret Jeppesen er så småt ved at rykke til deres nye
rammer på Dyresøvej. Det glæder de sig til.
- Ikke nok med at vi kommer ned i ’stuehøjde’, vi får også
lidt mere plads i vores nye bolig på Dyresøvej, siger Ebert, og
Tenna følger op:
- Og så får vi også en lille have, vi kan gå ud at sidde i.
Pøj pøj med den nye bolig på Dyresøvej!
		
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

FØDSELSDAG: Medlemmerne af pensionistklubben Nordvest i Helsingørs ’grønne trekant’ fejrede for nylig klubbens
25 års jubilæum. I den anledning var der trommet sammen
til fest og fornøjelse på Olaf Rudes Vej. Helsingørs ’grønne
trekant’ dækker blandt andet Boliggårdens afdelinger Blicherparken, Sø-/Damvænget, Grønningen og Holbergsvej.
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Nye beboere flytter ind på Frank Jægers Vej
NYBYGGERI: De kommende beboere i Boliggårdens nye
afdeling 118 (Digterparken) i Helsingør kan skrive Frank Jægers Vej som adresse på visitkortet, når de flytter ind i deres
nye bolig.
Det står klart, efter medlemmerne af Teknik-, Miljø- og
Klimaudvalget i Helsingør Kommune besluttede, at vejnavnet for den nye afdeling bliver Frank Jægers Vej.
Som vi fortalte tidligere her i Tagryggen, tog Helsingørs
borgmester Benedikte Kiær og Boliggårdens tidligere næstformand Rita Jensen første spadestik til den nye afdeling i
midten af september. Det var startskuddet til nybyggeriet af
32 boliger på hjørnegrunden ved Kingosvej og Blichersvej i
Helsingørs ’grønne trekant’, der også tæller Boliggården-afdelinger som Holbergsvej, Ewaldsvænget, Sthensvej, Damvænget, Blicherparken, Grønningen, Abildvænget og Søvænget.
Selve afdeling 118 får efter planen navnet Digterparken med henvisning til de forskellige digtere og forfattere
– blandt andre Thomas Kingo, Steen Steensen Blicher og
Johannes Ewald – der danner ophav til andre vejnavne i
området.
Det var Helsingør Kommunes Museer, der havde foreslået
vejnavnet Frank Jægers Vej, som medlemmerne af Teknik-,
Miljø- og Klimaudvalget er enige om, skal være det nye vejnavn i Helsingørs ’grønne trekant’.

Jæger boede i Helsingør
Frank Jæger, der levede i årene 1926 til 1977, var en dansk
digter og forfatter, der tilbragte den sidste del af sit liv i
Helsingør. Han blev stedt til hvile i fællesgraven på Helsingør
Kirkegård i sommeren 1977 og var i øvrigt også den person,
der gav inspiration til ’Poeten og lillemor’.
Boliggårdens nye boligområde kommer til at bestå af 20
boliger på 66 kvadratmeter og 12 boliger på 86 kvadratmeter.
Her er det planen, at de kommende beboere får glæde af de

Ellekildehave under forandring

De kommende beboere i Boliggårdens nye afdeling 118 i
Helsingør kan skrive Frank Jægers Vej som adresse på visitkortet, når de flytter ind i deres nye bolig. Det står klart, efter
medlemmerne af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i Helsingør
Kommune besluttede, at vejnavnet for den nye afdeling bliver
Frank Jægers Vej. Frank Jæger, der levede i årene 1926 til 1977,
var en dansk digter og forfatter, der tilbragte den sidste del af
sit liv i Helsingør. Her et foto fra ’første spadestik’.

små haver, der er til hver af boligerne, der bliver i et plan.
Boligerne opføres som almene familieboliger, og der etableres niveaufri adgang ved alle døre til det fri. Alle boliger får
egen have. Ankomst til bebyggelsen sker mod sydvest fra
Blichersvej.
Mia Memborg, udlejningschef i Boliggården fortæller,
at du allerede nu kan skrive dig op til de kommende boliger i Digterparken ved at henvende sig til Boliggården
(tlf. 4921 1104 eller adm@boliggaarden.dk)
		
Tekst: Mikkel Frank Foto: Jacob Jürs

FORNYELSE: Beboerne i Boliggårdens afdeling Ellekildehave ved Ålsgårde har igennem længere tid fulgt renoveringen af boligerne i afdelingen.
Gunnar Kristensen, der bor i Ellekildehave, og som tidligere har leveret billeder til Tagryggen, har endnu en gang
hanket op i sit kamera – denne gang for at bringe beboerbladets læsere et par skud fra renoveringen i afdelingen.
- Vi har fået renset tage, facader og sat vindskeder på. Vi
er næsten færdige med Broloftet i december/januar. Derefter
er det Omgangen, der skal have en tur de næste 18 måneder,
fortæller Gunnar Kristensen.
Men det er ikke kun tagene og facaderne, der nu er renset
i Ellekildehave.

Også andre emner er behandlet, lyder det fra Gunnar
Kristensen.
- Udover tage og facader er der isoleret under gulve, gulv
i badeværelset i stueplan er skiftet ud, og ligeledes er den
ene væg. Alle har fået ventilationssystem samt ny hoveddør.
Der har været noget uforudset, derfor var første hold ved
renoveringen genhuset en del længere end beregnet. Men nu
er der mere styr på foretagendet. Gulve er taget op, nyt lagt
på og derefter slebet og lakeret, lyder det fra Ellekildehavebeboeren.
Her på Tagryggen takker vi Gunnar for de fine billeder.
		
Tekst: Gunnar Kristen og Mikkel Frank
		
Foto: Gunnar Kristensen og Bendt Olesen

Boliggården jul og nytår
ÅBNINGSTIDER: Boliggårdens administration holder lukket for jul og nytår fra og med mandag den 25. december
og frem til og med mandag den 1. januar 2018. Vi ses igen
tirsdag den 2. januar 2018 klokken 10 – 14.
Vores ejendomsfunktionærer holder fri 25. og 26.
december samt 1. januar, men træffes som vanligt 27. - 29.
december inden for normal arbejdstid. Ved akut opståede
skader, der ikke kan vente med udbedring til almindelig
arbejdstid, eller ved driftsforstyrrelse i forbindelse med
varme, vand og el samt forstoppelse i kloak/faldstamme
kontaktes SSG skadesservice på tlf. 7021 0371
Glædelig jul og godt nytår!

Det er Ørehøjs formand Peter Kirkeby, der har fået lavet en aftale gennem den tidligere brandinspektør i Helsingør, Per Andersen,
om et kursus i brugen af hjertestarteren med bevis til alle deltagere. Kirkeby er selv tidligere brandmand.
(Foto: Mikkel Frank)

De har hjertet på rette sted i Ørehøj
HJERTELIGT: Beboerne i en af Boliggårdens mindre afdelinger, Ørehøj i Helsingør, får i det nye år muligheden for at
deltage i et hjertestarterkursus.
Det er Ørehøjs formand Peter Kirkeby, der har fået lavet
en aftale gennem den tidligere brandinspektør i Helsingør,
Per Andersen, om et kursus i brugen af hjertestarteren, med
bevis til alle deltagere. Kirkeby er selv tidligere brandmand.
Ifølge Peter Kirkeby kan hjertestarterkurset optage 14
deltagere, og underviseren er uddannet instruktør. Kurset vil

blive udbudt i 2018 – og tilbudt alle interesserede fra afdelingen samt fra Trykkerdammens Vejlaug.
- Kurset vil være gratis for deltagerne og medvirke til, at
der kan blive flere Hjerteløbere i nærområdet, fortæller Peter
Kirkeby til Tagryggen.
Som vi tidligere fortalte, fik Ørehøj sidste år en ny hjertestarter, der i nødstilfælde kan være med til at redde liv. Det
er beboerne i Ørehøj, der dengang selv foreslog opsætningen
af en hjertestarter i afdelingen. Tekst og foto: Mikkel Frank
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Tak for støtten, og tak for at du troede på projektet, sagde formand for Nordskov Mølles Venner, Carsten Birket Andersen (til
venstre), da Boliggårdens nys afgåede direktør, Birte Flæng Møller, sammen med formand Charlotte Olsen var på besøg i møllen
i november. Tak selv for indsatsen, og for at I overbeviste os med jeres ildhu, svarede Birte Flæng Møller formanden og næstformand Peter Sandholdt (til højre). 								
(Foto: Jacob Jürs)

Endnu står den gamle mølle
MØLLEJUL: Hvis hangen er til gløgg og æbleskiver, og hvis
du endnu ikke har fået købt årets juletræ, så læg vejen forbi
Nordskov Mølle i Ålsgårde.
Venneforeningen bag den gamle Mølle, der er en del af
Boliggårdens afdeling 112 - Vingen, holder julestue den 15.
til den 17. december - alle dage fra klokken 11-16. Ud over
julefristelserne kan du også få at se, hvor langt man er nået
med restaureringen af den fine gamle grundmurede mølle.
På julestuen kan du også købe pyntegrønt, og overskuddet
fra julestuen går til restaureringsprojektet
Man kan parkere langs med Ellekildehavevej neden for
møllen eller ved Apperupskolen på den anden side af jernbanen.

Sætter skik på møllen
Møllen har i mange år stået hen som en kedelig, mosfarvet
og halvglemt sag, sådan lidt gemt af vejen. Men efter flere
års hårdt arbejde er en gruppe frivillige centreret i Nordskov
Mølles Venner kommet godt i gang med at få skik på møllen.
Senest har vi fået ryddet grunden for en masse gamle
træer og vild buskads, så man nu kan se møllen, og så er den
blevet kalket og træværket er blevet malet, fortæller Carsten
Birket Andersen, formand for møllevennerne og selv nabo til
møllen.
Tidligere på året er der blevet etableret faskiner og
omfangsdræn omkring møllen, og da man også har fået
løst nogle problemer ved lyskasserne, er man sluppet af
med meget af den fugt, der var kommet i murværket, især i
kælderen.
På den lange liste over kommende opgaver finder man
blandt andet reetablering af kloakker, udskiftning af ned-

slidte betonlofter og ikke mindst en totalistandsættelse af
den gamle møllehat.
- Men det har nok noget længer udsigter, fortæller Carsten
Birket Andersen
- Og der skal også findes en del penge til det projekt.

Boliggården støtter møllen
Venneforeningen har modtaget støtte fra flere steder. Blandt
andre har Fonden for Ålsgårde - Hellebæk egnshistorie og
Nordeafonden støttet, og fra Boliggårdens dispositionsfond
har man både modtaget støtte og fået lov til at leje møllen for
en husleje på en enkelt krone!
- Og den betaler vi selvfølgelig til tiden, griner formanden.
På hjemmesiden nordskov-mølles-venner.dk kan man
læse meget mere om møllen, man kan se billeder og så
kan an også enten melde sig ind i venneforeningen eller
give en donation til det gode arbejde.		
jürs

Venneforeningen bag Nordskov Mølle i Ålsgårde holder julestue fredag den 15. til søndag den 17. december - alle dage fra
klokken 11-16. Så hvis du har hang til gløgg og æbleskiver, bør
du møde op ved den gamle mølle.
(Foto: Bendt Olesen)

Foto: Bendt Olesen og Mikkel Frank

Jul i Boliggårdens afdelinger
JUL: Julen trænger sig på blandt beboerne i Boliggårdens
afdelinger.
Vapnagaard har netop haft fint besøg af selveste julemanden, og her var der også julemarked i Laden og åben julestue
i Kulturhus Syd. Beboerne i afdelingen Ørehøj samledes til
hygge og gløgg, og nogenlunde det samme gjorde sig gældende, da Grønningen med Christian Nielsen i front havde
arrangeret julefest i fælleshuset på Kingosvej i Helsingør.
Tagryggens faste fotograf Bendt Olesen har været rundt
med sit kamera for at snuse lidt til den gode og hjertevarme
stemning - det er der kommet en stribe fine billeder ud af.

Julebingo
Igen i år er der rig mulighed for at gå julen trygt i møde med
en god bingogevinst under armen.
Beboerne i flere af Boliggårdens afdelinger er nemlig så
heldige, at der bliver arrangeret julebingo i deres egen afdeling eller i umiddelbar nærhed af dem.
Se nu beboerne i Boliggårdens afdelinger i Helsingørs
såkaldte ’grønne trekant’ – Damvænget, Blicherparken, Grønningen, Abildvænget, Ewaldsvænget, Sthensvej, Søvænget
og Holbergsvej – her er der trommet sammen til julebingo i
fælleshuset på Kingosvej 54 B for medlemmerne af Grønnin-

gens Bingoklub.
- Torsdag den 14. december byder Grønningens Bingoklub
på et særligt julebingoarrangement. Det bliver sidste gang
med bingo i år, og siden det er op til jul, har vi gjort lidt
ekstra ud af det, fortæller Steen Uthaug, der selv er medlem
af bingoklubben, der siden 2005 har haft fast spillested i fælleshuset på Kingosvej.
Torsdag den 14. december begynder kl. 13 med julebingospil, hvor der også spilles ’Røver’ og trækkes gevinster på
lodsedler. Bagefter er der spisning, gaveleg og julehygge,
oplyser Steen Uthaug. Hele herligheden koster 150,- kroner
for klubbens medlemmer.
Bingo i fælleshuset Kingosvej 54 B vender i øvrigt stærkt
tilbage i det nye år torsdag den 4. januar.
Ønsker du at vide mere om julebingoet og Grønningens Bingoklub, kan du kontakte formand Albert Stoltz
(tlf. 3145 7086) eller Steen Uthaug (tlf. 3034 7455).
Beboerne på og omkring Vapnagaard får også chancen
for at vinde lidt ekstra godt med hjem til jul. Her arrangerer
Festudvalget med Jytte Zwisler i spidsen julebingo i Laden
(Hovmarken 8, Helsingør) torsdage i december kl. 19 – 21.30.
Du kan få meget mere at vide om julebingo i Laden
ved at ringe til Jytte Zwisler på tlf. 6186 6997.
frank

NAVNLIGT siden sidst
Boliggårdens nye
direktør, Lars Gruby
(i midten med den
orange skovl) er
trukket i arbejdstøjet
sammen med bolkigselskabets tekniske
chef, Benny Mulbjerg
(til højre) og nogle
af de blå mænd i
Gefionsparken i
Helsingør for med
egne øjne at opleve
det daglige liv ude i
afdelingerne.
Foto: Henrik Markussen

Vi har så meget godt at bygge på i Boliggården
NAVNE: Der er nu gået et par måneder, hvor Lars Gruby skridt for skridt
er trådt ind i sin nye rolle som direktør
for Boliggården, som han i oktober
overtog ledelsen af efter Birte Flæng
Møller.
Tiden har han blandt andet brugt
på at være rundt i en række af Boliggårdens afdelinger og ude på besøg i
de enkelte driftsområder, så han med
egne øjne får indblik i, hvad selskabet
er for en størrelse. Det er der kommet
en masse gode førstehåndsindtryk ud
af for den nye direktør:
- Mit første indtryk er, at Boliggården er et veldrevet selskab med styr på
tingene. Det vidste jeg nu godt i forvejen. Jeg har overtaget en virksomhed,
hvor der er en masse godt at bygge
videre på. Det er naturligvis sin sag
at træde ind i en virksomhed, hvor en
person som Birte Flæng Møller igennem 20 år har sat store fodaftryk, men
jeg har mine egne sko med og ønsker

at sætte mine egne fodaftryk. Over alt
i Boliggården har jeg kun mødt åbne
arme og venlighed blandt medarbejderne, beboerne og beboerdemokraterne, så jeg føler mig godt modtaget.
Jeg føler også, at beboerdemokraterne
har en forståelse for, at vi skal finde
fælles fodslag i virksomheden, og at
jeg lige skal finde min plads. I det hele
taget oplever jeg Boliggården som
meget professionel, når jeg er rundt i
de forskellige afdelinger, fortæller Lars
Gruby, da Tagryggen møder ham ude i
en af afdelingerne til en snak om hans
nye rolle som direktør i Helsingørs
største boligselskab.

Med friske øjne
Lars Gruby er fuldt bevidst om og
meget ydmyg overfor, at Boliggården
i disse år gennemgår en forandringsfase, som berører alle i selskabet.
- Jeg kan godt mærke, at der sker
mange forandringer i Boliggården. Det

har jeg meget stor respekt for, men jeg
tror, at vi skal passe på, at det ikke går
for hurtigt. Vi skal sikre os, at alle er
med – såvel medarbejdere, beboerdemokrater som beboere. Jeg har ingen
intentioner om at stoppe eller ændre
væsentligt i de initiativer, der allerede
er sat i gang, men jeg tror, at jeg har
noget at bidrage med. Jeg kommer
med erfaring fra lignende processer
og ser Boliggården og den måde, som
afdelingerne er drevet på, med friske
øjne. Jeg oplever det hele uden filter,
så at sige – hvilket forhåbentlig kan
give inspiration til at gøre tingene lidt
anderledes og måske også lidt bedre
nogle steder, lyder vurderingen fra
Lars Gruby, der ser en klar styrke i, at
han ser virksomheden Boliggården
med friske øjne:
- Det er min opfattelse, at vi skal
huske at udnytte, at jeg er ’ny’ i Boliggården. Jeg ser anderledes på tingene,
fordi jeg endnu ikke er blevet en del af

NAVNLIGT siden sidst
’Boliggård-kulturen’. Samtidig oplever
jeg faktisk, at folk gerne vil fortælle
mig, hvad de tænker og oplever, og
hvad de synes, der kan gøres anderledes i Boliggården. Det betragter jeg
som en kæmpe fordel, som vi skal udnytte. Det er ikke det samme som, at
jeg nu kommer og laver det hele om. Vi
skal ikke forandre blot for at forandre.
Vi skal skabe gode og trygge vilkår for
vores beboere, og så skal vi skabe den
bedste og mest effektive arbejdsplads
for vores medarbejdere – i ånden af
’Bevar min arbejdsplads’, lyder det fra
den nye direktør.

En modig vej
Gruby understreger, at han betragter
projektet ’Bevar min arbejdsplads’
som et fundament for den måde, som
Boliggården skal administreres og
drives på fremover.
- Jeg er meget opmærksom på – og
ydmyg overfor - de initiativer, der
allerede er sat i værk. Jeg betragter
’Bevar min arbejdsplads’ som en
rigtig, men også lidt modig vej at gå
for Boliggården. Vi går imod trenden
i branchen, hvor udlicitering mere er
blevet normen end undtagelsen. Når
jeg betragter vores tilgang, hvor vi
forsøger at udføre så meget arbejde
som muligt selv – og hvor vi passer på
vores medarbejdere – er det, fordi vi
har den rigtige størrelse og geografi til
at realisere denne tilgang. Og så er det
min opfattelse, at vi på denne måde
tager et relevant socialt ansvar. Vi er
en stor arbejdsplads i Helsingør, det
skal vi være meget bevidste om. ’Bevar
min arbejdsplads’ går netop ud på, at
vi drager nytte af det, vi allerede har
af arbejdskraft i Boliggården, bedst
muligt – og det gælder ikke kun de blå
og de grønne mænd, men hele virksomheden, forklarer Lars Gruby.
- Det er mit håb, at vi kan gøre
’Bevar min arbejdsplads’ til et pro-

jekt, der omfatter hele Boliggården,
og som vi alle bidrager aktivt til at
realisere. For at komme der til, tror
jeg, at det er vigtigt, at vi får beskrevet
projektet, så alle ved, hvad ’Bevar min
arbejdsplads’ er for en størrelse, og
hvad projektet betyder konkret i den
enkeltes hverdag. For os er det rigtige
at fokusere på at gøre Boliggården
til en effektiv virksomhed, hvor vi
passer godt på vores medarbejdere og
tager socialt ansvar. Med ’Bevar min
arbejdsplads’ fokuserer vi på selv at
løse så mange opgaver som muligt, så
vi skal udlicitere så lidt som muligt,
siger Lars Gruby.

Tæt på den enkelte beboer
Selv om Lars Gruby lige har sat sig til
rette i Boliggårdens direktørstol, har
han gjort sig sine tanker om, hvilken
slags virksomhed, han ønsker, beboerne skal opleve ude i afdelingerne:
- Boliggården er et boligselskab,
hvor man med rette kan være stolt af
at bo og arbejde. Jeg håber på og vil

arbejde for, at den enkelte beboer oplever tilfredse medarbejdere, der er tæt
på dem ude i afdelingerne. Vi skal fortsat behandle hinanden ordentligt og
tale ordentligt til hinanden. Med mig
som direktør vil beboerne stadig møde
servicemindede og imødekommende
medarbejdere i deres dagligdag, og de
vil forhåbentlig opleve Boliggården
som en smidig organisation, hvor der
ikke er langt fra tanke til handling.
Jeg vil også arbejde på, at ledelsen
på Trækbanen er tæt på den enkelte
beboer, og at Boliggården bliver mere
synlig i Helsingørs gadebillede. Selv vil
jeg gøre alt for at være en synlig chef
og en direktør, der er dér, hvor der er
brug for det, lyder det fra Lars Gruby,
der privat er gift med sundhedsplejersken Winnie, bor i Hillerød og har
børnene Linnea på 15 og Adam på 19.
Endnu en gang velkommen til Lars
Gruby og al mulig held og lykke med
direktørtjansen!
		
Tekst: Mikkel Frank
Foto: Henrik Markussen og M. Frank

Lars Gruby, Boliggårdens nye direktør, rundede de 50 år for nylig, og i den anledning
var medarbejderne i boligselskabet samlet på Trækbanen i Helsingør til fejring og et
par ord fra den nye mand i direktørstolen. 			
(Foto: Mikkel Frank)

De bedste naboer

Næste nummer udkommer
ultimo marts 2018.
Materiale til næste nummer
bedes indleveret senest
den 28. februar 2018.

NABOSKAB: Boliggårdens afdeling Sundparken i Helsingør bugner af gode naboer.
Victoria Osafo (til højre) fra afdelingen synes, at der er nogle helt særlige naboer på
Pontsøvej (som er et af vejnavnene i Sundparken). Derfor har hun skrevet til os for at
indstille Jesper og Heidi Jacobsen (tv.) til Tagryggens ’Min gode nabo’-chokolade.
- Jeg synes, at Jesper og Heidi Jacobsen skal have ’Min gode nabo ’-chokolade, fordi
de er hjælpsomme, omsorgsfulde og de perfekte naboer i alle henseender, skriver
Victoria i sin indstilling.
Det gode naboskab kommer ifølge Victoria til udtryk på mange måder. Hør blot
her:
- De kommer ofte med kager og mad til mig og mine piger. Selv om de nu er flyttet
til en anden blok i Sundparken, får vi stadigvæk kage og bliver inviteret til middag.
Jesper har for nylig hjulpet min ældste datter, da hun skulle flytte til Jylland. De er
gode naboer - de bedste, man kan tænke sig, slutter Victoria Osafo fra Sundparken.
Derfor går denne omgangs chokolade til Heidi og Jesper. Tillykke!			
Du kan også indstille din nabo til Tagryggens ’Min gode nabo’-chokolade ved
at udfylde og indsende kuponen nederst på siden, eller ved at sende en mail til:
mif@boliggaarden.dk 			
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen
Jeg synes, at (skriv navn) ____________________________________________

skal have ’Min gode nabo’-chokolade, fordi: _____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Indsender (Dit navn og telefonnummer)________________________________
______________________________________________________________

Trækbanen 16 · 3000 Helsingør
Tlf. 49 21 11 04
www.boliggaarden.dk

Forsidefoto: Bendt Olesen

(adresse)________________________________________________________

