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Et
synligt
Boliggården
LEDER: Boliggården er en af de største arbejdspladser i Hel-
singør. Og Boliggården er formentlig den arbejdsplads, der 
har indflydelse på flest menneskers dagligdag i byen.

De fleste, der bor eller arbejder i Boliggården, ved, at vi 
har afdelinger i hele Helsingør Kommune - fra Espergærde 
over Helsingør centrum og omegn til Ålsgårde og Hornbæk. 
Men det er langt fra alle, der har sin gang i Helsingør, som 
ved, hvad Boliggården er for noget.

På trods af vores størrelse, og uanset hvor mange menne-
sker vi er i ’berøring’ med hver eneste dag, er der mange, der 
ikke aner, hvad Boliggården er for en størrelse.

De enkelte afdelinger er kendte i lokalområderne. I 
Ålsgårde er man ikke i tvivl om, hvad Vingen er. I Esper-
gærde ved man, hvad Stævnen er. Og Sundparken er et kendt 
boligområde i den grønne nordvestlige del af Helsingør. Men 
ikke ret mange ved, at alle de kendte afdelinger i Helsingør 
og omegn er en del af Boliggården.

Det, synes jeg, er synd. Boliggården er et sted, hvor man 
med god grund kan være stolt af at bo og arbejde. Der gøres 
hver eneste dag en kæmpe indsats for at sikre gode vel-ved-
ligeholdte boliger til dem, der bor i Boliggårdens afdelinger 
- og beboere og bestyrelser gør en kæmpe indsats for at skabe 
fællesskab og tryghed. Boliggården er på mange måder et 
sted, hvor arbejdsplads, hjemmet, interesser, omsorg, om-
tanke og fælles interesser går op i en højere enhed.

Vi skaber og vedligeholder hver eneste dag et fællesskab, 
som går på tværs af beboere, bestyrelser og medarbejdere. 
Det er en historie, vi bør fortælle - og en virkelighed, som alle 
i Helsingør bør se. Boliggården skal være en synlig del af by-
billedet i Helsingør - en del af Helsingør, som alle i Helsingør 
er stolte af, også selv om de ikke bor eller arbejder hos os. 
        
                   Med venlig hilsen
                 direktør Lars Gruby

Foto: Bendt Olesen

SAMARBEJDE: I begyndelsen af april bliver beboerdemokrater og ansatte i Boliggården atter trommet sammen til samarbejdskonfe-
rence i Helsingør.

Fredag den 6. april afholder Boliggården samarbejdskonference for beboerdemokrater og ansatte. Igen i år foregår det på Konven-
tum (LO Skolen) i Helsingørs grønne udkant med udsigt over Øresund. Emnerne for årets konference sværmer omkring Boliggården 
som en fælles arbejdsplads for ansatte såvel som beboerdemokrater. Også et kig ind i den kommende tids udfordringer for os som 
boligselskab er på programmet ved konferencen.

I øjeblikket arbejder Mia Memborg, udlejningschef i Boliggården, på et oplæg om klagesagsbehandling. Charlotte Olsen, forman-
den for hovedbestyrelsen, som du kan læse mere om på side 7 her i bladet, byder velkommen til konferencen, hvorefter direktør Lars 
Gruby siger et par indledende ord. Boliggårdens tekniske chef fortæller lidt om Boliggårdens nye driftsstruktur, og i kølvandet på det 
beretter en repræsentant fra BL om emnet ’Effktiv drift’. Også en række workshops, indslag og underholdende elementer er i støbe-
skeen til konferencen. Der er efterfølgende middag, og inden dagens rundes af, bliver der også tid til portvinssmagning.         frank

Optakt til samarbejdskonference

UDVIKLING: Beboerne i Boliggårdens 
to største boligområder Vapnagaard og 
Nøjsomhed i Helsingør har de seneste 
år nydt godt af de boligsociale indsat-
ser - de såkaldte helhedsplaner.

Nu er resultaterne og erfaringerne 
sammenfattet i en lille pixi-udgave.

- Vi er glade for at kunne vise dig 
nogle af de resultater, vi har opnået 
med den boligsociale indsats de sidste 

Sammen om gode boligområder
år i Nøjsomhed, Tibberupparken og på 
Vapnagaard. Fælles for alle projekter 
og aktiviteter er, at de er lykkedes på 
grund af jeres store engagement både 
som deltagere og frivillige. Et godt 
samarbejde med beboere, beboerde-
mokrati, ejendomsfunktionærer, Hel-
singør Kommune, Landsbyggefonden, 
Nordea-fonden, Nordsjællands Politi 
og en lang række andre samarbejds-

partnere har haft afgørende betydning 
for de resultater, vi har opnået, hedder 
det i pixi-bogen.
Du finder pixi-bogen i Vapnagaard 
Servicecenter (Hovmarken 7) og i 
Nøjsomhed (Nordvej 27, 7. th.).
Du kan læse den elektroniske ud-
gave af bogen ved at gå ind på Vap-
nagaards hjemmeside vapnet.dk
       Tekst og foto: Mikkel Frank

Fo
to

: M
ik

ke
l F

ra
nk



 Tagryggen  l  Marts 2018  l  Nummer 1  l  26. årgang4  Tagryggen  l  Marts 2018  l  Nummer 1  l  26. årgang 5

BYDELSMØDRE: En tirsdag aften i 
februar var folketingspolitikeren Chri-
stine Antorini på besøg hos bydels-
mødrene i Helsingør.

Til arrangementet, som foregik 
i Laden på Vapnagaard, var Lands-
organisationen for bydelsmødre 
i Danmark og bydelsmødrene fra 
Kokkedal også med. Christine Anto-
rini var på besøg for at høre nærmere 
om bydelsmødrenes store indsats, 
det frivillige arbejde og de markante 
forskelle, som bydelsmødrene gør for 
andre kvinder, og hvilke forandringer, 
det har betydet for bydelsmødrene 
selv at blive bydelsmødre. Antorini 
er udover at være folketingsmedlem 
også bestyrelsesmedlem i Fonden for 
Socialt Ansvar, og hun fortalte blandt 
andet om, hvordan de i fonden hjælper 
frivillighed på vej.

- Det var nogle hyggelige og lærerige 
timer med erfaringsudveksling, god 
energi og en masse spændende dialog, 
fortæller Maria Farrelly Henriksen, 
boligsocial medarbejder i Nøjsomhed.
Du kan læse mere om bydelsmød-
rene på hjemmesiden bydelsmor.dk, 
om Nøjsomhed på Facebook-siden 
facebook.dk/noejsomhed og Vapna-
gaard på hjemmesiden vapnet.dk og 
facebook.com/vapnagaard
Tekst: Maria Farrelly Henriksen/Mik-
kel Frank
Foto: Landsforeningen for Bydelsmødre

Antorini på besøg

DIGITALT: Den boligsociale Hel-
hedsplan i Nøjsomhed udsender hver 
måned et digitalt nyhedsbrev, hvor du 
kan læse om aktiviteter og arrange-
menter i Nøjsomhed.
Ønsker du at modtage digitale nyhe-
der fra Nøjsomhed, er du velkommen 
til at skrive til Maria Farrelly Henrik-
sen på mfh@boliggaarden.dk

Nyheder fra Nøjsomhed

BØRN & UNGE: - Chat om alt det, der fylder! 
Sådan lyder budskabet kort og klart fra SSP i Helsingør, der netop har etableret 

en ny anonym chatrådgivning for alle børn og unge i Helsingør Kommune i samar-
bejde med HelsingUng og Headspace.

Du finder den nye chatrådgivning på hjemmesiden cyberhus.dk
SSP’s nye chatrådgivning er et tilbud til børn og unge fra hele kommunen, der 

nu vil have mulighed for at chatte helt anonymt med forskellige fagpersoner fra 
SSP, HelsingUng og Headspace. Chatten henvender sig til børn og unge, som har 
udfordringer - store som små. Spørgsmålene kan have stor variation og kan have så 
forskellige temaer som teenageproblemer, seksualitet, livet på nettet og alle mulige 
andre udfordringer, som man kan stå alene med som barn eller ung anno 2018, 
lyder det fra folkene bag den nye chat-linie.

- Alle børn og unge har ret til et godt børne- og ungdomsliv, hvorfor den vigtigste 
opgave er at hjælpe børn og unge, der har det svært i deres liv. Nettet er en stor del 
af børn og unges liv - det er her, de indhenter, søger og opnår information. Det er 
derfor essentielt, at vi gør brug af de samme platforme for at nå ud til så mange 
børn og unge som muligt, der kan have behov for hjælp, rådgivning og støtte, 
forklarer Mikkel Müller, der er leder af SSP i Helsingør Kommune, og som tidligere 
var projektleder på helhedsplanen for Vapnagaard.

En lokalforankret chatrådgivning
Chatrådgivningen er åbnet i samarbejde med Center for Digital Pædagogik og tager 
afsæt i centrets digitale platform kaldet cyberhus.dk. Cyberhus.dk kan beskrives 
som et klubhus på nettet for børn og unge, hvor de både kan få rådgivning gennem 
brevkasser og chat, dele tanker ung-til-ung eller bare ’hænge ud’.

En lokalforankret chatrådgivning vil gøre vejen kortere fra det digitale møde til 
den fysiske hjælp.

- Chatrådgivningen er et supplement til vores andet opsøgende arbejde, og vi vil 
blot være et enkelt klik væk på de unges smartphones. Vi oplever, at der er en stor 
gruppe af børn og unge, der har spørgsmål, som kan være svære at få stillet. Her 
kan den anonyme chatrådgivning være vejen til at få råd og vejledning, siger Kas-
per Jørgensen, som er SSP-konsulent og koordinator på rådgivningstjenesten.

For folkeskoleeleverne vil chatrådgivningen være tilgængelig via skolernes elev-
intra, så de bliver mindet om, at den eksisterer og samtidig er let tilgængelig. 
Chat-rådgivningen på cyberhus.dk gik i luften torsdag den 1. februar og vil 
fremover have åbent mandage kl. 15 - 18 og torsdage kl. 17 - 20.               frank

Ny chat-rådgivning for børn og unge

- Nettet er en stor del af børn og unges liv – det er her, de indhenter, søger og opnår 
information. Det er derfor essentielt, at vi gør brug af de samme platforme, for at nå 
ud til så mange børn og unge som muligt, der kan have behov for hjælp, rådgivning 
og støtte, forklarer Mikkel Müller, der er leder af SSP Helsingør Kommune.

LOYAL: En helt unik opbakning 
fra Boliggården og beboerne bragte 
projektleder René Olsen tilbage på 
arbejdet efter et svært sygdomsforløb.

Og man mærker med det samme, 
at her er en medarbejder, der har et 
ganske særligt og personligt tæt bånd 
til sin arbejdsplads.

René er nemlig en af de medarbej-
dere i Boliggården, som under et syg-
domsforløb har oplevet en fantastisk 
opbakning og motivation fra ledelsen, 
kollegaerne, beboerdemokraterne 
og beboerne til at blive rask og blive 
sluset tilbage i arbejde.

Og det er noget, der både er en 
gevinst for den sygdomsramte person-
ligt, for arbejdsgiveren, for beboerne 
og for samfundet i det hele taget.

Kæmpe opbakning
59-årige René Olsen har været ansat 
i Boliggården, siden han i december 
2005 begyndte som ejendomsfunktio-
nær på Vapnagaard. Siden har René 
været i afdelingerne Rolighed og Ved 
Møllen. Han blev for nogle år siden 
ramt af nyrekræft i to omgange, så 
han var afskåret fra at kunne arbejde.

- Jeg var væk fra min arbejdsplads 

Tilbage på jobbet efter sygdom
i flere måneder på grund af kræften 
og behandlingerne. I mine tanker 
mistede jeg mit arbejde og tænkte: 
Hvad gør jeg nu? Men jeg fik hurtigt 
en kæmpe opbakning fra Boliggården 
- direktøren, ledelsen, kollegaerne, be-
boerdemokraterne og beboerne. Uden 
den opbakning ved jeg ikke, hvad jeg 
skulle have gjort. Når jeg ringede til 
folkene på Trækbanen, var de kun in-
teresserede i, at jeg havde det godt, og 
at jeg blev rask. Den støtte har været 
helt unik, fortæller René Olsen, der 
takket være den store opbakning i dag 
er en ekstra dedikeret medarbejder på 
Trækbanen i Helsingør.

- For mig var det også meget vigtigt, 
at jeg hurtigt kunne komme tilbage og 
fastholde, at jeg ikke var syg. Når man 
som jeg har fået så meget hjælp og op-
bakning fra arbejdsgiver og kollegaer, 
ville jeg tilbage på arbejdspladsen og 
give noget igen. Det gjorde mig endnu 
mere loyal over for min arbejdsplads, 
fordi jeg havde fået så stor en støtte fra 
mange sider. Jeg ville gerne leve op til, 
at de havde gjort den store satsning at 
beholde mig. Det har i hvert fald givet 
mig et meget tæt og personligt bånd til 
min arbejdsplads, lyder det fra René 

Olsen, der oplevede opbakningen som 
et gevaldigt skulderklap fra arbejds-
pladsens side.

Ro og fred til at blive rask
René understreger, at den store støtte 
fra beboere og beboerdemokrater 
ude i afdelingerne samt den enorme 
støtte fra familien har betydet utroligt 
meget for ham i forbindelse med det 
at komme tilbage til arbejdet. Det har 
været væsentlig for at bringe ham sik-
kert og trygt igennem forløbet og ind 
på arbejdsmarkedet igen, så beboerne 
kan nyde godt af Renés erfaring og 
baggrund ude i afdelingerne.

- Boliggården har haft en utrolig 
forståelse for, at jeg ikke skulle tænke 
på andet end at blive rask. Det har 
givet mig en ro og fred til at komme 
mig, så jeg stille og roligt kunne 
vende tilbage til mit arbejde - et par 
timer den første uge, tre timer den 
næste og gradvist tilbage på fuld tid, 
smiler René, som i det daglige sidder 
i afdelingen Drift & Byggeri i Bolig-
gården som projektleder og blandt 
andet arbejder med driftskontroller og 
energistyring.
       Tekst og foto: Mikkel Frank

- Jeg var væk fra min 
arbejdsplads i flere 
måneder på grund af 
kræften og behandlin-
gerne. I mine tanker 
mistede jeg mit ar-
bejde og tænkte, hvad 
gør jeg nu? Men jeg 
fik hurtigt en kæmpe 
opbakning fra Bolig-
gården - direktøren, 
ledelsen, kollegaerne, 
beboerdemokraterne 
og beboerne. Uden 
den opbakning ved jeg 
ikke, hvad jeg skulle 
have gjort, fortæller 
René Olsen, der takket 
være den store opbak-
ning i dag er en ekstra 
dedikeret medarbejder 
på Trækbanen.
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BEBOERDEMOKRATI: Du er som 
beboer i en af Boliggårdens afdelinger 
sikkert stødt på ordet før – hovedbe-
styrelsen.

Tagryggen har sat hovedbestyrel-
sens formand, Charlotte Olsen stævne 
for at høre lidt mere om, hvad Bolig-
gårdens centrale organ i virkeligheden 
er for en størrelse.

- I hovedbestyrelsen har vi det 
overordnede ansvar for, hvordan ’for-
retningen’ Boliggården kører. Største-
parten af hovedbestyrelsens medlem-
mer er beboervalgte. Der sidder i alt ni 
beboervalgte medlemmer i hovedbe-
styrelsen, og der sidder to medarbej-
derrepræsentanter fra Boliggården - en 
fra administrationen og en fra driften, 
forklarer Charlotte Olsen.

Med i stort set alt
Hovedbestyrelsen har det overordnede 
ansvar for driften af hele Boliggården 
og af alle afdelingerne.

Det er vigtigt, at hovedbestyrelsen 
træffer beslutninger baseret på en 
vurdering af, hvad der er det bedste 
for afdelingerne på længere sigt.

- I hovedbestyrelsen er vi som med-
lemmer med i stort set alt, hvad der 
foregår i Boliggården. Det kan være 
økonomiske spørgsmål, eller spørgs-
mål om personaleforhold. Størstepar-

Hovedbestyrelsen – Boliggårdens centrale organ
ten af de emner, vi behandler kommer 
fra forretningsudvalget, som er et af de 
helt store og centrale udvalg i Boliggår-
den. I de enkelte udvalg bliver tingene 
snakket igennem i mindste detalje, og 
så kommer de videre til os i hovedbe-
styrelsen i koncentreret form, hvor 
vi så drøfter, hvad vi gør i de enkelte 
sager, forklarer Charlotte Olsen.

Hun peger på et konkret eksempel, 
hvor medlemmerne af hovedbesty-
relsen direkte har indflydelse på, 
hvordan beboernes hverdag ser ud ude 
i en afdeling:

- Vi har et eksempel på, at medlem-
merne af hovedbestyrelsen er gået ind 
og har besluttet, at det skulle være vi-
ceværterne i en afdeling, der skulle slå 
græs for at spare beboerne i afdelingen 
for nogle penge. Som medlemmer af 
hovedbestyrelsen er det også vores 
ansvar, at bygningerne i afdelingerne 
har en kvalitet og standard, så de kan 
tåle at stå udenfor om natten. Forstået 
på den måde, at vi som hovedbesty-
relsesmedlemmer kan gå ind og sikre 
standarden og kvaliteten i beboernes 
boliger – selv om det eventuelt vil be-
tyde en huslejestigning i den enkelte 
afdeling, fortæller Charlotte Olsen til 
Tagryggen.

Hvis ejendommene skal kunne stå 
ude om natten, er det vigtigt at vedli-

geholde løbende og struktureret. For at 
sikre at det sker, kan hovedbestyrelsen 
være nødt til at træffe beslutninger, 
der ikke er overensstemmende med 
afdelingsbestyrelserne, som kan være 
styret af andre hensyn end langsigtet 
vedligeholdelse og andre driftsmæs-
sige hensyn.

- Som hovedbestyrelsesmedlem får 
man et honorar for det stykke arbejde, 
man laver. Men man skal ikke sidde i 
hovedbestyrelsen for honorarets skyld, 
for det bliver man ikke rig af. Man 
skal sidde i hovedbestyrelsen, fordi 
man synes, at det er spændende, væ-
sentligt og interessant at arbejde med 
den del af det beboerdemokratiske 
arbejde i Boliggården, understreger 
Charlotte Olsen.

Find os på boliggaarden.dk
Du kan se den fulde liste over med-
lemmerne af hovedbestyrelsen ved 
at besøge Boliggårdens hjemmeside 
boliggaarden.dk, vælge punktet ’Om 
os’ øverst på siden og klikke videre i 
emnemenuen til venstre på siden, hvor 
der står ’Hovedbestyrelsen’.

Du er også velkommen til at kon-
takte medlemmerne af hovedbesty-
relsen, hvis du ønsker at vide mere om 
dens virke og arbejde.
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

- I hovedbestyrelsen har vi det overordnede ansvar for, hvordan ’forretningen’ Boliggården kører, siger formand, Charlotte Olsen.

NAVNE: I begyndesen af marts måned rundede Henning Zielnik fra afdelingen 
Ewaldsvænget i Helsingør et markant hjørne i det beboerdemokratiske arbejde.

- Den 9. marts 1993 blev jeg valgt ind i Andelsboligforeningen Kingos hovedbe-
styrelse, og som bekendt fusionerede Kingo med Helsingør Boligselskab i 2011 og 
blev til det nuværende Boliggården. Jeg fulgte med over i Boliggårdens bestyrelse 
og har således været med i hovedbestyrelsen i 25 år, fortæller Henning Zielnik, der 
allerede nogle år før sin entré i hovedbestyrelsen gjorde sit indtog i det beboerde-
mokratiske arbejde:

- Jeg kom ind i det beboerdemokratiske arbejde i 1988 på et beboermøde/afde-
lingsmøde i afdeling C-103 Ewaldsvænget. Da der var valg til bestyrelsen, meldte 
jeg mig og blev valgt ind. Min kone og jeg var flyttet ind i Ewaldsvænget i 1984, og 
da fik vi at vide, at der ingen penge var på vedligeholdelseskontoen, da man et par 
år forinden havde tømt kontoen. Beboerne kunne vælge mellem et nyt stuevindue 
eller en ny terrassedør, og derefter var kassen tom - blandt andet med den be-
grundelse, at hver generation betalte for sig, og at man ikke skulle spare op til den 
næste generation, der flyttede ind i lejemålene. Det var en af de ting, jeg ønskede at 
ændre, og de to andre i afdelingsbestyrelsen var heldigvis af samme mening, lyder 
det fra Henning Zielnik.

Videre til hovedbestyrelsen
Efter cirka fem år med beboerdemokratisk arbejde på afdelingsniveau gik turen 
videre for Henning Zielnik:

- Det ene af bestyrelsesmedlemmerne i afdelingsbestyrelsen var også valgt ind 
i Kingos hovedbestyrelse, og da han i 1993 blev foreslået som formand  for Kingo, 
foreslog han, at jeg stillede op til hovedbestyrelsen, hvis han blev valgt som for-
mand. Det blev han og jeg, der kom ind i hovedbestyrelsen, fortæller Zielnik.

- Gennem 25 år er der jo sket meget, men hvis jeg skal nævne nogle større ting, 
må det være fusioneringen i 2011 mellem Kingo og Helsingør Boligselskab, de 
mange gode renoveringer af afdelingerne, ikke mindst min egen afdeling 103, og at 
afdelingsbestyrelserne har set nødvendigheden af at henlægge penge til vedligehol-
delse og renovering. Det er da med en vis stolthed, at jeg nu kan markere mit 25 års 
jubilæum og med følelsen af, at have gjort en indsat for beboerdemokratiet, slutter 
Henning Zielnik.

Tillykke med jubilæet!
               Tekst: Henning Zielnik og Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen

25 år med hovedbestyrelsen

- Gennem 25 år er der jo sket meget, men hvis jeg skal nævne nogle større ting, må 
det være fusioneringen i 2011 mellem Kingo og Helsingør Boligselskab, de mange 
gode renoveringer af afdelingerne, ikke mindst min egen afdeling 103, fortæller Hen-
ning Zielnik, der nu har siddet 25 år i Boliggårdens hovedbestyrelse. (Foto: B. Olesen)

HJERTELIGT: - Giv liv. 30 tryk : 2 
pust.

Så enkelt er budskabet fra Hjerte-
foreningen i forbindelse med et kursus 
i livreddende førstehjælp på Hornbæk 
Bibliotek torsdag den 5. april kl. 19 – 
19.30.

Kurset er for voksne, og det er Jonny 
Sjöberg, der er instruktør, og som er 
uddannet hos Hjerteforeningen. Kur-
set giver ifølge arrangørerne et hurtigt 
overblik.

- På 30 minutter lærer du at: Skabe 
sikkerhed med henblik på at mindske 
konsekvenserne i en ulykkessituation 
med hjertestop. Du lærer at undersøge 
en bevidstløs person og ringe 1-1-2, 
og du lærer at give hjertemassage og 
kunstigt åndedræt - 30 tryk og 2 pust, 
hedder det i oplægget forud for kurset.

Her lærer du også at bruge en hjer-
testarter (AED).
Praktiske oplysninger: Tilmel-
ding på Hornbæk Bibliotek. Der er 
max otte personer på hvert kursus. 
Kurset gentages kl. 19.45-20.15, hvis 
der er behov.
Kursus i livreddende førstehjælp, 
torsdag den 5. april kl. 19 – 19.30, 
Hornbæk Bibliotek. For voksne. 
Tilmelding på Hornbæk Bibliotek.

Giv liv i Hornbæk
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FASTELAVN: Der var fantasifulde ud-
klædninger, velsmagende fastelavnsbol-
ler og tæv til trætønderne, da beboerne i 
Boliggårdens forskellige afdelinger slog 
katten af tønden i februar.

Selv Darth Vader fra Star Wars-
galaksen langt, langt væk var blevet lidt 
småsulten efter en lille fastelavnsbolle og 
mødte op på Vapnagaard for at være med 
i fastelavnsløjerne.

Her var Ole Karlsson fra Vapnagaard 
TV kvik med kameraet og fangede flere 
fine fastelavnsøjeblikke. I fælleshuset 
på Kingosvej i Helsingør havde Betina 
Kristensen fra Grønningen hanket op i 
sit fotoapparat for at indfange nogle af 
de gode situationer fra fastelavnsfesten 
for beboerne i Helsingørs grønne trekant, 
der blandt andet tæller Grønningen, 
Blicherparken, Damvænget, Abildvænget 
og Søvænget. Også Sundparkens formand 
Charlotte Olsen, knipsede løs, da der blev 
fejret fastelavn i Sundparken, mens Maria 
Farrelly Henriksen, boligsocial medarbej-
der i Nøjsomhed, var klar med sit kamera, 
da beboerne slog katten af tønden i Bolig-
gårdens andenstørste afdeling.

Her på Tagryggen takker vi for alle de 
gode billeder.
Tekst: Mikkel Frank
Foto: Betina Kristensen, Ole Karlsson, Ma-
ria Farrelly Henriksen og Charlotte Olsen

Tæv til tønderne
Mit hjem igennem 75 år
VED MØLLEN: Hun var 18 år, da hun flyttede ind i det 
nybyggede Ved Møllen i Helsingør. I dag er Tove Bjørnsten 93 
år og nyder stadig at bo i den lejlighed, som igennem 75 år 
har været hendes hjem.

Da Tove flyttede ind i den to-værelses lejlighed sammen 
med sin mand Poul Christian Knud Bjørnsten, der var ma-
skinarbejder på Helsingør Værft, rasede Anden Verdenskrig 
om ørerne på dem. Det var i april 1943, at det unge nygifte 
par fandt et nyt hjem i de boliger, der i de år var ved at blive 
bygget ved Pontoppidansvej ikke så langt fra Kongevejen i 
Helsingør.

Originale møbler fra krigens tid
I dag er Ved Møllen Boliggårdens ældste afdeling. Tove er 
ganske unik i og med, at hun har boet i samme lejlighed i 
alle 75 år.

- Jeg kom fra en lejlighed i Stjernegade. Poul og jeg var ble-
vet gift i februar 1943, da jeg ventede vores første barn, Ole, 
og så var det bare om at flytte ind i lejligheden i Ved Møllen. 
Jeg kendte Ved Møllen igennem min onkel Holger Larsen, 
der var vicevært her i området, og som skaffede os lejlighe-
den. Det her var den første blok, der stod færdig i sin tid. Den 
er bygget til mig, griner Tove, da Tagryggen besøger hende i 
lejligheden, der hovedsageligt er møbleret med de originale 
møbler fra indflytningen i 1943.

Dengang kunne Tove og Poul glæde sig over at flytte ind 
i en helt ny lejlighed, hvor huslejen for dem udgjorde den 
svimlende sum af 780 kroner - om året. Ved Møllen blev 
opført i årene 1939 til 1946.

- Det var så perfekt alt sammen. Alt var nymalet. Det var 

dejligt at få sit eget. Jeg var jo så ung, og her fik vi vores eget 
sted. Mine forældre sørgede for, at vi fik møbler fra Varela-
geret her i byen, fortæller Tove og klapper let med den ene 
hånd på et gammelt skab, der står i stuen.

Hvordan var det muligt?
Med tiden fik Tove og Poul tre børn, så de i alt boede fem 
mennesker i lejligheden, der på den gamle huslejekontrakt 
fra 1943 står opført som ’2 Værelser, Køkken og Pulterkam-
mer’. I dag kan det nogle gange undre Tove, at det over årene 
overhovedet lod sig gøre, at de boede to voksne og tre børn i 
den lille lejlighed.

- Gud! Hvordan var det muligt? Her boede vi fem men-
nesker. Men dengang havde man ikke så meget tøj, som man 
har i dag. Og så havde hvert barn en hylde med tøj, og her 
var meget ordentligt, så det lod sig gøre. Sådan var det bare, 
smiler Tove, der tre gange om ugen er frivillig hjælper på 
plejehjemmet Falkenberg ved Ålsgårde.

Igennem årene har Tove nydt at bo i lejligheden i Ved 
Møllen.

- Jeg har aldrig været fristet af at flytte andre steder hen. 
Jeg har i alle årene været glad for den her lejlighed - og nabo-
erne ikke mindst. Der har altid været gode naboer her. Godt 
samvær, søde naboer. Her er stille og dejligt, og jeg har et 
rigtig godt forhold til min underbo. Vi får gerne lige en snak 
om morgenen. Vi bekymrer os om hinanden, og det fungerer 
fint - det har vi det godt med, lyder det fra Tove.

Med 75 år i samme lejlighed er Tove en levende anbefa-
ling af, at Ved Møllen er en rigtig god afdeling at bo i.
          Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen
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FÆDREGRUPPEN: De er der i sol, og de er der i regn. De er 
ude, og de er inde - formiddag, middag, eftermiddag og aften.

De er en gruppe af fædre, der gør og kan noget ganske 
særligt.

Medlemmerne af Vapnagaard Fædregruppe er med til at 
gøre en forskel i Helsingørs og Boliggårdens største boligom-
råde.

Beboerne på Vapnagaard møder dagligt nogle af fædrene 
fra gruppen, når de snakker med Vapnagaards unge på plad-
sen foran servicecenteret, møder dem ude mellem blokkene, 
eller når fædrene i hjertet af boligområdet stimler sammen 
i Vapnagaard Servicecenter for at samle kræfter til endnu en 
runde på Vapnagaard.

- Vi går rundt i vores fokusområder, som er Vapnagaard 
og Multiparken og snakker med de unge mennesker. Vi ved, 
at vi har nogle udfordringer med nogle af de unge, og derfor 
går vi ud i boligområdet for at gøre noget - for at gøre en 
forskel. Vi tager også en snak med forældrene om deres børn 
og unge. Vi er nødt til at gå ind og tage ansvar, selv om det 
ikke er vores børn. Vi kender deres forældre, og de kender os. 
De unge ved godt, at vi gerne vil hjælpe dem - det er, derfor 
at vi er med i Vapnagaard Fædregruppe, fortæller Menderes 
Acikel, formand for Vapnagaard Fædregruppe.

Fælles indsats
Sammen med andre fædre på Vapnagaard er han med til at 
få de unge til at forstå vigtigheden i at uddanne sig, passe 
skolegangen og i det hele taget være med til at opretholde 
vores velfærdssamfund.

Fædrene gør en forskel
- Vi forsøger også at snakke med de unge om, hvordan an-

dre oplever deres adfærd i boligområdet, forklarer Menderes, 
der peger på, at fædregruppens arbejde kun lykkes, fordi der 
er tale om en fælles indsats sammen med eksempelvis ud-
dannelsesinstitutionerne, Vapnagaard Servicecenter, Bolig-
gården, SSP, politiet og forskellige foreninger.

Fædregruppen arbejder for at fremme det sociale liv på 
Vapnagaard. I det arbejde har gruppen særligt fokus på børn 
og unges trivsel og opførsel i lokalområdet.

Helt fra begyndelsen har det været tanken, at fædregrup-
pen skal være så bredt funderet som muligt på Vapnagaard, 
så derfor er alle uanset baggrund - tyrkisk, arabisk, dansk, 
bulgarsk, serbisk og så videre - velkomne til at være med i 
fædregruppen.

Fædregruppe i Nøjsomhed
I Nøjsomhed er der en lignende fædregruppe med 15 fædre, 
der hovedsageligt om aftenen og natten går rundt i bolig-
området på toppen af Helsingør for at snakke med de unge 
mennesker. Det er fortrinsvis ved forskellige højtider, at 
fædregruppen i Nøjsomhed er aktiv.
Ønsker du at høre mere om Vapnagaard Fædregruppe og 
eventuelt deltage i gruppens frivillige arbejde på Vapna-
gaard, er du meget velkommen til at kontakte Menderes 
Acikel (tlf. 22894 5857 eller via mail: aci38@helsingor.dk)
Du kan besøge Vapnagaard Fædregruppe alle dage fra kl. 
18.30 i kælderlokalet Blishøj 15.
Tekst: Mikkel Frank
Foto: Hatim Al Nashar og Mikkel Frank 

- Vi går rundt i vores fokusområder, som er Vapnagaard og Multiparken og snakker med de unge mennesker. Vi ved, at vi har 
nogle udfordringer med nogle af de unge, og derfor går vi ud i boligområdet for at gøre noget – gøre en forskel. Vi tager også en 
snak med forældrene om deres børn og unge. Vi er nødt til at gå ind og tage ansvar, selv om det ikke er vores børn. Vi kender deres 
forældre, og de kender os. De unge ved godt, at vi gerne vil hjælpe dem – det er, derfor at vi er med i Vapnagaard Fædregruppe, 
fortæller Menderes Acikel (billedet til højre), formand for gruppen.     (Foto: Mikkel Frank)

UDLUFTNING: Fugt og skimmelsvamp kan være sundheds-
skadeligt for dig og give pletter og skader på dine vægge og lofter. 
Udluftning er en væsentlig faktor til at sikre et godt indeklima - 
især i de kolde måneder. 

Udluftning sker bedst ved at udføre kortvarige men kraftige 
(med gennemtræk) udluftninger af 5-10 minutters varighed og 2-3 
gange dagligt og efter behov.

Radiatorer slukkes før og tændes igen efter udluftningen.
Tilstop / luk ikke ventilationsåbninger i badeværelse og køkken.
Fjern eventuelt tilstopninger og rengør ventilationsåbningerne.
Tør IKKE tøj indendørs.
Alle radiatorer skal helst stå på den samme temperatur, da det 

giver en bedre varmefordeling i lejemålet. Ønsker du en lavere 
temperatur i for eksempel soveværelse eller køkken, kan du holde 
døren til rummet lukket, men vær opmærksom på, at en lavere 
temperatur i blandt andet et soveværelse hurtigt kan medføre 
skimmelsvamp.
Du kan se flere råd til udluftning på bolius.dk – søg efter ’10 
gode råd til udluftning om vinteren’.

Sådan lufter du ud

Digterparken tager form
NYBYGGERI: Boliggårdens nyeste skud på stammen, afde-
lingen Digterparken på hjørnet af Kingosvej og Blichersvej i 
Helsingør, vokser stødt og roligt frem i disse måneder.

Hvis du har taget turen forbi hjørnegrunden Kingosvej/
Blichersvej, har du sikkert lagt mærke til, at byggeriet af de 
32 boliger på den nye vej Frank Jægers Vej er i fuld gang.

Boliggårdens nye boligområde kommer til at bestå af 20 
boliger på 66 kvadratmeter og 12 boliger på 86 kvadratmeter.
Ønsker du at høre mere om Digterparken, er du velkommen 
til at kontakte Udlejningen i Boliggården på tlf. 4921 1104 el-
ler via mail: adm@boliggaarden.dk                                     frank Foto: Bendt Olesen

FILM: Nåede du ikke at se de gode film i biografen? Så gå i 
Tirsdagsbio!

Sådan lyder opfordringen fra Abildvængets Bibliotek til 
beboerne i Boliggårdens afdelinger i ’Helsingørs grønne 
trekant’, der blandt andet tæller Damvænget, Grønningen, 
Blicherparken, Søvænget, Abildvænget, Ewaldsvænget, Hol-
bergsvej, Sthensvej og i fremtiden også Digterparken på den 
kommende Frank Jægers Vej.

Tirsdag den 3. april kl. 13 - 15 er der film på Abildvængets 
Bibliotek.

På Abildvængets Bibliotek drejer det sig om film for 
voksne om tirsdagen, og billetterne er tilgængelige fire 
uger før hver torsdagsbio, oplyser biblioteket, der ligger på 
Abildgaardsvej 2 i Helsingør.

Ønsker du at bestille billet eller høre mere om tirsdags-
filmene, er du velkommen til at kontakte biblioteket på tlf. 
4928 3640 eller via mail: abild@helsbib.dk
Filmtirsdag, tirsdag den 3. april kl. 13 – 15, Abildvængets 
Bibliotek, Abildgaardsvej 2 i Helsingør. Fri entré. Tilmelding.

Tirsdagsbio i Abildvænget
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Danmark spiser sammen i uge 17
FÆLLESSPISNING: Folkebevægelsen mod Ensomhed 
holder igen i år den nationale kampagne ’Danmark spiser 
sammen’. I den anledning er der fællesspisninger forskellige 
steder på Vapnagaard.

I uge 17 bør du derfor tage din nabo i hånden og komme 
hen for at få lidt at spise og en god snak med de andre bebo-
ere på Vapnagaard.

Ønsker du at høre mere om de forskellige fællesspis-
ningsarrangementer på Vapnagaard i uge 17, kan du 
kontakte Sarah Staal (sas@boliggaarden.dk) eller holde 
øje med opslag i opgangene og på Vapnagaards hjemme-
side – vapnet.dk. Du er også velkommen til at kontakte 
Sarah, hvis du har et ønske eller en god ide til et fælles-
spisningsarrangement.

NOSTALGI: Alting var bedre i gamle dage. Solen skinnede 
mere, Pernille-chokoladen smagte bedre, og frikadellerne 
ved middagsbordet var meget større end i dag.

Her på Tagryggen har vi tilladt os at hoppe ned i nostal-
giens store dyb for at fiske et par billeder fra Blicherparkens 
gemmer frem til dig. Billeder af Steen Uthaug på sin gamle 
drengecykel, billeder af legende børn på et legestativ og 
scenariet af et stille øjeblik i et køkken i Boliggårdens store, 
hvide afdeling ved Kingosvej i Helsingør.

Læg mærke til formaterne, nyd farverne og fornem tidens 
sagte vingesus med de sort/hvide billeder.

Du ligger sikkert også inde med en masse gode gamle 
billeder fra din afdeling. Måske har du også et familiealbum, 

Fra Blicherparkens gemmer
der gemmer på en stribe herlige øjeblikke fra din barndom 
og dit boligområde fra for længst svundne tider. Og måske 
ønsker du at dele nogle af dem med andre læsere i Tagryg-
gen, så de kan få et glimt af, hvordan din hverdag og dine 
omgivelser så ud før i tiden.

Du er meget velkommen til at kontakte os her på Tag-
ryggen (Mikkel Frank, tlf. 4925 2697 eller via mail mif@
boliggaarden.dk)

Send eller lån os nogle af dine gamle billeder, så 
andre læsere af Tagryggen kan få glæde af dine nostal-
giske skilderier fra dit boligområde.

På forhånd tak for hjælpen.
Tekst: Mikkel Frank  Foto: Birgit Rasmussen, Steen Uthaug

Nu samles klagerne ét sted
KLAGER: Boliggården har valgt, at al klagesagsbehandlin-
gen overgår til Udlejningen fra den 1. februar 2018.

Det betyder, at du som beboer i en af Boliggårdens afde-
linger fremover kun skal henvende dig ét samlet sted for at 
klage, hvis der er behov for det.

- Udlejningen i Boliggårdens administrationsbygning på 
Trækbanen i Helsingør vil derfor fra 1. februar 2018 være 
tovholder på alle typer klager - det vil sige flytteafregningen, 
beboerklager og klager over fejl og mangler i boligen, forkla-
rer Mia Memborg, udlejningschef i Boliggården.

Nemmere for beboerne
Tidligere har klagesagerne været varetaget tre steder i admi-
nistrationen - i sekretariatet, i driften og i udlejningen.

- For at gøre det nemmere for beboerne, og for at sikre, 
at der er styr på hver enkelt klagesag, samles den overord-
nede styring og administration af klagesagerne nu under 
Udlejningsafdelingen. Udlejningen vil frem over være 
kontaktpunkt, hvis man ønsker at klage. Sagerne vil fortsat 
involvere andre afdelinger på Trækbanen og medarbejdere 
ude i driftsområderne, men Udlejningen vil sikre at trådene 
samles, og at der bliver fulgt op, så sagerne er ’i fremdrift’, 
forklarer Lars Gruby, Boliggårdens direktør.

Klager over forbrugsregnskab behandles fortsat i 
Økonomi-afdelingen og personaleklager behandles i Sekreta-
riatet på Trækbanen.

Klager i tre kategorier
En klage skal altid være skriftlig og indeholde nogle faste 
oplysninger.

Derfor er der blevet lavet tre klage-blanketter og en vejled-
ning, som du finder på Boliggårdens hjemmeside - boligga-
arden.dk. Disse klage-blanketter og vejledning vil også være 
ude på driftskontorene og ved henvendelse hos Boliggårdens 
Udlejning på Trækbanen.

Klagesagerne falder typisk i tre forskellige kategorier, som 
svarer til de tre forskellige blanketter:

• Beboer/nabo klager: 
Hvis en beboer ønsker at klage over en af de andre be-

boere i afdelingen, som ikke overholder reglerne inden for 
ordensreglerne.

• En flytteafregning:
Hvis fraflytter ikke kan godkende den flytteafregning, 

som er fremsendt - eller andre klager i forbindelse med en 
fraflytning.

•Øvrige klager:
Hvis en klage ikke handler om de to foregående punkter, 

men vedrører uenighed om boligens stand og vedligeholdel-
sen i bo perioden.

Blanketterne udleveres til beboeren/fraflytteren, som 
ønsker at klage og er vedhæftet denne skrivelse. 

- Selve klagersagsbehandlingen vil fortsat foregå i tæt 
samarbejde med de personer, der er involveret i sagen. Du vil 

derfor som beboer stadig opleve, at du kan blive bedt om ud-
dybende svar, eller bedt om at fremsende fotodokumentation 
i de forskellige områder - eventuelt i forbindelse med fraflyt-
ningssyn, misligholdelsessager, vanrøgtet lejemål, dødsbo, 
skimmelsager med mere, lyder det fra Mia Memborg, der 
også understreger, at dialog er vigtig, inden man eventuelt 
kaster sig ud i en klage.

Du er velkommen til at kontakte Ulejningen
Behandlingen af klager er fordelt afdelingsvis (på Vapnaga-
ard i områder) ud på medarbejderne i Udlejningen.

Du kan se mere om den nye klagesagsbehandling på Vap-
nagaards hjemmeside - vapnet.dk
Mia Memborg fortæller også, at du som beboer altid er 
velkommen til at kontakte Udlejningen i Boliggården, 
hvis du har eventuelle spørgsmål på tlf. 4921 1104 eller 
via mail: adm@boliggaarden.dk
        Tekst: Mia Memborg og Mikkel Frank  Foto: Mikkel Frank

- Udlejningen i Boliggårdens administrationsbygning på 
Trækbanen i Helsingør vil derfor fra 1. februar 2018 være 
tovholder på alle typer klager – det vil sige flytteafregningen, 
beboerklager og klager over fejl og mangler i boligen, forklarer 
Mia Memborg, udlejningschef i Boliggården.   (Foto: M. Frank)
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MØLLE-NYT: Der er godt nyt fra ven-
nekredsen omkring Nordskov Mølle, 
som er økonomisk støttet af Boliggår-
den.

Foreningen Nordskov Mølles Ven-
ner i Ålsgårde har på ny fået en spon-
sorgave. Denne gang gælder det en 
gave fra firmaet Dancover, der ligger i 
Hellebæk. Gaven består af 10 klap-
borde, som vennekredsen kan få glæde 
af ved fremtidige arrangementer i og 
omkring Nordskov Mølle.

Stor kælder til arrangementer
Tidligere har møllevennerne ved tidli-
gere lejligheder lånt borde af Selskabet 
til Anes Hus Bevarelse - Anes Hus lig-
ger ved Bøgeholm Sø.

- Selv om møllen ikke er færdigre-
staureret, kan foreningen nu bruge 
den store kælder til arrangementer, 
da vi her har fået opført to toiletter og 
et primitivt midlertidigt køkken med 
koldt og varmt vand, fortæller næst-
formanden i Mølle-foreningen, Peter 

Nye klapborde til møllen
Sandholt, til Frederiksborg Amts Avis 
og fortsætter:

- I den forbindelse kom Stig Peter 
Larsen fra Tikøb Mølle og installerede 
koldt og varmt vand inkl. vandvarmer 
og et brugt komfur, fortæller Sandholt.

Ildsjæle søger penge
Foreningen Nordskov Mølles Ven-
ner har netop søgt nye midler hos 
Realdania via Underværker, der er en 
kampagne, hvor ildsjæle kan søge om 
penge til forskellige projekter. Mølle-
vennerne har i første omgang fokus på 
at renovere møllehatten og gjort den 
parat til at modtage vinger, og det er 
det, der nu søges penge til via Under-
værker.

- Restaureringen skulle gerne ende 
med, at møllen bliver til glæde for os 
alle sammen, et nyt fristed for alle 
mulige aktiviteter for børn og voksne. 
Foreningen tæller nu 280 medlemmer 
og enkelte har i løbet af 2017 doneret 
pæne bidrag til stor glæde for forenin-

gen, fortæller næstformanden.
Du kan følge med i arbejdet i og om-
kring Nordskov Mølle på hjemmesi-
den nordskov-mølles-venner.dk
          frank  Foto: Bendt Olesen

Foreningen Nordskov Mølles Venner 
i Ålsgårde har på ny fået en sponsor-
gave. Denne gang gælder det en gave 
fra firmaet Dancover, der ligger i Hel-
lebæk. Gaven består af 10 klapborde.

DINE HISTORIER: Det smukke 
julemarked. Busturen til Harzen. Eller 
måske blot et godt billede af andefa-
milien, der vralter over vejen en stille 
sommerdag i dit boligområde.

Som beboer i en af Boliggårdens 
afdelinger oplever du sikkert dagligt 
en masse små (og store) pudsige ting. 
Ting og oplevelser, som andre beboere 
rundt omkring i de andre afdelinger 
også kan nyde godt af. Derfor inviterer 
vi her på Tagryggen dig til at sende os 
dit billede, din historie, eller måske 
blot er par linier om et forestående 

Afdelinger i glimt - hit med historien
arrangement i din afdeling, så vi kan 
hjælpe dig med at fortælle andre om 
det, der sker.

Send os dine ord og billeder
Det behøver ikke at være de store 
forkromede fortællinger, men måske 
blot et tip fra din afdeling, nyt om 
navne i dit område, eller måske bare et 
par ord, om at I har holdt en hyggelig 
grillfest i jeres afdeling. Et par billeder 
fra jeres seneste udflugt. Eller noget 
ganske andet. Du vælger selv, hvad du 
ønsker at dele med andre beboere via 

Tagryggens spalter.
Du er i hvert fald meget velkom-

men til at sende os dine ord og dine 
billeder, og så vil vi tage det med i 
bladet Tagryggen i det omfang, som 
pladsen tillader i bladet – eller måske 
på Boliggårdens hjemmeside.

På forhånd tak.
Send dine ord og billeder til Tag-
ryggen til: jj@boliggarden.dk  eller  
mif@boliggaarden.dk
Eller kontakt os på:
4925 2637 (Jürs)  / 4925 2697 (Frank)
    Tekst: Mikkel Frank

Foto: Peter Kirkeby Foto: Gunnar Kristensen Foto: Christian Nielsen

JUBILÆUM: Beboerne i en af Bolig-
gårdens større afdelinger er så småt 
ved at gøre klar til 50-års jubilæum i 
2019 - Abildvænget i Helsingør.

Aase Frisk, formand i afdelingen, 
der blev opført i årene 1967-1969, 
fortæller til Tagryggen, at forbere-
delserne til jubilæet allerede er gået i 
gang for den klassiske gamle afdeling:

- Vi har nedsat et jubilæumsudvalg, 

Frisk & co. pønser på jubilæum
der er i fuld gang med at kigge på, 
hvad der skal ske i forbindelse med ju-
bilæet i Abildvænget i sommeren 2019. 
Vi ønsker i hvert fald at lave noget for 
børnene i afdelingen, og vi ønsker at 
lave et madarrangement af en eller 
anden art, fortæller Aase Frisk.

Måske byder jubilæet også på et par 
overraskelser, men det vil Aase Frisk 
først løfte sløret for senere.

Som beboer i Abildvænget er du 
meget velkommen til at byde ind 
med ideer og forslag til, hvad der 
skal ske i forbindelse med 50-års 
jubilæet.
Du kan kontakte Aase Frisk på tlf. 
5042 5290 eller via mail:
aasefrisk@hotmail.com

Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

HOLBERGSVEJ: Boliggårdens afde-
ling 104 Holbergsvej i Helsingør har 
nu fået installeret digitale vand- og 
energimålere i samtlige boliger. 

Det fortæller Niels Schüum, for-
mand for Holbergsvej.

- Ista (Clorius) er afdelingens nye 
samarbejdspartner, og beboerne kan 
følge deres forbrug på Ista-online via 
smartphone, tablets samt pc’er. Der er 
flere forskellige muligheder på indstil-
linger i programmerne. Man kan for 
eksempel vælge at se sit energiforbrug 
i forhold til graddage og mange andre 
muligheder, fortæller Niels Schüum, 
der fortsætter:

- Ista tilbød at komme til aftenmøde 
i afdelingen, hvor beboerne kunne se 
de forskellige muligheder, og kunde-
service var også til stede. De forklarede 
og viste, hvorledes man kunne finde 
ud af sin opgørelse, når den tid kom-
mer. Alle beboerne har således fået en 
personlig adgangskode til at komme 
ind på sin egen side, lyder det fra 
formanden.

Afdelingen fik ifølge Schüum også 
installeret røgalarm og fugtmåler i 

Nye og bedre målere på Holbergsvej

alle boliger, hvor man har valgt at 
plombere disse målere, der så indgiver 
en alarm hvis måleren nedtages eller 
på andre måder slukkes. Målerne er 
fjernkontrolleret og løbende funkti-
onstest udføres regelmæssigt. Er der 
fejl på målerne, bliver de fanget af 
Ista, der så selv kontakter beboeren for 
en serviceaftale (uden beregning)

Niels Schüum forklarer også, at 

afdelingsbestyrelsen har valgt at skifte 
samtlige vandmålere (koldt og varmt 
vand) ud hvert sjette år, og at man har 
valgt at lave en løbende betalingsaf-
tale med Ista, hvor afdelingen betaler 
69 kroner pr. måler pr. år. Denne af-
tale dækker så nye målere og arbejds-
løn, når den tid kommer.
    
    Tekst: Niels Schüum og Mikkel Frank

- Ista tilbød at komme til aftenmøde i afdelingen, hvor beboerne kunne se de forskel-
lige muligheder, fortæller Niels Schüum fra Holbergsvej.    (Foto: Niels Schüum)
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Jeg synes, at (skriv navn) ____________________________________________

(adresse)________________________________________________________
 
skal have ’Min gode nabo’-chokolade, fordi: _____________________________
 
______________________________________________________________
 
______________________________________________________________
 
______________________________________________________________

Indsender (Dit navn og telefonnummer)________________________________
 
______________________________________________________________

Altid klar til at hjælpe

NABOSKAB: Lis Gerding fra Boliggårdens afdeling Sundparken i Helsingør nyder at 
have et par rigtig gode underboer i form af parret Vivi og Otto Jørgensen.

Derfor har Lis skrevet til Tagryggen.
- Jeg vil gerne indstille mine underboer Vivi og Otto til Tagryggens nabo-choko-

lade. Jeg bor selv alene, og mine underboer står altid klar til at hjælpe. De hjælper 
mig, når jeg har mine børnebørn på koloni og med at køre for os i bio. De kører også 
for mig, når jeg skal handle store ting, fortæller Lis Gerding, der også kan regne med 
hjælp, når uheldet er ude:

- Jeg havde mit barnebarn på besøg, og han faldt, så der blev slået en flænge i ha-
gen. Straks stod Vivi og Otto der for først at køre os til Sundhedshuset i Helsingør og 
derefter til hospitalet i Hillerød, lyder det fra Lis, der håber, at hun på den her måde 
kan være med til at glæde sine hjælpsomme underboer.

Med så hjælpsomme underboer er der ingen tvivl om, at årets første ladning ’Min 
gode nabo’-chokolade bliver skudt af sted til Vivi og Otto i Sundparken - tillykke!
         Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen


