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Nye boliger på vej

Nøjsomhed
- nu med giraf!

Ny direktør

Sct. Olaigade
- oasen midt i byen

Piger med boldøje
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LEDER: Den 1.oktober 1994 startede 
jeg på et nyt job som souschef i Helsin-
gør Boligselskab - vældig spændt på at 
møde de nye kollegaer og fornemme 
stemningen i boligselskabet og byen.

Det er nu 23 år siden, og alting 
har en ende. Det var efter lange og 
gode overvejelser, jeg afleverede min 
opsigelse her i foråret, for det har altid 
været vigtigt for mig, at jeg selv kunne 
vælge, hvornår jeg skulle fratræde, og 
at det skete ’i tide’.

Og det er nu. Indholdet i det 
direktørjob, jeg har haft i præcist 
18½ år, har forandret sig meget over 
tiden. Måske især med baggrund i den 
forandring, det danske samfund også 
har gennemgået i de seneste to årtier. 
Uligheden i Danmark – både den 
økonomiske og den sociale – er blevet 
markant større, og det afspejler sig 
også i de rammer, et alment boligsel-
skab arbejder indenfor. 

I de mange år her i Helsingør har 
jeg haft stor glæde af at arbejde sam-
men med mange dygtige, forskellige, 
sjove og inspirerende kollegaer og 
beboerdemokrater. Opgaverne har æn-
dret sig undervejs, det samme har de 
regelsæt, som almene boligselskaber 
skal arbejde efter. Mest markant er for-
øgelsen af reglernes omfang, hvilket 
ikke altid har gjort tingene lettere. 

Det er med fornøjelse at jeg kan 
se tilbage på mange interessante 
udfordringer som nybyggerierne af 
blandt andet Grønnehaven og Fal-
kenberg, fusionen mellem Helsingør 
Boligselskab og A/B Kingo, renoverin-
gen af Vapnagaard, udbygningen af 
samarbejdet med kommunen på de 
boligsociale områder, it-omlægninger, 
undervisning af beboerdemokrater 

og mange, mange andre ting. Det har 
været utroligt spændende.

Desuden har jeg været så heldig, 
at jeg på bestyrelsens opfordring 
også har kunnet deltage i det lands-
politiske arbejde i bestyrelserne i 
Boligselskabernes Landsforening og i 
Landsbyggefonden, samt den tidligere 
Programbestyrelse. Et så bredspektret 
arbejdsliv er vist kun få forundt, og jeg 
har nydt det.

Men det har også krævet megen 
energi, og jeg kan mærke, at jeg efter 
de mange år i den gode stol ikke 
længere har det fornødne gå-på-mod, 
og derfor har Boliggården nu fortjent 
en ny chef, der kan stå i spidsen for de 
mange nye tiltag, der hele tiden skal 
til for at bevare en initiativrig og dyna-
misk arbejdsplads.

Selv ser jeg frem til at slippe for 
Kystbanen, og jeg glæder mig til at få 
mere tid til familie og venner, men 
uagtet disse herligheder, vil jeg helt 
givet komme til at savne alt det liv og 
leben, min hverdag har været fyldt 
med gennem mit arbejde.

Tak til de skiftende bestyrelser for 
den tillid, jeg har nydt gennem årene 
og for den opbakning, der altid har 
været til indstillingerne - også når 
sagerne har været udfordrende. Tak til 
alle de gode, engagerede og loyale kol-
legaer, der har været omkring mig.

Held og lykke til den nye direktør 
Lars Carl Gruby, som jeg er sikker på 
vil arbejde for, at Boliggården i mange 
år frem vil forblive en selvstændig og 
professionel almen boligorganisation.

De bedste ønsker om fortsat god 
vind til alle lejere og ansatte i Bolig-
gården.         Med venlig hilsen
        Birte Flæng Møller
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Borgmesteren svinger spaden
NYBYGGERI: Beboerne i Blicherpar-
ken, på Holbergsvej, Ewaldsvænget og 
Sø-/Damvænget i Helsingør har udsigt 
til at få nye naboer.

Første spadestik til Boliggårdens 
nye afdeling 118, som efter planen 
kommer til at hedde Digterparken, 
blev taget forleden til de 32 nye boliger 
ved Kingosvej i Helsingørs ’grønne 
trekant’.

Et flertal i Helsingørs byråd har 
stemt for at godkende projektet, så 
Boliggården nu kan realisere nybygge-
riet af boligerne på hjørnegrunden ved 
Blichersvej og Kingosvej.

Det var Helsingørs borgmester Be-
nedikte Kiær og Boliggårdens tidligere 
næstformand Rita Jensen, der førte 
spaderne ved første spadestik til den 
nye afdeling i midten af september.

- Efter flere års arbejde og venten 

glæder jeg mig over, at den nye Afde-
ling 118 ved Kingosvej/Blichersvej nu 
er på trapperne, for den er virkelig mit 
hjertebarn og har været det i mange 
år, lød det tidligere på året i Rita Jen-
sena afskedssalut her i Tagryggen.

Familievenlige boliger
Familievenlige boliger i et plan og et 
moderne design. Det er nogle af hove-
delementerne i det nye byggeri.

Projektet har et samlet budget 
på lidt over 55,3 millioner kroner og 
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 
små haver, der er til hver af boligerne.

- De her boliger har været længe 
undervejs. Det er dejligt, at vi får 
taget det første spadstik i dag. Den 

store interesse, vi oplever med dette 
byggeri, viser vigtigheden i og behovet 
for et bredt boligudvalg i en by, der vil 
vokse, og det glæder mig, at man også 
har den opfattelse i byrådssalen, lød 
det fra Birte Flæng Møller, Boliggår-
dens (afgående) direktør.

Boligerne opføres som almene fa-
milieboliger, og der etableres niveaufri 
adgang ved alle døre til det fri. Alle 
boliger får egen have. Ankomst til 
bebyggelsen sker mod syd-vest fra 
Blichersvej.

Skriv dig op allerede nu
Allerede nu kan du skrive dig op til 
de kommende boliger i Digterparken 
ved Kingosvej/Blichersvej. Du skal blot 
henvende dig til Boliggården, tlf. 4921 
1104 eller mail: adm@boliggaarden.dk 
       Tekst: Mikkel Frank Foto: Jacob Jürs

Første spadestik til Digterparken i Helsingør blev taget af projektleder Michael Nielsen (øverst tv.) fra entreprenørfirmaet Grå-
kjær, borgmester Benedikte Kiær (øv. i midten) og Rita Jensen, tidligere formand i Kingo og tidligere næstformand i  Boliggården.
- De her boliger har været længe undervejs. Det er dejligt, at vi får taget det første spadstik i dag. Den store interesse, vi oplever 
med dette byggeri, viser vigtigheden i og behovet for et bredt boligudvalg i en by, der vil vokse, og det glæder mig, at man også 
har den opfattelse i byrådssalen, lød det fra Birte Flæng Møller, Boliggårdens direktør.
- Endelig kom vi i gang med, hvad der tegner til at blive attraktive, eftertragtede boliger. Jeg fornemmer allerede nu, at de vil falde 
i manges smag, sagde Helsingørs borgmester Benedikte Kiær ved spadeseancen, hvor cirka 100 mennesker var mødt op. (Foto: Jürs)
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Så er der gang i pizzaovnen
UDELIV: Solen, smilene og maden 
var med beboerne i Nøjsomhed, da de 
indviede den nye pizzaovn i BoGro-
fælleshaven på toppen af Helsingør.

Hen over året har beboerne arbej-
det med BoGro-fælleshaven i Boliggår-
dens afdeling Nøjsomhed.

Nu er fælleshavens pizzaovn klar, 
og det benyttede flere sig af, da bebo-
erne indviede havens nyetablerede 
pizzaovn og trommede sammen til 
fællesspisning.

- Vi havde et super arrangement, da 

vi indviede pizza-ovnen i Nøjsomhed. 
Der blev lavet et hav af forskellige 
pizza-varianter, da over 80 personer 
var med til at indvie den nye pizzaovn! 
Vi glæder os til mange flere dage med 
fut i pizzaovnen, lyder det fra Lyng 
Brøndum Dyrholm, der er projektud-
vikler på BoGro-fælleshaveprojektet, 
der lagde fra land i Tibberupparken i 
Espergærde i begyndelsen af 2015, og 
som bevægede sig videre til Vapnaga-
ard i Helsingør sidste år.

I løbet af 2017 har det været 

beboerne i Boliggårdens næststørste 
afdeling Nøjsomhed, der har haft 
glæde af BoGro-fælleshaveprojektet og 
de mange aktiviteter, der knytter sig 
til det grønne projekt.

Det er økonomisk støttet af Nordea 
Fonden og har til hensigt at gøre det 
gode naboskab endnu bedre og skabe 
større trivsel blandt beboerne.

BoGro-fælleshaveprojektet fortsæt-
ter året ud i Nøjsomhed.
    Tekst: Mikkel Frank
     Foto: Bendt Olesen/Lyng B. Dyrholm 

- Vi havde et super 
arrangement, da vi 
indviede pizza-ov-
nen i Nøjsomhed. 
Der blev lavet et 
hav af forskellige 
pizza-varianter, 
da over 80 perso-
ner var med til at 
indvie den nye piz-
zaovn! Vi glæder 
os til mange flere 
dage med fut i piz-
zaovnen, lyder det 
fra Lyng Brøndum 
Dyrholm, der er 
projektudvikler på 
BoGro-fælleshave-
projektet.
(Foto: Bendt Olesen 
med flere).

TEKNIK: Det er ikke, fordi Bolig-
gården er ved at udvide boligmassen i 
afdelingen Sundparken i Helsingør, at 
der nu står et lille gråt hus i bebyg-
gelsen. Det er den danske kabel-tv og 
internet-virksomhed Stofa, der har 
sat det lille grå teknikhus op i bolig-
området for bedre at kunne servicere 
brugerne.

- Det her er Stofas nye hovedsta-
tion for Nordsjælland, hvorfra tv- og 
internet-forbindelsen går videre ud til 
Hornbæk, Saunte, Ålsgårde og andre 
steder, fortæller varmemester Erling 
Petersen fra Sundparken.

Nyt teknikhus på plads i Sundparken
Han fortæller også, at Stofa hidtil 

har haft teknisk udstyr stående i en 
kælder i Sundparken, og at det udstyr 
nu fjernes, forbi den nye hovedstation 
er etableret i boligområdet. Stofa lejer 
så at sige et stykke jord i Sundparken, 
hvor de kan have deres teknikhus 
stående.

- Det får beboerne glæde af, fordi 
de fremover får hurtigere forbindelse 
via det nye fibernet, forklarer Erling 
Petersen, der også beretter, at teknik-
huset nu står på den grund, beboerne 
i Sundparken kender som ’den gamle 
parabolgrund’.               frank Foto: Charlotte Olsen

NABOSTRIDIGHEDER: Når man bor 
i blok med naboer over, under og ved 
siden af, kommer man hinanden ved 
på en måde, som kun få husejere kan 
forestille sig.

Der er mange glæder ved gode na-
boer, men der er også mange mulighe-
der for, at det gode naboskab knækker, 
og at man får set sig sur på ’Hansen på 
1. sal’. 

I Boliggårdens administration på 
Trækbanen modtog man sidste år 
cirka 400 beboerklager, altså naboer, 
der klagede over hinanden.

Per-Henrik Schultz-Jensen er leder 
af sekretariatet i Boliggården, og det 
er hans personale, der modtager og 
behandler beboerklagerne.

- Mange af beboerklagerne har 
udgangspunkt i dårligt naboskab og 
ubetænksomhed, fortæller Per-Henrik 
til Tagryggen.

- Men hvis man tænker sig om, sør-
ger for at holde opgangen fri for sko, 
barnevogne og andet, der står i vejen, 
skruer ned for radio og tv og i det hele 
taget bliver bedre til at være en god 
nabo, så kommer man langt, lyder 
rådet fra Per-Henrik.

Især støj skaber mange frustrationer 
naboer imellem. De enkelte afdelinger 
har hver deres sæt ordensregler, og her 
kan du se, hvornår og hvor længe du 
må spille musik og larme mere end 

Når det gode naboskab knæk
normalt. Der er dog også en håndfuld 
gode råd, du kan tage til dig i det gode 
naboskabs navn:

Hvis du skal holde fest, så fortæl 
det til alle dine naboer i god tid – og 
du kan jo også invitere naboerne, så 
klager de da ikke!

Træk dine højttalere fri af vægge og 
placer dem tæt på gæsterne og vend 

ker
dem bort fra væggen.

Skru lidt ned for bassen, det er som 
regel den, der irriterer naboerne mest.

Luk vinduerne, når I tager danse-
skoene på, og lad ikke festen fortsætte 
ude på gaden.

Slut festen før det bliver for sent og 
aldrig senere, end ordensreglerne siger.
       Tekst: Jacob Jürs Foto: Bendt Olesen

Sådan klager du
KLAGEPROCEDURE: Når tålmodigheden slipper op med naboen, er det 
vigtigt, at du ikke selv skaber en ny konflikt, eller inddrager andre beboere i 
tvisten mellem dig og din nabo.

Beboerklager skal derfor altid gå til Boliggårdens administration på Træk-
banen. Du skal ikke sende en beboerklage til din vicevært eller din beboer-
formand.

Det er ikke muligt at klage via telefon eller ved at møde op på Trækbanen. 
Skriv et brev eller send en mail til Boliggården: Fortæl hvem du er, hvad du 
klager over, og hvornår det, du klager over, er sket.

Du kan ikke klage anonymt - der skal altså både navn og adresse på din 
beboerklage, ellers vil den ikke blive behandlet. Du kan heller ikke klage på 
en anden beboers vegne.

Du kan sende din beboerklage til adm@boliggaarden.dk eller med post 
til Boliggården, Trækbanen 16, 1. sal, 3000 Helsingør.

Hvis du kommer i tvivl om, hvad man må og ikke må i lige præcis din bo-
ligafdeling, så har alle afdelinger et sæt ordensregler. Du fik dem udleveret, 
da du flyttede ind. Skulle du have mistet dem, er du velkommen til at hen-
vende dig til Boliggårdens udlejning for at få et nyt sæt (bor du på Vapnaga-
ard kan du også finde ordensreglerne på www.vapnet.dk under ’Hent Info’).
                jürs
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FODBOLD: - Ja, lyder det fra Vapnagaards boligsociale medarbejder, John Lykke 
Larsen.

16 piger fra Vapnagaard og Nøjsomhed har nu afsluttet et trænerforløb, så de 
faktisk selv kan træne andre piger og arrangere små fodboldturneringer.

Pigerne er blevet rekrutteret til ’Partners in Street’, der er navnet på projektet, 
gennem de to pædagogiske tilbud Tetriz i Nøjsomhed  og Cube ved Multiparken 
nær Vapnagaard. Pigerne er mellem 13 og 17 år gamle.

’Partners in Street’-kurset har over tre mandage i august givet pigerne undervis-
ning i tricks med en bold, hvordan man strukturerer et træningsforløb, turnerings-
planlægning, en hurtig indføring i gadekultur og pædagogik samt meget mere.

Målet er at give de unge piger viden og ressourcer, så de selvstændigt kan stille 
op med evner og deres eget grej i deres eget kvarter og hurtigt kan arrangere en 
fodboldturnering.

’Partners in Street’ har specialiseret sig i at uddanne unge fra udsatte boligområ-
der til at være ambassadører for gadeidrætten og til at kunne bidrage til en sundere 
livsstil og en mere spændende hverdag i boligområderne.

Projektleder Metin Deniz og landsholdstræneren i street soccer, Suell Osmani, 
afsluttede forløbet med de 16 lokale piger sidste mandag i august, og ved afslutnin-
gen modtog hver af pigerne selvfølgelig et kursusbevis - men endnu vigtigere: De 
modtog også otte tasker med alt, hvad der skal bruges for at komme i gang med at 
lave turneringer i Boliggårdens to største boligområder.

Pigerne arbejder sammen i teams, og håbet er, at de fremover to og to kan få 
bolden til at rulle i Nøjsomhed og på Vapnagaard.

Kulturhus Syd på Vapnagaard har alle mandage lagt såvel fliser som lokaler til 
undervisningen af de 16 piger.           Tekst: Jacob Jürs Foto: Bendt Olesen

Street-fodbold!
Kan piger spille det?

De 16 piger fra Vapnagaard og Nøjsomhed har fået undervisning i alt fra tricks med 
en bold til gadekultur og pædagogik.       (Foto: Bendt Olesen)

ENERGI: Bedre energiovervågning og 
besparelser i afdelingernes egen drift. 
Det skulle gerne være gevinsterne ved 
et nyt energitiltag, som er ved at blive 
sat i søen i Boliggården.

Medlemmerne af Boliggårdens ho-
vedbestyrelse har godkendt projektet 
og bevilget det tilskud, der gør projek-
tet muligt over de kommende år.

Hurtigere reaktion
Det er Boliggårdens tekniske chef 
Benny Mulbjerg fra Trækbanen i Hel-
singør, der har været med til at foreslå 
et årligt tilskud på 550.000,- kroner 
til at forbedre energiovervågningen i 
Boliggården.

- Det blev indstillet, at projektet 
kører til udgangen af 2020 med en 
bevilling på i alt 2 millioner kroner fra 
arbejdskapitalen. Begrundelsen for at 
forbedre energiovervågningen ligger 
blandt andet i, at AI Gruppen, som i 

Forbedret energiovervågning i Boliggården

dag foretager energiovervågningen 
for Boliggården, årligt koster cirka 
250.000 kroner, og denne udgift har vi 
en begrundet forventning om vil stige, 
lyder det i referatet fra det hovedbesty-
relsesmøde, hvor projektet og tilskud-
det blev godkendt.

Derudover vurderes det, at det med 

den nye form for energiovervågning 
kan gå hurtigere, fra vi i Boliggården 
kender mulighederne, til vi gør noget 
ved det. Der har også hidtil været 
indarbejdet besparelsespotentialer på 
energiområdet i Boliggårdens drifts- 
og vedligeholdelsesplaner.
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

FRIVILLIG: Er I en del af en forening 
eller en gruppe, der udfører frivilligt 
arbejde, ved I formentlig også, at mid-
lerne til at udføre arbejdet er små.

I har nu derfor mulighed for at få 
lidt inspiration og hjælp til at søge 
såvel offentlige som private midler til 
jeres arbejde. I løbet af tre aftener vil 

Kunne jeres frivillige arbejde
bruge lidt økonomisk hjælp?

vi, med udgangspunkt i lige præcis 
jeres arbejde, holde tre små praktiske 
kurser, hvor I dels lærer, hvordan I 
finder fonde, dels arbejder med en helt 
konkret ansøgning fra jer.

Kurserne afholdes over tre onsdage, 
den 11. oktober, den 25. oktober og 
den 8. november - alle dage kl. 17 - 19 

i Kulturhus Syd (Hovmarken7) på 
Vapnagaard i Helsingør.
Tilmelding til Sarah Staal (sas@
boliggaarden.dk  tlf. 3036 7492). 
Kurset er gratis for alle beboere i 
Boliggården, der er dog begrænset 
antal pladser. Sidste frist for tilmel-
ding er fredag den 6. oktober.

Sarah Staal (Foto: Bendt Olesen)

NAVNE: Igennem snart tre år har be-
boerne i Nøjsomhed, Tibberupparken 
og på Vapnagaard haft gavn og glæde 
af Lyng Brøndum Dyrholm fra BoGro-
fælleshaveprojektet.

Nu er det Lyng, der selv ’gror’ lidt, 
for hun er nemlig gravid og er gået på 
barsel.

Lyng var med til at gå i jorden i 
de første BoGro-haver i boligområ-
det Tibberupparken i Espergærde i 
begyndelsen af 2015. Siden flyttede 
fælleshaveprojektet og Lyng videre 
til Helsingørs og Boliggårdens største 
boligområde Vapnagaard i Helsingør 
for i 2017 at rykke over på den anden 
side af Kongevejen til Nøjsomhed, hvor 
BoGro-projektet løber året ud.

På den baggrund er der mange af 
Boliggårdens beboere, der har lært 
Lyng rigtig godt at kende, og de vil sik-
kert komme til at savne hende.

Pøj pøj med fremtiden og den lille, 
Lyng!               frank

Farvel til Lyng
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NAVNE: En stribe af de årlige bebo-
ermøder er afviklet i Boliggårdens 
afdelinger.

Enkelte steder har møderne resul-
teret i nogle ændringer i forbindelse 
med det beboerdemokratiske arbejde. 
Her er der typisk tale om nye medlem-
mer eller nye formænd i afdelingsbe-
styrelserne.

Et af stederne, hvor der er sket 
ændringer, er i afdeling 116 Dyresøvej 
i Helsingør. Her har beboerne valgt 
en ny afdelingsbestyrelse, og Allan H. 
Hansen er valgt som ny formand for 
afdelingen, der tæller 22 rækkehuse.

Ny afdelingsformand

(Foto: Bendt Olesen)
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GADETEATER: I begyndelsen af august fik mange af 
Boliggårdens beboere sig en ordentlig én på opleveren, 
da gadeteaterfestivalen PASSAGE gæstede flere afde-
linger i høj sol og herligt sommervejr.

Der gik giraf i den i Nøjsomhed, Vapnagaard fik besøg 
af en fransk cirkustrup, Zirkus Morsa kiggede forbi 
Abildvænget, og endelig tryllebandt italienske Luigi 
Ciotta de mange fremmødte børn i Ellekildehave ved 
Ålsgårde med sine fantastiske kufferter og grimasser.

Tagryggens ’hoffotograf’ Bendt Olesen var med rundt 
hele vejen og fangede en stribe gyldne øjeblikke. Se 
flere af hans pletskud på boliggaarden.dk og vapnet.dk

Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

FESTLIGE GADETEATERDAGE
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SCT. OLAIGADE: Fem lejemål i 
hjertet af Helsingørs gamle bymidte. 
Familier, enlige, ældre og et par unge 
mennesker.

Den aldrende ejendom, hvor årstal-
let ’1751’ står malet over indgangspor-
ten i Sct. Olaigade, er en af Boliggår-
dens absolut mindste afdelinger - og 
måske også en af de hyggeligste.

Enestående gårdmiljø
Her er 27-årige Martin Voersted 
formand for den lille tætte skare af be-
boere, der dagligt kan nyde godt af det 
enestående gårdhavemiljø, der knytter 
sig til den lille afdeling.

- Jeg synes, det er SÅ hyggeligt her 
i Sct. Olaigade. I min stue har jeg en 
gammel træbjælke gående på tværs, 
som bare er med til at give det hele et 

ekstra rustikt og gammeldags præg, 
smiler Martin, mens han i en krog af 
den fredsommelige og stemningsfulde 
gårdhave fortæller om miniafdelingen 
midt i Hamlets gamle stad.

Martin Voersted blev skrevet op 
til en bolig i Boliggården, da han var 
fem år gammel. (Siden er der sket en 
lovændring, så man i dag skal være 
fyldt 15 år for at kunne skrive sig op til 
en bolig). I 2009 meldte han sig aktivt 
søgende, og det resulterede efter et par 
måneder i tilbuddet om en to-værelses 
lejlighed i afdelingen Sct. Olaigade.

- Det blev jeg glad for med det 
samme, for jeg ønskede netop at 
komme til at bo i Helsingørs gamle 
bymidte tæt på bylivet, tæt på ind-
købsstederne, havnen, Kronborg og 
ikke mindst stationen med mulighed 

for at komme hurtigt til København. 
Samtidig er afdelingen trukket lidt 
væk fra de mere aktive gader som Sten-
gade, Bjergegade og Stjernegade, så 
her bor jeg centralt og har stadig fred 
og ro, forklarer Martin, der nyder at 
bruge haven, udekøkkenet og afdelin-
gens fælles gasgrill, når han inviterer 
venner og familie på besøg.

Yoga og blommer i baghaven
Fælleshaven breder sig bag de gamle 
byejendomme mellem Sct. Olaiade, 
Fiolgade, Stjernegade og Sudergade.

Her bruger beboerne den frodige, 
grønne og nærmest labyrintiske gård-
have til alt lige fra afslapning og yoga 
til træning og udstrækningsøvelser. 
Enkelte sidder her også for at læse, 
mens andre nyder at kunne plukke 

Det er som en lille familie

pærer, kirsebær og blommer fra nogle 
af træerne.

- I mine øjne kan nye, moderne bo-
liger godt være for kliniske. Her i Sct. 
Olaigade bærer den gamle ejendom 
præg af noget hyggeligt og stemnings-
fuldt. Vi hjælper også hinanden så 
meget som muligt. Det er ligesom en 
lille familie, hvor vi bor på hvert vores 
værelse, lyder det fra Martin, der også 
glæder sig over den lave husleje set i 
forhold til beliggenhed, og hvad han 
får for pengene.

Du kan se mere om Sct. Olaigade på 
Boliggårdens hjemmeside:
 www.boliggaarden.dk
    Tekst: Mikkel Frank
       Foto: Bendt Olesen og Mikkel Frank

Afdeling 35 Sct. Oliagade i hjertet af Helsingør er med sine blot fem lejemål Boliggårdens mindste afdeling. Det er samtidig en af 
de absolut hyggeligste afdelinger i byens største boligselskab.          (Foto: Bendt Olesen og Mikkel Frank)

Kort om Sct. Olaigade (afdeling 35):
- Ejendommen er opført omkring år 1751.

- Her er fem lejemål: En lejlighed med et    
værelse, to lejligheder med to værelser og to 
lejligheder med tre værelser.

- Her må beboerne gerne holde hund og kat.

- Afdelingen ligger i hjertet af Helsingørs 
gamle bymidte – tæt på indkøbsmuligheder, 
stationen, havnen og Kronborg.

- Huslejen ligger på 3.959,-  -  7.092,- kr. om 
måneden.

RENOVERING: Beboerne i afdelingen 
Ewaldsvænget i Helsingør kan se frem 
til et løft i kvaliteten af deres bolig.

Hen over sommeren er der nemlig 
blevet arbejdet på at renovere faca-
derne i afdeling 103, der består af 53 
fritliggende etplans enfamiliehuse 
med have. Boligerne ligger ud til 
Blichersvej, Kronborgladegårdsvej og 
selve vejen, der hedder Ewaldsvænget 
- opkaldt efter den danske digter og 
dramatiker Johannes Ewald.

Jesper Nissen fra Boliggårdens tek-
niske afdeling på Trækbanen fortæller 
om renoveringen:

- I denne omgang skal der ske 
følgende: Alle vinduer udskiftes med 
nye træ-/aluvinduer, som lever op til 
de nyeste krav til isolering. Ligeledes 
udskiftes havedøren. Begge facader 
isoleres med 100 millimeter udvendig 
isolering, som efterfølgende bliver 
pudset og malet med diffusionsåben 
maling. De to gavle er isoleret i en tid-
ligere renovering, så de males kun.

Færdige til foråret
Jesper Nissen fortæller også, at taget, 
som danner skråloft i husene, efteriso-
leres, og der genlægges nye tagplader 
på arealet.

- De gamle tagplader kunne ikke 
genmonteres, da de indeholdt asbest, 
forklarer Nissen til Tagryggen.

Facaderenovering løfter kvaliteten i Ewaldsvænget
Arbejderne forventes ifølge Jesper 

Nissen færdigt til foråret 2018. Alle-
rede nu står 12 huse færdige.

- Inden vi stopper arbejdet for 
vinteren, vil der stå omtrent 25 
huse færdige. Puds og malerarbejde 
forventes stoppet i oktober måned, 
da den anvendte puds og maling ikke 
kan påføres i frostvejr. Dog forventes 
tagarbejderne at fortsætte vinteren 
over, lyder det fra Jesper Nissen, der er 
sikker på, at beboerne kommer til at 
mærke en forskel efter renoveringen:

- Når husene står færdige, vil bebo-
erne kunne mærke en stor forbedring 
i deres varmeudgifter, samt et bedre 
indeklima, vurderer han.

Over 60 år gammel
De første beboere flyttede ind i 
Ewaldsvænget i 1956, og boligerne blev 
delvis renoveret i årene 1996 - 1997.

Afdelingen består af 9 lejemål med 
3 værelser, 42 lejemål med 4 værelser 
og 2 lejemål med 5 værelser.
       Tekst og foto: Mikkel Frank

Hen over sommeren er der arbejdet på at renovere facaderne i afdeling 103 
Ewaldsvænget, der består af 53 fritliggende etplans enfamiliehuse med have.
- Når husene står færdige, vil beboerne kunne mærke en stor forbedring i deres 
varmeudgifter samt et bedre indeklima, vurderer Jesper Nissen fra Boliggårdens 
tekniske afdeling på Trækbanen i Helsingør.      (Foto: Mikkel Frank)
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FEST: Beboerne i Boliggårdens afde-
ling Pinjevangen i Helsingør kunne 
lørdag den 12. august fejre jubilæum.

I år er det nemlig 35 år, siden afde-
lingen blev grundlagt, og det havde 
formanden Vinnie Refstrup, beboerde-
mokrater og andre beboere i Pinjevan-
gen i sinde at fejre med manér.

- Vi havde en fornøjelig dag, hvor 
36 beboere hyggede sig med grillmad 
med tilhørende drikkevarer, og så 
havde vi, i dagens anledning, fået lavet 
en lagkage, som vakte stor jubel. Stem-

Beboere fejrede Pinjevangen 35 års jubilæum
ningen var, som altid til vores som-
merfester, rigtig god fra start af. Alle 
hyggede sig i godt naboskab. En del af 
beboerne blev også og spiste ’rester’ til 
aften, fortæller Vinnie Refstrup.

Ifølge Tagryggens fotograf Bendt 
Olesen smagte jubilæumskagen alde-
les fortræffeligt.

Tillykke med de 35 år i Pinjevan-
gen!
Du kan læse mere om Pinjevangen 
på Boliggårdens hjemmeside 
boliggaarden.dk                frank

Foto: Bendt Olesen

Info om Pinjevangen:
- 59 lejemål, rækkehuse - de fleste 
i et plan. Flertallet af beboerne er 
ældre mennesker
- Ud af de 59 lejemål er der 3 dob-
belthuse i 1 1/2 plan.
- Ud af de 59 lejemål er der seks 
lejere, der bor i samme bolig, som 
de flyttede ind i, da Pinjevangen 
stod færdigbygget for 35 år siden.
- Læs mere på boliggaarden.dk

MEDARBEJDERDAG: Boliggårdens ansatte har netop været på medarbejderdag, der i år fandt sted i centrum af København. Her 
blev medarbejderne delt ind i en række hold og derefter kastet ud i de københavnske gader, stræder og parker, hvor de i fælles-
skab skulle løse en stribe opgaver på bedste vis. Selv om der var tale om en vaskeægte efterårsdag med gråvejr og silende regn, tog 
medarbejderne opgaverne i stiv arm og med godt humør. Medarbejderdagen er et årligt tilbagevendende indslag.  (Foto: M. Frank)

NAVNE: Charlotte Olsen, formand for 
hovedbestyrelsen i Boliggården, blev 
hyldet og fejret, da der var trommet 
sammen til 50 års reception for den 
aktive og smilende kvinde.

Åbenhed, engagement og handle-
vilje - det var nogle af de ord, Bolig-
gårdens direktør Birte Flæng Møller 
hyldede boligselskabets formand 
Charlotte Olsen med ved receptionen i 
fælleshuset på Kingosvej i Helsingør.

Håndplukket formand
I en sværm af dannebrogsflag, som-
merlige smil og et væld af beboere, 
beboerdemokrater, venner, kollegaer 
og ansatte fra Boliggården lod Birte 
Flæng Møller en sand regn af gyldne 
ord fosse ned over fødselaren:

- Først og fremmest et rigtigt stort 
tillykke, Charlotte! Du blev i sin tid 
håndplukket af den tidligere bestyrel-
sesformand Jeppe Madsen til at være 
formand for Boliggården, og vi sagde, 
at det kan du godt - og det KAN du 
godt! Du er altid - altid - på beboernes 
side. Du har relationerne til beboerne, 
du kender dem og har en åbenhed, der 
gør, at folk altid gerne vil spørge dig. I 
din stil som formand er du altid meget 

Hyldest til formandinden

åben, meget lyttende og handlekraftig, 
samtidig med at du er flittig. Oven i 
at du har et stort engagement, er du 
altid i et pivgodt humør, lød det fra 
Boliggårdens direktør, der blev fulgt 
op af et par ord fra næstformanden i 
boligselskabet, Christian Nielsen, der 
er beboer og formand i afdelingen 
Grønningen i Helsingør.

Også adskillige formænd fra nogle 

af Boliggrådens andre afdelinger var 
mødt op for at hylde Charlotte Olsen, 
der udover at være Boliggårdens 
formand også er formand i afdelingen 
Sundparken i Helsingør, hvor hun bor 
sammen med sin familie.

Endnu en gang tillykke til formand 
Charlotte Olsen!

Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Åbenhed, engagement og handlevilje – det var nogle af de ord, Boliggårdens direktør 
Birte Flæng Møller hyldede boligselskabets formand Charlotte Olsen med, da der var 
reception på Kingosvej i Helsingør for den nu 50-årige formand.  (Foto: Bendt Olesen)

BEBOERFEST: Beboerne i en af Bolig-
gårdens større afdelinger – Sundpar-
ken i Helsingør – forstår at kaste en 
god fest af sig.

Sommeren er ingen undtagelse. Her 
står den gerne på hyggelig komsam-
men i form af en sommerfest, og 
sådan er det naturligvis også i år. I juli 
måned holdt beboerne sommerfest i 
Sundparken.

- Der var omkring 50 beboere til-
meldt. Vi fik dejlig mad fra den lokale 
slagter. Det var en hyggelig fest med 
nogle dejlige, glade beboere, fortæller 
Charlotte Olesen, formand i afdeling 
Sundparken og formand for Boliggår-
dens bestyrelse (se artiklen ovenfor).

Udover den gode mad kunne 
beboerne glæde sig over det hyggelige 

Sundparken summer af sommerfest

samvær og den gode sommerstemning 
ved festen.

Charlotte Olsen var fiks på fingrene 
med sit mobilkamera og har sendt 

Tagryggen et fint lille udvalg af stem-
ningsfulde billeder fra dagen.

Tak for billederne!
Tekst: M. Frank Foto: Charlotte Olsen

Formand Charlotte Olsen var fiks på fingrene og med kameraet, da beboerne holdt 
den årlige sommerfest i Sundparken i Helsingør.                          (Foto: Charlotte Olsen)
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NAVNE: Hun blev souschef i det da-
værende Helsingør Boligselskab i 1994. 
I 1999 satte hun sig i direktørstolen i 
selskabet, og i flere år har hun været 
aktiv i forskellige bestyrelser - Lands-
byggefonden, BL og et debatforum 
under Realdania for blot at nævne 
nogle af dem.

Nu siger Boliggårdens direktør Birte 
Flæng Møller tak og giver stafetten 
videre til en ny direktør. Det sker of-
ficielt ved en afskedsreception i Laden 
på Vapnagaard fredag den 29. septem-
ber kl. 14 - 16.

- Da jeg i sin tid så jobannoncen 
fra Helsingør Boligselskab, tænkte 
jeg, at det var lige noget for mig. Jeg 
var overbevist om, at det ville være 
sjovt det her - kombinationen af tal, 
økonomi og mennesker på én gang, 
dét tiltalte mig. For mig skulle det 
ikke kun handle om tal - det skulle 
også handle om mennesker, for jeg har 
altid haft en politisk puls, der banker i 
mig. Der var 78 ansøgere til stillingen, 
og jeg var superstolt over at få jobbet, 
fortæller Birte Flæng Møller, i en af 
pauserne fra oprydningsarbejdet på sit 
kontor på Trækbanen i Helsingør.

Lidt af et særsyn
Mapper, papirer, foldere og meget 
andet skal gennemgås, sorteres og 
eventuelt smides ud. Minder, indtryk 
og sager, der er passeret gennem Birte 
Flæng Møllers hænder hen over årene. 
Nu har hun været i boligselskabet i 23 
år og rykker videre til en ny del af sit 
liv.

Birte var ikke alene stolt over at få 
jobbet i boligselskabet i sin tid. Hun 
var også stolt over at have fået det som 

Birte
takker af

kvinde, for det var dengang - og er 
stadig - lidt af et særsyn.

- Det har helt klart betydet noget 
for mig at træde ind i den stilling som 
kvinde dengang. Vi er ikke mange 
kvinder på de her direktørposter i den 
her branche.

Og når hun går rundt der mellem 
mapper, medarbejdere og minder, 
strejfer hendes tanker rundt i de år, 
der nu er gået på Trækbanen:

- Der er sket meget i min tid her. Jeg 
synes, vi er blevet meget mere profes-
sionelle set i forhold til, da jeg trådte 
ind i boligselskabet. Vi har meget 
bedre overblik, vi er blevet meget 
mere økonomisk bevidste, og vi er 
blevet langt bedre til at planlægge. I 

dag bruger vi beboernes penge på en 
langt mere fornuftig måde. Det er ikke 
noget, jeg som direktør alene har skabt 
- det er noget, hele holdet har skabt. Jeg 
har været heldig, for jeg har haft gode 
medarbejdere - modige, inspirerende 
og flittige medarbejdere. Det skyldes 
i lige så høj grad deres indsats, at vi 
er der, hvor vi er i dag, understreger 
Birte.

Ros til bestyrelsen
Hun ønsker også at fremhæve indsat-
sten fra Boliggårdens bestyrelse:

- Stor ros til bestyrelsen, som har 
ændret sig og flyttet sig i forhold til, da 
jeg kom ind i Helsingør Boligselskab. 
Bestyrelsesmedlemmerne er gået fra 

at lave egentlig sagsbehandling til 
mere politisk arbejde. Jeg synes også, 
vi er blevet bedre til at være i dialog 
med Helsingør Kommune og indgå i 
et forpligtende og udviklende samar-
bejde i fælles erkendelse af, at vi skal 
løse mange af de her opgaver i fælles-
skab, lyder det fra Birte Flæng Møller, 
der træder tilbage ved udgangen af 
september måned.

Ikke mange revolutioner
Når snakken falder på hendes stil 
som direktør, giver hun selv den her 
karakteristik:

- Jeg har ikke lavet mange revolutio-
ner, men jeg har været meget sejlivet 
i arbejdet med at få slæden til at køre 
den rigtige vej. Det har været den 
arbejdsmetode, som jeg godt vil stå 
på mål for, at jeg har haft. Jeg vil godt 
være bekendt at aflevere Boliggården 
videre til den nye direktør, smiler 
Birte og fortsætter:

- Det har været sjovt, spændende og 
udfordrende at være i Boliggården. Fra 
kæmpestore sager som renoveringen 
af Vapnagaard til de mindre daglig-
dags klager fra Fru Sørensen. Det 

er et enormt privilegium at have så 
bredspektret et job i mange år.

Som at køre i en Ferrari
Det er naturligt at spørge Birte om, 
hvad hun allermest kommer til at 
savne ved Boliggården. Og svaret 
falder prompte:

- Jeg kommer til at savne det hele, 
griner hun og supplerer:

- Lige nu har jeg det som at køre i 
en Ferrari, hvor jeg går fra 100 til 0 
kilometer i timen. Det er en stor om-
væltning for mig. Men det er vigtigt 
for mig at holde op, mens tiden er inde 
til det. Jeg har set for mange ringvrag i 
min tid, og jeg ønsker ikke selv at blive 
et af dem, lyder fra Birte Flæng Møller, 
der gav Boliggårdens hovedbestyrelse 
besked om sin afgang allerede for 
halvandet år siden.

Og hvad så nu? Hvad skal al den 
fritid bruges på?

- Min mand, Henrik, og jeg har købt 
et fritidshus på Samsø, så vi skal ud at 
fiske og ud at ro sammen. Vi har også 
fået fire børnebørn, og dem glæder jeg 
mig til at lære meget mere at kende. 
Og så glæder jeg mig til at sove længe 

om morgenen og at have tid til at passe 
min have derhjemme på anstændig 
vis, for det er absolut tiltrængt, at jeg 
gør noget ved den. Det bliver også godt 
at få mere tid til at gå på museum, 
være sammen med vennerne og gå 
mere på udstillinger sammen med 
dem. Jeg ser også meget frem til mere 
Birte- og Henrik-tid, fortæller Birte 
Flæng Møller, der fortsat vil have 
nogle åbne sager, som hun løbende vil 
drøfte med den nye direktør, indtil de 
kører på egen hånd i Boliggården.

Ud at cykle
Boliggården holder som nævnt af-
skedsreception for Birte Flæng Møller 
fredag den 29. september i Laden på 
Vapnagaard. Og så lukker hun lige så 
stille kapitlet om Boliggården i sit liv. 
Og et nyt kan begynde.

- Og så skal jeg ud at cykle. Jeg skal 
ud at lufte hovedet lidt, lade det hele 
blæse lidt igennem tankerne, slutter 
Birte Flæng Møller.

Tak og farvel til Birte - og al mulig-
hed held og lykke fremover!
      Læs også Birtes leder på side 2.
      Tekst: Mikkel Frank  Foto: Jacob Jürs

Fredag 29. september kl. 14 - 16 er der afskedsreception i Laden/Vapnagaard for Bo-
liggårdens afgående direktør Birte Flæng Møller, der har valgt at stoppe efter 23 år.

NAVNE: Bestyrelsen i Boliggården 
har besluttet at ansatte cand. jur Lars 
Carl Gruby som ny direktør fra den 1. 
oktober i år.

Lars Gruby er 49 år har de seneste 
godt tre år været ansat som regionsdi-
rektør i det almene administrations-
selskab Domea. Forud for ansættelsen 
i Domea var Lars Gruby ansat fire år 
som afdelingsdirektør i et privat ejen-
domsadministrationsselskab. Han har 
også som selvstændig advokat tidligere 
beskæftiget sig med ejendomsadmini-
stration.

- Lars har præsenteret sig som en 

Ny direktør i Boliggården
meget åben ledertype, der gerne vil 
udvikle sammen med mennesker, 
og han vil bruge den første tid til at 
danne sig et nærmere indblik i Bolig-
gården, som han på forhånd betragter 
som en veldrevet boligorganisation, 
fortæller Charlotte Olsen, formand 
for Boliggårdens hovedbestyrelse, og 
næstformand Christian Nielsen.

- I bestyrelsen er vi meget glade for, 
at Boliggårdens fremtidige ledelsesfor-
hold nu er på plads, og vi er overbevi-
ste om, at der truffet et godt valg, som 
medarbejderne også vil være glade for, 
lyder det fra for- og næstformændene.

 Velkommen til Lars Carl Gruby!
Tekst: Charlotte Olsen, Christian Niel-
sen og Mikkel Frank  Foto: Domea.dk

Boliggårdens nye direktør er fra 1. okto-
ber Lars Carl Gruby.     (Foto: domea.dk)
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NABOSKAB: I mere end 60 år har Ebert Jeppesen boet sammen med sin hustru 
Tenna i samme lejlighed i Boliggårdens afdeling Grønningen i Helsingør.

Her glæder de sig over at have Lis Larsen som nabo. Glæden er endda så stor, at 
ægteparret nu har indstillet Lis til Tagryggens ’Min gode nabo’-chokolade.

- Lis er den perfekte nabo i alle henseender. Hun kommer ofte op til os med kage 
til kaffen om aftenen, når hun har bagt. Så får vi lidt smagsprøver fra hende, fortæl-
ler Ebert Jeppesen til Tagryggen.

Også når ægteparret køber ind, hjælper Lis til med at bære købmandsvarerne op.
- Hun er en rigtig god nabo. Den bedste, man kan tænke sig, lyder det med et smil i 

stemmen fra Ebert Jeppesen.
På den baggrund falder det helt naturligt, at Lis Larsen skal have en æske choko-

lade for det gode naboskab, hun er med til at passe og pleje så godt i Grønningen.
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 og foto: Mikkel Frank

Lis er den bedste nabo


