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Hvad er 
beboerdemokra  et? 
Gennem beboerdemokrati-
et kan du få medindfl ydelse 
på, hvad der skal ske i 
dit nærmiljø. Vores bolig-
selskab er bygget op, så 
det er beboerne selv, der 
bestemmer.

Velkommen til det nye nyhedsbrev

Vallensbæk Boligselskabs bestyrelse har 
besluttet at udgive et nyhedsbrev. Det vil 
fremover lande i din indbakke to gange 
om året. Her kan du følge med i større, 
boligpolitiske tiltag på tværs af boligsel-
skabet og hvad, bestyrelsen arbejder 
med.
Organisationsbestyrelsen er valgt af Val-
lensbæk Boligselskabs repræsentantskab, 
hvor beboerne har fl ertal. Bestyrelsen har 
det overordnede økonomiske og juridiske 
ansvar for hele boligselskabet, herunder 
boligafdelingerne og driften.

Læs mere på 

www.kab-bolig.dk

BESTYRELSEN BESTÅR AF: 
• KATJA LINDBLAD (FORMAND) 
•  PREBEN ANDERSEN 

(NÆSTFORMAND)
• LONE CHRISTIANSEN 
• HELLE GIMLINGE 
• HANNE WITSCHAS 
• FLEMMING WIND LYSTRUP
• THOMAS LUND
• LENE LYKKE SØRENSEN 
• CLAUS WEICHEL
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Hvad er råderet? 
Du har som lejer ret til 
at udføre ændringer og 
forbedringer i din bolig 
- se fi lmen for mere infor-
mation om råderetten 

Hvad er 
installa  onsret? 
Udover at gøre brug af 
råderetten har du ret til at 
foretage installationer i din 
bolig som eksempelvis in-
stallation af vaskemaskine, 
opvaskemaskine mv.

Scan 
QR-koden og 
se mere her

Scan 
QR-koden og 
se mere her

Scan 
QR-koden og 
se mere her
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Vi oplever desværre ind imellem, at beboere frafl yt-
ter uden at kunne betale for istandsættelse – og 
nogen gange kan de heller ikke betale husleje. Det 
giver et tab, som skal betales af os andre. Det tab 
vil vi gerne minimere. 
Derfor har vi strammet op på brugen af vedligehol-
delseskontoen. Ejendomskontoret hjælper meget 
gerne med, hvordan I kan vedligeholde boligen, så 

der ikke bliver en større udgift ved frafl ytning. Hvis 
nogen af jer har en opsparing på mere end 10 år på 
vedligeholdelseskontoen, kan I derfor forvente et 
besøg fra ejendomskontoret. 
Vi har også sat indskuddene op for nye beboere – 
så der står fl ere penge til at dække eventuelle tab 
ved frafl ytning. 

Tab ved  afl y ing – hvordan passer vi på dine penge?

Vi er i Vallensbæk Boligselskab i dialog med Vallens-
bæk Kommune om en revision af udlejningsaftaler-
ne. Udlejningsaftalerne skal fornys hvert fjerde år. 
Vi har fokus på at kunne sikre boliger til de Vallens-
bækborgere, som har behov. Samtidig er det rigtigt 
vigtigt for os at have trygge og pæne boligområder 
med en blandet beboersammensætningen. 
Desuden er en ny bekendtgørelse fra Trafi k-, Bygge- 
og Boligstyrelsen trådt i kraft 1. maj 2019. Vallens-
bæk Kommune får som hidtil efter almenboligloven 
hver fjerde af de opsagte boliger til kommunal 
anvisning. Kommunen fastsætter selv reglerne for, 

hvem der kan få en bolig efter kommunal anvisning. 
Du kan læse mere på kommunens hjemmeside 
www.vallensbaek.dk. 
Af de 75 % ledige boliger, der er tilbage, når kom-
munen har fået hver fjerde bolig, er det nu sådan 
med den nye regel, at hver anden ledig bolig først 
skal tilbydes til ansøgere på den eksterne venteliste. 
Dernæst bliver boligerne tilbudt til boligsøgende på 
oprykningsventelisten (intern liste til beboere, der 
er skrevet op her). Så det bliver ikke helt så let at 
fl ytte internt mere som tidligere.

Ny lovgivning om udlejning – og nye ast aler
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Det skal være rart og trygt at bo i Vallensbæk 
Boligselskab. Desværre er der ind imellem nogen, 
som glemmer at tage hensyn til naboerne – og det 
vil vi ikke acceptere. Derfor har boligorganisationen 
bedt KAB og driften om at påtale alle overtrædelser 
af husordenerne i alle afdelinger og køre sager i 
retssystemet, hvis påtalen ikke virker. Målet er at 
få de beboere, som har svært ved at efterleve de 

fælles regler til at passe bedre på fællesskabet og 
de regler, beboerne har vedtaget i husordenen. 
Retssystemet kræver fyldig dokumentation – så 
hvis du ønsker at klage i de tilfælde, hvor hus-
ordenen ikke overholdes, så husk at sende dine 
observationer ind til KAB. Du kan få vejledning til, 
hvordan du klager på ejendomskontoret, hos KAB 
eller hos afdelingsbestyrelsen i din afdeling. 

Nultolerance politik overfor dårlig adfærd

Vi er superglade for den nye afdeling, som startede 
i 2017, seniorbofællesskabet på Stationstorvet. Men 
en enkelt ting skærer mange i øjnene: Inddæknin-
gen på Stationstorvet er ikke blevet, som vi havde 
forventet. Vi er ikke tilfredse, og det er kommunen 
heller ikke. Desværre er vi heller ikke enige med 

entreprenøren, så lige nu ligger afgørelsen hos 
Planklagenævnet. Det har den gjort siden 2017, og 
vi venter stadig på afgørelsen. Da boligselskabet 
har betalt for arbejdet, håber vi, at sagen falder ud 
til vores fordel, så vi kan få det, vi har betalt for – 
nemlig en ordentlig inddækning af ventilationen. 

Inddækning på Stationstor et
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Boligselskabet har besluttet et beboermaksimum på 
2 beboere pr. beboelsesrum. Det betyder, at kommu-
nen nu ved godkendelse af nye beboere ser på, hvor 
mange beboere, der skal bo i boligen i forbindelse 
med den kommunale godkendelse.
”Det er en nødvendig beslutning for at sikre, at lej-
lighederne ikke bliver nedslidt hurtigere, end hvad de 

er beregnet til, hvilket er konsekvensen, når mange 
bor sammen i en lejlighed,” forklarer formand Katja 
Lindblad.
Baggrunden for boligselskabets beslutning er en 
forventning om, at udgifter til slitage og misligehold 
falder – og det dermed er med til at passe på bebo-
ernes penge.

Antal beboere pr. beboelsesr m



KONTAKT
Har spørgsmål til, hvordan 
din boligafdeling fungerer, 
kan du kontakte din afde-
lingsbestyrelse:
Højstrupparken: 
loc@kab-bolig.dk 
Firkløverparken: 
fwl_bm@kab-bolig.dk 
Stationstorvet: 
pckornum@post12.tele.dk
Rosenlunden: 
heg@kab-bolig.dk 

Har du spørgsmål til 
Vallensbæk Boligselskab, 
kan du kontakte formand 
Katja Lindblad: 
kal@vallensbaek.dk 

Har du spørgsmål vedr. 
udlejning mv., kan du 
henvende dig til KAB på: 
kab@kab-bolig.dk eller 
telefon 33 63 10 00 
– se åbningstider på 
www.kab-bolig.dk 
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BL – Danmarks almene boliger fylder 
100 år i år. Der er mange aktiviteter 
– se på BL’s hjemmeside. Sammen 
med Nationalmuseet samler BL 

også almene bolighistorier. Du kan 
selv uploade din fortælling i form af 
tekst, foto, lyd eller video på https://
dinbolig.natmus.dk/ 

BL f lder 100 – del din bolighistorie
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Pas på huslejen
BL, KL og Regeringen indgik i 2015 
en aftale om, at den almene bolig-
sektor skal have sparet 1,5 mia. kr. 
i 2020 i forhold til 2014-tallene. I 
gennemsnit betyder det, at alle skal 
spare 8,21 % af driftsudgifterne.
Derfor ser vi også i Vallensbæk Bo-
ligselskab grundigt på udgifterne. Vi 
er bare gået videre og har fokus på 
jeres huslejer. Vallensbæk Boligsel-
skab har et mål om, at huslejen i 
alle afdelinger skal være faldet 5 % 
i 2022.  Hvis vi skal nå sparemålet, 

skal vi tilsammen have sparet ca. 1,1 
mio. kr. i 2020. Vi er heldigvis godt 
på vej og har nu sparet ca. 800.000 
kr. Men vi vil gerne helt i mål. Så 
både afdelingsbestyrelser, driften 
og organisationsbestyrelserne har 
stadig fokus på udgifterne. Målet er, 
at huslejerne skal være til at beta-
le, samtidig med at der er penge 
til vedligeholdelse, så boligerne og 
afdelingerne ser pæne og ordentlige 
ud.


