
 

 

Styringsdialogmøde 2. december 2021 mellem Slagelse Almennyttige 
Boligselskab (SAB) og Slagelse Kommune 
 

Mødt fra Slagelse Almennyttige Boligselskab (SAB): 

Bestyrelseskonsulent fra DAB Loubna Tahri 

Direktør i DAB Carina Seifert 

Ejendomsmester hos SAB Jan Allentoft 

Formand i SAB Tim Nielsen 

Næstformand i SAB Bent Tangager 

 

Mødt fra Slagelse Kommune: 

Seniorkonsulent Susanne Onstrup 

Sekretariatsleder Mette Bjarnt 

Jurist Sabine Idel 

 

  

 

 

Styringsdialogen tager afsæt i boligselskabets regnskab for 2020/2021 samt den styringsrapport, 

som selskabet har indberettet.  

 

Der blev spurgt ind til udlejningssituationen samt fremtidssikringen af afdelingerne. SAB oplyste, at 

udlejningen går godt, og der ikke er tomgangsboliger.  

 

I forhold til fremtidssikringen, så er byggesagen i Kassebjerggård og salget af Schackenborgvænge 

endelig afsluttet. 

 

I Jørgensgården er der stemt et projekt igennem, som omfatter nyt tag, nye vinduer og ny el. Der 

er nedsat et byggeudvalg, da beboerne ikke var tilfreds med, at der skulle ske en væsentlig 

huslejestigning, hvis det oprindelige projekt blev gennemført.   

 

SAB oplyste endvidere, at Byggeskadefonden stadig er inde over byggesagen vedrørende 

Solgården.  

 

SAB oplyste desuden, at retssagen, som er anlagt af 4 beboere mod kravet om fraflytning, er blevet 

godkendt til at blive behandlet i Østre Landsret som første instans. Retsmøde er endnu ikke 

berammet.  

 

I forhold til sager, der skal politisk behandles i 2022 oplyste SAB, at nuværende beboere i 

Jørgensgården får grønt lys til at søge om kollektiv råderet især til køkkener. Beløbet hæves fra 

50.000 kr. til 70.000 kr. Slagelse Kommune vil høre nærmere, når der er enkeltsager, som skal 

behandles.  

 



Der blev spurgt ind til SAB’s regnskab. SAB oplyste, at Jørgensgården bli-ver nødt til at blive løftet, 

selvom der umiddelbart ikke er henlæggelser nok til det projekt, som der er stemt igennem. Man vil 

derfor lette det store projekt lidt ved at lave kollektive råderets renoveringer.  

 

I Kassebjerggård er man også vidende om, at der er for få henlæggelser til planlagt og periodisk 

vedligeholdelse og fornyelse. 

 

Derudover gjorde Slagelse Kommune (ligesom SAB’s revision) opmærk-som på, at den besluttede 

forretningsgang vedrørende rådighedsbehold-ninger og Mastercard skal efterleves.  

 

Slagelse Kommune spurgte ind til beboerdemokratiet. SAB oplyste, at Solgården har fået en 

afdelingsbestyrelse samt, at alle afdelingsmøderne er blevet afviklet her i efteråret. Der er dog en 

oplevelse af, at det nogle gange er svært for beboerne at vide, hvilke beslutninger de kan være 

med til at træffe på afdelingsmøderne, og hvilke beslutninger, der skal træffes af 

selskabsbestyrelsen.    

 

SAB oplyste endvidere, at enheden ”Aktive Fællesskaber” fra DAB rejser rundt med en engagement 

strategi og genstarter fællesskaberne i afde-lingerne efter corona. Fælles arrangementer har lidt i 

corona-tiden.   

 

SAB ønskede til styringsdialogen at drøfte nybyggeri. Efter salget af Schackenborgvænge er SAB 

blevet mindre, og konsekvenserne kan ses ved, at det er blevet dyrere for afdelingerne at drive en 

ejendomsafde-ling. SAB vil derfor gerne nybygge – gerne en kombination mellem senior- og 

familieboliger. Slagelse Kommune oplyste, at der ikke er sat penge af til grundkapital i budgettet. I 

denne byrådsperiode har de aktører, som gerne ville bygge, henvendt sig til borgmesteren og 

administrationen med et konkret projekt. Slagelse Kommune opfordrede derfor SAB til at komme 

med gode ideer og selv være opsøgende på jord.  

 

Til slut orienterede Slagelse Kommune om, at der sker borgmesterskifte i januar 2022.  

 

SAB orienterede om, at der har været indbrud i ejendomsafdelingen. Det-te har gjort, at maskinelle 

nyerhvervelser er blevet grønne dvs. elbil og ting på batteri. 

SAB orienterede endvidere om, at Kassebjerggård oplever, at der bliver kørt med høj fart i deres 

lille område. Afdelingsbestyrelsen vil gå til kommunens teknik og miljø for at få en viden om, 

hvordan der kan sæt-tes ind.  

 

Regnskabet for 2020/2021 blev taget til efterretning. 


