
 

Styringsdialogmøde 14. oktober 2021 mellem Vestsjællands Almene 
Boligselskab (VAB) og Slagelse Kommune 
 

Mødet blev afholdt som et video-møde via Webex 

 

Deltagere fra Vestsjællands Almene Boligselskab: 

Administrerende direktør Karsten Krüger 

Udvikling- og forvaltningsdirektør Inge Nielsen 

 

Deltagere fra Slagelse Kommune: 

Finanschef Susanne Onstrup 

Jurist Sabine Idel 

 

 

Styringsdialogen tager afsæt i boligselskabets regnskab fra 2020 samt den styringsrapport, som 

selskabet har indberettet.  

 

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

udlejningen går godt. Der er dog nogle udfordringer med afd. 55, Hylleåsen, hvor der er mange fra- 

og tilflytninger. Beliggenheden og beboersammensætning spiller en rolle i udfordringen.  

 

VAB oplyste, at energirenoveringen i afd. 63 i Sørby, Snakagervej er ved at blive afsluttet. På 

tegnebrættet er en lille renovering og ombygning i afdelingen på Århusvej, Slagelse, da Center for 

Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune vil bruge boligerne til en anden målgruppe. 

Finansieringen står VAB for.  

  

Afd. 55, Hylleåsen er under VABs observation, da afdelingen formentlig i 2023 skal gennemgå en 

større renovering. I den forbindelse er der behov for lånefinansiering i størrelsesordenen omkring 4 

mio. kr.  

 

VAB oplyste derudover, at behandling af skimmelsvampsager udføres efter en fast forretningsgang.   

 

Der blev spurgt ind til Rosenkildeparkens røde effektiviseringstal. Baggrunden er, at der er meget 

udendørs vedligehold. Derudover vil VAB kigge på, om belysning kan skiftes til LED. 

Effektiviseringstallene for afdelinger beliggende i Rosenkildeparken er væsentligt påvirket af 

udgifter til grundejerforeningen.  

 

Der blev spurgt ind til beboerdemokratiet. I august og september har der været afholdt 

afdelingsmøder i de afdelinger, som har en afdelingsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen og 

direktionen har besluttet, at der for fremtiden ikke skal afholdes afdelingsbestyrelsesmøder i private 

hjem i respekt for smittefare ved diverse sygdomme.  

 

VAB orienterede om, at handlen mellem den selvejende institution Atkærvænget og Slagelse 

Kommune var ved at blive færdiggjort. Dertil kommer, at der skal udarbejdes en fordelingsnøgle på 

det udendørs vedligehold, så som snerydning- og græsslåning.  



 

VAB orienterede til slut om, at de to fusioner, som foregik i 2020 har krævet mange kræfter. VAB 

har nu 5000 boliger og 1000 boliger, som de administrerer for andre.   

 

Regnskabet for 2020 blev taget til efterretning.  

  

 


