Et sted, hvor du bor godt
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Et godt sted
at bo
Herlev Boligselskab er et alment
boligselskab, der siden 1944 har
administreret boliger i Herlev Kommune. Boligselskabet er under
konstant udvikling og har så sent
som i 2012 og i 2013 bygget nye
boliger på to adresser, så vi kan
efterkomme den store efterspørgsel,
der er på vores lejemål. Vi råder
samlet set over 1400 boliger. Udover
administration af almene boliger,
administrerer vi en børneinstitution, ungdomsboliger, kontor og
butiksbygninger samt ældreboliger.
Vi er et alsidigt administrationsselskab med en professionel administration, der med stor viden og erfaring håndterer alle områder inden
for boligsektoren. Vi har en mission
om at blive et grønt boligselskab,
og har derfor fokus på miljøet i alt,
hvad vi foretager os.

I Herlev Boligselskab er det beboeren, der er i centrum. Vi vægter
beboerdemokratiet højt og alle
vores beboere har medindflydelse
på udviklingen i deres afdeling.
Det er vigtigt for os, at beboerne er
i trygge og kyndige hænder og bor
godt. Noget, i administrationen, vi
kan understøtte med høj beboerservice og personlig betjening.
Erik Nielsen
Formand for bestyrelsen,
Herlev Boligselskab
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Tidssvarende
boliger
I Herlev Boligselskab tænker vi i
løbende udvikling. Vi bygger og
renoverer, så boligerne hele tiden
er tidssvarende og velholdte og
dermed fortsat attraktive. I tæt
dialog mellem administrationen og
bestyrelsen planlægges fremtiden
for de enkelte afdelinger. Vores
fornemmeste opgave er at sikre det
bedst mulige beslutningsgrundlag
og den bedst mulige økonomi for
beboerne.
Det er ikke kun boligerne, der
bliver vedligeholdt løbende. Vi har
stor glæde af vores grønne områder
– de fordrer fællesskabet og sociale
initiativer. Derfor har vi legepladser
i alle afdelinger, der naturligvis er
sikkerhedsgodkendte, store grønne arealer og smukke pergolaer,
hvorunder eftermiddagskaffen ofte
bliver nydt.

Beboerne skal have god service
Vi vil have glade og velfungerende
beboere, der elsker og værner om
deres bolig og lokalområde. Derfor
går vi langt for at sikre beboernes
trivsel. Alle 25 medarbejdere i
Herlev Boligselskab er engagerede,
professionelle og servicemindede.
Medarbejderne varetager med høj
standard afdelingernes daglige drift
og udfører mangeartede opgaver
fra almindelig vedligeholdelse og
beboerservice til istandsættelser.
Vores medarbejdere prioriterer beboerne og omvendt. Og vi nyder at
stoppe op i dagligdagen til en snak
over en god kop kaffe.
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Vi værner om
miljøet
I Herlev Boligselskab værner vi om
miljøet. Vi vil have et grønt image
og være kendte på at være et grønt
boligselskab. Derfor har vi foretaget
en række tiltag, som alle gavner
miljøet.

Vi har f.eks. udskiftet alle vores
pærer til energioptimeret belysning.
Vi sparer på vand og varme samt
sorterer vores skrald. En af vores
afdelinger er med i en forsøgsordning, Madam Skrald, som er
administreret af Herlev Kommune,
hvor vi sorterer alt vores affald. Og
det ser ud til, at effekten af sortering
er særdeles gavnlig for miljøet.

BENDT WIKKE MARKETING A/S

Nye, fantastiske køkkenprodukter fra Miele.
Du får alle muligheder for at skabe dit eget personlige køkkendesign. Vælg mellem to
elegante designlinjer samt farverne stål, brillanthvid, obsidiansort og havannabrun,
og find det helt rigtige udtryk til dit nye køkken. Funktionerne er mange, betjeningen
enkel og resultaterne fantastiske. Vi kalder det Design for life.
Oplev de nye produkter på designforlife.miele.dk eller se dem i vores showroom
Miele Gallery i både Glostrup og Vejle.

Miele A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 14 00 · www.miele.dk
Besøg Miele Gallery: Øst: Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Vest: Logistikvej 3 · 7100 Vejle
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Vi tror på medbestemmelse
og beboerdemokrati
Vores administration bygger på
medbestemmelse og i høj grad
beboerdemokrati. Det er derfor
altafgørende for os, at afdelingernes
indflydelse bevares gennem beboerdemokratiet. Dvs., at der ikke
kommer uventede huslejestigninger,
eller at der bliver bygget om uden
beboernes viden eller medindflydelse. Vores beboere skal føle og
konkret mærke, at de kan påvirke
deres egen situation.
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Vi kender
hinanden – det
skaber tryghed
Vi har forskellige lejemål, der passer
den enkelte, hvad enten I er en
familie med små børn, enlig, ung
eller ældre. Vi har mange nationaliteter, der giver vores boligselskab
en mangfoldighed, vi værner om og
holder af.

Vi lægger vægt på nærhed mellem
beboere og bestyrelser – et nærhedsprincip, der bevares via en
flad organisationsstruktur tæt på
beboerne. Beboerne kender os, og
vi kender dem. Genkendelse giver
beboerne tryghed og vi mærker
tilfredsheden hos beboerne, når de
får et fyldestgørende svar på deres
henvendelser.
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Senest har vi lavet en tryghedsundersøgelse blandt vores beboere.
På baggrund af undersøgelsen
inviterede vi politiet ud til en snak
om, hvad vi aktivt kunne gøre for at
skabe tryghed blandt beboerne i de
enkelte afdelinger. Det har betydet
vi i dag har skruet op for belysningen og klippet hækkene ned, så de
ikke er for høje og kan skjule for
evt. farer.

Blik
Gas
Vand
Varme
sanitet
m.V.

Knud Olsen VVS A/S. Vi er et firma der lægger vægt på den
personlige betjening, god service og høj håndværksmæssig
kvalitet.
Ingen kunde er for lille, og ingen opgave er for stor.
Vi tilbyder alt i arbejder inden for vvs og byggebranchen for
såvel private som erhverv og kommuner.

tlf. 44 94 01 86

dØGnVaGt

Knud Olsen VVS A/S
Turkisvej 1 A
2730 Herlev
claus@knudolsenvvs.dk
www.knudolsenvvs.dk

Malerfirmaet
v/Jørgen Hernvig

Et kvalitetsbevidst malerfirma, der udfører
alle typer af opgaver inden for malerfaget.
Professionel veludført malerarbejde hver gang.

Ring for et godt tilbud på
tlf. 20 25 33 71
Provst Bentzons Vej 48 • 2860 Søborg
Værksted: Stationsalleen 30 kld. • 2730 Herlev
SE-nummer: 27486177
Mobil: 20 25 33 71 • Fax: 39 56 54 92
Email: j.hernvig@mail.dk
Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er
derfor omfattet af Danske Malermestres garantiordning, der giver dig som
kunde sikkerhed.
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Sav ud og hæng op

- Prøv noget nyt! En tømrer fra VLT-BYG
- Timepris “kun” 360,- ekskl. moms i 2013
- Specialist i dørrenovering og servicearbejde
- Over 30 års erfaring
- Hurtige priser på flyttelejligheder

www.vlt-byg.dk

- Vi hjælper gerne med kontrolpriser på
større opgaver
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14 afdelinger
fordelt på
5 ejendomskontorer
Herlev Boligselskab administrerer i
samarbejde med KAB 14 afdelinger,
alle beliggende på centrale adresser
i Herlev Kommune. Afdelingerne er
fordelt ud på fem ejendomskontorer, der har det overordnede ansvar
for den daglige drift og vedligeholdelse af afdelingerne.
De fem ejendomskontorer er installeret med moderne IT-udstyr og
kan derfor yde et højt serviceniveau
til beboerne inden for en kort og
overskuelig tidshorisont.
Alle afdelinger i Herlev Boligselskab
ligger centralt. Derfor er der heller
ikke langt til indkøbsmuligheder og
daginstitution.

Bentech ApS samarbejder med KAB & AKB
Vi udfører alt i: el, lys, kraft, varme, klima & ventilation.
Bentech aps • Vesterhusvej 11 • 2610 Rødovre
Tlf. 20 87 33 25
Mail: apsbentech@gmail.com
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Herlev Midte
Ejendomskontoret Herlev Midte administrerer 4 afdelinger: Kilometergården, Herlev Ringgård, Kirkehøj
Etagehus og Kirkehøj Kædehus.
Driftsleder
Morten Christiansen
Kontor
Tornerosevej 65 kld., 2730 Herlev
Telefon
44 91 92 80
E-mail
ek-herlevmidte@kab-bolig.dk
Kontortider
Mandag – fredag 8:30-9:00, samt
onsdag 13:30-14:00

Kilometergården
Afdelingen er opført i 1946 og
råder over 144 lejemål.

El-installation til private, erhverv og industri

Udfører alle former for
el-installation, samt alt i
alarm/videoovervågning.

ring for
UforPligtigende tilbUd
På tlf. 96 36 90 77

kontakt@melph-el.dk
www.melph-el.dk
www.melph.eu
Prøvestenen, K-Vej 13
2300 København S
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Herlev Ringgård
Afdelingen er opført i 1947 og
råder over 42 lejemål.

Kirkehøj Etagehus
Afdelingen er opført i 1949 og
råder over 106 lejemål.

Kirkehøj Kædehus
Afdelingen er opført 1952 og råder
over 77 lejemål.

BRUUN - DEN GRØNNE GARTNER
Hvidkløvervej 15
2400 København NV.
Tlf. 25 34 40 31
www.dengronnegartner.dk
henrikbruun@msn.com

Vi udfører blandt andet:

Vi er tilknyttet brancheforeningens garantiordning

• Brolægning
• Træfældning
• Taghaver

• Hegnsopsætning
• Vedligeholdelse
• Beplantning
• Græsplæner
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Kagsgården
Afdelingen er opført i 1968 og
råder over 289 lejemål.

Kagsgården
Ejendomskontoret Kagsgården
administrerer 1 afdeling med 289
lejemål. Herunder 14 ungdomsboliger.
Driftsleder
Jan Forsberg
Kontor
Stationsalléen 38, 2730 Herlev
Telefon
44 91 51 36
E-mail
ek-kagsgaarden@kab-bolig.dk
Kontortider
Mandag – fredag: 8:00-9:00

Danmarks største låsefirma, vi er førende
inden for mekanisk og elektronisk sikring.
Vi leverer skræddersyede totalløsninger til
sikring af boligforeninger, institutioner og
private hjem.
Husk vi har døgnvagt.
Låsepartner er Iso 9001-certificeret.
Se mere på www.laasepartner.dk
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Banevænget
Ejendomskontoret Banevænget
administrerer 1 afdeling med 411
lejemål. Kontoret administrerer
også Edisonparken (se side 22-23).

Driftsleder
Jette Jaqué
Kontor
Herlev Hovedgade 117 B, st. th.,
2730 Herlev
Telefon
44 94 16 55
E-mail
ek-banevaenget@kab-bolig.dk
Kontortider
Mandag – fredag 8:00 – 9:00
samt mandag: 17:00-18:00
og onsdag: 12:00-13:00

Banevænget
Afdelingen er opført i 1954 og
råder over 411 lejemål.

Når godt håndværk er en tillidssag.

Grusgraven 9, 2880 Bagsværd
Tlf:
70 22 19 01
Fax:
70 22 19 02
Mobil: 22 65 19 01
Mail: adm@bugge-partner.dk
Web: www.bugge-partner.dk
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og onsdag: 12:00-13:00

Edisonparken
(Glødelampen)
Afdelingen er opført i 2013. Her er
ialt 100 lejemål fordelt over 2 afdelinger: Fatningen og Soklen.

Edisonparken administreres af
Ejendomskontoret Banevænget.
Driftsleder
Jette Jaqué
Kontor
Herlev Hovedgade 117 B, st. th.,
2730 Herlev
Telefon
44 94 16 55
E-mail
ek-banevaenget@kab-bolig.dk
Kontortider
Mandag – fredag 8:00 – 9:00
samt mandag: 17:00-18:00

Edisonparken (Glødelampen)
Afdelingen er opført i 2013 og
råder over ialt 100 lejemål.

Kølles
Entreprenør &
Anlægsvirksomhed ApS

Banegraven 7
3550 Slangerup
Tlf 47 33 50 53
keaaps@mail.tele.dk

Entreprenør  Vognmand  Anlægsvirksomhed
Aut. Kloakmester  maskinudlejning
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Edisonparken (Glødelampen)
Afdelingen er opført i 2013 og
råder over ialt 100 lejemål.

Edisonparken (Glødelampen)
Afdelingen er opført i 2013 og
råder over ialt 100 lejemål.

Edisonparken (Glødelampen)
Afdelingen er opført i 2013 og
råder over ialt 100 lejemål.

Besøg vores hjemmeside på
www.herlevelektrikeren.dk
eller kontakt os på
tlf. 44 94 19 50

Herlev Elektrikeren udfører alt i el
til skarpe priser.
Hvad enten det er en ny stikkontakt, solcelleanlæg, el-tjek
eller antenne/parabol, så udfører vi arbejdet til perfektion
og til Deres tilfredsstillelse!
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Herlev Nord
Ejendomskontoret Herlev Nord
administrerer følgende 4 afdelinger:
Nørrevang, Tubberupvænge I, Tubberupvænge II og Cederbo.
Driftsleder
Carsten Andersen
Kontor
Tubberupvænge 53, 2730 Herlev
Telefon
44 94 55 81
E-mail
ek-herlevnord@kab-bolig.dk
Kontortider
Mandag – torsdag: 7:30-8:00

Nørrevang
Afdelingen er opført i 1955 og
råder over 34 lejemål.

RENÉ GODTHÅB

A/S

MURERMESTER

Vi udfører alt inden for til- og ombygninger,
renoveringer af facader, badeværelser og køkkener.
Sønderlundvej 4 · 2730 Herlev · Tlf. 44 84 08 70
Mobil 21 24 42 70 · mure-godthaab@mail.tele.dk

Muremester René Godthåb A/S

www.godthaab-murermester.dk

Glarmester
Steen
Nielsen

Døgnvagt
service
Alt glarmesterarbejde udføres

44 84 37 91 • 40 10 37 91
Herlev Hovedgade 201A
kontakt@glarmester-steen.dk

2730 Herlev
www.glarmester-steen.dk
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Tubberupvænge I
Afdelingen er af nyere
dato og er opført i 1986.
Her rådes over 27 lejemål.

Tubberupvænge II
Afdelingen er opført i 1989 og
råder over 84 lejemål.

Cederbo
Afdelingen er opført i 2002 og er den nyeste afdeling administreret af Herlev Nord. Cederbo råder over 18 lejemål.

Gulvafslibning • Afhøvling
Behandling • Vedligeholdelse

Telefon 54 86 98 73 • www.primatag.dk
ALT I

Egeskovvej 4 • 3490 Kvistgård
Telefon: 49 13 92 80 • Mobil: 20 15 20 04
info@svendsengulve.dk • www.svendsengulve.dk

TAGDÆKNING

Tag i alle størrelser, den helt rigtige tagløsning og faglig korrekt rådgivning

Nybygning, renovering og efterisolering
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Lærkegaard Center
Afdelingen er opført i 1994 og
råder over 24 lejemål.

Lærkegaard
Center
Ejendomskontoret Lærkegaard
Center administrerer 1 afdeling, der
råder over 24 lejemål.
Driftsleder
Bo Nielsen
Kontor
Persillehaven 28, 2730 Herlev
Telefon
44 94 45 20
E-mail
ek-laerkegaard_center@kab-bolig.dk
Kontortider
Efter aftale
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Enebærstien
Afdelingen er blevet bygget i 2012.
Her er 48 lejemål fordelt som rækkehuse.
Enebærstien er en anderledes
afdeling. Her er der ikke service
– til gengæld er der en lav husleje.
Beboerne skal i fællesskab stå for
vedligeholdelse af boliger og grønne
områder.
Vi tror på at Enebærstiens model
er måden at drive boligselskab på
i fremtiden. En model, der skaber
et unikt fællesskab og enestående
samhørighed blandt afdelingens
beboere.
Enebærstien

Din præfabrikerede
badekabine leverandør
Bad Element ApS er markedets mest
erfarne præfabrikerede badekabineleverandør med mere end 25 års erfaring.
Etageboliger
Rækkehuse
• Ungdomsboliger
• Hoteller

Plejehjem
Ældreboliger
• Hospitaler
• Renovering

•

•

•

•

Bad Element ApS
Levysgade 14, st.
DK-8700 Horsens
T. +45 7626 9600
www.badelement.dk

Opskrivning

Telefon
33 63 10 00
Web
kab-bolig.dk
Kontortid
Mandag – onsdag: 10:00-14:30
Torsdag: 10:00-18:00
Fredag: 10:00-12:00 (dog kun personlig henvendelse)

• Concept: JS Media Tools A/S • 9058 • www.jsdanmark.dk

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V.
• Concept: JS Media Tools A/S • 9058 • www.jsdanmark.dk

Er du interesseret i en bolig i Herlev
Boligselskab, skal du skrive dig
op på vores venteliste. Alle vores
lejemål er administreret i samarbejde med KAB, og derfor foregår
søgning om bolig via kab-bolig.dk

