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2017 har været et travlt og turbulent år. 

Varmemester Jørgen Hansen tabte kampen til kræften efter kort tids sygdom.  

Det gav os alle en udfordring, vi skulle finde en ny varmemester, og det lykkedes, efter at vi i 

ansættelsesudvalget havde gennemgået 101 ansøgninger -  ansatte vi den 1. december Jørgen 

Sørbye Friis. I perioden april og året ud har vores 2 viceværter ”Bjarne & Stefan” ydet en ekstra 

indsats – 1000 tak for det.  

Vi havde oversvømmelse den 15. juni 2017 i Blok 3, der var ét brud på SK Forsyning store 

forsyningsledning. Der var i den forbindelse bestilt 3 containere så alle kunne tømme deres 

kælderrum hurtigst muligt for at begrænse vandskaden på bygningen. Det har været en lang og træg 

proces med forsikringsselskab samt håndværkerne – vi er først blevet færdig her i uge 2/2018.  

Der var ét skybrud den 30. juli 2017 hvor der kom vand i kælderen i Blok 7 – men ikke mere end 

hvad vores egen vandstøvsuger kunne klare. 

 

Vedligeholdelsesarbejdet i Blok 7-8-9 – har taget utroligt lang tid, har været plaget af meget dårligt 

vejr samt at vi har måtte ringe og rykke stilladsfirmaet for at komme og flytte stilladset videre, efter 

at malerne var færdige det enkelte sted. Vi var også præget at noget af stilladset blæste om kuld 

over i Blok 9. Stilladsfirmaet ”Stjernestillads” er gået konkurs, der har vi en udfordring da vi har en 

del reparationsarbejde efter dem (græsplænen, fliser) 

 

Vi har investeret i et nyt moderne telefonsystem (app) som er koblet sammen med de ansatte 

smartphones. 

 

Der er her pr 1. maj 2018 nye regler om affaldssortering, det betyder at vi skal kildesortere i større 

grad end vi gør i dag. I den forbindelse har der været afholdt møde med Slagelse kommune da vi 

kunne se at vi her i Tyreengen ville få en merudgift på kr. 142.000,00 samt flere affaldscontainere. 

Vi har efterfølgende taget kontakt til Bolig Korsør for at høre hvordan de takler denne nye 

affaldsordning. 

For at undgå vandskader, som er meget generende og ødelæggende for dine underboer, anbefaler vi, 

at du jævnligt ser efter, om der er løbet vand ned ad radiatorer eller rør. Det er også vigtigt, at du 

vedligeholder cisternen til toilettet, så den ikke løber over. Hvis du ikke sørger for at vedligeholde 

dine installationer, så risikerer du, at forsikringen ikke dækker eventuelle bygningsskader hos dine 

underboer. Dem vil du i så fald selv skulle betale.  

  



I det forløbne år har vi anmeldt følgende skader til ejerforeningens bygningsforsikring: 13 skader i 

forbindelse med vand og varmerør, 1 glas og kumme-skade, 1 hærværksskade  

  

Hvis du deltager i fælleslånet til vand- og varmemålere, så kan du trække renterne fra i skat. Du skal 

selv skrive beløbet i rubrik 44 på din årsopgørelse.   

  

Rentefradraget for 2017 er vist i skemaet herunder:  

  

64 m2  78 m2  80 m2  110 m3  112 m2  

659,00  804,00  824,00  1.134,00  1.154,00  

  

På ejerforeningens hjemmeside tyreengen.dk kan du se rentefradraget i hele låneperioden.  
  
  
 

 


