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Vinter er med Herlev Bladet i næste uge...

Herlev Bladet plusVinter udkommer 
onsdag den 9. november
Nu nærmer vinteren sig, og selvom der ikke er hvide fnug i luften endnu, så 
er det i hvert fald tid til at finde huen frem. Måske få styr på juleindkøbene 
og få tjek på om du kan bruge renoveringsordningen til noget i din bolig.

I Herlev Bladet plusVinter giver vi inspiration til det hele. Løbetøjet til de 
kolde ture, ruter der er gode til en rask gåtur og ideer til hvordan du får 
klædt din bolig godt på til vinteren. Der er fokus på benene med strømpe-
bukser i alverdens farver og fodbehandling, der kan bringe dig i den 7. him-
mel. Vi giver dig også et indblik i livet som Vild med Dans deltager i intervie-
wet med Al Agami, og så kan du skubbe julemaden lidt foran dig med bud 
på, hvordan du laver fisk på den nemme og lækre måde. 
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Går borgmesteren grundet Herlevhusesagen om tildeling af to boliger?
Læserbrev fra:
Robert Lund
Cand.jur
Runddyssen 68

HERLEVHUSE
På et lukket kommunalbe-
styrelsesmøde den 14. sep-
tember 2011 tiltrådte Herlev 
Byråd en udtalelse til Stats-
forvaltningen, der har tilsyn 
med Herlev Kommune. Udta-
lelsen omhandlede kommu-
nens tildeling af to boliger til 

samme husstand i Herlevhu-
se. Sagen er tidligere omtalt 
i Herlev Bladet. Sagsakterne 
er offentligt tilgængelige via 
aktindsigt.

Socialministeriet har i 
august 2010 præciseret lov-
givningen overfor Herlev 
Kommune. Selv har jeg som 
tidligere vicekontorchef for 
Københavns Kommune med 
ansvar for det pågældende 
område et indgående kend-
skab til denne lovgivning.

Det kræver ganske enkelt 

kommunalbestyrelsens for-
udgående samtykke, at få ret 
til som husstand at anvende 
to helårsbeboelser i samme 
kommune. Efter praksis gives 
der i Storkøbenhavn af hen-
syn til de mange boligsøgen-
de så godt som aldrig sam-
tykke.

I udtalelsen til Statsforvalt-
ningen af 20. september 2011 
underskrevet af borgmeste-
ren og kontrasigneret af kom-
munaldirektøren undlader 
man totalt at kommentere 

problemet om, at der ikke er 
givet fornødent samtykke af 
kommunalbestyrelsen i hen-
hold til boligreguleringslo-
vens § 47.

Sagen kan nu føre til, at 
de respektive medlemmer i 
byrådet pålægges sanktioner 
for ikke at have overholdt 
loven.

Den pågældende husstand 
bebor stadig det - efter KABs 
eget udsagn - attraktive par-
celhus udover den gamle 
bolig med butik.

Senest har KAB fortalt Her-
lev Kommune, at familien kan 
beholde det attraktive parcel-
hus, men til gengæld senere 
må aflevere den gamle bolig.

Grundet ulovlighederne har 
KAB i brev til kommunen 
påstået, at Herlevhuses bebo-
ere i en handleplan har god-
kendt en udgift på 800.000 kr.
til at få forholdene bragt på 
plads.

Ingen beboere i Herlevhuse 
kender dog noget hertil. Kom-
munen har på grundlag af 
KAB´s oplysninger forsøgt at 
lukke sagen i en afgørelse til 
KAB - som vel at mærke end 
ikke har rejst sagen ved kom-
munen!

Ja - uha da da da - skræmt fra vid og sans
Svar fra:
Kjeld Hansen
Borgmester

HERLEVHUSE
Nej – Robert Lund kan være 
helt sikker på, at hans ’sager’ 
aldrig har bekymret mig et 
eneste sekund – heller ikke 
denne – som han med en vis 
evne for selviscenesættelse 
som cand. jur. kalder Herlev-
husesagen. Jeg har nemlig 
altid evnet og haft mulighed 
for at lytte til jurister med 
indsigt og overblik.

I øvrigt er Robert Lunds 
påstande forkerte.

Herlev kommune har ikke 
på noget tidspunkt tildelt to 
boliger til samme husstand.
Herlev kommune har en 
anvisningsret til hver fjerde 
bolig i Herlevhuse, men det er 
boligselskabet, der inden for 

rammerne af gældende lov-
givning realiserer udlejnin-
gen af de enkelte lejemål.

I det aktuelle tilfælde har 
kommunen velbegrundet 
anvist en familie til en ledig 
bolig. Ved boligselskabets rea-
lisering af en lejeaftale var 
familien imidlertid i den helt 
særlige situation, at de ikke 
kunne opsige den alt for lille 
bolig, de havde i forvejen, da 
den var en del af et erhvervs-
lejemål. Det ville indebære, at 
familien samtidig skulle afstå 
erhvervsdelen, deres arbejde 
og indtægtsgrundlag.

Boligselskabet søgte at løse 
problemet på den rimelige 
og pragmatiske måde, at den 
mindre bolig, der er knyttet 
til erhvervslejemålet, blev 
godkendt fremlejet til et af de 
voksne, hjemmeboende børn.
En løsning som beboerbe-
styrelsen for boligafdelingen 
godkendte.

Naturligvis var det bolig-
selskabets vurdering, at det-
te kunne lade sig gøre, men 
ministeriet viste sig at være 
af en anden opfattelse efter 
en klage fra Robert Lund.

Boligafdelingen har her-

efter været nødsaget til at 
udskille samtlige erhvervsle-
jemål som selvstændige leje-
mål for at lovliggøre udlejnin-
gen. En løsning der tager en 
del tid at gennemføre og som 
vil belaste afdelingen med en 
udgift på 800.000 kr.

Herlev kommune har fulgt 
det arbejde og har fuldt ud 
levet op til sin rolle som til-
synsmyndighed og kommu-
nalbestyrelsen står hverken 
til bøder eller tugthus. Helt 
hen i vejret!

Det er Roberts Lunds fortje-
neste, at ministeriet fik lov til 

at dyrke et principielt hjørne 
af lovgivningen, at en vel-
fungerende og flittig familie 
skulle kastes op i luften, og 
at hans medlejere i Herlev-
huse skal afholde en udgift 
på 800.000 kr.

Han kan dog være glad for,
at han har kunnet give sine 
børn en opvækst i en bolig-
mæssig ramme, hvor der var 
plads til uddannelse og kam-
merater.

Svar fra borgmester Kjeld Hansen:

Krebsdammen er 
Herlev Kommunes problembarn
Læserbrev fra:
Keld Andreasen
Åfaldet 23

KREBSDAMMEN
Endnu engang hvornår bliver 
projekt Krebsedammen fær-
digt. Jeg bor i området og kan 
ikke forstå, hvorfor der ikke 
er gang i projektet. Der mang-
ler fodgængerovergang + sig-
nallys for biler mod Ring 4 fra 
Krebsedammen + opsætning 
af autoværn ned mod cykel-
sti.

Hvad med oprydning langs 
området. Det hele ligner en 
såkaldt losseplads. Hvor læn-
ge skal det være sådan? 

Hvorfor har man fjernet 
bus læskuret mod Ballerup 
ved Shell krydset? Skulle 
man ikke vente med at fjerne 
læskuret til vejen var færdig? 
Nu står folk i efterårsstorm 
– regnvejr – muligvis snevejr 
uden læ.

Jeg har på fornemmelsen at 
der er problemer med projek-
tet siden der ingen fremdrift 
er. Jeg vil gerne have et svar 
fra Rie Lind, om hvornår hele 
projekt Krebsedammen er 
færdig. I FDM bladet skriver 
man sidst i september.

Endnu engang Rie Lind.,
hvornår er Herlev Kommunes 
problem barn færdigt.

...sagen kan 
nu føre til, at de re-

spektive medlemmer 
i byrådet pålægges 

sanktioner ...

...kommunal-
bestyrelsen står 

hverken til bøder eller 
tugthus...

Uforståeligt projekt med 
Madam Skrald
Læserbrev fra:
Keld Andreasen
Åfaldet 23

MADAM SKRALD
Jeg forstår ikke det her. Hvor-
for er det kun villaejerne der 
skal tvinges til den. Jeg er ikke 
interesseret i den, da jeg ikke 
ved, hvor den skal stå.

Der er også andre der har 
samme problem. Hvad med 
boligselskabernes beboere? 

Sorterer de når der ikke er 
containerplads?

Hvorfor der det kun to kom-
muner, der har den ordning,
Hvidovre og Herlev, i forhold 
til de resterende kommuner i 
Københavns Amt.

Jeg synes, man skulle bibe-
holde den gamle ordning og i 
stedet for bruge pengene på 
veje og fortove. Os i Herlev 
Nord kunne da godt trænge 
til udskiftning af fortovsfliser 
efter den hårde vinter.

Vil du også ha’ ordet?
Herlev Bladet modtager gerne læserbreve om 
lokale forhold. Skriv kort og send os et brev eller 
en mail på: redaktion@herlevbladet.dk

”Debat...

HERLEVHUSE. Med Herlev Hospital i baghaven ligger de ka-
rakteristiske gule og røde huse i Herlevhuse og snor sig ad de 
små villaveje. Arkivfoto: Henrik Lüthcke

MADAM SKRALD. En læser kan ikke se, hvad Madam Skrald 
skal gøre godt for. Arkivfoto: Christina Otzen


