
      Viborg 23.01.13 

Til Boligselskabet Viborg 

Att. Direktør Grethe Hassing og Hovedbestyrelsen 

Vi er to lejere, som ikke har fået optaget et indlæg i bladet ”Hjem til os”, n. 4, 2012. Vi havde af 
redaktøren Mathias L. Larsen fået at vide, at artiklen ”Hvem skal nu betale” ville komme på. 

Jeg spurgte i en mail d. 7. januar redaktøren hvorfor den ikke var med, og fik følgende svar: 

” Bladudvalget besluttede at den ikke skulle i bladet, da indlægget var set før i andre sammenhænge, 

og fordi det ikke var en diskussion vi kunne få plads til i bladet fremover.” 

Det undrer os, at man ikke vil optage indlæg, som omhandler Geotermi/Fjernvarmesagen, 
bare fordi sagen har været omtalt andre steder. Vores indlæg, som specifikt var rettet mod 
lejerne, har ikke været bragt andre steder. Den anden begrundelse er mærkværdig: 
redaktionen kan da ikke vide om et indlæg vil udløse en diskussion, som man så eventuelt 
ikke har plads til. Men det er jo en del af demokratiet. 

Det er jo underligt at opleve, at lejernes blads redaktion ikke vil bringe læserindlæg, som 
ellers er noget enhver redaktør sukker efter. Derfor kan man nemt få en mistanke om, at 
afvisningen må have andre årsager: 

Geotermisagen er en stor sag, med stor økonomisk betydning for næsten alle lejere. 
Ovenikøbet har Boligselskabet Viborg jo været direkte involveret i boreprojektet. Derfor er 
det mærkeligt at konstatere, at sagen overhovedet ikke har været omtalt i lejernes blad, i de 
fire numre i 2012, hvor sagen eksploderede offentligt. Den har heller ikke været på 
dagsordenen til afdelingernes årsmøder. Hvorfor ikke? 

Sagen drejer sig, ud over selve boreproblemerne, både om generalforsamlinger, mistillids 
vetoer, fjernvarmevedtægter og stemmeret, specielt udlejernes, bl.a. boligselskabernes 
stemmeandel, i forhold til de enkelte lejere. 

Er det ikke noget man må debattere i ”Hjem til os”? Eller debattere, at så få lejere er klare 
over, at de kan deltage i generalforsamlinger.  

Vi regner med, at Hovedbestyrelsen vil svare på disse spørgsmål, og sørge for at artiklen 
kommer i i næste nummer.  

Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at Komitèen af kritiske fjernvarme brugere afholder et møde d. 
30/1 2013 med boligselskabernes afdelingsformænd, for at give dem en grundig information om 
fjernvarmesagen og de nuværende vedtægters betydning for demokratiet. 

Flemming Gundersen, lejer i afdeling 17, Nørresøbakken 126, 8800 Viborg.  

Erik Faarup, lejer i afdeling38, Asmild Eng, 8800 Viborg 

Vedlagt: Den afviste Artikel ”Hvem skal nu betale?” 


