
 

 
 
 

1  LEJERBO | RETNINGSLINJER FOR WEBREDAKTØRER 
 

Alle boligafdelinger og boligorganisationer administreret af Lejerbo har mulighed for at have en lokal 
hjemmeside ejet og teknisk supporteret af administrationsorganisationen Lejerbo. Det er gratis at have 
hjemmesiden, og Lejerbo stiller manualer til rådighed, så beboerdemokraterne selv kan redigere på de lokale 
hjemmesider. Manualerne er tilgængelige på https://www.lejerbo.dk/bestyrelse/webredaktoer/manualer 
 
Hvem kan redigere? 
Så snart man er valgt som afdelings- eller organisationsbestyrelsesmedlem eller suppleant, bliver man 
automatisk webredaktør. Træder man ud af bestyrelsen, vil adgangen lukke.  
 
Det er muligt at lade andre få en adgang som webredaktør. Det kræver, at formanden sender en mail til 
kommunikation@lejerbo.dk og giver tilladelsed. Adgangen som webredaktør gives for ét år ad gangen.  
 
Hvem ejer siderne? 
Administrationsorganisationen Lejerbo ejer og supporterer teknisk alle hjemmesiderne.  
 
Hvem har ansvar for indholdet? 
Som redaktør har du ansvaret for indholdet og opdatering af indholdet på de lokale hjemmesider. Det er 
dermed den til enhver tid siddende bestyrelse, som står med ansvaret for siden.  
 
Hvordan får vi hjælp? 
Lejerbos kommunikationsafdeling kan kontaktes ved spørgsmål og teknisk hjælp på 
kommunikation@lejerbo.dk eller på telefon 38121289. Det er også kommunikationsafdelingen, der underviser 
på kurser i hjemmesideredigering via Lejerbos kursusafdeling.  
 
Hvad må du lægge op? 
Lejerbo har ikke regler for, hvad der må ligge på de lokale sider. Siderne skal selvfølgelig overholde den 
gældende lovgivning, fx i forhold til persondata og immaterielle rettigheder til fotos m.v., men der ud over 
bestemmer bestyrelsen/redaktørerne selv.  
 
Lægger du fotos op fra fx arrangementer i afdelingen, så husk at gøre de beboere, som optræder på dine fotos, 
opmærksomme på, at du har tænkt dig at lægge dem på hjemmesiden. På den måde kan de nå at stoppe dig, 
hvis de ikke ønsker at optræde på siden. Ved fotos af børn under 18 år, SKAL du have forældrenes tilladelse til 
at bruge billeder af børnene. 
 
Det er afgørende, at de personer, der er på et billede, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller 
krænket. Overvej derfor altid, hvilke eventuelle indvirkninger eller konsekvenser en offentliggørelse af billedet 
kan have for personerne på billedet. Beder en person om at få et foto fjernet, bør du altid gøre det hurtigst 
muligt. 
 
Lejerbo anbefaler, at man holder sig til generelle informationer om afdelingen eller organisationen og sørger for 
at have en plan for opdatering, så sidernes indhold ikke er forældet og på den måde kan skabe forvirring for de 
besøgende.  
 
Om ’Min bestyrelsesprofil’ 
Når man som beboerdemokrat er logget på Mit Lejerbo, har man adgang til siden ’Min bestyrelsesprofil’. Her 
kan man redigere i den profil, der kan blive vist offentligt på afdelingens og organisationens hjemmeside, dvs. 
vælge om foto, adresse, telefonnummer og mailadresse skal vises offentligt.  


