
Bæredygtighed i Lejerbo-fællesskabet

• Mange tilgange til at arbejde med bæredygtighed:

• Brundtland Rapport 1987 – Vores fælles fremtid
• Bred definition af bæredygtighed social, økonomisk, miljømæssig.
• Appel til verdens beslutningstagere.

• FN Global Compact – 2000 – 10 principper for samfundsansvar
• Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, antikorruption, miljø
• Rettet til virksomheder og deres samfundsansvar.

• FN’s Verdensmål – 2015 – 17 SDG mål og 169 delmål
• Afskaffe fattigdom, sult, reducere ulighed, sikre uddannelse, jobs og 

bæredygtig økonomisk vækst.
• Sætte kurs mod 2030 for os alle.



The Lejerbo Way – de tre bundlinjer

• Sammen med beboerne skal vi give afdelingerne videre til næste 
generation af beboere, som velholdte, økonomisk velfunderede, 
sociale velfungerende og miljørigtige afdelinger.

Social

MiljøØkonomisk



The Lejerbo Way – de tre bundlinjer.
Social Bæredygtighed
• Boligsocial anvisning
• Boligsocialt arbejde
• Kommuneaftaler
• Startbo
• Elevuddannelse
• Diversitet i ansættelse og ledelse
• Krav til leverandører

Økonomisk Bæredygtighed
• Non-Profit og ikke for salg
• Finansieringsmodel med LBF
• Henlæggelser og opsparing
• Robust husleje som er omkostningsbestemt

Miljømæssig bæredygtighed
• Byggeaktivitet og krav til materiale og CO2
• Renovering og energieffektivisering
• Biodiversitet
• Bæredygtig drift
• Energibesparelser
• Affaldshåndtering



Hvordan arbejder vi med målene

1. Udvikling og uddannelse

• Formuleret en fælles forståelse af bæredygtighed i samarbejde med 
hovedbestyrelse og organisationens ledelse og medarbejdere.

• Forsøgt at være konkrete sammen med medarbejderne.

• Sat ressourcer af til udvikling – Circle House, Næste, Circle Bank, materialepas.

• Deltager i foreninger og netværk.

• Fokus på kommende krav til byggeri og CO2-fodaftryk.

• Behov for uddannelse af vores personale til styrket rådgivning om bæredygtige 
dispositioner i boligorganisationer og afdelinger.



Hvordan arbejder vi med målene

2. Dokumentation og rapportering

• Bæredygtighed som tema for Årsberetninger 2019/2020 og frem.

• Ledelsesberetning for administrationsorganisationen og organisationer (Lejerbos
arbejde med samfundsansvar).

• Rapportere til ”Vores bidrag” på vegne af jer.

• Formulere strategier for specifikke indsatser (El-ladestandere).
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