
LEJERBO SOM SAMARBEJDSPARTNER
Lejerbo er en professionel aktør i den almene sektor. Vores erfaring 
har vi indhentet gennem mere end 75 år og fra alle dele af  landet. Op-
gaverne varetages af  kompetente medarbejdere, der understøtter et 
engageret beboerdemokrati. Alle med det formål at skabe Rum for liv.

Vores kompetencer falder inden for byggeri, renovering, udlejning, 
jura, økonomi, bæredygtighed, boligsociale indsatser og så videre. 

Aktuelt har vi udover samarbejdet med kommunerne også samarbejde 
med en lang række aktører inden for blandt andet byggeri, forenings–
livet, andre NGO’er, uddannelsesinstitutioner og fonde.

Vi er altid nysgerrige på nye muligheder for samarbejde og sætter en 
ære i at være en attraktiv samarbejdspartner.

www.lejerbo.dk
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34.810 nye opskrivninger til ventelisten

5420 boliger fik nye beboere

223 mio. kr.
opkræves i husleje hver måned
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RENOVERINGER

MEDARBEJDERNEBEBOERNE

184 ansatte i administrationen

Vil du læse mere om 2021 
i Lejerbo, kan du gå ind 
på aaret-i-lejerbo.dk eller 
scanne QR-koden her.

437 ansatte i driften

9 år

50 år gennemsnitsalder

4 afleverede renoveringssager

5 renoveringssager under udførsel

40 sager under planlægning

361 nye boliger

Lejerbos mission er at skabe Rum for liv. På aaret-i-lejerbo.dk kan du se, hvordan vi skabte 
Rum for liv i 2021. I folderen her finder du fakta om Lejerbo i 2021.

35.000 lejemål
I 2021 havde Lejerbo omkring 35.000 
lejemål. De gav rum for liv til en masse 
beboere.

Lejerbo-fællesskabet består af  52 for-
skellige boligorganisationer fordelt over 
hele landet.

Lejerbo har medarbejdere i hele landet. 184 af  dem 
er ansat i administrationen på enten et af  de syv 
regionskontorer eller på hovedkontoret i Valby.

De 437 medarbejdere er ansat i driften; 
det vil sige i et eller flere boligområder.

De mange beboerdemokrater tager en 
tjans for fællesskabet ved at deltage i 
bestyrelsesarbejdet.

Organisationerne har tilsammen ca. 610 
afdelinger. I 2021 blev flere lagt sammen, 
mens 5 nye afdelinger kom til.

Mange mennesker kom et skridt nærmere 
drømmen om et nyt hjem ved at skrive sig 
på venteliste til en bolig i Lejerbo.

I 2021 kom der 5 nye boligafdelinger til Lejerbo-
landskabet med i alt 361 nye boliger.

Vores medarbejdere er både helt unge elever, gråt 
guld og alt derimellem. Gennemsnitsalderen for 
medarbejderne er 50 år.

I 2021 arbejdede vi med en vision om at være den 
foretrukne arbejdsplads i branchen. Og heldigvis 
bliver vores medarbejdere hos os i lang tid. Den 
gennemsnitlige anciennitet er 9 år.

Når beboere flytter, giver det plads til 
nye. I løbet af  2021 fik 5420 boliger nye 
beboere.

Hver eneste måned håndterer vi store 
millionbeløb, der bliver indbetalt i husleje 
fra beboerne i Lejerbo-fællesskabet.

NYBYGGERIER 

52 boligorganisationer

610 boligafdelinger

1932 beboerdemokrater

gennemsnitlig anciennitet


