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D Vi kan nu også blive en 

indholdsmæssig og cen-
tral sparringspartner

• foto: M
ikal SchloSSer  & Jacob nielSen •

2009
I årsberetningen samler vi rækken af enkelte dage, 
sager, opgaver og indsatser. Her kan vi få overblik 
og se mønstrene, der tilsammen tegnede året. I 
2009 er samspillet med vores omverden det, der 
træder tydeligst frem. 

Bidrag til klimaet
2009 var på mange måder et klima-år. Miljø, klima 
og energi var nogle af de hotteste emner, hjulpet 
godt på vej af klimatopmødet COP15. Det bidrog 
Lejerbo også til. Både som en del af selve COP15 
og ved at arbejde med klima, miljø og energi i det 
daglige. Flagskibet i vores indsats er udviklingen af 
en helt almindelig familiebolig, der selv kan produ-
cere sin egen varmeforsyning: Lejerbos nye Energi 
0-Boligkoncept. 

Ny styring, nye tanker
Al energien er nu ikke gået til klima- og miljøtil-
tag. Vi har brugt mange ressourcer på forberedel-
se til styringsreformen. Kigger man lidt bagud, er 
det ikke mange år siden, at alt omkring vores virk-

somhed var fuldstændig 
centraliseret. Staten la-
vede lovgivningen, før-
te tilsyn ikke bare med 
kommunerne, men og-
så med boligorganisati-

onerne, og bestemte byggeaktiviteten. Gradvist 
er tingene siden lagt over til kommunerne; først 
tilsynet, så tilsagnene i forbindelse med nybyg-
geriet. Og senest er styringsreformen fuldbyrd-
elsen af en lang decentraliseringsproces. Virke-
liggørelsen af boligpolitikken er flyttet til det 

Masser  af aktivt samspil
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Sågar statsministeren 
havde en mening og 
en holdning til sagen

2009
kommu nale niveau, hvor vi nu også kan blive 
en indholdsmæssig og central sparringspartner.

Vi har diskuteret og holdt oplæg for hinanden for at 
blive mere klar på, hvad reformen grundlæggende 
set handler om. Det er en anden måde at tænke det 
på end bare at sidde og læse papirer. Og derfor har 
vi nu en organisation, som er parat til at gå ind i de 
lokale samarbejder. Men selvfølgelig har vi også 
fået forberedt vores interne forretningsgange og 
processer til at kunne agere på den lovgivning, der 
trådte i kraft 1. januar 2010. 

Fleksible ydelser og ny 
ydelsesbeskrivelse
Lejerbos første forretningsstrategi så dagens lys 
i 2008, og den fik for alvor liv i 2009: Her vedtog 
hovedbestyrelsen sammen med ad-
ministrationen, at der skulle udvikles 
nye typer af ydelser til boligorgani-
sationerne. De første erfaringer med 
forretningsstrategien viser, at der 
lokalt bliver efterspurgt forskellige 
typer af ydelser og services, som ikke vil kunne ud-
vikles som noget fælles for hele Lejerbo. Vi har 62 
lokale selskaber, som kan have deres helt særlige 
behov for at kunne slå til i deres kommune. På den 
måde kommer styrings reform, ydelsesbeskrivelse 
og forretningsstrategi til at understøtte hinanden 
og hænge sammen.

Præg på boligpolitikken
I 2008 havde Lejerbo en sag fra Aalborg, der præge-
de den landsdækkende boligpolitiske dagsorden: 

Videoovervågning. I 2009 var det Belvederevej, 
der gjorde det samme. I virkeligheden handlede 
den mest omtalte boligpolitiske sag dog slet ikke 
om boligpolitik, men om socialpolitik. En historie, 
vi kunne identificere os med, fordi den handlede 
om tyranni af fællesskabet.

Det, der kunne have været en dårlig sag for Lejerbo, 
blev i stedet en reel debat om nogle af de dilem-
maer, vi og vores beboere oplever hele tiden. Og 
med den vinkel vi lagde på det, lykkedes det ikke 
bare at få kommunen i tale, men også medierne, 
boligudvalgsmedlemmer og andre politikere, mi-
nistre og sågar statsministeren havde en mening 
og en holdning til sagen. På trods af alle løfter kan 
vi frygte, at der næppe kommer noget konkret ud 
af sagen. Men den viste, at vi formåede at lave en 
vigtig, principiel sag ud af det konkrete og lokale.

Ved årets bestyrelseskonference 
gjorde flere deltagere opmærk-
som på, at Lejerbo i kraft af sin 
størrelse er forpligtet til netop at 
præge boligpolitikken og andre 
større områder af samfundsmæs-

sig betydning. På samme måde kan man vel sige, 
at vi har en forpligtelse til at kunne omsætte ydre 
påvirkninger, så de kan håndteres meningsfuldt 
lokalt i Lejerbo-landskabet. Alt det og meget mere 
rummer beretningen for 2009 eksempler på. God 
læselyst!

Bent Bundgaard                                   Palle Adamsen

Masser  af aktivt samspil
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Ulrik, hvordan afspejlede klimaåret sig  
i Lejerbo?
”For det første så indviede vi jo daginstitutionen ude i 
Gyldenrisparken på Amager. Den er opført som passiv-
hus. Det er blevet et godt byggeri, hvor teknikken bag-
ved fungerer, og folk er glade for det”, begynder Ulrik. 

”Vi var også med på græsrodsdelen af klimakonferen-
cen COP15. Sammen med en stribe andre deltagere fra 
BL var vi repræsenteret via en stand i DGI-Byen, hvor vi 
udstillede. Vores bidrag var netop dagsinstitutionen i 
Gyldenrisparken. Vi havde guidede busture derud, og 
medarbejdere med på standen. Det var spændende  
– en meget anderledes verden end den, vi ellers er 
vant til at færdes i.” 

”Og endelig er vi blevet klar med vores Energi 0-Bolig. 
Det er et koncept for et fuldstændig energineutralt 
hus. Det er på mange måder banebrydende, fordi det 
rent faktisk er en ganske almindelige familiebolig, hvor 
0-energien er tænkt ind i løsningen.”

Hvad får beboerne ud af det?
”De får en bolig, som koster det samme som andre 
almindelige familieboliger, vi har bare fjernet varme-
udgiften. Vi har udnyttet den effektivisering, der er 
ved at bruge industrielt byggeri. De penge, vi sparer 
på det, putter vi i boligen igen blandt andet i form 
af bedre isolering, solceller og andet, der kan forsyne 
boligen med varme. Så der er en gevinst for bebo-
erne, og det har været drivkraften i alt det her. ”

Hvorfor er det så vigtigt, at Lejerbo er med i al 
det her klimahalløj?
”Fordi vi som bygherre skal være vores opgave voksen. 
Vi er så markant en spiller på markedet, at vi ikke kan 
sidde og lurepasse. Vi skal tage vores ansvar omkring 
klima og energi alvorligt. Vi skal se på, hvordan vi får 
nogle boliger, som fungerer optimalt både i daglig-
dagen og på energifronten. Og det gælder både ny-
byggeriet, renoveringerne og i driften”, slutter Ulrik.

Vi skal være  
klima-opgaven voksen
Et banebrydende koncept for familieboliger uden varmeregninger, 
klimaudflugter og hovedstadens mest energirigtige daginstitution. 
Udviklings- og byggechef Ulrik Steen Jensen fortæller om klimaåret 
i Lejerbo.

Der er en gevinst for beboerne, 
og det har været drivkraften 
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afdelingsformand Bjarne West 
jensen og udviklings- og Bygge-
chef ulrik sten jensen er stolte 
af den energirigtige daginstitu-
tion i gyldenrisparken.

Nybyggeri
i 2009 afleverede lejerbo en om-
bygning på 33 ældreboliger og 1 
nyopført børneinstitution; 82 boliger 
er under opførelse, og 350 boliger 
er under planlægning.

Renovering
i 2009 har lejerbo afsluttet reno-
veringsarbejder for 270,3 mio. kr., 
mens der er renoveringer for 785,1 
mio. kr. under udførelse. desuden 
er der for 1.035,5 mio. kr. renove-
ringsarbejder under planlægning.

Nye ældreboliger 
i administration
i 2009 har lejerbo vundet admini-
strationen af i alt 413 ældreboliger i 
henholdsvis stevns, rebild og odder.
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Ny ydelsesbeskrivelse
lejerbo fik ny ydelsesbeskrivelse i 
2009. Beskrivelsen indeholder både 
den grundydelse, der er indeholdt 
i administrationshonoraret, og de 
tillægsydelser, som boligorgani-
sationer og –afdelinger kan tilkø-
be. ydelsesbeskrivelsen ligger på  
www.lejerbo.org
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Udgifterne stiger, og admini-
strationsbidraget skal holdes 
nede. Samtidig efterspørger 
lokale organisationer og afde-
linger flere og flere forskellige 
ydelser. Det var baggrunden for, 
at hovedbestyrelsen og admi-
nistrationen besluttede, at Le-
jerbo skal udvikle og sælge nye 
produkter og ydelser. Og derfor 
blev der sat turbo på udviklings-
området i 2009.

det skal kunne bruges
Resultatet er blandt andet pro-
dukterne ”Fremtidssikring” og 
”Tryghedspakken”, ligesom man 
nu kan rekvirere konsulentbi-
stand til forskellige opgaver. Ud-

viklingskonsulent Jakob Bøjen 
er en af kræfterne bag de nye 
udviklingstiltag. Han fortæller, 
at der er stor efterspørgsel på til-
lægsydelserne, men at det vig-
tigste er at tage udgangspunkt 
i kundernes behov. 

”Jeg laver blandt andet eva-
lueringer og analyser. Og hvis 
det, vi laver, ikke kan bruges, så 
stopper efterspørgslen jo lyn-
hurtigt”, siger Jakob.

Made in lejerbo
En af de opgaver, Jakob har løst 
i årets løb, er bestilt af Lejer-
bo Odsherred. Organisationsfor-
mand Preben Senniksen uddyber: 

”Vi har fået lavet en evaluering 
af det seniorbofællesskab, der 
hedder ASBO. Det er oprinde-
ligt sat i gang af Boligministeri-
et, som ville lave forsøg med se-
niorbofællesskaber på landet. Vi 
kom til at snakke om, at der bli-
ver brugt så mange penge på et 
forsøg, og så spørger man aldrig, 
om det duede. Det er da tyndt. 
Så det besluttede vi, at vi ville.”

”Når vi valgte at få opgaven løst 
internt i Lejerbo, er det fordi, 
beboerne jo altså bor i Lejerbo, 
og fordi det er en fordel at have 
nogen, der kender vores verden 
indefra. Vi har jo en administra-
tion, der rummer mange kom-
petencer,” mener Preben.

Flere varer på hylden
Nye tillægsydelser skal være modsvar på organisationernes og afde-
lingernes behov. Ellers har de ingen gang på jorden. I Lejerbo Odsher-
red er de glade for at kunne købe sig til hjælpen.

evalueringen af seniorbofæl-
lesskabet asBo var en af de til-

lægsydelser, der blev efterspurgt 
i 2009. konsulent jakob Bøjen og 
organisationsformand preben 
senniksen fra lejerbo odsherred 

glæder sig over resultatet.
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Nogle af de medarbejdere, der har arbejdet meget 
med den nye side, er dem i Lejerbos Callcenter. De 
har taget imod mange opkald fra både beboere og 
boligsøgende om siden, og reaktionerne har været 
blandede: ”Der har både været nogen, der har haft 
svært ved at bruge den nye side og nogen, der godt 
kan finde ud af det,” fortæller Christine Lundell fra 
Callcenter Øst. 

Og hendes kollega Anne-Mette Sørensen supple-
rer: ”Problemerne har typisk været, at folk ikke har 
kunnet finde ud af at logge sig ind eller har haft 
spørgsmål til deres profil. Vi har også haft nogle æl-
dre mennesker, der har ringet og sagt, at de ikke har 
internet, og hvad så med deres opskrivning? Men 
så kunne vi jo berolige dem.” Christine afbryder 
med et smil: ”Ja, vi har sagt til rigtig mange, at de 
bare skal fortsætte, som de hele tiden har gjort, 
og at der ikke sker noget med deres opskrivning, 
selvom de ikke har en computer.”

De to tror på, at udvikling af hjemmesidens nye 
muligheder er med til at give et bedre bille-
de af Lejerbo udadtil: ”Vi har tit hørt folk, 
der nærmest har udtrykt, at vi var gammel-
dags, fordi det hele foregik pr. brev. Så jeg 
tror helt sikkert, det betyder noget for vo-
res image. De, der er skrevet op flere steder, 
er vant til at have en profil på nettet, for der 

Mit Lejerbo
– Lejerbos onLine-butik
Lejerbo gjorde i 2009 sin webside mere moderne og brugervenlig. De nye 
tiltag gør det på en række områder nemmere og mere attraktivt at være 
boligsøgende hos Lejerbo. 

er jo mange andre boligselskaber, der har det alle-
rede,” siger Anne-Mette. 

Så selv om det har været lidt hårdt i opstartsfasen 
med de mange opkald fra kunder, der har været i 
tvivl om brugen af de nye tiltag på hjemmesiden, 
så kan de to callcenter-medarbejdere godt se lyset 
for enden af tunnelen. For når først alle er inde i sy-
stemet og er vant til at bruge det, er det helt sikkert 
en god ting, at Lejerbos hjemmesi-
de og den elektroniske butik på 
nettet er blevet en af de førende 
i branchen. 

Fakta om www.lejerbo.dk
•	 25	%	af	alle	boligsøgende	har	nu	aktiveret	deres	profil	på	

hjemmesiden
•	 Antallet	af	sidevisninger	siden	den	nye	hjemmeside	gik	i	luften	
er	steget	med	146	%	i	forhold	til	samme	periode	sidste	år.



I Lejerbo har de forskellige fagområder sat sig ind i, hvad æn-
dringerne kommer til at betyde på deres område. En viden, 
der giver Lejerbo et samlet overblik. 

Men noget af det mest interessante ved styringsreformen er 
måske dokumentationspakken, fortæller økonomichef Hen-
rik Engstrøm: ”Dokumentationspakken lægger op til en ind-
dragelse af beboerdemokratiet, som vi ikke har set så meget 
i styringssammenhænge før. Så det kommer til at rykke i for-
hold til vores dialog med kommunerne.” 

Nøgletal og selvvurdering
Dokumentationspakken består dels af en række nøgletal om 
den enkelte boligorganisation eller -afdeling, dels af en slags 
selvevaluering. Nøgletallene vil blive trukket via et system, som 
Landsbyggefonden sætter i søen i løbet af 2010, men bygger 
mestendels på data, der allerede i dag er tilgængelige i Lejerbo. 

Selvevalueringen går blandt andet på, om beboerdemo-
kratiet er velfungerende i afdelingen eller organisationen, og 
om beboersammensætningen er god. Og netop det kan godt 
være en diskussion værdig, mener Henrik Engstrøm: ”Der skal 
vi både i administrationen og i beboerdemokratiet være åbne 
og tage handsken op. Men selvfølgelig er det ikke sådan lige 
at sætte karakterer på sig selv. Der skal man måske ind og lave 
nogle undersøgelser blandt beboerne, og spørge hvordan de 
ser på det.”

klar til start
Under alle omstændigheder har den lange forberedelse væ-
ret nyttig, mener forretningsfører i Herning, Ebbe Johansson: 
”Vi er klædt rigtig godt på til at gå i gang med arbejdet, når 
kommunerne bliver klar. Her er et område, hvor det virkelig 
har vist sig at være godt at være en del af store Lejerbo.” 

2009 blev året, hvor Lejerbo begyndte at forberede sig på, hvordan den nye styringsreform skal omsæt-
tes til virkelighed. Det gælder både de mange justeringer af reglerne – lige fra udlejning til beboer-
demokratiet – og den dokumentationspakke, der bliver omdrejningspunktet for samarbejdet mellem 
kommuner og boligorganisationer.
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Økonomichef henrik engstrØm tror på, at dokumentati-
onspakken vil rykke i forhold til samarBejdet med kom-
munerne.

eBBe johansson, forretningsfØrer i herning, er klar til at 
tage fat på arBejdet med styringsdialogen.
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For at din boLig også er attrak tiv at bo i om 10 år?
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Lone dørr, 37 år, tHisted

LuLa kiFLay, 14 år, HoLbæk

Nu er jeg lige flyttet ind 
for en måned siden, men jeg savner 

et nyt køkken og nyt badeværelse. Men el-
lers er jeg ovenud tilfreds og kan ikke se, 

hvad der ellers mangler.

Lejligheden er sådan set 
god nok, men køkkenet skal skiftes. 

Det er gammelt, specielt komfuret. Der 
skal også være flere legepladser.

Der skal laves noget 
bedre isolering, og det inde-

bærer udskiftning af vinduespar-
tier. Men ellers er det en ualmindelig 
attraktiv bolig, og jeg regner med, at 

min kone og jeg skal bæres herfra.



avinasH LoPez, 18 år, tHisted
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For at din boLig også er attrak tiv at bo i om 10 år?

Connie andersen, 63 år, nakskov

sune FiLt, 19 år, gaLten

Der skal ske nogle væsentlige forbedringer, da 
husene er tilbage fra 50’erne. Men det er dyrt, og vil 
kræve huslejestigninger. Vi har et ønske om at få flere 
elevatorer og lukkede altaner, og små gårdhaver til lej-
lighederne i stueetagerne. Jeg har selv investeret i de 
forbedringer, jeg gerne vil have, men det vil da være 
dejligt med en større altan. 

Der skal være rent og grønt. Det er 
lidt småt og ikke til større familier. Min 
bror og jeg har hver vores værelse, men 
min mor sover i stuen, og det er lige på 
grænsen. Så måske skal der være lidt 

mere plads.

Man skal blive ved 
med at vedligeholde lejlig-

hederne. Det gamle inventar, som 
komfuret, skal skiftes ud. Vinduerne 
kommer der luft ind af, når de er luk-

kede, så de må gerne blive skiftet. 
Men ellers er jeg glad for at 

bo her.
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tv: BeBoerne på Belvederevej stod 
sammen og sagde: nej, nu kan det være 
nok, fortæller forretningsfØrer stef-
fen Boel jØrgensen.

th: afdelingsformand elisaBeth 
dreijer sØrensen sagde i lejlighedsvis: 
”det fællesskaB, Både BØrn og voksne 
oplever sådan et sted her, er rigtig me-
get værd. derfor er det en skam, hvis 
denne slags oplevelser skal få folk til 
at sØge væk herfra”.
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Steffen, både ministre og andre politikere var fremme 
og love, at de nok skulle se på det her område. Hvad 
er der sket?
”Intet. Det er dybt beskæmmende. Der er jo ingen, der siger, 
at vi skal have lynjustits, eller man skal give forretningsførerne 
diktatoriske beføjelser til at smide ud på må og få. Men det 
er indlysende, at noget må der ske. Vi skal have lavet om på 
principperne i forbindelse med den slags grove sager.”

Nu endte sagen fra Belvederevej jo godt. Hvad kan vi 
bruge den til i et større perspektiv?
”Sagen viser, at det hjælper, når man står sammen. Her var der 
netop et stort flertal af beboerne, mennesker fra hele verden, 
som stod sammen og sagde: ”Nu kan det være nok!” Og ikke 
bare stod sammen, men stod sammen på en måde, man kun-
ne være bekendt. Det kunne lige så godt være endt i selvtægt. 
Men beboerne på Belvederevej, hold da kæft, de har fortjent 
Nobels Fredspris.” 

Ville du træffe den samme beslutning om at tilbyde 
genhusning igen?
”Også i den grad! Undervejs kom vi i tvivl om, hvorvidt vi skul-
le have gået til offentligheden noget før. Den omtalte familie 
havde jo ikke boet der mange dage, før vi havde den første 
husordenssag. Jeg tror bare, at havde vi handlet før, var det 
os, der havde stået som dem, der havde begået overgreb. 
Men der trådte den fjerde statsmagt, det vil sige pressen, i 
karakter; ikke mindst fordi der var nogle beboere, der turde 
træde frem og tale deres sag fornuftigt og afbalanceret. Det 
var fornemt, synes jeg. Jeg får næsten en hel klump i halsen 
af at tænke på det.”

Så vi kan godt være stolte af dem?
”Ja, meget stolte endda. De gjort det så godt. Og det har de 
også gjort lige siden, ved at ville se fremad”, understreger 
Steffen.

Stolt af beboerne på Belvederevej
I sensommeren 2009 var Belvederevej på alle spisesedler. En enkelt families chikane fik forretningsfører 
Steffen Boel Jørgensen til at tilbyde resten af afdelingens beboere midlertidig genhusning. Medieomta-
len fik både statsministeren, justitsministeren og velfærdsministeren op af stolene. 
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Lejerbo Kolding er ikke novicer, når det 
gælder store renoveringsprojekter. Der-
for havde de tidligere oplevet, hvordan 
fejl og mangler i forbindelse med reno-
veringer kom til at koste både penge, 
tid og irritation. Det var den erfaring, 
der fik Lejerbo Kolding til sammen med 
Rambøll at iværksætte kommunikati-
onsprojektet ’Færre fjel & manglr’.

klar kommunikation
Ideen med projektet var at få skabt klare 
kommunikationsveje og flere sociale 
bånd mellem de mange håndværkere, 
der arbejdede med projektet. Når den 
enkelte håndværker ved, hvem der skal 
arbejde videre på opgaven, hvem der 
har stået for den foregående del og i det 
hele taget let kan komme i kontakt med 
de andre fag, så mindskes antallet af fejl 
og mangler betragteligt. Værktøjerne har 
været enkle: Korte målrettede møder, te-
lefonlister, sociale arrangementer mv.

glade og tilfredse
Resultatet af projektet blev så overbe-
visende, at Dansk Kommunikationsfor-
ening kvitterede med at tildele projektet 
Kom-prisen ’09. Organisationsformand i 
Lejerbo Kolding Bent Jacobsen fortæl-
ler, hvad prisen har betydet: ”Det var 
svært at få armene ned.”

”Men først og fremmest har vi opnået at 
begrænse fejl og mangler i den store re-
novering. Der er kommet meget få hen-
vendelser til ejendomsfunktionærerne 
om håndværkere, der har svinet, glemt 
at komme eller har lavet deciderede fejl. 
Det sparer både tid og penge, og alle er 
langt mere glade og tilfredse.”

”Samtidig betød prisen, at vi har fået 
stor pressedækning. Det kan medvirke 
til at skaffe os skarpere priser fra hånd-
værkerne i fremtiden, fordi de ved, at 
de ikke skal regne udbedring af fejl og 
mangler ind i prisen.”

Pris til ”Færre fjel & manglr”
Renoveringsprojekter kan føre til andet og mere end nye vinduer og 
køkkener. I Kolding resulterede renoveringen af Munkebo ligefrem i en 
kommunikationspris.

”prisen blev fejret med lagkage til alle på 
byggepladsen. der er jo fantastisk, at vi har 
kunnet gennemføre projektet med hele syv 
håndværksfag involveret”, fortæller en stolt 
Bent jacobsen.
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”Beboerpanelet er en del af vores nye hjemmeside, hvor de bebo-
ere, som har en profil, kan tilmelde sig. 3-4 gange om året sender vi 
en spørgeskemaundersøgelse pr. email ud til dem,” fortæller kom-
munikationskonsulent Terkel Kunding om panelerne, og fortsætter: 
”Panelet skal være med til at vise, hvilke behov og ønsker vores be-
boere har inden for centrale emner. Hvis vi skal kunne forbedre vores 
boliger og service, skal vi vide, hvor vi skal sætte ind.”

resultater kan overraske
En af de første undersøgelser, panelet svarede på, var om at bo til 
leje, i stedet for at eje sin bolig: ”Jeg synes tit, man møder mange for-
domme om at bo til leje – især i almene boliger. Med undersøgelsen 
ville vi se på nogle af de myter, der er på området.”

”Undersøgelsen viste, at der faktisk er en del, som aktivt vælger at 
leje, selvom de har råd til at eje en bolig. At bo til leje gør, at du 
hurtigere kan flytte eller måske bor så billigt til hverdag, at du har 
råd til et sommerhus,” fortæller Terkel Kunding om undersøgelsens 
resultater, der blev brugt i en artikel i Lejlighedsvis og desuden blev 
bragt i forskellige landsdækkende medier. 

kan bruges meget målrettet
Et eksempel på, hvordan panelerne konkret kan anvendes, er det 
særlige Lejlighedsvis-panel. Her får de tilmeldte brugere tilsendt 
en undersøgelse, hver gang beboermagasinet udkommer. Gennem 
undersøgelsen får magasinets redaktion en indsigt i, hvad læserne 
mener om bladets indhold. 

Fremtiden for panelerne begynder allerede at tegne sig for Terkel 
Kunding: ” Vi kommer til at se mere målrettede paneler. For eksem-
pel om renoveringsprojekter, hvor beboerne i afdelingen kan tilmel-
de sig et panel og løbende give feedback på projektet. Statistikken 
viser, at interessen for at deltage er rigtig god, så det handler om at 
finde de paneler, som giver mening for vores beboere.”

beboerpaneler giver svar
I 2009 fik Lejerbo et nyt værktøj til at få mere viden om både beboere og boligsøgende, 
nemlig online paneler. Et tiltag 900 brugere af hjemmesiden har benyttet. 

terkel kunding: du kan læse mere om lejerBos 
paneler på WWW.lejerBo.dk under mit lejerBo
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lidt mere socialt sammen her i afdelingen. I besty-
relsen håber vi på, at der kommer flere til fx vo-
res afdelingsmøde fremover. Sådan noget som en 
sommerfest kan måske godt gøre, at der kommer 
flere til møderne, fordi vi lærer hinanden bedre at 
kende alle sammen.”

Var festen blevet til noget, 
hvis ikke I havde fået pengene?
”Det tror jeg ikke. Det bliver jo næsten gratis for 

vores beboere at komme med, og det gør 
en rigtig stor forskel. Det eneste de 

selv skulle have med var drikkevar-
er, og det betyder noget, at man 

får en gratis aften i byen. 

Det er helt bestemt en stor 
hjælp med de penge, og hele 
ideen med en aktivitetspulje 
er virkelig god. Var det ikke for 

puljen, så er jeg bange for, vi 
ikke kan holde fester som den 

her. Og så får vi jo ikke noget hyg-
ge og samvær i en forholdsvis lille 

afdeling som vores.”

Kunne I finde på at søge igen?
”Det kunne vi helt sikkert. Og vi ville nok bruge 
pengene på noget af det samme; en eller anden 
fest for vores afdeling. De, jeg har snakket med, 
er meget tilfredse, for de hyggede sig rigtig godt. 
Og folk var så flinke til at hjælpe med til festen. For 
eksempel var der en 6-7 stykker, der hjalp med at 
passe den store grill, vi lavede maden på. Og hop-
peborgen var virkelig det store hit. De børn, der 
var med, så vi stort set ikke hele aftenen. Ja, de 
havde ikke engang tid til at spise!”

Der er afdelinger, som har været på udflugter til 
Randers Regnskov, BonBon-Land eller ZOO. Året 
igennem har aktivitetspuljen sørget for, at der er 
blevet holdt et utal af sommerfester, jubilæumsfe-
ster, grillfester og julefester. Der er købt havemøb-
ler, fodboldmål, planter og gadeflag. Nogle har fået 
springvand, andre et tv og andre igen har anskaffet 
sig en ’sludrebænk’. Og så er der selvfølgelig også 
afdelinger, som har startet klubber og aktiviteter. 
Her har aktivitetspuljen været startskuddet for 
fællesspisninger, malerklubber, petanque-
turneringer og madklubber. 

I alt er der uddelt lige omkring 1 
million kroner til arrangement-
er, som har været med til at 
skabe øget trivsel og rum 
for liv i boligområderne. Vi 
har snakket med formanden 
i en af de afdelinger, der har 
modtaget penge fra puljen; 
Poul Erik Jensen fra afdelingen 
Liselund i Vodskov nord for Aal-
borg. 

I fik penge fra aktivitetspuljen i 2009 
– hvad brugte I dem til?
”Vi holdt en sommerfest for vores beboere. Vi le-
jede en hoppeborg til børnene og et telt til alle 
vores gæster. Jeg vil tro, vi var en 25-30 stykker, og 
vi havde en alle tiders aften.” 

Hvad har det betydet for jeres afdeling at 
holde sådan en fest?
”Jeg synes, vi har fået lidt mere kontakt med nogle 
beboere, som vi ikke havde kontakt med før. Det 
er jo også derfor, vi holder sådan noget – for at få 

aktivitetsPuLjen
Lidt over 175 Lejerbo-afdelinger har modtaget penge fra aktivitetspuljen i 2009, 
og de er blevet brugt meget forskelligt. 

hele ideen med en 
aktivitetspulje er virkelig 

god. var det ikke for puljen, 
så er jeg bange for, vi ikke kan 
holde fester som den her.



19

BeBo
erN

e

festen, der Blev holdt for 
pengene fra aktivitetspuljen, 
har givet et Bedre fællesskaB i 
afdelingen. på Billedet ses afde-
lingsformand poul erik jensen, 
der vinker til en af de andre 
BeBoere i afdelingen i vodskov. 

Initiativprisen 2009
lejerbos initiativpris blev i 2009 til-
delt afdeling 128-0 gyldenrisparken 
i københavn for på enestående vis 
at gå forrest i arbejdet med at skabe 
miljøforbedrende og energibespa-
rende boligområder.

andenprisen gik til afdeling 154-0 
søparken i køge. spireprisen gik til 
afdeling 122-0 højtoftevej i thisted.
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jytte Fenne, 67 år, bornHoLm
  

danieL CHristensen, 29 år, HoLbæ
k.

viLLy sørensen, 77 år, gaLten

agnete kirk, 86 år, tHisted

Nej, jeg deltager ikke 
i andet end generalforsamlin-

gen. Jeg har min omgangskreds inde 
i Galten, hvor jeg er født og opvokset, 

så det har jeg ikke behov for.

  Det kunne 
være hyggeligt med noget fælles 

grill eller lignende. Jeg mener ikke, der er nogen 
arrangementer i afdelingen. Jeg drikker kaffe med dem, 

der bor i opgangen, og så snakker vi om, hvad der 
foregår her og løser verdenssituationen.

Ja, det synes jeg. Der er stjernebingo, 
men tidligere var der også onsdagsklub, 
hvor vi ældre hyggede os med kaffe og spil, 
men det er der ikke mere. Beboermedarbej-
deren arrangerer spisning, og det er godt 
besøgt. Og så er vi et par ældre, der ringer til 
hinanden om morgenen for at tjekke, om vi 
er stået op, og så deler vi avisen.
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at beboerne i aFdeLingen Laver  noget soCiaLt sammen?

jytte Fenne, 67 år, bornHoLm
  

danieL CHristensen, 29 år, HoLbæ
k.

tom madsen, 53 år, bornHoLm

aLLan andersen, 39 år 
anders andersen, 8 år, nakskov

Allan: Ja! Jeg er født og op-
vokset her, og i min barndom kunne vi 

hurtigt samle en masse børn og spille fodbold el-
ler lege cowboy og indianer. Det ser man ikke i dag. Jeg 

savner, at der er flere aktiviteter, men når der bliver ar-
rangeret ture til BonBonland eller Bakken, er der ikke 

nok tilmeldinger.
Anders: Der er nogen, jeg kan lege med, 

og det er jeg glad for.

Ja, det synes jeg. I den tid jeg har boet her, har der 
ikke været nogen aktiviteter, og jeg har kun mødt dem i 
min egen opgang. Dem fra de andre blokke kender jeg 
ikke. Hvis der nu kom nogle havebænke op, kunne det 
måske være, at man mødte de andre, og det kunne jeg 
godt tænke mig. Det kunne også være hyggeligt, hvis der 
blev arrangeret ture.

Ja, det synes jeg. Vi har 
tidligere haft bingo en gang om ugen, men 

nu er det kun en gang om året. Og det er mest for de æl-
dre, som vi har en del af her. Jeg kunne ikke forestille mig 
selv at arrangere noget, for det plejer at være bestyrelsen, 

der står for det. Hvis der skulle være nogle nye aktivite-
ter, kunne det være sommergrill. 
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Susanne Vestergaard er tidligere med-
lem af Hotspotrådet, der en gruppe af 
beboere med kontakt til projektet, og 
nuværende afdelingsformand for Aka-
cieparken. Her fortæller hun om arbej-
det med Hotspot og den betydning, det 
har haft for Akacieparken.

Susanne, hvad går Hotspot ud på?
”Kort sagt at skabe tryghed i et bolig-
område, hvor der er lidt uro i geledder-
ne blandt de unge. Det gør man ved at 
få fat i de utilpassede unge, fx ved at an-
sætte gadeplansmedarbejdere, der skal 
få kontakt til de unge, skabe tillid og 
hjælpe dem på vej i en bedre retning.

I alt har Hotspot ansat 4 opsøgende 
medarbejdere, som går rundt i bolig-
områderne 5 dage om ugen. De har fx 
hjulpet unge i arbejde og taget hånd 
om familier, som trænger til hjælp.” 

Hvorfor tror du Hotspot har vun-
det prisen og fået så meget omtale 
i forhold til de andre boligsociale 
projekter, der kører herude?

Nyt boligsocialt projekt   
vandt integrationsPris
Integrationsministeriets integrationspris for by og boligområder gik i 2009 til 
det boligsociale projekt Hotspot. Siden slutningen af 2008 har Hotspot kørt i 
Lejerbo-afdelingen Akacieparken og på Sjælør Boulevard i Valby. Projektet er 
inspireret af et lignende initiativ i Rotterdam i Holland og har som mål at gen-
skabe trygheden i udsatte boligområder.

”Hotspot er et nyt projekt, som er ud-
viklet, fordi man har følt sig lidt på 
herrens mark over for de her grupper 
af unge. Man har ikke kunnet finde ud 
af, hvordan man får brudt fødekæden 
til de unges grupperinger, så man får 
fat i lillebrorgruppen, inden de også 
kommer ud i problemer. Og lige på dét 
område er Hotspot suveræn. En anden 
grund kan være, at andre projekter 
måske har et mere bredt fokus, hvor 
Hotspot udelukkende har fokus på at 
skabe tryghed.”

Du siger, projektet har virket  
– hvordan kan i mærke det?
”Der er blevet ro! Og der har været uro 
før; vi har haft brande, og hver aften 
stod de ude på gaden og mødtes med 
andre kliker, og nogle gange kom de i 
slåskamp. Men nu, efter bare et år med 
Hotspot, er der ro.  

Gadeplansmedarbejderne har virke-
lig forhindret mange slåskampe, hær-
værk og ballade. Det er ikke, fordi de 
er politi eller noget, men de prøver at 
få de unge drejet 180 grader rundt.  
Og indsatsen kan måles; der har været 
tryghedsmålinger, som har vist, at der 
er 50 % større tryghed nu i forhold til 
før, projektet gik i gang. Og så skal det 
selvfølgelig også siges, at Hotspot ikke 
kan stå alene – det er jo en bred, bo-
ligsocial indsats herude, der begynder 
at give resultater.”

Hvad kræver det af en afdelingsbe-
styrelse, at projekter som Hotspot 
kører i afdelingen?
”Det vigtigste er, at man lægger en posi-
tiv ånd omkring projektet, ellers har de 

hver aften stod de 
ude på gaden og mødtes 

med andre kliker, og nogle 
gange kom de i slåskamp. 

men nu, efter bare et år med 
hotspot, er der ro.
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ikke mange chancer. Ud over det så er 
det generelt dejligt at have dem. Vi kan 
komme til dem og sige: vi har nogen 
lillebror-problemer her, var det noget 
I kunne tage fat i? Og så går Hotspot-
medarbejderne ind og tager sig af det 
enkelte barn og prøver at finde alterna-
tiver, så han får nogle succesoplevelser 
sammen med andre. 

Og så er det vigtigt, at man som besty-
relse fortæller Hotspot, hvor den er gal, 
og hvad vi observerer. De kan sagtens 
gå og se meget selv, men der foregår 
også ting, de ikke kan se. Og så er det 
os, der bor her, som kender det og går 
til dem. 

Det vigtige er, at vi ikke er Hotspots ar-
bejdsgivere, vi er deres samarbejdspart-
nere. De er her for vores skyld, og det 
skal vi hele tiden huske. Jeg synes, det 
virker meget trygt, at de er her, og man 
ved, hvor man skal henvende sig. Man 
behøver ikke se på, at der er et barn el-
ler en ung, der skejer totalt ud. Man ved, 
hvor man skal gå hen, og det synes jeg 
skaber stor tryghed.”

hotspots gadeplansmedarBej-
dere har i lØBet af projektets 

fØrste år forhindret Både slås-
kampe, hærværk og Ballade, så 

der nu igen er ro i akacieparken 
i valBy, fortæller afdelingsfor-

mand susanne vestergaard. 
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udlejning kræver en indsats
Med finanskrise, arbejdsløshed og høje huspriser skulle man tro, at ledige almene boliger ville blive revet 
væk. Og at det dermed ville være en loppetjans at sidde med udlejningsopgaven i Lejerbo. Men faktisk 
kræver det både kreativitet og hårdt arbejde at få lejet de ledige boliger ud.

udlejningschef anne-sofie thomsen understreger, at det 
gælder om at kunne spille på mange tangenter for at få ud-
lejet de ledige Boliger.

åBent hus og deltagelse i messer kan være med til at syn-
liggØre lejerBo, mener charlotte skiBBy, kolding. 
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Skal man finde forklaringer på udlejningsudfordringen i 2009, 
er der ifølge udlejningschef Anne-Sofie Thomsen to centrale 
problemstillinger: ”Vi ved, at mange af nybyggerierne har 
en høj husleje. Der får vi mange afslag begrundet i, at folk 
ikke har råd. Det samme gælder nogle af de steder, der har 
været igennem en dyr renovering. Med finanskrise, stigende 
arbejdsløshed og et fastlåst boligmarked har folk fx ikke kun-
net sælge deres huse og flytte i lejlighed.”

”Et andet fænomen, der spiller ind i forhold til udlejningen, 
er beliggenheden. Hvis boligerne ligger i et tyndt befolket 
område, er der simpelthen ikke den store ansøgermasse.”

synlig mange steder
Tomme lejemål betyder jo tabte penge for afdelingens øvri-
ge beboere. Derfor tager medarbejderne i Lejerbos fællesud-
lejning og på regionskontorerne mange midler i brug for at 
få lejet boligerne ud. Det kan være ved at nedsætte huslejen 
for en periode, sende tilbud ud til 75 ansøgere i stedet for 25 
eller ved at annoncere i aviser. 

”Vi annoncerer desuden en del på internettet, og her har især 
Lejerbos egen hjemmeside givet gode resultater. Men også 
andre portaler og steder som Facebook har givet respons”, 
fortæller Anne-Sofie.

Sagsbehandler Charlotte Skibby fra regionskontoret i Kol-
ding fortæller, at det også gælder om at gøre Lejerbos boli-
ger synlige lokalt: ”Vi er for eksempel på messer for at gøre 
opmærksom på Lejerbo. Og så snakker vi løbende om, hvad 
vi kan gøre for at leje den enkelte bolig ud. Lave åbent hus-
arrangementer eller lignende.”

Bedre boliger
Selv om udlejningsopgaven altså ikke er blevet mindre i 
2009, betyder det ikke, at medarbejderne bare laver mere af 
det samme: ”Det er en voksende opgave at sikre fuld udlej-
ning, så vi må være mere proaktive, tage flere midler i brug 
og udvikle os hele tiden. Men i takt med at boligerne bliver 
renoveret, får vi også endnu bedre boliger at tilbyde, og det 
gør selvfølgelig opgaven endnu sjovere”, slutter Anne-Sofie 
Thomsen.

udviklingen i ledige Boliger 
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Indkøbsaftaler bliver brugt  
– og giver besparelser
I 2009 er der indgået en lang række pris- og indkøbsaftaler mellem Lejerbo og diverse leveran-
dører. Indkøbschef Peter Aalborg Jensen fortæller her om aftalerne, og hvordan de skal bruges. 

et eksempel på en prisaftale er aftalen med 
electrolux. her kan lejerBo fx kØBe et kom-
fur til 2.600 kroner, man som privatperson 
skal give mere end det doBBelte for.

På hvilke områder er der indgået aftaler i 2009?
”De største aftaler er på energiområdet, og så går de ellers der nedad. 
Lige fra almindelige driftsvarer som hårde hvidevarer, elpærer, printer-
papir og el-artikler til legepladser.”

Hvorfor er det de områder? 
”Vi har taget dem, hvor vi har de største udgifter først. Ellers er aftalerne 
indgået via varmemestre, driftschefer og lokalinspektører, der har sagt: 
’Kunne det ikke være interessant at se på det her?’ Og det har vi så gjort 
fx med blandingsbatterier og toiletter. 

Lige nu er vi i gang med en licitation på køkkener. I løbet af en 4-årig 
periode skal vi udskifte 3.000 til 3.500 køkkener, og vi er ved at lave en 
rammeaftale, som formentlig bliver med 3 forskellige køkkenproducen-
ter. Når vi så skal have nye køkkener, skal vi ikke ud i et EU-udbud, men 
kan gå ind på rammeaftalen og vælge et køkken, og så er prisen givet 
på forhånd.”

Hvordan skal indkøbsaftalerne bruges?
”Når vi har indgået aftaler, bliver de offentliggjort, hvor medarbejderne 
ser dem. Varmemestrene får hver måned desuden en oversigtsliste til-
sendt, som også ligger på www.lejerbo.org, hvor beboerdemokrater kan 
se den. 

Målet er, at der skal være så meget selvbetjening som muligt, så den, 
der skal købe ind, selv kan gå ind på listen og ringe til vores leverandør. 
De ved på forhånd, at der ligger en aftale med Lejerbo, som vi handler 
under. Og så kører det jo helt af sig selv.”

Har du et bud på, hvor meget vi sparer på aftalerne?
”Vi kan ikke vide, om der er købt mere eller mindre end de foregående år, 
men hvis vi forudsætter, at mængden af indkøb er cirka den samme som 
tidligere, og at aftalerne er blevet brugt, så har Lejerbo sparet mellem 25 
og 30 millioner. Vi kan kun sjusse os frem til tallet, men mit indtryk er, at 
aftalerne bliver brugt. Det bliver også bekræftet af leverandørerne, der 
kan mærke, at Lejerbo handler mere hos dem.”
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På www.lejerbo.dk har vi lagt årets historier ind på et Danmarkskort 
– her kan du se hvilke historier, der har været bragt fra din region! 

Kort over 
årets gang i Lejerbo
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Et af de steder, hvor det boligsociale arbejde 
er veletableret og nu kan begynde at høste 
frugterne af det store arbejde, er i Brøndby 
Nord. Her har de forskellige projekter under 
helhedsplanen kørt i to år, og der har især væ-
ret fokus på to ting:

”At forbedre Brøndby Nords image er en meget 
stor del af projektet. Vi diskuterer løbende, om 
vi skal invitere folk udefra med til vores arran-
gementer. Ud fra et økonomisk perspektiv skal 
man ikke, men imagemæssigt og socialt, så vir-
ker det jo godt,” siger Søren Thiessen, boligsocial 
medarbejder i Brøndby Nord og fortsætter:

”Den anden del er, at hvis man vil arbejde med 
de familier, der bor her, så må man arbejde 
med deres børn først. Når familierne så har 
fået tillid til at det, der foregår omkring bør-
nene, virker, så kan man gå videre med næste 

generation. Og det vil jo sige, at den første 
periode meget har handlet om arbejdet med 
børn og unge.” 

succes kræver grænser
Når snakken falder på, hvorfor de mange bo-
ligsociale tiltag i Brøndby Nord virker, så har 
den tidligere afdelingsformand Bjarne Ander-
sen en klar holdning: ”Vi har meget tidligt væ-
ret klar på, at det her ikke er en sagsbehand-
lende enhed. Der er mange, der falder ned i 
den grøft. Vi har afgrænset vores egen opgave 
og været tydelige i forhold til, hvordan man 
opfører sig, og hvordan man ikke opfører sig. 
Og så har vi en filosofi, der er rimelig enkel: Når 
noget virker, så gør mere af det – og hvis noget 
ikke virker, så prøv at gøre noget andet!” 

Det kan være svært at måle på boligsociale 

Hvis det virker, 
så gør mere af det
Der er nu for alvor kommet skub i Lejerbos bo-
ligsociale projekter rundt om i hele Danmark. 
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projekters succes. Men Søren, der arbejder 
med beboerne hver dag, kan se resultaterne: 
”Jeg er ret sikker på, at karaktererne på den 
nærliggende folkeskole er steget i forhold til 
tidligere. Der er virkelig nogen, der er begyndt 
at lave deres lektier. Det er blevet ok at bruge 
tid på at lave dem. Det var det ikke før, der var 
det sjov og ballade. Og så er der ingen tvivl 
om, at den etniske del af beboerne, som må-
ske i mange andre sammenhænge kan føle sig 
trængte i samfundet, de har taget det her fæl-
leshus og dets aktiviteter til sig og bruger det”.

Mindre ballade og en lys fremtid
Også når det gælder ballade og hærværk, er 
der fremgang at spore: ”Brøndby Nord er ikke 
et sted, som har været kendetegnet ved store 
konflikter. Det er svært at sige, om vi havde set 
mere ballade, hvis vi ikke havde fælleshuset og 

helhedsplanen, men vi har det i hvert fald ikke 
nu, og jeg tror også, at vi har set mindre hærværk 
i forhold til tidligere. Ikke fordi det har været eks-
tremt før, men vi har da haft affaldsafbrænding 
og graffiti,” fortæller Bjarne Andersen.

Helhedsplanen og det boligsociale projekt i 
Brøndby Nord løber minimum et par år endnu, 
men den afgåede afdelingsformand har alle-
rede gjort sig tanker om projektets fremtid: 
”Jeg mener, at man kan gå ind og styrke den 
boligsociale indsats via den nye styringsre-
form. Hvis kommunerne er med på at bruge 
den på den måde, vel at mærke! Vi har taget 
initiativ til nogle indledende drøftelser med 
borgmesteren om, hvor vigtigt det er at kigge 
ud over matriklerne i det boligsociale arbejde 
– at se på det tværgående arbejde mellem bo-
ligafdelingerne. For det SKAL gå på tværs for 
at have en effekt, ” slutter Bjarne Andersen. 

”kommunen har Bedt om, at vi stiller 
flere containere op til pap, for de er 
overfyldte hver gang, kommunens 
folk kommer og tØmmer dem. fØr lå 
der en halv meter affald inden for dØ-
ren hver dag, når vores folk kom her-
ind. det gØr der ikke i dag – her er jo 
pinligt rent,” fortæller sØren thiessen 
om BrØndBy nords genBrugsstation.
tidligere afdelingsformand Bjarne 
andersen, tv og medarBejder sØren 
thiesen , tv.
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deLtager du i  beboerdemokratiet?

bente jensen, 73 år 
med barnebarnet annina, HoLbæk.

Husni eL kHatib, 50 år  og 
 aida nasser, 39 år, HoLbæk.

CHristina Lykke Larsen, 25 år,
esben koFoed, 24 år og FeLix Lykke

koFoed-Larsen 8 m
åneder, bornHoLm

dirCH daHL, 23 år, nakskovJa, jeg kommer til 
afdelingsmøderne, for der er en større 

renovering under planlægning, og jeg vil gerne 
se, hvordan det skrider frem, og hvad det kommer 
til at koste. Og så deltager jeg også i nogen af 

aktiviteterne som banko.

Esben: Det nytter nok noget, 
og hvis der dukker noget op, kunne det 

godt være, jeg ville interessere mig.
Christina: Det kunne være en legeplads, som der ikke 

er, men burde være. Men vi er glade for at bo her, 
for vi har en fantastisk udsigt over havnen.

Ja, og jeg vil gerne ind i bestyrelsen, 
men det er svært at komme ind. Det er vig-
tigt med indvandrere i bestyrelsen, når der 
bor så mange her. Men måske kommer jeg 
ind senere.
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deLtager du i  beboerdemokratiet?

keLd uLriksen, 70 år, bornHoLm

tommy rode jensen, 50 år, tHisted

dirCH daHL, 23 år, nakskov

Nej, det gør jeg ikke, 
da jeg ikke har boet her så længe, 

men jeg har tænkt mig at melde mig 
ind. Der er mange ting, der kan forbed-

res, og man skal selv gøre en indsats og 
blande sig for at gøre en forskel.

Ja, det gør jeg. Jeg 
er kasserer i bestyrelsen, for 

jeg kan simpelthen ikke lade være. 
Jeg er gammel filialdirektør i en bank, 
så der skal være orden i tingene. Jeg 

har endda været på et kursus med 
Lejerbo i Vejle.

Nej, det gør jeg ikke. 
Jeg har kun boet her i et år, og 

har endnu ikke deltaget i beboer-
møde. Men jeg kunne godt finde på 
det, man skal aldrig sige aldrig. 



32

a
rBejd

sPla
d

seN

Et af de områder, Lejerbos visioner har 
fokus på, er medarbejderne. Derfor 
har det været helt naturligt for Mette 
Møllerhøj at arbejde med den meget 
væsentlige og krævende rolle som mel-
lemleder:

”Mellemlederne er defineret som drifts-
chefgruppen og lokalinspektørerne. De-
res arbejde falder i to hovedgrupper: 
Sager og projekter vedr. ejendomsdrift 
og personaleledelse. Kursisterne er le-
dere for mange medarbejdere, og det 
er utrolig vigtigt, at ledelsesopgaven 
prio riteres højt. Medarbejderne skal 
opleve, at de bliver set, hørt og for-
stået – at deres arbejde værdsættes.”

relevant læring
På lederuddannelsen, der kører i samar-
bejde med Niels Brock Kompetencecen-
ter, er der undervisning og praktiske 
øvelser inden for emner som typefor-
ståelse, kommunikation, ledelsesstile 
og samarbejde, og der er ikke tvivl om, 
at de ledere, der har taget uddannelsen, 
kan bruge den:

”Det kan sagtens omsættes til hver-
dagen. Uddannelsen tager udgangs-
punkt i værdibaseret og situationsbe-

man Lærer HeLe Livet
Lejerbo har startet sin egen 
lederuddannelse møntet på de 
mange mellemledere. Første 
hold kursister bestod af drifts-
chefgruppen, og de blev færdige 
med uddannelsen i november. 
HR- og sekretariatschef Mette 
Møllerhøj og en af deltagerne, 
Kurt Kastbjerg Gundersen, har 
gjort sig nogle tanker om ud-
dannelsen.

hr- og sekretariatschef mette 
mØllerhØj (tv.) og kurts kastBjerg 

gundersen (th.) er enige om, at 
lejerBos lederuddannelse er med 
til at klæde mellemledergruppen 

endnu Bedre på til deres joB.
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stemt ledelse, som meget handler om 
at ændre holdninger. Grundlæggende 
planlægning og styring og det at sætte 
sig synlige mål i hverdagen er nogle af 
de værktøjer, vi har fået med fra kurset. 
Det betyder, at vi, sammen med vo-
res team af ejendomsfunktionærer og 
administrativt personale, kan tage de 

problemer, der kommer og løse dem 
på baggrund af de værdier, som er be-
skrevet i Lejerbos visioner,” siger en af 
deltagerne, driftschef Kurt Kastbjerg 
Gundersen fra Aalborg.

Også Mette Møllerhøj er sikker på, at 
uddannelsen er brugbar:

”Deltagerne får redskaber til at gå ind 
i nogle situationer, hvor de før måske 
ville have lukket øjnene. Og så får pro-
blemet jo bare lov at vokse. Værktøjer-
ne giver tryghed i forhold til deres job. 
Og måske også en synlighed i forhold 
til, at vi anerkender, at den slags også er 
en del af deres job. At vi vedkender de 
to ben i deres funktion: Drift OG perso-
naleledelse.”

Hvorfor lige 
en lederuddannelse?
Alle driftschefer og lokalinspektører i 
Lejerbo skal tage lederuddannelsen, 
og ud over at give mellemlederne en 
række ledelsesværktøjer er der også en 
anden årsag til uddannelsen: 

”Vi gennemførte en trivselsundersøg-
else blandt ejendomsfunktionærerne i 
Lejerbo, og den viste, at noget af det, 

som gav dårlig trivsel på arbejdsplad-
sen, var, hvis der var for lidt fokus på 
ledelsesopgaven i det lokale led. Vores 
lokalinspektørordning er lavet for at 
få ledelsen derud, hvor der faktisk er 
medarbejdere, der har brug for noget 
ledelse,” forklarer Mette.

Og tilbage i hverdagen er der ingen 
tvivl om, hvilke kompetencer der især 
har været nyttige for Kurt Gundersen:

”Som driftschefer træffer vi dagligt 
mange beslutninger og har en bred 
kontaktflade til både myndigheder og 
leverandører, og vores tilgang til bebo-
ere og medarbejdere betyder rigtig me-
get. Derfor synes jeg, at arbejdet med 
typeforståelse – at vi har forskellige kul-
turer i Lejerbo – har været meget brug-
bart. At praktisere moderne, værdibase-
ret ledelse er også at have respekt for 
det, som har værdi for andre, ligegyldig 
om de er beboere, medarbejdere eller 
beboerdemokrater.” 

Hold to på lederuddannelsen, der be-
står af lokalinspektører og administra-
tive medarbejdere, afslutter lederud-
dannelse i maj 2010. Derefter mangler 
kun hold tre, der udelukkende består af 
lokalinspektører. 
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Tal på personalet
Lejerbo har fået sit første  personalepolitiske 
regnskab. Regnskabet giver et billede af, hvordan 
personalesituationen i Lejerbo ser ud og belyser 
væsentlige dele af personaleområdet. Administre-
rende direktør Palle Adamsen fortæller her om det 
personalepolitiske regnskab.

palle adamsen glæder sig over de 
gode resultater i lejerBos perso-
nalepolitiske regnskaB.
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”Fordi det er medarbejderne, vi lever af. Så det at vide noget om vores 
personale, og hvad de skal kunne, og hvordan de har det med virksom-
heden, er helt afgørende for os.”

Hvad kan lederne bruge regnskabet til?
”Lederne kan se på nogle helt kontante områder som fravær og sygehyp-
pighed. Indikatorer på, om der er trivsel på denne her arbejdsplads eller 
det modsatte.  Og de kan se, at vi har medarbejdere, som er modne og 
som har høj anciennitet. Det gælder både de administrative medarbej-
dere og - lidt overraskende for mig –  også vores ejendomsfunktionærer. 
Det kan jo betyde, at det er en god arbejdsplads, som giver medarbej-
derne værdi og faglige udfordringer. Det kan også være udtryk for, at 
det er en tryg arbejdsplads. Og det kan måske betyde, at vi godt kan 
udfordre vores medarbejdere noget mere.”

Hvad kan man som medarbejder bruge sådan et regnskab til?
”Til at få et kig ind i den her store virksomhed med mange kolleger. Der 
begynder at være andre typer af medarbejdere, end der har været tid-
ligere, fx flere boligsociale medarbejdere og vores lokalinspektører. Og 
så kan man bruge den til at se sig selv i den her store sammenhæng.”

Er der noget ud over ancienniteten, der har overrasket dig ved 
det her første regnskab?
”Nej, men der er noget, der glæder mig: Det glæder mig, at vores syge-
fravær er så lavt, og at vi ligger lavt, når det gælder sådan noget som 
arbejdsulykker. At vi håndterer sikkerhed og sundhed på arbejdsplad-
sen fornuftigt. Og så glæder det mig, at der er en udvikling i antallet af 
lokalinspektører.”

Er der noget, vi skal være særligt opmærksomme på?
”Jeg tror, at vi skal være meget opmærksomme på, at vi er en organisa-
tion, der har en høj anciennitet og et forholdsvist højt aldersgennemsnit.  
Det giver en udfordring i forhold til generationsskifte, så vi skal være 
opmærksomme på at kunne rekruttere unge mennesker, at være en at-
traktiv arbejdsplads for dem også.” 

Hvad er grunden til, at det lige blev i 2009, at Lejerbo fik sit før-
ste personalepolitiske regnskab?
”Det er en udløber af, at vi i visionerne har sagt, at vi vil sætte fokus 
på medarbejdere og på at være en attraktiv arbejdsplads. Derfor er det 
selvfølgelig vigtigt at kunne dokumentere, at vi faktisk lever op til visio-
nerne.”     

lejerbo har ca. 175 administrativt 
ansatte. den typiske ansatte er en 
kvinde i 40’erne, der har været i 
lejerbo knap 9 år.

der er ca. 500 lokalt ansatte i lejerbo. 
her er den typiske ansatte en mand 
mellem 40 og 60 år, som har været 
i lejerbo i 8 år.
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Hvad synes du kendetegner  Lejerbo som arbejdsPLads?

karen Pedersen, sekretær, 52 år, aaLborg

erik CHristensen, 
gårdmand, Havrevej/HøjtoFtevej, tHisted 

HeLLe knudsen, sagsbeHandLer, 
38 år, aaLborg 

svend erik jensen, varmemester, 
63 år, birkevænget i nakskov

Jeg har set udviklingen siden 1976, hvor 
jeg startede i Lejerbo. Der er godt arbejds-
miljø og gode uddannelsesmuligheder. 
Men efterhånden er det også blevet mere 
stressende, da der er kommet mere arbej-
de. Det betyder, at der er mindre kontakt 
til beboerne og jo mindre kontakt, desto 
flere problemer får vi. 

Det er en fleksibel ar-
bejdsplads med frihed under an-

svar. Der er god stemning og gode kolle-
ger, og vi respekterer hinanden og hinandens 

arbejde. Der er ikke to dage, der er ens, for jeg 
har alsidige arbejdsopgaver, og vi hjælper hin-

anden. Vi er også gode til at være sociale 
uden for arbejdstiden, og det giver en 

god jargon.

Det er en fantastisk arbejdsplads, 
og jeg er lidt af en nøglefigur. Hvis no-
gen ikke ved, hvordan de skal løse et 
problem, kommer de til mor Karen, og 
det giver en masse sjove arbejdsopga-
ver. Jeg løser alt fra rottebekæmpelse til 

ansættelse af medarbejdere. 



37

a
rBejd

sPla
d

seN
 - vo

x
Po

P

Hvad synes du kendetegner  Lejerbo som arbejdsPLads?

erik CHristensen, 
gårdmand, Havrevej/HøjtoFtevej, tHisted 

HeLLe dam Larsen, sagsbeHandLer, 
43 år, næstved

børge HjeLm
ar, driFtsCHeF, 57 år, næ

stved, 

Der er en utrolig adspredelse i arbejds-
opgaver. Det har været svært at omstille sig 
fra fabriksarbejde til gårdmand på grund 
af de menneskelige udfordringer – jeg skal 
kommunikere med meget forskellige men-
nesker, der hver skal tackles forskelligt. Jeg 
har aldrig lært så meget om mennesker 
på så kort tid. Men det er en fantastisk ar-
bejdsplads med en god chef og gode kol-
leger. Vi, alle gårdmændene i Thisted, er 
også begyndt at holde kvartalsmøder, så 
vi lærer hinanden bedre at kende.

Der er ikke 
to dage, der er ens, og det er det, 

der gør det sjovt. Vi sidder med alt lige fra ven-
telister til advokater under fraflytning. Og så er der et 

godt arbejdsmiljø og gode kolleger.

Det er udvikling og travlhed. 
Og nytænkning; man prøver hele ti-
den at tænke fremad, og der er mu-
lighed for personlig udvikling.
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Overskuddet for 2009 blev på 15,5 mio. kr. Resul-
tatet sammensættes af et overskud på rentemar-
ginalen på 16,8 mio. kr., nettodriftsindtægter på 
0,3 mio. kr. samt nettoekstraordinære udgifter på 
1,6 mio. kr.

Diskontoen har i perioden marts 2009 og til årets 
udgang været 2 % eller mindre. Lovgivningen 
foreskriver, at indeståender skal forrentes med 
diskontoen minus 2 %. Det betyder, at der i den-
ne periode ikke har været løbende forrentning af 
afdelingers og organisationers indestående. Der 
er således løbende tilskrevet 1,4 mio. kr. i rente. 
Herudover er der tilskrevet 0,9 mio. kr. i særlige 
tilskud. 

I forbindelse med årsregnskabet har Lejerbos ho-
vedbestyrelse besluttet at udlodde yderligere 29,3 
mio. kr. Beløbet er fordelt efter en vægtning af in-
destående og antallet af lejemål og er tilskrevet 
de enkelte organisationer pr. 31. december 2009. 

Der er således sket en forrentning af afdelingers 
og organisationers indeståender med 4,0 %.

Bestyrelsen besluttede herudover, at der, af årets 
overskud, ekstraordinært henlægges 10 mio. kr., 
som skal anvendes til hjælp i nødlidende afde-
linger.

etablering af aktivitetspulje 
og midler til kunstfond
Udover konsolidering er det besluttet at anvende 
1 mio. kr. til en aktivitetspulje, som kan tildeles 
afdelinger efter ansøgning.

Det er desuden tidligere besluttet at anvende 
forrentningen af en del af egenkapitalen til fort-

sat sikring af tilskud til kunst i afdelingerne. Belø-
bet udgør for 2009 180.000 kr.

egenkapital      
Pr. 1. januar 2009 udgjorde arbejdskapitalen 155,7 
mio. kr. Med et overskud på 15,5 mio. kr., afgang i 
form af tilskud på 4,0 mio. kr. kan arbejdskapitalen 
pr. 31. december 2009 opgøres til 167,3 mio. kr., op-
delt i en bunden arbejdskapital på 51,9 mio. kr. og 
en disponibel arbejdskapital på 115,4 mio. kr.

Den samlede egenkapital udgør pr. 31. december 
2009 175,1 mio. kr. 

ændring af regnskabsmæssigt skøn

I 2009 er skøn for indtægtsførsel af mindre for-
bedringssager ændret. Disse har tidligere været 

2009BERETNING
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indtægtsført ved sagens afslutning. Fra og med 
2009 sker der i stedet en indtægtsførsel i takt med 
sagens fremdrift. Dette har i 2009 betydet, at ind-
tægterne for forbedringssager er 2,3 mio. kr. høje-
re end de ville have været, efter det tidligere skøn. 
I øvrigt henvises til afsnit om regnskabspraksis.

Budget 2010
Overskuddet forventes i 2010 at blive på 5,8 mio. kr. 
Det forventede overskud, som alene består af re-
sultatet af kapitalforvaltningen, er beregnet ud fra 
et forventet afkast af likvidbeholdningen på 4,0 %. 
Lovgivningen medfører, at der fra og med 2010 
skal ske fuld forrentning af afdelingers indestå-
ender. Herefter kan Lejerbo alene konsolideres 
med afkast af egne midler. Der kan omvendt ikke 
foretages udlodning eller hensættelser til fælles 
formål.

Administrationsbidraget for 2010 udgør 2.916 mod 
i 2.844 i 2009. Set over de seneste fem år ligger ud-
viklingen i administrationsbidraget på niveau med 
nettoprisindekset, hvilket er bestyrelsens målsæt-
ning for dette område.

På indtægtssiden forventes der, i lighed med de 
seneste år, begrænset honorar fra nybyggeriet. 
Endvidere er indtægterne fra forbedringsarbejder, 
som tidligere nævnt, behæftet med stor usikker-
hed mht. tidspunktet for indtægtsførsel på grund 
af de store renoveringsprojekter.

Endvidere har den seneste økonomiske udvikling 
betydet, at inflationsforventninger er faldet væ-
sentligt. Det betyder, at nettoprisindekset frem-
over ikke kan forventes at stige i så stort omfang, 
som det hidtil har været tilfældet.

Begge forhold gør, at målsætningen om at over-
holde nettoprisindekset kun kan overholdes, så-
fremt der findes supplerende indtægter eller fore-
tages effektiviseringer.

Begge dele er indarbejdet i Lejerbos forretnings-
strategi for 2009 og fremad, hvor der i høj grad 
satses på kontrolleret vækst samt etablering af nye 
indtægtsområder. 

Det er således målet, at der gennem deltagelse i 
udbud og samarbejde sker en stadig forøgelse af 
antallet af administrerede lejemål, uden at det fø-
rer til en forholdsmæssig stigning i medarbejder-
styrken.

Endvidere er det målet at etablere nye forretnings-
områder, der dels kan tilføre Lejerbos kunder øget 
værdi, dels kan skabe nye indtægtsmuligheder for 
Lejerbo.
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regnskab
RESULTATOPGØRELSE regnskab Budget Budget

2009 2009 2010

UDGIFTER (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE UDGIFTER
Bestyrelsesvederlag m.v. 1.145.764 1.070 1.100

Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1.693.356 1.560 1.560

Personaleudgifter 92.226.182 93.600 98.200

Forretningsførelse - administration ungdomsboliger 204.469 200 200

kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) 30.699.884 27.300 31.400

Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) 10.245.087 10.800 8.700

Afskrivninger, driftsmidler 5.652.181 5.150 4.850

Særlige aktiviteter 3.023.254 2.355 2.505

Revision 844.289 700 700

BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 145.734.466 142.735 149.215

Tilskud til afdelinger 922.439 800 800

Renteudgifter (inkl. kurstab på obligationer m.v.) 33.438.590 21.000 0

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 180.095.495 164.535 150.015

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Ekstraordinære udgifter 2.796.734 0 0

UDGIFTER I ALT 182.892.229 164.535 150.015

overskudsfordeling:

henlæggelse til arbejdskapitalen 15.500.215 22.200 5.800

UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 198.392.444 186.735 155.815

 - resultatopgørelse
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Ekstraordinære udgifter

Øvrige bruttoadministrationsudgifter

Personaleudgifter

Ekstraordinære indtægter og diverse

Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder

Byggesagshonorarer,  nybyggeri

Renteindtægter inkl. kursgevinster

Sideaktivitets-afdelinger

Andet støttet boligbyggeri

Administrationsbidrag, afdelinger i drift

Lovmæssige gebyrer m.v.

herfra kommer indtægterne... ... sådan anvendes de

Tilskud

Renteudgifter

Overskud

RESULTATOPGØRELSE Budget Budget

2009 2009 2010

INDTÆGTER (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE INDTÆGTER
Administrationsbidrag:

Afdelinger i drift, hovedaktivitet 100.245.655 101.544 105.774

Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 13.414.276 12.800 12.500

Sideaktivitets-afdelinger 1.475.000 1.400 1.200

Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 13.487.749 12.141 13.041

Renteindtægter incl. realis. kursg. på obligationer m.v. 51.166.468 44.000 6.600

Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. 3.207.840 1.500 1.850

Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v. 13.233.347 13.350 14.850

Diverse indtægter 943.613 0 0

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 197.173.948 186.735 155.815

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 1.218.496 0 0

INDTÆGTER I ALT 198.392.444 186.735 155.815
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regnskab  - balance
AKTIVER 2009 2008

(1.000 kr)

ANLÆGSAKTIVER
MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Administrationsbygninger

Kontantværdi pr. 1/10 2008 86.850 t.kr. 83.392.537 84.129

inventar 4.135.287 5.111

Automobiler 651.627 1.307

it-anlæg 3.018.629 4.846

Andre anlægsaktiver 4.072.081 1.744

ANLÆGSAKTIVER I ALT 95.270.161 97.138

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
Lån til afdelinger 6.105.053 6.141

Kapitalindskud, sideaktiviteter 721.639 722

Andre finansielle anlægsaktiver 256.651 298

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 7.083.343 7.161

ANLÆGSAKTIVER I ALT 102.353.504 104.298

OMSÆTNINGSAKTIVER
organisationer/afdelinger i drift 8.030.478 2.730

Debitorer 6.449.353 4.491

Forudbetalte udgifter 860.379 977

Tilgodehavende renter m.v. 15.123.237 18.082

Værdipapirer/obligationsbeholdning 833.061.236 725.359

Likvide beholdninger 82.166.987 121.249

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 945.691.670 872.888

AKTIVER I ALT 1.048.045.174 977.186
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Beretning og regnskab er et sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2009.

Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs praksis samt 
sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til hovedkontoret.

PASSIVER 2009 2008

(1.000 kr)

EGENKAPITAL
Boligorganisationsandele 11.800 12

opskrivningshenlæggelser 7.788.405 0

Arbejdskapital 167.266.256 155.693

EGENKAPITAL I ALT 175.066.461 155.705

LANGFRISTET GÆLD
Prioritetsgæld, administrationsejendomme 50.401.446 50.537

LANGFRISTET GÆLD I ALT 50.401.446 50.537

KORTFRISTET GÆLD
organisationer/afdelinger i drift 799.772.942 748.995

Afdelinger/sideaktiviteter 671.587 367

Leverandører 2.623.825 2.843

omkostninger 2.027.523 4.082

Afsætninger 1.910.924 2.759

Feriepengeforpligtelse 11.700.000 11.400

Anden kortfristet gæld 3.870.465 497

KORTFRISTET GÆLD I ALT 822.577.266 770.943

PASSIVER I ALT 1.048.045.174 977.186
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Lejerbos hovedkontor
gl. køge landevej 26

2500 valby

tlf.: 70 12 13 10

Fax: 38 12 10 57

e-mail: lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside: www.lejerbo.dk 

Regionskontorer

Aalborg
vesterå 18

9000 aalborg

tlf.: 70 12 13 10

Fax: 38 12 14 74

e-mail: aalborg@lejerbo.dk

områder: Frederikshavn, Hadsund, jam-

merbugten, Møldrup, Norddjurs, odder, 

randers, sejlflod, skørping, thisted, 

aalborg, Århus.

Herning
Bryggergade 3B

7400 Herning

tlf.: 70 12 13 10

Fax: 38 12 14 16

e-mail: herning@lejerbo.dk

områder: Brande, galten, Herning, Hol-

stebro,  struer og lemvig,  skjern, trehøje.

Kolding
Pakhustorvet 4

6000 kolding

tlf.: 70 12 13 10

Fax: 38 12 14 40

e-mail: kolding@lejerbo.dk

områder: Bogense, Børkop, grejs, 

Horsens, kolding, Nyborg, tinglev, vejle.
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Næstved
ringstedgade 76

4700 Næstved

tlf.: 70 12 13 10

Fax: 38 12 13 97

e-mail: naestved@lejerbo.dk

områder: Faxe, guldborgsund, lolland, 

Næstved, stevns, vordingborg.

Holbæk
labæk 15

4300 Holbæk

tlf.: 70 12 13 10

Fax: 38 12 13 76

e-mail: holbaek@lejerbo.dk

områder: Holbæk, kalundborg,  

odsherred, skælskør, stenlille.

Lokalkontor i Brøndby 
Nygårds Plads 9

2605 Brøndby

tlf.: 70 12 13 10

Fax: 38 12 13 55

e-mail: bb@lejerbo.dk

Lokalkontor Hillerød
Huginsvej 1 C

Postboks 239

3400 Hillerød

tlf.: 70 12 13 10

Fax: 38 12 14 93

e-mail: hilleroed@lejerbo.dk

områder: allerød, Farum,  

Fredensborg, Frederiksborg, Frederiks-

værk, Helsingør, rudersdal, slangerup.

Kontorer
Forvaltningsgruppe  
København/Nordsjælland
gl. køge landevej 26

2500 valby

tlf.: 70 12 13 10

Fax: 38 12 10 98

e-mail: forv-kbh-nord@lejerbo.dk

områder: Borgergården, københavn. 

Forvaltningsgruppe 
Storkøbenhavn
gl. køge landevej 26

2500 valby

tlf.: 70 12 13 10

Fax: 38 12 10 91

e-mail: forv-storkbh@lejerbo.dk

områder: aB rødovre, Bornholm, Brønd-

by, Frederiksberg, gentofte, gladsaxe, 

glostrup, Hvidovre, Høje-tåstrup,  køge, 

lyngby, rødovre.

Udlejning hovedstadsområdet
gl. køge landevej 26

2500 valby

tlf.: 70 12 13 10

Fax: 38 12 11 45

e-mail: udlejning@lejerbo.dk

områder: aB rødovre, allerød, 

Borgergården, Bornholm, Brøndby, 

Farum, Fredensborg, Frederiksberg, 

Frederiksborg, Frederiksværk, gentofte, 

gladsaxe, glostrup, Helsingør, Hvidovre, 

Høje-tåstrup, københavn, køge, lyngby, 

rødovre, rudersdal, slangerup.
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Repræsentantskabets medlemmer
Hovedbestyrelsen
Bent Bundgaard (F)
kenneth Høfler (B)
  gunnar sørensen (B) 
jan Hyttel (B)
erik gemmer (B)
Bjarne s. Hansen (B)
aksel Borresen (B)
Helle Worm (B)
anny Borch jensen (B)
erik Fallesen (F)
knud-erik Hansen (F)
lilian Mortensen (B)
lars Bak (B)
inge skov Hansen
Freddy kvist

Allerød
Bent thyge Nielsen (B)
Henrik ewald (B)

Arbejdernes Boligselskab 
i Rødovre
Harriet søndberg (B)
Michael kaadtmann (B)

Bogense
elisabeth Mikkelsen (B)
Hanne Haugen (B)

Bornholm
ole Madsen (B)
gitte rasmussen (B)

Brande
kirsten grarup Pedersen (B)
Carl ejler Holm (r)

Brøndby
asmus sørensen (B)
Poul erik traulsen (B)
tommy r. Mortensen (B)

Brøndby Boligselskab
knud-erik Christensen (B)
joan Pedersen (B)
Bjarne andersen (B)
lizzi lykke jeppesen (B)
Michael Buch Barnes (B)
jørn Møller jensen (B)
Malan Hentze (B)

Børkop
annette Bæk (B)
grethe kock (B)

Farum
Helge Winberg (B)
rene jan schmidt (B)

Faxe
Winnie købke (B)
Bent kunding (B)
anne Marie leit (B)

k = kommunalt udpeget
B = Beboervalgt
F = Udpeget af 
  forretningsførerorganisationen 
r = Udpeget af boligorganisationens                        
  repræsentantskab

Fredensborg
jens textor (B)
Finn elmeskov (B)

Frederiksberg
erik s. Baastrup (B)
lona Fernandez ruiz (B)
anders kaare Frederiksen (B)
Poul erik M. rasmussen (k)

Frederiksborg
Bruno vilborg (B)
karin Persson (B)
anne-lise Marcussen (B)

Frederikshavn
vagn andersen (B)
Marian Mortensen (B)

Frederiksværk
inge larsen (B)
jytte jensen (B)
Birgit elisabeth Petersen (B)

Galten
Peer lykke Hansen (B)
jane Filt (B)

Gentofte
Mogens W. gertz (B)
anders Petersen (B)

Gladsaxe
Peder Mainz (B)
Bjarne Wermuth (B)

Glostrup
leif schwartz (B)
jørgen Brangstup (k)

Grejs
john refsgaard (k) 
kaj Bo Pedersen (B)

Guldborgsund
lis Nygaard (F)
inge Holtse (B)

Hadsund
rita jensen (B)
ronny thomsen (r)

Helsingør
otto jørgensen (B)
stig dencker (B)

Herning
ane-Marie Harringer(B)
erik Pedersen (B)
leif Bønding (k)

Holbæk
Bent sode Hansen (B)

robert juhl (B)
arne grim (B)
jørgen topsøe (r)

Holstebro
aase sønderby (B)
orla Mouritsen (B)
erik esager (r)

Horsens
erik algren sørensen (B)
anker Ulriksen (B)
Benny davidsen (B)

Hvidovre
Bjørn Mouritzen (B)
Michael Madsen (B)
eva Clasen-Nyqvist (B)
søren rosenlund larsen (B)
kirsten jacobsen (B)
Benny Henriksen (B)
eva olsen (B)

Høje-Taastrup
tage Clausen (B)
asker Brask (B)
Mogens Hamburger (B) 

Jammerbugten
Birgit stokbro (F)
Walter sørensen (B)

Kalundborg
Niels krøyer (B)
karl erik Pedersen (B)

Kolding
Bent jacobsen (B)
Bruno kjær (B)
Harry larsen (B)
Pia thomsen (B)
ole Christensen (B)
Carsten Møller (B)
kristian kruse (k)

København
Per Yderholm (F)
joan jensen (k)
Flemming grandal (B)
Bjarne West (B)
Youssef senounou (B)
Mariann jensen (B)
Bodil lehrmann (B)
kirsten Bjørton (B)
sus led (B)
kim Moesgaard (B)
Mohammed aslam (B)
Marianne jørgensen (B)

Køge
kaj Hansen (B)
johnny jensen (B)
Finn Holten (B)

Lolland
Connie andersen (B)
gunnar Wolmer (B)

Lyngby
annie smith (B)
stig svensson (B)

Møldrup
anette andersen (B)
Børge Møller (B)

Norddjurs
ivan Hammer sørensen (r)
inge Hundborg (B)

Nyborg
erlind rasmussen (B)
jens Pors jensen (B)

Næstved
gert sørensen (B)
lona schunck rasmussen (B)
aase løvenholdt (B)
lene Henriksen (B)
roy e.W. strange (B)
mangler p.t. 1 repræsentant

Odder
ib Øgaard (F)
Hanne Nygaard jensen (B)

Odsherred
Preben senniksen (k)
johs. evald olsen (B)

Randers
Carsten gylling (B)
Frantz thaning (r)
mangler p.t. 1 repræsentant

Rudersdal
Conny Birkholm (B)
jørn larsen (B) 
eigil storm (k)

Rødovre
Mogens Plesner Mathiasen (B)
jørgen knudsen (B)
mangler p.t. 1 repræsentant

Sejlflod
jørn Boye Pedersen (r)
mangler p.t. 1 repræsentant

Skjern
Hans Martin thomsen (B)
jørgen Nicolaisen (B)

Skælskør
gitte gensmann (B)
mangler p.t. 1 repræsentant

Skørping
Børge olsen (F)
leo Christensen (B)

Slangerup
torben r. thomsen (B)

Stenlille
grethe Pedersen (B)
karl stausholm (B)

Stevns
Mogens tolstrup Christensen (F)
sussi oettinger (B)

Struer/Lemvig
sally jensen (B)
Mangler pt. 1 repræsentant

Thisted
eigil knudsen (B)
Heidi Foss Petersen (B)

Tinglev
Harald søndergård (F)
Preben Nielsen (B)

Trehøje
jørgen kier (r)
anne lise andersen (B)

Vejle
egon sørensen (k)
Benny Haugsted (B)
eigil H. jensen (B)

Aalborg
Brian eriksen (k)
Birger Brix (B)
Birte juul Pedersen (B)
arne Christensen (B)

Århus
robert s. rasmussen (B)
Connie Bjørnsholm (B)

23.3.2010
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• foto: Jakob leveSen •

Bent Bundgaard
Indtrådt første gang: 1-6-2000

Jan Hyttel
Indtrådt første gang: 12-5-2009

Anny Borch Jensen
Indtrådt første gang: 14-5-2003

Lars Bak 
Indtrådt første gang: 10-5-2006

Gunnar Sørensen
Indtrådt første gang: 1-9-1994

Knud-Erik Hansen
Indtrådt første gang: 12-5-1997

Bjarne S. Hansen
Indtrådt første gang: 14-5-2003

Inge Skov Hansen
(administrativt personale)

Indtrådt første gang: 6-4-1982 

Kenneth Høfler
Indtrådt første gang: 12-5-1997

Erik Gemmer
Indtrådt første gang: 21-5-2001

Aksel Borresen
Indtrådt første gang: 14-5-2003

Freddy Kvist
(ejendomsfunktionærer)

Indtrådt første gang: 6-2-2007

Helle Worm
Indtrådt første gang: 15-5-2007

Erik Fallesen
Indtrådt første gang: 14-5-2003

Lilian Mortensen
Indtrådt første gang: 1-11-2005

Hovedbestyrelsen
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Årets kunstner er Adrian R. Per-
domo. Billedet på forsiden af Le-
jerbos beretning 2009 hedder 
”Direction”, altså ”Retning”. Som 
mange af Adrians andre billeder 
fortæller det om mennesker og 
de ruter, de bevæger sig ad i li-
vet. 

Ved at arbejde med mange 
transparente lag, opstår der en 
slags vinduer til en verden befol-
ket af mennesker og dyr. Fladen 
modelleres op af flere adskilte, 
men alligevel relaterede flader. 
På den måde opstår der en na-
turlig forbindelse mellem det 

Om årets kunstner

adrian r. perdomos Billede, som ses delvist på forsiden,  ”direction”

åbne og det hemmelighedsful-
de rum. Farverne, de mange lag 
og symbolerne giver rig mulig-
hed for betragterens egne for-
tolkninger.  

Adrian R. Perdomo er født i Me-
xico City i 1975, og har boet i 
Danmark siden 2003. Adrian er 
uddannet fra Escula Nacional 
de Artes Plasticas i Mexico. Hans 
værker har været udstillet på 
gallerier i både Mexico, USA, Ca-
nada, Sverige og Danmark. 

Læs mere på 
www.adrianrperdomo.com


