
lars Vegas NielseN
Årets illustrator er Lars Vegas Nielsen. Illustrationen på 
forsiden af beretningen er en sammensmeltning af de 
fire illustrationer, der dækker Lejerbos fire visioner: Bedre 
boligområder, Beboerdemokratiet, Udvikling og Led-
else. I Lars Vegas’ "skæve" univers er der rum for liv på 
mange planer. Der er både gynge og fuglebad; det vok-
ser og spirer; der er retning og mening; der er plads til 
mange stemmer og holdninger; alt sammen i forskellige 
Lejerbo-udgaver. Illustrationerne er finurlige collager sat 
sammen af fotos, akvarel og Lars’ markante mørke streg.

Lars Vegas Nielsen er født i 1968 og uddannet på De-
signskolen i Kolding i 1996. Siden har han arbejdet som 
freelance illustrator og foredragsholder. Han har blandt 
andet lavet illustrationer og omslag til 20 bøger, tegnet 
billedbøger og været tilknyttet en lang række aviser og 
magasiner. Lars Vegas har desuden udstillet på Kolding-
hus, den gamle børsbygning i København og på Mid-
delfart Museum. I 2008 modtog Lars Vegas Nielsen Kul-
turministeriets illustratorpris for billedbogen "Sebastians 
monster".

se mere på: www.larsVegas.dk
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Forord 
Vi fik det til at spille

Boligområder
Sådan siger beboerne

Hvad er det bedste ved dit boligområde?

Stemmer fra Vangen
I Holbæk har Lejerbo fået sit eget verdenskor.

"Kom unger, vi skal ned og bo i gården"
I Brøndby Strand betyder en renovering, at beboerne flytter i pavilloner.

Alle har ret til et fedt køkken 
Et stort antal beboere har fået nyt køkken. Mød en af dem.

integrationspris til lejerbo-medarbejdere
Boligsociale medarbejdere fra Akacieparken blev hædret for deres indsats.

Sådan siger beboerne
Hvad er det bedste ved dit boligområde?

BeBoerdemoKrAti
Fod på lovændringerne

Systematik og dialog var værktøjerne, da der skulle styr på lovændringerne.
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En budgetstrategi hjælper organisationsbestyrelsen med at holde styr på finanserne.

dialogmøder i praksis
Oplevelser fra tre dialogmøder i det nord- og midtjyske.

de første 6500 km i lejerbos tjeneste
Landsformand Kenneth Høfler gør status efter det første halve år på posten.

UdViKling
Fraflyttesyn klares af 1 mand og 1 pc

Det elektroniske fraflytningssystem sparer både tid og penge.

tegninger skal skaffe flere lejere
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åbenhed er guld værd
Boligselskabet Holstebro har indgået administrationsaftale med Lejerbo.

ledelSe
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Vi FiK PolitiKerneS intereSSe
2010 var året, hvor styringsreformen og den nye lovgiv-
ning på det almene område trådte i kraft. Det var også 
året, hvor et nyt boligforlig blev ind-
gået, og hvor Socialministeriet udsendte 
deres ghettoliste. Det mærkede vi ikke 
alene på strømmen af bekendtgørelser, 
vejledninger og lister. Vi mærkede også 
en reel politisk interesse for, hvad der 
foregår i boligområderne og for, hvordan vi kan med-
virke til at løse nogle af de store udfordringer i om-
råderne. En række ministre tog ud og holdt vidensmøder 
i en håndfuld boligområder for at blive klogere på ud-
fordringerne. Et af vidensmøderne blev afholdt hos os i 
Lejerbo, i Den Grønne Trekant på Nørrebro. Her fik be-
boerdemokrater og ansatte mulighed for at udvide mini-
strenes horisonter. 

I foråret valgte Lejerbos hovedbestyrelse at henvende 
sig direkte til socialminister Benedicte Kiær og justitsmi-
nister Lars Barfoed. Det skete på baggrund af den stig-
ning i antallet af vold, trusler og chikane i boligom-
råderne, vi har oplevet de seneste år. I et brev bad 
hovedbestyrelsen ministrene tage affære, blandt andet i 
forhold til at gøre den retslige behandling af den slags 
sager hurtigere og smidigere. Socialministeren tog vores 
bekymring alvorligt og skrev tilbage, at hun havde flere 
planer for, hvordan man kunne sætte ind. Herunder at 
fremsætte et lovforslag, som skulle give fogedretterne 

mulighed for hurtigt at kunne afgøre sager, hvor der 
oplagt er grundlag for at ophæve lejeaftalen. 

På det lokale plan har 
dialogmøderne mellem 
kommunen og den en-
kelte boligorganisation 
til dels givet mulighed 

for at komme på politikernes dagsorden. Ikke til selve 
dialogmøderne, hvor politikerne stort set over hele lin-
jen glimrede ved deres fravær; men på de ind-
ledende møder, hvor repræsentanter fra de forskellige 
boligorganisationer har mødtes med politikere og em-
bedsmænd for at drøfte, hvordan de kommende dialog-
møder skulle gribes an. 

iKKe KUn Fordi Vi SKAl
Både den nye lovgivning og styringsdialogen er gode 
eksempler på, hvordan vi griber de nye vilkår an. Vi arbej-
der ikke bare med kravene, fordi vi nu engang skal. Vi får 
det i stedet til at give værdi for den enkelte organisation 
eller afdeling. 

Det gælder også ghettolisten, der i efteråret gav så meg-
et storm og debat. Listen rummede 29 særligt udsatte 
boligområder. De fem af områderne er Lejerbo-områder. 
Det var naturligvis ikke nyt for os, at det er områder, der 
har vanskeligheder; derfor har vi gennem en årrække ar-

2010: Vi FiK det til At SPille

I 2010 fik Lejerbo nye visioner. De skal sikre, at både boligor-
ganisationer og administration går i samme retning for at nå 
missionen: At skabe rum for liv. Samtidig trådte en lang 
række udefrakommende krav og rammer i kraft, og blev 
dermed de vilkår, visionerne skal udfoldes inden for. Denne 
beretning fortæller, hvordan administration og beboer-
demokrater arbejder med at udfolde visionerne.

Socialministeren tog 
vores bekymring alvorligt
”
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Palle Adamsen Kenneth Høfler

bejdet intensivt med blandt andet boligsociale indsat-
ser i netop de områder. Her gør både beboerdemokrater, 
boligsociale medarbejdere og ejendomsfunktionærer et 
stort arbejde hver eneste dag. Til gengæld kom der i det 
efterfølgende boligforlig forskellige muligheder og red-
skaber til at forbedre forholdene i ghettoerne. Nogle af 
redskaberne har allerede været i brug i årevis, andre er 
måske ikke så velegnede 
i vores boligområder, 
men der vil bestemt også 
være muligheder, som vi 
skal gøre brug af. 

I det hele taget har bo-
ligforliget givet os rammer, der ikke er så ringe, som vi 
kunne have frygtet. For eksempel på den boligsociale 
front, og i forhold til renoveringer. Læg hertil at vi ud
over renoveringerne også er i gang med at planlægge 
nybyggeri for mange, mange millioner kr. 

det hAndler om liV
Alle årets krav, udfordringer og tiltag kan for vores ved-
kommende alene ses ud fra én enkelt vinkel: Hvordan kan 
det gavne beboerne? For i bund og grund handler det
om alle de mennesker, der lever deres liv i vores boliger. 
De vokser op, de får børn, bliver ældre. De får nye 
køkkener, skal midlertidigt genhuses i en pavillon, de 

flytter ud, og de flytter ind. 
Og det er deres hverdag, der 
skal forbedres, hver gang vi 
implementerer ny lovgiv-
ning, forbedrer driften, styr-
ker beboerdemokratiet eller 
sætter boligsociale aktivi-

teter i værk. Derfor er det også med stor glæde, at vi kan 
se tilbage på et år, hvor vi fik ændringerne til at spille, og 
resultaterne begyndte at vise sig: Hvad enten det er 
nemmere arbejdsgange ved flyttesyn, velforberedte dia-
logmøder eller ja, nye køkkener.

God læselyst 

For i bund og grund handler det 
om alle de mennesker, der lever 
deres liv i vores boliger

”
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De bedste boligområder

boligområder

… Lejerbo giver kommunerne et professio-
nelt, konstruktivt og udviklingsorienteret 
med- og modspil. 

… Energi- og ressourcestyring er en grund-
pille i driften af Lejerbos boliger.

… Lejerbo står for kvalitet og tryghed i det 
nære miljø.Vi løfter den boligsociale opgave 
ved at bruge værktøjet ”Evnen til at bo” og 
udvikle naboskabet.

… Driften af bygninger og friarealer er op-
timeret. Afdelinger og organisationer kan 
økonomisk imødekomme kommende udfor-
dringer.

… Vi udbreder løbende kendskabet til Lejer-
bos boliger og synliggør, at det er attraktivt 
at bo hos os.
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Charlotte lund, 44 år, hjortevænget, Kolding 

randi Petersen, 57 år, Kastanievej, næstved Birgit lorck, 52 år, Skovbrynet, Jyderup

Det hele er godt. Vi har boet her i 19 år, og vi flytter aldrig. 
Det er tæt på skov og vand med dejlige udenomsarealer, hvor 

børnene kan færdes frit.

Her er så stille og roligt og fredeligt, og så har vi nogle gode 
ejendomsfunktionærer, som holder det hele pænt. Og så har vi 
nogle dejlige store haver i forhold til husenes størrelser. Der er 

bare dejligt her på Kastanievej.
Det bedste ved det her boligområde er varmemesteren. Han 
gør det godt, alting fungerer, og det er hans skyld. Han kom-

mer, når der er problemer, og han smiler og er altid i godt 
humør. Han må have en stor fanklub.

leo dyrstrøm, 63 år, Skovbrynet, Jyderup

sådan siger beboerne

Hvad er det bedste ved dit boligområde?
Der er grønne områder, og her er pænt. Der er et godt sam-
menhold imellem beboerne, og derudover er vi et par styk-

ker, der ser hinanden privat.
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Kim marthin, 50 år, Kastanievej, næstved

Charlotte thomsen, 41 år, houmannsgade, horsens

richard Poulsen, 70 år og Bamse, 3 år, 
hjortevænget, Kolding 

Min kone og jeg har tidligere boet i en anden afdeling, men vi 
blev nødt til at flytte, da der var for mange trapper. Nu bor vi i 

et hus uden trapper ovre ved søen, og det er et dejligt sted med 
rare naboer. Og hvis noget går i stykker, bliver det jo repareret, 

og så er det en rimelig husleje.  

Det bedste ved området er vores haver. Vi har en ekstra stor 
have, fordi det er en hjørnegrund, og den bruger vi meget, når 
vi har fri. Derudover bliver tingene ordnet. Eksempelvis får vi 

snart udskiftet vinduer, fordi de er utætte.

Jeg har boet i fire andre Lejerbo-afdelinger, og det gode 
ved at bo her er husene, der virker mere selvstændige, end 

lejlighederne jeg har boet i. Vi bor uden for byen, men vi 
føler alligevel, at vi er tæt på byen. Og så ligger skolen, 

som min datter går i, et stenkast væk.
Søren møller, 34 år, houmannsgade, horsens

Det bedste ved at bo her er fællesskabet. Der er altid aktiviteter. 
Der har blandt andet været arrangeret tur til Tivoli Friheden, og 

når vejret bliver godt igen, så mødes vi tit i gården og hygger. Og 
så bliver der arrangeret cafeaftener, som jeg også er med til. 
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stemmer fra Vangen

I Vangkvarteret i Holbæk er det boligsociale arbejde blevet udvi-
det med et kor i 2010. Forbilledet er tv-programmet Stemmer fra 
opgangen, og Verdenskoret har ikke bare givet de medvirkende ny 
lyst til at synge, det har også åbnet kvarteret på en helt ny måde. 
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En af deltagerne i initiativgruppen bag Verdenskoret er 
afdelingsformand i Lejerbos afdeling 123-0, Henrik Larsen. 
Han synger ikke selv, men var helt med på ideen fra start:

"Verdenskoret er opstået efter ide fra en gruppe Holbæk-
borgere, som havde set "Stemmer fra opgangen" og godt 
kunne tænke sig at starte sådan noget op her i byen. Man 
ville lave det i Vangkvarteret, fordi vi har den type beboere, 
som man også ser i Vollsmose og Urbanplanen. Jeg blev 
spurgt, om ikke jeg ville sidde med i initiativgruppen. Det 
ville jeg selvfølgelig gerne, fordi jeg syntes, det lød som no-
get, der kunne give en masse igen til vores afdelinger her-
ude", siger Henrik Larsen. 

Fra ideen var plantet, var der ikke langt til handling. 17. juli 
2010 var der gratis koncert med popgruppen Outlandish 
på plænen mellem to af blokkene i Agervang. Fra scenen 
blev der gjort opmærksom på koret over for de mere end 
1.000 mennesker, der dukkede op til koncerten. 

"Der kom mange den dag, som aldrig havde været herude 
før, og som kun har hørt negativt om stedet. De blev helt 
overraskede over, hvor flot og grønt her er, og der var en 
fantastisk stemning", fortæller boligsocial koordinator i 
Vangkvarteret, Susanne Lysholm Jensen.
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Efter koncerten gik der noget tid med planlægning, og i 
november 2010 kom der for alvor skub i det – igen med en 
koncert. Denne gang ikke med hele Outlandish, men kun 
Isam B fra gruppen, der sammen med Frans Rasmussen fra 
"Stemmer fra opgangen" og Sascha Dupont optrådte til en 
hverve-koncert for Verdenskoret. 

FrA VAgt til SAnger
Til koncerten manglede man vagter, og Torben Andersen, 
formand i afdeling 166-0, meldte sig som vagt. I løbet af 
aftenen blev han grebet af stemningen og meldte sig sam-
men med 52 andre til at være med i koret. Og han har ikke 
fortrudt: 

"Jeg synes, det er alle tiders og har det bare skønt, når jeg 
damper hjem efter en øveaften. Vi synger alle slags sange 
– i øjeblikket er vi i gang med noget Michael Jackson, der er 
klasket ud i 12 stemmer, så jeg har virkelig problemer", grin-
er Torben Andersen og fortsætter:

"Vi var inde og synge til julekoncert i Brorsons Kirke på Nør-
rebro, og det var godt nok en oplevelse! Vi har fået rigtig 
meget ros derindefra, fordi vi kun havde sunget sammen i 
2½ måned, men kom ind og sang Händels Halleluja for fuld 
udblæsning".

Alle SPiller iKKe BASKet eller BAnKo
Ét er, at deltagerne i koret får noget ud af det, men selvom 

der kun er godt ti sangere fra koret, der bor i Vang-kvarteret, 
så kan området virkelig få gavn af projektet: 

"Koret er med til at åbne vores boligområde op for folk ude-
fra. Sangerne kommer jo både fra Holbæk, Tølløse og Vip-
perød, og hvad ved jeg, så der bliver bygget bro mellem 
boligområdet og omverdnen. I forhold til det øvrige bolig-
sociale arbejde vi laver, er det også noget med, at der skal 
være noget for enhver. Det er jo en begrænset gruppe, der 
er til at spille basket eller banko, eller hvad vi ellers har af 
aktiviteter, men koret er for alle uanset alder", fortæller 
Susanne Lysholm Jensen om projektets boligsociale kva-
liteter, og fortsætter: 

"Koret giver netværk og binder nogen sammen. Og hvis vi 
lykkes med at få nogle flere med – også nogen som måske 
ikke er så gode til dansk – så kan det, at man synger sam-
men være med til at nedbryde de barrierer, der nogen 
gange er", slutter Susanne Lysholm Jensen. 

Planen er, at Verdenskoret skal synge til diverse arrange-
menter og koncerter både i og uden for boligområdet. Og 
så skal der også fremover være koncert hver sommer i 
Vangkvarteret – til sommer er det den 18. juni. Her vil Ver-
denskoret optræde sammen med områdets andre grup-
per, fx en flok streetdance-piger og en rap-gruppe med 
drenge fra Vangkvarteret. Og så arbejdes der også på at 
skaffe et stort, kendt navn til at komme forbi. 
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Torben Andersen, Susanne Lysholm Jensen og Henrik Jensen
oven på det renoverede vandtårn med udsigt over Vangkvarteret. 
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Tommy, hvad går jeres renovering ud på?
"Renoveringen er en følge af en helhedsplan for området 
herude. Der trængte virkelig, og listen over ting, der skal 
ordnes, er lang: Nye facader, nye vinduer og gulve. Led-
ningsnettet og stikkontakterne bliver udskiftet, og det 
grønne område bliver renoveret. Opgangspartierne bliver 
åbnet op med glas, der bliver installeret videotelefon ved 
indgangene, altanerne får harmonika-dør, som kan skydes 
til side og en masse andet. Det bliver rigtig, rigtig flot!"

Hvordan fungerer genhusningspavillonerne?
"Alle beboere skal på et tidspunkt ned og bo i en af de 21 
pavilloner, som for øvrigt er døbt Lundeborg. Der er lavet 
en rotation, hvor det tager 2 år, før vi er igennem. Efter 6 
uger i pavillonen er lejlighederne færdige indvendigt. Det 
kan godt være, de skifter ruder senere eller lader stilladset 
stå, fordi de ikke har fået pudset facaden, men vi kan flytte 
ind i vores egen lejlighed igen efter 6 uger".

"Når man flytter ind i pavillonen, skal man kun tage sine 
personlige ting som tøj med, for pavillonerne er fuldt møb-
lerede. Alt andet skal pakkes ned og bliver hentet af flyt-
temænd og opmagasineret. I min familie begik vi den fejl, 
da vi flyttede, at vi tog for meget med. Pavillonerne er kun 
65 m2, så man må indrette sig, men det går rigtig godt. De 
er rigtig pæne indeni, og de andre beboere har også været 

meget glade – selv de mest kritiske af dem. Den allermest 
kritiske beboer er lige flyttet i pavillon, og han ligner en hel 
sol, når man møder ham".

Hvordan sørger I for, at beboerne, har det godt, når de skal 
flytte ud i pavillonerne?
"Hvis en beboer har haft nogle klager, så reagerer vi 
prompte. For vi er godt klar over, at vi griber voldsomt ind i 
folks privatliv. Også økonomisk, fordi det koster penge at 
flytte, og alle bruger en masse energi på det. Derfor rea-
gerer vi hurtigt og forsøger at hjælpe, hvor vi kan. Hoveden-
treprenøren Wessberg har ansat en beboerkoordinator, 
som er bindeleddet mellem hovedentreprenøren og os 
beboere og en handyman, der kan gå lidt til hånde, skrue 
lamper ned osv., hvor det nu er nødvendigt. Vi prøver på at 
gøre det så godt som muligt, og det gør Wessberg også".

Hvad er det vigtigste budskab at få ud til beboerne inden 
renoveringen går i gang?
"At en renovering kun sker, fordi det er nødvendigt. Man 
gør det ikke, fordi det måske er nødvendigt. Hos os var der 
faktisk ikke ret langt op til, at afdelingen blev jævnet med 
jorden, så vi var udmærket klar over, at der ikke var så meg-
et at snakke om. Og det skal man selvfølgelig gøre folk klart: 
At det er en nødvendighed. Og så handler det om informa-
tion og information og information hele tiden. Og det har 

”Kom unger, Vi sKal ned        
 og bo i gården”

Tommy Rex Mortensen er formand i afdeling 157-0 Lunden 
i Brøndby Strand. Afdelingen er midt i en omfattende reno-
vering til 320 mio. kroner, og under renoveringen skal bebo-
erne fra alle 309 lejemål på skift bo 6 uger i en pavillonby 
opstillet midt i afdelingen. Ikke alle beboere syntes umiddel-
bart, det lød som en god ide, men i Lunden er brokken ligeså 
stille ved at være væk.  
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vi også gjort her fx med en særlig hjemmeside om renove-
ringen, gennem vores beboerblad Lundeexpressen og ved 
at have den her beboerkoordinator".

Hvorfor er det vigtigt, at beboerne har det godt under en 
renovering?
"Vi har tvunget dem ud i en situation, som ikke er så be-
hagelig. Lige nu er det jo ikke sjovt at gå langs stierne i om-
rådet; der er mudder, stilladser, betonblandere og hånd-
værkerbiler alle vegne. I sådan en situation er det vigtigt at 
sørge for, at påvirkningen bliver så lille som mulig. Hånd-
værkerbyen skar 14 p-pladser væk i et område, hvor der 

nærmest manglede pladser. Så jeg fik fat i Wessberg og 
sagde til dem, at de var nødt til at gøre noget. Og der gik 
ikke to dage, så havde de lavet nye pladser på en græs-
plæne. Det er jo sådan nogle ting, man er nødt til at gøre 
for at hjælpe beboerne".

"Og så skal vi fortsætte med at køre de sociale ting, vi plejer, 
mens renoveringen kører, og verden er så meget på hove-
det, som den er. Til foråret køber vi nogle store cementkum-
mer og planter blomster og laver grillplads og alt det der, 
der skal til for at gøre det hyggeligt. Det skal jo ikke blive 
værre at bo her, bare fordi vi er i gang med en renovering".

"Her i pavillonbyen gør vi selvfølgelig meget for, at det kører. Det skal være sådan, at 
dem, der flytter herfra, siger: "Aj, hvor er det ærgerligt, jeg skal flytte!" Så er der altså 
banet vej for noget godt".
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Afdeling 213-0 Fjordparken i Kolding: 
Også en hoppepude giver rum for liv.
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Afdelingsformand Dorthe Olin og sagsbehandler Tove Christensen nyder en gang 
hjemmebagte boller i Dorthes nye køkken. Der gik halvanden uge, fra håndværkerne 
gik i gang med at rive det gamle køkken ned, til det nye køkken stod klar. 
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En af de beboere, der nu kan nyde livet i et splinternyt 
køkken, er Dorte Olin, formand i afd. 199-0 i Nyborg. Og 
Dorthe er glad for sit nye køkken, rigtig glad: "Det er 
vildt. Rummet bliver helt anderledes. Og det giver en an-
den fornemmelse, at man selv får lov at vælge. Det er 
enormt vigtigt for beboerne og betyder nok også, at de 
efterfølgende passer på det, som hvis de selv ejer det".

Flotte KøKKener Smitter
Når man ser Dorthes flotte køkken, forstår man godt 
hendes glæde. Og det er måske en af grundene til, at 
køkkenudskiftningerne i den grad har grebet om sig. 
Det er i hvert fald den fornemmelse, man har på regions-
kontoret i Kolding. "Det smitter jo lidt af i de forskellige 
afdelinger. Det så vi blandt andet i Nyborg, hvor det 
bredte sig til nogle af de andre afdelinger", fortæller 
sagsbehandler Tove Christensen. 

SPændende, men lAng VeJ
I nogle tilfælde er det regionskontoret, der skubber på 
for at få sat gang i køkkenudskiftningerne. Men i de 
fleste tilfælde er det afdelingsbestyrelsen, der tager ini-
tiativet. Sådan var det også i afdeling 1990 i Nyborg, 
hvor planerne for alvor begyndte at tage form i forbind-
else med en markvandring. I denne afdelingen var der 
allerede økonomi til en udskiftning, mens der andre 
steder først skal ske henlæggelser. Og under alle om-
stændigheder er en køkkenudskiftning ikke noget, der 
er overstået i løbet af nul komma fem:

"Vi starter altid med at sige, at det er en lang proces. Ofte 
går der halvandet til to år fra ideen opstår, til køkkenerne 
reelt er færdige", fortæller Tove. 

Til gengæld er det en spændende proces at være med 
til, mener Dorthe: ”Det er jo der, man kan sige, at besty-
relsen får sat deres præg på, hvordan afdelingen skal 
være. Og de får nogle fuldt ud tilfredse beboere”. 

SPring BAre Ud i det
I Nyborg har bestyrelsen været ude og besøge flere 
køkkenfirmaer, og beboerne har frit kunnet vælge, 
hvilket køkkenfirma de ønskede at benytte. Der er blevet 
udskiftet omkring 30 køkkener i afdelingen, og mere 
end tyve var fra Svane Køkkenet, som via indkøbsaftalen 
med Lejerbo giver en betragtelig rabat. Andre steder er 
der færre valgmuligheder, men som Tove siger: "Ge-
nerelt bliver mange overraskede over, hvor meget de 
egentlig selv har at skulle have sagt".

At køkkenprojektet har været en succes i Nyborg, er der 
vist ingen tvivl om. Og Dorthes råd til andre bestyrelser, 
der går i samme tanker, lyder da også: " Jeg synes bare, 
at de skal springe ud i det. De skal ikke være så bange, 
det skal nok komme, og ellers er der jo erfarne folk på 
kontorerne, vi kan ringe til".

alle har ret 
til et fedt KøKKen

Sådan lyder det kendte slogan fra køkkereklamen. Og det er 
selvfølgelig ikke kun boligejere, der føler sig fortjent til et nyt 
køkken. Så alene i Lejerbos Kolding-region fik 8-900 boliger 
et nyt køkken i 2010. 
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integrationsprisen

Juryen bag Integrationspriserne begrundede valget af Nahid Yazdanyar og Abdirisak "Zaki" Omar således:

"Akacieparken i Valby er på vej. På vej væk fra et udsat boligområde mod en bedre fremtid. Det skyldes blandt andet 
Nahid og Zaki – to medarbejdere, der har gjort en ganske særlig indsats. 

Som forældrekoordinator og ungekoordinator har de bygget bro til en gruppe af udsatte beboere, som ellers ikke har 
megen kontakt til omverdenen. De to gør en kæmpe forskel for de unge i Akacieparken og er med deres frivillige en-
gagement i afdelingsbestyrelsesarbejdet et stort forbillede – ikke blot for andre nydanske medarbejdere, men for bo-
ligsociale medarbejdere og beboere over hele landet".

Nahid Yazdanyar og Abdirisak "Zaki" Omar vandt prisen for 
deres arbejde som henholdsvis forældre- og ungekoordi-
nator i det boligsociale projekt "Akacieparken – på vej" i 
Akacieparken i Valby. Prisen blev uddelt af Kronprinsesse 
Mary den 2. november, og bag prisen står Integrationsmi-
nisteriet. 

Zaki, der selv er vokset op i Akacieparken, ser prisen som en 
stor cadeau til sit daglige arbejde med områdets børn og 
unge, men mener også, at prisen kan bidrage til, at de 
mange børn og unge får et mere positivt indtryk af helheds-
planens arbejde:
 
"Der er allerede rigtig mange unge, der ser op til mig her 
ude, og når de hører, at jeg får anerkendelse for mit arbejde, 
fx med den her pris, så tænker de: Når jeg bliver lidt ældre, 
så vil jeg være ligesom Zaki! Og det er jo fedt", fortæller Zaki. 

Også Nahid er glad og stolt over, at juryen bag prisen valg-
te netop hende og Zaki til vindere. Mest af alt er hun dog 
taknemmelig for, at der i første omgang var nogen, der ind-
stillede dem til prisen:

"Det betyder meget for mig, at dem, der kender mig og 
kender til mit arbejde, synes, jeg gør det godt. Så allerede 
indstillingen og nomineringen betyder rigtig meget for 
mig".

AKACiePArKen er VirKelig På VeJ!
Både Nahid og Zaki er ikke i tvivl om, at helhedsplanens 
mange aktiviteter og projekter er med til at gøre Aka-
cieparken til et bedre sted at bo for de ca. 1.300 beboere i 
afdelingen: 

"I løbet af de to år vi har været i gang med det her projekt, 
er der blevet færre problemer. Der er mindre hærværk, 
forældrene deltager i projektet, og børn og unge er også i 
fuld gang med alle de aktiviteter, vi har sat i gang", siger 
Zaki.

Den boligsociale helhedsplan i Akacieparken har været i 
gang siden sommeren 2008 og arbejder med at skabe tryg-
hed og trivsel for alle beboergrupperne i afdelingen og at 
integrere Akacieparkens beboere i bydelen. 

Video med prisVinderen
på www.vimeo.com/lejerbo kan du se en 

video med prisvinderen Zaki omar.

integrationspris 
til lejerbo-medarbejdere

I november 2010 blev årets Integrationspriser uddelt i Cirkus-
bygningen i København. Blandt vinderne af prisen for årets 
nydanske medarbejdere var to boligsociale medarbejdere fra 
Lejerbo.
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Abdrisak "Zaki" Omar modtager på egne 
og Nahid Yazdanars vegne integrationsprisen 
af kronprinsesse Mary 
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Claus Christensen, 52 år, møllegårdsparken, Stenlille 

leif larsen, 68 år, Skovbrynet, Jyderup

sådan siger beboerne

Hvad er det bedste ved dit boligområde?

rene isgaard, 25 år, houmannsgade, horsens 

Det bedste ved området her er de rolige omgivelser, og fordi 
der kun er 34 lejligheder, bliver det mere hyggeligt, og alle ken-
der alle. Vi har desværre været ramt af tyverier, men så hjælper 

vi hinanden med at holde øje.

inger nielsen, 67 år, Kastanievej, næstved

Her er så dejlig fredeligt, og her er så mange søde men-
nesker. Alle passer hver sit, men man får tit en sludder med 

naboerne. Ellers bliver det hele holdt pænt, og vi får den 
hjælp, vi har brug for.

Der er det, man skal bruge. For eksempel er der en legeplads til 
min dreng på 2½ år. Og så er der fredeligt og ingen ballade 

- her er dejligt stille og roligt.

Det bedste er, at der altid er pænt og rent, og hele varmeme-
sterholdet gør det godt. Og ud over min egen lejlighed, som er 

udmærket, er der også gode vaskeforhold.
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lone Pedersen, 41 år, houmannsgade, horsens

lars Peter Andersen, 49 år, houmannsgade, horsens

ove hansen, 74 år, Skovbrynet, Jyderup 

marianne marthin, 52 år, møllegårdsparken, Stenlille

Lejlighederne er gode, fællesskabet er godt, 
og vi hilser på hinanden.

Det bedste er, at der er tryghed, og at jeg føler mig 
tilpas her. Der er ingen ballade, og alle hilser på 

hinanden. Og så har vi en super varmemester, der 
ordner tingene med det samme.

Jeg er glad for, at min lejlighed er en del af 
et hus med egen indgang, selvom trapperne er hårde for 

knæene, for jeg vil aldrig bo i en lejlighedsblok. 
Ellers er jeg glad for at bo her og har ingen problemer. 

Hvis der er noget, der er gået i stykker, ordner jeg det selv,
 og jeg hjælper også de andre, der bor her.

Der er fred og ro, og vi har en stor have, og det, er lige det vi gerne 
vil have. Vi har boet her i seks år, og vi har ikke planer om at flytte.
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beboerdemoKrati

Styrket beboerdemokrati

… Lejerbos beboerdemokrater er attraktive 
og aktive samarbejdspartnere i lokalom-
rådet og egen boligafdeling. De er opmærk-
somme, åbne, velinformerede og klædt på 
til opgaven.

… Bestyrelsesarbejdet i Lejerbo imøde-
kommer beboernes behov, ønsker og mu-
ligheder for deltagelse. Rekruttering til og
organisering af beboerdemokratiet udvik-
les på mange forskellige måder.

… Det er den personlige motivation, der 
driver værket for Lejerbos beboerdemo-
krater. De anerkender hinandens indsatser 
og arbejder løbende på at dygtiggøre sig.
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"De vigtigste elementer i den store lovpakke, vi fik pr. 1/1 
2010, var jo, at man indførte en styringsdialog", indleder 
forvaltningsdirektør Lis Fonnesbech-Wulff. "Dertil kom 
der så en række andre justeringer. Blandt andet på udlej-
ningsområdet, hvor man ensartede reglerne. Her skulle 
vi tage stilling til nogle ændrede regler om anciennitet 
og om fortrinsret for børnefamilier. Desuden har organi-
sationsbestyrelserne skullet træffe beslutning om de 
nødvendige vedtægtsændringer". 

"Vores holdning var, at alle boligorganisationer skulle 
over på de nye standardvedtægter med mulighed for 
individuelle tilretninger. Det planlagde vi en proces for, 
og så lavede vi en overskuelig gennemgang af, hvor der 
var reelle ændringer, så man ikke skulle læse alle de her 
paragraffer igennem", fortæller Lis.

god ForBeredelSe
Arbejdet med vedtægtsændringerne har løbet hen over 
hele 2010 og været et fast punkt, hver gang der har 
været ordinære bestyrelsesmøder og repræsentant-
skabsmøder.

Lis hæfter sig især ved det gode forberedende arbejde: 
"Vi vidste, at vi skulle have vores organisationsbesty-
relser ind over, og det skulle gøres på baggrund af en 
god forberedelse, så bestyrelsen var i stand til at træf-
fe beslutningerne på et overskueligt og kvalificeret 
grundlag". 

"Og med hensyn til dokumentationspakken, der er 
grundlaget for dialogen med kommunen, startede vi i 
rigtig god tid. Lige så snart lovforslaget var der, be-
gyndte vi at sætte nogle ord og tanker på, hvad det var 
for noget, og hvordan vi kunne håndtere det. Noget 
måtte vi gætte os frem til, men det blev almindeligt at 
tale om, at der kom en dokumentationspakke, og hvad 
den kunne indebære. Og det betød også, at da vi en-
delig så Landsbyggefondens indberetningsskema, ja-
men så var det ikke det store chok eller den store be-
lastning", fortæller Lis. 

AKtiVe BeBoerdemoKrAter
God kommunikation med boligorganisationerne er af-
gørende, ikke mindst når det handler om de mere 
formelle ting. For arbejdet er netop foregået i en veksel-
virkning, hvor administrationen har lavet forarbejdet, 
forretningsførerne har gennemgået vedtægterne med 
organisationsbestyrelserne, og så har organisationsbe-
styrelserne fremlagt det på repræsentantskabsmødet. 

"Omkring udlejningen har der mange steder været nog-
le gode debatter om, hvad de skulle vælge. Og alle be-
styrelserne har været aktive i de valg, der skulle træffes", 
understreger Lis. 

"I det hele taget synes jeg, at man skal gribe det enkelt 
og struktureret an. Så får vi en god dialog og en god re-
spons fra vores beslutningstagere", konkluderer Lis. 

2010 var året, hvor lovændringerne om styring af den almene 
boligsektor trådte i kraft. Det var en stor mundfuld, men i 
Lejerbo kom der hurtigt fod på ændringerne. 

fod på loVændringerne
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overskuelighed og inddragelse af 
beboerdemokraterne har medvirket til, 
at lejerbo har haft godt styr på imple-
mentering af de nye lovændringer,
mener lis fonnesbech-Wulff. 
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der sKal tænKes 
ordentlige tanKer

I Lejerbo København er budgetstrategien et af organisations-
bestyrelsens vigtigste værktøjer. Og den begynder nu at give 
resultater, fortæller organisationsformand Jan Hyttel og forvalt-
ningskonsulent Troels Buch Kristensen.
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hvad er en budgetstrategi?
Jan: Det er både en strategi for, hvad vi vil bruge organi-
sationens penge til, og hvordan vi overhovedet får 
penge i kassen. Så man kan sige, at en budgetstrategi er 
et værktøj til at fortælle os selv og vores omverden, hvor 
vi vil hen med vores økonomi, både på afdelingsplan og 
på organisationsplan.

det dreJer Sig om FolKS hUSleJe
hvorfor har i indført budgetstrategien?
Jan: Vi har kunnet se, at de afdelinger, der ikke lader hus-
lejen stige, typisk også har været de afdelinger, der har 
været dårligst vedligeholdt. En måde at løse det på har 
været at lave en målsætning om, hvor store hen-
læggelserne bør være generelt. Altså hvor meget bør 
man spare op, hvis afdelingen skal fremstå i en stand, 
som vi vil lægge navn til.

Troels: Ja, for målet har også været at lave nogle realis-
tiske budgetter. Vi har set eksempler på afdelinger, der 
virkelig er presset økonomisk. Hvor afdelingsbestyrelsen 
har haft svært ved at træffe de meget hårde beslutning-
er, for det er jo folks husleje, det drejer sig om. Der kan 
man år for år se, hvordan man overskrider budgettet. Og 
der har vi været inde og tage fat. Men det skal selvfølgelig 
foregå i en takt, hvor afdelingernes økonomi ikke bliver 
totalt smadret, men får en jævn udvikling i huslejen. 

Hvor længe har I arbejdet med budgetstrategier?
Troels: Vi lavede den første i 2008. Og det er så nu, vi er 
ved at få resultaterne af det. Vi kan se, at vi henlægger 
markant mere til fremtidige vedligeholdelsesarbejder, 
og at underskuddene i afdelingerne med den dårligste 
økonomi er blevet markant mindre. 

De store tanker giver god økonomi i afdelingerne, 
forklarer organisationsformand Jan Hyttel 
og forvaltningskonsulent Troels B. Kristensen.
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Jan: Når vi laver de henlæggelser, som vi styrer vældig 
stramt, så får man meget mere råderum. Og en af fordel-
ene ved at få råderum i de enkelte afdelinger er, at vi ikke 
får de der hovsaløsninger. Det giver mulighed for at 
lægge en handlingsplan for, hvad vi vil lave hvornår. Det 
vil sige, at vi venter ikke til skaden er blevet nærmest 
uoverstigelig og skal laves fra i dag til i morgen. 

et ordentligt grUndlAg
Hvordan arbejder I helt konkret med det?
Jan: Det er et samarbejde mellem forvaltningen og or-
ganisationsbestyrelsen, selvfølgelig med inddragelse af 
afdelingsbestyrelserne, hvor det er muligt. Og der er be-
stemt nogle af afdelingerne i den tunge ende, der har 
nogle dygtige afdelingsbestyrelser, som gerne vil med-
virke til at løse problemerne. Forvaltningen kører det ud 
i de enkelte teams og ud til varmemesterkontorerne. Så 
det kommer ned på lokalt plan. 

Troels: Lige så snart vi er færdige med budgetterne, be-
gynder vi at evaluere. Hvordan gik det i forhold til de 
mål, vi havde sat op? Hvor er der behov for justeringer? 
Og så lægger vi os fast på nogle nye mål. Derefter kom-
mer dialogmødet med kommunen, hvor vi snakker med 
dem om det. Så kommer budgetmøderne, hvor vi 
snakker med bestyrelsen om det budgetforslag, der lig-
ger, og forklarer dem, hvor det er, vi gerne vil hen. 

Har det haft afledte effekter på organisationsbesty-
relsens øvrige arbejde?
Jan: Ja, det kan man godt sige. Vi prøver jo at lægge 
strategiplaner for næsten alt, hvad vi laver. Vi har et øn-
ske om at arbejde seriøst, målrettet og organiseret med 
de ting, vi beskæftiger os med. Og hvis man skal kunne 
det, så må man skaffe sig et ordentligt grundlag for at 

træffe de nødvendige beslutninger. En budgetstrategi 
skal sørge for, at vi ikke kører i hver sin retning. 

oVerSKUd i Stedet For UnderSKUd
Hvad betyder det her for afdelingsbestyrelsernes arbej-
de? Giver det nogen bindinger?
Jan: Jeg vil sige, at det giver nogle muligheder. Mulig-
heder for at se lidt længere frem og lave planer, der 
rækker lidt længere frem. 

Troels: Jeg er da stødt på afdelingsbestyrelser, som har 
været lidt skeptiske. Men jeg har til gengæld også været 
ude for nogle, som sagde; det har godt nok været nogle 
hårde huslejestigninger, der kom ud af det her, men nu 
kunne de egentlig godt se, at det måske var meget 
godt. Nu kom de ud med et overskud, hvor der før var 
underskud. Forståelsen øges, jo mere bestyrelserne kan 
se, hvor det er, vi gerne vil hen med det.

Jan: De kan simpelthen mærke, hvordan dagligdagen 
bliver lettere. Men vi har også fået det konkretiseret 
vældig meget, så det ikke bare er sådan en hovenfin 
floskel, vi kommer med, når vi siger budgetstrategi. Der 
er indhold i det.

Kan denne her arbejdsmetode også bruges i andre og 
måske meget mindre boligorganisationer?
Jan: Selv helt små organisationer vil have gavn af at 
tænke så struktureret. Alle bør sætte sig ned og tænke 
over, hvordan vi bruger de penge, vi kræver op i husleje. 
Det er mange penge, og det betyder meget for den en-
kelte, for huslejen er jo en væsentlig del af udgifterne i 
de fleste husholdninger. Så der skal tænkes ordentlige 
tanker omkring det.
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årets gang i lejerbo

På www.lejerbo.dk har vi lagt årets historier ind på et Dan-
markskort. Her kan du se, hvilke historier der har været bragt 
fra din region.
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Både kommunerne og Lejerbo har været godt forberedte 
til dialogmøderne, fortæller forretningsfører Helge Larsen.
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Helge Larsen har især hæftet sig ved ét fællestræk ved 
møderne: Fra kommunerne deltog kun et varierende 
antal embedsmænd, men ingen fra det politiske niveau. 
I det hele taget lægger kommunerne alene op til, at 
møderne skal foregå på et administrativt plan. Det har 
dog ikke taget modet fra Lejerbos beboerdemokrater, så 
til alle de dialogmøder, Lejerbo har holdt med kom-
munerne, har der deltaget beboerdemokrater. Typisk 
formanden fra den pågældende Lejerbo-organisation i 
kommunen.

ForSKellig Form På møderne
"Kommunerne er mest interesserede i at drøfte de afde-
linger og områder, der er mærket med gult og rødt. Og 
det er fint, for det har også været vores forudsætning. Vi 
kan jo ikke snakke i dybden om alle afdelinger", fortæller 
Helge.

"I Viborg var de meget fokuserede på det fremadrettede, 
i Randers var de delvist fremadrettede, men havde haft 
et revisorfirma til at se på regnskaberne fra 2008 og 
2009. Frederikshavn havde lavet et oplæg, som de gik ud 

fra til alle dialogmøderne med boligselskaberne. En 
slags skabelon, der dækkede de punkter, som de gerne 
ville snakke om. Det virkede godt, at de fra kommunens 
side vidste, hvad de ville".

VelForBeredte KommUner 
Det er generelt Helges vurdering, at kommunerne har 
været velforberedte til møderne. Og at Lejerbo har kun-
net matche forberedelsen. "Vi har fået at vide, at vi i 
Lejerbo har været nogle af dem, der har været langt 
fremme og haft styr på tingene".

Men hvis vi fortsat skal gøre det godt til dialogmøderne, 
er det Helges råd, at vi især skal være opmærksomme på 
de steder i dokumentationspakken, hvor der er gule og 
røde felter: 

"Der skal vi både have tallene på plads og en struktu-
reret og konkret plan klar for, hvad vi vil gøre ved dem. 
Og det gælder både i afdelingerne og i organisation-
erne" lyder det fra Helge.

Klima- og miljøpolitiKKen

et grønnere lejerbo
Lejerbos hovedbestyrelse vedtog i 2010 en klima- og miljøpolitik. Politikken skal medvirke til, at miljø og klima kommer 
højt på dagsordenen i Lejerbo, og tænkes ind i såvel driften som i nybyggeri og renovering.

Som resultat af klima- og miljøpolitikken anvender Lejerbos administration på Gl. Køge Landevej og regionskontorerne 

alene strøm, der kommer fra en vindmøllepark i Mariager Fjord. 

dialogmøder i praKsis

Startskuddet for dialogmøderne mellem kommuner og boligor-
ganisationer har lydt. Også i en række af de kommuner, Lejerbo 
er repræsenteret i. Forretningsfører fra Nordjylland Helge Larsen 
har været til møde i Randers, Viborg og Frederikshavn.
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de første 6500 Km 
i lejerbos tjeneste

I maj 2010 valgte Lejerbos repræsentantskab Kenneth Høfler som 
landsformand. Vi har bedt landsformanden gøre status efter den 
første tid.
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Kenneth, du lovede ved tiltrædelsen, at du ville ud i Lejer-
bo-landet. Får du kørt nogen kilometer?
"Jeg fik bilen den 5. september, og inden 1. december 
havde jeg kørt 6500 km", griner Kenneth. "Så jeg har 
været vidt omkring. For eksempel har jeg været inviteret 
til Tinglev, hvor jeg mødtes med deres repræsentant-
skab og fortalte lidt om mit arbejde og nogle små histo-
rier fra det, jeg oplever. De var 70-80 mennesker, og de 
tog rigtig godt imod mig. De virkede faktisk lidt over-
raskede over, at jeg gad komme. Men jeg er jo netop 
landsformand, det vil sige formand for hele landet".

Sørge For At Alle BliVer hørt
Hvad er det, der optager folk ude i Lejerbo-landet?
"Lejerbo-landet er et vidtspændende land. Der er utro-
ligt mange måder at nå vores visioner og mål på. Måden 
skal passe til organisationen. Jeg oplever, at jo større en 
organisation, jo mere struktureret er arbejdet omkring 
den. Andre steder køres organisationen nærmest af en 
enkelt beboerdemokrat eller to". 

"Der bliver lyttet meget til, hvad der sker i nærmiljøet. 
Og vores job er vel at sørge for, at alle bliver hørt. Store 
som små. Og det kan lade sig gøre, når man er medlem 
af Lejerbo. Vi har jo fået større kommuner nu, og derfor 
har vi måske mindre gennemslagskraft, der hvor vi kun 
er en lille organisation. Men vi er synlige, og alene det er 
vigtigt", mener Kenneth.

"Det har også slået mig, hvor stolte organisationerne er 
af deres afdelinger. Og at der er lagt planer for det, der 
ikke fungerer".

"Og så skal vi lære folk i organisationerne at bruge it-
værktøjerne, så de kan hjælpe afdelingsbestyrelserne. 
Det er jo en brydningstid, hvor nogle ældre bestyrelses-
medlemmer kan have svært ved at bruge kommunika-

tionskanalerne. Organisationerne lægger ikke skjul på, at 
mentorordninger er vejen frem. Det er også en måde at 
sikre sig, at tingene kommer ud".

SVært At Vænne Sig til
Er der noget, der har overrasket dig ved at blive landsfor-
mand?
"Ja, den store ærbødighed, man bliver mødt med. Det 
har jeg det lidt svært med”, fortæller Kenneth. "For det 
andet at mennesker, der kender en, pludselig ligesom 
trækker sig lidt fra en. Vores tidligere landsformand Bent 
Bundgaard, sagde til mig, at der er koldt på toppen. Men 
det kan jeg formentlig ikke vænne mig til".

"Og så er forholdet til pressen kommet bag på mig. Nu 
bliver jeg ikke længere citeret som organisationsfor-
mand i Aalborg, men som landsformand. Men når jeg fx 
bliver interviewet om et brobyggeri på Christianshavn, 
så henviser jeg selvfølgelig til formanden for Lejerbo 
København. Der er det ham, der skal svare", understreger 
landsformanden.

demoKrAtiet leVer 
Hvis du skulle sætte tre ord på dit første halvår som 
landsformand, hvad skulle det så være?
"Mine forventninger til posten er blevet indfriet. Og jo 
mere jeg kommer ud i landet, jo mere oplever jeg, at 
beboerdemokratiet lever og virker. For det andet som 
nævnt, at positionen som landsformand ændrer folks 
holdning til mig, selv om det jo ikke ændrer mig som 
person".

"Og endelig for det tredje har jeg kunnet se, hvor langt 
vores beslutninger kommer ud, hvor langt vores kom-
munikation kommer ud. Det er stort, når bestyrelserne 
handler på det, vi i hovedbestyrelsen vedtager og 
melder ud", smiler Kenneth.

landsformand Kenneth høfler tilbringer en del 
timer bag rattet, når han skal ud i lejerbo-landet.
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… Lejerbo udvikler i praksis og med værdi 
for beboerne.

… Lejerbo er med udgangspunkt i energi-
rigtige løsninger og brugerdreven innova-
tion en professionel bygherre.

… Ved brug af fremtidssikring tilpasser og 
kvalitetsudvikler vi de  bestående boliger. Vi 
sikrer, at boligerne er tidssvarende og at-
traktive. 

udViKling

-Et middel til et højere mål
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fraflyttesyn 
Klares af 1 mand og 1 pc

Lars, hvorfor er det en god ide, at Lejerbo har indført In-
foserver-systemet?
Den ene fordel er i kroner og ører. Med Infoserver har du 
opmålt boligerne på forhånd, og aftalt en fast pris for 
hver håndværksydelse med en totalleverandør. Det be-
tyder, at 85 % af alle flytteboliger kan prissættes i flyt-
teøjeblikket, hvilket sparer både tid, ressourcer og 

penge. Førhen agerede varmemesteren med 5-6 hånd-
værkere, nu er det kun med én, fordi der er en totalle-
verandør, der har den opgave. 

Den anden store fordel er på driften, hvor vi får et over-
blik og kan gå ind og se omsætningen på den enkelte 
håndværker eller i de enkelte regioner. Vi kan sammen-

Ejendomsfunktionærer med ansvar for fraflytninger har i 
2010 fået et nyt redskab, der sparer både tid og penge: det 
elektroniske fraflytningssystem Infoserver. Driftschef Lars 
Schmidt fra Hillerød, der har været projektleder på Infoser-
ver-projektet, fortæller om systemets fordele og gevinster.

Varmemester Mogens Schuldt ved pc'en, 
der bruges til fraflyttesyn. Driftschef Lars Schmidt (tv.) 
og afdelingsformand Stig Dencker, afd. 27-0 (th.) kigger med.
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ligne priser på tværs og undersøge, hvorfor flyttesager 
er dyrere i Helsingør, end de er i Hillerød. Der bliver en 
meget større synlighed i de her ting, og det gør, at vi kan 
købe billigere ind til lejerne. 

Hvad kan det give af fordele på længere sigt?
Vi har udbudt opgaven som totalleverandør i to om-
råder her i Nordsjælland i 2010, og det resulterede i en 
besparelse på 12 % i forhold til, hvis vi var kørt videre 
med de samme håndværkere. Det er klart, at hvis man 
kan koble nogle afdelinger med få fraflytninger sammen 
med de store afdelinger med mange fraflytninger, så får 
du øget muligheden for at få nogle bedre priser hentet 
hjem. Ganske simpelt fordi omsætningen bliver større 
og mere attraktiv for håndværkerne. På den måde kan vi 
give både den enkelte lejer og afdelingen den laveste 
mulige pris ved fraflytninger.

Hvor meget tid kan spares i forhold til et "papir"-syn? 
I store afdelinger med mange syn vil varmemesteren 
sige, at det er et sted mellem 3 og 4 timer, de sparer pr. 
flyttesyn. Det er fra, han modtager papiret om, at fru 
Hansen flytter, til hr. Petersen er flyttet ind, og varme-
mesteren kan lægge sagen ned i mappen. I afdelinger 
med færre syn, hvor varmemesteren ikke bliver lige så 
rutineret i brugen af systemet, går der lidt tid, før han er 
fortrolig med det. Men de får jo den samme fleksibilitet, 
og også en mindskning af tidsforbruget på længere sigt. 

Hvad med kvaliteten – er det bedre syn, der bliver lavet 
med Infoserver?
Varmemesteren laver det samme, som han altid har 
gjort, han gør det bare på skærmen i stedet for på papir. 
Når han har trykket ’send’ og fået prissat sin synsrapport, 
så har han også bestilt arbejdet hos håndværkeren, og 
han behøver ikke gå ned og ringe rundt til både maler, 
rengøring, gulvsliber, elektriker og murer.
 
Infoserver er også et sagsstyringssystem, der sikrer, at du 
ikke taber et papir på gulvet. I gamle dage fik du en fak-
tura fra hver håndværker at holde styr på. Nu får du kun 
én færdig faktura. Og for fraflytteren er der den klare 
fordel, at han eller hun kan få et papir med et prisover-
slag i hånden til selve synet. Det giver jo en kvalitet i 
vores drift i forhold til den side af sagen.

faKta om infoserVer

Infoserver er udviklet af firmaet Procea og bruges af varmemesteren ved fraflyttesyn. Hver istandsættelsesopgave 
indføres i systemet på en medbragt PC, der via forudgående opmålinger og priser efter aftale med håndværkere 
udregner prisen på istandsættelsen. 

Efter synet printes en kopi af rapporten med en foreløbig pris til fraflytteren. På forhånd er der valgt en totalleve-
randør, fx en maler, der sørger for at bestille alle de nødvendige håndværkere. Denne totalleverandør sender efter 
endt istandsættelse en samlet faktura til varmemesteren. 

I 2010 er der kørt mere end 1.000 fraflytninger via Infoserver, og i løbet af 2011 har Procea og Lejerbo i samarbejde imple-
menteret Infoserver i hele landet. Det sker i takt med opmålingen af plantegninger, som du kan læse mere om på side 40.

"I en lille afdeling som her, hvor der ikke er så mange fraflyt-
ninger, vil det tage noget tid, før systemet er kørt ind. Men vi 
regner med at spare nogle penge ved at gå i udbud sam-
men med nogle større afdelinger, så vi kan få en lavere pris, 
end vi ellers ville have fået". 
	 	 Stig	Dencker,	afdelingsformand	i	afd.	27-0,	
	 	 Frejasvej,	Helsingør.

"Nu hvor jeg har prøvet at køre nogle fraflytninger, og 
man er kommet lidt mere ind i det, synes jeg, det er 
rigtig fint. Men det er klart, at Infoserver giver langt de 
største fordele i store bebyggelser med mange ens 
lejemål og stor flytterate. Her i vores afdeling, hvor der 
er rigtig mange forskellige boliger, fordi beboerne selv 
har lavet en masse, er der noget mindre at hente på 
selve synet".
 Mogens	Schuldt,	varmemester	i	afd.	27-0,			
	 Frejasvej,	Helsingør.		
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tegninger sKal sKaffe 
flere lejere

Lejerbo har i løbet af 2010 introduceret plantegninger som en del 
af afdelingspræsentationerne på www.lejerbo.dk. Med planteg-
ninger er det blevet lettere for de boligsøgende at få et indtryk af 
boligerne, allerede når de skriver sig op.

Merete Damgaard mener klart, 
at plantegninger dækker et behov hos kunderne.
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www.lejerbo.dk

nye muligheder gav flere opskrivninger
I 2010 lancerede Lejerbo webløsningen Mit Lejerbo på www.lejerbo.dk. 
Mit Lejerbo giver brugerne en række nye muligheder, herunder

… Online svar på boligtilbud
… Abonnement på ledige boliger
… Tilmelding til Lejerbopanelerne

I 2010 fik vi 27.264 opskrivninger på ventelisterne, hvoraf de 18.755 
kommer fra hjemmesiden. 55 % af opskrivningerne betaler online.

På regionskontoret i Herning er det primært sagsbehand-
ler Merete Damgaard, der har haft fingrene i de mange 
plantegninger. Og ifølge Merete går plantegningerne 
direkte ind og dækker et behov hos de boligsøgende:

"Mange boligsøgende spørger til, hvordan indretningen 
af boligerne er, og det kunne vi tidligere ikke altid hjælpe 
med, fordi vi ikke havde noget tegningsmateriale, eller vi 
havde måske kun nogle gamle tegninger, som vi ikke 
kunne bruge. Men nu kan vi sige til dem, at de skal gå 
ind på hjemmesiden, og der kan de se alle de forskellige 
indretninger, vi har, inden de skriver sig op. Samtidig gør 
plantegningerne også, at folk bedre kan vælge de rigtige 
boliger at skrive sig op til, fordi de på forhånd kan se, om 
rumfordelingen passer til deres behov".

leJere er ogSå KUnder
Når de boligsøgende har fået tilbudt en konkret bolig, 
vil de fleste stadig ud og se den, men også i denne fase 
af udlejningen ser Merete Damgaard et potentiale i 
plantegningerne: 

"Efter man har accepteret en bolig, kan man igen bruge 
tegningerne, når man sidder og indretter boligen, inden 
man flytter ind. For at se om man kan få plads til alle sine 
møbler osv. Det er virkelig en fordel, at vi kan tilbyde de 
her tegninger til vores kunder".

Og netop det at omtale de boligsøgende som "kunder" 
er en udvikling over de seneste år, der afspejler sig, ikke 
bare på hjemmesiden, men også i det daglige arbejde 
for sagsbehandlere som Merete Damgaard: 

"Arbejdet bliver lidt i ejendomsmægler-stil, men man 
kan jo også sige, at vi skal sælge vores boliger til vores 
lejere. Faktisk er vi nok gået henimod at blive lidt mere 

ejendomsmægler end sagsbehandler. Men det gør slet 
ikke noget – måske gør det endda arbejdet mere 
spændende, at man har lidt konkurrence og skal kæmpe 
lidt mere for at skaffe lejere", fortæller Merete Damgaard.

Stort ProJeKt, Få ProBlemer
Der er altså ingen tvivl om, at plantegningerne har ud-
fyldt et meget konkret behov for de boligsøgende i 
Lejerbo. Og selvom det på forhånd kunne virke lidt 
uoverskueligt at optegne og offentliggøre plantegning-
er på alle Lejerbos ca. 40.000 boliger, så er det i Her-
ning-regionen gået ganske smertefrit:

"I vores region skulle der optegnes ca. 480 forskellige 
plantegninger, altså 480 boliger, som vi skulle ind i, og 
hvor beboerne blev forstyrret. Men det tog faktisk kun 
tre uger, så var alle lejlighederne opmålt! Der var tre bo-
liger, hvor der var lidt problemer med at komme ind, 
men dem tager man så bare ved en fraflytning", siger 
Merete Damgaard. 

Ser Fordelen
"Også varmemestrene har været meget positive – de 
har trods alt skulle bruge lidt tid på det, men de har 
taget rigtig godt i mod det. De har også kunnet se en 
stor fordel i optegningerne, for det gør det nemmere for 
dem, når de skal vise boligerne frem, fordi de kom-
mende beboere kender lejlighederne på forhånd", slut-
ter Merete Damgaard. 

Hvis alt går vel ligger der i løbet af 2011 plantegninger 
på samtlige Lejerbos boliger. Ud over at være en hjælp 
til de boligsøgende, bruges plantegningerne også i det 
elektroniske fraflytningssystem Infoserver, som du kan 
læse mere om på side 38.
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åbenhed er guld Værd

42

I 2010 indgik Boligselskabet Holstebro (BSH) en administrations-
aftale med Lejerbo. Det krævede mange overvejelser og en åben 
proces at få brikkerne til at falde på plads. Men med gensidig re-
spekt og tillid når man meget langt.

forretningsfører bjarne nielsen 
og organisationsformand 
niels chr. hansen har været meget 
tilfredse med den proces, der førte til 
administrationsaftalen med lejerbo.
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Med sine ca. 2200 boliger er BSH et stort lokalt boligsel-
skab. Men hvad har fået selskabet til at indgå en admini-
strationsaftale med Lejerbo? Ja, en af grundene har sim-
pelthen været, at BSH’s forretningsfører gennem mere 
end 20 år, Bjarne Nielsen, gerne ville på efterløn.

Organisationsformand Niels Christian Hansen fortæller: 
"At finde en ny forretningsfører, der vidste lige så meget 
som Bjarne, jamen det er jo en umulighed. Så vi skulle se 
os om efter en samarbejdspartner. Det kunne være et 
andet boligselskab i området, eller det kunne være no-
get helt tredje". 
  
VAnSKeligt At Være lille
Men også de mange udefrakommende krav til boligsel-
skaberne har haft indflydelse på valget af løsning: 
"Kravene udefra er jo blevet større. Og vi må erkende, at 
skal vi honorere dem i en lille boligorganisation, så er 
det lidt vanskeligt at være det hele på en gang selv" 
siger forretningsfører Bjarne Nielsen. "Der er nogle om-
råder, som vi ikke er verdensmestre i. Det kan være no-
get omkring jura, personaleforhold, teknikerkontrakter 
osv. Det er så den ekspertise, man har ønsket at få igen-
nem aftalen med Lejerbo".

Niels Christian supplerer: "Der er det jo noget nemmere 
for Lejerbo, at de har så og så mange mand, der arbejder 
med tingene, og som så formidler informationen videre 
til de andre. Men her er der en eller to, der skal tage sig 
af det hele. Så der kan der godt falde noget ned i mel-
lem to stole". 

tillid og reSPeKt Som indgAngSBøn
At valget lige faldt på Lejerbo, er ifølge de to herrer ikke 
mindst fordi, de to boligselskaber har kendt hinanden 
gennem mange år via det kommunale samarbejde. 

"Vi har haft en dialog med nogle af folkene i Lejerbo, og 
der var en tillid og en respekt, som stille og roligt blev 
arbejdet op. Det var på den måde, vi byggede samarbej-
det op. At man kunne hjælpe hinanden på en god og 
positiv måde. Og det er jo mange gange det, der er ind-
gangsbønnen til et samarbejde", mener Bjarne.

Det er netop den gensidig respekt og tillid, Niels Chris-
tian og Bjarne nævner igen og igen, som den bærende 
kraft i samarbejdet. "Vi har haft en god dialog med Lejer-
bo. Og vi har ikke følt, at der er nogen, der har prøvet at 

rende om hjørner med os. Det har været åbne kort, vi 
har spillet med”, siger Niels Christian.

den nødVendige tryghed
I det hele taget får processen mange rosende ord med 
på vejen. For selv om det er en temmelig kompleks af-
fære, der naturligvis både involverer beboerdemokrater, 
personale og ledelse, så er tingene foregået i den rette 
ånd. 

"Der har faktisk ikke været nogen slinger i valsen. Der har 
været en enkelt på et beboermøde, der har spurgt, om 
det blev dyrere for lejerne. Og jo, det gør det. Admini-
strationsbidraget stiger på grund af momsen. Men til 
gengæld kan vi få noget juridisk eller teknisk bistand el-
ler byggeledelse, som vi ellers ville have købt ude i byen", 
forklarer Niels Christian.

Åbenhed har været et andet nøgleord i den proces, som 
har ført til administrationsaftalen, fortæller Bjarne: "Det 
var faktisk sådan, at hvis vi havde et møde, så var perso-
nalet informeret om det, der foregik, næste dag. Det 
skabte jo den tryghed, der er nødvendig især i relation til 
personale. I relation til demokratiet har vi prøvet på at re-
degøre for forløbet efterhånden, som vi er kommet frem 
til nogle milepæle i det. Givet folk noget information. Og 
det har skabt ro og tillid til, at det var rette vej, man var på. 
Den åbenhed er guld værd i sådan en proces".

boligselsKabet holstebro

Boligselskabet Holstebro blev stiftet 22. april 1945 og har 
omkring 2200 boliger. 

Administrationsaftalen betyder blandt andet, at Lejerbos regi-
onskontor i Herning flytter til Holstebro, og at forretnings-
fører Ebbe Johansson bliver leder for det nye fælles kontor på 
Thorsvej 96 i Holstebro. 

Boligselskabet Holstebro beholder navn, logo, brevpapir osv.

Video fra holstebro
på www.vimeo.com/lejerbo kan du se en video fra 

bsh og lejerbos nye regionskontor.
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ledelse

… Personaleledelse er i fokus, sådan at medarbejderne bliver 
set, hørt og forstået og samtidig anvender deres arbejdsmæs-
sige og faglige potentiale fuldt ud.

… Ledelsen i Lejerbo sikrer, at vi udnytter fællesskabets fordele 
ved løsning af arbejdsopgaverne. 

… Ledelsen sikrer håndtering af 
tværgående projekter generelt 
og skaber rum til udvikling. 
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Ledelse i fokus



sam_bo

Projektet SAM_BO er en reimplementering af de SAP-
systemer, der allerede i forvejen arbejdes på i nogle 
områder af Lejerbo. Navnet kan ses som en forkort-
else af SAP til almene boliger, System til almene bo-
liger, Samtidige boliger og Sammen om boliger.
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Mette Lauridsen fra sekretariatet 
og Michael Keis fra regionskontoret 
i Næstved ses her til projektmøde i SAM_BO.
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Hvis man kigger i de officielle papirer om projektet 
SAM_BO, lyder formålsbeskrivelsen sådan her: "Reimple-
menteringen af SAP skal understøtte og styrke Lejerbos 
konkurrenceevne og position på markedet”. Og videre 
lyder det: ”Kort sagt betyder det, at vores arbejde bliver 
mere effektivt, og vi får bedre grundlag for at træffe be-
slutninger".

Det er flotte ord, men spørger man et par af dem, der har 
siddet dybt begravet i projektet, bliver målet straks mere 
konkret. "Projektet handler om sammenhæng. Sam-
menhæng mellem vores data på tværs af de søjler, vi 
har. Vi får samme platform at arbejde fra. Og på den 
måde bliver det muligt at sammenligne og se sammen-
hænge på tværs", siger Mette Lauridsen.

den gode løSning
Netop sammenligninger på tværs vil give store fordele i 
driften, mener Mette: "Vi får mulighed for at stille de 
gode spørgsmål, når vi fx kan kombinere lønudgifter 
med beboerservice på tværs af regioner. Hvorfor er de 
gode til en bestemt ting i Aalborg? Det kan bevirke, at 
man andre steder siger, ok vi kan godt lige oppe os her. 
I dag foregår den slags målinger alene via folks egne 
håndholdte skuffesystemer".

FleKSiBilitet
Michael Keis peger også på fordelene ved, at de forskel-
lige dele af Lejerbo fremover kan trække på de samme 
oplysninger. ”For eksempel omkring vores budgetkon-
trol og de rutiner, der er i den forbindelse, hvor vi får 
meget mere ensartethed. Samtidig giver det en meget 
større fleksibilitet ude i marken, når det er samme proce-
dure, vi arbejder efter. Om vi køber ind fra et ejendoms-

kontor, der ligger i den ene eller den anden ende af 
byen, det er fuldstændig lige meget. Og vi har et motto 
om, at alle arbejdsopgaver sådan set skal kunne løses 
alle steder fra".

Bedre BeSlUtninger
"Samtidig får vi ledelsesmæssigt bedre mulighed for at 
træffe nogle kvalificerede beslutninger med baggrund i 
de oplysninger, vi får samlet på tværs. Vi får jo nøgletal 
og målepunkter, der går på tværs af vores forretnings-
områder. Og så skal vi selvfølgelig foretage nogle hand-
linger, når vi får oplysningerne", uddyber Michael.

læring
At nøgletal og målepunkter ikke bare giver mulighed for 
styring, lægger Mette stor vægt på. ”Det giver helt klart 
basis for bedre læring som organisation. For hvis du lige 
pludselig kan formidle nogle tal og baggrunde, så vil vi 
kunne rykke på en helt anden måde”, forklarer Mette. 

BeBoerSerViCe
På sigt giver de nye systemer også konkrete muligheder 
for beboerne, fortæller Michael: "Vi har en intention om, 
at en beboer skal kunne melde sin skade eller sin op-
gave ind via web, hvis det er det, man ønsker. Og når 
opgaven er oprettet af varmemesteren, kan den enkelte 
beboer følge opgaven på nettet. Så kan man se, om 
håndværkeren er rekvireret, om det er en intern opgave, 
om varmemesteren eller gårdmanden er på vej, eller 
hvad sker der med opgaven".

Projektet SAM_BO gik i gang i foråret 2010 og forventes 
afsluttet i foråret 2012. 

Det store it-projekt SAM_BO fylder meget. Men hvad er 
meningen med projektet? To af projektdeltagerne, Mette 
Lauridsen fra sekretariatet og Michael Keis fra regions-
kontoret i Næstved, forklarer.

ny it giVer sammenhæng

sam_bo på Video
på www.vimeo.com/lejerbo kan du se en video om, 

hvordan det går med sam_bo projektet.
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Den stigende professionalisering af arbejdet ude i afde-
lingerne dækker mange forskellige områder: det el-
ektroniske fraflytningssystem Infoserver, it-projektet 
SAM_BO, oprettelse af flere og flere indkøbsaftaler og 
indførelsen af lokalinspektørordningen er blot nogle af 
tiltagene.
 
leJerBoS lederUddAnnelSe
Netop lokalinspektørordningen er et rigtig godt eksem-
pel på, at Lejerbo går ind og trækker på den enkelte med-
arbejders styrke. Typisk er det nemlig varmemestre fra 
egne rækker, der går ind og tager en lokalinspektørstill-
ing, hvis vedkommende har et særligt blik for og lyst til 
den mere ledelsesmæssige og administrative del af 
ejendomsfunktionærernes job. 

I alt er der nu i Lejerbo 35 lokalinspektører fordelt på 
hele landet. Lokalinspektørerne fungerer som bindeled 
mellem driftschef og ejendomsfunktionærer og er 
dermed nærmeste chef for en gruppe af ejendomsfunk-
tionærer i flere afdelinger. De fleste lokalinspektører har 
derfor, ud over deres driftsmæssige erfaring, gennem-
gået Lejerbos egen lederuddannelse for at blive klædt 
godt på til jobbet. 

FoKUS På de Store linJer
En af lokalinspektørerne er Arne Dimon, der har 7 med-
arbejdere til at køre driften i 7 afdelinger i Hvidovre ved 
København. Og han er sikker på, at det er en gevinst for 
især de store afdelinger at få et mellemled sat ind mel-
lem varmemester og driftschef:

"I det daglige arbejde er jeg hovedfiguren i det ledelses-
mæssige i forhold til personalet. Ansigtet udadtil i 

forhold til beboerne er jo stadigvæk varmemesteren. 
Varmemesteren har nok at se til med de problemer, der 
kommer ind hele tiden og skal løses fra dag til dag. En 
lokalinspektør kan i stedet tage sig af de store ting. Jeg 
har fx været inde og sætte vores indkøb i system, og det 
har sparet rigtigt mange penge. I den forbindelse sørger 
jeg naturligvis for, at de centrale indkøbsaftaler er med i 
betragtning, når jeg indhenter tilbud". 

heliKoPterPerSPeKtiVet
"Jeg kan gå ind og tage de der opgaver, hvor jeg bakker 
op om varmemesteren og sørger for de store linjer i drif-
ten af afdelingerne", fortæller Arne Dimon og fortsætter:

"Også når det gælder samarbejdet med de enkelte afde-
lingsbestyrelser kan jeg spille en rolle. Der er det mig, der 
har helikopterperspektivet og kan være den, der magter 
at kigge endnu længere frem og sørge for, at ting-
ene bliver gjort, så vi har nogle gode, vedligeholdte 
ejendomme, som folk synes, det er fint at bo i".

KUrSer For Alle
En anden del af den generelle professionalisering er at 
sørge for den fortsatte uddannelse af driftsleddet, dvs. 
lokalinspektører, driftschefer, varmemestre og gård-
mænd. Det sker hovedsageligt via Lejerbos egen kur-
susafdeling, der også i 2010 havde mange kursister gen-
nem systemet. I alt var der i løbet af årets 46 kurser 679 
blå mænd på kursus. Og da der i Lejerbo er ansat ca. 500 
ejendomsfunktionærer, betyder det, at mange deltog 
på mere end et kursus. De mange kurser dækkede over 
et bredt udsnit af de opgaver og udfordringer, en ejen-
domsfunktionær i dag står overfor. 

Den daglige pasning, pleje og vedligeholdelse af bygninger 
og grønne områder i afdelingerne bliver udført på stadig 
smartere og bedre måder. Den udvikling bliver hjulpet godt 
på vej af forskellige nye tiltag.
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Arne Dimon er lokalinspektør for 
7 afdelinger i Hvidovre ved København.

To af lejerbos interne undervisere i aktion: 
Erik Zoega og Preben Boe Hansen.
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eKsempler på Kurser for driftsleddet

… Arbejdsmiljø
… Budget og regnskab
… Synskursus
… Skimmelsvamp
… VM2-kursus
… Fotokursus

… Asfaltlapning
… Psykisk syge i boligafdelingerne
… Lederuddannelse af driftschefer 
     og lokalinspektører
… Kursus i Windows 7
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NyByggeri

Lejerbo afleverede i 2010 81 plejeboliger og 1 service-
areal; der er 174 boliger under opførelse og 633 bo-
liger under planlægning og projektering. 

reNoveriNg

I 2010 afleverede Lejerbo renoverings- og forbedrings-
arbejder for i alt 949,8 mio. kr. Der er desuden arbejder 
for 526,3 mio. kr. under udførelser og arbejder for 687 
mio. kr. under planlægning.
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lars Vegas NielseN
Årets illustrator er Lars Vegas Nielsen. Illustrationen på 
forsiden af beretningen er en sammensmeltning af de 
fire illustrationer, der dækker Lejerbos fire visioner: Bedre 
boligområder, Beboerdemokratiet, Udvikling og Led-
else. I Lars Vegas’ "skæve" univers er der rum for liv på 
mange planer. Der er både gynge og fuglebad; det vok-
ser og spirer; der er retning og mening; der er plads til 
mange stemmer og holdninger; alt sammen i forskellige 
Lejerbo-udgaver. Illustrationerne er finurlige collager sat 
sammen af fotos, akvarel og Lars’ markante mørke streg.

Lars Vegas Nielsen er født i 1968 og uddannet på De-
signskolen i Kolding i 1996. Siden har han arbejdet som 
freelance illustrator og foredragsholder. Han har blandt 
andet lavet illustrationer og omslag til 20 bøger, tegnet 
billedbøger og været tilknyttet en lang række aviser og 
magasiner. Lars Vegas har desuden udstillet på Kolding-
hus, den gamle børsbygning i København og på Mid-
delfart Museum. I 2008 modtog Lars Vegas Nielsen Kul-
turministeriets illustratorpris for billedbogen "Sebastians 
monster".

se mere på: www.larsVegas.dk
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