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BEBOERNE
Ferie for alle!

Mød familien Rashid, der sammen med andre familier var på ferie med Lejerbo.

Stolte unge vandt årets initiativpris
Det var både en stor oplevelse og en overraskelse for en flok unge redaktører at modtage initiativprisen.

Vildt, voldsomt og vådt
Det var ikke småting, sommerens vilde regnskyl ødelagde i Lejerbo.

Ghetto – eller bare udsat?
I Lejerbo er den boligsociale indsats ikke knyttet til ghettobegrebet.

Sådan siger beboerne:
Hvad betyder det for dig, at dit boligområde optræder på regeringens ghettoliste?

Gavl gav stolte beboere
Projektet MurMal har givet masser af god omtale for Skallerupparken i Aalborg.

Årets Virksomhedscenter har et Lejerbo-logo på døren
Henning fra Frederiksværk er mentor og prisvinder.

BEStyRELSERNE
Nye hjemmesider: Mange vil være med

Beboerdemokraterne har fået digitale muligheder med webprojektet BestyrelsesWEB.

Kurserne følger med tiden
Kurser på bestilling, aftenkurser og grundkurser er blandt de nye trends på kursusområdet.

Her skal også være dejligt i fremtiden
I Glostrupparken har bestyrelsen valgt fremtidssikring som et af sine værktøjer.

Længste ord i Lejerbo-systemet: Ejendomsserviceteknikerelev
Eleverne vinder indpas i Lejerbo, og det er der gode grunde til.

’Evnen til at bo’ angiver retningen
Lejerbos boligsociale strategi fik et serviceeftersyn i 2011.

Udlejning kommer ikke af sig selv
Åbent hus, messer og dialog skal minimere antallet af ledige boliger.

Projektarbejde i kæmpeskala
Lejerbo tager det helt store projektkørekort i forbindelse med it-projektet SAM_BO.

OM LEjERBO
Sne, sne, sne

På Bornholm betød vinterens enorme snemængder rigtig meget arbejde for ejendomsfunktionærerne.

Flyvefærdig Energi-0 bolig
Lejerbos bud på fremtidens almene bolig er nu ved at blive til virkelighed.

Regionskontorer holdt flyttedag
Både i Holbæk, i Herning og i Holstebro var flyttekasserne fremme, og nye rammer blev indtaget.

Ledelsespolitik – en fælles opgave
Hele ledergruppen blev inddraget, da Lejerbo fik ny ledelsespolitik.

Det er sjovt at vise Lejerbo frem!
Lejerbo var rigt repræsenteret på de Almene Boligdage i Bella Center. 
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Det gælder historien om Henning fra 
Maglehøj, der gør en indsats for dem, 
som virkelig har behov for det. Det 
gælder MurMal-projektet i Aalborg, 
hvor beboere, lokalsam-
fundet, BRF Kredit og 
bestyrelsen i fællesskab 
har skabt et bemærkel-
sesværdigt kunstværk. 
Og det gælder for historien om de 
mange medarbejdere i Lejerbo, der 
sammen knokler med it-projektet 
SAM_BO.

På den måde er ’fællesskab’ og ’sam-
arbejde’ blevet kodeordene for ned-
slagspunkterne i årets beretning. Der 
er blevet plads til en del af historierne 
om fællesskab og samarbejde, men 
naturligvis ikke til dem alle. 

Fælles indsatser 
For eksempel har vi ikke skrevet om 
det elektroniske fraflytningssystem 
Emoove denne gang, selv om det i 
2011 er blevet implementeret over 
hele Lejerbo, så det nu er med til at 
sikre, at vi får udnyttet fællesskabets 
fordele, når vi skal lave flytteafregnin-
ger, rekvirere håndværkere og så vi-
dere. Til gavn og glæde for både bo-
ligafdelingen, den enkelte lejer og 
ejendomsfunktionæren.

I en kommende beretning vil vi sik-
kert komme til at høre mere om ud-
førelsen af den klimastrategi, som ho-
vedbestyrelsen har vedtaget. Den 

klima- og miljømedarbejder, der blev 
ansat i 2011, har taget fat på opgaven 
i samarbejde med driftspersonalet og 
bestyrelser. Det bliver spændende at 

følge, hvordan indsatserne bliver om-
sat til handlinger i boligafdelingerne.

Også dialogmøderne rundt om i kom-
munerne har taget form i 2011. Alle 
steder er der blevet afholdt møder. 

Fællesskab og samarbejde i 2011

Fra Lejerbo deltager der altid beboer-
demokrater, så samarbejdet med 
kommunerne ikke bare bliver et sam-
arbejde mellem administration og 

kommune, men også 
med de lokale besty-
relser.

Samspil med politikere
I slutningen af 2011 fik vi som bekendt 
ny regering og ny minister. Danmark 
fik igen et boligministerium – denne 
gang et Ministerium for By, Bolig og 
Landdistrikter. Hvad det kommer til at 

Når man læser historierne i dette års beretning, får man ikke bare  
indblik i en lillebitte del af alt det, der er sket i Lejerbo i 2011. Man 
får også indtryk af et Lejerbo, hvor fællesskab og samarbejde er en 
afgørende faktor for succes. 

”ingen kan udrette store ting alene” 

Kenneth Høfler
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betyde for os at skulle samarbejde 
med ministeriet og den nye minister, 
vil tiden vise. Men mon ikke samarbej-
det både bliver godt og konstruktivt?

I hvert fald bød de Almene Boligda-
ge i september på et rigtig godt 
samspil mellem det politiske Dan-
mark og det almene Danmark. Der 
var politiske debatter, en aftale mel-
lem Dansk Byggeri, BL og socialminis-
teren blev indgået, og både klima-
kommissæren og den daværende 
socialminister lagde såmænd vejen 
forbi Lejerbos Energi-0 bolig. Bolig-

”et rigtig godt samspil mellem 
det politiske Danmark og det al-
mene Danmark”

dagene var i det hele taget et arran-
gement, der virkelig viste, hvor meg-
et den almene branche kan og vil. 
Den historie kan du finde i dette års 
beretning.

Nyt fællesskab
I forbindelse med Boligselskabet Hol-
stebros administrationsaftale med 
Lej erbo har vi fundet et nyt fælles fod-
slag for at få hverdagen og det nye 
arbejdsfællesskab til at glide. Det har 
betydet, at vi sammen har drøftet 
stort og småt for at finde de bedste 

løsninger, både på praktikken og på 
de mere overordnede udfordringer. 
Det, at regionskontoret i Herning flyt-
tede sammen med BSHs kontor på 
Thorsvej i Holstebro, har været en helt 
håndgribelig og fælles forandring, der 
er blevet plads til beretningen.

Ingen er en ø
Historierne i beretningen er eksem-
pler på, at alt der foregår i Lejerbo, 
hvad enten det er blandt beboerne, i 
bestyrelserne eller i administrationen, 
er resultatet af mere end ét menne-
skes indsats. Ingen er en ø, ingen kan 
udrette store ting alene. 

Forsøger man at lave en oversigt over, 
hvor Lejerbo samarbejder med hvem, 
så bliver det hurtigt noget af et spin-
delvæv: En lang række offentlige in-
stanser, andre i den almene sektor, 
foreningslivet, erhvervslivet osv. Og så 
har vi slet ikke nævnt de mange inter-
ne samarbejdsflader på kryds og 
tværs.

Det er vigtigt at have for øje, når vi 
gerne vil udvikle, lave nye tiltag og 
forandre os. For det kræver, at vi bliver 
rigtig gode til at samarbejde og til at 
have fokus på fællesskabets betyd-
ning. Det har vi haft i 2011 – og det vil 
vi have fremover.

God læselyst

Palle Adamsen 
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BEBOERNE
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Ferie for alle!
I efterårsferien var 172 beboere på ferie betalt af midler fra Ar-
bejdsmarkedets Feriefond. Det var første gang, Lejerbo havde søgt 
penge fra fonden, der samler de feriepenge, danskerne glemmer at 
få udbetalt, og giver dem til feriemuligheder for lønmodtagere og 
svage grupper i samfundet. 

42 familier var på ferie på 3 forskellige feriecentre over hele 
Danmark. Og en af de familier, der benyttede sig af tilbud-
det om at komme på ferie, var familien Rashid, der til daglig 
bor i afdelingen Lukretiavej i Valby. Familien hørte om til-
buddet gennem opslag i opgangen og fra deres lokale bo-
ligsociale medarbejder, der synes, familien skulle søge om 
at komme med på turen. 

Familien fik et ja, og i uge 42 var de en uge i Skærbæk 
Fritidscenter ved Vadehavet. Det betød rigtig meget 
for familien Rashid, at Lejerbo kunne tilbyde en tur for 
dem alle sammen:

”Vi har ikke været på den her slags ferie tidligere, og tilbud-
det kom på det helt rigtige tidspunkt for os. Vi trængte til 
en ferie, og da vi kom af sted, var det rigtig afslappende og 

dejligt at komme lidt ud af hverdagen. Så på den måde var 
det helt fantastisk, og børnene var også rigtig glade for 
det,” fortæller faren i familien, Ali. 

En uge fyldt med aktiviteter
De to ældste børn i familien, pigerne Olla på 12 år og Mari-
am på 9 år fortæller begejstret om ferien og de mange ak-
tiviteter, der var ugen igennem i det jyske feriecenter:

”Der var så mange forskellige ting at lave. Vi var ude og 
bowle og legede på en stor legeplads. Og en dag var vi på 
tur alle sammen til Rømø og gå på stranden og sådan,” for-
klarer Olla med et stort smil. Og sammen med lillesøster 
Mariam kan hun slet ikke vælge, da de bliver bedt om at 
fortælle om det bedste ved ferien: 

Mor Enas, lillebror Omar, far Amir og søstrene Olla og Mariam kigger billeder og mindes ferien i Skærbæk med Lejerbo.
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”Så for os er det en måde at kom-
me til at lære Danmark bedre at 
kende på og at prøve de ting, man 
plejer at gøre i Danmark”

”Det hele var godt!” kommer det uden tøven fra de to piger, 
der blev så vilde med at svømme på ferien, at de nu begge 
er begyndt til svømning i deres fritid. 

Også familiens yngste, sønnen Omar på 4 år, var begejstret 
for ferien OG for svømmehallen: 

”I stedet for at kalde svømmehallen for svømmehal, så kal-
der han det Skærbæk. Så når han fortæller i børnehaven, at 
han skal i svømmehallen, så siger han, at han skal i Skær-
bæk. De andre børn forstår 
ikke, hvad han mener. Men 
det betyder jo, at han var 
tryg, og at det var en rigtig 
god oplevelse for ham,” 
beretter Ali grinende. 

Ud over Skærbæk var der 
familier på ferie i Lalandia 
på Lolland og på Søhøjlan-
dets Feriecenter ved Silkeborg. Alle tre steder var der arran-
geret fælles udflugter og aktiviteter. I Lalandia var der et 
fælles arrangement med motion for alle aldre, mens der i 
både Søhøjlandet og Skærbæk var naturoplevelser for del-
tagerne. Noget der stadig kan ses i familien Rashids stue, 
hvor der midt på bordet ligger en fin lille samling af skaller 
og muslinger fra deres tur på stranden på Rømø. 

Giver mere end en ferie
Moren Enas er sikker på, at familien vil tage med på en Le-
jerbo-ferie igen en anden gang. Ikke kun for at komme på 
ferie, men også fordi det giver dem en større viden om 
Danmark og danskerne:

”Hvis man er født i Danmark og opvokset her, så kender 
man de her steder, og man kender til feriecentrene. Vi kan 
også godt sidde på nettet og kigge på dem, men vi kender 
dem jo ikke og kender heller ikke hele princippet i, hvad et 
feriecenter er. Også aktiviteterne, fx når man går på ture i 
skoven sammen med familien, og man tager på vandretu-
re. Det kender vi jo ikke rigtig, men vi vil gerne prøve det. Så 
for os er det en måde at komme til at lære Danmark bedre 
at kende på og at prøve de ting, man plejer at gøre i Dan-
mark.” 

At det er boligselskabet, der 
tilbyder og arrangerer feri-
en, synes familien Rashid er 
helt fint, og Ali mener, at det 
kun kan hjælpe på et bolig-
område, hvis boligselskabet 
gør en ekstra indsats for fa-
miliernes sociale liv:

”Forstil dig en familie, hvor sønnen er en ballademager. Når 
han ser, at Lejerbo gør mere end at leje en lejlighed ud til 
dem, så mener jeg, at det gør indtryk på ham. At han bliver 
mere taknemmelig for boligselskabet på en eller anden 
måde. Og det kan afspejle sig i drengens opførsel.”

Og Enas fortsætter:
”De her ture giver et andet forhold mellem beboerne, og vi 
kan lære hinanden at kende. Det er rigtig godt.  For når du 
kender de andre i afdelingen, så kan du snakke med dem 
og snakke om de problemer, du oplever.” 

Der er allerede nu planer om at søge Arbejdsmarkedets Fe-
riefond igen og arrangere endnu en ferie i 2012. 
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Det hele var godt!”

FAKtA

•	 172	beboere	var	på	efterårsferie	i	uge	42.
•	 Ferien	gik	til	Skærbæk	Feriecenter,	Lalandia	og	Søhøjlandets	

Feriecenter.
•	 Af	de	172	var	der	70	børn	under	12	år	og	40	13-17-årige.
•	 Beboerne	var	fra	København,	Haslev,	Køge,	Holbæk,	Frederiks-

værk	og	Thisted.



Usman Iftikhar, 18, er beboerbladets layouter.

Fatema Hussein på 19 år er ansvarshavende redaktør på Mjølnerparkens beboerblad.
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Til Lejerbos landsrepræsentantskabs-
møde i maj 2011 blev der for 4. gang 
uddelt både en spirepris, en andenpris 
og en førstepris til gode initiativer i 
Lejer bos afdelinger og organisationer. 

Vinderen af spireprisen var afdelinger-
ne Agervang/Engvang i Holbæk, an-
denprisen gik til Moltkesvej/Stampes-
vej i Aarhus og endelig gik førsteprisen 
til beboerbladet i Mjøl-
nerparken i København, 
der bliver produceret af 
en flok unge beboere på 
16-19 år. Det er et initiativ, 
der har kørt siden maj 
2009, og som indtil videre 
har sendt 10 blade ud til 
de 2000 beboere i afde-
lingen på Nørrebro. 

Det er Lejerbos hovedbestyrelse, der 
bestemmer, hvem der skal have initia-
tivprisen, og deres begrundelse for at 
give førsteprisen til Mjølnerparken var, 
at bladet er med til at højne beboernes 
informationsniveau og inspirere dem til 
at deltage i afdelingens aktiviteter. 

”Hey, det er os!”
Og de unge i redaktionen var meget 
glade for at vinde prisen:
”Det var rigtig fedt! Vi var meget 
overraskede over den modtagelse, vi 
fik. Der var jo ikke andre på vores 
egen alder, og selve repræsentants- 
kabs mødet, som vi nåede at se lidt 
af, var også ret kedeligt. Så vi sad 
bare på bagerste række og ventede. 
Men så kom Kenneth Høfler på og 
fortalte om initiativprisen. Vi regne-
de med, at når vi blev inviteret der-
over, så var det nok fordi, vi havde 
vundet noget. Men vi havde ikke 
tænkt, at det kunne være 1. præmi-

Stolte unge vandt årets initiativpris

en,” fortæller Usman Iftikhar, der lay-
outer bladet, og fortsætter: 
”Men så vandt vi førstepladsen, og så 
var det sådan lidt, HEY, det er os! Og 
så gik vi op for at modtage prisen.”

Bladets ansvarshavende redaktør, Fa-
tema Hussein, var på talerstolen i Ny-
borg for at takke for førsteprisen, men 
det var ikke uden kvaler:

”Inden vi vandt, følte vi os rigtig dum-
me, fordi jeg havde skrevet en takke-
tale på forhånd. Og da så spireprisen 
og andenpræmien var blevet delt ud, 
var der en, der hviskede, at så måtte vi 
have vundet førsteprisen. Men jeg sag-
de bare ’nej, det tror jeg godt nok ikke, 
vi har’,” siger Fatema, mens hun griner 
lidt af at tænke tilbage på situationen.

Blad for beboerne – og for 
redaktionen
Og ud over den store oplevelse i Ny-
borg, så betyder det meget for redak-
tionen at vinde Lejerbos initiativpris:
”Det viser, at der er nogle, der sætter 
pris på det, vi laver. Jeg har da hørt, at 
nogen synes, det er et flot stykke ar-
bejde, eller at de synes, en artikel var 
god, men det at folk udefra sætter 
pris på det, vi laver, og anerkender, at 
vi har gjort et godt stykke arbejde, det 
er dejligt. Det er altid dejligt at få ros,” 
siger Fatema.

”Vi regnede med, at når vi blev 
inviteret derover, så var det nok 
fordi, vi havde vundet noget. 
Men vi havde ikke tænkt, at det 
kunne være 1. præmien ”

Og rosen er fortjent. Ikke bare er det 
lykkes de unge at få 10 blade på ga-
den, de har også gjort beboerne i 
Mjølnerparken klogere på deres bo-
ligområde:
”Der er mange, der læser det og sæt-
ter pris på det, fordi vi fx skriver om 
arrangementer, inden de sker, så folk 
får det at vide. Og bagefter, hvis man 
ikke var med til arrangementet, så kan 

man læse om det og se bille-
der. Vi får oplyst folk i Mjøl-
nerparken, som ellers godt 
kan være lidt isolerede. Der 
er nogle herude, som ikke 
har så stort et netværk. Det 
rækker måske kun til Føtex 
og tilbage igen,” fortæller Fa-
tema, og Usman tager over: 
”Jeg har arbejdet med bladet 
i to år nu, og jeg er også selv 

blevet meget klogere på, hvordan det 
fungerer i Mjølnerparken med afde-
lingsmøder og sådan. Det hørte man 
slet ikke om før. Det var jo kun 30-40 
ud af de 2000 mennesker, der bor her, 
som kom til møderne. Så vi er med til 
at informere Mjølnerparkens beboere 
om, hvad der sker, og når vi tager ud 
og interviewer beboerne, kommer 
deres meninger også frem.” 

Ud over at lave et blad, der gør Mjøl-
nerparkens beboere klogere på deres 
boligområde, så kan de unge også 
bruge de erfaringer, de får på bladet, 
andre steder: 
”Vi har selv fået udviklet en masse 
kompetencer ved at arbejde her. Der 
er jo ikke nogen af os, som har en ud-
dannelse inden for det her, men jeg 
tror ikke, at vi får problemer med at få 
en uddannelse og et job, fordi vi har 
prøvet det her og har gjort så godt et 
arbejde, at vi har vundet en pris for 
det!” slutter Usman. 



12 Lejerbo • Beretning 2011  

De enorme mængder vand ødelagde ikke bare gulve og 
inventar rundt om i afdelingernes kældre. Også hele va-
skerier måtte udskiftes. Internet og telefon var nogen ste-
der ude af drift i ugevis. Flere steder blev kælderdøre tryk-
ket ind af vandtrykket, og et enkelt sted væltede en hel 
væg. 

Store konsekvenser
I flere afdelinger gik elevatorerne i stykker og blev først re-
pareret flere uger efter, fordi behovet for reparation var så 
stort, at der ikke var håndværkere nok til opgaven. Det var 
især et stort problem for vores ældre og gangbesværede 
beboere, der pludselig ikke kunne komme på gaden i en 
periode. Det blev dog heldigvis løst, og elevatorerne kom i 
drift igen. 

Værre står det til for mange af de klubber, der havde lokaler i 
kældrene rundt omkring. Flere steder måtte de lukke i lange 
perioder, og enkelte klubber er ikke kommet op og stå end-
nu. På den måde kæmper både beboere og ejendomsfunk-
tionærer stadig med eftervirkningerne af sommerens over-

svømmelser, selv om der alle steder blev gjort et stort stykke 
arbejde for at begrænse skaderne mest muligt. 

Vær beredt
Men selv om man nogle steder ikke endnu er helt færdige 
med oprydningen efter ødelæggelserne, har man i flere af-
delinger og organisationer alligevel arbejdet med planer 
for, hvordan man kan forhindre, at skaderne bliver helt så 
store næste gang, der virkelig bliver åbnet for vandhanerne 
ovenfra. I Lejerbo København, der blev ramt af det største 
antal vandskader, har man fx indkøbt pumper, affugtere og 
en generator som en del af foranstaltningerne for at sikre 
sig mod de skader, oversvømmelse kan forårsage. 

Men helt oplagt er det naturligvis også løbende at sikre sig, at 
afløb og andre tekniske installationer er i topform. Og lige så 
vigtigt er det, at beboerne er bevidste om, hvordan man bedst 
opbevarer ting i kælderrummene: At indboet er placeret højt, 
at tingene er pakket i plastikkasser og ikke papkasser, at indbo-
forsikringen er i orden og så videre.  For det er nok ikke sidste 
gang i historien, at vandet indtager Lejerbos kældre.

Vildt, voldsom og vådt
Sommeren 2011 bliver husket i lang tid fremover – om ikke andet 
så på grund af de meget voldsomme skybrud, der især ramte hoved-
stadsområdet. I Lejerbo blev det til ikke mindre end 72 alvorlige 
skader, der blev meldt til forsikringsselskaberne. Skaderne beløber 
sig til over 20 mio. kr.

Vandet bare steg og steg i sommeren 2011. Her på Lyngbyvejen i København.
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”Ghetto”. De færreste forbinder ordet 
med noget positivt. Tværtimod leder 
det for mange tankerne hen på 
trøstes løst betonbyggeri eller de jødi-
ske ghettoer i Østeuropa i 30’erne og 
40’erne. Ordet bringer 
følelser frem. Det er 
grimt, og det er stig-
matiserende, lyder ar-
gumenterne. 

Alligevel blev ordet 
også i 2011 brugt af re-
geringen om en gruppe boligom-
råder, som slås med særlige udfor-
dringer målt på tre parametre. De tre 
parametre, der giver et område ghet-
tomærkaten, er: andelen af indvan-
drere og efterkommere fra ikke-vest-
lige lande; andelen af voksne beboere 
uden tilknytning til arbejdsmarked el-
ler uddannelse; og andelen af dømte 
for overtrædelse af straffeloven, vå-
benloven eller lov om euforiserende 
stoffer. 

Ghetto – eller bare udsat?

I Lejerbo har den boligsociale indsats 
ikke været knyttet til ghettobegrebet. 
Vi sætter gang i en indsats, når et bo-
ligområde er udsat, uanset om det be-
finder sig på listen eller ej. Vi tager ini-

tiativ til en indsats, når vi mærker, at et 
område helt konkret begynder at 
mistrives. Det kan blandt andet ses på 
mængden af hærværk, skrald, der fly-
der, uro og ballade, stigende fraflyt-
ningstendens og dårlig social sam-
menhængskraft i det hele taget. 

På den måde ser vi mere på påvirkning-
erne af boligområdet, end på de kon-
krete tal. Vælger en bestyrelse sammen 
med administrationen at sende en an-

søgning til Landsbyggefonden om 
tilskud til boligsociale indsatser, bliver 
vi dog nødt til at forholde os til de 
mere hardcore tal. Her er det netop tal 
for områder som beboersammensæt-

ningen, huslejeniveauet og 
henlæggelsesbeløbene, 
der tæller. Men også fra-
flytningsfrekvensen og fore-
komsten af hærværk, vold 
og anden kriminalitet skal 
der rapporteres på, hvis 
man ønsker at ansøge om 

midler fra Landsbyggefonden.

Så selv om de parametre, ghetto-
mærkaten uddeles efter, også kan 
indgå i en ansøgning til Landsbygge-
fonden, er det altså ikke i sig selv af-
gørende for vores indsatser. Spørgs-
målet er, hvorvidt det gør en forskel 
for beboernes dagligdag, at deres af-
deling figurerer på den såkaldte 
”ghettoliste”.

”Vi sætter gang i en indsats, når et 
boligområde er udsat, uanset om det 
befinder sig på listen eller ej.”

FAKtA

•	 Antal	boligsociale	projekter:	18.	Hertil	kommer	tre	projekter,	der	ikke	køres	af	Lejerbo,	men	hvor	Lejerbo	
medfinansierer	en	mindre	del.

•	 Projekterne	er	fordelt	på	37	boligafdelinger.
•	 Der	er	i	2011	brugt		ca.	25	mio.	kr.	på	boligsociale	projekter	i	Lejerbo.
•	 Der	er	41	ansatte	i	boligsociale	projekter,	og	hertil	kommer	fritkøbte	medarbejdere,	lommepengeansatte	

og	ansatte	i	løntilskud	og	praktikophold.
•	 5	Lejerbo-områder	var	på	regeringens	ghettoliste	i	2011:	Akacieparken	i	Valby,	Aldersrogade	på	Nørrebro,	

Mjølnerparken	på	Nørrebro,	Agervang	i	Holbæk	og	Havrevej	i	Thisted.	
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Hvad betyder det for dig, at dit boligområde optræder på 
regeringens ghettoliste?

Sådan siger beboerne:

Bjørn Hansen, 52 år, thisted Christine Glerbæk, 25 år, Holbæk

trine Pedersen, 51 år, thisted

 Der har været meget 
skriveri om det, og jeg føler, 

at vi er blevet hængt ud. 
Det betyder, at folk snakker 
dårligt om området her og 
spørger, hvordan jeg kan 
holde ud at bo her. Men 

jeg kan godt lide at bo her, 
så derudover har det ikke 

nogen betydning.

Det betyder ingenting. Det er bare nogle pa-
rametre, som er politisk bestemt, og de har 

ikke nogen betydning her. Jeg er tryg ved at 
bo her sammen med min familie.

De er fulde af løgn. Den liste betyder ikke noget 
for mig. Jeg har boet i hus i Tølløse og ledt efter 

lejlighed flere steder, og det her var det bedste, jeg 
kunne finde.
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Susanne Hartmann Petersen, 55 år , thisted

thomas Beyene, 39 år, Holbæk

Erbil Serinkanli, 61 år, Holbæk

Karsten Olsen, 38 år, thisted

Det betyder ikke en dyt. Jeg har boet her i seks måneder, og 
før jeg flyttede herop, kendte jeg godt til ghettolisten, men det 

skræmte mig ikke, for jeg ville herop og bo.

Det betyder ikke noget for mig, at vi er på den liste. Jeg 
har boet her i 11 år, og folk her klager lidt over de unge, 
men jeg føler, at området er godt integreret. Jeg hilser 

på mine naboer, og vi kan sagtens sidde ned og snakke 
med de andre beboere.

Ingenting! Det er fint at bo her, så jeg kan ikke forstå, hvor-
dan det hænger sammen med, at vi er på den liste.

Det betyder ikke noget. Jeg har boet her i 32 år og har ikke 
oplevet nogen problemer som brændende biler eller anden 

hærværk. Det har højst været småting som en smadret 
lampe, som også sker alle andre steder. Hele området er 

blevet bedre og bedre i den tid, jeg har boet her.
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Fra en gavl i et boligområde i Aalborg stråler et gigantisk 
maleri, der i en leg med farver og perspektiver præsenterer 
beskueren for en anden måde at se det selv samme bolig-
området på.

Kunstværket er på mange måder unikt; ikke bare fordi det 
er et stort kunstværk, der udsmykker en gavl i en almen bo-
ligafdeling. Men fordi det er produktet af mange menne-
skers fælles indsats og symbolet på et spirende fællesskab i 
et område, der ellers har haft sit at slås med. 

Helt lokalt
Projektet MurMal blev til på initiativ fra BRFkredit. Tanken 
var, at området, beboerne og deres drømme skulle udgøre 
motivet for et stort gavlmaleri. Maleriet skulle udføres af en 
anerkendt kunstner, beboerne og elever fra Construction 
College i Aalborg i fællesskab.

Sammen med kunstneren Jacob Brostrup fra Galleri AB og 
Skallerupparkens afdelingsbestyrelse fik BRFkredit rullet 
projektet i gang. Et af de første tiltag var at holde møde 
med beboerne. Her blev de præsenteret for lignende pro-
jekter i Lyon i Frankrig og Philadelphia i USA. Og da det gik 
op for folk, at motivet skulle være helt lokalt, blev de virkelig 
interesserede. 

Navnet er gemt
Flere møder blev holdt og hver gang med stor tilslutning 
og mange positive tilkendegivelser. Derfor var der også 
stor tilslutning, da arbejdet skulle udføres. De, der kunne, 
malede, mens andre lavede kaffe, kom med kage og så vi-
dere. En flok 15-16-årige drenge var særligt aktive i malerar-
bejdet:
”Mindst en af de drenge er jeg sikker på, vi kommer til at se 
på Construction College om nogle år, for han blev helt for-
tabt i arbejdet. Og hans navn står faktisk gemt i billedet i 
dag”, afslører Bo Schwartz, medlem af afdelingsbestyrelsen 

Gavl gav stolte beboere
De har gjort det i Philadelphia og Lyon. Og nu også i Aalborg. Be-
boerne på Skallerupvej har deltaget i projektet MurMal og fået 
kunstværk, stolthed og en masse positiv omtale retur. 

på Skallerupvej og med i styregruppen for MurMal-pro-
jektet.

Og det aktive område imponerende også CSR-chef i 
BRFkredit Lene Hjort: ”Jeg har aldrig oplevet noget lig-
nende, når det kommer til lokal involvering. Både af be-
boerne og af de handlende lige fra den lokale Silvan til  
bageren”.

Vores kunstværk
Men hvorfor er det så særligt med sådan et gavlmaleri? 
”Det er vores helt eget kunstværk og det eneste i ver-
den. Samtidig kunne det jo ikke hænge på Bornholm, for 
både motivet og processen er så tæt knyttet til vores 
boligområde”, forklarer Bo. ”Når du laver sådan et pro-
jekt, sker der noget nyt. Noget, folk kan være stolte af. 
Børn og unge har været med og er derfor også ejere af 
projektet. Derfor er der ingen graffiti. Ikke så meget som 
en kridtstreg er der tegnet på gavlmaleriet.”

”Vi er raslet ned ad listen over de mest belastede bolig-
områder i Nordjylland, hvor vi før lå helt i toppen. For 
mig er der ingen tvivl om, at MurMal-projektet har haft 
indflydelse på det”, fortæller Bo.”Den ene gavl har givet 
os så meget positiv omtale. Det betyder meget for be-
boerne, at deres område bliver nævnt i en positiv sam-
menhæng. De er stolte”.

Turen går til Nordjylland
Bos drøm er, at Skallerupvej kunne blive en turistattrak-
tion, især hvis endnu flere gavle blev til kunstværker: 
”Folk kunne lægge søndagsturen forbi, og vi kunne 
komme med i Turen går til Nordjylland.  Det kræver selv-
følgelig midler, men det er ikke nogen herregård”.
Og hvem ved – måske bliver det virkelig sådan? Projek-
tet har i hvert fald betydet, at der nu tages initiativ til 
seks nye MurMal-projekter rundt omkring i Aalborg. 
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Kunstner Jacob Brostrup forvandlede sammen med beboerne og elever 
fra Construction College en helt almindelig gavl til et kæmpestort kunst-

værk, der tager boligområdet under kærlig behandling.



18 Lejerbo • Beretning 2011  

Vinderen af prisen var Henning Pe-
dersen, der de sidste 17 år har arbej-
det i Lejerbos afdeling Maglehøj i Fre-
deriksværk. Her er han projektleder 
på miljøprojektet, og han har hele ti-
den kandidater fra Jobcenteret til at 
hjælpe sig. 

Henning, hvad går mentorprojek-
tet ud på?

Som mentor tegner man sig for et vist 
antal mennesker, som man lover at 
beskæftige. Her i Maglehøj har vi teg-

Årets Virksomhedscenter 
har et Lejerbo-logo på døren
Halsnæs Kommune uddelte i 2011 for første gang prisen Årets Virk-
somhedscenter. Prisen gives til et af de mere end 30 virksomheds-
centre i kommunen, hvor mentorer hjælper arbejdsløse i 3 måned ers 
virksomhedspraktik. 

net os for 10 om sommeren og 5 om 
vinteren. Den her vinter er vi dog også 
oppe på 10, fordi vi er i gang med en 
renovering, og derfor kan jeg beskæf-
tige så mange mennesker. Vi under-
søger dog først, om arbejdet er kon-
kurrenceforvridende, og er vi det 
mindste i tvivl, så rører vi ikke ved det. 

Folk fra hele Halsnæs Kommune kan 
blive sendt herhen, og i samarbejde 
med Virksomhedskonsulenterne fin-
der vi ud af, hvad de skal lave. De fle-

ste hjælper på vores miljøprojekt, og 
nogle kommer ind og hjælper vores 
boligsociale medarbejder Annelie 
Burne. Kandidaterne er ansat på en 
kontrakt med kommunen for 3 måne-
der af gangen. Skønner man, at der 
skal længere tid til, kan man forlænge 
med 3 måneder mere. Det er der nog-
le, der har fået mange gange alt efter 
hvor store problemer, de har. 

Hvad er succesraten for kandida-
terne i mentorprojektet?
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Det er maks. 5 %, der kommer videre 
til et fast job. Men den er noget høje-
re, hvis man tager dem med, som 
kommer ud og får et bedre liv, selvom 
de fortsætter med at være på overfør-
selsindkomst. Så taler vi nok om yder-
ligere 10 %, der kommer videre gen-
nem det her projekt. Resten har jeg 
svært ved at vurdere, fordi de er her i 
så kort tid. 

Hvorfor tror du, at det var dig, der 
vandt prisen som Årets Virksom-
hedscenter? 

Jeg tror, det er fordi, man ikke går for-
gæves til min dør. Der er ikke nogen 
problemer, der hverken er for store el-
ler for små til mig. Og det har der al-
drig været. Og så fordi jeg forsøger at 
hjælpe folk, der hvor de nu er. Kandi-
daterne kan have mange forskellige 
problemer, så en del af mit arbejde 
går på at hjælpe alkoholikere eller 
stofmisbrugere ud af deres misbrug 
eller hjælpe folk, der på anden måde 
er kommet skævt ind på livet. 

Hvad er det, der skal til, for at så-
dan noget kan lykkes?

At de mennesker, jeg arbejder med, er 
motiverede, og at kandidaterne er klar 
til at lave noget. I dagens Danmark 
skal alle ud og arbejde for deres pen-
ge, og det synes jeg er helt rimeligt. 
Det fortæller jeg dem, når de kommer 
og mener, at bistandshjælpen burde 
være gratis. 

Men der er nogen, der slet ikke er mo-
tiveret for at lave noget. De mener, 
det er statens og kommunens straf, 
fordi de er arbejdsløse, og så vil de 
blæse det hele en lang march. Men 
fordi vi er en privat virksomhed, kan 
de ikke gøre dét ret længe. Jeg er i 
stand til at fyre dem, og vi er også 
nødt til at gøre det, for ellers sender 
det et meget dårligt signal til andre 
om, at de bare kan rende rundt og sla-
ske den af her. 

Men der er også dem, der har det 
skidt, fordi de er kommet ud i noget 
rod. Mange af mændene er alkoholi-
seret, men de fleste er interesserede i 
at få hjælp. Og det er det, jeg bruger 
meget krudt på. Hellere bruge krudt 
på dem, der vil end dem, der ikke vil. 

Og det ender tit med, at jeg kan få 
dem til at gå ned og snakke med en 
læge og komme på Antabus, gå til 
AA-samtaler osv. For jeg kan jo ikke 
selv gøre det – jeg er hverken psyko-
log eller terapeut. Jeg kan bare godt 
forstå, at de har det, som de har det.  
Der er så nogen, der er kommet vi-
dere. Det er det, man kalder solstråle-
historier, fordi de pludselig bliver 
klædt på og er klar til arbejdsmarke-
det. 

Så når der holdes en lang tale på Råd-
huset om, at det er min fortjeneste, 
så passer det ikke helt. Det er alles 
fortjeneste, for vi er rigtig mange om 
det her. Jeg er bare tovholder på tin-
gene. 

Men det må alligevel betyde noget for 
dig at vinde en pris som denne her?

Ja, selvfølgelig. Det betyder, at jeg får 
anerkendelse for det arbejde, jeg går 
og gør, og det bekræfter mig lidt i, at 
det er den rigtige vej, jeg går. Andet 
kan jeg ikke rigtig bruge det til, men 
det er også fint nok. Det er et stort 
klap på skulderen. 

Projektleder Henning Pedersen (i sort jakke) sammen med Lars Hansen, som er en af de kandidater, Henning er mentor for.
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BEStyRELSERNE
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Nye hjemmesider: 
Mange vil være med
Årets store webprojekt, BestyrelsesWEB, har haft afdelings- og or-
ganisationsbestyrelserne som omdrejningspunkt og målgruppe. 
Projektet er blevet til i samarbejde med it-udvalget, som også har 
været aktiv i hele processen. Formand for it-udvalget Bent Jacob-
sen og projektlederen Britt Rosenstand Hansen er rigtig godt til-
fredse med resultatet.

Bent Jacobsen, formand for it-udvalget, tester de nye muligheder for bestyrelsesmedlemmerne.
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Projektet BestyrelsesWEB, der har løbet over det meste af 
2011, indeholder både nye lokale hjemmesider til afdeling-
er og organisationer, nye muligheder for beboerdemokra-
terne og nyt design på www.lejerbo.dk. Men der er ingen 
tvivl hos it-udvalgsformanden, når han skal pege på pro-
jektets vigtigste resultat: ”Vores bestyrelser har nu fået mu-
lighed for at få et mere samlet overblik”, indleder Bent. ”Det 
er blevet en hel del nemmere, for nu har du ét login”.

Britt slår på, at hele systemet er blevet nemmere, flottere 
og giver folk mere information, når de går ind på de lokale 
sider. Som projektleder på BestyrelsesWEB følger hun løb-
ende op på projektets resultater: ”Helt konkret er vi nu, 
knapt to måneder efter siderne gik i luften, oppe på 40 % af 
beboerdemokraterne, der har aktive profiler. Før var vi helt 
nede på 15 %”.

Mere uddannelse
Hvad skal der ellers til, for at bestyrelserne kan udnyt-
te de muligheder, de har fået? 

”Der er ingen tvivl om, at når SAM_BO kommer op og køre, 
og vi kan sende flere informationer ud, stadig under ét lo-
gin, så vil det gøre en forskel”, fortæller Bent.

Derudover mener it-udvalgsformanden, der også er orga-
nisationsformand i Kolding, at uddannelse er nøglen til at 
få systemet bredt helt ud. Og det må meget gerne være i 
form af lokal uddannelse. I forvejen udbyder Britt i samar-
bejde med kursusafdelingen forskellige hjemmesidekurser 
både på Sjælland og i Jylland. Men hun understreger, at 
hvis man kan samle nok deltagere, kan det sagtens lade sig 
gøre at lave lokale kurser på efterspørgsel. 

Fleksible muligheder
Hvordan kan vi balancere, at der både er noget for 
dem, der gerne vil en hel masse med deres lokale hjem-
meside og for dem, der har lidt færrre ambitioner?

”Sådan som det er lavet nu, mener vi, at det tilgodeser fler-
tallet, for tingene er ret fleksible. Vi har lavet nogle basis-
pakker, hvor vi så kan lægge lidt flere ting til eller tage lidt 
fra. Og det er nemt at have med at gøre. Men derudover så 
prøver vi også at tilgodese, når nogle af de aktive afdeling-
er og organisationer vil noget andet, end det vi lige er star-
tet med. For der kommer faktisk nogle afdelinger nu, som 
har hjemmesider liggende ude i byen, og spørger, om de 
kan være med her i stedet for”, fortæller Britt. 

Et godt tæt parløb
BestyrelsesWEB har fået bevilget midler af Lejerbos hoved-
bestyrelse, det er udført af kommunikationsafdelingen og 

it-afdelingen, og så har det haft stor bevågenhed fra et ak-
tivt it-udvalg.

Hvordan har samarbejdet mellem projektet og it-ud-
valget fungeret?

”Vi skiftede jo projektleder midt i vadestedet så at sige. Men 
det er gået fantastisk godt”, siger Bent med henvisning til, 
at Britt kom ind midt i projektforløbet.

”Det har været et godt, tæt parløb, hvor der har været op-
bakning fra it-udvalget til arbejdet, og hvor vi har fået nog-
le gode input, og nogle irriterende, men gode spørgsmål”, 
griner Britt. 

”Ja, vi har været med fremme og været med til at pege på 
ting hele vejen igennem og været enige om tingene. Det er 
altid vigtigt at få vendt det hele. Det kan godt være, at man 
vælger noget fra, men så har man gjort et bevidst valg”, 
fortæller Bent.

Mange flere med
Britt har i forløbet hæftet sig ved, at ingen har sukket efter 
de gamle hjemmesider eller været utilfredse med at skulle 
have nye sider. 

Men hvad har været den største succes ved projektet?

”Det er jo åbenlyst, at det er lykkedes at få mange flere 
med, end der har været tidligere. Og samtidig få dem, der 
har haft private hjemmesider til at overveje at flytte dem 
over”, mener Bent.

”For mit vedkommende som ny projektleder har det været 
det, at alle delene endte med at gå op. Det var trods alt 
mere end 500 hjemmesider, der skulle gå i luften på én 
gang med indhold, teknik, billeder, logins og så videre. Men 
jeg synes faktisk alt i alt, at det gik op i en større enhed”, 
konkluderer Britt med tilfredshed.

OM BEStyRELSESWEB:

•	 472	nye	afdelingssider,	65	organisationssider	
og	5	udvalgssider	er	oprettet.

•	 867	(40	%)	beboerdemokrater	har	aktive	
profiler.

•	 I	gennemsnit	har	www.lejerbo.dk	3000	bru-
gere	om	dagen	eller	små	100.000	pr.måned.	
45	%	er	nye	brugere,	55	%	er	gengangere.

•	 www.lejerbo.dk	har	knapt	1	million	viste	sider	
pr.	måned.	
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Kommunikationskonsulent Britt Rosenstand Hansen har stået i spidsen for projektet BestyrelsesWEB.
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Beder man Susanne Frelsvig og Joan Weischer fra kursusaf-
delingen og formanden for Lejerbos kursusudvalg Bjarne 
S. Hansen om hver især at sætte et enkelt ord på, hvad 2011 
bragte for kursusområdet, får man følgende svar: Målgrup-
petænkning – Forandring – Fornyelse.

Kurser på efterspørgsel
Hvad er det for forandringer, der har været på kursus-
området i Lejerbo? 

”Vi har i hvert fald konstateret en ting: skal vi lave kurser, 
er det som aftenkurser. Og så glæder det mig, at man 
også er begyndt at rekvirere kurser fra kursusafdelingen i 
større omfang, end man gjorde tidligere”, indleder Bjarne.

”Jeg fornemmer, at beboerdemokraterne bruger kursus-
programmet som inspiration, og ud fra det vælger de så et 
rekvireret kursus med forskelligt indhold, for eksempel lidt 
om råderet og lidt om budget bare for at nævne et par 
ting. Så det er meget det skræddersyede, der bliver efter-
spurgt. Vi må aflyse en del planlagte kurser, men har til 
gengæld dobbelt så mange rekvirerede kurser, som det 
antal, vi aflyser”, forklarer Joan.

”Det kræver selvfølgelig, at man enten kan samle et lidt stør-
re antal deltagere, eller at man er indstillet på, at det bliver 
en lidt højere stykpris”, supplerer Susanne. 

Nye behov
Susanne deler kursusudbuddene op til de forskellige mål-
grupper: Kurser til de nye beboerdemokrater, hvor der er 
stor interesse for at få nogle begynderredskaber; de rekvire-
rede kurser; og det boligsociale område, hvor der måske er 
en hel bestyrelse, som er uden erfaring i frivilligt arbejde.

”Vi har erfaret, at der er et stort behov for det, man kan kalde, 
grund-grundkurser. Forstået på den måde, at det ikke bare 
er grundreglerne for beboerdemokratiet, der undervises i, 
men grundreglerne for det at arbejde i en bestyrelse. Den 
tid, hvor beboerdemokraterne blev rekrutteret fra fagbevæ-
gelsen eller foreningslivet, den er ved at være død. På det 

Kurserne følger med tiden
Kursusudvalget og kursusafdelingen har ansvaret for, at der udby-
des relevante kurser på den rigtige måde til Lejerbos bestyrelser. Og 
når tiderne skifter, må kursusudbuddet skifte med.

punkt er hele Danmark ved at ændre sig”, fortæller Bjarne.

Der er ikke så mange weekendkurser mere?

”Vi har weekendkurser, men vi kan se, at særligt de yngre be-
boerdemokrater ikke har en hel weekend, de kan afsætte. Der-
for har vi gjort det sådan, at man som ny beboerdemokrat kan 
komme en weekend og få en hel pakke, eller også kan man 
tage det som en slags enkeltfag på flere aftner, og på den 
måde sprede det ud over et år eller to. Så vi prøver at tilgodese 
begge grupper”, siger Susanne.

”Bare i de år jeg har været med, har jeg jo kunnet følge ud-
viklingen. I starten kørte man udelukkende dagskurser fra 

Joan Weischer, Bjarne S. Hansen og Susanne Frelsvig 
hjælpes ad med at få kursuspuslespillet til at gå op.
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mandag til fredag, så blev det en lille smule i weekenden, 
så blev det fifty fifty, og så blev det mest i weekenden, og 
nu er vi så ovre til, at det også er aftenkurser. Den udvikling 
er kommet ganske af sig selv for at tilpasse os den tid, folk 
har”, fortæller Bjarne.

Sammenskudsgilder
Hvordan sikrer man, at små og ikke så velhavende af-
delinger og organisationer får råd til at blive klogere?

”Der er heldigvis flere og flere steder, hvor organisationen 
går ind og enten dækker eller giver tilskud til kursusdeltag-
else for de små afdelinger”, siger Susanne.

”Hvis man får lavet et specielt kursus i en organisation, så 
vær åben overfor, om der kan være andre i ens omegn, som 
kunne have interesse i og lyst til at deltage. Og dermed 
gøre det billigere for alle. Det behøver jo ikke være inden 
for den enkelte region – det kunne også være på tværs af 
regionerne”, lyder opfordringen fra Bjarne.

Brug for alle gode ideer
Joan har bemærket, at der bliver flere og flere erfarne bebo-
erdemokrater: ”De fleste sidder i bestyrelserne i rigtig, rigtig 
mange år. De senere år har vi set, at beboerdemokraterne er 
meget trofaste over for deres hverv”. 

Er der særlige hensyn I skal tage, når I udvikler nye tiltag?

”Vi skal sørge for, at vi også får serviceret de erfarne beboer-
demokrater godt. For der er stadig nogle, der efterspøger 
de klassiske kursustilbud. Det må man ikke glemme i iveren 
efter at udvikle og finde på nye ting”, understreger Susanne.

”Beboerdemokraterne er rigtig gode til lige at løfte knoglen 
eller sende en mail med, at ’det er et spændende tilbud, du 
har, men vi kan altså ikke brænde en weekend af på det’. De 
er rigtig gode til at give tilbagemeldinger”, roser Joan. 

”I hovedbestyrelsen har vi stort fokus på de to dele af Lejerbo: 
forretningsdelen og foreningsdelen. Og det er også en del af 
kurserne, at man er med til at bibeholde Lejerbo-ånden. Den 
er mange steder opstået med baggrund i kursusdeltagelse”, 
mener Bjarne. ”Nok er vi gode i kursusudvalget og i kursusaf-
delingen, men vi sidder altså ikke med alle de vises sten. Og 
er der andre, der har gode ideer og tanker, er de mere end 

velkomne. For kun på den måde bliver ting-
ene bedre”. 
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En af de afdelinger, der har fået lavet en fremtidssikrings-
rapport, er Glostrupparken tæt på Glostrup station ved Kø-
benhavn. Her var renovering af klimaskærmen så småt på 
vej, for især isoleringen af de 86 lejligheder, der blev bygget 
i 1951-53, trængte til en genopfriskning. I sommeren 2011 
besluttede man at udvide med en fremtidssikring i stedet 
for kun at tænke i renovering af klimaskærm. 

Det var bestyrelsen i afdelingen med formand Vibeke Thine-
sen i spidsen, der for alvor satte gang i arbejdet i tæt samar-

Her skal også være dejligt i fremtiden
Selvom man har rigeligt med boligsøgende på ventelisten til en af-
deling og ikke har udlejningsproblemer lige nu, kan det være en god 
ide at få lavet et tjek på boligernes fysiske stand, beboernes til-
fredshed, fraflytningsprocenten osv. Den samlede pakke for disse 
ting hedder fremtidssikring og er et værktøj, der udbydes af Lejer-
bos udviklings- og byggeafdeling. I 2011 blev der for alvor sat gang 
i produktionen af disse undersøgelser.

bejde med Lejerbos udviklings- og byggeafdeling og den 
lokale organisationsbestyrelse: 
”Vi var interesserede i at vide, hvad det er, folk er tilfredse eller 
utilfredse med. Og det fik vi også svar på. Det viste sig, at folk 
var utilfredse med køkken og bad, og så var der problemer 
med at holde varmen i endelejlighederne. Men trygheden er 
helt i top, og beboerne er generelt meget tilfredse.” 

Betina Tandrup, der er nyvalgt i afdelingsbestyrelsen, men 
deltog i tilfredshedsundersøgelsen som beboer, supplerer: 

HVAD ER LEjERBOS FREMtiDSSiKRiNG?

Fremtidssikring	er	et	værktøj	udviklet	af	Lejerbo.	Det	er	et	tjek	af	en	afdeling,	som	giver	overblik	over	og	
grundlag	for	at	kunne	træffe	beslutninger	om,	hvad	der	skal	ske	i	den	enkelte	afdeling,	for	at	den	er	rustet	til	
at	leje	boligerne	ud	mange	år	frem	i	tiden.	
Fremtidssikring	udføres	af	Lejerbos	udviklings-	og	byggeafdeling	og	består	af	tre	trin:	
•	 En	rapport,	der	indeholder	bygningsscreening,	spørgeskemaundersøgelse	blandt	beboerne,	data	fra	

Danmarks	Statistik	og	interviews	med	relevante	medarbejdere.
•	 En	handleplan,	der	uddyber	de	problemstillinger	og	anbefalinger,	som	rapporten	er	kommet	med.	Hand-

leplanen	indeholder	også	forslag	til	finansiering	og	evt.	påvirkning	af	huslejen.
•	 Udførelse	af	de	prioriterede	opgaver.

FREMtiDSSiKRiNGSRAPPORtER i 2011

I	2011	blev	der	lavet	10	fremtidssikringsrapporter,	og	i	øjeblikket	er	9	i	gang.
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” Som beboer studsede man lidt over, hvad det nu var for 
noget, der kom ind af døren. Men selvfølgelig svarede jeg, 
for det har jo noget at gøre med det, jeg bor i. Og jeg syn-
tes, det var en god ide at få kortlagt, hvad beboerne tænker 
om afdelingen”. 

Vi vidste godt, at der skulle gøres noget
Glostrupparken fik ikke lavet fremtidssikringen, fordi de var 
i tvivl om, hvorvidt der skulle gøres noget ved afdelingen, 
men i stedet blev rapporten og den efterfølgende priorite-
ring brugt til at gøre bestyrelsen mere sikker i sine valg:
”Bygningerne er trods alt fra 50’erne, og den isolering, der 
blev lavet dengang, er faldet ned i bunden. Så selvfølgelig 
skal vi have gjort noget. Og så fletter det jo ind i hinanden 
med renovering og fremtidssikring, for så kan vi holde de 
ting op mod hinanden og se på, hvor det er, vi kan gribe 
ind,” fortæller Vibeke.

Man behøver ikke være professionel
For en helt almindelig afdelingsbestyrelse med helt alminde-
lige ikke-byggekyndige medlemmer, kan det godt være lidt 
svært at skulle sætte sig ind i de byggetekniske løsninger og 

anbefalinger, der også er en del af fremtidssikringen. Men her 
har Vibeke og resten af bestyrelsen fundet en løsning:
”Vi satte os og kiggede i den og pillede det ud, som vi kan 
bruge til noget. Vi er ikke professionelle på det her område, 
vi ser det nok sådan mere nede på jorden og på, hvad vi har 
brug for i vores ejendom. Så selvfølgelig er det interessant 
at se sådan en fremtidssikringsrapport. Men du skal også 
være lidt obs på, hvad det er du læser. Helt konkret er vi 
kommet frem til en mindre liste over ting, som vi i samar-
bejde med Lejerbos byggeafdeling skal arbejde videre 
med.”

Ud over arbejdet med klimaskærmen pegede rapporten 
også på andre lavthængende frugter for bestyrelsen at kaste 
sig over: 
”Vi vil gerne have gjort noget ved vores grønne områder; 
blomsterbede på græsset, grillpladser og bænke, hvor man 
kan sidde og hygge sig og alt sådan noget. Og så snakkede 
vi om, at vi gerne vil have legepladser på alle græsplæner, 
hvor vi i dag kun har en. Det er sådan nogle ting, vi godt vil 
bære ud i fremtiden,” slutter Vibeke, og hun bakkes op af 
Betina:
”Ja, vi bor i en lille perle her ude. Men selvfølgelig kan vi al-
tid få det bedre og mere hyggeligt.”

Afdelingsformand Vibeke Thinesen og suppleant Dan Thomasberg drøfter fremtidsmulighederne i Glostrupparken.
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Længste ord i Lejerbo-systemet: 
E jen doms s er v ice t ek niker ele v
Flere steder i Lejerbo-Danmark går der nu ejendomsservicetekni-
kerelever rundt. Efter opfordring fra Lejerbos hovedbestyrelse har 
flere organisationer nemlig ansat elever, der på sigt kan spare af-
delingerne for en stor mængde håndværkerudkald, fordi de kan 
klare mange af de små problemer selv. Her kan du både læse om, 
hvordan det er at være elev, og om hvordan det er at have en elev. 

        Alsidighed og variation er hverdagen for ejendomsserviceteknikerelev Nikolaj Frederiksen og varmemester Michael Bengtsson i Brøndby.
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Varmemesteren
Michael Bengtsson, varmemester i Brøndby Nord i Brøndby 
Boligselskab, som indtil videre har 3 ejendomsservicetekni-
kerelever.

Hvorfor ansætter boligorganisationerne elever?

For det første er der noget samfundsmæssigt i det. Selvføl-
gelig skal vi i de almene boligselskaber være med til at til-
byde praktikpladser. For det andet kommer de på sigt til at 
spare nogle penge, og det kan enhver organisation og en-
hver lejer jo bruge. Eleverne kan, når de er uddannede, 
montere blandingsbatterier, fastgøre en stikkontakt, justere 
en dør og sådan nogle ting. Hvor du før skulle have 3 hånd-
værkere op, kan han klare det på en time. 

Har det været svært at finde ud af, 
hvordan det skulle fungere med dem?

Nej, det synes jeg ikke. Men jeg tror også, det er vigtigt, 
hvad for nogle man får. Man skal have nogle, der gerne vil 
prøve lidt og som kan lide det. Og så skal de nok komme og 
sige det, hvis de gerne vil prøve noget mere. Vi har yder-
mere gjort det, at vi har fundet nogle praktiksteder til dem. 

De kommer ud på vandværket, hvor de ser, hvordan vand-
et kommer ind, og hvad der sker med det. Og så skal de på 
fjernvarmeværket et par dage, så de får noget baggrunds-
viden. Det synes vi er vigtigt.

Er det fremtiden, at alle gårdmænd er uddannet ejen-
domsserviceteknikere?

Ja, på sigt. Jeg kan godt forestille mig, at om 20 år, så er de 
alle sammen uddannede. Enten fordi de har været elever 
først, eller fordi vores gårdmænd uden uddannelse tager 
merituddannelsen. Det tager typisk et halvt år afhængig 
af, hvor meget erfaring du har, og det er fremtiden, er jeg 
sikker på. Jeg er også ved at indrette et lille værksted med 
en filebænk og lidt værktøj, så de kan have deres ting stå-
ende der. 

Hvad skal der til, for at en elev er rigtig god?

At han kan lide det. Det er nøgleordet, og det har jeg kørt 
på hele tiden. Hvis man har et job, og man kan lide at gå på 
arbejde, så bliver man også god til det. Hvis man står op 
hver morgen og tænker ’det gider jeg ikke’, så bliver man 
heller ikke god til det. 
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Jeg har været her i 31 år og kender jobbet og har prøvet 
det hele. Jeg brænder selv for det her job, og det skinner 
nok lidt igennem til eleverne. Jeg synes, det er et vigtigt 
job, og jeg synes, man skal sige nej til det, hvis man ikke vil 
rydde op efter andre mennesker. Så må man finde noget 
andet, for det er det, det går ud på. Og det har jeg sagt råt 
for usødet til dem. 

Eleven
Nikolaj Frederiksen, ejendomsserviceteknikerelev i Brønd-
by Boligselskab siden 1. oktober 2010. 

Nikolaj, hvad laver en ejendomsserviceteknikerelev?

Jeg ordner afløb og blandingsbatterier, vedligeholder 
udeområder, rydder sne og alt muligt andet. Uddannelsen 
skifter mellem skole og praktik, hvor vi på skolen får en 
masse grundlæggende vvs- og elektrikerarbejde, og så 
kommer vi ud i afdelingerne og får det prøvet af. Vi skal jo 
være med til at gøre, at man kan spare nogle penge, og 
det er derfor, vi får en grundlæggende træning i nogle 
ting. Så vi fx kan spare en vvs’er på at skifte et blandings-
batteri. Jeg har ikke prøvet den slags så meget endnu, men 
det kan sagtens lade sig gøre. 

Hvorfor har du valgt den her uddannelse?

Fordi den er alsidig. Der er så mange forskellige ting, at da-
gen aldrig bliver kedelig. Der sker hele tiden noget nyt, og 
det er superfedt, at man kommer ud og laver en masse 
forskelligt og kan se, at vi får gjort nogle ting pæne, som 
måske har haltet. 

Jeg har før været i gang med uddannelsen som både gartner og 
glarmester, men jeg søgte det her, efter jeg havde set det i avisen, 
fik det og sprang ud i det, og jeg er rigtig glad for det.

Fungerer det med at skifte rundt mellem afdelingerne 
i en organisation?

Ja, det synes jeg. Jeg glæder mig til at skulle videre hver 
gang og se noget nyt og prøve noget nyt. I Brøndby Nord, 
hvor jeg var før, er der ikke så meget grønt. I Kirkebjerg, 
hvor jeg er nu, er der flere udeområder, der skal passes, og 
der har jeg nok fundet ud af, at det ’grå’ arbejde er mere 
mig – det arbejde, der ikke har så meget med grønne area-
ler at gøre. 

Så du har fundet det rigtige at lave?

Det synes jeg. Mange tror, at sådan et arbejde bare er 
folk, der sidder nede i en kælder og drikker bajere. Men 
det er det bestemt ikke! Når folk spørger, hvad jeg laver, 
og jeg siger, at jeg er ejendomsserviceteknikerelev og 
forklarer, at det er ligesom en gårdmand, så kigger de må-
ske lidt skævt til det. Men når jeg så fortæller om arbej-
det, og hvad vi laver, så synes de jo egentlig, det lyder 
spændende. Fordi der er så mange forskellige ting, man 
kommer igennem. 

Hvad så bagefter – når du er færdiguddannet?

Så håber jeg da på at få arbejde i Brøndby Boligselskab el-
ler Lejerbo. Jeg går også og tænker på at videreuddanne 
mig inden for et af fagene. For eksempel tage grundlæg-
gende vvs eller elektriker på aftenskole for at få noget 
mere udvikling. 

HVAD ER DEt FOR 
EN UDDANNELSE?

•	 Det	tager	3	år	og	3	måneder	at	blive	uddannet	
ejendomsservicetekniker.

•	 Uddannelsen	afsluttes	med	en	svendeprøve	
på	helt	samme	måde	som	de	traditionelle	
håndværksfag.

•	 På	uddannelsen	skifter	eleven	løbende	mel-
lem	praktik	og	skoleperioder.

•	 I	Lejerbo	ansættes	eleverne	i	hele	
organisation	en,	så	de	i	løbet	af	uddannelsen	
kommer	ud	til	forskellige	typer	afdelinger.	

HVOR MANGE ELEVER HAR  
LEjERBO?

•	 3	elever	i	Brøndby	Boligselskab
•	 2	elever	i	Lejerbo	Frederiksberg	
•	 1	elev	i	Lejerbo	Hvidovre	
•	 1	elev	i	Lejerbo	Brøndby
•	 1	gårdmand	i	Lejerbo	Hvidovre	og	1	i	Lejerbo	

Faxe	tager	desuden	merit-uddannelsen,	der	
typisk	er	på	½	år	alt	afhængig	af	erfaring
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Strategien ’Evnen til at bo’ afgrænser 
et ellers uendeligt område, som de 
boligsociale indsatser let kan blive. I 
stedet koncentrerer den sig om bebo-
ernes ejerskab, ansvar og forståelse 
for at bo alment. 

Strategien udgør grundlaget for Lejer-
bos boligsociale arbejde i hele landet. 
I 2011 blev strategien kigget grundigt 
efter i sømmene. Det skete gennem 
en såkaldt SWOT-analyse, hvor bebo-
erdemokrater, boligsociale medarbej-
dere, samarbejdspartnere og andre 
interessenter bidrog med deres syn 
på strategiens styrker og svagheder. 

Vi er blevet mere skarpe
En af dem, der var med til at evaluere 
strategien, var boligsocial projektle-
der Gert Kortvig fra Akacieparken i 
Valby. Han mener, at strategien er 
yderst brugbar i dagligdagen.

’Evnen til at bo’ angiver retningen
Set med Lejerbo-briller er det mindre væsentligt, om en beboer er 
uden for arbejdsmarkedet, ikke taler dansk eller har psykiske pro-
blemer.  Man kan sagtens være en velfungerende beboer og nabo al-
ligevel. I stedet fokuserer Lejerbos boligsociale strategi på beboer-
nes ’Evne til at bo’. Det giver nemlig velfungerende boligområder.

Hvordan bruger I strategien ’Ev-
nen til at bo’ i Akacieparken?

”Sådan som en strategi skal bruges; 
nemlig som en rettesnor eller et pejle-
mærke, der viser hvilken vej, vi skal 
gå”, indleder Gert.

”Vi er blevet mere skarpe på, hvad vo-
res fokus er, hvor vi i begyndelsen af 
arbejdet med helhedsplanen overtog 
den tidligere beboermedarbejders 
opgaver og arbejdede ud fra beboer-
nes forestillinger om, hvad vi skulle 
lave. De forestillinger har vi skullet 
bryde med”.

Hvordan det?

”’Evnen til at bo’ er jo ikke at arran-
gere juletræsfester eller andre af den 
type aktiviteter. Vi har skullet argu-
mentere for, hvad vi skal lave og ikke 
skal lave. Den argumentation har 
strategien kunnet bruges til”, for-
klarer Gert.

Klare roller
Gert fremhæver også strategiens syn-
liggørelse af roller, ansvar og kompe-
tencer som en fordel: ”Strategien  
bygger på de tre ben: driften, be-
boerdemokraterne og de boligsocia-
le medarbejdere. Vi er alle sammen 
gensidigt afhængige af hinanden, og 
efterhånden er vi blevet bedre og 
bedre til at forstå hinandens roller”.

”For eksempel har beboerne og afde-
lingsbestyrelsen lagt meget vægt på, 
at vi lavede mere sociale aktiviteter. 
Men det går mere og mere op for 
dem, at man kan lave boligsocialt ar-
bejde på en anden måde. ’Evnen til at 
bo’ lægger vægt på andre ting som fx 
udearealerne, indeklimaet, at holde 
huslejen i ro og så videre.  De rent so-
ciale aktiviteter er der stadig, men det 
er ikke længere os, der sætter dem i 
gang. Initiativet kommer fra beboer-
ne. Vi skal nok hjælpe, men initiativet 
kommer fra beboerne”.

Evalueringen af den boligsociale stra-
tegi viser da også, at selv om den er 
fyldt med dilemmaer, så er den veleg-
net til at udpege en fælles retning 
med plads til lokale løsninger. Derfor 
vil de forskellige boligsociale indsat-
ser også fremover have ’Evnen til at 
bo’ som fælles udgangspunkt.

Gert Kortvig (bagest) og hans boligsociale kolleger i Akacieparken 
arbejder dagligt med strategien ’Evnen til at bo’.
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Udlejning kommer ikke af sig selv
Med mere end 40.000 boliger i hele landet er der nok at se til for de 
medarbejdere i Lejerbo, som skal sørge for at leje boligerne ud. Rundt 
om på regionskontorerne og i fællesudlejningen på Gammel Køge 
Landevej bliver der arbejdet hårdt på at få beboere i alle boligerne. 

Charlotte Asp Damm og Jeanette Gade Brandstrup fra regionskontoret i Kolding 
arbejder både målrettet og kreativt på at leje regionens boliger ud.
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I Kolding har de forsøgt sig med forskellige arrangementer 
og kampagner for at skaffe lejere til de knap 5.000 boliger i 
regionen. Blandt de mange tiltag var et åbent hus-arrange-
ment i afdelingen Fjordparken, der skulle styrke ventelisten. 
Arrangementet blev målrettet en særlig gruppe, nemlig 
folk over 50, der måske overve-
jer at sælge huset og flytte i 
lejlighed. Og det at vælge en 
målgruppe ud, viste sig at være 
en god ide: 

”Der dukkede faktisk 35 op in-
den for målgruppen! De havde 
hørt om det via annoncer i den 
lokale ugeavis og på en flyer, som blev delt ud ved det lo-
kale supermarked. Folk var rigtig positive, og det var et 
godt arrangement. Men det var også fordi, vi havde været 
gode til på forhånd at sige, hvem vi gik efter, så vi kunne 
målrette både annoncer og indhold,” fortæller Jeanette 
Gade Brandstrup, der er forvaltningskonsulent i Kolding. 

Her har man tid til at snakke med folk
Også messedeltagelse har været på programmet for Kol-
ding-kontoret i 2011. Det er nemlig efterhånden blevet en 
tradition, at Lejerbo har en stand på en forbrugermesse i 

Horsens i november: 

”Vi har haft en generel Lejer-
bo-stand de sidste 4 år, og i 
år havde vi så noget ekstra 
materiale med om nybyg-
geriet på Vejlevej i Hor-
sens og på Søndergade i 
Brædstrup. Alle, der gik 
forbi, fik materialet i hån-
den, og det var en kæm-
pe succes, hvor folk viste 
stor interesse,” forklarer 
Charlotte Asp Damm, der 

er sagsbehandler i Kolding 
og fortsætter:

”Når man står på sådan en 
messe og snakker om Lejer-
bo med de besøgende, og 

de får lidt kendskab til, hvem 
vi er, og hvad vi laver, og så kan 
man i samme forbindelse tilby-

de dem at blive skrevet op på vores venteliste. Vi kører altid 
et messetilbud, hvor de kan skrive sig op det første år gratis. 
Det er der rigtig mange, der gør, og man kan også se, at når 
vi genudlejer boliger i området, så er det tit til nogen, der er 
blevet skrevet op på de her messer. De forsvinder ikke fra 

Lejerbo igen. De betaler året 
efter og får efterhånden til-
budt boliger og flytter ind.” 

Og selvom folk skriver sig op 
direkte på messen, så er både 
Charlotte og Jeanette godt 
klar over, at der er mere på spil 
end bare det: 

”Man snakker jo med mange nye, tilfældige mennesker på 
sådan en messe. Også mange, der ikke ved, hvad Lejerbo er, 
eller som ikke er klar over, hvor der er boliger i deres lokal-
område. Så man får nogle gode, anderledes snakke end 
dem, vi normalt har, fordi folk selv henvender sig. Fordi man 
er der og har tiden til at stå og snakke,” siger Charlotte, og 
Jeanette supplerer:

”Men sådan en messeindsats er svær at måle på. Det kan 
godt være, at vi ikke får så mange opskrivninger, at det går 
op i kroner og ører, men det gør, at Lejerbo er kendte og 
synlige i Horsens.” 

Og også beboerdemokraterne i Horsens er en aktiv del af 
messen og arbejder for, at Lejerbo bliver mere synlig i områ-
det. De hjælper nemlig til på messen og kan godt lide at 
være med til at vise Lejerbo frem. Og Jeanette oplever gene-
relt, at bestyrelserne er meget villige til både at hjælpe til og 
bevilge penge til markedsføring og diverse udlejningstiltag:

”Vi har en rigtig god dialog med vores forskellige bestyrel-
ser. Og man kan sige, at er der først tomgang, så skal du ikke 
have det mange måneder, før en annonce kan være tjent 
ind igen. Det kan beboerdemokraterne jo kun være enige i, 
og så samarbejder vi om det.”  

Opfølgning, salg og dialog
Når det gælder den løbende udlejning og problemer med 
tomgang i enkelte afdelinger, så har man i Kolding lavet et 
system, hvor udlejningsmedarbejderne og Jeanette mødes 
hver fjortende dag til særlige udlejningsmøder. Her bliver 
der samlet op på tomgangslisterne, og man ser på, hvad 
der skal gøres de forskellige steder: 

”vi havde været gode til på 
forhånd at sige, hvem vi gik 
efter, så vi kunne målrette 
både annoncer og indhold”
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”Til møderne får vi fokus på de problemer, der kan være 
ude i boligerne. Måske er der nogle lejligheder, hvor vi 
har prøvet noget forskelligt, som ikke har virket. Så må 
udlejningsmedarbejderen tage ud, og sammen med var-
memesteren besigtige boligen og se på, hvorfor den 
ikke kan lejes ud. Det kan også være noget så simpelt 
som et ’Til leje’-skilt. Jeg har skilte liggende ude ved var-
memestrene, så jeg kan ringe til dem og sige, at nu skal 
vi have skiltet op, fordi det ser lidt sløjt ud med venteli-
sten,” siger Charlotte. 

Ellers arbejder man i Kol-
ding meget med service og 
med at få en dialog i gang, 
når kunderne ringer ind el-
ler møder op på kontoret. 
Her handler det om at få 
dem skrevet på en venteli-
ste med det samme og sik-
re, at de boligsøgende står 
skrevet rigtig op. 

Men der er dog også tiltag, 
som man på kontoret har syntes, var en vildt god ide, men 
som slet ikke fungerede i praksis: 

”Postkort! Det synes vi alle sammen, at hold op, det var en 
god ide. Og de var bare så flotte,” starter Charlotte, mens 
Jeanette fortæller videre: 

”Nogle børn fra afdelingen Munkebo delte dem ud nede i 
gågaden, og hvis man udfyldte navn og adresse, så fik man 
et halvt års gratis opskrivning i Kolding. Vi havde endda be-
talt portoen, så man skulle bare sende dem herned. 

Men opskrivningerne kom ikke. Faktisk fik de under 10 post-
kort retur. Ifølge Charlotte pga. to ting: 

”Jeg tror, der manglede den personlige kontakt. Den man fx 
får på messer, hvor vi er der 
og kan svare på folks 
spørgsmål. Og så var det 
ikke målrettet nok. Man 
manglede et indtryk af de 
konkrete boliger, og vi hav-
de ikke gjort det klart, hvem 
vi ville gå efter.” 

Ser man på, hvad der skal 
gøres anderledes for at 
lette udlejningen frem 
over, så mener Jeanette og 
Charlotte, at det vil hjælpe, 

hvis det bliver mere almindeligt at differentiere huslejen ef-
ter herlighedsværdi. Det har Kolding forsøgt sig med i en-
kelte boliger, hvor de mindst attraktive boliger er blevet sat 
lidt ned i pris. Og det har virkelig hjulpet på udlejningen 
med bare få 100 kroners nedsættelse i den månedlige leje. 
Også i den nybyggede afdeling Vejlevej i Horsens er der for-
skel på kvadratmeter-lejen alt efter udsigt og placering. 

OM LEjERBO

”Det kan også være noget så 
simpelt som et ’Til leje’-skilt. Jeg 
har skilte liggende ude ved var-
memestrene, så jeg kan ringe til 
dem og sige, at nu skal vi have 
skiltet op, fordi det ser lidt sløjt 
ud med ventelisten”
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OM LEjERBO
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Samarbejde og sammenhæng på kryds og tværs er nøgleordene for it-projektet SAM_BO. Her illustreret af en del af projektdeltagerne.
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Projektarbejde i kæmpeskala
Aldrig har der været arbejdet så intenst i spor og grupper på tværs 
af Lejerbo. Aldrig før har alle dele af Lejerbos forretningsgange og 
processer været beskrevet så nøje. Og aldrig før har Lejerbo skullet 
udvise så meget overblik og så stor sans for detaljerne som i 2011. 
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Lejerbo er nemlig i den grad ved at tage det store kørekort 
til projekter. Det sker i forbindelse med it-projektet SAM_
BO. Projektet skal føre Lejerbo ind i en liga for sig: Vi får 
større effektivitet, bedre kvalitet, muligheder for nye ydel-
ser og informationer på kryds og tværs. Projektet er en im-
plementering af it-systemet SAP i alle dele af Lejerbo. Det 
udfordrer SAP en del – og Lejerbo mindst lige så meget.

SAP-systemet er ikke bygget til almene boliger, så det kræ-
ver både ændringer i systemet og ændringer i Lejerbos 
måde at gøre tingene på. Når det alligevel giver mening 
overhovedet at implementere SAP, er det fordi, det med til-
pasninger kan blive det bærende it-system i alle dele af or-
ganisationen. Så bliver det slut med systemer, der ikke kan 
snakke sammen, slut med skuffesystemerne og slut med 
ikke at kunne trække data eller statistik på vigtige områder.

Det giver teamspirit
En anden fordel er ifølge et par af projektdeltagerne, at pro-
jektet medfører en grundig oprydning i de nuværende ar-
bejdsgange. Annette Holten fra forbrugsafdelingen siger: 
”Man kommer til at se både andres og ens egne arbejdsop-
gaver på en anden måde. Og så kommer man virkelig i dyb-
den med de arbejdsgange, man nærmest er vokset op 
med her i Lejerbo, og får ryddet op”.

Der er ingen tvivl om, at så gennemgribende et projekt 
kræver en kæmpe indsats af projektdeltagerne; det kræver 

også et godt samarbejde med eksterne konsulenter og 
en stor grad af samarbejde på tværs af organisationen at 
gennemføre sådan et projekt. Frank Høyer Jensen fra 
Byggeafdelingen fortæller:” Det giver helt klart teamspi-
rit at deltage i sådan et projekt. Jeg kan dog være i tvivl 
om, hvorvidt vi har været gode nok til at lave integration 
på tværs. Men det vil vise sig, når vi skal til at tage fat på 
integrationstesten”.

Alle knokler på
Netop det tværgående og integrationen er en ekstra 
udfordring, blandt andet fordi Lejerbo er en kompleks 
og decentral organisation. Og samtidig med at projektet 
kræver mange timers arbejde af projektdeltagerne, er 
der masser af daglige driftsopgaver, som naturligvis skal 
løses lige så godt som altid. Derfor har projektet også 
krævet sit af de medarbejdere, der ikke er direkte invol-
veret, men som skal sørge for, at de daglige opgaver ikke 
hober sig op i projektdeltagernes fravær.

At SAM_BO-projektet giver Lejerbo en stor fordel, er 
Frank og Annette dog ikke i tvivl om. Annette frem-
hæver integrationen som den største fordel, og Frank 
peger på, at vi fremover får et ensartet produkt, der vir-
kelig hænger sammen, og dermed understøtter sam-
menhængen i organisationen. På den måde er SAM_BO 
ikke bare et it-projekt, men et decideret forandringspro-
jekt, der påvirker hele Lejerbo.

SAM_BO-FAKtA: 

•	 SAM_BO	står	for	Sammen	om	Almene	Boliger	eller	SAP	for	Almene	Boliger.
•	 Lejerbos	medarbejdere	i	2011	har	brugt	12.866	timer	på	SAM_BO-projektet.
•	 SAM_BO	er	budgetteret	til	36	mio.	kr.
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Lejerbo har lidt mere end 200 boliger 
på øen, og til at passe dem – og rydde 
sne – er bl.a. de to varmemestre Claus 
Pedersen, der står for boligerne i Allin-
ge, Gudhjem og Neksø, og Erik Due 
Hansen, der holder til i Rønne. Når de 
tænker tilbage på forrige vinter, står 
der sne, sne og mere sne i erindringen.

Hvor meget sne havde I?

Erik: Man kan slet ikke måle det. Der 
var MEGET. Rigtig meget! 

Claus: Når der er så meget, og det har 
blæst rundt, så kan man ikke måle det 
i cm eller meter. Men midt på øen, på 
en strækning mellem Østerlars og 
Østermarie på 6 kilometer, der grave-
de de sig frem med 50 meter i timen. 

Sne, sne, sne
Fra november 2010 og et godt stykke ind i foråret 2011 var det me-
ste af Danmark plaget af sne. Nogle steder var der mere sne end 
andre, og særligt hårdt ramt var Bornholm. 

Og det var med de store gravkøer, 
som tager flere tons i grabben. Sådan 
var det over meget af øen – alle var 
fuldstændigt lukket inde. En af mine 
afdelinger, Solstien, er rækkehuse, der 
ligger rundt om en gård. Der vil sneen 
altid blæse ind, og det gjorde den. Der 
var en hoveddør, hvor sneen lå helt 
oppe fra toppen og ned over døren! 
Folk kunne slet ikke komme ud. 

Der var flere, der gik rundt og ledte ef-
ter deres bil. De kunne ikke finde den 
for sne. Det er helt surrealistisk at tæn-
ke tilbage på. 

Hvor lang tid havde I sne?

Erik: Det startede den 23. november 2010.
Claus: Ja, og så havde vi tre snestorme 

hen over december, hvor det kulmi-
nerede den 22. og 23. december, og 
ALT lukkede til. 

Erik: Og så passede det sådan lige 
med vores vejrligsvagt, så det lå indtil 
15. marts. Jeg havde 19 udkald, altså 
19 weekenddage og helligdage hen 
over vinteren, hvor jeg var ude og 
rydde, på de 17 uger vores vejr-
ligsovervågning løber fra 15. novem-
ber til 15. marts. Så der var en hel del 
overarbejde, der skulle afspadseres i 
tiden efter. Jeg tror, vi havde over 100 
timers afspadsering alle sammen. 

Claus: Men det var værst i december. 
Der kørte en udsendelse på regional-
tv en hel måned efter med folks histo-

Sidste vinter var det en udfordring overhovedet at finde sin bil under snemasserne på Bornholm.
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rier fra den jul. Og det var helt eks-
tremt noget af det. Folk har jo gået 
hen over markerne og kørt i traktor, 
hvor traktoren sidder fast med hele 
familien inde i, og de sim-
pelthen må gå mod det 
nærmeste lys, de kunne 
se, og holde jul med nog-
le fremmede mennesker. 
De historier er der rigtig 
mange af. For eksempel 
også om jordmoderen, 
der stod på ski ud for at hjælpe med 
en fødsel. 

Hvordan tog beboerne det? 

Claus: Nogle synes jo nærmest, det 
var synd for os. Det havde jeg da i 
hvert fald indtrykket af. Der var nogen 
af de dage, hvor der var så meget sne, 
at vi ikke kunne komme nogen sted-
er. Alt var lukket, intet kunne komme 
ud. På et tidspunkt sad selv bæltekø-
retøjerne fast! 

Erik: Jeg bor bare lige i den anden 
ende af Rønne i forhold til afdelingen, 
men jeg måtte gå på arbejde. Og så 
ryddede jeg sne hele dagen for at få 
det væk, og man kunne godt se, hvor 
man var nået til. Der lå sne op til livet, 
når man mødte om morgenen, og så 
arbejdede man bare nedad.

Claus: Selvom vi har maskiner, så har 
de jo også begrænsninger. Så er der 
kun én ting tilbage; en skovl! Det er 
simpelthen bare at skovle fra den ene 

ende til den anden. Og så udlevere 
skovle til nogle beboere, som var lidt 
friske. Jeg havde heldigvis nogle be-
boere, som sagde, at de godt kunne 
tage en skovl og hjælpe lidt til. De 
kunne jo heller ikke komme nogen 
steder. 

Jeg har en beboer nede i Neksø, som 
altid gerne vil invitere ind på kaffe og 
wienerbrød, og tit siger man nej tak. 
Men nogle gange kan det være fint, og 
det var det et par gange sidste vinter. 

Er sidste vinter stadig noget, man 
snakker om på Bornholm?

Claus: Alle har jo en eller anden histo-
rie fra sidste år, og de kommer da 
nogle gange op. Og så i år da der kom 
sne igen. Så var snakken lidt om, at 
’argh, har det ikke lige være vinter?’ Nu 

havde vi så meget sidste år, så kunne 
vi da godt lige springe over i år. 

Men vi får altid meget sne, fordi by-
gerne bliver dannet ude 
over Østersøen, hvor de får 
kulde fra havet, kommer ind 
over land og ryger ned over 
Bornholm. Vi er uheldige 
nogen gange, men vi er så 
til gengæld heldige andre 
gange, fx om sommeren. Vi 

kom jo på verdenskortet sidste vinter. 
Der var turister, der kom herover bare 
for at se al den sne. Vi blev omtalt på 
CNN og hvad ved jeg. Nu er det 2 år i 
træk, vi har haft så meget sne, så det 
store hit herovre er også at købe sne-
slynger, så man er klar til, når sneen 
kommer, og man skal ud og rydde 
indkørslen.

Men da sneen var væk, så forandrede 
landskabet sig kraftigt. Min yngste 
søn sagde til mig engang i foråret, at 
hvis turisterne kommer nu, så aner de 
jo ikke, hvor de skal køre hen! For alle 
vejskiltene var væltede, molesterede 
eller revet op af de her store maskiner, 
der havde forsøgt at rydde sneen 
væk. Så det er godt, vi har nogle gode 
somre, hvor vi kan rydde op efter sne-
rydningen.

” Der lå sne op til livet, når man 
mødte om morgenen, og så arbej-
dede man bare nedad”
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Saltning er bare en af opgaverne for Lejerbos blå mænd. Her er det varmemester Claus Pedersen, der er i gang.

Vinteren betød lige så store mængder arbejde som sne for varmemestrene Erik Due og Claus Pedersen på Bornholm.
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Energi-0 boligen er en selvforsynende bolig, hvad an-
går energi. Den sørger selv for at opvarme både bolig 
og brugsvand via solenergi. Indtil videre er Energi-0 
boligen på vej til at blive bygget f lere steder i landet, 
og i Taastrup ved København begyndte byggeriet for 
alvor i december 2011. Allerede i september var der 
mulighed for at se en færdig Energi-0 bolig, da netop 
sådan et hus var en vigtig del af Lejerbos stand på Al-
mene Boligdage. 

Og Lejerbos udviklings- og byggechef, Ulrik Steen Jensen, 
mener bestemt, at Energi-0 boliger er vejen frem: ”Ser man 
på en beboers månedlige leje inkl. forbrug, så er det på 
energidelen, at udgifterne for alvor stiger. Hvis vi vil have 
attraktive boliger, må vi derfor reducere den energi, de for-

Flyvefærdig Energi-0 bolig
I 2010 blev Lejerbos Energi-0 bolig født, og i 2011 har den taget sine 
første skridt ud i verden. Ikke bare er der givet tilsagn til byggerier 
rundt om i landet, det første egentlige byggeri er også i gang, og til 
Almene Boligdage i september stod boligen opført i fuld størrelse. 

bruger. Og målet må være en energineutral bolig, hvor 
man ikke skal tænke på, hvad forbrugsøkonomien er, fordi 
den er låst fast til nærmest ingenting”. 

Grøn bolig til de samme penge
Det ekstraordinære ved Energi-0 boligen er, at den trods de 
energibesparende tiltag ikke er dyrere at opføre end tradi-
tionelle boliger. Det skyldes, at byggemetoden er gjort så 
standardiseret som muligt. De penge, der kan spares, sæt-
tes tilbage i boligen i form af energimæssige foranstaltnin-
ger til fx udnyttelse af solenergi. 

For beboerne vil det derfor koste det samme at bo i en 
Energi-0 bolig som i en almindelig familiebolig. Det vil må-

FORBRUGSøKONOMi i 
ENERGi-0 BOLiGER

Med	en	gennemsnitlig	rumtempera-
tur	året	rundt	på	omkring	20	grader,	
er	energiforbruget	mellem	0	og	1	kw	
pr.	kvadratmeter.	Er	din	bolig	på	100	
kvm	er	varmeudgiften	500-700	kroner	
årligt	inkl.	afgifter.	I	fremtiden	vil	bedre	
solceller	desuden	kunne	generere	så	
meget	strøm,	at	også	forbrugs-el	kan	
oplades	i	boligen,	så	beboerne	kan	
spare	på	elregningen.		

Læs	mere	om	Almene	Boligdage		
på	side	48
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ske endda blive billigere i fremtiden, hvis energipriserne 
fortsætter med at stige, som vi har set de seneste år. 

Men skal almene boligorganisationer være med til at udvikle 
energivenlige boliger? Det mener Ulrik Steen Jensen i hvert 
fald:  ”Vi kan sagtens sige, at vi kun vil konkurrere på kva-
dratmeter-lejen. Men vi vil gerne stille nogle gode boliger 
til rådighed for vores lejere, som også på sigt er en god bo-
lig at bo i. Og derfor er det oplagt, at vi skal den her vej. Og 
så gør det jo ikke noget, at boligerne fra dag ét er lige så 
billige som en almindelig familiebolig. Hvis man gør det op 
inkl. forbrug, bliver den endda mere konkurrencedygtig”. 

Hvorfor lade være?
Også kommunerne kan se det interessante i Energi-0 boli-
gen. Mange har nemlig en vision om at blive en grøn kom-
mune, men den er svær at føre ud i livet. Og her er Energi-0 
boligen et oplagt valg, fordi den er nem at håndtere, og 
fordi de kan bygges til samme pris som traditionelle boli-
ger, da den kommunale grundkapital er den samme. 

Og at Energi-0 boliger er fremtiden inden for byggeriet, er 
Ulrik Steen Jensen ikke i tvivl om. Både ud fra et økonomisk 
perspektiv for den enkelte beboer, men også i forhold til de 
love og krav, de almene boliger bygges under i fremtiden: 
”Der er et nyt bygningsreglement på vej, og her er det ty-
deligt, at der kun er én vej, og det er hen mod de standar-
der, som Energi-0 boligen allerede lever op til. Og jeg kan 
heller ikke se de gode argumenter for IKKE at bygge sådan 
her – kun vanetænkning kan bremse os”. 

HVOR ByGGER Vi 
ENERGi-0 BOLiGER?

•	 Taastrup:	6	boliger	til	familier	med	handicap-
pede	børn	–	indflytning	juli	2012

•	 Kolding:	39	familieboliger	på	Lykkegårdsvej	–	
indflytning	sommer	2013

•	 Ishøj:	15-20	familieboliger	–	forventet	tilsagn	
2012

•	 Brøndby:	35-40	familieboliger	–	forventet	
tilsagn	2012-13

HVEM ByGGER?

Energi-0	boligen	bygges	i	et	samarbejde	mel-
lem	arkitekt	Vilhelm	Lauritzen,	ingeniørfirmaet	
Orbicon	og	Lejerbo.	Dette	hold	er	fast	og	er	sam-
mensat,	så	Lejerbo	kan	garantere,	at	boligerne	
både	lever	op	til	de	energimæssige	krav,	og	at	
arkitekturen	er	i	orden.	

Så indbydende er den, den nye Energi-0 bolig. Her opført i Bella Center til årets Almene Boligdage.
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”her er pænt, og det 
er godt indrettet”

Begge steder har der været sat stor fokus på at få de nye 
lokaler til at fremstå indbydende for kunderne og samtidig 
være tidssvarende arbejdspladser, der imødekommer 
medarbejdernes behov.

Holstebro: Over al forventning
I Holstebro fortæller Tina Rørstrøm og Else Brødbæk Pe-
dersen om deres proces med at få Boligselskabet Holste-
bros kontor og Lejerbos kontor til at blive ét fælles kontor:

”Jeg tror, det har været svært 
for begge parter. Nu blev 
jeg jo først ansat i marts 
2011, så jeg kunne måske 
bedre se det lidt udefra. Og 

begge parter var i hvert fald meget spændte”, fortæller 
Tina.

Og Else supplerer: ”Ja, det var træls til at starte med, men 
det er gået over alt forventning. Alle er glade for at komme 
på arbejde hver eneste dag”.

”Det er altid det uvisse, der er utrygt, men fra dag ét var 
stemningen vendt” siger Tina.”Det har været en rigtig god 
ide, at vi skulle blandes og sidde sammen”.

Det tæller også på plussiden, at rammerne er i orden, selv 
om der ikke er alt for meget plads: ”Det gør ikke noget at 
sidde tæt, for vi kommer hinanden ved”, mener Tina. Og 
Else fremhæver de gode omgivelser: ” Jeg synes, her er 
pænt, og det er godt indrettet. Vi har et dejligt stort møde-
lokale, hvor vi kan være alle sammen”.

Regionskontorer holdt flyttedag
To forskellige steder i Lejerbo har regionskontorerne skiftet adres-
se i 2011. I Holbæk skete det, fordi lokalerne længe havde været for 
trange for både medarbejdere og kunder. Og i Holstebro fandt flyt-
ningen sted, da Lejerbos regionskontor i Herning flyttede sammen 
med Boligselskabet Holstebros kontor på Thorsvej i Holstebro. 

Holbæk: Med i hele processen
I Holbæk var situationen en anden; her var det tidligere re-
gionskontor både for lille og funktionelt dårligt. Da medar-
bejderne første gang var med ude og se de nye lokaler i 
den nedlagte kaserne, var det nærmest en ruin. Men det 
skulle vise sig at blive rigtig godt. Ikke mindst fordi medar-
bejderne var med i hele processen, fortæller Jette Houborg 
og Ulla Madsen fra Holbæk-kontoret.

”Det har været en lang proces, hvor vi er blevet hørt og har 
været med undervejs. Vi blev delt op i hold, så to af os skul-
le se på kontormøbler, to andre skulle finde kunst og så vi-
dere", fortæller Jette.

Og de fysiske rammer har gjort en forskel i hverdagen, me-
ner Ulla: ”Kontoret er fx blevet handicapvenligt, så man nu 
komme ind med en kørestol. Før måtte kunden vente nede 
ved døren, og så måtte vi komme ned til dem”. 

Også medarbejdernes arbejdsmiljø er der tænkt på i det 
nye kontor. Her fremhæver Jette og Ulla blandt andet per-
sonaletoilettet, ekspeditionsskranken, der giver medarbej-
derne tryghed og et lyst og venligt spiserum med plads til 
hele personalet.

Spørger man, hvad de to er mest stolte af, kommer svaret 
promte: ”Det vi laver hver dag!” Men Jette fremhæver også, 
at kontoret fx har profileret Lejerbo-farverne sådan, at alle 
mapper er holdt i Lejerbos farver. ”Og så har vi fået et rigtig 
godt mødelokale med plads til 30-40 mennesker. Her kan 
vi fx holde julefrokost med alle vores ejendomsfunktionæ-
rer”, slutter Ulla.



Else Brødbæk og Tina Rørstrøm nyder en kop kaffe i de gode omgivelser i Holstebro.

Jette  Houlberg og Ulla Madsen har været med i processen, da Holbæk-kontoret indrettede lokaler.
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Regionskontorer holdt flyttedag
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Da Lejerbos ledergruppe i 2011 gen-
nemgik ledelsespolitikken stod det 
klart, at den trængte til en makeover. 
Ikke bare for at komme til at se bedre 
ud, men for fortsat at kunne være et 
pejlemærke for den ledelseskultur, vi 
gerne ser fremmet i Lejerbo. En ledel-
seskultur, der understøtter Lejerbos 
visioner; ikke mindst visionerne om at 
sætte personaleledelse i fokus, at ud-
nytte fællesskabets fordele og om at 
skabe resultater på en lang række om-
råder. 

Samtidig er ledelsesopgaven i Lejerbo 
temmelig kompleks i forhold til andre 
typer virksomheder; dels fordi vi er en 
decentral organisation, dels fordi vi 

Ledelsespolitik - en fælles opgave 
har en kultur med højt til loftet og 
store forventninger til den enkelte 
medarbejder og leder om at gribe de 
bolde, der kommer forbi og selv drib-
le dem videre. 

Derfor var der ingen tvivl om, at en ny 
ledelsespolitik skulle være en fælles 
opgave for hele ledergruppen. Sekre-
tariatet tilrettelagde en proces, der 
betød, at alle kom i arbejdstøjet: Over 
to dage udviklede, diskuterede og 
kvalitetssikrede ledergruppen en le-
delsespolitik. Og resultatet blev en le-
delsespolitik, der er så enkel og an-
vendelig, at den kan bruges i alle dele 
af Lejerbo. 

Politikken lyder:
Ledelsen i Lejerbo sætter retning, 
skaber mening og sikrer resultater

Den meget enkle politik bliver forkla-
ret og uddybet en smule, men får re-
elt ben at gå på når ledere og medar-
bejdere fylder mening i den. Da 
politikken var færdig, gik alle leder-
gruppens medlemmer derfor tilbage 
i deres egen afdeling eller kontor og 
sørgede for, at politikken blev kendt 
og implementeret. Så nu har Lejerbos 
ledere et redskab, de kan se deres 
egne ledelsesopgaver og prioriteringer 
i forhold til, uanset hvor i organisation-
en de befinder sig.

”Det,	at	vi	har	været	gennem	en	
god	og	konstruktiv	workshop	–	
og	efterfølgende	proces	–	har	
betydet,	at	jeg	har	’købt’	resulta-
tet	og	gjort	ordene	og	meningen	
med	dem	til	mine	egne.	Budska-
bet	er	let	at	huske	og	kommuni-
kere”.	Mariane, forretningsfører

”Vores	ledelsespolitik	er	ved	
sidste	revidering	gjort	mere	
oprationel	og	er	et	godt	værktøj,	
som	kan	anvendes	i	dagligdagen	
af	alle	–	ledere,	mellemledere	
og	den	enkelte	medarbejder	–	
både	administrativt	og	i	marken”.  
Michael, forretningsfører ”Den	nye	ledelsespolitik	hjælper	

os	med	at	have	fokus	på	ledelse,	
blandt	andet	ved	at	vi	i	alle	de	
sammenhænge,	hvor	det	er	
relevant,	taler	om	ledelse	med	
afsæt	i	ledelsespolitikken”.	Mette, 
sekretariats- og personalechef
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”Ledelsespolitikken	sætter	de	
overordnede	rammer	for	ledelse	
i	Lejerbo.	Det	er	så	op	til	den	
enkelte	leder	at	udfylde	disse	
rammer,	så	det	giver	mening	
for	pågældendes	afdeling	og	
medarbejdere.	Den	metode,	jeg	
valgte,	var	at	gennemgå	ledel-
sespolitikken	med	mine	fortolk-
ninger	på	et	afdelingsmøde	og	
efterfølgende	have	en	dialog	
med	medarbejderne	om	det”. 
Jens, it-chef

Hele Lejerbos ledergruppe var i sving, da der skulle laves ny lederpolitik.



Der var både mulighed for at blive skrevet gratis på ventelisten og for at se Energi-0 boligen live på årets Almene Boligdage.
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2.-3. september 2011 var den almene branche samlet i Bella 
Center til Almene Boligdage arrangeret af BL. Som de fore-
gående gange var der workshops og foredrag samt en 
messe for beboerdemokrater og ansatte. I 2011 var messe-
delen udvidet, så der ud over leverandører, også var stande 
fra en lang række almene boligorganisationer. 

Lejerbo havde også en stand, og 
den var bygget som et køkken, 
hvor de besøgende rundt om spi-
sebordet kunne skrive sig op til Le-
jerbos boliger, høre mere om pro-
dukter som fremtidssikring og 
tryghedspakken og få generel information om Lejerbo. 
Men langt den største del af standen var optaget af en 
Energi-0 bolig i fuld størrelse, der var indrettet med både 
køkken og møbler. Boligen var standens store trækplaster, 
og rigtig mange mennesker kiggede forbi i løbet af de to 
dage. 

Bolig til at tage og føle på
Til at passe Lejerbos stand var bl.a. sagsbehandler Hanne 

Køhlert og udviklingskonsulent Jakob Bøjen. Og de er ikke i   
tvivl om, at Lejerbos stand tiltrak sig opmærksomheden på 
messen. Især på grund af én ting: Energi-0 boligen.
"For mange var Energi-0 boligen lidt af en øjenåbner. Jeg 
tror, der er mange, der har en fordom om, at almene boliger 
kun kan være en kedelig blok. Derfor var det godt, at det 

var så konkret, at den vir-
kelig var der. Eventuelle 
nye lejere kunne gå rundt 
i boligen, åbne dørene 
og se og mærke køkke-
net. Det giver et meget 
bedre indtryk end en bro-

chure" starter Jakob, og Hanne supplerer:
"Det var også virkelig godt, at den var møbleret. Ellers står 
man og kigger på nogle værelser og tænker, at der kan man 
da ikke få noget proppet ind. Men når der står en seng og en 
lampe, så kan folk fornemme boligerne meget bedre."

Et udstillingsvindue
Blandt de besøgende på messen var en del boligsøgende, 
og mere end 50 skrev sig op til boliger i løbet af de to dage. 

Det er sjovt at vise Lejerbo frem!

”For mange var Energi-0 
boligen lidt af en øjenåbner”
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Og Hanne oplever stadig, at folk ringer ind på baggrund af 
information, de fik på Almene Boligdage. Men også andre 
end boligsøgende dukkede op, og for denne målgruppe 
var Energi-0 boligen i fokus:

"Der var folk fra andre boligselskaber henne og spørge til 
boligen, fordi de gerne ville høre lidt mere teknisk om, 
hvordan den bliver fabrikeret, hvad den koster at opføre og 
så videre. Så der kunne vores byggeafdeling få nogle gode 
kontakter op at stå. Også vores egne beboerdemokrater 
kiggede forbi, hvis de alligevel var på messen," fortæller Ja-
kob.

Messe med mere
For Hanne og Jakob var Almene Boligdage mere end bare 
en messe. Det var også en øvelse for de involverede med-
arbejdere i at samarbejde på tværs af afdelinger og nor-
male arbejdsopgaver. Og ingen af dem er i tvivl om, at de 
også vil stille op næste gang, muligheden byder sig:  

"Jeg synes, det er rigtig godt at lave nogle ting på tværs og 
lære hinanden at kende på en anden måde. Og så synes jeg 
selve messen var rigtig god. Det er jo også en reklame for 
Lejerbo; at folk finder ud af, hvem vi er, hvor vi ligger osv. 
Jeg elsker det! Jeg synes, det er sjovt at vise Lejerbo frem," 
siger en begejstret Hanne, og Jakob er enig:

"Som medarbejder var det sjovt at have den der salgshat 
på. Vi kan begge to lide det, og jeg tror også det var derfor, 
vi hyggede os med det! Men hvis man skal være lidt kritisk, 
så kunne man godt have flere skilte og noget, der sprang 
mere i øjnene med på sådan en stand. Vi skal blive endnu 
bedre til at tænke i salg og udlejning".

Og det må vi så øve os på indtil næste gang, der er Almene 
Bolidage. Det bliver efter planen i 2014. 

WORKSHOPS

Formand	i	Lejerbo	København,	Jan	Hyttel,	og	
økonomichef	Henrik	Engstrøm	havde	work-
shoppen	’Styringsdialog	og	dokumentations-
pakke	i	praksis’,	hvor	de	fortalte	om,	hvordan	
beboerdemokratiet	i	Lejerbo	er	en	aktiv	med-
spiller	og	deltager	i	alle	styringsdialogmøder.

Lejerbo	deltog	også	i	messen	med	workshops.	
Kommunikationschef	Tine	Staun	Petersen	kørte	
workshoppen	’Beboerdemokratiet?	Det	er	da	
en	lukket	fest!’	Om	rekruttering	til	beboerde-
mokratiet.
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Årets illustration viser et sprællevende minisamfund, hvor 
livet udspiller sig i mange former. Forskellige steder i dette 
liv dukker Lejerbo op og bliver en del af den helhed, som 
minisamfundet udgør. Præcis som Lejerbo gør i det store 
samfund.

Anders Arhøj er navnet på årets illustrator. Han designer 
desuden smykker og tekstiler; han laver illustrationer for 
Euroman, Soundvenue og Berlingske, børnebøger og me-
get andet. Han laver både web- og grafisk design og ar-
bejder desuden i træ og keramik. Og så er hans illustra-
tioner kendte og elskede i mange børnefamilier landet 
over. Det er nemlig ham, der står bag mange af illustra-
tionerne i DRs børneunivers; ikke mindst er den lille bi 
Oline, der også er vignetten for hele børneuniverset, et 

Om årets illustrator

hit. Så det er noget af en multikunstner, der har lavet årets 
illustration. 

Årets illustrator har tidligere udtalt, at han blev tegner for at 
slippe for at blive voksen. Og netop det naive fantasiuni-
vers, som årets illustration er, forklarer måske meget godt, 
hvad der er så tiltrækkende ved den tanke.

Anders Arhøj er født i 1979, har boet og studeret i Japan, og 
har her fundet inspiration, der stadig går igen i mange af 
hans arbejder. I 2006 etablerede han sit eget designstudio, 
ARHOJ. Desuden har han bureauet Venom Yom og web-
shoppen Woven Flesh.com. Han har modtaget en række 
danske priser, og er udvalgt til Danish Crafts (insitution un-
der Kulturministeret) til Craft Collection 14 (2010) og 15 
(2011) med keramik og stofdesigns.



Fakta om Lejerbo i 2011

Nybyggeri 
•	 Lejerbo	afleverede	i	2011	86	nybyggerier:	60	ungdomsboliger,	

21	plejeboliger,	4	familieboliger	og	1	serviceareal.
•	 Der	var	i	2011	537	boliger	under	opførelse:	297	familieboliger,	

172	plejeboliger,	28	ældreboliger,	21	boliger	i	seniorbofælles-
skab,	13	boliger	under	ombygning	til	ældreboliger,	5	service-
arealer	og	1	institution.

•	 Derudover	var	der	548	boliger	under	programmering	og	
projekt	ering	i	2011.

renovering
•	 Der	blev	i	2011	afleveret	renoveringer,	byggeskadesager	mv.	for	

62	mio.	kr.	Der	var	sager	under	udførelse	for	1.050	mio.	kr.	og	
renoverings-	og	byggeskadesager	mv.	under	programmering	og	
projektering	for	368	mio.	kr.

ansatte
•	 Lejerbo	har	ca.	200	ansatte	i	administrationen,	inklusiv	deltids-

ansatte.
•	 Knapt	520	ansatte	i	driften.
•	 Godt	40	boligsociale	medarbejdere	eksklusiv	lommepenge-

ansatte,	miljøambassadører	mv.

Fraflytninger
•	 I	2011	håndterede	Lejerbo	4.739	fraflytninger	i	familieboliger.	

Det	svarer	til	en	fraflytningsprocent	på	14,24.	Et	lille	fald	i	for-
hold	til	2010	hvor	fraflytningsprocenten	for	familieboliger	var	på	
15,29.
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