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2012 har i mange henseender været 
domineret af arbejdet med projektet 
SAM_BO, der både har fyldt meget på 
dagsordnen i Lejerbo og trukket mange 
ressourcer. Projektet handler ikke kun 
om ny it, men også om nye processer 
og nye måder at arbejde på.

Pligt til at forbedre os
SAM_BO drejer sig derfor om at for-
bedre den daglige drift for både 
beboere, bestyrelser og ansatte. Og 
om at vi bliver mere effektive og får 
endnu mere kvalitet i løsningerne, 
hvilket selvfølgelig betyder noget for 
beboernes husleje. Huslejen er i de 
fleste danskeres økonomi den vig-
tigste post, ikke mindst i en tid som 
denne. Og kan vi bidrage til at holde 
huslejen nede, samtidig med at kva-
liteten af vores boliger bliver bedre, 
så er det en forpligtelse, vi skal tage 
alvorligt. 

Når Lejerbo har fået ny direktion og 
ny organisering af strukturen i admi-
nistrationen, er det netop for at kun-
ne understøtte de nye integrerede 
processer bedst muligt. Den tre mand 
store direktion, der består af admini-
strerende direktør Palle Adamsen, 
direktør Henrik Ricken og direktør 
Ulrik Steen Jensen, er sammensat, 
så der både er fokus på de udad-
vendte opgaver, på de understøt-
tende opgaver, på processerne og 
på helheden.

Også udadvendte
Men selv om vi har været optaget 
af SAM_BO og af at passe driften 
af de mere end 40.000 boliger, så 
har året også budt på masser af 
god kontakt med omverdenen. I 
nogle tilfælde har det været Lejerbo, 
der inviterede. Som fx når vi lavede 
aktiviteter, der var for hele lokalom-
rådet. Eller når vi tog på messer, 
konferencer og møder og præsen-
terede Lejerbo. I andre tilfælde var 
det omverdenen, der fik øjnene op 
for det, Lejerbo kan og præsterer. 
Som fx da rygtet om Lejerbo nåede 
flere kongehuse. Da frivillige, med-
arbejdere eller projekter blev beløn-
net med priser. Eller da Lejerbo li-
gefrem blev en turistattraktion. 2012 
har på den måde været et år fyldt 
med fest.

Bomstærk 
Årsberetningen rummer historier om, 
hvordan Lejerbo på den ene side er 
bomstærk til sin kerneforretning, som 
er drift, udlejning, nybyggeri, reno-
veringer, beboerdemokrati og så 
videre; det gør, at Lejerbos kompe-
tencer efterspørges af samarbejds-
partnere som kommuner og andre 
boligselskaber. Og så gør det os i 
stand til at levere ydelserne til en 
fornuftig pris i en god kvalitet. Styr-
ken i kerneforretningen gør os  
desuden i stand til at håndtere alle  
mulige skematikker, kommunale sam-

Stærk nok til at være modig
Det kræver mod at kaste sig ud i store projekter og nyskabende ak-
tiviteter. Og mod kræver styrke. I 2012 viste Lejerbo, at begge dele 
i den grad er til stede i organisationen.

Palle Adamsen 



5Lejerbo • Beretning 2012 

arbejder og ændret lovgivning, som 
når det fx i skrivende stund stadig 
er usikkert, hvordan lovgivningen 
omkring solceller lander, ja så finder 
vi ud af at håndtere det.

På den anden side er der historierne 
om enestående løsninger, spæn-
dende projekter og nyskabende 
tiltag. Historier, der ikke ville kunne 
finde sted, hvis det ikke var for den 
bomstærke kerneforretning, der net-
op giver os luft til at kunne være 
fleksible, kreative og udviklings-
orienterede. 

En god lokal 
samarbejdspartner
På den måde kan vi understøtte, at 
Lejerbos boligorganisationer bliver 
gode lokale samarbejdspartnere for 
kommunerne, for andre boligselska-
ber, foreninger og så videre. De lo-
kale behov og forudsætninger skal 
honoreres og imødekommes. Derfor 
har hovedbestyrelsen og direktionen 
været optaget af, at den grundlæg-
gende struktur er på plads og kan 
understøtte de to sider af sagen: 
Hverdagen og festen. 

Fordelen ved på den ene side at 
være stor og stærk med centrale 

kompetencer og på den anden side 
være forankret i det lokale gennem 
boligorganisationerne er uomgæn-
gelig. I 2012 har vi været optaget af 
at udnytte de fordele, som netop vi 
har af den grund – og det skal vi 
også være i 2013.

Hverdag og fest
Det kræver mod fra både lokal og 
central side, når vi kaster os ud i de 
nye projekter og aktiviteter. Det hav-
de nok i første omgang været nem-
mere at købe et fikst og færdigt it-
system. Men både hovedbestyrelsen 
og direktionen tror på, at vi kan få 
en enestående løsning ud af at væl-
ge den – i hvert fald i første omgang  
– mere besværlige løsning. På sam-
me måde havde det været nem-
mere for boligafdelingerne i Holste-
bro, hvis spejderne havde fundet et 
andet sted til deres aktiviteter. Men 
de troede på, at det på den lange 
bane ville gavne afdelingen, fordi 
det gav afdelingens børn og unge 
nogle nye muligheder. Fælles for 
historierne er, at Lejerbo kun kan 
have modet til de festlige løsninger, 
fordi vi også arbejder på at styrke 
hverdagen.

God læselyst! 

”Lejerbos boligorganisationer bliver 
gode lokale samarbejdspartnere”

Kenneth Høfler
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OMVERDENEN KIGGER PÅ LEJERBO
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Lejerbo-afdelingen Købmandsgården i Skælskør havde i en længere 
periode haft problemer med at tiltrække nye lejere. En renovering af 
boligerne blev startskuddet til en lidt anderledes udlejningsindsats, 
der markedsførte afdelingen som en lokalhistorisk perle.

Forretningsfører i Holbæk, Mariane Toft-Dallgaard fortæl-
ler her om projektet, der kulminerede i november 2012 
med et stort åbent hus-arrangement.

Hvad var problemerne med Købmandsgår-
den i Skælskør?

Før renoveringen var der kun beboere i 4 ud af 20 boli-
ger, så vi vidste, at vi måtte gøre noget for at fylde bolig-
erne op efter renoveringen. Derfor søgte vi penge i Le-
jerbos hovedbestyrelses pulje til udlejningsindsatser. Vi 
fik 140.000 kr. bevilget, 
hvoraf vi brugte en stor 
del til et åbent hus-arran-
gement i afdelingen. Re-
sten skal bruges til andre 
tiltag for at tiltrække nye 
lejere.

Hvad foregik der til åbent hus-arrangementet?

Vi brugte to af de store lejligheder, hvor der i den ene 
stod en boligrådgiver og fortalte om boligerne og hjalp 
folk med at skrive sig op på en medbragt pc. I den anden 
lejlighed lavede vi en cafe, hvor folk kunne få øl og vand, 

og så havde vi hyret en pandekagebager, der uddelte 
omkring 150 pandekager. Det siger lidt om antallet af 
gæster, der kiggede forbi. De to lejligheder ligger inde i 
gården allerlængst fra gaden, så vi havde hyret en mu-
siker, der med sin musik kunne trække folk ind i gården. 
Og så havde vi selvfølgelig også sat banner og flag op 
og generelt klistret det til, vi kunne, for at gøre opmærk-
som på os selv. Det varede fra klokken 13 til klokken 16, 
og der var et flow af mennesker hele tiden. Gitte, der er 
formand i afdelingen viste folk rundt i lejlighederne i hold. 
For hvert kvarter var der et nyt hold, og hun havde travlt 

hele dagen.  
Journalist Kim Tverskov 
fortalte de besøgende 
om afdelingens historie. 
Og derudover var der 
taler fra organisations-
formanden, borgmeste-
ren, Lejerbos projektle-

der og mig selv. Borgmesteren havde på forhånd meddelt, 
at hun nok kun havde tid til at være der i 15-20 minutter, 
men hun blev faktisk i 1½ time og hyggede sig med de 
mennesker fra byen, der var mødt op. 

Virkede det så? 

Ja, det synes jeg. Vi fik skrevet en del på venteliste og 
fik også i tiden efter flere beboere ind i afdelingen. Lige 
nu (februar 2013, red.) er der udlejet 16 ud af 20 boliger 
i afdelingen. Og grunden til, at indsatsen virkede, var, at 
vi greb det ret professionelt an. Vi nedsatte en gruppe 
med mig selv som styringsofficer og med Kim Tverskov, 
der i forvejen arbejder i vores boligsociale projekt i Hol-
bæk som imagemedarbejder. Han lavede alt fodarbejdet 
med fx at researche hos lokalhistorisk forening og styre 
presse- og markedsføringsindsatsen.

Inden arrangementet havde vi annonceret i lokalaviser, 
ved opslag i Skælskørs butikker osv. Og selvfølgelig 

”Grunden til, at indsatsen 
virkede, var, at vi greb det ret 
professionelt an”

Lokalhistorisk perle

Borgmester i Slagelse Kommune, Lis Tribler, holdt tale for de 
fremmødte gæster i Købmandsgårdens smukke, fælles gård. 
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også på porten ind til afdelingen. Så der var virkelig lagt 
en indsats i at gøre nærområdet bekendt med, at der 
skete noget særligt i Købmandsgården den dag.

I markedsføringen af arrangementet har I 
spillet meget på historien bag bygningen – 
hvorfor det?

Det var for at tiltale folk, som kunne synes, at det var hyg-
geligt at bo i noget med så meget sjæl og historie. Der 
er altså en helt særlig sjæl i bygningen, som bestemt 
ikke er som de fleste andre af vores afdelinger. De kan 
selvfølgelig være nok så hyggelige, men Købmandsgår-
den tiltrækker nok en anden gruppe boligsøgende. Den 
typiske indflytter kommer fra eget hus og ønsker at bo 
midt i byen uden en have at passe og samtidig bo sådan 
lidt sjovt og kunne sige, at de bor et sted med en fanta-
stisk historie. 

En ekstra krølle på historien er, at turistbureauet i Skæl-
skør har taget os med i deres guidede ture i byen. Så 
når man tager på byvandring med turistkontoret, så får 

man historien om Købmandsgården. Vores primære mål 
er at få lejet boligerne ud, og det ved jeg ikke, om vi op-
når direkte ved de her ture, men man udbreder i hvert 
fald kendskabet til boligerne. Og så er det 
hyggeligt.   

KØBMANDSGÅRDEN I SKÆLSKØR
Afdelingen består af 20 boliger med 1-4 værelser og ligger i en ombygget 
købmandsgård på 3 etager. Nogle af boligerne er i to plan og enkelte har 
egen, privat have. Bygningen er en fredet bindingsværkskonstruktion, så der 
må fx ikke ændres på bygningens farve eller udseende.

Afdelingen ligger midt i Skælskør, tæt på havnen.

Boligerne koster 3-8.000 kr. i husleje om måneden og er fra 39 til 110 kva-
dratmeter store. 

Læs mere om afdelingen på http://afd401-0.lejerbo.dk.

Mariane Toft-Dallgaard, der er forretningsfører i Holbæk, med et 
billede af  den nyrenoverede købmandsgård. 



9Lejerbo • Beretning 2012 9

Social bæredygtighed er blevet et nyt, 
hot begreb. Når det bruges i almene 
boligsammenhænge, betyder det vel 
noget i retning af at skabe de bedste 
muligheder og betingelser for, at be-
boerne i et givet boligområde kan 
klare sig selv og få et godt boligliv. At 
boligområdet så at sige er i stand til 
at hvile i sig selv socialt set, uden hjælp 
fra projekter, beboermedarbejdere, 
ssp-konsulenter, pædagoger og så 
videre. En smuk og efterstræbelses-
værdig tanke, men spørgsmålet er, 
om boligområder, der over en lang 
årrække har haft store sociale udfor-
dringer på den forholdsvis korte tid, 
en boligsociale helhedsplan løber, kan 
blive socialt bæredygtige. 

KORT TID TIL 
STORE FORANDRINGER

Erfaringen fra boligområder som 
Havrehøj i Thisted, Danmarksgården 
på Frederiksberg, Akacieparken og 
Gyldenrisparken i København viser 
i hvert fald, at det altid ikke giver me-
ning at slippet taget helt, når en hel-
hedsplan udløber. 

Groft sagt kan boligafdelingen stå i 
en af tre situationer, når en helheds-
plan løber ud. Den ene situation kan 
være, at det på trods af en god udvik-
ling er indiskutabelt, at der er brug for 
en boligsocial indsats i længere tid. 
Her vil man typisk søge om forlæn-
gelse af de boligsociale helhedsplaner 
for at sikre, at de gode resultater ikke 
bare er en engangs forestilling. Det har 
man fx gjort på Havrehøj i Thisted og 
i Akacieparken i København. 

LOKALE LØSNINGER

Andre steder er dilemmaet, at det så 
at sige går for godt til, at boligaf delingen 
umiddelbart kan få støtte til en ny bo-
ligsocial helhedsplan. Her finder man 
typisk lokale løsninger, om ikke andet 
så til en ny helhedsplan er på plads. 
For eksempel er man i Danmarks-
gården gået sammen med Frederiks-
berg Boligselskab om en løsning, der 
er finansieret af kom  mun en, afdelingen 
og boligorganisationen, så man får 
mere tid til at forankre de resultater, 
der blev skabt med den tidligere bo-
ligsociale helhedsplan.

I Gyldenrisparken har afdelingen 
besluttet at finansiere en deltids-
aktivitetsmedarbejder, der skal vide-
reføre dele af de aktiviteter, helheds-
planen satte i søen, inden den løb 
ud ved årets udgang.

FORANKRING LIGGER 
I STRATEGIEN

Endelig kan der være steder, hvor 
den sidste boligsociale medarbejder 
lukker og slukker med helhedspla-
nens udløb. Tilbage er bestyrelse, 
beboere og ejendomsfunktionærer 
til at sørge for at holde de gode tak-
ter. I Lejerbo har man arbejdet hårdt 
på at koble de boligsociale indsat-
ser sammen med driften af bolig-
området ved hjælp af strategien 
”Evnen til at bo”, netop for at sikre 
en forankring. For eftersom driften 
af et boligområde ikke er baseret 
på projekter, puljer og tidsbegræn-
sede tiltag, så er det netop en del 
af svaret på, hvordan en forankring 
kan ske, og på hvordan boligom-
råderne kan blive socialt bære-
dygtige.  

De boligsociale helhedsplaner, der blev sat i værk for en håndfuld år 
siden, er løbet ud i 2012. Men er fem år nok til at løse alle problemer? 
I de af Lejerbos udsatte boligområder, hvor den boligsociale helheds-
plan er løbet ud, har man fundet forskellige løsninger.

Når den boligsociale helhedsplan  løber ud

Gyldenrisparken er en af  de boligafdelinger, hvor den boligsociale helhedsplan er løbet ud. Her har afdelingen selv valgt at poste 
penge i fortsættelsen af  gode fælles aktiviteter for beboerne.
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2 prinser,  
1 boligafdeling 
og hundredevis af mennesker
27. marts 2012 ankom en kortege af mørke biler til Gyldenrisparken på Ama-
ger. Ud af den forreste bil steg både Englands Prins Charles og vores egen 
Kronprins Frederik. I den næste times tid fik de en rundtur i afdeling en og 
drak til sidst en kop te på plejehjemmet, der ligger midt i afdelingen. Det 
kongelige besøg blev kulminationen på en årelang renovering og helheds-
plan, der kunne fejre sin afslutning på festligste vis.
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For både beboere og ansatte i Gyldenrisparken var be-
søget en fantastisk oplevelse, som bestemt ikke bliver 
glemt lige foreløbig. Også selvom det for ejendomsfunk-
tionærerne betød lidt ekstra arbejde i tiden op til. Var-
memester Michael Jensen fortæller:

”Før besøget havde jeg aftaler med politiet og PET, hvor 
vi gik den rute igennem, som prinserne skulle tage. Da 
ruten var på plads, gjorde vi selvfølgelig lidt ekstra ud 
af rengøringen. Der blev revet og fejet og hakket ukrudt 
og sådan noget, som vi synes trængte. Og så var der 
lidt rester fra renoveringen, der lå og flød, som vi fik fjer-
net. Det var vi nået til alligevel, men nu optimerede vi og 
fik det fjernet med det samme. Det var også efter råd fra 
politiet, som gerne ville have det væk, så folk ikke kunne 
gemme sig bag det.” 

Blomster skal der til
Gårdmand Henrik Jørgensen, der til daglig tager sig af 
plejehjemmet Bomi-Parken i Gyldenrisparken var også 
med i forberedelserne:

”På plejehjemmet malede vi blomsterkummerne foran 
indgangen, hvor prinserne skulle ankomme, og plantede 

pelargonier, så det så pænt ud. Blomsterne var vi endda 
i Sverige og hente, fordi man ikke kunne få dem på plan-
teskolerne herhjemme på det tidspunkt. Men svenskerne 
var foran, og så måtte jeg jo derover og hente dem.” 

Michael sad med ved det afsluttende panel på plejehjem-
met, hvor de to prinser mødte beboere fra afdelingen og 
flere medlemmer af afdelingsbestyrelsen. På den måde 
var han helt tæt på, og han er ret imponeret over især 
Prins Charles:

”Jeg havde nok forventet, at det blev en lidt forvirret 
dag, men så spillede det hele bare og blev rigtig godt! 
Det var afslappet og stille og roligt. De slentrede lige-
som bare afsted og snakkede med alle dem, de mød-
te. Det var virkelig imponerende, den måde de tog det 
på, og hvor afslappet det var. Jeg havde forventet, at 
de ville have travlt og kun tænkte på, at de skulle vi-
dere igen, men det bar det overhovedet ikke præg af. 
Charles var meget interesseret i hele den almene må-
de at bo på, og hele det system vi har, som sørger for 
at holde sådan en afdeling her kørende med beboer-
demokrati og så videre. Sådan et system kender de jo 
slet ikke i England, og det var han faktisk oprigtigt in-
teresseret i.”

Både Prins Charles og Kronprins Frederik talte interesseret med de mange beboere og andre nysgerrige i alle aldre, der var mødt op 
i Gyldenrisparken. 



12 Lejerbo • Beretning 2012 

Helt almindelige, ualmindelig mennesker
Henrik stod sammen med de andre gårdmænd på ple-
jehjemmet, og han var også imponeret over, hvor interes-
serede prinserne var i at møde folk: 

”Da de nåede til plejehjemmet, var de kommet bagud i 
forhold til planen, og man kunne se, at nogle af deres 
folk mente, at de skulle springe panelsnakken over og 
bare køre igen. Men det ville prinserne ikke være med 
til og gik bare derind. Det var meget fedt, at de ikke 
bare smuttede for at overholde tidsplanen. Da de var 
færdige med teen og panelsnakken og gik ud af pleje-
hjemmet, stod jeg sammen med de andre gårdmænd 
og ventede. Så kom Prins Charles og sagde til mig, at 
”I har vel nok et dejligt plejehjem her, nu må du passe 
rigtig godt på det”. Det var faktisk meget sjovt, at han 
lige kom over og hilste på.” 

Kronen på værket
Michael og Henrik, der begge også er beboere i Gyl-
denrisparken, er enige om, at efter en langstrakt reno-
vering af afdelingen, så var det kongelige besøg en for-
nem afslutning, der virkelig har vist, at der er sket noget 
i Gyldenrisparken: 

”De to ting sammen – renoveringen og prinsebesøget 
– har virkelig højnet Gyl-
denrisparken, givet et 
bedre image og også 
hjulpet på ventelisterne, 
som er blevet længere, 
og der er færre fraflyt-
ninger. Så alt i alt, det 
hele kogt sammen, har  
det haft en positiv påvirkning,” siger Michael, og Henrik 
supplerer:

”Plejehjemmet har 130 ansatte, og mange af dem siger 
nu, at de gerne vil bo her og spørger mig, om ikke jeg 
kan skaffe dem en lejlighed. Sådan var det ikke før reno-
veringen og helhedsplanen. Men folk ser anderledes på 
det nu, også når man fortæller venner og familie om om-
rådet.” 

Også beboernes fest
Da prinserne ankom, var en stor flok interesserede men-
nesker klar til at modtage dem med flag. Også mange 
beboere var mødt op, og blandt dem var Ingelise og Kim 
van der Klein, der har boet i Gyldenrisparken siden 1984. 
Og ægteparret fik sig noget af en oplevelse, fortæller Kim: 

”Vi stod lige ved opgangen til projektkontoret, hvor jeg 
vidste, de skulle ind, for vi ville altså stå i første parket. 
Og så kom de rundt om hjørnet med Prins Charles for-
rest, og han hilste på Ingelise, og spurgte om hun bo-
ede dér. Hun svarede ja, fordi hun troede, at han mente 
Gyldenrisparken generelt. Men han mente nok selve 
opgang en, for bagefter sagde han, at de nok skulle 
skynde sig, så vi kunne komme ind igen. Og så grinede 
han. Det var meget fint. Lige bagefter kom Kronprins 
Frederik, og ham fik vi begge to hilst på.” 

Stor dag for både royale og knap så royale 
Ingelise er meget interesseret i kongehuset, så at møde 
de to prinser var meget specielt for hende: 

”Det var en fantastisk dejlig oplevelse. Jeg må sige, at 
Prins Charles havde den mest vidunderlige, bløde hånd. 
Jeg tabte næsten helt mit hjerte. Han var simpelthen så 
behagelig. De var meget folkelige, og det hele var meget 
afslappet og behageligt. Der var simpelthen så mange, 
som nåede at snakke med dem – også unge, og jeg sy-
nes bare, at det var vidunderligt, at de tog sig tid til at 
snakke med dem,” fortæller Ingelise og fortsætter:

”Jeg synes, det så ud som om, de nød det og virkelig var 
interesserede. At det ikke bare var noget, der skulle over-

stås. Man kunne jo se, 
at der var en masse sik-
kerhed, og den brød de 
jo lidt ved selv at gå hen 
til folk og snakke med 
dem. Så jeg har pralet 
meget med det på mit 
arbejde, at jeg har haft 

royalt besøg, der hvor jeg bor.”

Selvom Kim ikke normalt er lige så vild med de konge-
lige som Ingelise, så kan han godt se, at dagen var noget 
helt specielt: 

”Det var sjovt, at alt det her skete lige her, hvor vi bor. 
Var det et andet sted i nærheden, så var jeg nok ikke 
kørt derhen, men jeg synes, det var hyggeligt og sjovt 
at få lov at komme så tæt på. Jeg tog en masse billeder, 
mens de var her, og de er da sjove at have! Jeg havde 
ikke troet på, at vi ville få mulighed for at komme så tæt 
på, det var virkelig spændende og overraskende. Alt i 
alt var det en fantastisk dag med godt vejr og en masse 
glade mennesker. Alle ungerne løb jo rundt med flag ene 
resten af dagen, og det var virkelig en fest for hele af-
delingen.  

”Jeg har pralet meget med det 
på mit arbejde, at jeg har haft 
royalt besøg, der hvor jeg bor”
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Michael Jensen (tv.) og Henrik Jørgensen (th.) ved blomsterkummerne, der til prinsebesøget var fyldt af  svenske pelargonier. 

Ingelise og Kim van der Klein er stolte over, at prinserne valgte at besøge netop deres afdeling, hvor de har boet siden 1984. 
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samarbejdspartner En stærk
Er der noget, Lejerbo har liggende på rygraden, så er det ad-
ministration og drift af boliger. Og den kompetence er der 
med jævne mellemrum efterspørgsel på hos kommunerne. 
De kan se fidusen i at få en almen samarbejdspartner til at 
stå for de kommunale ældre- og plejeboliger.

I 2012 vandt Lejerbo udbuddene af 
ældre- og plejeboliger i Aalborg, 
Randers, Ikast-Brande og Brøndby 
kommuner. I alt blev det til næsten 
2500 boliger. Typisk løber en aftale 
i 4 år med mulighed for et års forlæn-
gelse. Det er altså opgaver, der skal 
vindes med jævne mellemrum. Og 
når det lykkes Lejerbo at vinde en 
stor del af de udbud, vi byder ind på, 
er det ikke tilfældigt: 

”Vi er rigtigt stærke på kerneydelsen, 
på den rene basisdrift. Det betyder, 
at vi kan levere varen, og vi kan gø-
re det til en god pris. Og netop der-
for har vi også mulighed for at vise 
fleksibilitet, hvis kunderne har sær-

lige ønsker eller behov”, fortæller 
Ulrik Steen Jensen, direktør for Kun-
der og Marked. 

LEJERBO LØFTEDE

Den betragtning deler kontorchef 
Michael Binderup fra Aalborg Kom-
mune: ”Vi lægger vægt på at få en 
samarbejdspartner, der rent fagligt 
er klædt godt på til opgaven i forhold 
til lovgivning, økonomi, evne til at 
samarbejde med vores medarbej-
dere osv. Og så skal pris og kvalitet 
selvfølgelig være i orden.”

”I det daglige lægger vi vægt på en 
fleksibel samarbejdspartner. En, der 

kan give og tage, og som kan udfor-
dre os. Det har Lejerbo kunnet gøre. 
I er kommet med konkrete forslag til, 
hvordan vi kunne gøre tingene an-
derledes. Så området er blevet løftet, 
efter at vi har fået Lejerbo som sam-
arbejdspartner”, fortæller Michael 
Binderup.

Opgaven indeholder administration 
og drift efter det serviceniveau, som 
kommunen udbyder. En vigtig sam-
arbejdspartner for Lejerbo i det 
daglige er lederne af de kommu-
nale ældre- og plejeboliger. De skal 
naturligvis være med til at træffe de 
daglige beslutninger, være med på 
markvandringerne osv. Det er op-
gaver, der skal læres, og her er det 
Lejerbo, der hjælper de kommu-
nale ledere med at finde ud af, hvor-
dan de kan løse opgaverne bedst 
muligt.
 
Det er heller ikke uvæsentligt, at de 
kommunale boliger er et politisk sty-
ret område, der har sine egne pro-
cesser og logikker, og hvor partipo-
litiske interesser somme tider kommer 
i spil, når der skal træffes beslutnin-

Kastanjebo i Hammer Bakker 
ved Vodskov er blandt de mange 
kommunale pleje- og ældreboliger, 
Lejerbo administrerer og drifter.
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ger om renoveringer eller lignende. 
Det kræver naturligvis respekt og 
forståelse for de mekanismer.

BEBOERE MED SÆRLIGE BEHOV

Endelig er beboerne i ældre- og 
plejeboliger jo naturligt nok men-
nesker med særlige behov. Det 
kræver særlige hensyn i forhold fx 
flytninger, renoveringer og beboer-
demokrati.
 
Og mens Michael Binderup har stor 
ros til Lejerbo for håndteringen af 
samarbejdet med plejehjems- og 
institutionslederne og for den politi-
ske forståelse, kunne han godt ønske 
sig, at Lejerbo fremover i højere grad 
tog teten, når det kommer til informa-
tion til beboerne i nybyggede ældre- 
og plejeboliger: ”Ved opstart af nye 
tilbud til borgerne i forbindelse med 

nybyggeri på handicapområdet er 
der jo en masse omkring at flytte be-
boere, ny husleje osv. Lejerbo kunne 
godt have et koncept for, hvordan 
man kan forberede beboere og ikke 
mindst de pårørende på, at det er en 
anden måde at bo på, at huslejen er 
en anden osv.”

FLERE OPGAVER I FREMTIDEN

Det er nok ikke noget dårligt råd at 
tage teten, for alt tyder på, at der 
også i fremtiden bliver opgaver at 
vinde: Det er simpelthen for dyrt og 
for besværligt for mange kommuner 
at drive ældre- og plejeboligerne 
selv. Derfor vil der være behov for 
samarbejdspartnere, der kan le-
vere god kvalitet og fleksible løs-
ninger til en konkurrencedygtig pris. 
Sådan som Lejerbo har vist sig at 
kunne i 2012.  

 FAKTA
Ud over boligerne i Aal-
borg, Randers, Ikast-Bran-
de og Brøndby kommuner, 
administrerer og drifter 
Lejerbo ældre- og plejebo-
liger i Halsnæs, Hillerød, 
Horsens, Holstebro, Stevns 
og Odder.

I alt administrerer og drifter 
Lejerbo 3153 kommunale 
ældre- og plejeboliger. Der-
til kommer 3.577 ældreboli-
ger, der er ejet af Lejerbos 
medlemsorganisationer.

Pris, kvalitet, stærk faglighed og fleksibilitet er årsagerne til, at Lejerbo fik opgaven med at administrere og drifte Aalborg Kommunes 
pleje- og ældreboliger. Her Kastanjebo i Hammer Bakker.
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Pris på indsatserne
Både frivillige og ansatte i Lejerbo leverer prisværdige indsatser for 
beboere og bygninger i deres lokalområder. Indsatserne bliver til 
dagligt påskønnet af de mennesker, de er rettet mod. Og ind i mel-
lem er der også andre, der får øje på dem og påskønner dem.

HÆDRENDE OMTALE I ÅRETS BYGGERI

Lejerbos første Energi-0 bolig er som bekendt Parkbohusene i Taastrup (læs mere side 42), 
og boligerne modtog hædrende omtale, da prisen Årets Byggeri skulle uddeles i 2012. Park-
bohusene blev fremhævet for at vise nye veje i forhold til energieffektivt byggeri.

Årets Byggeri uddeles af Magasinet Byggeri, der til lejligheden sammensætter et dommerpa-
nel bestående af folk fra forskellige dele af byggebranchen.  
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FREDERIKSBERG KOMMUNES FRIVILLIGHEDSPRIS

Frederiksberg Kommunes frivillighedspris gik i 2012 til aktivitetsklubben i bo-
ligafdelingen Danmarksgården. Aktivitetsklubben arrangerer alt fra pigeklub 
og skak til fællesspisninger for Danmarksgårdens børn og unge. Det gør klub-
ben så godt, at den fortjente frivillighedsprisen, mente Frederiksbergs social-
udvalg, der står bag prisen. 

Prisen gives for at gøre en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde på 
Frederiksberg, og blev overrakt af borgmester Jørgen Glenthøj.    

LIVIA-PRISEN

I 2012 gik LIVIAprisen til Ramazan Tas (kaldet Ramo), der var boligsocial medarbejder 
i Lejerbos boligsociale projekt ’Fra hærværk til netværk’. Ramo modtog LIVIAprisen for 
sit arbejde med konfliktløsning i flere af Lejerbos boligområder i hovedstadsområdet, 
hvor han ifølge LIVIAfonden har været en: ”fantastisk rollemodel: mild, fast, modig, med 
et kæmpehjerte for børn og andre beboere. Og så har han et stort samfundsengage-
ment: Man må gøre noget, er hans motto”.

LIVIAprisen uddeles af LIVIAfonden til initiativer og personer, som viser nye veje ud af 
konflikter. Prisen blev uddelt ved en prisfest på Betty Nansen Teatret i juni.  

NOMINERET TIL MIES VAN DER ROHE

I 2012 blev Gyldenrisparken på Amager i første omgang no-
mineret til den internationale arkitekturpris Mies van der 
Rohe-prisen for sin store renovering, der både indeholdt en 
fysisk og en boligsocial helhedsplan. Desværre kom Gylden-
risparken ikke med på listen over de fem projekter, der en-
deligt skulle dyste om prisen. Men Mies van der Rohe-prisen 
er så prestigefyldt, at bare det at være nævnt i sammenhæng 
med prisen, er en stor ære.

Det er arkitekterne Witraz og Vandkunsten, der har stået bag 
renovering af Gyldenrisparken sammen med de rådgivende 
ingeniører Wissenberg, med Lejerbo som bygherre.  
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- Jeg startede egentlig i en stilling 
som boligrådgiver i udlejningsafde-
lingen 1. maj 2012. Men ret hurtigt 
blev jeg koblet på en masse forskel-
lige ting. For eksempel er jeg med i 
SAM_BO-projektet og sidder også 
med driften og klagesager. Faktisk 
har jeg ikke så meget med udlejnin-
gen at gøre mere, men er blevet 
mere blæksprutte og tager de op-
gaver, der nu lige er. Så 
nu har jeg altså skiftet 
stillingsbetegnelse til øko-
nomimedarbejder. 

Oprindeligt har jeg både 
en bankrådgiveruddan-
nelse og en ejendomsmæglerud-
dannelse. Så da jeg kom til Lejerbo, 
havde jeg været et år som statsauto-
riseret ejendomsmægler hos Dan-
Bolig i Holstebro. Den sidste tid som 
ejendomsmægler havde jeg været 
på udkig efter nogle lidt bedre ar-
bejdstider. Og så lykkedes det at få 
jobbet på regionskontoret. Jeg synes, 
at Lejerbo er utroligt åbent og meget 

imødekommende over for nye med-
arbejdere. Også mere end jeg næ-
sten synes, jeg har oplevet på andre 
arbejdspladser. 

Vi var lidt pressede i udlejningen, da 
jeg startede. Og ud over det, så 
havde vi kun 14 dage, før min mak-
ker skulle på ferie. Så jeg skulle fak-
tisk lære alt, der havde med udlej-

ningen at gøre på de her 10-14 dage, 
eller hvor meget vi nu havde. Den 
måde at blive lært op på, var lige 
noget for mig! Jeg synes, det var 
fedt! 

Jeg havde nok ikke lige undersøgt 
alt omkring almene boliger, da jeg 
startede, så det har overrasket mig, 
hvor bredt området er. Jeg troede 

nok, at vi ’bare’ skulle leje boliger ud, 
men når man kommer ind i det, så er 
det jo alt: regnskaber, beboerdemo-
krati og alt muligt andet. Det tænkte 
jeg i hvert fald ikke over, før jeg star-
tede. 

Jeg har faktisk lige opfordret en ven-
inde til at søge job i Lejerbo, og da 
jeg gjorde det, sagde jeg til hende, 

at hun skulle søge 
det, fordi perso-
nalevilkårene ge-
nerelt er rigtig 
gode: Der bliver 
kræset om dig, 
og du føler dig 

som en del af gruppen fra dag 1. Og 
så skal du nok få nogle opgaver at 
arbejde med, og der er masser af 
folk, som er hjælpsomme og villige til 
at hjælpe dig i gang. Endelig er der 
også alle de spredte udfordringer. 
Der er ikke 2 dage, der er ens, heller 
ikke selvom du sidder fx i udlejningen. 
Der er forskellige beboere i alle boli-
gerne, forskellige opkald osv.   

Hvordan er det at begynde som ny medarbej-
der i Lejerbo? Og er der forskel på, om det er 
i en administrativ stilling eller som ejen-
domsfunktionær? To nyansatte i Lejerbo i 
2012 kommer her med deres historier om at 
blive ansat i Lejerbo.

Ny i Lejerbo

HANNE DIEMAR, ØKONOMIMEDARBEJDER PÅ LEJERBOS REGIONSKONTOR I HOLSTEBRO

”Den måde at blive lært op på, 
var lige noget for mig”
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- Oprindeligt er jeg uddannet som 
anlægsgartner. Efter en barsel var 
det svært at få job i den branche 
pga. den økonomiske situation, så 
jeg arbejdede i et års tid i en børne-
have, inden jeg fik jobbet her i Le-
jerbo. Jeg startede som gårdmand 
16. januar 2012, og det passer mig 
rigtig godt. På forhånd kendte jeg 
også lidt til jobbet, da min onkel tid-
ligere har været ejendoms-
funktionær i de samme af-
delinger, som jeg nu er ansat 
i. Og min kærestes farfar har 
også været vicevært i al-
mene boliger, så jeg havde 
hørt om det på forhånd og 
vidste godt, hvad jobbet in-
debar.

Men jeg synes virkelig, at det var et 
ret fantastisk sted at starte, for der 
blev taget rigtig godt i mod mig. Jeg 

havde selvfølgelig nogle spørgsmål 
til at starte med, og der var hele tiden 
nogen, der godt ville hjælpe og sva-
re mig. 

Også beboerne har været meget 
søde. I starten kendte de mig jo ikke. 
For eksempel kom jeg ind til en ældre 
dame, som havde et toilet, der skul-
le kigges på. Og hun var lidt skeptisk, 

da hun opdagede, at det var en ung 
kvinde, der kom som gårdmand for 
at hjælpe hende. Men da hun så fandt 

ud af, at det kunne jeg sagtens, så 
kørte det jo bare. Det var lidt sjovt. 

Jeg tror, at det, der har overrasket 
mig mest ved at starte her, er at op-
dage, hvor forskellige de mennesker, 
der bor i Lejerbo-boliger, er. Det kan 
både være nogen, som har et godt 
arbejde og som stadig vælger at bo 
til leje i stedet for at købe et hus. Og 

så kan det være mennesker, 
der ikke har så meget. Det 
gør jo også arbejdet interes-
sant, at det er så forskellige 
mennesketyper, man kan mø-
de på en helt almindelig ar-
bejdsdag. 

Hvis jeg kort skal komme med 
3 ting, der er godt ved det 

her job, så er det, at det er alsidigt, 
der er gode kolleger, og så ved man 
aldrig, hvad dagen byder.    

MARIA VIE, GÅRDMAND I AFDELING 89-0 M.FL. I NYBORG

”Det gør jo også arbejdet 
interessant, at det er så 
forskellige menneskety-
per, man kan møde”

Lejerbo har:
Ca. 35 boligsociale medarbejdere. 

Knapt 200 ansatte i administrationen.

Omkring 520 ansatte i driften.
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VOXPOP
Vi har mødt lokale beboere i områder med Lejerbo-boliger 
for at høre, om de kender noget til Lejerbos boliger:

Anja Gregersen, 30 år, Snedsted

Marianne Sørensen, 49 år, Kolding

Kurt Nielsen, 57 år, Snedsted

Jeg kender de to bygninger, der 
ligger i byen. Det er glimrende 
boliger, og dem, der bor der, er 
vist udmærket tilfredse med at 
bo der. Det er primært pensioni-
ster. Jeg vil ikke udelukke, at jeg 
kunne bo der, når jeg selv bliver 
gammel, men ikke lige nu.

Jeg kender en del til dem, da jeg er vokset op i byen og 
nu arbejder i banken lige over for den nye bygning, de 
har bygget. Det er lidt ærgerligt, at flere af lejlighederne 
står tomme. Det er primært ældre, der flytter ind i dem, 
og husene, de flytter fra, kan ikke blive solgt, så de står 
også tomme. Det synes jeg er ærgerligt for byen.

Det er udmærkede lejligheder. Jeg arbejder i 
hjemmeplejen og har været inde i et par lejlig-
heder, og de ser fine ud. Jeg kunne sagtens 
selv finde på at flytte ind i en af lejlighederne. 
Der er roligt, og min søn går i skole i nærheden.
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VOXPOP
Peter Hermansen, 69 år, Kolding

Maren Kristine Ladegård, 87 år, Grejs

        Kristina Aleksandrowiz, 26 år, Kolding

Peter Christensen, 49 år, Grejs

Jeg kender ikke specielt meget til dem, men jeg har et udmær-
ket indtryk af foreningen igennem medierne. Det er selvfølgelig 
ikke det mest attraktive område i byen, men det er egentlig 
tiltalende nok med de grønne områder, og der er lys og luft, og 
så ved jeg, at bygningerne lige blevet renoveret.

Jeg bor ved siden af de nye boliger, og de ser som 
sådan godt nok ud. Det er som en lille bydel i sig 
selv, men der mangler lidt endnu. Jeg har ikke selv 
lyst til at flytte ind i dem, da jeg har det fint, hvor 
jeg er nu, og de er vist også udlejet alle sammen.

Jeg kender ikke rigtig noget til de nye byg-
ninger her i byen, men jeg har boet i en 
afdeling i Rødovre, da jeg var barn. Det var 
noget gammelt beton, men Lejerbo virker 
ellers som et troværdigt selskab. Jeg tror 
faktisk, at jeg stadig er medlem af Lejerbo.

Jeg har besøgt folk, jeg kender i nogle af lejlighederne, 
og de så fine ud. Området er fint, og priserne er ok i 
forhold til størrelse. Jeg har indtryk af, at det er alle 
mulige mennesker, der bor her, og jeg vil ikke have 
noget imod at bo her, hvis prisen var lav nok.     
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LEJERBO MØDER OMVERDENEN
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Lige før indgangen til 2012 fik Lejerbos afdelinger og organisation er 
nye hjemmesider. Og selv om siderne alle havde indhold fra begyn-
delsen, har det været op til bestyrelserne at skabe liv på de lokale 
sider. Den opgave har Frøgården i Haslev taget godt i mod.

Nemt at lave hjemmesider

Vidste du: 

Som udgangspunkt er det bestyrel-
sen, der har redaktørrettigheder til en 
lokal hjemmeside, men bestyrelsen 

har mulighed for at udpege en redak-
tør, som ikke sidder i bestyrelsen.

Webredaktør Inge Ejsing har fået Frøgårdens 
hjemmeside gjort levende og nærværende. 
Blandt andet med masser af  fotos fra området.
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FAKTA
•	 Der findes 480 afdelingshjemmesider og 59 organisationshjemmesider i Lejerbo.

•	 Mere end 150 beboerdemokrater har været på hjemmesidekursus eller hørt oplæg om hjemme-
siderne i 2012.

Afdelingsformand og webredaktør Inge Ejsing fortæller:
”Vi bruger vores hjemmeside til at få nyheder ud. Be-
boerrådgiveren og aktivitetsmedarbejderen sætter 
mange skibe i søen. Alle deres aktiviteter lægger jeg 
ud som nyheder, ligesom jeg tager billeder til arrange-
menterne og lægger dem ud i hjemmesidens galleri 
bagefter. 

Referater og al den information, som kan have bebo-
ernes interesse, lægger jeg også ud på hjemmesiden. 
Og så tager jeg billeder fra årets gang i Frøgården; i 
efteråret var græsplænen for eksempel fuld af svampe. 
Så fotograferede jeg svampe fra alle tænkelige vinkler. 
Eller i vinter, hvor jeg fotograferede snevejr og børne-
nes flotte snemænd. Dem lægger jeg også ud.

Om beboerne så bruger det, kan jeg godt have min 
tvivl om. Jeg ved, at der er nogle få, der bruger siden 
ofte. Og nogen beboere roser og kommentere også 
det, jeg lægger ud. Men lige som med beboerbladet, 
så ved jeg jo faktisk ikke, hvor meget siden bliver brugt.”

SVARER TIL AT LAVE BEBOERBLAD
Er det kun dig, der er webredaktør?

”Ja, jeg er den eneste, der laver hjemmeside. Jeg har 
prøvet at få et par af de andre bestyrelsesmedlemmer 
til at tage på kursus. Men det er svært for dem at finde 
tiden til det.”

Hvor meget tid bruger du på at redigere 
hjemmeside?

”Jeg vil tro, at jeg bruger 5-6 timer om måneden. Det er 
ca. det samme, som jeg bruger på at lave beboerbladet.”

SE BILLEDERNE PÅ HJEMMESIDEN
Er det svært at redigere sådan en side?

”Nej, den er helt utrolig nem at betjene. Jeg har været 
på kursus, og så har jeg printet manualerne ud. Da 
jeg var på kursus, gik det op for mig, hvor nemt det 
var. Var det virkelig bare det, tænkte jeg. Og det var 
det.”

Hvad synes du især virker godt 
på jeres side?

”Jeg bruger meget tid på at lave nyheder. Og de 
fungerer rigtig godt. Jeg er også meget glad for 
galleriet. Tidligere blev alle billeder fra vores ar-
rangementer bragt i beboerbladet. Nu bringer bla-
det som regel bare et enkelt billede, og så skriver 
vi, at man kan se resten af billederne på hjemme-
siden.”

Er der noget, der er mindre godt?

”Det er lidt dumt, at siden hedder http://afd91-0.le-
jerbo.dk Men vi har fået lavet det sådan, at hvis man 
skriver www.frøgården.dk så kommer man alligevel 
ind på siden.”

ARBEJDET KAN GØRES SPÆNDENDE
Har du et råd til andre bestyrelser, der 
ikke er kommet i gang med hjemmesiden 
endnu?

”Kast jer ud i det. Især kan nyhederne og galleriet 
være med til at gøre siden og arbejdet spændende. 
Jeg er i hvert fald blevet rigtig glad for vores hjem-
meside”, slutter Inge.  
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På Lejerbos hjemmeside www.lejerbo.dk er der indrettet særlige mu-
ligheder for både boligsøgende, beboere og beboerdemokrater. Og in-
teresserede brugere er der mange af.

www.lejerbo.dk 
har kunder i butikken

På en gennemsnitlig hverdag er der 
4-5000 besøg på siden lejerbo.dk. 
Det betyder, at lejerbo.dk sammen 
med afdelingernes og organisatio-
nernes lokale hjemmesider havde 
over 1 million besøg, fordelt på 
491.773 unikke besøgende i 2012.

Butikken har altid åben
Der er ingen tvivl om, at de fleste 
besøgende på lejerbo.dk er folk, der 
søger bolig. Og mere end halvdelen 
af alle de, der skriver sig på en ven-
teliste, gør det direkte fra hjemmesi-
den. Det er nemt for de boligsøgen-
de – og de kan søge bolig, når det 
passer dem. Også søndag eftermid-
dag eller midt om natten. 

Udover boligsøgningen og opskriv-
ningen på venteliste er der masser 
af godt stof på hjemmesiden. For 
eksempel faktaoplysninger om alt 

fra fleksibel anvisning til råderet og 
energilovgivning. Og så er der nyhe-
der om emner lige fra nybyggerier til 
prisuddelinger og arrangementer i 
boligafdelingerne.

Masser af viden
Har man en profil på Lejerbos hjem-
mesider, får man flere muligheder, 
uanset om man er beboer, beboerde-
mokrat eller boligsøgende. Man kan 
som boligsøgende fx acceptere eller 
afslå boligtilbud på hjemmesiden, ret-
te i sine opskrivninger og abonnere på 
mails om ledige boliger. Som beboer 
kan man under login se oplysninger 
om sit lejemål: Data, udgifter og a 
conto-betalinger, plantegning og va-
skeregnskab. På sigt forhåbentlig og-
så forbrugsregnskab, kommunikation 
med ejendomskontoret m.v. Som be-
boerdemokrat har man adgang til sin 
afdelings regnskaber m.v. under login. 

Målrettet nyt
Alle de tre målgrupper kan få tilsendt 
nyhedsbreve/mails med information, 
der er tilpasset den situation, de be-
finder sig i. Det kan eksempelvis 
være information om beboerdemo-
kratiet eller råderetten, hvis man er 
ny beboer. 

Til de boligsøgende findes 5 nyheds-
breve om alt fra påmindelser om at 
give os besked ved adresseændring 
til regler for fleksibel udlejning. Og i 
2012 fik beboerdemokraterne også 
mulighed for at tilmelde sig nyheds-
brevene, der fx indeholder hjælp til 
at bruge de lokale hjemmesider, nyt-
tige links og kursustilbud. 

Så det er ikke uden grund, at Lejer-
bos hjemmeside er landets mest 
besøgte almene boligside*.  

*Kilde: Alexa.com

www.lejerbo.dk giver mange 
muligheder for både boligsøgende, 
beboere og bestyrelser. 
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Mange af de spændende aktiviteter, der er i boligområderne, er ikke 
kun forbeholdt beboerne. Flere og flere steder bliver naboer, for-
eninger og samarbejdspartnere inviteret indenfor. Cirkusfestival i 
Holbæk, spejderaktiviteter i Holstebro og fællesspisning i Thisted 
er tre eksempler på åbne og gæstfrie boligområder.

Cirkus, spejdere og spisning

SPEJDERSJOV I HOLSTEBRO

I sommerferien var mere end 35.000 spejdere samlet 
til en historisk stor lejr i Holstebro. At byen stod i spej-
dernes tegn kunne også ses i boligområdet Trekanten, 
hvor blandt andet boligafdelingerne Asagården, Jæt-
tegården og Skjoldgården ligger. Her tog man sim-
pelthen fat på et særligt integrationsprojekt, Nye 
Cirkler i Trekanten, der havde til formål at få integreret 
områdets børn og unge i spejderlivet. Det kulmine-
rede i en uge, hvor spejdere fik et hav af aktiviteter 
stablet på benene i boligområdet. 

Både børn og unge fra boligområdet og spejderne fik 
oplevelser i den helt store stil. Og også boligafdelin-
gernes ansatte havde travlt før, under og efter spejder-
ugen. ”Vi hjalp med at stille op, rydde op og gik til 
hånde, hvor de havde brug for vores hjælp”, fortæller 
vicevært Bjarne Pedersen fra Asagården. ”Det gik rig-
tigt godt. Der var mange aktiviteter for børnene og de 
unge, og der var stort set ingen hærværk. Spejderne 
satte børnene og de unge til at holde øje med tingene, 
og det gjorde, at de følte ejerskab, at de også havde 
været med til at bygge de forskellige aktiviteter op”.

”Samtidig blev der virkelig ryddet godt op bagefter. 
Det var faktisk slet ikke til at se, at der havde været 
så mange mennesker i ugens løb. Alt i alt har det væ-
ret en rigtig positiv oplevelse. Vi er i hvert fald klar 
igen en anden gang”, fastslår Bjarne.

Omkring 10 børn fra boligområdet er efterfølgende 
blevet aktive spejdere.

Der var dømt westerntema, da spejderne indtog Trekanten 
i Holstebro.
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FÆLLESSPISNING I THISTED

I Thisted har en beboermedarbejder sammen med 
et lokalt sundheds- og trivselsprojekt, Solsikken, og 
en daginstitution arrangeret fællesspisning flere 
gange i 2012. Fællesspisningen er åben for alle, og 
de mest velbesøgte aftner har trukket helt op mod 
100 deltagere.

Sammen med frivillige har initiativtagerne sørget for 
sund og lækker mad til både børn og voksne. Og til 
flere af arrangementerne har der endda været under-
holdning i form af tryllerier, musik, klovnerier og hi-
storiefortællere. 

Udover at den sunde mad gør deltagerne godt, så er 
det sociale samvær naturligvis også med til at styrke 
sammenholdet og kendskabet til hinanden i lokalom-
rådet. Til glæde for både store og små.

Lejerbo og Solsikken har i øvrigt også et samarbejde 
med en aftenskole, der afholder kurser i Lejerbos lo-
kaler. Kurserne er åbne for alle, men er man beboer, 
får man rabat.  

I boligkvarteret omkring Havrevej i Thisted tog mange fami-
lier imod tilbuddet om fællesspisning.

CIRKUS I HOLBÆK

I Vangkvarteret i Holbæk bød oktober måned i den 
grad på fest, farver og kreativ udfoldelse. Til den fire 
dage lange cirkus- og kulturfestival mødte rigtigt 
mange op for at opleve eller endda selv prøve kræf-
ter med vestafrikansk trommemusik, klatring og cam-
bodjanske cirkusartisterier. 

Bag festivalen stod en lang række lokale kræfter sammen 
med Lejerbo, der desuden lagde græsplæne til løjerne.

Festivalen udsprang af helhedsplanens målsætning 
om at arrangere kulturaktiviteter for børn i alderen 
6-12 år. ”Her fik vi sat kultur, musik og bevægelse 
på dagsordnen”, fortæller boligsocial medarbejder 
Tine Madsen. ”Og samtidig fik vi styrket den so-
ciale kapital ved, at det var en festival over flere 
dage med aktiviteter, der fik bragt folk sammen på 
kryds og tværs. Der skulle findes værtsfamilier til 
deltagerne i den cambodjanske cirkustrup, laves 
mad i store mængder og styres aktiviteter.”

Forestillingen trak fulde huse tre aftner i træk, og rig-
tigt mange børn fik en stor oplevelse med sig. Som 
Tine Madsen udtrykker det, blev der med festivalen 
bragt ting i spil, og der blev sået nogle frø for det 
fremtidige lokale samarbejde.  

Et stort cirkustelt, artister og musikere satte farver på Vang-
kvarteret i efteråret.
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I Høje Gladsaxe skal Lejerbo være 
byggeforretningsfører for en faca-
derenovering af bebyggelsens 7 
højhuse med ca. 2000 boliger. Sam-
men med AAB, AB Gladsaxe, fsb 
bolig og 3B har Lejerbo boliger i 
området, og disse boligselskaber 
har valgt Lejerbo til at køre renove-
ringen for samtlige boliger. Georg 
Schmidt fra Lejerbos udviklings- og 
byggeafdeling er projektleder på 
renoveringen, og han er ikke i tvivl 
om, at det er en god ide, at Lejerbo 
tager disse større opgaver ind: 

”Tidligere har vi været byggeforret-
ningsfører for andre, når der fx har 
været byfornyelsesopgaver rundt 
omkring i kommunerne. Der har det 
været sådan, at hvis vi alligevel var 
i gang med byfornyelsesopgaver, så 
har vi ladet fx naboejendomme ind-
gå i projektet. Men det er måske 
første gang, hvor vi gør det i stor stil. 
I det her projekt er byggesummen 
helt oppe på omkring 180 millioner 
kroner. Vi tager opgaven, fordi vi kan 
se, at der kan være en god forretning 
i det, og fordi opgaven havde været 
næsten den samme, hvis vi bare 

skulle renovere vores egne boliger.”

Ud over en økonomisk gevinst for 
Lejerbo, der i sidste ende kommer 
samtlige lejere til gode, giver sager 
som Høje Gladsaxe mening, da Le-
jerbo har stor erfaring med at køre 
sådanne sager, og i forvejen har de 
kompetencer, der kræves i forhold 
til kvalitets- og tidsstyring samt er-
faring med at køre de beboerproces-
ser, der også er en del af opgaverne. 
Alt sammen noget, der er med til at 
gøre Lejerbo til gode byggeforret-
ningsførere.

Renoveringen i Høje Gladsaxe har i 
2012 budt på det indledende arbejde 
med forhandlinger med de andre 
selskaber, ansøgninger til Landsbyg-
gefonden og udbud og ansættelse 
af en bygherrerådgiver. Selve reno-
veringsarbejdet kommer formentlig 
i gang i løbet af 2013.

HJÆLP FRA DE STØRRE
På Bornholm er Lejerbo byggefor-
retningsfører for det lokale boligsel-
skab Bo42, som er et af de største 

boligselskaber på øen. Her er det 
projektleder Carsten Bai, der er pro-
jektleder:

”Bo42 har ikke selv mulighed for at 
køre byggeforretningsførelse i deres 
organisation og har derfor bedt Le-
jerbo om at overtage opgaven. Det 
har vi sagt ja til og kører foreløbig to 
sager. En med 200 boliger i Rønne, 
som vi har sat i gang i 2012 og fået 
gennem Landsbyggefonden ret hur-
tigt. Den anden sag er en renovering 
af 24 rækkehuse, som er bygget lige 
efter krigen, og som er i meget dår-
lig stand. Her er skema A gået igen-
nem, og nu skal vi så køre videre 
der fra. Samtidig er vi i gang med at 
lave tilstandsvurderinger på tre an-
dre afdelinger, hvilket er første skridt 
til flere sager.” 

Hvordan Lejerbo kommer ind som 
byggeforretningsfører er forskelligt fra 
sag til sag. I Høje Gladsaxe var Le-
jerbo en del af sagen fra starten, mens 
det på Bornholm er via en rådgiver og 
et netværk blandt de enkelte boligsel-
skabers forretningsførere, at sagerne 
kommer ind til Lejerbo. 

Byggeforretningsførelse for andre boligselskaber er blevet et 
nyt forretningsområde for Lejerbo. I 2012 kom der for alvor 
gang i to sager; en facaderenovering i Høje Gladsaxe ved Kø-
benhavn og renoveringer for et bornholmsk boligselskab. 

Vi kan også bygge for andre
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MÅ KØBE SIG TIL VIDEN
Som Carsten Bai ser det, så kommer 
der flere af disse opgaver i fremtiden: 

”Der er mange små boligselskaber 
i hele landet, som ikke har nogen 
byggefunktion og som må købe sig 
til ydelserne ude i byen. Men de får 
problemer, når det bliver 
sager, som skal køres 
via kommunen og 
Landsbyggefonden med 
al det skematik, der så 
følger med. Det har de 
ikke hverken viden eller 
ressourcer til, og det er 
heller ikke en viden, de 
kan få hos en rådgiver. 
Men her kan vi hjælpe, fordi vi selv 
er et boligselskab. Det betyder så 
også, at det skal være en skemasag, 
før end vi vil ind over, dvs. en reno-
vering for minimum 10 % af ejen-
domsvurderingen. For det er på ske-
masagerne, at vi kan få vores 
kompetencer i spil. Er det bare en 
almindelig renovering, så kan de li-
geså godt engagere en rådgiver di-
rekte – fx en lokal arkitekt,” fortæller 
Carsten, og Georg supplerer:

”Vi kender skematikken og de ud-
fordringer, der er. De små boligor-
ganisationer har ikke det maskineri, 
som vi har. Bare sådan noget som 
at få lavet kontrakter og udbud kan 
volde dem store problemer. Men det 
ved vi, hvordan man gør, og det er 
så vores fordel.” 

For Lejerbo er det principielt set den 
samme opgave om det er egne bo-
liger, der renoveres, eller det er byg-
geforretningsførelse for andre. Og 
både Carsten og Georg er sikre på, 
at der fremover kommer flere opga-
ver som dem i Høje Gladsaxe og på 
Bornholm.

VI HAR KOMPETENCERNE
”Vi har fået et godt ry på det her om-

råde, og så ved vi, at Landsbygge-
fonden opfordrer de mindre selskaber 
og organisationer til at søge hjælp 
hos sådan nogle som os for at få sa-
ger hurtigere og mere smertefrit igen-
nem. De kan simpelthen ikke overskue 
alt papirarbejdet, og så er det bedre, 
at de får rådgivning fra fx Lejerbo til 

at få det kørt igen-
nem. Det tror jeg, 
der kommer mere 
af både til os og til 
de andre store bo-
ligselskaber.” for-
klarer Carsten, og 
Georg slutter af:

”Tidligere kunne 
den enkelte forretningsfører i et min-
dre selskab godt selv sidde og lave 
det her. Men vores verden er blevet 
så kompliceret, at det kan de ikke 
længere. De er nødt til at søge hen 
til nogen med større ekspertise og 
mere viden på lige det her område. 
Det er blevet alt for komplekst for de 
små selskaber selv at stå med, og 
så er det jo kun en fordel for os, at 
vi har kompetencerne og samtidig 
kan tjene lidt penge på det”.   

”Vi kender skematikken og de 
udfordringer, der er. De små 
boligorganisationer har ikke 
det maskineri, som vi har”
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I juni 2012 havde Lejerbo Bornholm en stand på årets Folkemøde. 
Formålet med standen var at få nogle af de mange besøgende på 
Folkemødet i tale og på den måde sælge det gode budskab om Le-
jerbos boliger på klippeøen midt i den politiske festival. 

Lejerbo på Folkemødet 2012

Folkemødet 2012 varede fra torsdag d. 14. juni til og med 
søndag d. 17. juni, og alle fire dage var der godt gang i 
Lejerbos stand. På standen var der mulighed for at høre 
om Lejerbos boliger – både på Bornholm og i resten af 
landet. Det var naturligvis muligt at skrive sig op til boli-
gerne, og hvis man var interesseret i at skrive sig op på 
Bornholm, var det første år til og med gratis. Det tilbud 
benyttede ca. 50 mennesker sig af i løbet af Folkemø-
deweekenden, og i tiden efter Folkemødet kunne der 
også spores en øget interesse for de bornholmske   
bolig er i Udlejning Hovedstaden, der står for udlejningen 
af de ca. 220 Lejerbo-boliger på Bornholm.

Den anden del af standen var en klassisk tombola. Med 
hjælp fra lokale sponsorer var der indsamlet en stor 
mængde præmier i alle prisklasser, og så var der ellers 

gratis tombola for de mange forbipasserende. Tombo-
laen var en stor succes, og over de 4 dage blev der ud-
delt i alt 5.000 lodder og mere end 350 præmier. For 
manges vedkommende blev tombolaen en måde at 
komme i snak med Lejerbo på, og der var ingen tvivl om, 
at mange lokale besøgende fik en aha-oplevelse, når de 
fandt ud af, at fx de charmerende stenarbejderhuse i 
Sandvig eller det ombyggede Holms Hotel i Neksø er 
almene boliger udlejet af Lejerbo. 

Standen blev i løbet af Folkemødet passet på skift af 
medarbejdere fra Lejerbo og af lokale beboerdemokra-
ter og beboere, der ønskede at give en hånd med. Og 
med den bornholmske junisol i godt humør var det 4 
gode dage med en masse interesserede besøgende og 
en stor interesse for Lejerbos boliger.   

Lokale beboere og beboerdemokrater hjalp til med at passe Lejerbos tombola på Folkemødet.
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Gratis lodder til Lejerbos boligtombola gjorde, at der hele tiden var mange mennesker ved standen.

Mange kom fra standen med gevinst – både store og små. Alt lige fra gummiænder til chokoladefontæner og boligopskrivninger var 
på højkant i Lejerbos boligtombola.
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En ny flot messestand så dagens lys i 2012. Nu er det 
blevet lidt nemmere at præsentere Lejerbo på messer, 
udstillinger og konferencer. 

Masser af mennesker

på messe

Helle Dam Larsen fra regionskontoret i Næstved var ude og 
byde Lejerbo til på Næstvedmessen. Og det skal hun igen i år.
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”Det blev virkelig en succes, for der 
var besøgende på standen hele tiden”

Messestanden er ny; til gengæld er 
det ikke nyt, at Lejerbos ansatte ta-
ger ud og præsenterer Lejerbo, vores 
boliger og vores produkter i forskel-
lige sammenhænge. For eksempel 
var medarbejderne fra regionskon-
toret i Næstved af sted på messe i 
marts 2012.

Boligrådgiver Helle Dam Larsen for-
tæller: 

”Det kom sig af, at vi en dag sad ude 
i køkkenet her på kontoret og snak-
kede om, hvordan vi kunne synlig-
gøre os mere. Det er jo blevet svær-
ere  at leje ud, end det har været 
tidligere. Så hvis folk lærer vores navn 
at kende, kunne det måske hjælpe, 
og vi har egentlig aldrig rigtig rekla-
meret ret meget. Derfor blev vi enige 
om at tage på Næstvedmessen, som 
er en lokal boligmesse, for at synlig-
gøre os og helt konkret få flere skre-
vet på ventelisten.”

Endte med en flot stand
”Det var stort set hele regionskontor-
et, der var af sted. Det var jo en lør-
dag og en søndag, så vi havde lavet 
en vagtplan, hvor også fire organi-
sationsbestyrelsesmedlemmer del-
tog”, beretter Helle.

Selv om det var den gamle og lidt 
slidte messestand, Næstved- kontoret 
havde med, endte det alligevel med 
at blive en rigtig flot stand. Helle og 
hendes kolleger havde både tænkt 
i matchende gulvtæppe, store ban-
nere og en hel væg med billeder af 
lokale boligafdelinger. 

En succes
”Det blev virkelig en succes, for der 
var besøgende på standen hele ti-
den. Vi havde lavet en konkurrence, 
hvor man skulle svare på nogle 
spørgsmål om Lejerbo, og præmien 
var en købmandskurv. Vi kunne også 

lokke med 1 års gratis opskrivning 
til Næstvedorganisationen. Og vi 
oplevede, at folk ringede efterfølg-
ende og spurgte til deres opskrivning 
fra messen, så der var mange, der 
benyttede sig af tilbuddet.”

”Vi synes vist alle sammen, at det var 
rigtigt sjovt at prøve, fordi man kom 
i kontakt med så mange mennesker. 
Og så selvfølgelig fordi der var inte-
resserede på vores stand hele tiden, 
faktisk mange flere end vi havde 
regnet med.” 

Af sted igen
”Derfor er der faktisk ikke ret meget, 
vi har tænkt os at lave om, når vi skal 
af sted på messe igen i år. Vi tager 
dog fladskærmen med og laver et 
diasshow, der viser vores boliger. Og 
så har vi bestilt en lidt større stand, 
så der bliver bedre plads til alle vores 
besøgende”, slutter Helle.  

Masser af mennesker

NY MESSESTAND
Lejerbos nye messestand rummer 
alt fra bagvæg, bannere, surfflag og 
borde til skåle, fladskærm, håndstøv-
suger og brochureholdere, så Lejerbo 
kan tage sig godt ud på messer og 
udstillinger landet over. Det hele er 
fleksibelt og nemt at stille op.

Messestanden kan bruges af alle 
medarbejdere, som skal præsentere 
Lejerbo til messer, konferencer og 
andre arrangementer.
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VOXPOP :  LEJERBO PÅ

2012 var året, hvor Lejerbo blev aktiv på facebook. På 
siden lægger vi nyheder, billeder og boliger ud. Og så 
bruger vi ikke mindst siden til at kommunikere med 
beboere og boligsøgende, der spørger til og kom-
menterer på alt mellem himmel og jord. 

Til årsberetningen spurgte vi brugerne, hvad de egentlig synes om, at 
Lejerbo er på facebook.

Maibritt Schelle: nu står jeg jo kun på venteliste 
hos jer, men håber at der meget snart bliver en 
bolig ledig til mig. jeg synes det er en kanon ide, 
at tage fat i nye informations muligheder og her 
er FB da så absolut en af dem der når ud til den 
brede befolkningsgruppe:-) så jeg synes det er en 
rigtig god ide:-))

14. februar kl. 10:44 

Vivi Warth: Rigtigt godt, en af de nye måder at 
gøre sig tilkende på.:o)

14. februar kl. 13:31

Boye John Sørensen: jeg syntes det er en rigtig 
god ide at lejerbo er kommet på facebook.

14. februar kl. 13:44
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Lilian Mortensen: Selvfølgelig skal vi være på 
FB, alt andet ville da være at gå baglæns i den 
udvikling Lejerbo har gang i lige nu ;)

14. februar kl. 17:53

Tina Lund Ehlers: Det er en god måde at holde 
sig orienteret på. På den måde får man et indtryk 
af, hvad der sker i de forskellige afdelinger. Det er 
også en fordel, at man har mulighed for at stille 
spørgsmål på siden.

14. februar kl. 20:29 

Maria Kinch Palvig: Det er godt. Enhver virksom-
hed med respekt for sig selv har en Facebook-side 
i 2013. Og sådan bør det være. Facebook er fan-
tastisk til markedsføring, men endnu vigtigere er 
det godt til dialog.

14. februar kl. 11:20 

Jane Bsl Sørensen:  synes det er meget godt, 
folk kan skrive deres uforbeholdne mening, kom-
me med gode ideer og kan dermed også komme i 
forbindelse med andre afdelinger :)

14. februar kl. 12:28 
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STÆRK DRIFT OG NYE YDELSER
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Afdelingen Maglehøj i Frederiksværk bestod i starten af 2012 af 
419 familieboliger. Men gennem flere år havde afdelingen kæmpet 
med tomgang i mange af boligerne, og det blev stadig svær ere at 
holde huslejen i afdelingen på et acceptabelt niveau. Samtidig 
trængte boligerne til en renovering, så der skulle tages drastiske 
midler i brug. 

Fra 72 boliger til 1000 m² legeplads



Lars Schmidt (tv.) og Anders Svendborg Andersen (th.) 
på den nye legeplads i Maglehøj. 
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”Når man tidligere kom ind i områ-
det var det den her store blok, man 
mødte som det første. Nu er der lige 
pludselig åbent og imødekommende”
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Lejerbos udviklings- og byggeafdeling udarbej-
dede derfor en helhedsplan, der indebar, at en af 
blokkene i afdelingen skulle rives ned, inden en 
renovering kunne gå i gang, så antallet af boliger 
blev reduceret med 72. 

EN DRASTISK, MEN GOD LØSNING
Nedrivningen blev sidenhen vedtaget enstemmigt 
på et afdelingsmøde. Umiddelbart virker en ned-
rivning som en lidt drastisk vej at gå, men projekt-
leder i Lejerbos byggeafdeling, Anders Svendborg 
Andersen, mener, at det er en rigtig god løsning:

”En række byggetekniske undersøgelser viste, at 
den, vi kaldte Blok Nord, ikke havde det så godt. 
Den kunne fungere, men hvis vi skulle fjerne bo-
liger, skulle det være den blok. Projektet blev kørt 
som en traditionel byggesag via Landsbyggefon-
den, for arbejdet er det samme rent procesmæs-
sigt, som hvis vi skal bygge. Landsbyggefonden 
har dækket hele nedrivningen med midler fra deres 
nedrivningspulje, og også Halsnæs Kommune har 
været meget med ind over. Vi har haft en rigtig god 
dialog om både nedrivningen, og om hvad vi kan 
gøre med resten af området, så de har været me-
get aktive og også skubbet en smule på for at få 
det i gang.” 

MAGLEHØJ BLEV ET IN-STED
Blokken blev ikke væltet med dramatisk dyna-
mitsprængning, men ganske enkelt pillet fra hin-
anden. Det krævede dog først en stor indsats fra 
Lejerbos udlejningsafdeling, der over nogle må-
neder fik flyttet blokkens beboere til andre boliger. 
Da blokken var fjernet, blev kælderen fyldt ud, og 
der blev anlagt et 1000m² stort område med ska-

terpark og legeplads. Og områdeleder i Lejerbo, 
Lars Schmidt, er rigtig glad for de ændringer, der 
har været i Maglehøj i 2012: 

”Det her anlæg har givet et helt andet image for 
afdelingen. Når man tidligere kom ind i området 
var det den her store blok, man mødte som det 
første. Nu er der lige pludselig åbent og imøde-
kommende. I dag er der folk fra lokalområdet, der 
sætter deres børn af ved legepladsen, mens de 
selv kører hen for at handle. Familier, der bor alle 
mulige andre steder i Frederiksværk. Så det er 
lige pludselig blevet et in-sted i byen. Tidligere var 
der jo ingen unger, der fik lov til at komme derop! 
Så det er blevet noget helt andet.” 

LAVERE HUSLEJE
Ud over nedrivningen skal de øvrige boliger i af-
delingen renoveres totalt. Og selv den del er en 
solstrålehistorie. Med støtte fra Landsbyggefonden 
bliver huslejen nemlig lavere EFTER renoveringen:

”Huslejen falder med omkring 50 kr./kvm efter re-
noveringen, så det bliver op til 500 kroner billi-
gere i måneden for beboerne alt efter lejlighedens 
størrelse,” fortæller Lars Schmidt, og Anders 
Svendborg Andersen supplerer: 

”Det er faktisk kun det udvendige, som blev reno-
veret i 1994-95, vi ikke gør noget ved. Men boli-
gerne får nye køkkener og badeværelser, og så 
bliver boligerne gjort mere tilgængelige og ældre-
egnede fx med elevatortårn.”

Renoveringen er i gang fra skrivebordet, mens det 
fysiske går i gang i starten af 2014 og kommer til 
at tage et par år.  

Blokken i Maglehøj blev ikke sprængt 
væk, men pillet fra hinanden. 
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En af de afdelinger, hvor der for 
alvor er sket noget, er Søparken i 
Køge. Her har Lejerbo i de senere 
år gennemrenoveret afdelingen 
med nyt tag, nye facader og total-
istandsat lejlighederne. Og så er 
isoleringen af boligerne blevet så 
meget bedre, at beboerne har 
sparet hele 23 % på varmeforbru-
get i forhold til før, renoveringen 
begyndte i 2007.

Tallene stammer fra Lejerbos for-
brugsteam, der også for en anden 

gennemrenoveret afdeling, Gyl-
denrisparken på Amager i Køben-
havn, kan se en besparelse. Her 
har beboerne haft et fald i varme-
forbruget på 22 %, siden renove-
ringen gik i gang i 2003. 

Direktør for kunder og marked i 
Lejerbo, Ulrik Steen Jensen, er 
ikke i tvivl om, at faldet i varmefor-
brug er tiltrængt:

”Vi har som opgave at tilbyde go-
de boliger til alle vores beboere 

Når Lejerbo-afdelinger bliver renoveret, er det fordi, der byg-
geteknisk er brug for forbedringer. Det kan være nye køkkener 
og badeværelser, nye vinduer, en facaderenovering osv. Men 
også isoleringen i boligerne bliver ofte forbedret med en renove-
ring. Og det giver nogle gange beboerne en sidegevinst, der er til 
at tage og føle på. 

Renoveringer giver besparelser

– også dem, der allerede bor hos 
os. Vi ved også, at forbrugspri-
serne på fx varme i dag stiger 
og stiger. Derfor arbejder vores 
udviklings- og byggeafdeling 
meget med de her problematik-
ker, når de renoverer. I vores 
nybyggerier har vi derfor meget 
fokus på at sænke forbrugsud-
gifterne, fx med Lejerbos Energi-0 
boliger, så det er et kæmpe plus, 
at der også er en gevinst at hen-
te for beboerne i renoverede 
boliger.”   

Med renoveringer opnår beboerne store besparelser på varmeforbruget.
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Er afdelingerne grønne, gule eller røde? Hvordan er udvik-
lingen i dispositionsfonden? Og hvordan ser afdelingernes 
opsparinger ud? Det får man nemt svar på i organisationer-
nes årsberetninger.

I 2011 udviklede Lejerbo et værktøj til at lave en 
præcis og fokuseret årsberetning for den enkelte 
boligorganisation. En årsberetning, der er et vig-
tigt element i forhold til dialogmøderne med kom-
munerne og de tilhørende dokumentationspakker. 
I 2012 begyndte vi at implementere årsberetningen 
i alle Lejerbo-organisationer.

Årsberetningen er en ledelsesrapportering, der 
kan anvendes som en værktøjsorienteret del af 
dokumentationspakken. Værktøjet giver nemlig 
overblik over organisationens samlede økonomi, 
delt op på årets resultat og balance på den ene 
side og status og udvikling i organisationens egen-
kapital på den anden side. Desuden giver årsbe-

retningen en yderst overskuelig oversigt over af-
delingernes drift og status, formidlet via enkle 
grafer, tekst og farvekoder.

Den formidler altså nøgletal på et højt niveau, men 
formår samtidig at gøre noget temmelig kompli-
ceret stof enkelt og overskueligt. På den måde 
får boligorganisationerne et helt enestående 
værktøj til både dialogen med kommunerne og 
til at træffe strategiske og operationelle beslut-
ninger ud fra. 

Selv om årsberetningen oprindeligt er lavet i de 
daværende it-systemer, så føres den naturligvis 
med over i SAM_BO.   

Årsberetning giver unikt overblik

I årsberetningerne er boligafdelinger-
ne kategoriseret med farvekoder, så 
det er nemt at få et godt overblik.
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LEJERBO: NYBYGGERI

1. PARKBOHUSENE (061-0) I TÅSTRUP

Parkbohusene er Danmarks første Energi-0 boliger. Energi-0 
er Lejerbos koncept for energineutrale boliger, som betyder, at 
beboernes udgifter til forbrug er meget små. Boligerne er ud-
ført med meget høje krav til isoleringsevne, og har solceller, der 
producerer strøm, der delvis kan dække husenes forbrug. 

Parkbohusene indeholder 6 boliger, som er særligt målrettet til 
familier med handicappede børn. Derfor er boligerne alle i ét plan 
og er fordelt på tre dobbelthuse med et udhus til hver bolig. Bo-
ligerne er bygget i samarbejde med Høje Tåstrup Kommune.

2. ÆBLEBLOMSTEN (818-0) I BRØNDBY

Æbleblomsten er et seniorbofællesskab. Det betyder, at bebo-
erne skal være over 50 år og uden hjemmeboende børn. Afde-
lingen rummer 21 boliger, fordelt på ni 3-rums boliger på 89 
kvm. og tolv 2-rums boliger på 69 kvm. Æbleblomsten har 
også et stort fælleshus, der danner rammen om mange af de 
aktiviteter, beboerne er fælles om. 

3. VEJLEVEJ (909-0) I HORSENS

Vejlevej er en afdeling med 32 familieboliger, alle med 3 værel-
ser. Boligerne er fordelt på to fireetages blokke, der ligger tæt 
ved både natur, indkøbsmuligheder og offentlig transport. Bo-
ligerne er bygget som energiklasse A1.
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4

Hele 8 nye Lejerbo-afdelinger så dagens lys i 2012. De otte afdelinger 
repræsenterer mangfoldigheden i almene boliger. Her er bygget nyt 
og ombygget gammelt; her er traditionelt byggeri og utraditionelt byg-
geri; her er etagebyggeri og tæt-lavt byggeri; de ligger i mindre byer 
og i store byer, der er boliger til alle og til dem med særlige behov.

Stor mangfoldighed i nybyggerierne

4. STÆVNEN (899-0) I KØBENHAVN

Stævnen ligger på det yderste af Ørestad lige ved den 
naturskønne Amager Fælled. Afdelingen består af 49 lej-
ligheder, fordelt på 3 og 4 værelser. Alle lejligheder har 
altan eller egen terrasse.

Organisationsformand Jan Hyttel siger om Stævnen: ”Det 
er en almen bebyggelse med familieboliger af en stør-
relse, der er stor efterspørgsel på i København. Det har 
haft stor betydning for byggeriet, at det ligger både cen-
tralt og i noget, der nærmest kan betragtes som landlige 
omgivelser. Beliggenhed er i det hele taget lidt af et man-
tra for Lejerbo København.”

"Herudover har det været vigtigt, at det er en bebyg-
gelse, der så at sige er sammenbygget med en bolig-
karré med private ejerlejligheder. Altså blandede bofor-
mer, hvilket vi har gode erfaringer med i andre 
bebyggelser”.

Hvad lagde I vægt på, da I skulle bygge?

”Vi har lagt stor vægt på arkitekturen. Sammen med Vil-
helm Lauritzens Tegnestue er der skabt et smukt byggeri, 
der sammen med omgivelserne tegner en flot skyline, der 
kan ses helt ude fra Øresund. Lejlighederne er store og 
lyse og alle med både funktionelle og flotte altaner.”

Næsten alle lejlighederne var lejet ud på åbningsdagen.
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LEJERBO: NYBYGGERI

7. Damgårdshaven (896-0) i Grejs
Damgårdshaven i Grejs indeholder 20 boliger, der er 
bygget som dobbelthuse. 10 af boligerne er med 4 væ-
relser, og 10 af boligerne har 3 værelser. Alle boligerne 
har terrasse, en lille have, carport og udhus.

Organisationsformand John Refsgaard siger: ”Vi har 
haft rigtigt gode erfaringer med at bygge boliger af 
nogenlunde samme type, sådan lidt parcelhusagtigt.”

Hvad lagde I vægt på, da I skulle bygge?

”Vi lagde vægt på, at boligerne skulle kunne lejes ud, 
på at de er lette at vedligeholde, og på at lejerene får 
lidt have. Og fordi der i landområderne ofte er et ønske 
om et overdækket areal til en bil, har vi også prioriteret 
det. ”

De 20 boliger var udlejet en måned før ibrugtagning.

7

5

6

5. BRÆDSTUP BYMIDTE (910-0) I BRÆDSTRUP

Brædstrup Bymidte finder vi, som navnet antyder, lige midt i 
Brædstrup. Afdelingen byder på 19 boliger, fordelt på syv 2-væ-
relses boliger og tolv 3-værelses boliger. Alle lejlighederne har 
sydvendt altan, enkelte boliger har endda to altaner. 

6. HOVEDGADEN I SNEDSTED (915-0) 

Hovedgaden i Snedsted består af 14 boliger, opført der hvor 
den gamle Snedsted Kro lå. Boligerne består af 2- og 3-værel-
ses lejligheder, der alle har altan. Afdelingen er i tre etager og 
har elevator.
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8. Tåstruphave (890-0) i Holbæk
Tåstruphave består af 22 boliger til yngre udviklingshæmmede 
beboere. Bygningen har tidligere huset en amtsintitution, men 
blev i 2012 bygget om, så de nye boliger kunne modsvare be-
boernes behov. Organisationsformand Erik Fallesen (til venstre 
på billedet) fortæller: 

”I Lejerbo havde vi længe været inde i billedet med forslag til 
og tilbud om en ombygning af den gamle institution, og en aften 
ringede den daværende borgmester så, at nu skulle det være. 
Der var virkelig behov for nye, moderne boliger. Beboerne 
havde tidligere omkring 10 kvadratmeter hver. Nu har de en 
bolig på 40 kvadratmeter med tekøkken, bad osv. og gode fæl-
lesfaciliteter.”

Hvad lagde I vægt på, da I skulle bygge?

”Boligerne er jo bygget efter lov om ældreboliger, og derfor er 
der en række krav til blandt andet badeværelset, og så skulle 
der selvfølgelig være attraktive fællesarealer. Og så er der gjort 
meget ud af adgangsforholdene.”  

8

RENOVERING
Der blev i 2012 afleveret renoveringer, byg-
geskadesager mv. for 136 mio. kr. Der var 
sager under udførelse for 956 mio. kr. og re-
noverings- og byggeskadesager mv. under 
programmering og projektering for 4 mia. kr.

NYBYGGERI
Lejerbo afleverede i 2012 187 nye boliger: 
134 familieboliger, 21 boliger til seniorbo-
fællesskab, 3 ombyggede ældreboliger, 28 
ældreboliger og 1 serviceareal.

Der var i 2012 561 boliger under udførelse: 
296 familieboliger, 1 institution, 172 ple-
jeboliger, 10 ombyggede ældreboliger, 4 
servicearealer og 78 ungdomsboliger.

Derudover var der 501 boliger under pro-
grammering og projektering.



46 Lejerbo • Beretning 2012 

Når Lejerbo måler på trivslen og det psykiske arbejdsmiljø, får det 
virkelig driftsmedarbejderne op af stolen. Næsten 80 % af de an-
satte i driften deltog i undersøgelsen i 2012. Og arbejdet med det 
psykiske arbejdsmiljø nytter noget.

er ikke et arbejdsvilkår
Mobning og trusler

Arne Gilstrup
arbejdsmiljørepræsentant og lokalinspektør i Fredensborg.

Jan Ardahl
arbejdsmiljørepræsentant og gårdmand i Randers.
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Det er en kendt sag, at det kan væ-
re mere end svært at få folk til at 
besvare spørgeskemaundersøgelser. 
Så der må lokkes med biografbillet-
ter eller muligheden for at vinde store  
præmier. Sådan er det ikke, når Le-
jerbos blå mænd og kvinder bliver 
spurgt til trivslen og det psykiske 
arbejdsmiljø. Tværtimod viste de et 
bemærkelsesværdigt engagement, 
der om noget bekræfter, at der er 
tillid til, at det nytter noget at give sin 
mening til kende. 

Trivselsmålingen blev første gang 
foretaget i 2007, og formålet med 
den er at få en viden, som gør Le-
jerbo i stand til at handle. At arbejds-
miljøgrupperne får klart overblik over, 
hvor skoen trykker. Derfor fokuserer 
undersøgelsen på de faktorer, der 
kan belaste eller aflaste det psykiske 
arbejdsmiljø ude i afdelinger. Uanset 
om det er udefrakommende belast-
ninger eller belastninger, der knytter 
sig til selve jobbet. 

Flotte resultater
Det er de lokale arbejdsmiljøgrup-
per, der består af driftschefen og 
arbejdsmiljørepræsentanten, som 
efter følg ende udarbejder handle-
planer på baggrund af undersøgel-
sens resultater for lige netop deres 
lokalområde. Og at indsatserne giver 

pote, er både Aalborgregionen og 
Nordsjælland beviser på:

I Aalborg angav 15 % af medarbejd-
erne ved sidste måling, at de var ud-
sat for mobning. Denne gang var de 
nede på 5 %. På landsplan var tal-
lene sidst 18 % og denne gang 13 %.

I Nordsjælland angav ikke mindre end 
24 % af de ansatte ved den første 
måling at have været udsat for trusler. 
Denne gang var tallet faldet til 10 %. 

Åbenhed og kommunikation
Arne Gilstrup, arbejdsmiljørepræ-
sentant og lokalinspektør i Fredens-
borg, fortæller om indsatsen i Nord-
sjælland: ”Vi har holdt temadage for 
alle ejendomsfunktionærer om blandt 
andet kommunikation, trusler og 
mobning. De temadage er helt klart 
en af de store årsager til det gode 
resultat.”

”Og så er vi begyndt at snakke om 
det. Her gør temadagene også, at vi 
har lært hinanden bedre at kende. 
Tidligere var man bare sin egen lille 
herre, der var nervøs for at dumme 
sig, men nu ringer vi til hinanden og 
bruger hinanden. Desuden har vi en 
fantastisk ledelse, der er god at snak-
ke med. Det tror jeg på gør en for-
skel”, forklarer Arne.

I Aalborgregionen har kommunika-
tion også gjort en forskel, mener Jan 
Ardahl, arbejdsmiljørepræsentant og 
gårdmand i Randers: ”Vi har været 
åbne om, at folk skal melde ud, hvis 
de er udsat for noget, de ikke bryder 
sig om. Vi har meldt ud, at vi ikke vil 
tolerere mobning. Og det har hjulpet, 
at vi har været rundt og snakke om 
det i teamet”.

Lejerbo tager det alvorligt
Nu skal resultaterne fra 2012 om-
sættes til handleplaner, der skal 
sætte fokus på nye områder. Det 
er forskelligt fra arbejdsmiljøgrup-
pe til arbejdsmiljøgruppe, hvor der 
skal sættes ind. Men uanset fokus-
området er det nok betegnende, 
når Jan Ardahl siger: ”Det betyder 
noget, at Lejerbo tager det alvorligt, 
hvis der er noget. Det betyder no-
get, at der skal være respekt for 
hinanden, og at der bliver taget fat 
i problem erne.”

Resultaterne viser i hvert fald, at 
det nytter at give sin mening til 
kende og sætte spot på de ømme 
punkter. Det bliver tydeligt, at det 
for eksempel ikke er et vilkår, at 
man skal udsættes for mobning el-
ler trusler, når man er ejendoms-
funktionær. Vi kan faktisk gøre no-
get ved det.   

Det spørgeskema, 
der bruges i trivselsmå-
lingen, er udviklet af Det 

Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø (NFA).

Alle handlingsplan erne 
er præsenteret for ejen-
domsfunktionærerne og 

ligger tilgængelige. 

Det er endnu ikke 
fastlagt, hvornår Lejerbo 
måler på trivslen igen, 

men det bliver inden for en 
3-årig tidshorisont.
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HVAD ER SAM_BO? 

SAM_BO er en omlægning af 
alle Lejerbos arbejdsprocesser 
til ét fælles system, der er base-
ret på it-systemet SAP. Projektet 
har både indeholdt udvikling af 
it-systemet, så det kan under-
støtte Lejerbos behov, og en 
udvikling af Lejerbos arbejds-
processer og forretningsgange.
SAM_BO-projektet begyndte i 
2010.

FORMÅLET MED SAM_BO

Der er hele tre formål med 
SAM_BO, nemlig at 
•	Få mere og bedre viden og 

information om forretningen, 
og dermed bedre kvalitet i be-
slutninger og handlinger. Det 
giver styrket udvikling af nye 
ydelser og værdi for kunderne.

•	Øge effektivisering gennem 
ensartede og konsoliderede 
processer i administrationen 
og ud til driften.

•	Skabe en fremtidssikret og 
omkostningseffektiv it-plat-
form, der muliggør en udvi-
delse af de services, som kan 
tilbydes til kunderne.

Guide til SAM_BO
2012 blev året, hvor SAM_BO-projektet virkelig nærmede sig 
sin afslutning. Der blev udviklet, testet, skiftet gear og arbejdet 
igennem. Men hvad er det nu lige, det der SAM_BO er for noget? 
Find svarene her på siden.

SMART DRIFT PÅ FORVALT-
NINGSKONFERENCEN

På årets forvaltningskonference 
fik Lejerbo mulighed for at præ-
sentere resten af den almene 
branche for de tanker, der ligger 
bag den måde, vi arbejder med 
drift og SAM_BO. Ved hjælp af 
en udstillingsstand og en lille 
goodiebag, der indeholdt både 
trykt materiale og en fiks usb-
nøgle med titlen ”Smart drift”, fik 
de interesserede konferencedel-
tagere et indtryk af Lejerbos nye 
løsninger.

Smart drift handler om at udvikle 
arbejdsprocesserne og under-
støtte dem med ét samlet it-system. 
Når arbejdsprocesserne bliver 
ensartede, og kvaliteten af data 
og information om og i driften bli-
ver betydeligt bedre, ja så bliver 
vi både mere effektive og får bed-
re grundlag at træffe beslutninger 
ud fra. Alt sammen til glæde for 
vores beboere.
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HVAD FÅR KUNDERNE UD AF 
DET?

SAM_BO er først og fremmest 
rettet mod de interne arbejds-
gange i Lejerbo. Det skal sikre, 
at Lejerbos kunder får den bed-
ste og mest effektive administra-
tion og drift, og at beboernes 
husleje dermed holdes mest mu-
ligt nede. 

Og allerede nu får boligsøgende 
en stor fordel af den nye løsning: 
Man kan nemlig få tilsendt bo-
ligtilbud elektronisk, hvor man 
tidligere alene kunne acceptere 
eller afslå tilbuddene elektronisk.

På sigt åbner SAM_BO også for 
løsninger, der direkte retter sig 
mod beboere og beboerdemo-
krater. For beboernes vedkom-
mende vil fremtiden kunne byde 
på muligheden for at melde fejl 
og mangler direkte i systemet til 
varmemesteren. En anden frem-
tidsmulighed kan være, at bebo-
erne kan følge deres forbrug 
løbende via hjemmesiden.

Beboerdemokraterne har i første 
omgang samme muligheder som 
i det nuværende bestyrelses-it. 
Senere vil det også blive muligt 
for beboerdemokraterne at se 
kontooversigter med posteringer, 
tomgangslister og forskellige ty-
per fakturaer.   

HR-PORTAL ER OGSÅ BLÅ BOG

Alle medarbejdere kommer til at 
bruge SAM_BO, om ikke andet 
så fordi de skal bruge HR- 
løsningen. Her er princippet nem-
lig, at den, der fanger data, re-
gistrerer data. Sekretariatschef 
Mette Møllerhøj forklarer: ”Det 
vil sige, at alle medarbejdere 
som udgangspunkt selv skal 
taste kørsel, ønsker om ferie, 
sygdom og så videre ind i por-
talen. Ting, der tidligere blev 
skrevet på papir og sendt ind til 
personaleafdelingen, der så ta-
stede det ind i systemet. Nu tas-
ter folk selv direkte i systemet, 
hvorefter lederen godkender det. 
For de ejendomsfunktionærer, 
der ikke har pc-adgang, vil det 
dog være nærmeste leder, der 
taster for dem.”

”Det er naturligvis kun lederen, 
personaleafdelingen og medar-
bejderne selv, der kan se den 
slags oplysninger. Men medar-
bejderne selv kan bruge dele af 
portalen som en slags blå bog, 
fordi alle medarbejdere kan slås 
op med billede, mailadresse, 
telefonnummer og så videre. Det 
er rigtig smart, så jeg ser faktisk 
kun fordele ved det,” slutter Met-
te Møllerhøj. 

SAMME ARBEJDE MED BEDRE 
OVERBLIK

Keld Olsen, lokalinspektør i Stor-
vorde og projektdeltager, fortæl-
ler: ”SAM_BO kræver noget af 
os, men vi får et rigtig godt værk-
tøj, som vi alle sammen skal bru-
ge, alt afhængigt af hvor vi er, 
og hvad vi laver. Så når folk spør-
ger, hvad SAM_BO står for, ple-
jer jeg at sige, at det står for 
Samme Arbejde Med Bedre Over-
blik. Det, synes jeg, er meget 
rammende.”

Sagt på en anden måde så bliver 
arbejdsprocesserne de samme 
i hele landet – og de bliver un-
derstøttet af det it-system, som 
administrationen også benytter. 

Med SAM_BO-projektet følger 
også mange flere data, end der 
tidligere har været registreret. 
Og det betyder, at eksempelvis 
data på lejemålene både kan 
sammenlignes på tværs og hi-
storisk. Det giver netop overblik, 
som Keld betoner. På den måde 
får varmemesteren et rigtig godt 
grundlag at træffe beslutninger 
ud fra.



Lejerbo København indførte i 2012 en ny ydelse til sine boligafde-
linger: Servicebesøg. Et servicebesøg er et kort besøg på ca. 15 
minutter, hvor en varmemester er på besøg i en bolig. Håbet er, at 
man med servicebesøg i alle Lejerbo Københavns boliger på sigt 
kan spare penge for lejerne og gøre boligerne bedre at bo i. Det er 
nemlig langt fra alle beboere, der er klar over, at de selv har pligt 
til at vedligeholde deres bolig, mens de bor i den.

Servicebesøg kan lære beboerne at bo
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”Vi kommer ud i lejemålene, in-
den folk fraflytter, og så kan det 
være, at vi kan mindske udgifter-
ne ved at hjælpe beboerne, mens 
de stadig bor der”

SERVICEBESØG I KØBENHAVN
Det er planen, at alle afdelinger i København med boligsociale 
projekter skal have gennemført to servicebesøg i perioden 2013 
til 2016. Det vil komme til dreje sig om 18 afdelinger, som i alt 
indeholder 2.335 boliger (lidt over 40 % af alle boliger i Lejerbo 
København). Det første besøg vil være i 2013/14, og det næste i 
2015/16. Ved det andet besøg er håbet, at det allerede er muligt 
at se resultatet af de første besøg. Boligorganisationens mål 
er at nedbringe udgifterne til tab ved fraflytning med fjerdedel. 
I løbet af 2015/16 vil det blive overvejet, hvordan servicebesøg 
kan udrulles til de øvrige afdelinger i Lejerbo København.

Under besøget gennemgår varmemesteren boligen og 
kigger på, hvordan boligen er vedligeholdt. For eksempel 
hvordan vinduer og døre ser ud, om gulvet trænger til 
pleje, eller om der er andre ting, som trænger til at blive 
set efter. Finder varmemesteren nogle problemer, så af-
gøres det på stedet, 
om det er beboeren 
selv, der skal sørge 
for at bringe det i 
orden, eller om det 
er Lejerbos opgave 
at løse det. 

Servicebesøgene 
startede i efteråret 
2012 med en tes t-
runde i 2 udvalgte afdelinger. En af de varmemestre, der 
var ude og foretage servicebesøg, var Karsten Ib Han-
sen, der var rundt i de 76 boliger i afdelingen på Lukre-
tiavej i Valby ved København.

Karsten, hvorfor er I begyndt at indføre ser-
vicebesøg?

Lejerbo Københavns organisationsbestyrelse kunne 
se, at det koster rigtig mange penge at sætte fra flyttede 
lejligheder i stand, fordi folk ikke har vedligeholdt deres 
boliger i boperioden. De penge vil man gerne have 
hjem igen, og derfor har man udviklet det her koncept, 
hvor vi kommer ud i lejemålene, inden folk fraflytter, og 
så kan det være, at vi kan mindske udgifterne ved at 
hjælpe beboerne, mens de stadig bor der. Det handler 
alt sammen om at opdrage beboerne lidt til at bo i et 
alment boligbyggeri, så de ikke tror, at man bare skal 
have og have, men at det er ens eget, mens man bor 
der, og at man som lejer selv skal sørge for at vedlige-
holde bolig erne.

Hvad siger beboerne til, at I kommer på ser-
vicebesøg?

Generelt er de meget positive. Selvfølgelig var der no-
gen, der havde nogle kommentarer og klager, de gerne 
ville af med, når de nu havde os, men jeg oplevede slet 

ikke noget negativt. De fleste spørger, hvorfor vi er der, 
og når man så forklarer dem det, så er det fint nok. Be-
søget handler om standen i lejlighederne, så det får vi jo 
typisk en snak om. Men jeg mærkede ikke nogen, der 
ikke synes, vi skulle være der. Heller ikke selvom vi nog-

le steder var nødt til 
at fortælle folk, at der 
var nogle ting, de skul-
le ordne i deres bolig. 
Jeg tror endda, at der 
var en del som vidste, 
vi ville komme og hav-
de gjort noget ud af 
det. Der var i hvert 
fald blevet luftet godt 
og grundigt ud, men 

det er jo også en positiv ting, at de godt ved, hvad det 
er, vi nok vil fokusere på. 

En af de helt store fordele er, at med servicebesøg så 
kommer du ind til ALLE beboerne. Også dem der ikke 
normalt vil ringe efter varmemesteren. På den måde 
opdager vi nogle af de ting, som vi skal ordne for dem. 
Der kan jo være små skader, som går ud over bygnin-
gen, og som det faktisk er Lejerbo og ikke beboerne 
selv, der skal ordne. Og jeg håber da, at de så en anden 
gang vil komme til os med de her små ting i stedet for 
ikke at gøre noget. 

Hvad får beboerne ud af sådan et service-
besøg?

Vi håber jo, at de lærer lidt om, hvad de skal gøre i deres 
bolig, og at de over tid lærer at bo i deres bolig og ved, 
hvad de selv kan gøre for, at deres husleje ikke stiger, 
eller at deres depositum ikke ryger ved fraflytning. På 
den anden side skal vi være gode til at følge op og fikse 
de ting, vi har lovet dem at fikse. Gør vi ikke det, så luk-
ker de os nok ikke ind næste gang. For vi skal ikke skyde 
os selv i foden ved at sætte besøgene i gang, og så ikke 
være gode til at følge op. For vi forlanger af dem, at de 
skal fikse de ting, vi beder dem om, så skal vi også le-
vere den anden vej.  
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På forskellige måder har energi- og miljøtiltag 
bredt sig i Lejerbo i løbet af de seneste år. Også i 
2012 blev der sat gang i nye tiltag og projekter, og 
med hjælp fra Lejerbos energi- og miljøkonsulent 
Jane G. Hansen har vi samlet nogle af dem her. 

Energi og miljø i 
fokus i 2012



”Nye lejere vil fremover få et sammendrag 
af energimærkningsrapporterne, når de 
modtager de øvrige dokumenter på et leje-
mål som fx lejekontrakt og husorden”
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Nye ydelser
I 2012 udkom det udvidede ydelseskatalog. I katalo-
get var der to nye ydelser på energi- og miljøområdet. 
Jane G. Hansen fortæller:

”Den ene ydelse er til boligorganisationerne og 
hedder Energi- og miljøledelsespakken. Med den 
får organisationen hjælp til at udarbejde og efter-
leve en grøn strategi for organisationen. Den anden 
ydelse er Energistartpakken, der er målrettet de 
enkelte boligafdelinger. Her får afdelingen et be-
slutningsgrundlag på området, fx når der skal væl-
ges imellem naturgas og fjernvarme, eller når der 
er brug for hjælp til at prioritere indsatserne på 
energi- og miljøområdet. Du kan læse mere i ydel-
seskataloget, som du finder på www.lejerbo.dk 
under Bestyrelse.

Forsøg med alternative varmeregnskaber
I Hvidovre-afdelingen Egevolden II kører et forsøgs-
projekt med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter, der handler om en ny måde at udreg-
ne varmeregnskaber på, nemlig ved at basere regn-
skabet på komfort i stedet for måleenheder. Jane G. 
Hansen fortæller: 

”Da man implementerede individuel fordeling af var-
meforbrug, reducerede det forbruget. Folk kunne se 
deres forbrug, og de kunne se, at de selv kunne på-
virke deres varmeregning. Men nu er det blevet så 
dyrt at varme boligerne op, at gamle fru Jensen lukker 
fuldstændig af for varmen i et værelse, og så bliver 
der problemer med skimmelsvamp. Det giver udgifter 
for både lejer og afdeling ved fraflytning for ikke at

tale om de sundhedsmæssige konsekvenser. Forsøget 
i Egevolden II går derfor ud på at lave et fordelings-
regnskab, som er baseret på komfort og indeklimakva-
litet. Man måler temperatur og fugt, og hvis beboeren 
er inden for et optimalt interval, så betaler han/hun en 
ydelse pr. kvm. bolig. Hvis der derimod er for varmt, 
for koldt eller for fugtigt i forhold til de grænser, man 
har sat op, så kommer der en ekstraregning. Beboerne 
får en opgørelse pr. måned, hvor de kan se, om de lig-
ger i det rigtige interval. Der er kun tale om et forsøgs-
projekt, så der afregnes stadig efter det gamle forde-
lingsregnskab, men det bliver på denne måde undersøgt, 
om det er muligt at påvirke beboernes forbrug.”

Forsøget blev sat i gang i 2012 og løber videre i 2013. 
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Energimærkninger 
Som alle andre boliger i Danmark skal også Le-
jerbo kunne fremvise energimærkninger på vores 
boliger. Energimærkningen i Lejerbo blev sat i 
gang i 2010, og i 2012 blev vurderingerne fore-
taget, og de endelige rapporter begyndte at 
komme ind. Ud over de lovpligtige fokusområder 
har Jane G. Hansen tilføjet andre relevante para-
metre, så rapporterne i højere grad bliver anven-
delige i arbejdet med energi og miljø. Nye lejere 
vil fremover få et sammendrag af energimærk-
ningsrapporterne, når de modtager de øvrige 
dokumenter på et lejemål som fx lejekontrakt og 
husorden. Energimærkningsrapporten er også 
forudsætning for ydelsen Energistartpakke, da 
mange oplysninger om forbrug og mulige forbed-
ringer er samlet i rapporterne.

Grøn bolig-certificeringer
Grøn bolig-certificering er en slags smileyordning 
for boligafdelinger. Det er udviklet af BL og se-
nere overtaget af Energitjenesten. Lejerbo har en 
afdeling, der er blevet certificeret indtil videre: 
Vejlevej i Horsens. Ordningen indebærer, at man 
hvert år skal finde indsatsområder, fx en kam-
pagne for at smide batterier rigtigt væk. Grøn 
bolig-ordningen vil Jane G. Hansen gerne ar-
bejde mere med: 

”Det giver rigtig god mening at være med i en 
eksisterende ordning i stedet for at lave vores 
egen. Men det kræver, at vi har noget at bruge 
certificeringen til, fx at man kan bruge den i mar-
kedsføringsøjemed. Det er ikke voldsomt dyrt, og 
det er konsulenter fra Energitjenesten, der klarer 
certificeringen, men det kræver selvfølgelig lidt 
arbejde for driftspersonalet. Jeg håber nu allige-
vel, at det er en ordning, der bliver indført flere 
steder.”

Læs mere om Grøn bolig på 
www.energitjenesten.dk

Følg med!
Jane G. Hansen sørger for jævn-

ligt at opdatere www.lejerbo.dk med 
relevante nyheder på energi- og 

miljøområdet. Find energi- og miljø-
nyhederne under Bestyrelse og 

Energi & miljø. 

Solcellanlægget i Hjortshøj dækker stort set det fælles elforbrug i afdelingen.
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SALG AF 
TILLÆGS-
YDELSER
De seneste par år er der blevet udviklet en 
lang række tillægsydelser, som afdelinger 
og organisationer kan rekvirere separat. 
I Udviklings- og byggeafdelingen har 
medarbejderne haft fin efterspørgsel på  
de tillægsydelser, de er leveringsdygtige 
i. Der er blandt andet blevet solgt:

•	 22 ekstra analyser, der skal bruges i 
de dokumentationspakker, som udgør 
grundlaget for styringsdialogen med 
kommunen. 

•	 7 fremtidssikringsrapporter.

•	 3 ansøgninger om boligsociale helheds-
planer og proceskonsulentydelser i 
forbindelse med boligsociale indsatser.

•	 2 projektansøgninger til Realdania.

•	 1 handlingsplan.

Solceller i Lejerbo Århus
Organisationsbestyrelsen i Lejerbo Århus 
har taget en principbeslutning om at yde 
støtte på op til to tredjedel af anlægsprisen 
for solceller til at dække afdelingernes fælles 
elforbrug. Organisationsbestyrelsesmedlem 
Søren Egge Rasmussen fortæller: 

”På den måde styrker vi alle fire afdelingers 
drift, og vi gennemfører en bæredygtig om-
stilling af energiforbruget. Beslutningen har 
indtil videre gjort, at afdelingen Hjortshøj i 
2012 har fået det første solcelleanlæg, Store 
Ravnsbjerg får solceller i foråret og i Lille 
Ravnsbjerg og Lærkebo bliver solceller ind-
arbejdet i de helhedsplaner, som er under 
udarbejdelse.”

Afdelingen i Hjortshøj arbejder generelt me-
get med at benytte vedvarende energi:

”Varmen stammer fra det lokale varmeværk, 
som fyrer med træflis og træpiller. Om som-
meren kommer hovedparten af det varme 
vand fra afdelingens solfangere, så det er 
naturligt at tage næste skridt og få elforbru-
get dækket med egne solceller,” fortæller 
Søren Egge Rasmussen og fortsætter:

”Solcelleanlægget i Hjortshøj er på 150 m2 
tyndfilmssolceller, som er beregnet til at yde 
11.864 kWh og skal udelukkende dække det 
fælles elforbrug i afdelingen til fælleshus, va-
skeri og udendørsbelysning, der ligger på ca. 
14.000 kWh. Lejerbo Århus har betalt to tred-
jedele via trækningsretsmidler, mens afdelin-
gen selv betaler en tredjedel. Inden der er 
gået fire år, giver det en lavere elregning og 
dermed en forbedret drift af afdelingen.”  

Solcellerne blev lagt på afdelingen Hjortshøj i 
løbet af  sommeren 2012 og fylder i alt 150 m2.
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VOXPOP
Hør hvordan nogle af Lejerbos medarbejdere synes, at 2012 
har været på deres arbejdsplads.

Karina Lindahl, boligrådgiver i Valby

Steen Andersen, driftschef i Næstved

Michael Lyng Madsen, 
ejendomsfunktionæri Fredensborg

Det har været ret godt. Vi har fået flere specielle 
opgaver primært med vedligeholdelse af byg-
ninger, men også fået lov til at styre det selv. 
Der har været nye udfordringer på det admini-
strative, og det har været sjovt og spændende. 
Og så har vi fået nye maskiner, og det er en 
fornøjelse, når man ikke skal starte med at re-
parere dem, før man kan bruge dem.

Det har været et travlt og udfordrende år. It-projektet har 
fyldt meget, for jeg har været testbruger siden 1. sep-
tember. Det har været sjovt, men også udfordrende. Det 
har været svært at slippe mine daglige arbejdsopgaver.

Der har været en masse forskellige opgaver. 
Kalenderen har været alt for kort i 2012. It-
projektet har fyldt meget på kontoret og der-
med indirekte på mig. Jeg håber, der kom-
mer mere ro på efter 1. maj.



57Lejerbo • Beretning 2012 

Kim Olsson, teknisk varmemester i Valby

VOXPOP

Susanna Arentsen, boligsocial medarbejder i 
Munkebo, Kolding

       Jette Houborg, boligrådgiver i Holbæk

       Tina Rørstrøm, boligrådgiver i Holstebro

2012 var et rigtig travlt år. Jeg startede i Borger-
gården, som er en mindre afdeling, hvor jeg stod 
alene med en masse opgaver. Jeg lavede alle 
mulige typer opgaver, og det var sådan set et fint 
år, men til sidst blev det for meget, og jeg er nu 
skiftet her til Akacieparken, hvor jeg har fået mere 
specialiserede opgaver med beboerservice.

2012 var præget af, at vi fik det nye beboerhus Den Grønne 
Gren. Før arbejdede jeg med de unge i et kælderrum, og 
nu er vi i det her hus. Flere af de unge var involveret i byg-
ningen af huset, og det tog en del af min tid. Vi har fordoblet 
medlemsantallet i klubben, og jeg har fået mere kontakt med 
forældrene, da de modsat før også har adgang til lokalerne. 
Børnene er gladere for at være her, så 2012 har været et 
godt år for mig.

Det har været et godt, men travlt år. Det er gået 
godt med udlejningen, og der har været mange 
gode opgaver, også nye opgaver som over tag-
else og administration af en afdeling med æl-
dreboliger og oplæring af nye medarbejdere. 

Det har været et travlt år. Afdelingen Agervang/Eng-
vang har været igennem en renovering, og det har 
givet noget ekstra arbejde, når der er 35 genhus-
ninger. Derudover er der de daglige opgaver som 
kontakt med nuværende og kommende beboere.
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Årets illustrator hedder Mads Berg. Han er uddannet fra 
Dansk Designskole i 2001 og har siden arbejdet som 
selvstændig illustrator. Mads Berg finder inspiration i 
både oldtidskunst og moderne kunst; en inspiration han 
transformerer ind i sit helt eget karakteristiske udtryk. 
Illustrationen viser Mads’ fortolkning af nogle af årsbe-
retningens historier om hverdagen og festerne i Lejerbo. 
Fra årets royale besøg til nybyggerier og glade bebo-
ere og bestyrelsesmedlemmer, der indgår i et fælles-
skab. Moderne og klassisk, med mange elementer og 
rum for liv. 

Om årets illustrator

Hans særlige stil har skaffet ham en bred pallette af il-
lustrationsopgaver. Det gælder ikke mindst i plakatfor-
matet, hvor hans streg har været med til at reklamere for 
alt fra bornholmsk turisme til Hansen Flødeis, Tuborg 
Classic og Tivoli. Så det er fornemt selskab Lejerbos 
årsberetning er kommet i, nu hvor hans blanding af mo-
derne art deco og retrostil fortæller om livet i Lejerbo.
Mads arbejder desuden som ekstern underviser på flere 
designskoler, herunder på Dansk Designskole. I 2009 
vandt han Dansk Designpris for sit arbejde med Hansen 
Flødeis, og i 2010 vandt han prisen for den bedste dan-
ske børnetegneserie for tegneserien Supermanfred.  

Illustrator Mads Berg er kendt for sine plaka-
ter til blandt andre Tivoli og Hansen Flødeis, 

og for sin helt særlige moderne retrostil.
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