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Skal en boligafdeling være veldrevet, 
så skal den daglige, nære drift selv-
følgelig fungere. Der skal slås græs, 
fejes, vaskes trapper, laves flyttesyn 
og sørges for indflytninger. Men det 
er ikke nok, hvis en afdeling skal 
blive ved med at være veldrevet. Der 
skal samtidig være overskud, mentalt 
og ressourcemæssigt, til at tænke 
på fremtiden, prøve nye ting af og 
påtage sig et ansvar.

Det samme kan man sige om Le-
jerbo som helhed. Her skal den 
daglige drift køre samtidig med, at 
vi udvikler, får nye ideer og går nye 
veje. Denne beretning er fyldt med 
eksempler på både det alminde-
lige og det usædvanlige. Fælles 
for emnerne er, at de drejer sig om 
beboerne, enten direkte eller indi-
rekte.
 
For uanset hvordan man vender og 
drejer det, så handler arbejdet med 
og i de almene boliger om beboerne. 
Som minister for By, Bolig og Land-
distrikter Carsten Hansen siger i en 
af artiklerne: ”Den almene bolig skal 
være konkurrencedygtig og attraktiv 
for en meget bred målgruppe”.

RUM FOR LIV

Den meget brede målgruppe, Car-
sten Hansen taler om, giver en for-
pligtelse til at kunne favne bredt, 
når det kommer til beboernes be-

hov. Det er oplagt, at de forskellige 
målgrupper har forskellige behov 
og præferencer. Så når vi bygger 
ungdomsboliger, plejeboliger og 
almindelige familieboliger, så er 
det yderst forskellige ting, vi skal 
honorere.

I denne beretning er der historier om, 
hvordan de nye ungdomsboliger i 
Lanternen opfylder beboernes krav 
til beliggenhed, husleje og gode fæl-
lesarealer. De nye plejeboliger i Skov-
huset stiller krav om, at teknologien 
skal hjælpe beboere og personale, 
så de varme hænder bruges bedst 
muligt. Og familieboligerne i Lykke-
gårdshave skal danne rammen om 
familiernes liv både ude og inde i 
boligerne.

OGSÅ RUM FOR UDENDØRSLIV

Vi nøjes nemlig ikke med at kigge 
indad i boligerne – vi kigger også 
udad på sammenhængen med lo-
kalområdet. I beretningen kan man 
læse om hjertestien ved Vintersbøl-
le Strand, om gavlkunst i Valby og 
en kunstgræsbane på Frederiksberg. 
Den store helhedsplan i Mjølnerpar-
ken handler også om at åbne områ-
det op imod omverdenen. Og på 
årets Roskilde Festival var vi med til 
at forsøge at finde nye måder at 
skabe denne sammenhæng mellem 
bolig erne og det lokalområde, der 
omgiver dem.

Livet i Lejerbo
Årsberetningen fortæller som altid historier fra det forgangne 
år. Nedslagspunkter fra hele landet om livet i Lejerbo, som det 
formede sig i 2013.

SAMFUNDSLIV

Lejerbos boliger hænger også sam-
men med resten af samfundet og 
bliver påvirket af det. For eksempel 
når en lærerlockout giver problemer 
for børnefamilierne. I Holbæk gav det 
anledning til, at beboerne udviste en 
fællesskabsånd, man kun kan drøm-
me om i mange villakvarterer, da de 

Palle Adamsen 
Administrerende direktør
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fik sat en pasningsordning i system 
i løbet af meget kort tid.

Den officielle liste over særligt ud-
satte boligområder rammer også 
Lejerbo. Her er oplevelsen, at den 
ikke giver noget særligt fingerpeg 
om, hvorvidt et område er et godt 
sted at bo eller ej. Især ikke når det 

samme boligområde ryger af og på 
listen med jævne mellemrum.

De store spørgsmål om miljø og bæ-
redygtighed griber Lejerbo an med 
stor entusiasme og faglig ballast. Det 
har blandt andet resulteret i, at et 
byggeri i Kolding blev den ene vinder 
af en konkurrence om at bygge frem-

tidens bæredygtige almene boliger. 
Det har også givet sig udslag i ar-
bejdet med en decideret bæredyg-
tighedscertificering, der ikke tidli-
gere er set i almene sammenhænge.

LEJERBOLIV

For Lejerbos ansatte var 2013 en kraft-
anstrengelse af de store. Det nye it-
system SAM_BO blev søsat den 1. 
maj, og det betød nye systemer og 
processer for alle. Det krævede ind-
satser ud over det sædvanlige at få 
tingene til at fungere. I beretningen 
fortæller en stribe medarbejdere, 
hvordan de oplevede arbejdet med 
SAM_BO. Og selv om oplevelserne 
har været mere eller mindre belasten-
de for dem, giver de alle udtryk for 
optimisme. Derfor er det så meget 
mere glædeligt, at resultatet af nogle 
af anstrengelserne allerede kan ses.

På trods af at det på den måde har 
været et lidt indadvendt år, hvor de 
fleste ressourcer er gået med at få 
SAM_BO til at fungere og til at sørge 
for at den daglige drift stadig kørte, 
så har der alligevel været energi til 
at påtage sig et ansvar, der rækker 
ud over os selv. Et eksempel på det 
er AlmenIndkøb, hvor Lejerbo har 
været drivkraften for at skaffe gode 
indkøbspriser til hele den almene 
sektor. Og når vi gør det, er det selv-
følgelig, fordi det giver mening for 
de mennesker, vi er til for: Beboerne.

God læselyst!

”Der skal være overskud til at tænke på fremtiden”

Kenneth Høfler 
Landsformand
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BOLIGER 
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Huset hjælper beboerne
Lejerbos nye plejecenter i Hillerød er et foregangseksempel, 
når det kommer til implementeringen af velfærdsteknologi.
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nærmeste personale. Gulvet kan også registrere, når 
demente eller plejekrævende beboere står op, og på 
den måde ved personalet præcis, hvornår der er brug 
for deres hjælp. Gulvet skaber på den måde tryghed, 
både for beboeren og de pårørende.

NY INDRETNING
En af beboerne i Skovhuset er den 80-årige Grethe 
Gram, der flyttede ind på Birgittehjemmet i starten 
af 2013 og videre til Skovhuset et halvt år senere, 
da det stod klart. Hun befinder sig bedre i Skovhu-
set. ”Det er mere kørestolsvenligt her, og jeg kan 
bedre komme rundt”. Grethe synes nu alligevel, det 
er sparsomt med pladsen. Det er svært at få et helt 
liv ned på 40 kvadratmeter, særligt for en ivrig kunst-
samler. 

Grethes lejlighed ligger sammen med 11 andre i en 
boenhed, der råder over fælles opholdsstue og køkken. 
Man spiser blandt andet sammen i boenheden. Pleje-
hjemslederen forklarer, at opdelingen i boenheder giver 
mulighed for flere niveauer af fællesskab. Man kan 
vælge at være i sin bolig, man kan gå ud i opholds-
stuen, eller man kan være i det store fællesrum, der 
yderligere kan inddeles, fx i forbindelse med bankoaf-
tener eller gudstjenester.

AT GØRE HVERDAGEN TILGÆNGELIG
”Det er en stor omvæltning, også for medarbejderne, 
at alting nu foregår i de forskellige boenheder. Det gør 
det omvendt mere til et hjem og mere værdigt. De ting, 
man kender fra hverdagen er tilgængelige, så det er op 
til den enkelte, hvor meget de kan og vil deltage”.

Et godt eksempel er, at postkasserne er placeret på 
hver etage, så man selv kan hente posten, hvis man 
vil. Køkkenet er inddelt i et forkøkken og et grovkøkken 

19. august var store flyttedag i Hillerød, da de knap 60 
beboere på Birgittehjemmet flyttede ind i det nybyg-
gede og på mange måder fundamentalt anderledes 
Skovhuset. I månederne efter flyttede yderligere ca. 
40 nye beboere ind, og i dag bor der godt 100 ældre i 
de nye omgivelser ved Centervænget.

Skovhuset er ikke bare et nyt byggeri, men også et 
meget moderne byggeri. Plejecenterleder Charlotte 
Kock Petersen er glad for, at nye teknologiske løsnin-
ger er blevet integreret i byggeriet fra starten. ”Vi har 
den holdning, at vi rigtig gerne vil teknologien, så læn-
ge den er hjælpsom. Og huset her kan hjælpe bebo-
erne”.

SMART FRA STARTEN
Lejerbo og Hillerød Kommune var fra starten enige om, 
at der skulle satses på velfærdsteknologi, og det har 
gjort en kæmpe forskel i byggeriet, mener Charlotte. 
Hun nævner som eksempel de smarte gulve, der var 
en stor investering, som man måske i andre sammen-
hænge ville have valgt fra tidligt i projektfasen. ”Hel-
digvis var Lejerbo også indstillet på, at byggeriet skul-
le være båret af den nyeste teknologi, og det kommer 
os til gavn nu”.

Smart-gulv er et ekstra gulv med følsomme sensorer 
lagt under det normale parketgulv. Gulvet kan fx ind-
stilles til at registrere fald og sende en alarm til det 

EKSEMPLER PÅ 
VELFÆRDSTEKNOLOGI:
•	 Smart-gulve	med	sensorer,	der	fx	registrerer	
fald.

•	 Nødkaldsknapper	med	gps-signal,	der	ikke	
kun	fortæller	personalet,	hvem	der	har	brug	
for	hjælp,	men	også	hvor	beboeren	befinder	
sig.	For	eksempel	hvis	en	dement	beboer	
farer	vild.

•	 Toiletter	og	håndvaske,	der	kan	justeres	i	
højden	til	den	enkelte	beboer.

•	 Selvskyllende	toiletter.

Grethe Gram er en af de nye beboere i Skovhuset i Hillerød.
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til personalet, så man som beboer også har mulighed 
for at være med i køkkenet.

Badeværelserne er ligeledes bygget med samme tan-
kegang, hvor der i hver lejlighed er blevet plads til en 
vaskesøjle. ”Der er stor variation i beboergruppen og 
i hvor meget hjælp den enkelte har brug for og gerne 
vil have. Indretningen gør det nemmere at respektere 

dette. For eksempel kan man selv vaske tøj, børnene 
kan gøre det, når de kommer på besøg, eller man kan 
få hjælp til det. Men man bestemmer selv”.

AL BEGYNDELSE ER SVÆR
Indretningen af Skovhuset er en plejecenterform, der 
vinder stort indpas. Men på teknologisiden er Skovhu-
set på forkant med udviklingen, og det har kostet. Og-
så på tålmodigheden. For eksempel er alle beboerne 
udstyret med et mobilt nødkald med positionering, der 
både kan fortælle personalet, hvem der har brug for 
hjælp, og hvor de er. Men at få gps-teknologien, de 
ansattes mobiltelefoner og Hillerød Kommunes net til 
at tale sammen har givet en del startvanskeligheder.

”Det er klart, at vi har haft en del begyndervanskelighe-
der med de teknologiske løsninger, men det går fremad. 
Og den tryghed, der er for både beboere, pårørende og 
personale i nødkald med gps-teknologi og smart-gulve, 
opvejer det de ekstra udfordringer, der også er”.

Plejecenteret er stadig i gang med at informere bebo-
erne og uddanne personalet i de teknologiske løsnin-
ger. Men næste projekt bliver derimod at få lavet et 
udendørs anlæg, så man kan komme ud og nyde de 
grønne arealer på ægte gammeldags vis.  

Skovhuset har blandt andet et motionsrum og en fysioterapeut ansat til at hjælpe beboerne til en mere aktiv livsstil.

Plejercenterleder Charlotte Kock Petersen er stor tilhænger 
af at bruge teknologien i hverdagen, når det giver mening.
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Cirkelhuset	er	et	nyt	og	ganske	an-
derledes	byggeri	 i	Køge	med	130	
familieboliger	fordelt	på	både	to,	tre	
og	fire	værelser.

Fordi	byggeriet	er	opført	som	en	skrå-
nende	cirkel	med	mellem	tre	og	seks	
etager,	er	alle	 lejligheder	sikret	et	
meget	stort	lysindfald.	Flere	af	lejlig-

hederne	har	altan	eller	 terrasse	og	
rundt	langs	cirklen	er	der	placeret	tre	
fælles	tagterrasser.

Det	er	White	Arkitekter,	der	har	de-
signet	huset,	og	blandt	andet	udtænkt	
den	farverige	facade	mod	gården,	
der	giver	et	helt	andet	liv	og	spil	på	
indersiden	end	på	ydersiden.

Cirkelhuset	er	desuden	bygget	med	
lavenergivinduer	og	højisolerede	fa-
cadeelementer,	hvilket	de	nye	bebo-
ere	vil	kunne	mærke	på	varmereg-
ningen.

Den	1.	december	stod	Cirkelhuset	
klar	til	at	tage	imod	sine	første	bebo-
ere.  

I november gav Lejerbo adgang til et første kig i det nye Cirkelhus 
i Køge. Mere end 1000 besøgende benyttede lejligheden til at se 
nærmere på det unikke byggeri.

Cirkelhuset

1

3

1

32

2
3

Cirkelhuset ligger i den attraktive grønne kile på 
Egedesvej i Køge. Området er i gang med en større 
udvikling; blandt andet kommer der en ny S-
togsstation i gåafstand fra den nye afdeling i 2016. 

Cirkelhuset åbnede dørene for de første nysgerrige 
besøgende ved et åbent-hus-arrangement i slutningen 
af november, hvor over 1000 mennesker mødte op.

På ydersiden er Cirkelhuset beklædt med mørkegrå 
skifer, der giver et flot ensartet udtryk. I gården er 
der imidlertid kommet knald på farverne for at skabe 
en let og levende stemning.
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Livet i boligområderne foregår også uden 
for lejligheden. I det forgangne år har flere 
afdelinger etableret spændende nye facili-
teter til glæde for beboere og naboer.

Livet uden for boligerne

FODBOLD PÅ FREDERIKSBERG
I	oktober	kunne	Danmarksgården	på	Fre-
deriksberg	indvie	sin	nye	kunstgræsbane,	
der	gør	det	muligt	at	spille	fodbold	i	gården	
hele	året	rundt.

Banen	er	anlagt	i	et	samarbejde	mellem	
beboerne	og	Frederiksberg	Kommune,	og	
afdelingsbestyrelsen	håber,	den	bliver	et	
mødested	for	både	Danmarksgårdens	børn	
og	deres	naboer	rundt	omkring.  
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HJERTESTI VED VINTERSBØLLE
I	et	samarbejde	mellem	Hjerteforeningen,	
Vordingborg	Kommune	og	Lejerbo	er	der	
i	Vintersbølle	ved	Vordingborg	blevet	an-
lagt	en	ny	motionssti	til	glæde	for	kommu-
nes	indbyggere.

Hjertestien	har	sit	udspring	ved	Lejerbos	
afdeling	Vintersbølle	Strand.	Man	kan	
vælge	en	tur	på	henholdsvis	2	og	4	km,	og	
følger	man	de	hvide	skilte	med	det	røde	
hjertelogo,	kommer	man	både	gennem	
skov,	langs	vand	og	marker	tilbage	til	ud-
gangspunktet.  

GAVLUDSMYKNINGER I VALBY
I	afdelingen	på	Lukretiavej	i	Valby	pryder	
fire	nye	gavludsmykninger	området	og	
fortæller	hver	 især	en	historie	om	sam-
menhold.

Udsmykningerne	er	lavet	af	fire	unge	kunst-
nere,	der	sammen	med	beboerne	har	ud-
viklet	skitserne	til	de	endelige	værker.		Hvor	
Anne	Sofie	Madsens	udsmykning	fx	viser	
skyggen	af	et	ansigt,	er	Simon	Hjermind	
Jensens	bidrag	derimod	tolv	roser,	der	 i	
løbet	af	dagen	samler	solenergi,	så	de	kan	
lyse	området	op	om	natten.

De	fire	nye	gavludsmykninger	er	en	del	af	
områdefornyelsen	Gl.	Valbys	projekt	”Val-
by	Fortællinger”.  
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Fremtiden ligger i Seest
Når Lejerbo skal bygge bæredygtige almene boliger i Seest ved Kolding, 
er det som vinder af en konkurrence, hvor mere end 60 boligselskaber 
og kommuner bød ind. Og resultatet skal være med til at sætte nye stan-
darder for hele byggeriet, mener manden bag konkurrencen, Minister for 
By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen.

I foråret 2013 blev konkurrencen om at bygge fremtidens 
bæredygtige almene boliger afgjort. I to kommuner, nem-
lig Kolding og Aarhus skal to boligselskaber, AL2bolig 
og Lejerbo, bygge hver deres forslag. Konkurrencen var 
udskrevet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 
samarbejde med Arkitektforeningen.

Lejerbos byggeri kommer til at ligge i Seest på den grund, 
hvor en fyrværkerifabrik sprang i luften i 2004. Bygge-
riet skal indeholde 35 familieboliger i tæt-lavt byggeri, 
og skal ud over det bæredygtige give bud på, hvordan 
man kan passe almene boliger ind i et klassisk parcel-
husområde. 

ALMENT BYGGERI SKAL GÅ FORREST

Minister for By, Boliger og Landdistrikter Carsten Hansen 
fortæller, at han opfatter det naturligt med en konkur-
rence, der både har rod i det eksisterende, fremragende 
almene byggeri på den ene side og på den anden side 
udfordrer boligorganisationer, rådgivere og entreprenø-

rer til at tænke innovativt og i nye standarder, der tager 
fremtidens udfordringer op. Men hvorfor er det vigtigt, 
at det netop er almene boliger, der er med til at udvikle 
fremtidens boliger? 

”Det almene boligbyggeri har i mange år gået foran i 
udviklingen af boligbyggeriet, og det synes jeg, det skal 
fortsætte med. Den almene bolig skal kunne dække bo-
ligbehovet for en meget bred gruppe mennesker - også 
de mennesker, der har et særligt behov eller har brug 
for hjælp til at finde en passende bolig. Den almene bo-
lig skal være konkurrencedygtig og attraktiv for en meget 
bred målgruppe. Derfor er det vigtigt, at det almene bo-
ligbyggeri både i nybyggeriet og på renoveringssiden 
går foran og bidrager til udviklingen af fremtidens bolig”, 
siger Carsten Hansen.

ANLEDNING TIL FORNYEDE RAMMER

Selv om konkurrencen fokuserer på fremtidens boliger, er 
rammerne for byggeriet de eksisterende. Og det er der en 
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pointe i, mener Carsten Hansen: “Byggerierne skal kunne 
opføres inden for de eksisterende rammer - økonomisk, 
størrelsesmæssigt, udstyrsmæssigt osv. Men det siger sig 
selv, at konkurrencen også kaster nye idéer og tanker af 
sig, og det skal vi selvfølgelig tage ved lære af”.

Ministeren vil dog ikke ud med, hvilke af de nuværende 
rammer han helst ser revideret. ”Nu afventer vi resultatet 
af konkurrencen, så må vi se”, lyder kommentaren. “Men 
jeg er sikker på, at vi får to spændende byggerier, der 
kommer til at sætte nye standarder for bæredygtigt byg-
geri– og jeg er sikker på, at resten af byggeriet nok skal 
tage både ideer og udfordringer til sig”, slutter ministeren.

ET STYKKE UDE I FREMTIDEN

Hvordan de 35 boliger i Seest kommer til at se ud, bliver 
først afgjort et stykke ude i fremtiden. Det sker nemlig 
ved en arkitektkonkurrence, der forløber i to etaper i løbet 
af 2014. Men planen er, at byggeriet skal gå i gang i 2015, 
og formentlig stå klar i 2016.  

Hvem der står bag de tre projekter, der er udvalgt til at gå videre i konkurrencen om fremtidens bæredygtige almene boliger, er stadig hemmeligt.

Minister for By, Boliger og Landdistrikter Carsten Hansen mener 
at den almene bolig skal være konkurrencedygtig og attraktiv.
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Inspiration fra nye kanter
Lejerbo tog i år på Roskilde Festival for at få 
nye ideer til fremtidens boligområder.

Skibsstavnen rager op i landskabet, og er på 
en gang skulptur, opholdssted og pejlemærke, 
når man skal finde hinanden.

En rutsjebane med god plads til voksne lege-
børn var et af  bidragene til konkurrencen.

Roskilde Festival udvikler sig hele tiden og har mange inspirerende ideer til, hvordan man skaber 
spændende opholdsrum, hvor der er plads til fællesskab, leg og afslapning.

Når Dyrskuepladsen i Roskilde hver sommer lægger græs til Nordeuropas største 
musikfestival, bliver området samtidig midlertidigt til Danmarks fjerdestørste by med 
en befolkningstæthed større end i Hong Kong.

Det stiller store krav til infrastrukturen og fællesskabet, og festivalen er derfor altid i 
gang med at udvikle nye løsninger og rum for fællesskab. Eksperimenter, der kan 
være en god inspiration, når der skal laves permanente løsninger i fx boligbyggeri.

Det benyttede Lejerbo sig af i år, hvor vi i samarbejde med BL og boligselskaberne 
Al2bolig og Himmerlands Boligselskab stillede konkrete opgaver til konkurrencen 72 
Hour Urban Action.

Opgaven var klar. På fire dage skulle fem hold af arkitekter fra hele verden bygge 
noget nyt og anderledes, der skulle skabe nye rum for fællesskab til glæde for festi-
valgængerne. De færdige løsninger kunne samtidig tjene som inspiration til frem ti  -
d ens boligbyggeri.

Konkurrencen udmøntede sig blandt andet i en trappe, der både fungerede som 
opholdssted, pejlemærke og kunstinstallation, en overdimensioneret vandrutsjebane 
og en bord/bænke-opsætning, der til forveksling lignede bygningen bagved. Fælles 
for alle bidrag var, at de skabte en visuel sammenhæng i området samtidig med, at 
de var funktionelle, enten til ophold, leg eller noget helt tredje.

Så mens festivalens gæster fik glæde af de mange nye byggerier, fik Lejerbo og de 
øvrige boligselskaber en masse ny inspiration til udeområderne i fremtidens bolig-
byggeri.  
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Et	stort	debatemne	i	2013	har	været	
de	omdiskuterede	ejendomsskatter,	
hvor	SKAT’s	vurderinger	har	resulteret	i	
mange	klagesager.	Det	har	også	været	
et	stort	problem	i	den	almene	sektor,	
hvor	det	kan	blive	en	dyr	fornøjelse	for	
den	enkelte	beboer,	når	ejendomsskat-
vurderingen	pludselig	forhøjes.	I	Lejer-
bos	administration	er	det	et	problem,	
der	har	været	fokus	på	i	flere	år	og	pt.	
kører	Lejerbo	ca.	25	klagesager	på	
vegne	af 	boligafdelinger.  

Ejendomsskatter

Flere praktikpladser i byggeriet
Manglende	praktikpladser	i	bygge-
branchen	er	et	stort	problem.	Både	
for	de	unge,	der	ikke	kan	færdiggøre	
deres	uddannelse	og	for	bygge-
branchen,	der	i	fremtiden	kan	komme	
til	at	mangle	kvalificeret	arbejdskraft.

Derfor	har	Lejerbo	i	det	forgangne	år	
indgået	en	aftale	med	EUC	Sjælland,	
der	skal	sikre	flere	praktikpladser	i	
byggeriet	af 	almene	boliger.	Aftalen	

betyder,	at	Lejerbo	som	bygherre	
fremover	vil	hjælpe	EUC	Sjælland	med	
at	etablere	kontakt	til	entreprenørerne.	
Blandt	andet	ved	at	invitere	EUC	Sjæl-
land	med	til	et	byggemøde	efter	afholdt	
licitation.

Selvom	det	er	EUC	Sjælland,	der	
har	taget	initiativet,	vil	aftalen	rumme	
praktikpladser	i	byggearbejder	over	
hele	landet.  

I	december	gæstede	Prinsesse	
Benedikte	plejecenteret	Benedik-
tehjemmet	i	Fredensborg,	der	er	
opkaldt	efter	prinsessen.	Først	
fik	prinsessen	en	rundvisning	
på	Plejecenteret,	der	består	af 	
48	ældreboliger,	og	senere	blev	
der	sluttet	af 	med	stort	kaffebord	
sammen	med	beboerne.	Her	
kunne	en	ældre	herre	blandt	
andet	fortælle	prinsessen,	at	
de	havde	mødt	hinanden	flere	
gange	før,	da	han	gennem	ti	

somre	havde	været	vagthavende	
i	Livgarden	på	Fredensborg	slot.

På	billedet	ses	prinsessens	
søster,	Dronning	Magrethe	
under	et	besøg	i	Vordingborg	
i	september.	Da	vejen	faldt	for	
lang,	kunne	den	lokale	Lejerbo-
afdeling	Plejecenter	Vintersbølle	
Strand	heldigvis	udlåne	en	golfbil	
til	majestæten,	der	i	dagens	
anledning	oveni	købet	var	klædt	i	
Lejerbofarver.  

Royale besøg

RUNDT OM LEJERBO

RUNDT OM LEJERBO
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Lejerbo sætter standarden
Hvornår kan man kalde et byggeri bæredygtigt? Det spørgsmål 
har Lejerbo været i gang med at besvare i 2013 sammen med Green 
Building Council i Danmark.

Bæredygtighed	er	for	mange	synonym	med	miljøhensyn,	
men	en	bæredygtig	bolig	handler	i	dag	om	flere	ting.	Green 
Building Council	har	netop	lanceret	kriterierne	for	bære-
dygtigt	boligbyggeri	vurderet	ud	fra	DGNB-ordningen.	
DGNB	er	en	certificeringsorden,	der	så	at	sige	sætter	
bæredygtighed	på	formel.	Tilgangen	til	byggeriet	er	mere	
holistisk,	og	byggeriet	vurderes	blandt	andet	også	på	to-
taløkonomien	og	den	tekniske	kvalitet.

Kriterierne	bliver	 lige	nu	afprøvet	med	Lejerbo	som	en	
aktiv	samarbejdspartner.	Projektleder	Anders	Svendborg	
Andersen	har	været	en	del	af	projektet	fra	starten:	”I	Le-
jerbo	har	vi	altid	villet	gavne	miljøet,	der	hvor	det	er	muligt.	
Nu	har	vi	et	nyt	værktøj,	der	sætter	det	i	system,	og	det	
skaber	flere	muligheder.	Muligheder	der	passer	perfekt	
til	det	almene	byggeri.”

BYGGERI I BALANCE

Den	ligeværdige	tilgang	til	bæredygtighed	er	noget,	der	
passer	godt	til	Lejerbos	profil:	”At	DGNB	opstiller	en	ræk-
ke	kriterier	på	lige	fod	sætter	et	vigtigt	fokus	på	fx	et	aspekt	
som	totaløkonomi.	Vi	skal	ikke	bygge	billigt,	hvis	det	bliver	
dyrt	at	drive.	Vedligeholdelsesudgifterne	skal	tænkes	ind	
fra	starten,	så	huslejen	også	er	konkurrencedygtig	de	
næste	halvtreds	år”.

DGNB	udmærker	sig	på	flere	måder.	Først	og	fremmest	
er	der	seks	overordnede	kriterier	 for	bæredygtighed,	
hvor	blandt	andet	det	økonomiske	og	det	socialt-funk-
tionelle	vægter	på	lige	fod	med	det	miljømæssige.	Det	
betyder	fx,	at	emner	som	sollys,	indeklima	og	lyd,	der	i	
sidste	ende	giver	beboeren	en	bedre	bolig,	er	vigtige	
parametre.	
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For	det	andet	skal	man	fastholde	projektets	bæredygtig-
hedsmål	gennem	både	projekterings-	og	byggeprocessen.	
Det	bæredygtige	element	er	en	del	af	forudsætningen	og	
skal	tænkes	ind	i	projektet	fra	start.	Tilsammen	giver	det	
et	helstøbt	afsæt	til	at	tænke	og	bygge	bæredygtigt.	Med	
de	færdige	kriterier	for	boligbyggeri	følger	også	mulighe-
den	for	at	få	det	DGNB-certificeret	med	enten	guld,	sølv	
eller	bronze.

De	færdige	kriterier	vil	være	tilgængelige,	 ikke	bare	for	
hele	den	almene	branche,	men	for	boligbyggeri	i	det	he-
le	taget.  	

FAKTA:
•	 DGNB	står	for	Deutsches	Gütesiegel	
für	nachhaltiges	Bauen.

•	 Certificeringsordningen	blev	taget	i	
brug	i	Tyskland	i	2008.

•	 DGNB	vurderer	byggeriet	ud	fra	en	
lang	række	kriterier,	der	i	særlig	grad	
fokuserer	på	miljø,	økonomi	og	sociale	
forhold.

•	 I	Danmark	er	der	udviklet	kriterier	for	
DGNB	inden	for	kategorierne	kon-
torbyggeri,	bydele,	boliger,	skoler	og	
hospitaler.

•	 Lejerbo	deltager	i	Green Building 
Councils	pilotfase	med	projektet	Fa-
sanvangen,	hvor	licitationen	netop	har	
været	afholdt.	Fasanvangen	er	række-
huse	i	to	plan,	der	opføres	som	nybyg-
geri	i	Ishøj.

NYBYGGERI
Lejerbo afleverede i 2013 hele 499 nye 
boliger:
234 familieboliger, 172 plejeboliger, 78 ung-
domsboliger, 10 ombyggede ældreboliger, 
4 servicearealer og 1 institution.

Ved udgangen af 2013 havde vi 123 
boliger under udførelse. 856 boliger 
var under programmering og projek-
tering.

RENOVERING
Der blev i 2013 afleveret renoveringer, byg-
geskadesager mv. for 738,8 mio. kr. 

Der var sager under udførelse for 254,6 
mio. kr. og sager under programmering/
projektering for 1.214 mio. kr.
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BEBOERE OG BESTYRELSER
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Mjølnerparken 
under forvandling
I Mjølnerparken venter beboerne lige nu spændte på, om den 
fysiske helhedsplan, der har sat dagsordenen i hele 2013, 
endeligt bliver vedtaget.
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Salim El-Chahabi er vokset i Mjølnerparken og arbejder 
der i dag som boligsocial medarbejder. Eva Sebelin er 

pensioneret overlæge og har boet i Mjølnerparken i 3 år. 
De håber begge, at helhedsplanen bliver vedtaget.

FAKTA:
Mjølnerparken	har	i	2013	været	i	gang	med	en	stor	beboerproces,	
hvor	beboerne	har	været	med	til	at	udvikle	en	fysisk	helhedsplan	
for	området.	Planen	indeholder	blandt	andet	en	cykelsti	gennem	
området	og	en	bazargade	med	nye	butikker.

Beboerne	valgte	i	oktober	ved	afstemning,	at	Lejerbo	skulle	gå	videre	
med	at	færdigudvikle	helhedsplanen.	Til	foråret	kommer	den	endelige	
afstemning	om	hvorvidt,	helhedsplanen	skal	vedtages	eller	ej.

”En ny og bedre lejlighed til en mini-
mal huslejestigning er ellers ikke nem 
at finde i København og omegn”.
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Ensidig	og	 indelukket,	nedslidt	og	
uddateret.	Det	er	nogle	af	de	ord,	der	
er	blevet	sat	på	Mjølnerparken,	Le-
jerbos	afdeling	på	Ydre	Nørrebro	med	
over	500	beboere.

Da	afdelingen	blev	bygget,	var	der	
ikke	mange	tilbud	 i	nærområdet.	 I	
mellemtiden	har	det	ændret	sig	me-
get,	blandt	andet	er	parken	Superki-
len	kommet	til,	og	Metroen	Cityringen	
vil	om	få	år	køre	næsten	til	døren.	
Derfor	er	det	også	tid	til	at	åbne	Mjøl-
nerparken	mod	omverdenen.	

Eva	Sebelin	sidder	i	afdelingsbesty-
relsen	i	Mjølnerparken,	og	hun	håber,	
at	der	snart	er	vedtaget	en	ny	helheds-
plan.	Ikke	bare	for	at	åbne	området	op,	
men	i	lige	så	høj	grad	for	at	få	renove-
ret	de	hårdt	tiltrængte	bygninger.	”Der	
trænger	til	at	blive	gjort	noget	ved	
Mjølnerparken.	I	mange	lejligheder	
virker	ventilationen	ikke	optimalt,	og	
køkkenerne	er	blevet	godt	brugt,	siden	
afdelingen	blev	bygget	i	1987”.	

Større tryghed og bedre 
sammenhæng
Helhedsplanen	er	stadig	under	ud-
vikling	og	forventes	færdig	 i	 foråret	
2014.	Foruden	nye	køkkener	arbejder	
man	i	helhedsplanen	også	med	nye	
vinduer	og	renoverede	badeværelser.

Det	er	 imidlertid	 i	området	omkring	
Mjølnerparken,	at	der	er	lagt	op	til	de	
mest	drastiske	ændringer.	Pt.	bliver	
det	undersøgt,	om	nogle	af	stuelej-
lighederne	kan	omdannes	til	erhverv,	
og	om	man	kan	føre	en	vej	eller	cy-
kelsti	gennem	boligområdet.	Det	vil	
skabe	mere	 liv	og	bevægelse,	og	
samtidig	gøre	det	mere	trygt	at	fær-
des	i	de	lukkede	gårde.

Beboerne skal være med
Tidligere	er	renovering	blevet	fravalgt,	
fordi	højeste	prioritet	har	været	at	
holde	huslejen	nede.	Men	valget	af	
en	helt	ny	bestyrelse	i	starten	af	2013	
blev	startskuddet	til	en	forandrings-
proces.	 I	 første	kvartal	af	2013	fik	
beboerne	derfor	mulighed	 for	at	
komme	med	forslag	og	ønsker	til	en	
helhedsplan.	På	den	måde	kunne	
alle	byde	 ind	 i	 forhold	 til,	hvad	der	
var	på	ønskelisten	til	forbedringer.	
I	efteråret	blev	arbejdet	 fulgt	op	af	
en	række	informationsmøder.	En	del	
af	møderne	blev	holdt	som	gårdmø-
der,	hvor	blandt	andet	medlemmer	
af	afdelingsbestyrelsen	tog	opstilling	
i	de	forskellige	gårde,	klar	til	at	be-
svare	spørgsmål	og	gå	i	dialog.

Ifølge	Eva	har	det	virket	rigtig	godt	
med	gårdmøderne.	”Der	har	været	
tid	og	mulighed	for	at	besvare	spørgs-
mål	og	komme	 i	dialog	med	den	
enkelte	beboer.	Her	har	vi	også	fået	
talt	med	nogle	af	dem,	der	normalt	
ikke	møder	op	til	afdelingsmøderne”.

De	spørgsmål,	der	i	høj	grad	går	igen,	
er	de	helt	konkrete.	Hvor	meget	kom-
mer	huslejen	til	at	stige?	Og	skal	vi	
genhuses?	Boligsocial	medarbejder	
Salim	El-Chahabi	bliver	også	tit	mødt	
af	de	samme	spørgsmål.	 ”Der	er	
blevet	gjort	meget	 for	at	 informere	
alle	beboere	om,	hvad	der	skal	ske,	
og	hvad	mulighederne	er,	men	det	
er	selvfølgelig	 ikke	alt,	der	er	svar	
på	endnu”.

Datoen	for	den	endelige	afstemning	
er	endnu	ikke	fastlagt,	men	det	bliver	
i	foråret	2014.	Til	den	tid	vil	resten	
af	detaljerne	være	på	plads,	så	de	
mere	konkrete	spørgsmål	kan	be-
svares.  
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Lykkegårdshave 
– en helt blank side
Endnu et Energi-0-byggeri så dagens lys i 2013, da Lykkegårdshave stod 
klar til at tage imod de nye beboere. For boligafdelingens formand var det 
også muligheden for at være med til at bygge noget op helt fra bunden.

39 spritnye boliger med det lovende 
navn ”Lykkegårdshave” blev rammen 
om et nyt boligliv for de beboere, der 
flyttede ind den 1. september. Boli-
gerne er i to etager, lyse og moder-
ne og har solcelleanlæg og genvex-
system. Flot og indbydende – men 
hvordan har en beboer oplevet at 
flytte ind i en helt ny afdeling? Vi har 
spurgt afdelingens formand, Peter 
Sørensen, der bor i Lykkegårdshave 
sammen med sin kæreste.

Børn og planter trives
”Vi er superglade for at bo her. Både 

på grund af lejlighederne, der er lyse 
og åbne og på grund af beliggenhe-
den. Det er tæt på centrum og alli-
gevel fredeligt, og så ligger det i den 
del af byen, som vi synes, er den 
bedste”, fortæller Peter. ”Vi skulle 
flytte sammen, og det her var faktisk 
det første, vi var ude og se på. Og 
så var vi endda så heldige, at vi fik 
den lejlighed, vi allerhelst ville have”.

Peter vender flere gange tilbage til 
roen og muligheden for at kunne gå 
udenfor, når han skal fortælle om sin 
nye bolig. Men det er alligevel inde-
klimaet, han fremhæver, når han skal 

pege på noget særlig positivt: ”Vi kan 
simpelthen mærke, at indeklimaet er 
godt i husene på grund af genvexsy-
stemet. Faktisk har vi bemærket, at 
selv vores planter vokser bedre. Og 
nogle af naboerne har et barn, som 
tidligere var ofte syg, men han har 
slet ikke været syg, efter de flyttede 
herud”.

Behov for bedre information
Ulemper mener Peter ikke, at der er 
mange af. Men en del af beboerne 
har været kede af de meget sarte 
gulve. Og så har der været lidt tek-
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niske udfordringer med varme-
pumpen og genvexanlægget, blandt 
andet fordi informationen til bebo-
erne godt kunne have været bedre. 
”Men nu har en af beboerne, der er 
ansat ved Danfoss, lovet at lave en 
brugervejledning, som skal være 
tilgængelig for alle beboerne”, siger 
Peter.

Bygger det hele op
I det hele taget er der en underlig-
gende tone af entreprenørskab, når 
Peter fortæller. Og på spørgsmålet 
om, hvorfor han er gået ind i besty-
relsesarbejdet, lyder svaret: ”Fordi 
det var en helt blank side. Der er et 
engelsk udtryk, der hedder ”You ne-
ver get a second chance to make a 
first impression”. Det første år er 
ubetinget det vigtigste. Senere fore-
stiller jeg mig, at det er mere vedli-
geholdelsesarbejde”. 

”Vi har en ambition om at skabe en 
kultur, hvor vi støtter og hjælper hin-

anden. Det er år 1, man kan det. Det 
kan man ikke begynde at bygge op 
flere år senere. Vi starter jo helt fra 
scratch og bygger så det hele op”.

 
Ramme for liv og fællesskab
Afdelingsbestyrelsen består af 5 
medlemmer og 2 suppleanter, og 
Peter ser interessen for bestyrelses-
arbejdet som udtryk for, at folk gerne 
vil engagere sig i afdelingen, selv om 
der naturligvis også er respekt for, 
at andre af beboerne bare gerne vil 
have et godt sted at bo.

Der er mange helt konkrete spørgs-
mål, der trænger sig på for en ny 
bestyrelse. Må man fx sætte hegn 
op? Og hvis man må, skal de så 
være ens? Og i givet fald skal det så 
være hæk eller stakit? Spørgsmål, 
der skal være med til at sætte ram-
men for det liv og fællesskab, som 
beboerne i Lykkegårdshave skal 
leve i de næste mange år, når siden 
ikke længere er helt så blank.  

De smukke Energi-0 boliger danner rammen om en ny afdelingskultur, hvor man hjælper hinanden, 
fortæller formand Peter Sørensen.
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gør en forskel
Fleksibel udlejning 

Den fleksible udlejning har været et 
effektivt værktøj i udsatte boligområ-
der. Men ordningen kræver omtanke for 
ikke at føre til nye skævvridninger.

Siden årtusindskiftet er der i kommuner over hele landet 
blevet udlejet almene boliger efter såkaldte fleksible kri-
terier. Fleksibel udlejning betyder, at boligorganisationer 
og kommuner i fællesskab kan vedtage kriterier, der gi-
ver grupper af boligsøgende fortrinsret til nogle boligaf-
delinger. Kriterierne kan fx være alder eller tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

Da ordningen i sin tid blev indført var det med to væsent-
lige sigter for øje. På den ene side for at undgå en for 
ensidig beboersammensætning i allerede såkaldt ud-
satte boligområder, og på den anden side også at kun-
ne tilbyde gode boliger til tilflyttere til kommunen, og på 
den måde være et attraktivt valg. Ordningen er lige nu 
ved at blive fornyet mange steder, og spørgsmålet mel-
der sig: Har det gjort en forskel? 

STORE REGIONALE FORSKELLE

Lejerbo har på nuværende tidspunkt aftaler om fleksible 
kriterier i 25 af landets kommuner. I flere kommuner har 
de fleksible kriterier gjort den forskel, at det har været 
muligt at give fortrinsret til nye borgere og på den måde 

få nye indbyggere til udefra. For eksempel i kommuner 
som Herning og Holbæk udlejes der boliger med fortrins-
ret for pendlere.

I Holstebro gives der ligeledes fortrinsret på ungdoms-
boliger til unge, der kommer fra andre byer. Forretnings-
fører i Holstebro Ebbe Johansson ser dog også en ulem-
pe ved dette. ”Er man vokset op i Holstebro, kommer 
man bagerst i køen, når man skal finde sin egen bolig. 
Det kan få nogle unge til at fravælge at blive i Holstebro”.

MÆRKBAR FORSKEL

I Københavnsområdet, hvor der er en konstant tilstrømning 
af tilflyttere, er de fleksible kriterier derimod blevet indført 
med særligt fokus på beboersammensætningen i de for-
skellige afdelinger. Formand for Lejerbo København, Jan 
Hyttel, bekræfter, at de fleksible kriterier i København blev 
taget i brug med særligt henblik på at få mere ressour-
cestærke beboere ind i bestemte boligafdelinger og få 
sikret en bredere og mere robust beboersammensætning.
Fordelen har især vist sig i såkaldt udsatte boligområder, 
hvor de fleksible kriterier har gjort en mærkbar forskel 
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på beboersammensætningen, ifølge forretningsfører for 
København Steffen Boel Jørgensen. ”I en afdeling som 
Akacieparken så vi effekten først, men også Mjølnerpar-
ken og Aldersrogade er godt på vej. Det er det hidtil mest 
effektive instrument til at blande beboersammensætning 
og fordele sektorens sociale opgaver”.

Han understreger dog samtidig, at det ikke er nogen 
nem balancegang at arbejde med optimal beboersam-
mensætning uden at forfordele den almindelige vente-
liste.  En betragtning Jan Hyttel også deler. Han påpeger, 
at de fleksible kriterier har virket efter hensigten, men at 
der samtidig er en fare for, at ellers velfungerende afde-
linger kan få en ny uhensigtsmæssig beboersammen-
sætning.

”Det er for mig vigtigt, at vi kan bevare boligafdelinger 
med en bred vifte af tilbud til også ganske alminde-
lige mennesker, der gerne vil bo og arbejde i Køben-
havn”.  

Sluseholmen er en af  de afdelinger i København, der udlejer efter 
fleksible kriterier.

Lyksborgvej i Holstebro udlejer sine ungdomsboliger efter 
fleksible kriterier. Det er der både fordele og ulemper ved.
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Sådan gik det prisvinderne
Også i 2013 uddelte Lejerbos hovedbestyrelse initiativprisen. Se 
her hvordan det videre er gået vinderne, og hvad de har brugt 
prisen på.

ENDNU FLERE AKTIVITETER

Vinder af førsteprisen 2013 var afdeling 457-1 Bleg-
damsvej i København. Her kunne en stolt formand 
Stine Prammann modtage prisen for den nye bestyrel-
ses evne til at booste det sociale liv og fællesskab i 
afdelingen. 

Stine fortæller nu: ”Vi har lavet en del aktiviteter, siden 
vi fik prisen, og vores legestue drives nu af frivillige 
forældre. Pengene, vi fik, er gået ind i årsregnskabet, 
så på den måde er det kommet alle beboerne til gode.  
Men vi oplever desværre stadig, at vi mangler frivillige 
hænder, der vil hjælpe bestyrelsen med at føre alle vo-
res gode initiativer ud i livet”. 

FLITTIGT BRUGT BOLDBANE

Andenprisen gik til afd. 18-0 Birkevænget i Nakskov. 
Her havde man sammen med en naboafdeling etable-
ret en streetfodboldbane til især områdets unge bebo-
ere. Og det har været en succes, for banen bliver flittigt 

brugt, siger afdelingsformand Conny Andersen: ”Hele 
sommeren og efteråret har der været stor aktivitet. 
Blandt andet har der været afholdt forskellige turnerin-
ger. Vi har ikke brugt pengene fra prisen endnu, men 
vi vil købe nogle bolde, net og bord/ bænkesæt”.

PROJEKTET MÅTTE SKRINLÆGGES

Årets spirepris gik til afd. 91-0 Frøgården i Haslev, der 
arbejdede på et projekt, som gik ud på at anskaffe en 
delebil, der kunne benyttes af beboere og lokale Lejer-
bo-ansatte. Det er dog ikke gået helt efter planen, for-
tæller formand Inge Ejsing: ”Vi har holdt spændende 
møder med LetsGo i København og Køge Delebiler. Vi 
henvendte os desuden til Faxe Kommune, hvor vi op-
fordrede dem til at gå med i projektet. Det gav dog ikke 
noget resultat. Så vi undersøgte interessen for ideen 
blandt beboerne, men kun fem var interesserede, og 
vi skrinlagde derfor projektet.” Afdelingen har dog gang 
i en række andre projekter, og planlægger at bruge 
pengene fra prisen til at realisere et af dem.  
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Ikke hos os!
Lockoutproblemer?

At fællesskabet i de almene boliger ikke bare er 
en floskel, beviste de i Holbæk, da den store 
lærerlockout gav de danske børnefamilier prak-
tiske problemer. Her fik man nemlig stablet en 
frivillig pasningsordning på benene i en ruf.
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Da lockouten af landets lærere tråd-
te i kraft, var den en bombe under 
logistikken i rigtig mange familier. 
Hvor skulle børnene være, mens far 
og mor var på arbejde? Boligafde-
lingen Havevang/Agervang har 316 
lejemål og naboafdelingen 280 leje-
mål, så det spørgsmål gav grå hår 
hos del lokale familier. 

Problemerne løses
Men løsningen på problemet kom 
bestyrelsesmedlem i Havevang, Jet-
te Harton Hansen, ret hurtigt med. 
Der skulle laves et pasningstilbud til 
kvarterets børn! Sådan en ide kræver 

dog også en del praktiske afkla - 
r inger: Er der lokaler til det? Hvad 
med forsikring? Hvordan holder vi 
tjek på, hvilke børn der er der?

Jette fik nu ret hurtigt styr på udfor-
dringerne: Kvindeklubben havde 
lokaler med både køkken og toilet, 
administrationen fik afklaret forsik-
ringsspørgsmålet, og Jette lavede 
en formular, som forældrene skulle 
udfylde, når de kom med børnene. 
Det betød, at Jette og de øvrige fri-
villige var klar til at tage imod bør-
nene allerede fra torsdag i lockoutens 
første uge. Og fra den første dag 
mødte næsten 20 børn op.

Skoleskema gav ro
Da lockouten ikke så ud til at tage 
ende lige med det første, og pas-
ningsordningen blev mere og mere 
velbesøgt, fandt de frivillige ud af, at 
der måtte lidt struktur på dagene. 
Der blev lavet et ”skoleskema” med 
både skoletid, legetid og spisetid, så 
alle vidste, hvad de skulle hvornår.

”Vi kunne jo ikke have sådan en flok 
børn til at hænge oppe under loftet, 
så jeg lavede elevlister efter klasse-
trin, og så gik vi i gang med at finde 
opgaver på internettet, printe dem 
ud og lave kopier ovre på ejendoms-
kontoret”, fortæller Jette. 

”Jeg er ikke lærer, men jeg fandt ud 
af nogle ”temaer”, som alle børn 
uanset alder kunne deltage i. ”Histo-
rie” blev til fortællingen om mine 
forældres oplevelser under 2. ver-
denskrig. De boede begge som børn 
lige i nærheden af det kvarter, vi selv 
bor i”.

”Der skulle laves et pasningstilbud til kvarterets børn”



31Lejerbo • Beretning 2013 

Nærværende historie
”Jeg fortalte om mine farbrødre, der 
var frihedskæmpere. Deres skjulte 
arbejde og den evige angst for at 
blive ”taget”. Om Gestapo, der en 
dag bankede på døren, men der 
havde mine farbrødre nået at gå un-
der jorden. Om det engelske fly, der 
blev skudt ned lige over hovederne 
på dem. Det var så langt nede, at de 
kunne se piloten. Om vareknaphed. 
Om hvordan mine bedsteforældre 
langt hen ad vejen var selvforsynen-
de. Jeg tegnede deres hus og grund 
på tavlen og viste, hvordan de havde 
stor have, ”svinesti”, hønsehus osv. 
Om rationeringsmærker på stort set 
alt. Om hvordan man syede om og 
vendte vrangen ud på tøjet, for der 
var det ikke lige så slidt”. 

”Der blev ”historie” lige pludselig le-
vende. Børnene var helt stille og sad 
med store øjne. Den side af dansker-
nes historie kendte de ikke. At det 
var foregået i nyere tid og lige på den 
anden side af vejen. Jeg fornem-
mede, at det gav stof til eftertanke 
og et strejf af respekt, for mange 
troede, at vi altid havde været ”rige” 
eller i hvert fald havde haft et ”nemt 
liv”, beretter Jette.

Ved at drukne i succes
Pasningsordningen var et hit, 
og efter en omtale i lokal-
avisen begyndte børn fra 
andre dele af byen 
også at komme. 
Det var dog for me-
get for de frivillige, der 
efterhånden også be-
gyndte at blive lidt slidte 
af den store indsats og det 
store ansvar. Derfor måtte de 
indskærpe, at ordningen alene 
var for børn fra boligafdelin-
gerne, hvis forældre var i ar-
bejde eller aktivering. Alligevel 
gav det en anledning til en del 
stolthed, at forældre fra andre 
dele af byen gerne ville have 
deres børn passet i ghettoen.

Den store succes til trods blev 
budskabet om lockoutens 
ophævelse mødt med stor 
glæde af både børn og voks-
ne i boligafdelingerne. Men 
den gode historie om sam-
menholdet i området – og 
børnenes oplevelse af om-
rådets historie, glemmer 
ingen lige med samme.  

”Børnene sad helt stille med store øjne”

Børnepasningen under lærelockouten bød både på undervisning 
og hygge, fortæller initiativtager Jette Harton Hansen.
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Lone Bach, Bøgevænget, Brande 

Lars Madsen, Store Ravnsbjerg, Viby J

Kaj Johansen, Regnbueparken, 
Holmegaard/Fensmark

Pia M. Larsen, Valdemarsvej, Herning 

Henning Petersen, Præstøvej, Næstved

VOXPOP

Det, der optager os mest, er økonomien. Det 
er ikke gennemskueligt for almindelige men-
nesker, og så er det meget langsommeligt, 
fra man har fået en god ide, til det bliver til 
virkelighed. For eksempel med en boldbane, 
vi har fået.

Vi har fået renoveret den ældste del af vores afdeling. 
Her har boligerne fået fjernvarme i stedet for gas og 
fået skiftet vinduer. I alt har det kostet 7-8 mio. kr., så 
det har været en lang proces og har fyldt meget i vores 
bestyrelse. Hos os har det fyldt rigtig meget, at vores for-

mand blev syg og døde. Det var rigtig hårdt på 
flere måder og gav ekstra arbejde til den øvrige 
bestyrelse.

Hvad har optaget jer i 
din bestyrelse i 2013?
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Lone Bach, Bøgevænget, Brande 

Lars Madsen, Store Ravnsbjerg, Viby J

Villy Jørgensen, Brodersenvænget, Vadum

Pia M. Larsen, Valdemarsvej, Herning 

Henning Petersen, Præstøvej, Næstved

VOXPOP

Fire meget store projekter har fyldt i vores afdeling i det 
forgangne år: Vores solcelleprojekt, der blev indviet 21. 
april 2013. Det andet store projekt er renovering af vores 
badeværelser samt ny klimaskærm inkl. nye vinduer. Det 
tredje er udskiftning af vores affaldssystem til nedgrave-
de affaldscontainere. Og endelig har der været arbejdet 
intensivt på et LAR-projekt (LAR står for lokal afledning 
af regnvand).

Vi er i gang med at skulle have nyt tag på hele af-
delingen. Det kommer til at koste ca. 9 mio. kr., og 
pengene er på plads. Det gik hurtigt og nemt at få 
det på plads. 

Vi har fået nye vinduer og døre. Det har vi også arbej-
det hårdt på, men resultatet er blevet godt. Og så har 
vi malet alle vores skure med beboernes arbejdskraft. 
37 ud af de 117 husstande i afdelingen deltog i arbej-
det, så det var utrolig flot.
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Bygget til

fællesskab
Lanternen, der lyser op i det nye campusområde ved Hillerød 
station, åbnede i efteråret dørene for 78 nye unge beboere.

Er	man	steget	af	toget	på	Hillerød	Station	for	nyligt,	har	
man	uden	tvivl	bemærket	den	nye	farvestrålende	bygning,	
der	rager	op	 i	 landskabet.	Det	er	Lejerbos	nye	byggeri	
Lanternen,	en	afdeling	med	78	ungdomsboliger.

Det	kan	være	svært	at	bygge	nyt	til	studievenlige	priser,	
men	både	beliggenhed	og	husleje	har	været	højt	priorite-
ret	i	byggeriet.	For	eksempel	har	man	lavet	gulvbelægning	
af	behandlet	beton,	og	dermed	sparet	nogle	byggeom-
kostninger,	der	i	sidste	ende	spejler	sig	i	huslejen.	Sam-
tidig	 ligger	Lanternen	på	Hillerøds	nye	campusområde	
med	UCC	som	nærmeste	nabo	og	tæt	ved	både	gymna-
sium	og	handelsskole.	

Der	var	derfor	rift	om	boligerne,	da	byggeriet	i	efteråret	
stod	klar	til	at	tage	imod	sine	første	beboere.	Og	ganske	
overraskende	har	mange	studerende	fra	både	København	
og	Lyngby	også	fundet	et	nyt	hjem	i	Lanternen,	da	belig-
genheden	ved	stationen	gør	det	nemt	at	komme	frem	og	
tilbage	til	studierne.

DET ER I KØKKENET, DET SKER

Fællesskab	har	været	kodeordet	i	byggeriet	af	Lanternen.	
Selvom	boligerne	har	eget	tekøkken,	er	der	på	tre	af	eta-
gerne	 lavet	 fælleskøk-
kener,	hvor	der	er	 lidt	
bedre	 plads	 til	 både	
gæs	ter	og	kulinariske	
ud	foldelser.	Derudover	
råder	 de	 studerende	
over	to	fælles	tagterrasser,	et	grønt	gårdområde	og	va-
skefaciliteter.

De	gode	rammer	til	fællesskab	er	noget,	de	studerende	
sætter	pris	på.	”Vi	er	altid	i	køkkenet”,	siger	Julieemilie,	
der	bor	på	første	sal	sammen	med	sin	kæreste.	Hun	er	
en	af	 initiativtagerne	bag	en	madklub,	der	hver	søndag	
laver	madplan	og	køber	stort	ind	til	ugen.	”Vi	har	et	rigtig	
godt	sammenhold.	Vi	spiser	sammen,	holder	tv-aftener	
og	som	regel	en	fest	om	fredagen”.

Kim,	der	netop	er	flyttet	 ind,	synes	også	 fællesfacili-
terne	er	i	top.	”Vi	har	mulighed	for	at	 leje	køkkenerne	
som	en	slags	selskabslokale,	når	man	får	mange	gæster	
og	det	er	virkelig	smart”.	At	være	fælles	om	køkkenerne	
har	ikke	givet	de	store	problemer.	”Generelt	er	vi	bare	
enige	om,	at	man	skal	rydde	op	efter	sig”,	forklarer	Nurat	
og	supplerer	med	at	fortælle,	at	beboerne	over	huslejen	
betaler	for,	at	der	bliver	gjort	rent	i	køkkenerne	en	gang	
om	ugen.

BESTYRELSE PÅ VEJ

Beboerne	i	Lanternen	er	netop	nu	i	gang	med	at	konsti-
tuere	sig	med	en	afdelingsbestyrelse.	Noget	de	glæder	
sig	til	kommer	på	plads,	så	man	ved,	hvor	man	skal	gå	
hen	med	de	småproblemer,	der	er,	men	også	med	nye	
ideer.	Kim	kunne	fx	godt	tænke	sig,	at	de	fik	lavet	noget	
informationsmateriale	 til	nye	beboere.	 Indtil	videre	har	
beboerne	haft	rigtig	meget	glæde	af	en	fælles	facebook-
gruppe.	Her	bliver	der	lånt	æg	og	støvsugere	på	kryds	og	
tværs,	eller	skrevet	en	opfordring	til	at	komme	ned	i	køk-
kenet,	hvor	et	par	stykker	har	startet	en	hyggeaften.

Når	man	spørger,	hvorfor	de	valgte	Lanternen	er	svaret	
simpelt,	at	det	er	nyt	og	beliggenheden	er	god.	Både	

Kim	og	Nurat	læser	på	
UCC,	der	i	bogstavelig-
ste	forstand	ligger	min-
dre	end	et	stenkast	fra	
kollegiet.	Og	Julieemilie	
og	kæresten	har	skelet	

meget	til	huslejen,	da	de	er	i	gang	med	at	spare	op	til	
fremtiden.	

”Det	er	også	rart,	at	vi	er	så	blandede.	Folk	kommer	fra	
meget	forskellige	studier,	så	man	møder	mange	forskel-
lige	mennesker”,	fortæller	Kim.	Spørger	man,	hvor	læn-
ge	de	vil	bo	i	Lanternen,	har	hverken	Julieemilie,	Kim	
eller	Nurat	har	tænkt	sig	at	flytte,	før	de	er	færdige	med	
studierne.		

”Vi er altid i køkkenet. Vi har 
et rigtig godt sammenhold.”
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fællesskab

Kim er lige flyttet ind i Lanternen og er allerede glad for sin nye lejlighed, hvor der er plads til det meste.

Fælleskøkkernene er forbundet af  vindeltrapper. Fra toppen ses 
Julieemilie, Kim og Nurat.

Lanternen er et trekantet boligbyggeri med en indvendig svalegang. 
Hver lejlighed har desuden en lille altan.
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Det boligsociale 
som en del af valgkampen 
Den 6. september fik boligområdet Maglehøj i Frederiksværk højst uventet besøg, da statsminister 
Helle Thorning-Schmidt kiggede forbi. I løbet af eftermiddagen blev hun vist rundt i området og be-
søgte blandt andet et opgangsfællesskab, Miljøkontoret og så den nye store tumleplads, der er blevet 
anlagt som en del af den store helhedsplan. 

En masse ivrige børn og nysgerrige voksne fulgtes rundt med statsministeren og fik sig en god snak 
med hende om, hvad der skal til for at skabe et godt boligområde.

Fra Helle Thorning-Schmidts side var der en klar dagsorden med besøget. ”De almene boliger og det 
boligsociale arbejde skal da naturligvis fylde rigtig meget i den kommende valgkamp”. Herefter lød 
der en opfordring til alle om at spørge deres lokale borgmesterkandidater, hvad de ville udrette bo-
ligsocialt inden kommunalvalget, der blev holdt i november.

Samme opfordring fulgte en uge senere, hvor statsministeren endnu engang lagde vejen forbi Le-
jerbo. Denne gang for at blive vist rundt i Lanternen, der er nybyggede ungdomsboliger ved Hillerød 
Station. Lanternen er bygget med henblik på at skabe et stærkt beboerfællesskab fra starten, blandt 
andet ved hjælp af fælles køkkenområder og tagterrasser.

Fælles for Lanternen og Maglehøj er ønsket om at skabe velfungerende boligområder med aktive be-
boere og stærke fællesskaber.		

Tv: Lanternen er et ungdomsboligbyggeri lige ved Hillerød Station.
Øverst th: Statsministeren tog sig god tid til at få en snak med beboere og ansatte i Maglehøj.

Nederst th: Forretningsfører Steffen Boel Jørgensen viste statsministeren rundt i Lanternen. 



Den fredelige 
GHETTO

At ghettostemplet er irriterende at få på sig, kan de snakke 
med om på Havrevej/Højtoftevej i Thisted. Men utrygge 

føler de sig ikke. Faktisk er afdelingen ifølge Politiets tryg-
hedsindeks det tryggeste udsatte boligområde i landet.
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I afdelingen Havrevej/Højtoftevej har 
beboerne efterhånden svært ved 
selv at holde styr på, hvorvidt deres 
boligafdeling er på den officielle liste 
over udsatte boligområder. Over de 
seneste år er afdelingen nemlig skif-
tevis røget på og af listen op til flere 
gange. Og hver gang er det margi-
naler, der gør udslaget. 

DE NÅEDE IKKE AT OPDAGE DET

Heidi Foss Petersen, som bor i afde-
lingen og er næst-
formand i Lejerbo 
Thisted, fortæller: ”I 
oktober 2013 kom vi 
på listen igen for an-
den gang. Og det er 
da irriterende sådan 
at ryge af og på igen. Ikke mindst for 
beboerne, der godt kan føle, at så 
er de stemplede, og så er de ikke 
stemplede. Helt ærligt, så var der jo 
beboere, der slet ikke nåede at op-
dage, at Havrevej var røget af listen, 
før vi kom på igen. Men ok, i alle de 
9 år, jeg har boet her, er området 
blevet kaldt en ghetto af folk her i 
Thisted, uanset om det har været på 
nogen liste eller ej”.

Har det så nogen betydning, 
om en afdeling er med på li-
sten?

”Første gang vi kom på listen, gav 
det anledning til en masse snak. Der 
er folk i kommunen, der opfatter om-
rådet som en skamplet. Men for mig 
er det egentlig hverken specielt ne-
gativt eller positivt. Vi er bare et bo-
ligområde, hvor folk bor tæt. Hvis 
man endelig skal se positivt på det, 
så får vi jo mulighed for at søge eks-
tra midler fra Landsbyggefonden, 
som netop er sat af til udsatte bolig-
områder. Og det har vi da tidligere 
benyttet os af”.

OFFICIELT ET TRYGT OMRÅDE

Personligt er Heidi altså ikke særlig 
påvirket af, om hendes boligområde 
bliver kaldt et udsat boligområde el-
ler en ghetto. ”Jeg har det sådan, at 
hvis det her er en ghetto, så er jeg 
stolt af at bo i en ghetto. Her er hver-
ken skyderier eller bandekrige som 
mange forbinder med en ghetto, men 
bare et dejligt boligområde”. 

I efteråret 2013 – nogenlunde 
samtidig med, at I kom på 
listen igen – viste Politiets 
store tryghedsindeks, at Hav-

 FAKTA
I Politiets tryghedsindeks måler man blandt andet ”nabolagspro-
blemer” og ”oplevet tryghed” på parametre som personlig sik-
kerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd. For Danmark 
som helhed er scoren 74 på en skala fra 0 til 100. Hvis man alene 
ser på landets særligt udsatte boligområder, så er scoren for 
dem 65. Men ser man isoleret på Havrevej/Højtoftevej er scoren 
her på 74. Det er det højeste af de særligt udsatte boligområder – 
og altså helt på linje med gennemsnittet for Danmark.

revej officielt er det tryggeste 
af alle landets udsatte bolig-
områder. Hvordan stemmer 
det overens med dine ople-
velser?

”Det stemmer helt fint. Vi er da ikke 
bange for at gå uden for en dør. De 
gamle kan sagtens gå til banko om 
aftenen uden at skulle følges hjem”, 
fortæller Heidi.

ATTRAKTIVT, SOCIALT OG 
FREDELIGT
Og boligafdelingen giver da heller 
ikke indtryk at være særlig forsømt 
eller hårdt belastet. En større reno-
vering har inden for de sidste par år 
efterladt afdelingen med udestuer, 
nye vinduer og nogle meget attrak-
tive udendørsområder. En boligsocial 
medarbejder er med til at sørge for, 

at der er masser 
af gode aktivi-
teter og tilbud 
til beboerne i 
området. 

For Heidi er det 
vigtigste dog noget helt andet: ”Vi 
kommer hinanden ved herude – alt-
så dem, der vil komme hinanden ved. 
For man kan også godt få lov til at 
være i fred. Men vil du være med i 
sammenholdet, så kan du det. Og 
så er her så fredeligt; du kan sidde 
udenfor en sommeraften, og der er 
bare helt stille. Det er da skønt”. Så-
dan kan der altså også være i et 
udsat boligområde.

I begyndelsen 2014 røg Havrevang/
Højtoftevej igen af listen over særligt 
udsatte boligområder.		

”Første gang vi kom på listen gav 
det anledning til en masse snak”
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”Hvis det her er en ghetto, så 
er jeg stolt af at bo i en ghetto”
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ADMINISTRATIONEN
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HVAD ER ALMENINDKØB?
AlmenIndkøb er en indkøbsportal med udbud, som kan be-
nyttes af de almene boligorganisationer, der er tilmeldt por-
talen. I første omgang har AlmenIndkøb fokuseret på områder 
som el, entrepriser, håndværkerydelser og elektroniske fra-
flytningssystemer. I anden runde vil det blive områder som 
byggematerialer, rengøring og landskabspleje. Områderne 
er prioriteret ud fra, hvor store summer der bruges på disse 
områder i de almene boligorganisationer.

HVEM HAR FUNDET PÅ DET?
Lejerbo har i samarbejde med advokatfirmaet Publicure 
og indkøbseksperterne Prokura taget initiativ til Almen-
Indkøb. Ideen krævede dog både godkendelse af skat-
temyndighederne og en ændring i sideaktivitetsbekendt-
gørelsen, før den kunne blive en realitet.

HVORFOR ER DET EN GOD IDE?
Det er en god ide, fordi vi i Lejerbo har kunnet konstatere, 
at jo større volumen på indkøb, jo bedre priser kan vi få 

hos udbyderne. Og så er det en rigtig god ide, fordi en 
krone sparet på indkøb i den almene  sektor, er en krone 
direkte sparet hos beboerne. 

Når både skattemyndigheder og Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter har kunnet se fordelene og bakket op 
om AlmenIndkøb, er det netop fordi, de samlede ind-
købsaftaler er en meget effektiv måde at få driftsudgif - 
t erne ned i de almene boligområder.

HVEM ER MED? 
I 2013 kunne alle landets almene boligorganisationer 
tilmelde sig AlmenIndkøb. Der er ingen brugstvang, og 
tilmeldingen var både omkostnings- og risikofri. Når man 
alligevel skulle tilmelde sig på forhånd, var det af hensyn 
til, at der i udbuddene skulle stå, hvilke boligorganisa-
tioner, der kunne benytte sig af dem. 270.000 boliger er 
tilmeldt AlmenIndkøb. Det svarer til 47 % af alle Danmarks 
almene boliger.  

en god ide fra Lejerbo
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fører til resultater
Bjergbestigningen

SAM_BO-projektet har præget arbejdslivet for mange af Lejerbos 
ansatte igennem de sidste par år. I 2013 nærmede bjergvandringen 
sig sit mål, og SAM_BO er ikke længere et projekt, men en del af 
dagligdagen.
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fører til resultater

SAM_BO er det it-projekt, der både 
har medført nye systemer, ny tekno-
logi og nye arbejdsprocesser for 
hele Lejerbo.

Ser man SAM_BO-projektet som en 
bjergvandring, så brugte vi i høj grad 
2011 til at forberede os på rejsen. 
Gik i fysisk træning, fik købt udstyr, 
tjekket at teltene var til at slå op, at 
rygsækkene ikke gnavede og så vi-
dere. I 2012 fik vi tegnet den ende-
lige rute, vi rejste hen til bjerget, te-
stede at alt var klart og begyndte 
opstigningen til basecamp. I 2013 
tog vi fat på den egentlige bestigning.
På denne rejse oplevede vi, at turen 
føltes lettere for nogle end for andre. 

Nogle havde mere bagage at slæbe 
på end andre. Nogle måtte tage en 
mere besværlig rute op ad bjerget 

end andre. Og nogle af deltagerne 
måtte forlade turen undervejs, mens 
andre kom til.

Vi har undervejs måttet konstatere, 
at noget af udstyret ikke var godt 
nok. Der var også dele af ruten og 
vores kort, som viste sig at være 
mangelfulde eller i hvert fald ikke 
optimale.

Ved slutningen af 2013 var vi nået op 
på den øverste del af bjerget, om 
end ikke helt op til den allerhøjeste 
tinde. Men dog kunne vi kigge ned 
over en række resultater, der alle-
rede har vist sig:
•	 Øget effektivitet gennem ensar-

tede processer. Et eksempel på 
det er indkøbsprocessen. Her 
kan vi både sikre bedre priser, 
sikre at vi overholder fx udbuds-

regler, og ikke mindst får vi be-
sparelser både ude lokalt og i 
administrationen. Hvor den en-
kelte varmemester tidligere skul-
le ringe rundt til sine leverandører 
og siden modtage en papirfak-
tura, der skulle skannes eller sen-
des med papirpost til administra-
tionen, hvor den så skulle betales 
og bogføres med håndkraft, sker 
det meste automatisk nu. 

•	 De fleste af udlejningsproces-
serne ligger nu i systemet. Det 
betyder, at de løbende kan til-
passes nye krav fx i forbindelse 
med ændret lovgivning, effekti-
visering mv.

•	 Vi kan arbejde med udvikling af 
processerne i Lejerbo og derefter 
tilpasse systemet. Ikke omvendt.  

FAKTA:
I perioden 1. maj til 31. december er der købt ind via 
93.400 elektroniske indkøbsordrer. To tredjedele af 
indkøbsordrerne er fra driften, den sidste tredjedel er 
fra administrationen.

Der er i samme periode betalt godt 100.000 elektroni-
ske fakturaer til omkring 4300 forskellige leverandører.
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Henrik Andersen – Intern Service, Valby

Stephanie Bendixen – Udlejning, Valby

Lisbet Hansen – Koncernøkonomi, Valby

Flemming Mølby – Varmemester, Herning

John Gehlert – Varmemester, Holstebro

VOXPOP

Hvad har været det 
bedste og det værste 
ved SAM_BO?

Som 60-årig har det selvfølgelig været en ud-
fordring at sætte sig ind i et nyt system, men så 
var det heller ikke sværere, og vi er gode til at 
snakke sammen og hjælpe hinanden. 
Jeg er nysgerrigt anlagt og har nok også tænkt, 
at jeg både kan og vil finde ud af det. Det er 
rigtig dejligt, at der ikke længere kommer reg-
ninger flyvende med posten.

Lige i starten var det tungt, for selvfølgelig var det nem-
mere bare at ringe rundt, når der skulle laves mange 
indkøb, som jeg gjorde før. Der har været nogle fejl i 
starten, men i det store hele har det, jeg har med at 
gøre, fungeret. På sigt vil det nok blive nemmere, at det 
hele ligger samlet i SAM_BO.

Jeg havde den fordel, at jeg kun nåede at arbejde en dag i 
det gamle system, så for mig har der ikke været en overgang, 
og jeg synes SAM_BO er meget intuitivt. Jeg kan godt lide 
systemet, og i sidste ende er det også et spørgsmål om at 
lære det, for når det først sidder der, så sidder det der.
Der har været mange fejl – særligt i starten – og vi er stadig 
i venteposition til at få løst nogle ting, der ikke har fungeret 
i over et halvt år. Vi kan heldigvis hjælpe hinanden, og folk 
ved forskellige ting.
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Ebbe Johansson – Forretningsfører, Holstebro

Stephanie Bendixen – Udlejning, Valby

Thomas Kronborg – Driftschef, Brøndby

Lisbet Hansen – Koncernøkonomi, Valby

Flemming Mølby – Varmemester, Herning

John Gehlert – Varmemester, Holstebro

VOXPOP

Der har været mange klager fra beboere og leveran-
døre, og man har gang på gang skulle undskylde de 
samme ting. Der er stadig en del frustration på grund af 
manglende funktionalitet og ressourcer. 
Det gode er, at alle medarbejdere får samme ensret-
tede forretningsgange. I region Holstebro er kontoret 
og ejendomsfunktionærer desuden blevet rystet mere 
sammen af opgaven og har fået løst den som et team.

Der har ikke været den nødvendige tid til at indkøre et så stort 
system i en allerede presset dagligdag, det har givet en del 
frustrationer hos mange. Der har været meget ekstra drift, indi-
mellem nærmest døgndrift, for at kunne servicere vores kunder.
Trods en svær opstart, glæder vi os alle til, at SAM_BO tager 
os med op i første liga.  Det, der bliver godt, er, at vi alle arbej-
der på samme system, og man derfor på sigt kan trække flere 
fælles tal, for eksempel for at udarbejde statistikker på lejemål. 

Det bedste er, at når man kommer hjem fra ferie nu, så ligger 
der ikke en halv meter høj stak papirer, man skal igennem. 
Tingene bliver løbende lagt ind i systemet, og det sparer tid i 
sidste ende. Jeg kan snart ikke mindes, hvornår vi sidst har 
modtaget en papirfaktura.
Det værste var den første måned med det nye system, der 
var mange grå hår og bandeord. Men der var ikke andet at 
gøre end at gennemgå manualen slavisk. På den måde fin-
der man jo også ud af, at det nye på mange punkter er bedre. 

Der har været mange fejl i systemet og mange nye fejl. 
Man ved aldrig hvilke fejl, man møder op til. Vi har fået 
mere hjælp i afdelingen, og det er godt med flere ressour-
cer. Men det betyder samtidig, at man bliver afbrudt meget 
og ikke har ro til sine opgaver.
Systemet bliver godt på et tidspunkt, og man kan gøre 
mange ting bedre i det nye system. Men det er meget 
ramt af fejl, og de er længe om at blive rettet. Det er en 
stressfaktor.
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Lejerbo	indledte	i	2013	et	samarbejde	med	boligselskabet	DAB	for	
at	dele	erfaringer	på	både	det	beboerdemokratiske	og	administrative	
niveau.

Målet	er	ikke	alene	at	dele	erfaringer,	men	også	arbejde	sammen	om	
udviklingsopgaver	til	gavn	for	begge	boligselskaber	og	deres	beboere.

Områder,	der	har	høj	prioritet	hos	både	Lejerbo	og	DAB,	er	blandt	andet	
grøn	bygningsdrift,	elektronisk	fraflytning	og	indkøb,	men	også	udvikling	
af 	beboerdemokratiet	er	et	oplagt	emne	at	samarbejde	om.  

Samarbejde med DAB

I	november	måned	blev	Lejerbos	
hoved	kontor	mere	bæredygtigt,	da	der	
kom	solceller	på	taget.	Projektet	har	
været	undervejs	længe,	men	i	foråret	
blev	planen	vedtaget,	og	så	var	bygnin-
gen	godt	på	vej	til	for	alvor	at	spare	på	
elregningen.

Ved	indgangen	kan	man	på	en	måler	
følge	med	i	strømproduktionen,	og	selv	
i	den	solfattige	vinter	har	de	produ-
ceret	strøm.	På	en	solrig	sommerdag	
vil	solcellerne	kunne	producere	
tilstrækkelig	strøm	til,	at	kontoret	er	
selvforsynende.	  

Solceller i Valby

Digitalfraflytning.org
Lejerbo	har	siden	2011	håndteret	
alle	flyttesyn	digitalt	ved	hjælp	af 	
systemet	emoove.	Derfor	lavede	vi	i	
foråret	sammen	med	Ministeriet	for	
By,	Bolig	og	Landdistrikter	og	Pro-
cea,	der	står	bag	emoove,	hjemme-

siden	www.digitalfraflytning.org.	
Her	kan	man	læse	mere	om	vores	
og	andres	erfaringer	på	området.	
Hjemmesiden	er	en	god	indføring	i	
de	fordele,	der	kan	være	ved	at	køre	
hele	fraflytningsprocessen	digitalt.  

Da	den	bedste	boligorganisation	
på	nettet	i	september	blev	kåret,	
var	Lejerbo	blandt	de	tre	nominere-
de	sammen	med	Boligselskabet	
Sjælland	og	KAB,	der	endte	med	at	
vinde	prisen.	BL	havde	i	samar-
bejde	med	Rambøll	omhyggeligt	
gennemgået	deltagernes	hjemme-
sider	ud	fra	en	lang	række	kriterier.

Lejerbo	fik	blandt	andet	ros	for	
hjælpemenuen	på	hjemmesiden,	
hvor	man	kan	finde	en	række	

små	film,	der	hjælper	med	op-
skrivningsprocessen.	Konkurren-
cen	bliver	afviklet	igen	næste	år,	
hvor	der	som	noget	nyt	også	vil	
være	fokus	på	designoplevelsen	
og	brugen	af 	sociale	medier.  

Næstbedst på nettet

RUNDT OM LEJERBO

RUNDT OM LEJERBO
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Det er ikke alle sager, der bliver klaret over telefonen længere.

Kundeservice er også et spørgsmål 
om tilgængelighed. Lejerbo var et 
af de første boligselskaber til at 
tage sociale medier i brug, og med 
over 1000 brugere på Lejerbos 
facebookside, er der mange spørgs-
mål og sager, der bliver opklaret 
denne vej. 

Det er blandt andet spørgsmål om 
boligtilbud, træffetider og afdelingens 
husorden, der finder vej til facebook.

Det bliver mere og mere almindeligt 
at være på sociale medier, og særligt 
for Danmark er facebook det mest 

dominerende medie af slagsen. Over 
halvdelen af den danske befolkning 
er på facebook, og derfor er Lejerbo 
selvfølgelig også, så beboere og 
boligsøgende kan finde os, der hvor 
de selv er.

Kundeserviceleder Kim Schüssel 
mener, at facebook som kommuni-
kationsmedie er kommet for at blive, 
og at flere og flere benytter dette 
medie både til at indhente informa-
tion og som kontaktform. 

”Det er en spændende og anderle-
des måde at holde kontakt med vo-

res kunder. Mediet giver samtidigt 
nye muligheder for at formidle gene-
rel information eller specifikke vej-
ledninger omkring en konkret orga-
nisation/afdeling. Jeg er ikke i tvivl 
om, at vi kan forbedre vores service 
overfor vores kunder og mener, at vi 
kun har set begyndelsen af denne 
udvikling”.

Sociale medier er dog en størrelse, 
hvor popularitet og anvendelighed 
ændrer sig hele tiden. Så hvor Le-
jerbo slår sine folder om fem år er 
svært at sige, men det bliver der, hvor 
vores kunder også er.  

FAKTA
Det bliver mere og mere almindeligt at få 
svar på sine spørgsmål via sociale medier. 
I Danmark anslås det, at omkring 3.200.000 
personer har en facebookprofil, hvilket gør 
det til det mest brugte sociale medie i landet.

På Lejerbos facebookside kan man få tips 
til boligen, serviceoplysninger og hjælp 
til, hvem man skal kontakte med specifik-
ke henvendelser. Derudover kan man altid 
stille spørgsmål og forvente svar indenfor 
24 timer på hverdage.

Vi svarer også på henvendelser på andre 
sociale medier, fx  YouTube, Trustpilot og 
Twitter.

Lejerbo online
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udvikling
Bestyrelsers svar giver grundlag for

For første gang satte Lejerbo sig for systematisk at spørge en ud-
valgt kundegruppe om, hvad de synes om os. Det har givet grund-
lag for en del af det kommende arbejde med service i Lejerbo.

I foråret 2013 undersøgte Lejerbo tilfredsheden hos en 
vigtig kundegruppe, nemlig afdelingsbestyrelserne. 
Svarprocenten var på ikke mindre end 70 %, hvilket 
gjorde resultatet så validt, at der hurtigt kunne arbejdes 
videre med det. Det skete blandt andet på årets besty-
relseskonference, hvor deltagerne kom med yderligere 
input, synspunkter og kommentarer til undersøgelsens 
resultater. Og alt dette skal bruges, når der skal arbejdes 
med målsætninger ud fra Lejerbos visioner 2015-18.

Vi skal kunne måle forbedringer
Formålet med målingen er at få et redskab til at forbed-
re Lejerbos service og ydelser til kunderne. Vi skal ar-
bejde systematisk med de ting, der kan gøres bedre. Og 
her er det afgørende, at vi rent faktisk kan måle på, om 
vi bliver bedre. 

Kundetilfredshedsundersøgelsen er dermed grundlaget 

for fremtidige, systematiske målinger. Man kan sige, at 
det er det første skridt på vejen til at få sat ord og hand-
ling bag begrebet ”god service”.

Tilfreds, men det kan blive endnu bedre
Afdelingsbestyrelserne sagde blandt andet: 
•	 81 % er enten tilfredse eller meget tilfredse med Lejerbo.
•	61 % vil anbefale Lejerbo til andre, mens 29 % måske 

vil anbefale Lejerbo. 10 % vil ikke anbefale Lejerbo til 
andre.

•	At Lejerbo skal blive bedre til at være tilgængelige og 
til at svare hurtigt.

Dermed fik Lejerbo et fingerpeg om, hvor vi efter afde-
lingsbestyrelsernes mening kunne begynde med at 
sætte spot på god service.

Arbejdet med service i Lejerbo sættes i gang i 2014.  
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Vi skal
forbedre	Lejerbos	service	og	ydelser	
til	kunderne	og	arbejde	systematisk	

med	ting,	der	kan	gøres	bedre

LEJERBOS 
ANSATTE I TAL
Lejerbo har:
Ca. 35 boligsociale medarbejdere
Godt 200 ansatte i administrationen
Omkring 520 medarbejdere i driften
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Illustrationen på denne årsberetning er ikke skabt af en 
enkelt kunstner, men af duoen Hvass&Hannibal. Bag 
navnet gemmer sig de to multidisciplinære designere 
og grafikere Nan Na Hvass og Sofie Hannibal.

De er begge uddannet grafiske designere fra Danmark 
Designskole og har siden 2006 drevet deres fælles kunst- 
og designstudie, som ligger på Frederiksberg.

De arbejder med en lang række forskellige discipliner, 
materialer og produkter, når de skal løse en af de meget 
forskelligartede opgaver, de får fra både ind- og udland. 
Blandt opgaverne er illustrationer, plakater, scenografi, 
kostumer, tekstiltryk, grafisk identitet og fysiske priser 

Om årets illustrator
ligesom de underviser og holder workshops på univer-
siteter og designskoler. 

Opgaverne bliver løst så spændende, at det har givet 
fin omtale i internationale magasiner, og det har store 
brands som Adidas, Microsoft, Marimekko, The Random 
House og Ralph Lauren fået øjnene op for.

Selv siger Hvass&Hannibal, at deres mål er at levere en 
ekstraordinær løsning, uanset opgavens størrelse.  Det-
te års Lejerbo-illustration lever i hvert fald fuldt op til 
kunstnernes forhåbning om at skabe noget, som folk kan 
gå på opdagelse i og som kan skabe atmosfære og 
vække følelser hos beskueren.   

Duoen Hvass&Hannibal står bag årets Lejerbo-illustration






