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I medvind og modvind 
det stærkeste boligselskab
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BOLIGER
Bæredygtigt byggeri
At tænke bæredygtighed ind i byggeri og renovering 
giver rigtig god mening.

Bygherrestrategi giver 
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Lejerbo København har fået papir på, hvilken retning 
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Den svenske papirkunstner Ollanski står bag årets 
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Et år med stærk blæst i både den 
ene og den anden retning har givet 
Lejerbo erfaringer, der naturligvis 
skal bruges til at gøre os endnu 
stærkere.

2014 har været et virkelig blandet år: 
Det har budt på økonomisk nedgang, 
forsinkelser i projekter og endda et 
brandattentat. Til gengæld har nye 
visioner, Lejerbos nye servicepolitik 
og de mange spændende tiltag i or-
ganisationer og boligområder trukket 
i den rigtige retning. Og i virkelighed-
en er det vel i modgangstider, at man 
kan se en organisations reelle styrke. 
Vi skriver i de nye visioner, at vi vil 
være det stærkeste boligselskab og 
set i det perspektiv, har vi fået testet 
Lejerbos evne til at tackle og over-
komme udfordringer.

Tog straks affære
Da halvårsregnskabet viste under-
skud, tog hovedbestyrelsen straks 
affære og udarbejdede sammen med 
direktionen en plan for, hvordan un-
derskuddet kunne minimeres, ligesom 
vi arbejder videre med planer for, 
hvordan vi undgår at komme i en 
sådan situation fremover. 

På samme måde rykkede Lejerbo 
sammen, da hovedkontoret blev ud-
sat for indbrud og ildspåsættelse i 
december. På trods af kaos med 
nedbrud på alle it-systemer, mail, 
telefoner og store logistiske udfor-

dringer i selve huset fandt medar-
bejdere og ledere alternative løsning-
er for at kunne servicere kunderne 
bedst muligt i den givne situation.

Anderledes byggeri
Udfordringerne til trods er der blevet 
bygget, renoveret og udviklet på livet 
løs. Vi bygger ungdomsboliger, æl-
dreboliger og familieboliger. Både 
af den mere traditionelle slags og af 
den anderledes slags. De anderle-

des er fx ungdomsboligerne i den 
gamle silo på Aalborg Havn. Det er 
også klostret på Strandvejen i Kø-
benhavn, som vi skal være med til at 
bygge om og bygge nyt. Og det er 
de nye boligkoncepter, som vi enten 
udvikler i samarbejde med andre 
boligselskaber, som fx Almene Stor-
byboliger, eller som vi selv arbejder 
med. Det gælder de bæredygtige 
boliger, vi bygger efter DGNB-stan-
darden, som det eneste almene bo-
ligselskab. Og så bygger vi stadig 

I medvind og modvind 
det stærkeste boligselskab

Kenneth Høfler 
Landsformand
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vores Energi-0 boliger, der er stor 
rift om, hver gang en afdeling står 
klar til indflytning.

Stor lokal aktivitet
Et andet område, der som altid er 
særdeles aktivt i Lejerbo, er i de lo-
kale organisationer og boligområder. 
Det er ofte i de store organisationer, 
at der sker en masse; i denne beret-
ning kan man blandt andet læse om 
Lejerbo Kolding, hvor organisations-

bestyrelsen har været på kursus på 
Folkeuniversitetet og Lejerbo Køben-
havn, der har lanceret en ny bygher-
restrategi. Men også i de mindre 
organisationer og enkelte afdelinger 
er kreativiteten stor til gavn for ikke 
bare Lejerbos beboere, men også 
hele lokalområdet. For eksempel i 
Brande hvor ”De skæve baner” er 
blevet til på baggrund af en aktiv 
afdelingsbestyrelse og er til glæde 
for hele området. Eller Brøndby Bo-
ligselskabs ”Brokær”, der udviser 

samfundsansvar og giver praktikplads 
til et ungt menneske, som måske el-
lers ville have haft svært ved at finde 
en praktikplads. 

Kollegahjælp
Også vores evne til at arbejde med 
de nye it-systemer er blevet styrket; 
SAM_BO-projektet, der som bekendt 
medførte nye systemer for Lejerbos 
ansatte i 2013, blev afsluttet. Dog 
kun for at skulle igennem en opgra-
dering, der desværre blev standset 
midtvejs på grund af brandattentatet 
i december. Men de mange fejlmel-
dinger og frustrationer, som syste-
merne medførte i begyndelsen, aftog 
som forventet i 2014. Det blev også 
året, hvor vi fik udpeget en række 
superbrugere, der har til opgave at 
hjælpe deres kolleger, hvis der stadig 
er noget, der driller ind i mellem.

Modent boligselskab
I det hele taget lærer vi af vores er-
faringer og kigger fremad. Med de 
nye visioner har vi sat kursen mod 
nye fokusområder. Vi vil være det 
stærkeste boligselskab, vores boliger 
skal være attraktive og vi sætter nye 
scenarier for beboerdemokratiet. I 
arbejdet med at opnå visionerne 
bruger  vi de erfaringer, vi har som 
modent boligselskab. Vi rundede 
trods alt de 70 år i 2014. Og erfaring-
er høster man som bekendt ikke ale-
ne, når tingene går glat, men i lige 
så høj grad når de ikke flasker sig.  

Palle Adamsen 
Administrerende direktør
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BOLIGER
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Fasanvangen i Ishøj er Danmarks første DGNB-certificerede almene boliger. Afdelingen består 
af  18 familieboliger, som står klar til indflytning i sommeren 2015.

Baggrunden for at Lejerbo overhovedet beskæftiger sig 
med bæredygtigt byggeri er ikke en særlig politisk hold-
ning eller et særligt moralsk synspunkt. Baggrunden er 
derimod ganske enkelt, at bæredygtigt byggeri giver god 
mening for beboerne og gavner samfundet. 

BÆREDYGTIGT HELE VEJEN RUNDT

Bæredygtigt byggeri er nemlig mere end miljøstemplede 
byggematerialer, solceller og CO2-reduktion. Det er fx 
også nem vedligeholdelse af bygningerne og klog hånd-
tering af vandforbrug og af regnvand. Og så er det ikke 
mindst social og økonomisk bæredygtighed. Kigger man 
på bæredygtighed ud fra sådan en helhedsbetragtning, 
ja så giver det god mening for beboerne med nemme, 
sunde boliger til en fornuftig helhedshusleje. Huslejen er 
nemlig ikke højere end i andre nybyggerier; til gengæld 
er der færre udgifter til energi og vedligeholdelse.

EN LÆREPROCES

Et af de første skridt på vejen til at blive førerende med 
udviklingen af bæredygtigt byggeri er naturligvis, at 
også vores rådgivere skal hjælpes på vej og lære at ar-
bejde med det brede bæredygtighedsbegreb. Derfor 

har udviklings- og byggeafdelingen udviklet et materiale, 
som alle rådgivere skal sætte sig ind i, når de skal løse 
en opgave for Lejerbo. Samtidig er det planen, at byg-
herrerne, de lokale boligorganisationer, skal sættes ind 
i, hvilke muligheder et bæredygtigt byggeri vil give dem 
i den konkrete byggesag.

BYGGERIER PÅ VEJ

Flere kommuner har allerede vist interesse for det bære-
dygtige almene byggeri; det mest kendte eksempel er 
de familieboliger, der skal bygges på fyrværkerigrunden 
i Seest, som vinder af konkurrencen ”Fremtidens bære-
dygtige almene bolig”. Men også i Ishøj, hvor Lejerbo 
Køge Bugt er ved at bygge 18 familieboliger, der bliver 
landets første almene boliger bygget efter den såkaldte 
DGNB-certificering for bæredygtigt byggeri. Endda med 
en sølvmedalje inden for certificeringen. Fasanvangen, 
som boligafdelingen kommer til at hedde, står klar til ind-
flytning i sommeren ’15.

I Lejerbo er vi altså godt i gang med at få erfaringer med 
bæredygtigt alment byggeri. Erfaringer vi skal bruge til 
at blive endnu dygtigere, og dermed netop blive: Føre-
rende med udviklingen af bæredygtigt byggeri.  

Bæredygtigt byggeri
En af Lejerbos nye visioner er, at vi vil være førende med udvik-

lingen af bæredygtigt byggeri. Men hvordan får man omsat sådan 
en flot formulering, så den ender med at blive en bolig? I 2014 

blev de første skridt i den retning taget.
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”Du vil se, at det, vi 
kommer til at bygge 
fremover, er meget for-
skelligt og netop til-
passet de forskellige 
behov, der er for lige 
netop den bydel.”
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Selve strategien er en trykt folder med flotte, farvestrå-
lende billeder, der vidner om solskin, glade beboere og 
moderne byggeri.

STRATEGIERNE HÆNGER SAMMEN
Men hvorfor skal I overhovedet have en byg-
herrestrategi i København? 

”Det skal vi, fordi en strategi, hvad enten det er en byg-
herrestrategi, en driftsstrategi eller en budgetstrategi, er 
et værktøj til at angive en retning for, hvor vi gerne vil hen 
med vores nybyggeri og renovering. Vi har haft en byg-
herrestrategi før, hvor vi satte os nogle meget konkrete 
mål for den enkelte bebyggelse. Denne gang var vi for-
holdsvis afklarede om, hvad vi ville omkring beliggenhed, 
tilgængelighed, god arkitektur, sunde boliger og den 
slags. Men nu ville vi også gerne have, at boligen bliver 
en del af landskabet. Både indadtil mod de private går-
de, men også udadtil mod resten af den offentlige by. 
Derfor ansatte vi Gehl-arkitekter til at være med”, fortæl-
ler organisationsformand Jan Hyttel.

”Men bygherrestrategien må endelig ikke ses isoleret. 
Den står sammen med en driftsstrategi, en budgetstra-
tegi for henlæggelser, en beboerdemokratisk strategi og 
en boligsocial strategi. Alle de strategier, vi har lavet i 
København hen over de sidste år, udgør et samlet hele, 
hvor tingene hænger sammen og ikke stritter i alle ret-
ninger”, uddyber Jan. 

Arbejdet med at formulere strategien er foregået i et tæt 
samarbejde mellem Lejerbo Københavns organisations-
bestyrelse og byggeafdelingen med Gehl-arkitekter som 
ekstern konsulent. De politiske input er kommet fra Le-

jerbo København, de faglige fra udviklings- og bygge-
afdelingen.

INPUT FRA AFDELINGERNE
Hvordan har processen været?

”Vi har brugt ca. trekvart år på processen, og det har 
været en fin proces, hvor vi også har fået diskuteret del-
målene. Vi har haft ”Ordet er frit”-møder for alle afde-
lingsbestyrelserne, hvor strategien blev præsenteret. Her 
fik vi en del input fra afdelingsbestyrelserne, som også 
blev indarbejdet. Så vi har brugt beboerdemokratiet ak-
tivt. Det har selvfølgelig gjort det nemmere at få strate-
gien vedtaget på repræsentantskabsmødet, fordi de 
fleste kendte til den i forvejen. Men det rigtigt spænden-
de kommer nu, nemlig implementeringen. Den glæder 
jeg mig vanvittigt til”, siger Jan.

ET VIGTIGT REDSKAB I KONKURRENCEN
Hvad regner I med, at strategien 
kan give jer?

”Vi regner med, at den kan give os mange ting. For det 
første kan den give os ro på linjen indadtil, for nu har vi 
besluttet, at vi det næste stykke tid arbejder videre i den 
retning. Udadtil er den en stor styrke ifht. to parter: Den 
ene er de rådgivere, vi løbende omgiver os med, når vi 
er i gang med en byggesag. Den anden er Københavns 
Kommune, fordi vi allerede på forhånd har meldt ud, at 
det er det her, vi vil og det er det, I kan forvente fra os. 
Det er fantastisk vigtigt i en konkurrencesituation”, vur-
derer Jan. 

”Det er ikke fordi, jeg forventer, at vi får alt byggeri nu, 

I efteråret barslede Lejerbo København med en ny bygherre
strategi. Men hvad kan sådan en strategi egentlig bruges til? Vi 
har spurgt organisationsformand Jan Hyttel og udviklings og 
byggechef Mia Manghezi.

Bygherrestrategi 
giver konkurrencefordele
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og det skal vi heller ikke have. Vi skal bare stå stærkt på 
det, vi gerne vil i Lejerbo København. Vi har drøftet stra-
tegien med stadsarkitekten, som har udtrykt begejstring, 
og med borgmester Morten Kabell, som bestemt heller 
ikke var utilfreds”, siger Jan.

”Det, at I har en høj overlægger, nogle mål for, hvad I 
gerne vil, hvor vil I hen med jeres byggeri, og et redskab 
til at nå derhen, vil give en super god proces med råd-
giver, kommune, bygherreudvalg og driften”, siger Mia 
Manghezi. ”Samtidig er vi også nødt til som almen byg-
herre at udfordre kommunen, for de har simpelthen så 
mange ambitioner om både kvalitet, økonomi, placering 
og billige boliger. Her har vi et redskab til at tale med 
dem om, at vi ikke kan få det hele hver gang, men hvad 
prioriterer vi så på det her sted? Hvad skruer vi op for 
og hvad skruer vi ned for?” 

FORSKELLIGHED OG PRIVATE RUM
Hvordan vil man om fem eller ti år kunne se, 
at I har fået den strategi?

”Du vil se, at det, vi kommer til at bygge fremover, er 
meget forskelligt og tilpasset de forskellige behov, der 
er for lige netop den bydel. Og så vil du se, at man be-
gynder at tænke ud over bare den enkelte bolig. Man 
tænker omgivelserne med, man tænker i kantzoner, i 
overgangen mellem det offentlige rum og det private rum 
på en helt anden måde. Et hjem er ikke bare en bolig, 
men noget man ankommer til ganske stille og roligt. Nær-
mer sig henne fra vejen eller det nærmeste lyskryds. 
Samtidig vil du se, at vi måske nok privatiserer de indre 

gårdarealer og arealer imellem blokkene mere, end vi 
har gjort hidtil. Det er ikke et offentligt område, og vi pri-
vatiserer gårdarealerne, så der bliver godt og trygt at 
være. Tryghed betyder rigtig meget, og er et af de punk-
ter, vi har med i strategien”, fortæller Jan.

BYGHERRESTRATEGIER ER OGSÅ FOR DE MINDRE
Hvad skal man som boligorganisation gøre 
sig klart, inden man går i gang med strate-
giarbejdet?

”Man skal simpelthen gøre sig klart, hvad man vil med 
den. Det kan ikke nytte noget, at man bare vil have en 
strategi. En organisation må sætte sig ned og tænke sig 
om. Hvad skal den bruges til, hvor vil vi hen med den, 
hvordan vil vi bruge den, og over for hvem vil vi bruge 
den?”, slår Jan fast.

Hvad gør mindre boligorganisationer, der 
måske ikke har de ressourcer, som Lejerbo 
København har?

”Vi er i gang med en tilsvarende proces for andre bolig-
organisationer, men det er helt klart København, der har 
været bannerfører. Det er jo den store forkromede model, 
som Lejerbo København har valgt ved både at have 
byggeafdelingen og Gehl-arkitekter på. Og det er også 
en organisation, som bygger rigtig, rigtig meget, så der-
for er der en god balance. Men en mindre boligorgani-
sation kan sagtens købe byggeafdelingen til at få et 
samarbejde. Man behøver jo ikke en ekstern rådgiver, 
det er et tilvalg. Vi kan godt facilitere en proces”, lyder 
det fra Mia.  
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CIRKELHUSET
15. februar 2014 flyttede de første beboere ind i det nye, smukke byggeri Cir-
kelhuset ved Køge. Afdelingen har 130 boliger, og allerede efter få måneder 
var alle boligerne udlejet. I sær de mindre boliger med to og tre værelser var 
hurtigt afsat. 

Selvom der er tale om en helt ny afdeling, er der allerede opbygget et fælles-
skab, hvor beboerne fx tager på badeture sammen i sommerperioden, og den 
nyvalgte bestyrelse er allerede meget aktiv. 

Læs mere om afdelingen på http://afd914-0.lejerbo.dk

ENERGI-0-BOLIGER 
I HEDEHUSENE
I Hedehusene ved Roskilde indviede 
Lejerbo i 2014 nye boliger. Her er der 
tale om syv rækkehuse bygget som 
Energi-0 boliger, så der bliver mini-
male forbrugsudgifter for afdelingens 
beboere. 

De syv lyse, moderne boliger blev 
lejet ud meget hurtigt. Blandt andet 
ved et åbent hus-arrangement i august 
måned, hvor hele 200 interesserede 
boligsøgende kiggede forbi.

Læs mere om afdelingen på 
http://afd924-0.lejerbo.dk

SPADESTIK PÅ UNGDOMSBOLIGERNE 
PÅ HAVNEN I AALBORG
På Østre Havn i Aalborg skal en gammel silo ombygges til mo-
derne ungdomsboliger. Boligerne kommer til at ligge tæt på Mu-
sikkens Hus og med fantastisk udsigt ud over Aalborg Havn og 
Nørresundby. 

Der var første spadestik på byggeriet i september 2014 og de før-
ste studerende kan efter planen flytte ind i første etape af bygge-
riet i januar 2016 og anden etape i juni 2016. 
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VOXPOP

Er du glad for din bolig?

Mathias Sørensen, 21 år, Aalborg:
Ja, det er jeg. Vi er tre, der bor sammen, så vi bor for-
holdsvis billigt, og der er gode busforbindelser til uni-
versitetet, hvor jeg går. Og så har lejligheden en pas-
sende størrelse. Det mindre gode er, at gulvene knirker 
så meget, at jeg vågner, når de andre går rundt om 
morgenen.

Bülent Ucar, 46 år, Taastrup:
Ja! Det er forholdsvist billigt, men også lidt for lille en lejlig-
hed. Vi bor fem i en fireværelses lejlighed. Jeg har fået lov 
til at fjerne en væg ud til køkkenet, så der er blevet åbnet 
op, og det er jeg glad for. Til gengæld er jeg ikke så glad 
for, at nogle holder hund, men det bliver vist ikke ændret.

Anna Storm, 66 år, Holbæk:
Jeg er sindsyg glad for min bolig. Det er en lys og god 
bolig. Alt fungerer, og hvis der er noget, der ikke fun-
gerer, så er der en vicevært, der ordner det. Jeg er ny 
i lejebolig, så det er nyt for mig, at der er nogen, der 
ordner det for mig. Jeg er positiv overrasket over det 
sociale liv og folk, der er så venlige og hilser.

med beboere fra Aalborg, Frederiksberg, Holbæk og Taastrup 
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Salah Murad Reda, 64 år, Frederiksberg:
Ja, selvfølgelig er jeg det. Det er en god lejlighed 
med god plads og forholdsvis billig husleje. Det er 
centralt med indkøb og transportmuligheder. Der er 
ikke nogen problemer med lejligheden, og hvis der 
er, ringer jeg efter varmemesteren, og så kommer 
han og laver det.

Flemming Lorentzen, 67 år, Holbæk:
Ja, jeg er glad for at bo her. Det er en ældre bygning, og der 
er noget, der trænger til at blive moderniseret. Det gode 
er, at det ligger centralt i byen. Vi har flinke naboer, og folk 
er søde ved hinanden. Der er god udsigt til blandt andet 
vandet. 

Else Marie Rachlitz, 61 år, Taastrup:
Ja, det er jeg. Jeg har boet her siden 1976, hvor 
jeg flyttede ind med to børn. Nu er børnene flyttet, 
og jeg bor her med min mand. Jeg håber, jeg får 
mange gode år her endnu, for jeg flytter ikke herfra. 
Den nye varmemester og hans folk er jeg meget 
glad for. De er meget aktive med gode tiltag.

Julie Nielsen, 18 år og 
hunden Honny på 4 år, Aalborg:
Ja! Det er en pæn lejlighed, velholdt og med pæne 
gulve. Huslejen må dog ikke stige mere, for så bliver 
det for dyrt. Der er dog meget lydt i lejlighederne, 
og man kan nemt høre naboerne, og det er ikke så 
godt.

med beboere fra Aalborg, Frederiksberg, Holbæk og Taastrup 
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Den fælles indkøbsordning og portal AlmenIndkøb gik i luften, da minister Carsten Han
sen foretog det første indkøb den 23. juni. Som forhenværende varmemester var det en 
smal sag for ministeren at tage portalen i brug. Og selv om det siden er gået fremad med 
brugen af AlmenIndkøb, skal mange brugere stadig turde kaste sig ud i det.

blive våd
Man skal turde

En af dem, der er tættest på Almen-
Indkøb, er DV-udviklingschef Jacob 
Klit-Hansen. Han er nemlig også 
projektleder på AlmenIndkøb. Han 
fortæller, at brugen af portalen og 
aftalerne stiger, efterhånden som 
flere og flere ejendomsfunktionærer 
bliver fortrolige med systemet. Så for 
at hjælpe brugerne på vej har team-
et fra AlmenIndkøb været ude og 
fortælle om systemet og give instruk-
tion i det.

BRUGERNES BEHOV OG ØNSKER

”Vi har været rundt i hele landet 
og holdt informationsmøder og 
workshops med brugerne. Det har 
både været for Lejerbo og for de 
andre boligselskaber. Her har bru-
gerne fået vist systemet og haft 
mulighed for at stille spørgsmål. 
Vi har uddelt vejledninger og bro-
churer og holdt oplæg for ejen-
domsfunktionærer og bestyrelser, 
og givet brugerne mulighed for at 
skyde lidt på os”. 

AlmenIndkøb-teamet har taget ud-
gangspunkt i brugernes behov og 
ønsker, når der skulle planlægges 
workshops og informationsmøder: 
”Nogle steder vil de gerne have be-
søg både en og to gange. Andre 
steder vil de helst selv eksperimen-
tere med det. Så det har været meget 
forskelligt og styret af, hvad man 
lokalt har syntes passede bedst.”

VÆSENTLIGE BESPARELSER

Det afgørende spørgsmål til Almen-
Indkøb er naturligvis, om det giver 
nogen resultater. Til det svarer Jacob: 
”Vi kan helt sikkert se, at de steder 
hvor man får gennemført udbud in-
den for rammeaftalerne og har fået 
gang i bestillingerne af de løbende 
opgaver, der er der væsentlige be-
sparelser.”

”Selv de steder hvor man tidligere 
har arbejdet med udbud i forbin-
delse med fraflytningslejligheder, ser 
vi stadigvæk nogle ret store bespa-
relser. Det er i millionklassen for en 
pulje af afdelinger.” 

Et eksempel på det er Holbæk, hvor 
man vil kunne spare ca. 1,5 mio. kr. 
alene på fraflytninger. Det svarer til, 
at hver eneste beboer i Holbæk spar-
er 600 kr. om året, hvis man valgte 
at lade besparelsen gå direkte på 
huslejen.

”Det er et af de steder, hvor vi kan 
se, at håndværkerne virkelig går ned 
i pris. Det kan jo både være fordi, 
priserne ikke har været skarpe tidli-
gere, men det ser også ud til, når vi 
sammenligner på tværs, at de er 
nogen af dem, der har fået de aller-
skarpeste priser. De priser kan or-
ganisationerne jo gå ind og sam-
menligne på tværs med hinanden. 
Der burde jo ikke være den store 
forskel på, hvad det koster at få ma-

let en kvadratmeter væg eller skiftet 
en bordplade i den ene eller den 
anden ende af landet”. 

HUNDREDE KVALITETS-
KONTROLLANTER

Men ikke alt har været perfekt fra 
starten, fortæller Jacob: ”Der har 
været nogen ting, som er blevet ud-
fordret, når de mødte virkeligheden. 
Ting, vi ikke lige havde tænkt på. Og 
det er jo fint, at vi pludselig får flere 
hundrede kvalitetskontrollanter på 
vores system, når brugerne giver os 

ORGANISATIONSFORMAND 
I HOLBÆK ERIK FALLESEN 
SIGER OM ALMENINDKØB:

”Efter min opfattelse er Almen-
Indkøb en udmærket idé til, hvor-
dan vi kan gøre det billigst muligt 
for vores beboere, selvfølgelig i 
en ordentlig kvalitet. Den største 
udfordring er nok, at der jo er 
tale om en forandring”.
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feedback. Så har vi kunnet gå hjem 
og få det ordnet i mange tilfælde. I 
andre tilfælde har tilbagemeldingen 
været, at det kan man ikke gøre no-
get ved, eller den pris er faktisk som 
den er, selv om I synes, den lyder 
helt vanvittig lav”.

SPRING UD I DET

Men hvad skal der til, for at endnu 
flere kommer til at bruge AlmenInd-
køb? ”Man skal turde blive våd, når 
man skal i poolen”, lyder det promp-
te fra Jacob. ”Man skal simpelthen 
turde springe ud i det og prøve det. 
Jeg oplever, at når brugerne har væ-
ret i gang lidt tid og har fået nogle 
erfaringer med det, så viser det sig, 
at dels er det ikke så besværligt, som 
de havde frygtet, dels at de får no-
gen gode priser”.

Hen over foråret kommer der endnu 
flere varer på hylden i AlmenIndkøb, 
som vil gøre det endnu mere attrak-
tivt at benytte portalen og aftalerne. 
Det er blandt andet hvidevarer, køk-
kener, rengøring og byggematerialer, 
der kan være alt fra en dør eller et 
toilet til maling. De nye varer har væ-
ret efterspurgt af brugerne, de er 
nemme at implementere og så er det 
noget af det, der bruges mange 
penge på i boligafdelingerne. Så 
også her vil det kunne mærkes i den 
almindelige drift, at AlmenIndkøb 
står for gode priser og nemme pro-
cesser.  
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I loungeområdet oven på fremtidens 
beboerhus bød Lejerbo på alkoholfrie 

drinks, levende musik og hygge.

5. og 6. september 2014 var der 
endnu en gang Almene Boligdage i 
Bella Center. Her var hele den 
almene branche samlet til to dage 
med både konference og messe, og 
Lejerbo var selvfølgelig også med.

Tagterrasse, 
musik, 
drinks og 
almen bolig-snak
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Blandt aktiviteterne i fremtidens bebo-
erhus var muligheden for at køre Le 
Mans-løb i miniformat.

Tegning fra arkitektfirmaet COBE 
af  fremtidens beboerhus, der blev 
bygget på messen.

Cirka 60 beboerdemokrater og an-
satte deltog på konferencen med fore-
drag, workshops og ekskursioner, og 
her ud over deltog flere ansatte og 
beboerdemokrater som oplægshol-
dere og rundvisere, fx i Mjølnerparken. 

På messen var Lejerbo repræsente-
ret med en stand, hvor de besøgen-
de kunne høre mere om AlmenIndkøb, 
Almene Storbyboliger eller få en snak 
med en boligrådgiver om opskrivning, 
ledige boliger, kommende nybygge-
rier og meget andet. 

FREMTIDENS BEBOERHUS

Ved siden af standen havde Lejerbo 
opført et bud på fremtiden beboer-
hus. Huset er tegnet og bygget af 
arkitektfirmaerne COBE og 1:1. I den 
oprindelige udgave er huset y-formet 
med en gren til ejendomskontor, en 
til fælles- og idrætsaktiviteter og en 
til køkken og mødelokaler. Desuden 
kan taget fx udnyttes til tagterrasse, 
ligesom den ene gren kan laves skrå, 
og dermed danne trappe op til ter-
rassen på toppen. 

På Almene Boligdage blev fremtidens 
beboerhus bygget i lidt mindre ska-
la med en enkelt gren med bred 

trappe og tagterrasse. Husets neder-
ste etage blev i løbet af de to dage 
fyldt med aktiviteter hentet ind fra 
Lejerbos eksisterende beboerhuse. 
Der var besøg af en masse nørkle-
damer fra både Brøndby og Næstved, 
der viste deres smukke håndarbejder 
frem og en Le Mans-bane for model-
biler fra Kalundborg stod klar lørdag 
morgen og vakte stor jubel hos både 
små og store legebørn. Endelig kom 
også en flok seje piger fra en pige-
klub i Kolding forbi og lærte en hel 
del messegæster at lave farvestrå-
lende armbånd af elastikker. 

Ud over de livlige aktiviteter i bebo-
erhuset var taget på huset indrettet 
som lounge-område med bartender, 
der lavede lækre alkoholfrie drinks, 
behagelige møbler og levende musik. 
Her kunne messens besøgende slap-
pe af efter de mange indtryk og få 
en snak med fx arkitekterne bag 
fremtidens beboerhus, Lejerbos med-
arbejdere eller hinanden. 

I løbet af de to dage fik bartenderen 
langet mere end 600 drinks over bar-
disken, så huset var rigtig godt besøgt, 
og mange messedeltagere fik lidt for-
nyet inspiration til deres egne afdelin-
ger og beboerhuse med hjem.   
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FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ALMENE BOLIG
Lejerbo skal bygge 35 nye enfamilieshuse på den gamle fyrværkerigrund i 
Seest ved Kolding. Boligerne er vinderprojektet i en konkurrence udskrevet af 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at bygge fremtidens bæredygtige 
almene boliger. I løbet af 2014 blev der afholdt arkitektkonkurrence på projek-
tet, og vinderen blev arkitektfirmaet DISSING + WEITLING. 

De 35 nye boliger forventes på nuværende tidspunkt at stå klar til indflytning 
i sommeren 2017. 

FØRSTE FREMTIDSSIKRINGS-
OPGAVE FOR ANDRE
For første gang har Lejerbo i 2014 
udarbejdet en fremtidssikringsrapport 
for et andet boligselskab, nemlig for 
Bo42 på Bornholm. Her har udvik-
lings- og byggeafdelingen set på af-
delingen NordParken i Rønne. Der er 
også planer om at lave rapporter for 
andre af Bo42’s afdelinger, bl.a. i 
Svaneke. 

For mindre boligselskaber som Bo42 
kan det være rart, at andre kigger på 
deres boliger og afdelinger, så udfor-
dringer og løsninger bliver set i et 
andet lys. Desuden kan de mindre 
selskaber drage nytte af de specialis-
ter, der er i en stor boligadministra-
tion som Lejerbo. 

83 UNGDOMSBOLIGER 
I NYT CAMPUS-OMRÅDE I KOLDING
Kolding får flere og flere studerende. Derfor er der brug for ung-
domsboliger, og Lejerbo bygger 80 ungdomsboliger i en spænd-
ende arkitektur, hvor bygningen falder fra seks etager til en ind 
mod et stort gårdrum. På den måde kommer der rigtig meget 
lys ind i boligerne, der er på et og to rum. 

Boligerne er under opførelse, og der er forventet indflytning i 
oktober 2015. 
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LEJERBOS BYGGERI
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NG Der blev i 2014 afle-
veret renoveringer og 
byggeskader mv. for

Der var i 2014 sager under udførelse for
I 2014 var der sager under projektering for

49,8mio. kr.
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123 123

605
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nye boliger blev afleveret i 2014. 
Alle boligerne var familieboliger.

nye boliger var 
ved udgangen 
af 2014 under 
p ro jek te r i ng .

boliger var ved udgangen 
af 2014 under udførelse.
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BEBOERE OG
BEBOERDEMOKRATER
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Nye visioner for beboerdemokratiet
Da Lejerbo i 2014 fik nye visioner, besluttede hovedbestyrelsen sig for at tage 

særligt ejerskab for en af hovedoverskrifterne, nemlig ”Nye scenarier for beboer
demokratiet”. En arbejdsgruppe blev udpeget til at stå for indsatsen, der især har 

organisationerne som målgruppe.

Den arbejdsgruppe, som hovedbestyrelsen udpegede 
til at arbejde med visionen om ”Nye scenarier for bebo-
erdemokratiet”, bestod af Anny Borch Jensen, Jan Hyttel, 
Bent Jacobsen og Bjarne S. Hansen. Gruppen tog i løbet 
af en række møder også de første skridt til planer for, 
hvordan visionerne kan omsættes til handling. 

UDFORDRINGERNE

Bjarne S. Hansen fortæller: ”Udgangspunktet for arbejdet 
har været de udfordringer, der ligger for beboerdemo-
kratiet. Vi har set på, hvordan man kan prøve at finde 
løsninger på udfordringerne og så selvfølgelig på, hvor-
dan vi kan få det omsat til praksis. Noget af det kan ad-
ministrationsorganisationen køre, andet er gode ideer og 
værktøjer til de administrerede organisationer”.

Gruppen ser de nye indsatser som en slags fase 2; tidli-
gere har man i regi af demokratiudvalget undersøgt, hvor-
dan det ser ud med rekruttering til beboerdemokratiet, 
hvorfor folk ikke er så interesserede i at deltage, hvordan 
det opleves at være med i en bestyrelse osv. ”Nu er vi 
gået videre og prøver at vise veje til, hvordan man kan 
arbejde i de eksisterende bestyrelser. Vi laver fx forslag 
til funktionsbeskrivelser for de enkelte beboerdemokrater. 
Hvad forventer man af en formand, hvad forventer man 
af et bestyrelsesmedlem osv.”, siger Bjarne.

UDVIKLINGEN SKAL MÅLES

Andre forslag er at få sat videns- og erfaringsudveksling 
blandt bestyrelsesmedlemmerne mere i system, at ar-

bejde med målsætninger i organisationerne og at lave 
mentorprogrammer for alle nye afdelingsbestyrelsesmed-
lemmer. Derfor opfatter arbejdsgruppen det som naturligt, 
at også demokratiudvalget, valgkredsmøderne og kur-
susområdet kommer i spil, når de nye visioner skal have 
ben at gå på. 

Herudover er det gruppens plan, at der skal måles på, 
hvordan det går med de forskellige indsatsområder. ”Det 
kan fx ske ved en spørgeskemaundersøgelse på lands-
repræsentantskabsmødet. Man kunne gentage under-
søgelsen om et eller to år og finde ud af, om tingene har 
rykket sig. For vi har selvfølgelig forhåbninger om, at 
visionerne og værktøjerne kommer til at gøre en forskel. 
Ellers ville vi jo ikke sætte os ned og bruge tid på det”, 
slutter Bjarne S. Hansen. 

NYE SCENARIER FOR BEBOERDEMOKRATIET
•	 Den	uformelle	deltagelse	er	organiseret	i	åbne	møder,	projektdel-

tagelse og nye kommunikationsformer. Åbenhed i bestyrelsesar-
bejdet er sikret via udstrakt beboerinddragelse.

•	 Der	er	en	udbredt	klarhed	over	roller,	ansvar	og	beslutningskompe-
tence. Det gælder samspillet mellem administrationen og beboer-
demokratiet såvel som mellem beboerdemokratiets aktører.

•	 	Videns-	og	færdighedsdeling	på	tværs	er	udviklet	og	sat	i	system.
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at komme i gang!Det er bare

I Brandeafdelingen Bøgevænget bød 2014 på opførelse og indvielse af et 
stort projekt på de grønne områder: De skæve baner. Pengene til projektet 

har afdelingen søgt hos Realdania og Friluftsrådet, og afdelingsformand Lone 
Bach kan kun anbefale andre afdelinger at søge. Her fortæller hun lidt om 

projektet og hvordan pengene blev skaffet.



Lejerbo • Beretning 2014 23

Hvad er ’De skæve baner’?

Projektet går ud på, at vi har fået 
lavet to broer, som forbinder os til 
vores nabogrunde, en pukkelfod-
boldbane, en cykelbane, en aktivi-
tetstrappe og et bålsted. Der var 
ikke noget på arealet før andet end 
en gammel boldbane, som ingen 
brugte. Det synes vi var lidt synd, 
og samtidig ville vi gerne lave en 
forbindelse til den gamle jernbane, 
der løber bag afdelingen, som er 
lavet til natursti. Både for at vi selv 

kunne komme over til stien og for 
at invitere naboerne ind til os. Tan-
ken var, at man bygger en bro og 
på den måde skaber åbenhed ud-
adtil. Og det har virket! Folk er be-
gyndt at bruge området og går 
stavgang her og alt muligt. De skal 
jo ind og se, hvad det er for noget. 

Hvordan søgte i pengene?

Jeg var til Almene Boligdage i 2011, 
hvor jeg fik en brochure fra Real-

dania, som havde første udbuds-
runde i projektet ’Det gode boligliv’. 
Den tog jeg med hjem til min be-
styrelse og sagde ”det her, det skal 
vi da være med til!” Det var de 
enige i, så vi søgte og fik 480.000, 
som vi desværre måtte sende til-
bage igen, fordi det vi ville, ikke 
kunne lade sig gøre. Både pga. 
nogle fredningsgrænser, som ingen 
af os anede, at vi havde herude og 
en del andre problemer, bl.a. nog-
le beboerprotester. Så vi måtte 
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Lone Bach fra Bøgevænget i Brande er 
en af  hovedkræfterne bag ”De skæve 
baner”.

En af  erfaringerne fra Brande er, at man ikke 
skal være bange for at få hjælp udefra, fx fra 
kommunen, der ved alt om legepladssikkerhed.

desværre sende pengene tilbage og 
sige ”sorry, men det kan ikke lade 
sig gøre.” 

I lang tid efter tænkte vi, at det skul-
le vi aldrig prøve igen. Men så snak-
kede vi lidt om det og valgte at prø-
ve igen. Vi kunne se i anden omgang, 
at det kom til at knibe med, at bud-
gettet kunne nå sammen. Derfor 
søgte vi en tillægsbevilling ved Fri-
luftsrådet, hvor vi fik 29.000 kr. I alt 
fik vi altså 500.000 af Realdania og 
29.000 af Friluftsrådet.  

Hvad skal man være særligt 
opmærksom på som besty-
relse, når man søger penge?

Første gang var vi alt for selvstæn-
dige i bestyrelsen. Vi tænkte, at det 
var en god ide, og så kørte det bare. 
Men det gjorde det ikke bare. Vi tro-
ede, det var nok at snakke med de 
tætteste naboer til området, men 
sådan fungerer det bare ikke i vores 
boligområde. Anden gang vi ville 
søge penge, havde vi et beboer-
møde for alle, allerede inden vi søg-
te, hvor vi lagde vores ide ud, og 
hvor alle kunne komme med indsi-
gelser. Da vi havde fået pengene, 

havde vi beboermøde igen, hvor vi 
kunne sige, at sådan og sådan bliver 
det, og det er i dag, I skal sige ja el-
ler nej til det. Så vi har haft meget 
mere åbenhed omkring det i anden 
omgang. 

Hvad er det bedste råd du vil 
give til andre bestyrelser, 
som gerne vil noget af det 
samme?

SØG! Man skal ikke være bange for 
at søge, men bare have de gode 
ideer. Og så skal man være åben og 
få hjælp, hvor man kan. Vi har fx brugt 
Ikast-Brande Kommunes entrepre-
nørgård rigtig meget. For de kender 
reglerne for, fx hvordan en legeplads 
skal være sikret. Vi har ikke været 
ude og bruge dyre arkitekter eller 
konsulenter. Vi har brugt den eks-
pertise, der var i kommunen. Den er 
gratis, og er der jo alligevel. 

Vi havde den udfordring, at Realda-
nia krævede, at der blev nedfældet 
noget på tegninger med en beskri-
velse af området med mål osv. Det 
havde vi ikke nogen, der kunne. Men 
vi havde fået 28 timers rådgivning af 
Realdania sammen med pengene, 
og de gik med til, at timerne blev 
brugt på tegningerne i stedet for 
hjælp til fx første spadestik eller ind-
vielse. For bestyrelsen og jeg kan 
godt finde ud af at lave en fest. Det 
vi ikke kan, det er at tegne. Så vi har 
ikke været ude og bruge en eneste 
krone til rådgivning. Alle pengene er 
lagt ude i området.   

DET GODE BOLIGLIV
Realdania-kampagnen DET GODE BO-
LIGLIV støtter projekter, der udvikler og 
fornyer de almene boligområders fælles 
faciliteter og viser nye veje til et godt 
boligliv. Det er desværre ikke længere 
muligt at søge penge via kampagnen, 
men Realdania uddeler løbende midler 
til projekter i almene boliger. Læs me-
re på www.realdania.dk.

HJÆLP TIL AT SØGE
Har I et projekt i din afdeling, I gerne vil 
søge penge til, men ved I ikke, hvordan 
I skal gøre det, så kontakt chefkonsu-
lent i Lejerbos udviklings- og byggeaf-
deling Jakob Bøjen på jbo@lejerbo.dk. 
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MEGET VELBESØGT 
ÅBENT HUS I HORSENS 
På Ryesgade i Horsens har Lejerbo 
bygget 35 nye familieboliger. I novem-
ber stod en flot prøvelejlighed færdig 
og det udnyttede boligrådgiverne på 
regionskontoret i Kolding. I weeken-
den 8. og 9. november var der nemlig 
stor forbrugermesse i Horsens. Her 
blev interesserede boligsøgende sendt 
ud i den nybyggede afdeling, hvor der 
samtidig med messen var åbent hus. 

Det gav mere end 500 besøgende i 
prøveboligen, og arrangementet gav 
pote: Allerede et par måneder inden 
de nye beboere kunne flytte ind i bo-
ligerne, var langt de fleste lejligheder 
udlejede. 

Læs mere om afdelingen 
på http://afd952-0.lejerbo.dk

24 RÆKKEHUSE GIK SOM VARMT BRØD 
I oktober flyttede de første beboere ind i de 24 nybyggede rækkehuse i Tør-
ring	i	afdelingen	Ved	Gudenaaen.	Allerede	inden	aflevering	var	stort	set	alle	
boliger udlejet. 

En del af forklaringen på den store udlejningssucces var et godt forarbejde 
hos boligrådgiverne på regionskontoret i Kolding. De havde bl.a. reklameret 
for afdelingen via bannerannoncer på boligportal.dk. 

Efter et par måneder var alle 24 boliger udlejede.

Læs mere om afdelingen på http://afd924-0.lejerbo.dk

BYGGEVEN PÅ NETTET
Renoveringssager i almene boliger er ofte meget komplicerede og 
med mange involverede parter. Derfor har Lejerbo sammen med 
rådgivningsvirksomheden Nueva udarbejdet hjemmesiden www.
byggeven.org. Hjemmesiden er et forsøg på at se renoveringsop-
gaverne fra beboernes side. Og hjælpe på vej til, at man som be-
boerdemokrat bliver klædt endnu bedre på til arbejdet med renove-
ringer.

www.byggeven.org er støttet af Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter. 
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VOXPOP

Er du med i bestyrelses-
arbejdet i din boligafdeling?

Søren Sahl, 62 år, 
Holbæk:
Nej, det er jeg ikke, 
men jeg har overvejet 
det. Hvis der er nogen 
der foreslår mig, så er 
jeg villig til at stille op. 
Det kunne være spæn-
dende at involvere mig 
i det, og jeg har arbej-
det som varmemester i 
denne afdeling, så jeg 
kender til udfordrin-
gerne.

Niels Christiansen, 66 år, Frederiksberg
Nej det er jeg ikke, jeg har heller ikke rigtig overvejet det. 
Jeg tror, det er lidt vanskeligt at blive valgt, og jeg er aldrig 
blevet spurgt, om jeg vil stille op. Der er meget snak, og 
man kan diskutere, hvor meget reel indflydelse der er. Hvis 
jeg bliver spurgt, ville jeg måske overveje det. Det er jo 
godt, at der er en bestyrelse, og det vil være et problem, 
hvis der ikke er en.

Lise Hansen, 72 år, Taastrup:
Ja, det er jeg. Jeg sidder i bestyrelsen. Det har jeg været i 
de 8 ud af 10 år, jeg har boet her. Jeg er aktiv i mange for-
eninger, og så kan jeg ikke sidde på hænderne, når der skal 
vælges medlemmer. Jeg er med, fordi jeg kan lide at vide, 
hvad der foregår.

Lisabeth Lindstrøm, 50 år, Aalborg:
Nej, det er jeg ikke, for jeg har kun boet her i 
16 måneder, jeg kommer heller ikke til bebo-
ermøderne. Men jeg har en ide om, hvem der 
sidder i bestyrelsen. 

med beboere fra Aalborg, Frederiksberg, Holbæk og Taastrup 
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Bjarne Jelle, 52 år, Taastrup:
Jeg kommer til de møder, der er, men jeg er ikke med 
i bestyrelsesarbejdet. Jeg har overvejet at stille op til 
bestyrelsen på et tidspunkt, men jeg har ikke tid, fordi 
mit arbejde fylder så meget. Men jeg kunne godt tæn-
ke mig lidt mere indflydelse og engagement beboerne 
imellem.

Erling og Anny Pedersen, 77 og 73 år, Holbæk
Anny: Jeg har været med i aktivisterne, hvor vi arrangere-
de forskellige ting, men nu er jeg ved at være for gammel. 
Nu må de unge må komme til.
Erling: Det interesserer mig ikke, og jeg tror ikke rigtig, at 
det ændrer noget at sidde i bestyrelsen. Og hvis der er 
noget galt, kan man klage alligevel. 

Christoffer William Jensen, 36 år, Aalborg:
Ja, jeg var til årsmødet i år, hvor regnskabet blev præ-
senteret, og jeg har også været til andre møder. Jeg 
har også overvejet at stille op til bestyrelsen, men jeg 
føler ikke, de har været så imødekommende i besty-
relsen, så det blev ikke til noget.

Alice Munk, 72 år, 
Frederiksberg
Nej det er jeg ikke. Det har 
heller ikke været aktuelt. 
Jeg er dødglad for at bo her, 
og jeg synes bestyrelsen gør 
et rigtig godt stykke arbejde. 
Jeg interesserer mig også 
for, hvad det er de laver, men 
jeg synes min tid kan bruges 
bedre andre steder.
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Organisationsbestyrelse 
på Folkeuniversitetet
I år har næsten 600 beboerdemokrater deltaget på et af kursusafdel-
ingens kurser. I Lejerbo Kolding har organisationsbestyrelsen dog været 
på en helt anden slags kursus; de har nemlig været på Folkeuniversitetet.

Det er nu ikke fordi, Lejerbo Koldings 
organisationsbestyrelse er utilfreds 
med kursusafdelingens tilbud. Tvært-
imod. Allerede for et par år siden fik 
de kursusafdelingen til at hjælpe 
med at klæde bestyrelsens medlem-
mer på til at varetage deres opgaver. 
Men da Folkeuniversitetet i Kolding 
udbød kurset ”Den professionelle 
bestyrelse”, øjnede organisations-
formand Bent Jacobsen straks mu-
ligheden for at blive endnu dygti-
gere.

”Jeg så kurset her som en fortsæt-
telse af det, vi allerede havde lært i 
Lejerbo-regi”, forklarer Bent Jacob-
sen. ”Så jeg tog det op i bestyrelsen 
og satte som betingelse, at alle del-
tog de tre aftner, det handlede om. 
Og jeg må nok sige, at vi alle sam-
men er gået derfra hver gang og er 
blevet klogere”.

KLÆDT PÅ TIL ANSVAR

Kurset bestod altså af tre forelæs-
ningsaftner og en medfølgende bog, 
som forelæserne er forfattere til. Og 
deltagerne på kurset var en blandet 
flok, fortæller Bent: ”Vi var nok en 
30-40 stykker, og en stor del af del-
tagerne var folk, der sidder i besty-
relser i aktieselskaber, banker og 
sådan noget lignende. Og det var 
helt klart, at alle havde noget ud af 
det. Selv om vi er bestyrelse i en 
anden forstand, så er en organisa-
tionsbestyrelse jo også ansvarlig for 

en stor butik. I Kolding har vi lige 
knap 3400 boliger”.

Der var især tre områder, som blev 
gennemgået på kurserne: Roller og 
ansvar i en bestyrelse, hvordan man 
bruger revisionen og endelig mulig-
heden for at holde BUS – Bestyrel-
sesUdviklingsSamtale med bestyrel-
sesmedlemmerne.

”Som bestyrelsesformand har du 
ansvaret for, at din bestyrelse er 
klædt på til 
arbejdet, og 
at alle bidra-
ger det, de 
skal. Derfor 
skal vi bruge 
det kom-
mende år på 
at tage nogen af de værktøjer, vi 
lærte på kurset, i brug. Helt konkret 
overvejer jeg faktisk, om BUS kunne 
være noget for os i vores bestyrelse”, 
siger Bent.

ALLE KUNNE HAVE GODT AF 
SÅDAN EN TUR

I det hele taget har Bent taget meget 
med sig fra kurset: ”Vi har fået en 
række nye redskaber til styring. For 
mit eget vedkommende kan jeg mær-
ke, at jeg er blevet skarpere til at 
stille de rigtige spørgsmål”.

I Kolding lagde organisationsbesty-
relsen vægt på, at kurset på Folke-

universitetet havde en overskuelig 
længde og ikke mindst en oversku-
elig pris. Det kostede 500 kr. pr. del-
tager inklusiv den tilhørende bog. 
Og fordi underviserne var gode til 
at formidle stoffet, blev det både un-
derholdende og forståeligt, mener 
Bent.

”Man behøver absolut ikke være en 
stor boligorganisation for at have 
glæde af sådan et kursus. Faktisk vil 
jeg sige, at en hvilken som helst or-

ganisations-
bestyrelse 
burde gøre 
en indsats 
for at uddan-
ne sig til job-
bet. Alle kun-
ne have godt 

af sådan en tur”, mener Bent og til-
føjer, at Folkeuniversitetet jo kører 
kurser over det meste af landet. 

DET BLIVER MERE SPÆNDENDE

Bent har endnu et godt argument for 
at uddanne organisationsbestyrel-
sens medlemmer: ”Hvis man finder 
ud af, hvad tingene drejer sig om og 
bliver klædt på til at kunne bidrage, 
så bliver arbejdet i bestyrelsen også 
mere spændende. Det giver simpelt-
hen mere, når man kender baggrun-
den, sammenhængen og sit eget 
ansvar. Og det kan på den lange 
bane måske også gøre rekrutteringen 
til bestyrelsesarbejdet lettere”.  

Vi er alle sammen 
gået derfra hver gang 
og er blevet klogere"
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Arbejder ud fra behov, 
ikke paragraffer
På Skallerupvej i udkanten af Aalborg har beboerne i næsten hele 2014 haft 
en beboerrådgiver ansat. Hun har hjulpet med alt fra at være bisidder ved 
møder med kommunen til at arrangere fester i fælleshuset. Og da hun blev 
ansat, startede hun helt forfra: Med at banke på hos alle beboerne i de mere 
end 200 boliger.
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Beboerrådgiveren hedder Mahtab Jalili-Trudslev, 
er lige fyldt 30 og uddannet jurist. I mange år har 
hun arbejdet som frivillig i bl.a. Ungdommens 
Røde Kors, så arbejdet som beboerrådgiver var 
ikke helt ukendt territorium for Mahtab, der er født 
i Iran og opvokset i Viborg. Men da hun startede 
som beboerrådgiver i Lejerbo-afdelingen Skal-
lerupvej og naboafdelingerne Saltumvej og Lille 
Skallerupvej, der hører 
under boligselskabet 
Alabu, var det noget 
tid siden, beboerne 
sidst havde haft en 
beboerrådgiver:

”Jeg skulle have en 
kontakt til de her be-
boere og få dem til at 
opdage, at jeg var blevet ansat. Så jeg gik rundt 
og bankede på hver eneste dør og præsenterede 
mig selv og delte visitkort ud. Bagefter tog jeg kon-
takt til de formænd, der er i bestyrelserne og prø-
vede at få et samarbejde op at køre med dem 
omkring nogle arrangementer, og så var jeg i gang”. 

TODELT INDSATS

Mahtabs arbejde har kørt på to spor: Rådgivning 
og arrangementer. Rådgivningen er foregået ved, 
at beboere har henvendt sig, typisk pr. telefon 
eller e-mail, og fået en tid hos Mahtab:

”Jeg har rådgivet om alt fra gæld og økonomi til 
familieforhold og ved møder hos kommunen. Her 
har jeg været bisidder mange gange, fordi det tit 
er en god ide at have et par ekstra ører med. Der 
har også været hjælp til ansøgninger om julehjælp, 
og på samme måde har jeg også hjulpet mange 
med at skrive jobansøgninger. Der gik det op for 
mig, at det der med, at der er mange, der ikke 
VIL arbejde, det er ikke korrekt. Det kan bare 
nogle gange være svært at formulere sig og fin-
de ud af at få sendt en ansøgning.”

Gennem rådgivning ved både juridiske og øko-
nomiske problemer har Mahtab hjulpet en lang 
række beboere, og resultatet har været færre 
huslejerestancer og mindre tab i indtægt for af-
delingen, når beboerne har fået hjælp til at struk-
turere deres økonomi. 

Når det gælder forskellige arrangementer, kan det 
ikke være mange i Skallerupparken, der har und-
gået at opdage Mahtabs ildhu:

”Jeg har haft Nem-id kursus, fællesarrangement 
på plænen med loppemarked og fodboldturne-
ring, vi har været en tur i Tyskland og handle 
nede ved grænsen og så en masse fester, fx Sankt 

Hans og julehygge. I 
sommers havde jeg 
sammen med en anden 
beboerrådgiver fået 
bevilget penge til en 
sommerferie, så der 
havde jeg 11 børnefa-
milier med i Rønbjerg 
Feriecenter, og det var 
virkelig fantastisk. De 

skulle selv handle ind og lave mad, og jeg havde 
sørget for, at de skulle være vidt forskellige i for-
hold til nationaliteter, så det var nærmest en fami-
lie fra hvert verdenshjørne, jeg havde med. Men 
det var fedt, og den ferie gjorde, at de familier fik 
et bånd.”

UDEN FOR ’SYSTEMET’

Beboerne har været rigtig glade for at have 
Mahtab i afdelingen. Noget, der kom til udtryk 
ved juletid, hvor flere af dem var forbi hendes 
kontor med chokolade og andre lækkerier. Men 
hun er heller ikke selv i tvivl om, hvorfor hendes 
hjælp har virket: 

”Der har tidligere været noget rådgivning med 
socialrådgivere, der sad i et computerrum og gav 
jobansøgningshjælp, men det var slet ikke på 
samme måde som det her, hvor det har været så 
intimt. Socialrådgiverne var en del af ’systemet’, 
hvor jeg er her 100 procent for borgerne. Og det 
er jo også et helt andet forhold jeg har fået til be-
boerne. Jeg har virkelig lyttet til dem. Man kan 
slet ikke sammenligne det med kommunens hjælp. 
Jeg arbejder jo ikke ud fra paragraffer, jeg arbej-
der ud fra behov. Det er noget helt andet.”

Mahtab har desværre opsagt sin stilling i starten 
af 2015, men det er planen, at der bliver ansat en 
ny beboerrådgiver, der skal føre det gode ar-
bejde videre.  

Jeg har rådgivet om alt 
fra gæld og økonomi til 
familieforhold og ved 
møder hos kommunen" 
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ADMINISTRATION
 OG DRIFT
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Mere end bare en praktikant
I 2014 prøvede varmemester Allan Løfgren og hans hold af gård
mænd i afdelingen Brokær i Brøndby Boligselskab noget nyt: De fik 
en praktikant. Men det var ikke hvilken som helst praktikant.
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For Jacob, som praktikanten hed, 
kom fra Glad Fagskole i Ringsted, 
som er en del af Glad Fonden, der 
nok er mest kendt for TV-Glad – ver-
dens første tv-station for og med ud-
viklingshæmmede. Allan Løfgren, 
varmemester i Brokær, var ideman-
den:
”Jeg har en personlig kontakt i Glad 
Fonden, som er en organisation, der 
prøver at skabe vilkår og arbejds-
pladser, hvor man kigger i øjenhøjde 
med de her unge med særlige behov, 
så de ikke bare bliver pakket ind i vat 
og bomuld. De skal have en normal 
hverdag og prøve at opleve helt nor-
mal arbejdsglæde som vi andre. Gen-
nem den kontakt fik vi snakket om, at 
det kunne være spændende at prøve 
at have en praktikant her hos os. 

Derfor tog jeg et møde mine medar-
bejdere for at høre deres mening om 

det. Og de syntes, det lød som en 
god ide. Bagefter gik jeg til vores 
afdelingsbestyrelse og fremlagde 
det, og jeg gik til min forretningsfører, 
som også var med på den.” 

14 DAGE GÅR LYNHURTIGT 

I første omgang kom Jacob i afdelin-
gen i tre dage, så han kunne teste, 
om transporten fra Ringsted, hvor 
han bor, var til at magte. Men efter 
en positiv tilkendegivelse fra både 
medarbejderne i Brokær og Jacob 
selv blev der sat 14 dages praktik-
ophold i stand. I de 14 dage deltog 
Jacob i arbejdet som gårdmand, og 
det var der ingen, der fortrød: 
”Vi byggede løbende lidt opgaver 
på og pressede ham lidt, så han 
både fik lært noget og også arbej-
dede med det, kan kunne lide at 
lave. Og så går sådan et praktikfor- Varmemester Allan Løfgren er sikker på at 

det ikke er sidste gang, de har praktikanter i 
afdelingen i Brøndby.

Jacob fra Glad Fagskole i Ringsted har været 
i praktik i boligafdelingen Brokær, til glæde 
for både ham og afdelingens ansatte.
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GLAD FONDEN OG GLAD FAGSKOLE
Glad	Fonden	startede	i	1999	med	TV-Glad,	verdens	første	TV-station	for	og	med	udviklings-
hæmmede, og er siden udvidet med andre virksomhedsområder bl.a. mad, design og teater. I 
dag er der omkring 250 medarbejdere og 80 elever på Glad Fagskole fordelt på fondens lokal-
afdelinger i København, Ringsted, Esbjerg og Aabenraa. Alle fondens virksomheder og aktivite-
ter er baseret på et tæt samarbejde mellem mennesker med og uden handicap. Fondens over-
bevisning er, at alle kan noget og den arbejder på, at unge med særlige behov får uddannelse 
og arbejde – både hos fonden selv og i andre virksomheder. Det gør de ved at identificere den 
enkeltes faglige potentiale og give alle mulighed for at udnytte deres talent.

Glad Fagskole, som udbyder en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 
(STU),	har	studielinjer	som	fx:	TV,	Animation	og	Køkken.	På	Glad	Fagskole	i	Ringsted	er	der	14	
elever. I løbet af uddannelsen er målet at afklare den enkelte elevs interesser og kompetencer, 
hvilket blandt andet sker gennem praktikforløb.

OM BROKÆR
Brøndby Boligselskabs 
afdeling Brokær ligger lige 
ved Brøndbyøster Station 
ved København og har 
ca. 400 boliger fordelt på 
fire højhuse. Boligerne er 
bygget i 1956-60, og ud 
over varmemester Allan 
Løfgren er der ansat fire 
gårdmænd.

løb jo lynhurtigt. Efterfølgende eva-
luerede vi selvfølgelig på opholdet, 
og det gjorde skolen også, så nu har 
vi faktisk lavet en aftale om, at vi skal 
snakke sammen her i løbet af foråret 
2015 med henblik på at få ansat Ja-
cob herude, hvis vi har plads. Han 
er færdig med skolen til sommer, og 
så må vi se på det. 

Det kan måske være på en flex-ord-
ning via kommunen eller lignende. 
Men han er i hvert fald blevet så glad 
for arbejdet, at han godt vil tage tu-
ren herind, hvis han kan få noget 
varigt på en eller anden måde. ”

Også beboerne i Brokær var glade 
for at have Jacob i afdelingen, for-
tæller Allan:
”Det blev meldt ud til beboerne, at 
vi havde Jacob i praktik. Og alle kom 
og sagde, at de synes, det var fan-
tastisk, at vi gik ind og tog det ansvar. 
Det er jo en solstrålehistorie hele 
vejen rundt. Han faldt også bare vir-
kelig godt til på den korte tid. Det kan 
godt være, vi var enormt heldige med 

Jacob, men han var i hvert fald en 
super fyr.” 

IKKE SIDSTE GANG

Ud over at hjælpe et ungt menneske 
med erhvervserfaring og evt. et job 
i fremtiden, så er Allan også sikker 
på, at han selv og de andre gård-
mænd har fået noget menneskelig 
erfaring, de kan bruge: 
”Via Jacob har vi lært noget om at 
se mennesker på en anden måde. 
Jeg tror også på, at mine medarbej-
dere synes, at det der med at tage 
hånd om nogle i systemet, som må-
ske ikke har helt de samme mulig-
heder som os andre, det giver en 
eller anden ballast. At man får noget 
mere empati over for alle mennesker, 
og at vi må løfte i samlet flok for at 
få alle med. 

Jacobs ophold har også åbnet for, 
at vi måske vil lave mere af den her 
slags. Kommunen har henvendt sig, 
for de kører jo også en del projekter 
som det her. Men nu samarbejder vi 

indtil videre med Glad Fonden, og 
så må vi se senere hen. Men vi er 
klart mere åbne overfor sådan nog-
le tiltag nu.”

Praktikopholdet fra Glad Fonden har 
ikke kostet afdelingen andet end den 
tid, medarbejderne har brugt på det. 
Udgifter til arbejdstøj osv. er blevet 
dækket.   
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Det var ledergruppen, der stod fadder til politikken, og 
formulerede det stykke papir, der er den helt håndgri-
belige politik. I juni begyndte de ansatte i administra-
tionen at arbejde med politikkens indhold. 

Det skete på den personalekonference, der netop stod 
i servicens tegn. Her mødtes alle administrativt ansatte 
og lokalinspektører fra hele landet og gik om bord i ser-
vicearbejdet. Det var især muligheden for at diskutere 
service set fra alle vinkler, der gjorde indtryk. Delta-
gerne oplevede, at eksempelvis en indflytning ses for-
skelligt afhængigt af, om du er boligrådgiver, ansat i 
forbrugsafdelingen eller lokalinspektør. Men for den 
enkelte beboer opleves indflytningen jo som en samlet 
proces, der ikke skal være afhængig af, hvem i Lejerbo, 
beboeren taler med.

Masser af energi
I sensommeren var det så ledergruppens tur til at gra-
ve sig endnu dybere ned i arbejdet med service. Det 
var blandt andet vinkler som kundetilfredshedsmålinger 
og serviceledelse, som blev arbejdet godt og grundigt 
i gennem på gruppens årlige seminar. Og energien var 
tårnhøj, for god service har alle lyst til at levere.

For at systematisere arbejdet med service har vi i Lejerbo 
fokuseret på fem forskellige kundegrupper: Boligsøgende, 
beboere, afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelser 
og kommuner. De fem grupper har forskellige servicebe-
hov, men fælles er nu alligevel, at de skal møde service, 
der har baggrund i Lejerbos servicepolitik. 

Høj tilgængelighed 
– Ejerskab – Mød mennesket
Politikken fokuserer på tre omdrejningspunkter: Høj 
tilgængelighed – at det er nemt at komme i kontakt med 
Lejerbo, at svartiden er hurtig og at vi giver gode mu-
ligheder for selvbetjening. Ejerskab – at den enkelte 
medarbejder følger en kundehenvendelse til dørs og 
hjælper med at give kunden realistiske forventninger. 
Mød mennesket – medarbejderen formår at skabe en 
relation til kunden, være imødekommende, nærvæ-
rende, udvise respekt og yde det lille ekstra i forhold 
til kunden.

Lokal implementering
Implementeringen af politikken er lagt ud til det en-
kelte regionskontor og den enkelte afdeling. Filosofien 
bag dette er dels, at man lokalt bedst kender sine kun-
ders behov, dels at man kan implementere politikken, 
så den passer til den lokale måde at arbejde på. Dog 
vil der fra centralt hold blive lavet en række forskellige 
kundetilfredshedsmålinger, der går på tværs af landet. 
Allerede nu bliver der 3-4 gange årligt målt på beboer-
demokraternes generelle tilfredshed med Lejerbo. Det 
sker, når der med hvert nummer af nyhedsbrevet Be-
boerdemokraten sendes en undersøgelse ud. Også 
boligsøgende og beboere måles der på, når de mod-
tager elektroniske nyhedsbreve fra Lejerbo. Og herud-
over vil der komme nye tiltag hen ad vejen, så vi kan 
sikre os, at servicepolitikken bliver foldet ud over hele 
Lejerbo-landskabet.  

i Lejerbo
Servicepolitik

Allerede i 2013 lavede Lejerbo en tilfredshedsundersøgelse blandt en af sine vigtige 
kundegrupper, nemlig afdelingsbestyrelserne. Og samme år diskuterede landsrepræ
sentantskabet service på sin årlige bestyrelseskonference. I 2014 så Lejerbos første 
servicepolitik dagens lys.
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Nyt, 
større og 
bedre placeret
11. juni 2014 slog Lejerbos regionskontor i Næstved 
dørene op til nye og større lokaler på Brogade 6 cen-
tralt i byen. Og der er tale om en klar forbedring af 
forholdene for både personale og kunder.

Michael Keis, forretningsfører i Næst-
ved, fortæller om baggrunden for 
flytningen: 
”Hovedårsagen til, at vi flyttede, var 
pladsmangel. Det gamle kontor var 
ikke blevet ændret i 25 år fra den-
gang, der flyttede fire medarbejdere 
ind, og nu er vi ti. Det var lokalerne 
bare ikke gearet til. Møderum havde 
vi opgivet for lang tid siden, og der 
var også kun ét toilet til både kunder 
og personale, mænd og kvinder. Så 
det var på lånt tid fra både persona-
lets og Arbejdstilsynets side.”

De gamle lokaler var kun ca. 200 m2 
mindre, men havde trapper, skunkrum 
og små rum. Lokalerne på Brogade, 
der er en tidligere bank, virker meget 
større, medarbejderne sidder i åbent 



39Lejerbo • Beretning 2014 

Vinduerne er prydet med boligtilbud på 
helt samme måde, som man kender det fra 
ejendomsmæglere.

kontorlandskab, og så ligger kontoret 
meget bedre i bybilledet, fortæller 
Susanne Mortensen, der er sekretær 
på regionskontoret: 
”Vi er blevet meget mere synlige, 
fordi det er et meget trafikeret kryds, 
hvor alle kommer forbi. Der er god 
skiltning, og så er der også flere par-
keringspladser, fordi der er flere of-
fentlige parkeringspladser tæt på. 
Lige foran er der busstoppested for 
dem, som ikke er selvtransporteren-
de – det er også en fordel.”

Stor fokus på
kundevenlighed
Da kontoret på Brogade skulle ind-
rettes, blev der tænkt meget over at 
gøre lokalerne imødekommende for 

de kunder, der kommer forbi:
”Vi havde som krav, at der skulle 
være et kundeområde, hvor man 
kunne føle sig velkommen, når man 
kom ind,” fortæller Michael og fort-
sætter:

”Før havde vi en reception på 3 m2, 
så når der var to eller tre mennesker 
på én gang, stod vi lige op og ned 
ad hinanden. Var der fx nogen, der 
skulle fortælle om, hvorfor de skul-
le flytte eller ville skrives op, så stod 
der tre andre lige i ryggen på dem. 
Det sker ikke nu. Dels kan man 
trække sig lidt tilbage og kigge på, 
hvad for nogle afdelinger, man vil 
skrive sig op til, dels har vi mulig-
hed for at sætte os ved et bord og 
snakke med folk.”

Beliggenhed, beliggenhed 
og indbydende vinduer
Når kunderne kommer inden for dø-
ren, er de også glade for de nye lo-
kaler, fortæller Susanne: 
”De synes, det er lyst, venligt og imø-
dekommende, og det synes vi jo 
også selv. Det er i hvert fald det, jeg 
har hørt også fra beboerdemokrater, 
der har været forbi. De synes, det er 
nogle dejlige lokaler, vi er flyttet til. 
Hvis du kører forbi hernede i løbet af 
weekenden, så ser du også folk, der 
er ude at gå tur og lufte hunden eller 
noget andet, og så står de og kigger 
på de boligtilbud, vi har hængende 
i vinduet. Ligesom man gør hos en 
ejendomsmægler.”

Og det er ikke tilfældigt, at tankerne 
ledes hen på ejendomsmæglere, når 
man ser kontorets vinduer:
”Jeg har snakket med et par ejendoms-
mæglere for at finde ud af, hvordan de 
gør med vinduerne for at tiltrække bo-
ligsøgende, så det er lavet med ud-
gangspunkt i, hvordan deres vinduer 
ser ud. Og det virker altså! Vi får flere 
kunder ind nu, og vi kan simpelthen se, 
at der er flere, der bliver skrevet op på 
ventelisten.”, slutter Michael.  

I de nye lokaler i Brogade er der plads til, 
at alle medarbejderne kan spise sammen i 
kontorets kantine.
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Branden i Valby
Tidligt om morgenen den 16. december, da byen endnu kun så småt var ved at vågne, 
brød to mænd ind i kælderen i domicilet i Valby. De sparkede dørene til forskellige kælder
rum op, indtil de fandt forrummet til serverrummet. Her hældte de brandbar væske ind, 
trak en lunte af væske ud ad døren og satte ild til. Sekundet efter var rummet omspændt 
af flammer og kælderen fuld af sod og røg.

Resultatet af branden var, udover en 
fuldkommen ubrugelig kælder med 
masser af ødelagt inventar, at Le-
jerbo øjeblikkeligt blev afskåret fra 
omverdenen. De brændte kabler, 
ledninger og krydsfelter efterlod te-
lefoner, mails, internetforbindelser 
og it-systemer helt døde. 

MEDARBEJDERE OG KUNDER I 
FØRSTE RÆKKE

Heldigvis har Lejerbo en beredskabs-
plan, der helt tydeligt fortæller, hvem 
der skal træde sammen, hvis en 
brand eller anden voldsom hæn-
delse skulle indtræffe. Så allerede 
samme morgen holdt beredskabs-
gruppen sit første af en lang række 
møder. Mødet blev holdt i et lokale 
hos naboen ”Marketenderiet”, som 
blandt andet lever af at udleje lokaler 
til konferencer og fester, og som ven-
ligt bød på kaffe og husly. 

Beredskabsgruppen slog hurtigt fast, 
at en af de vigtigste opgaver var at 
få fortalt alle Lejerbos ansatte og 
kunder, at vores systemer var nede, 
og få givet dem anvisninger på, hvor-

dan de skulle forholde sig, indtil sy-
stemerne kom op igen. Det var me-
dier som håndskrevne skilte i 
vinduet på domicilet, mobiltelefon-
kæder, sms’er og ikke mindst de so-
ciale medier som Facebook, Linkedin 
og Twitter, der blev midlet. 

Så mens it-afdelingens medarbej-
dere arbejdede på højtryk for at få 
nødløsninger op at stå, arbejdede 
boligrådgivere, ledere og kommuni-
kationsafdelingen på at give status 
til kunder og medarbejdere, besvare 
kundehenvendelser i stribevis og 
forsøge at hjælpe som det bedst lod 
sig gøre.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Både informationen, den alternative 
servicering af kunderne og it-afde-
lingens store indsats fortsatte de 
næste dage og hen over julen.

Imidlertid kom alle ansatte i Valby 
tilbage på arbejde to dage efter bran-
den. Og de måtte bestemt også fin-
de alternative løsninger, for den 
brændte kælder havde ført mange 

udfordringer med sig: Køkkenperso-
nalet måtte i gang med at registrere 
ødelagte madvarer fra depotet i kæl-
deren for så at smide dem ud; per-
sonalet i receptionen måtte iføre sig 
overfrakker og vanter, mens de eks-
pederede kunder, for de mekanisk 
styrede vinduer var gået op, og sty-
ringskablerne i kælderen var brændt; 
kundeservicemedarbejderne måtte 
nøjes med mobiltelefoner, der ikke 
kunne stilles videre; den interne post-
funktion måtte flytte op i atriet og 
sætte frimærker på brevene i stedet 
for at køre kuverterne i gennem den 
nu brændte frankeringsmaskine. Og 
ikke mindst måtte de teknisk ansvar-
lige for huset knokle i døgndrift for at 
få alle ender til at mødes og finde 
nødløsninger på alt fra frokostordning 
til adgangsforhold. Alle medarbej-
dere tog dog udfordringerne i stiv 
arm og gav den en ekstra skalle for 
at gøre generne mindst mulige for 
Lejerbos kunder.

IKKE UDEN EFTERDØNNINGER

I løbet af de næste uger kom syste-
merne gradvist op at køre igen. Man-
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ge af dem dog via nødløsninger eller 
midlertidige opstillinger. For de fleste 
medarbejdere og kunder betød det, 
at man ikke længere kunne mærke 
de store gener, men fordi skaderne 
var så omfattende, vil de alligevel 
have konsekvenser langt ind i 2015. 
På trods af at Lejerbos serverrum er 
bygget efter alle kunstens regler, og 
gerningsmændene reelt aldrig kom 
ind i selve serverrummet, kunne it-
infrastrukturen alligevel ikke modstå 
et så målrettet angreb, der ødelagde 
al kabling, krydsfelter og forbindelse. 
Og selv med et yderst beskyttet ser-
verrum vil maskineriet ikke kunne 
undgå at tage skade af varme- og 
sodpåvirkning. Dertil kommer natur-
ligvis, at det vil tage måneder før 
kælderrummene er anvendelige igen. 

Med så omfattende skader er det 
klart, at branden kommer til at koste 
ressourcer og ekstra arbejde. Men 
først og fremmest må alle i Lejerbo 
glæde sig over, at ingen kom til ska-
de, at medarbejderne rykkede sam-
men for at få opgaverne løst og over, 
at kunderne udviste prisværdig for-
ståelse.  

Medarbejderne var gode til at finde alter-
native løsninger, da branden i december 
gjorde hverdagen til en udfordring.

Ødelæggelserne efter branden var omfat-
tende, og det vil tage mange måneder at 
sætte kælderen i stand igen.

Note: I skrivende stund er motivet til forbrydelsen ikke 
kendt, men politiet vurderer ikke, at trusselsbilledet mod 
Lejerbo er højt endsige forhøjet i forhold til tidligere.
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VOXPOP

Hvad husker du særligt 2014 
for som ansat i Lejerbo?

Rie Ludvigsen, 36 år, Næstved:
Vi er flyttet til nye lokaler i juni. Det tog lidt tid, før vi 
var på plads, men der var styr på det, og jeg er rigtig 
glad for de nye lokaler. Her er lyst og venligt og mas-
ser af plads. Vi ligger mere centralt nu, og her er mere 
kundevenligt. Jeg husker også branden, og at SAP er 
blevet bedre.

Helle Knudsen, 43 år, Aalborg:
Først på året var vi på konflikthåndteringskursus i to dage. Vi hørte en, der havde skizofreni, 
fortælle om, hvad det vil sige at være skizofren, og det gav forståelse for andre, der har lig-
nende problemer.
Og så var der branden i Valby. Hele systemet var nede i en uge, hvor vi ikke kunne maile, 
ringe og arbejde på computeren, så vi tog ud og besigtigede ejendomme i Norddjurs, hvilket 
vi sjældent får tid til.

Henrik Frimundt Petersen, 37 år, Valby:
Det må være branden. Hele vores varelager til køk-
kenet røg i branden, så vi skulle smide alt ud og købe 
nyt ind, og det hele skulle tælles op til forsikringen, så 
det var hårdt arbejde. Men ellers kom vi hurtigt op og 
køre igen med friske leverancer hver dag til at starte 
med, for køleskab og fryser skulle rengøres ordentligt, 
før vi kunne bruge dem igen.

med medarbejdere i Aalborg, Valby, Vejle og Næstved
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Mette Reimer 41 år, Aalborg:
Vi har været til årlig messe i Randers, hvor vi 
møder vores lejere og nye lejere, og så står vi 
sammen med bestyrelsen, hvilket er rigtig hyg-
geligt. Vi er også ved at komme ovenpå med 
SAM_BO-systemet. Der er stadig småting, der 
driller lidt, men det er småting.

Pia Münster-Svendsen, 38 år, næstved:
Jeg er nyansat fra marts 2014 efter et kortere vikariat. Det 
har været dejligt at starte i Lejerbo som boligrådgiver. Det 
er et meget alsidigt job, og jeg kan godt lide papirarbejde 
og få organiseret ting. Jeg nåede også at arbejde på det 
gamle kontor, hvor jeg havde husets dårligste plads, så jeg 
er lykkelig for at flytte i de her fantastiske lokaler.

Cecilia Carla Velasquez, 45 år, Valby:
Jeg blev ansat i oktober 2014, så det hele er nyt for 
mig. Det er en god arbejdsplads med gode arbejds-
tider. Branden var et stort chok for mig at opleve. 
Tænk at sådan noget kan ske her. Så vi var glade 
for at komme i gang med at arbejde igen.

Jan Christensen, 60 år, Vejle:
Jeg blev ansat i september 2014, og det er et dejligt 
sted at arbejde. Der er flinke kolleger og beboere, så 
jeg er blevet godt modtaget. Det er som at komme 
i himlen. En positiv oplevelse med frihed under an-
svar med medbestemmelse i det daglige arbejde og 
mange nye indtryk.

med medarbejdere i Aalborg, Valby, Vejle og Næstved
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Her er ikke brug for lykkepiller
I Kolding flytter ejendomsfunktionærerne op af kældrene og 
ind i centralt beliggende butikslokaler. Det giver god trivsel 
for medarbejderne og god service for beboerne.

Det seneste skud på stammen af 
servicecentre i Kolding ligger midt i 
byen, og i spidsen for servicecentret 
står lokalinspektør Klaus Hansen.

Service på engelsk
Servicecentret tager sig af alle drifts-
opgaver og beboerservicering for 
de omkring 1100 boliger, der er knyt-
tet til området. Beboerne kontakter 
centret om alt fra indflytning til repa-
rationer og fraflytning. Og så er der 
de mere utraditionelle serviceopga-
ver. Klaus Hansen fortæller: ”Vi har 
mange ungdomsboliger med inter-
nationale studerende. De er jo helt 
nye i byen og kan ikke sproget, så 
dem hjælper vi lidt ekstra. For ek-
sempel har vi printet nogle kort over 
byen, de kan få. Og en liste over by-
ens genbrugsbutikker, for de unge 
mennesker mangler jo både møbler 
og husgeråd.”

Med de mange internationale bebo-
ere kræver det også engelskkund-
skaber at kunne yde god service. 
Derfor har Klaus bestilt et engelsk-
kursus hos Lejerbos kursusafdeling. 
For som han siger: ”Hvad er det nu 
lige, at flyttesyn, indboforsikring eller 
stikkontakt hedder på engelsk?”

De besøgende prioriteres
Det er nu ikke bare beboerne i ung-
domsboligerne, der har glæde af 
servicecentret. ”Vores beboere synes 
i det hele taget, at her er rigtig flot 
og ikke mindst, at det er nemt for 
dem at komme herhen. Der er også 
mange, der mailer eller ringer til os, 

men vi prioriterer altid dem, der gider 
komme og besøge os. De får lidt 
ekstra service”, fortæller Klaus med 
et glimt i øjet. 

Der er også den del kunder, der 
kommer ind fra gaden og tror, at de 
kan leje en bolig i servicecentret. 
Men så bliver de venligt henvist til 
regionskontoret på Pakhustorvet, 
der kun ligger fem minutters gang 
derfra.

Giver bedre humør
Servicecentret har tilknyttet ni med-
arbejdere; en lokalinspektør, to før-
stemænd, seks gårdmænd og en 
rengøringsmedarbejder. Tidligere lå 
kontoret i et betydeligt mindre lokale 
i kælderniveau. ”Det var lige før vi 
skulle have lykkepiller for at sidde 
derinde”, lyder det fra Klaus. ”Det 
var virkelig forfærdeligt og lige til at 

blive deprimeret af. Det er langt bed-
re at sidde her, hvor man kan følge 
med i, hvad der foregår uden for og 
hvordan vejret er. Det giver simpelt-
hen bedre humør. Det kan jeg også 
mærke på mændene”.

Problemerne bliver løst
I det nye servicecenter er der også 
plads til, at alle medarbejderne kan 
mødes. Det sker både, når der skal 
informeres om forskellige ting, når 
der skal holdes personalemøder, og 
når der skal deles opgaver ud. Og 
det giver mulighed for at yde god 
service til beboerne, mener Klaus: 
”Beboerne får ofte løst problemerne 
med det samme, fordi vi kan fordele 
opgaverne på stedet. Vi kan i hvert 
fald give dem et bestemt tidspunkt, 
hvor vi kommer forbi, fremfor at de 
skal fange gårdmand Pedersen, mens 
han sidder på en traktor”.   

Lokalinspektør Klaus Hansen og hans kunder er rigtig glade for servicecentrets nye lokaler i 
Kolding.
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VARMEMESTRENE FRA 
BJERGVÆNGET FANGEDE 
TRICKTYVE
Et par tricktyve valgte det forkerte 
boligområde, da de forsøgte at fra-
røve en ældre kvinde pung og ind-
købsnet i Lejerbo-afdelingen Bjerg-
vænget i Københavns Nord vestkvarter.  
De blev nemlig spottet af afdelingens 
varmemester-trekløver allerede på 
vej ind i afdelingen, så da kvinden 
råbte op, stod varmemestrene Jannie 
Jessen, Poul Erik Jessen og Kim 
Gundelach Jensen klar, og da tyvene 
forsøgte at flygte med deres bytte, 
løb Kim og Poul Erik efter dem, og 
samtidig sørgede de for at alarmere 
politiet. 

Efter et stykke fik de to medarbej-
dere hjælp af nogle brolæggere på 
arbejde, og sammen fik de holdt tyv-
ene fast til politiet ankom. 

SUPERBRUGERGRUPPEN
Efter skiftet til SAP som administrationssystem i foråret 2013, blev det nødvendigt at udnævne og uddanne en række 
medarbejdere til superbrugere af systemet. Det er altså ikke eksterne ressourcer, der kan tilkaldes, men medarbej-
dere. Disse superbrugere kan hjælpe de øvrige medarbejdere med funktionerne i SAP og de små problemer, der kan 
være i den daglige brug. 

Superbrugergruppen var klar og i brug fra maj 2014.

FOKUS PÅ ELEVER I BYGGERIET
En del af den nye boligaftale, der blev indgået i slutningen af 2014 var, at 
mindst 12 % af de medarbejdere i byggeriet, der skal bygge og renovere al-
mene boliger, skal være lærlinge. I praksis betyder det, at der allerede i ud-
buddene skal skrives ind, at de leverandører, der bliver valgt, skal ansætte 
elever. Samlet set regner regeringen, SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, 
der står bag aftalen, med, at det vil betyde op mod 2000 praktikpladser. 

PERSONALEKONFERENCEN
Den 12. -13. juni var administrativt ansatte og lokalinspektører fra hele 
landet samlet til personalekonference i Nyborg. Formålet med konferen-
cen var at skyde arbejdet med Lejerbos nye servicepolitik i gang. På 
konferencen kiggede deltagerne blandt andet udvalgte serviceprocesser 
igennem fra mange vinkler og gav hinanden gavekort på god service, så 
heller ikke servicen medarbejderne imellem bliver glemt. God service 
indadtil giver mulighed for at yde endnu bedre service udadtil. 
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Koordinator skal give flere 
og mere tilfredse elever
Som en af de store almene administrationsorganisationer har Lejerbo 
et socialt ansvar når det gælder ansættelse af elever og lærlinge. I Le-
jerbo har hovedbestyrelsen derfor vedtaget, at der skal ansættes flere 
ejendomsserviceteknikerelever. En vigtig del af denne strategi er an-
sættelsen af en elevkoordinator, Anna Sellebjerg Møller.

Hvad er din funktion, Anna?

Min opgave er at føre ud i livet, at Lejerbo i første omgang 
får ansat flere ejendomsserviceteknikerelever, men i det 
hele taget nogle flere elever, fx også kontorelever. Den 
anden del af arbejdet er, at vores elever bliver guidet og 
støttet bedre gennem uddannelsen. Det er de to ting, 
hovedbestyrelsen har besluttet skal ske, så det er kort 
sagt mit job.

Det med at få flere elever, er selvfølgelig noget med at 
gå ud og finde eleverne. Men inden vi får hevet dem ind, 
skal den enkelte boligorganisation beslutte, at de vil 

have en elev, for det er organisationerne, der bærer 
det økonomiske. Så der ligger noget arbejde 

i at informere om, hvad det vil sige at 
have en elev og hvordan man kan gøre, 
når man har besluttet, at man vil have 
en. 

Hvad nåede du i 2014?

Vi fik skrevet en strategi for Lejerbos 
elever, som blev godkendt både i 
hovedbestyrelsens elevudvalg og 
i hovedbestyrelsen. I udvalget 
under hovedbestyrelsen sidder 

bl.a. repræsentanter fra hoved-
bestyrelsen, en lokalinspektør, 

Anna Sellebjerg Møller er Lejerbos nye 
elevkoordinator. Et stærkt signal om, 
at Lejerbo virkelig har ambitioner for 
eleverne og deres uddannelse.
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en forretningsfører og så skal eleverne også selv vælge 
en repræsentant, når de mødes i starten af 2015. 

Fremover er min plan, at jeg kan blive en central for go-
de ideer og praksisser, man udvikler rundt omkring. Jeg 
har allerede talt med både de skoler, hvor vi har elever 
fra og medarbejdere fra de organisationer, blandt andet 
Brøndby Boligselskab, som allerede har erfaringer med 
elever. Jo mere jeg kan samle op af gode erfaringer, jo 
nemmere vil det også blive for nye organisationer, der 
skal til at have elever. Nogle har fx sendt ejendomsser-
viceteknikerelever ud til en lokal håndværker nogle dage, 
så de lærer lidt ekstra. Det er en rigtig god ide, og hånd-
værkerne er også glade, for de får jo en ekstra mand. 
Det er sådan nogle ideer, vi skal have ud til alle de boli-
gorganisationer, der har elever. 

Hvad betyder det for eleverne, 
at du er blevet ansat?

I dag er det op til den enkelte elevs chef, fx en varme-
mester eller lokalinspektør at indhente oplysninger fra 
skolen om, hvad eleverne gennemgår på skoleophol-
dene, og hvad de skal nå i praktikken. Men planen er, at 
det arbejde, skal jeg tage mig af, ligesom jeg skal sætte 
gang i et netværk for disse praktikvejledere rundt om-
kring. Eleverne vil så opleve, at deres leder har styr på 
de ting og ikke skal bruge tid på at fremskaffe informa-
tionerne. 

Ud over det vil jeg samle eleverne to gange om året, 
så de lærer hinanden at kende på tværs. Og for nye 
elever planlægger jeg også at lave nogle udvidede in-
troforløb ud over den intro, de plejer at få i afdelingen 
og det generelle kursus for alle nyansatte. Det kan fx 
være, at de prøver at være med en dag i økonomiafde-

lingen og en dag i udlejningen, så de snuser til alle 
dele af butikken.  

Hvad er målet med at have 
ejendomsserviceteknikerelever?

Målet er ikke direkte at kunne ansætte eleverne, når de 
er færdiguddannede. Men det ville jo være oplagt, når 
vi har brugt tid og energi på at oplære dem, og de er 
blevet glade for Lejerbo, og vi er glade for dem. 

Og så er der også den sociale vinkel: At vi som stor ar-
bejdsplads bør have elever. Med vores antal ansatte, er 
det forsvindende få elever, vi har – endnu. Strategien for 
elever indeholder ikke noget konkret mål på antallet af 
elever. Enkelte boligorganisationer har dog lagt en politik 
for at have fx to elever ad gangen, og når de så slutter, 
tager man nye ind. Alle de steder, hvor man ikke har ele-
ver endnu, skal man først til at se på, hvad det giver til 
organisationen at have elever. I det ligger et oplysnings-
arbejde fra min side, som jeg er i fuld gang med.   

FAKTA 
Uddannelsen til ejendomsservicetekniker 
tager tre år og tre måneder og består af 
en blanding af skoleophold og praktik i fx 
en boligorganisation. Har man erhvervs-
erfaring kan man få merit og derfor tage 
uddannelsen på kortere tid. 

Pr. 31. december 2014 var der i alt i Le-
jerbo tolv ejendomsserviceteknikerelever i 
gang. Af disse var to i gang med meritud-
dannelsen.

Thor Qurang Jørgensen (tv.) og Simon Eriksen (th.) er begge ejendomsserviceteknikerelever på Frederiksberg.



Servicemeddelelser
I forbindelse med branden i december blev 

Facebook et vigtigt værktøj, da det var et af de 
få steder, Lejerbo havde ’åbent’. Her kunne vi 
opdatere på situationen og svare på akutte 
henvendelser. Generelt bruges Facebook til 

servicemeddelelser af forskellig art. 

Nybyggerier
Åbent hus, nyåbnet venteliste eller andet nyt 

om nybyggerier er populære opslag på 
Facebook for både boligsøgende og beboere.  
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Lejerbo-l   vet på Facebook
Lejerbos Facebookside rundede i 2014 2.000 følgere. 

Og siden bruges til mange forskellige ting.

Videotips til beboere
Med god hjælp fra varmemestre produceres 
videoer med tips til boligen. Videoerne ligger 
også på www.lejerbo.dk/da/beboer/videotips.

Synlig kundeservice
I løbet af året har der været mange spørgsmål 
fra både boligsøgende og beboere. I mange 

tilfælde har hurtige svar givet tilfredse kunder. 

LEJERBO PÅ ANDRE SOCIALE MEDIER
Lejerbo er også på Twitter, hvor vi lægger indhold op, svarer på spørgsmål osv., og på Lin-
kedIn, der primært bruges ved rekruttering af nye medarbejdere. 

ANNONCER PÅ FACEBOOK
I 2014 har Lejerbo købt annoncer på Facebook i forbindelse med udlejningen af ledige boliger. 
Annoncerne blev set af mange og er blevet en fast del af repertoiret ved udlejningsindsatser. 
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Lejerbo har lidt over 200 
ansatte i administrationen. 

Har i gennemsnit været ansat i Lejerbo i

Gennemsnitsalderen er

boligsociale medar-
bejdere er ansat rundt 
om i afdelingerne. 

 er gennemsnitsalderen

Har i snit været ansat i Lejerbo i

I driften er der ansat
lidt under 500 med-
arbejdere som fx 
gårdmænd og var-
memestre. 

Drif ten på ejendomskontorene

LEJERBOS MEDARBEJDERE

BOLIGSOCIALE

DRIFTSFOLK
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Årets illustrator bærer kunstnernavnet Ollanski. Oprindeligt 
er han svensk biomediciner med speciale i molekylær neu-
robiologi. I 2008 forlod han dog naturvidenskaben for i stedet 
at blive illustrator og, som han selv kalder det, papirkunstner. 
En karriere han i dag driver fra Berlin, hvor han løser illustra-
tionsopgaver for en række store virksomheder. Blandt andet 
har han fået prisen Danish Media Award for en opgave i 
Ud&Se, men også brands som KangaROOS og Ferrero har 
lavet kampagner med Ollanskis anderledes illustrationer som 
bærende element. 

Selv siger Ollanski, at hans mål er konstant at blive bedre og 
bedre og få folk til at forbavses over, hvad man kan få ud af 
et simpelt stykke papir. Han fortæller om arbejdet med at il-
lustrere Lejerbos årsberetning, at han dels har taget Lejerbos 
størrelse i betragtning, dels gerne ville have så mange aspek-
ter som muligt med i illustrationen. Derfor faldt valget på en 
lille by, bestående af huse lavet med udgangspunkt i eksi-
sterende Lejerbo-byggerier. Husene er bygget op på en 
måde, så hver enkelt mursten er skåret ud af papir, foldet og 
limet på. 

Siden har den lille Lejerbo-by fået beboere, ejendomsfunk-
tionærer og medarbejdere i administrationen. Byen er fuld af 
forskellige slags bygninger, godt naboskab og legende børn. 
Dermed udgør illustrationen en fin indpakning til denne års-
beretning, som netop rummer historier om mange slags bo-
liger og mennesker i det fællesskab, der hedder Lejerbo.  

Om årets illustrator
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