
Å r s m a g a s i n
2015

L
E

JE
R

B
O

 - Å
R

S
M

A
G

A
S

IN
 20

15

2015 i Lejerbo var både dramatisk 
og fuldt af helt almindeligt liv i 
boligområderne. Årsmagasinet for-
tæller historier om medieorkaner, 
om efterårsferie og om bygherre-
strategi. Om det svære, det sjove 
og det udviklende. 

Vi sætter fokus på ansvarlighed, 
bolig & beboere og ledelse. Vi giver 
ordet til beboere, beboerdemokra-
ter og ansatte, der fortæller deres 
historie fra 2015 eller giver deres 
syn på, hvordan Lejerbo skal være.

GOD LÆSELYST!
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Vi tager ansvar
Lejerbos landsformand og administrerende direktør 
sætter perspektiv på 2015.

ANSVARLIGHED
Svær solenergi
Solceller er efterspurgte, men svære at få en succes 
ud af.

Flere elever i Lejerbo
Trods ændrede økonomiske forudsætninger er antal-
let af elever steget markant.

Ferie med Lejerbo
Mød Jannie og hendes søn, der kom med på ferie.

Bland dig!
Vil man høres, så må man blande sig i debatten.

Rundt om Lejerbo: Ansvarlighed
Læs om helhedsplaner, DGNB-boliger, ensomheds-
bekæmper og energibesparelser.

Som brødre vi dele
Det er blevet moderne at dele, og det har de gjort 
længe i Viby J.

Tag over hovedet
Sådan samarbejder vi med kommunerne om boliger 
til flygtninge.

Spildevand giver varme
Ungdomsboliger i Kolding får deres varme fra byens 
spildevand.

Vandet skal stoppes
35 boligafdelinger i København var i fare for at blive 
oversvømmede ved skybrud. 

Voxpop: Hvor skal Lejerbo tage ansvar?
Se hvad en række hovedbestyrelsesmedlemmer 
mener om den sag.

BOLIG OG BEBOERE
Mjølnerparken: Den gode historie
Unge fra Mjølnerparken tog kampen op, da terror-
historierne ramte boligafdelingen.

Mjølnerparken: Forandrer sig dagligt
Organisationsformanden begrænsede skaderne 
under stormvejret mod Mjølnerparken.

Til kamp mod ledige boliger
I Nordjylland markedsføres ledige boliger med flotte 
fotos og Facebook-annoncer.

Nybyggeri 2015
Få overblik over højdepunkterne i årets nybyggerier.

MgO = problemer
Også Lejerbo blev ramt af problemerne med de 
fugtsugende vindspærreplader.

Bedst på nettet
Brugerne kårede www.lejerbo.dk til branchens bed-
ste hjemmeside.

Mere end 1 slags bolig
2 nye koncepter for, hvordan nybyggeri kan se ud, 
har set dagens lys.

Rundt om Lejerbo: Bolig og beboere
Om kursustilmelding, en kommende helhedsplan, 
afdelingstjek og nye kontorlokaler.

Efter ilden er slukket
Da det brændte i Hillerød, stod de praktiske udfor-
dringer i en meget lang kø.

Lille afdeling – stor udvikling
Johannesgården gik fra et dårligt ry til at være en 
attraktiv boligafdeling.

Lejerbo i kloster
Der stod ”kloster” på indkøbslisten i 2015. Det skal 
blive til ældre- og plejeboliger.

Voxpop: Hvad er en god bolig?
Beboere fra Hvidovre, Hadsund og Holstebro fortæl-
ler om deres boligønsker.

LEDELSE
Ny bygherrestrategi
Den nye strategi er både et værktøj til byggeri og 
dialog.

Værktøjer og erfaringer
Kurset for organisationsbestyrelser havde erfarne 
medundervisere om bord.

Sådan leder vi i Lejerbo
Lederpolitikken får ben at gå på, når ledergruppen 
omsætter den til dagligdag.

Rundt om Lejerbo: Ledelse
Mere udlejning, 2015-udvalget nåede i mål og BSH 
kom med på SAP-vognen.

Nye venner
Lejerbo-familien blev udvidet med Haslev  
Boligforening

Stadig spor efter brand
Mere end et år efter branden på hovedkontoret reno-
veres der stadig på skaderne.

Voxpop: Hvad er en god leder?
Læs hvad Lejerbos ansatte mener om gode ledere.

Lejerbos hovedbestyrelse

Landsrepræsentantskabs medlemmer

Lejerbos regionskontorer



Planen var egentlig, at 2015 skulle være et stille og 
roligt år, hvor administration og drift skulle konsolidere 
alle de forandringer i systemer og processer, som de 
foregående år har budt på. Og selv om konsolideringen 
har været i fokus, så er det som bekendt ikke muligt 
at sætte hverken tiden eller omverdenen i stå. Derfor 
har 2015 alligevel budt på masser af begivenheder, 
der er værd at kigge nærmere på.

I dette årsmagasin stiller vi skarpt på eksempler, der 
viser, hvordan Lejerbo tager ansvar, hvordan livet leves 
blandt beboerne i boligområderne og på, hvordan 
Lejerbo ledes. 

Ligger i vores DNA
Lov om Almene Boliger beskriver boligorganisationernes 
formål udtrykkeligt: ”Almene boligorganisationer har 
som formål at stille passende boliger til rådighed for 
alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give 
beboerne indflydelse på egne boforhold”. Dermed ligger 
det i vores DNA at tage ansvar, for eksempel i forhold til 
at hjælpe kommunerne med boligsociale opgaver som 
at skaffe boliger til midlertidig og permanent bosætning 
af flygtninge og at understøtte beboerdemokratiet med 
uddannelse og kurser, sådan som det er sket i 2015. 
Men også sociale fællesskaber udgør en helt naturlig 
del af hverdagen i vores boligområder. For eksempel 
i afdelingen Lille Ravnsbjerg, hvor beboerne deles om 
alt fra frugttræer til symaskiner. 

Vi opfatter det også som ansvarligt at arbejde med 
miljø- og klimavenlige løsninger, der ikke belaster be-
boernes økonomi. For attraktive boliger er både boliger 
med et godt indeklima, bomiljø og en god økonomi. 

Og så ser vi det som ansvarligt at tage vores del af 
udfordringen med at skaffe elevpladser til unge men-

nesker. En række boligorganisationer ansatte i 2015 
ejendomsserviceteknikerelever. På den måde er de 
med til at give unge en god uddannelse og sikrer 
samtidig branchen veluddannet fremtidig arbejdskraft.

En del af samfundet
Vi er en vigtig aktør i det danske velfærdssamfund – 
og det synes vi forpligter! At tage ansvar er også at 
tage aktiv del i samfundet. Vi kan påvirke samfundet i 
den rigtige retning med vores klimavenlige løsninger, 
elevpladser og særlige tiltag som for eksempel ferie-
ophold for udsatte familier. 

Samtidig påvirker udefrakommende hændelser også 
os. En af de meget dramatiske hændelser i 2015 var 
terrorhandlingerne i København, der også trak tråde 
til en af Lejerbos boligafdelinger. En anden var da en 
boligafdeling i Hillerød brændte. Og knapt så dra-
matisk, men stadig kritisk, er MgO-pladerne, der er 
brugt i nybyggeri og renoveringer, og som har vist sig 
at kunne ødelægge de overflader, de hænger på. De 
tre eksempler fortæller om, hvordan beboere, bebo-
erdemokrater, driftspersonale og administration alle 
arbejder aktivt på at løse de udfordringer, vi møder.

Hverdagsfornyelse
Men livet i boligområderne og i administrationen forlø-
ber de fleste steder stille og roligt. Vi konsoliderer. Vi 
leder, forbedrer og fornyer. De historier skal der også 
være plads til i et årsmagasin, for livet består trods 
alt mest af hverdage. Så nyd eksempelvis historierne 
om en stor renovering i en lille afdeling, om Haslev 
Boligselskab, der blev ny kunde i 2015 og om Lejerbos 
nye bygherrestrategi. 

God læselyst!

Vi tager ansvar

Årsm
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Det ligger i vores DNA 
at tage ansvar

Palle Adamsen 
Administrerende direktør

Kenneth Høfler 
Landsformand
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Svær solenergi
Solceller er en alternativ energikilde, som mange boligafde-
linger er interesserede i. Men desværre kan det være svært 
at få klemt succesen ud af solens stråler.
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Benspændene er mange: Lovgivning og tilskuds-
ordninger ændres ofte, finansieringen skal gå op 
og en bygnings øvrige fysik og installationer skal 
være de rigtige. Alligevel får mange nybyggerier 
i Lejerbo opsat solceller, ligesom man også visse 
steder sætter solceller på eksisterende byggeri. 
Hvordan kan det være?

NYBYGGERI MED SOLCELLER
I udviklings- og byggeafdelingen er projektleder 
Georg Schmidt en af dem, der arbejder med at 
få solceller tænkt ind i nybyggerier. ”De første 
anlæg, vi har sat op i forbindelse med nybyg-
gerier, er ved at være 2,5 år gamle. I 2015 blev 
to byggerier med solceller taget i brug, nemlig 
Fasanvangen i Ishøj og Campus Living Kolding”, 
fortæller Georg og fortsætter: ”Man bliver ikke 
rig af at sætte solceller op. En af de helt store 
udfordringer er faktisk, at lovgivning, tilskud og 
afregningsmuligheder bliver ændret virkelig ofte. 
Og derfor ændrer de økonomiske forudsætninger 
sig undervejs”.

Når man alligevel sætter solceller op i nybyggerier, 
er det ikke mindst for at overholde energirammen 
for Bygningsreglement 2015, hvor solcellernes 
strøm indgår i det samlede energiforbrug. 

BRUG STRØM OM DAGEN
Georg mener, at der også kan være en fordel i at 
tænke over, hvad strømmen går til. ”Fidusen er at 
producere det strøm, man selv forbruger, så man 
ikke skal ud i at sælge til en pris, der kan svinge 
meget. Men det er vanskeligt, fordi man typisk 
forbruger strømmen på et andet tidspunkt, end 
der hvor solen er fremme. Og så bruges der ikke 
voldsomt store mængder strøm i fællesområderne 
i nybyggerier – typisk sættes der fx ikke store fæl-
lesvaskerier ind længere.”

55.162 kWh I 2015
Fællesvaskerier er der til gengæld i mange eksi-
sterende boligafdelinger. En af dem, der har taget 
solcellerne til sig, er afdeling 104-0 på Husarvej i 
Randers. Her har man opsat 6 mindre anlæg for-
delt på de 5 boligblokke og festsalen. Strømmen 
fra anlæggene bruges i afdelingens fællesarealer 
som opgange, kældre, vaskeri og så videre. An-
læggene blev sat i produktion lillejuleaften 2013 
og har dermed kørt i to hele år. Organisations- og 
afdelingsformand Lars Bak fortæller:

”Vi har et system, så vi løbende kan gå ind på en 
hjemmeside og følge med i, hvad vores anlæg 
producerer af strøm. Og faktisk har det produceret 
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FAKTA: Også Lejerbos hovedkontor har opsat solceller på taget.

FAKTA: Typisk bruges solcellestrømmen til fællesområderne i de almene 
byggerier, der har solceller. Det skyldes, at det er meget komplekst og 
ofte ikke rentabelt at få beboernes individuelle strøm fra en afdelings 
solcelleanlæg.

Lars Bak glæder sig over, 
at solcellerne på Husarvej 
i Randers har produceret 
mere end forventet i 2015.

lidt mere, end vi kunne forvente. Vi havde en for-
ventning om, at det skulle producere 53.512 kWh 
om året. I 2015 kom vi op på 55.162 kWh.”

Lars fortæller videre, at afdelingen har regnet med 
selv at kunne bruge 50 % af den producerede strøm, 
mens de øvrige 50 % skal sælges. Anlægget har 
kostet godt en mio. kr. og tjener ca. 80.000 kr. om 
året. De penge går til at tilbagebetale etablerings-
lånet. Når det er betalt ud efter 15 år, vil pengene 
alene komme beboerne til gode. Og eftersom der 
er en forventet levetid på 25 år på anlægget, vil der 
som minimum være 10 år tilbage til at tjene penge. 

KAN DET BETALE SIG?
Lars Bak er helt klar over, at det ikke er alle bolig-
afdelinger, hvor det kan svare sig at sætte solceller 
op: ”Mit bedste råd til en afdeling, der er interesseret 
i at få solceller op, er at begynde med at beregne, 
om det overhovedet kan betale sig. Skal man ud 
og låne pengene i banken, bliver det svært at få 
det til at blive rentabelt. Vi kunne låne pengene i 
organisationen, så det er på mere fordelagtige vilkår. 
Og så skal man selvfølgelig have et velegnet sted 
at sætte solcellerne op. Endelig skal man gøre sig 
klart, at støtteordningerne løbende bliver lavet om, 
så det måske hen ad vejen ændrer sig til noget, 
der er mindre fordelagtigt, end man først troede. 
Omvendt er det også vigtigt at holde øje med el-
prisen, for stiger den, bliver rentabiliteten bedre”.
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Flere elever i Lejerbo
15 nye ejendomsserviceteknikerelever. Så mange begyndte deres praktikop-
hold rundt om i Lejerbos organisationer i 2015. En markant stigning i forhold 
til tidligere år og en klar følge af det fokus, hovedbestyrelsen har haft på elev-
arbejdet de senere år.

Hovedbestyrelsesmedlem Børge Olsen er formand for 
elevudvalget og fortæller her om udvalgets arbejde i 
2015 og fremover.

Hvad arbejdede I med i elevudvalget i 2015?
En af vores opgaver har været at lave en slags profil 
på vores kommende elever, da vi var enige om, at det 
var noget vi i Lejerbo ville være med til. Så det har vi 
fået sat lidt i system. Herefter har vi arbejdet på at få 
de lokale boligorganisationer i gang med elevarbejdet, 
og man må sige, at vi er kommet rigtig godt i vej med 
de 15 elevstarter bare i 2015! 

Er I løbet ind i problemer også?
Ja, vi havde troet, at vi ville modtage tilskud fra BL’s 
elevfond til flere elever, end det er endt med. Man 
kunne jo frygte, at når organisationerne ikke fik det 
forventede tilskud, så ville de sige fra. Men for at udligne 
udgifterne til elevlønningerne, har vi i udvalget beslut
tet, at det tilskud, der trods alt kommer ind, skal deles 
ligeligt ud mellem alle de boligorganisationer, der har 
elever. Og der må jeg sige, at organisationerne rundt 
omkring har gjort et rigtig fint og godt stykke arbejde 
for at få oprettet elevpladser, selvom de nu skal lægge 
en større egenbetaling end først forventet. Det synes 
jeg har været rigtig, rigtig fint. Det viser jo også, at vi i 

udvalget er lykkedes med at få ud til organisationerne, 
at det er en hamrende god ide at få elever. Fordi vi løb
ende kan se, at når vi selv får nogen uddannet, så får 
vi også bedre kvalitet i det arbejde, som bliver udført.

Flere nye organisationer har taget elever ind 
i 2015, hvorfor tror du, de er kommet med på 
vognen?
Mit klare indtryk er, at det er fordi de kan se, at man på 
sigt får nogle bedre medarbejdere, som kan klare de 
opgaver, der nu en gang er i en afdeling. Førhen var det 
meget forskelligt, hvad en gårdmand eller varmemester 
havde af baggrund og viden. Men her ved vi, at de har 
lært lidt VVSarbejde, lidt elarbejde og så fremdeles. De 
lærer noget om administration, hvordan man håndterer 
de forskellige beboertyper, der bor i Lejerbo, og hvad 
der ellers er af arbejdsopgaver i en moderne boligadmi
nistration. Alt i alt har de jo en bedre uddannelse, end 
man havde før, hvor der jo ikke var nogen uddannelse 
til fx varmemester eller lokalinspektør. 

Hvad skal udvalget arbejde med fremover?
Vi skal til at blande os lidt mere, så vi er med til at sikre, 
at selve uddannelsen bliver endnu bedre. Der kan jo 
være ting og opgaver, som man ikke har tænkt på i 
uddannelsesforløbet. Så en af de ting, vi har snakket 

Årsm
agasin 2015 /          /

10



Børge Olsen er imponeret 
over, at så mange bolig-
organisationer har valgt 
at oprette elevpladser.

en del om, er, hvordan man igennem BL kan 
påvirke uddannelsen på de forskellige skoler, 
så vi sikrer den bedst mulige uddannelse. 

Hovedbestyrelsen har desuden været med 
på at betale for, at praktikvejlederne ude i 
afdelingerne kan komme på kursus. Det er 
rigtig vigtigt, for det betyder jo, at vi kan for
tælle ude i afdelingerne og organisationerne, 
at hovedbestyrelsen er med og støtter op om 
projektet hele vejen rundt. 

FAKTA: De 15 nye elever i 2015 blev ansat 
i Lejerbos organisationer i København, 
Frederiksberg, Frederiksværk, Brøndby, 
Hvidovre, Horsens, Kolding, Vejle og i 
Brøndby Boligselskab. Og endnu flere nye 
organisationer kommer løbende til i 2016.
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Ferie med Lejerbo
Også i 2015 var en stor gruppe beboere på ferie med Lejerbo. Ligesom tidligere år var det muligt at 
køre ferieprojektet med midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond, der uddeler de feriepenge, som danske 
lønmodtagere ikke får brugt. I alt var bevillingen fra fonden i 2015 på næsten 2,5 mio. kr.

En af de familier, der benyttede sig af ferietilbuddet var 
Jannie Johansen og sønnen Oliver på 9 år, der til daglig 
bor i Søparken i Køge. De var i efterårsferien i Helsingør 
Ferieby sammen med en masse andre familier og var 
begejstrede for feriemuligheden: 

”Vi var også med for to år siden, hvor vi var hele familien 
af sted. Den her gang er det kun mig og min ældste, der 
er med. Det er også lidt nemmere at have ham med alene, 
fordi han har nogle diagnoser at slås med, så han har 
brug for, at der kan komme lidt ro på ind i mellem. Vi har 
2 drenge mere – en på 3 og en på 4 år. De er derhjemme 
og hygger med min mand, og jeg har så den store med,” 
fortæller Jannie.

I løbet af familieferien er der arrangeret udflugter, sports-
aktiviteter og en række andre fælles arrangementer. Og 
Jannie har også tænkt sig at benytte sig af tilbuddene: 

”Vi regner bestemt med at være med til fælles-
spisning og på den måde have lidt socialt med 
de andre og lære nogle af de andre børn 
at kende. Jeg synes, det er godt, der er 
arrangementer for alle aldersgrupper og 
også meget forskellige arrangementer. 
Det er rart, at der sker noget, så man 
kan komme ud af hytten. Men el-
lers er det også bare rart at være 
Oliver og jeg. At vi kan få virkelig 
kvalitetstid sammen og kan gøre 
lige, hvad vi har lyst til”.

NYE VENSKABER SOM BONUS
Det sociale spiller en stor rolle på fa-
milieferierne. Gennem aktiviteter og ar-
rangementer er målet, at deltagerne lærer 
hinanden at kende og skaber venskaber på 

kryds og tværs. Noget, der i hvert fald lykkedes sidst, da 
Jannie og familien var med på familieferie:

”For to år siden lærte jeg en del nye at kende, og dem snak-
ker jeg stadig med og ses med en gang i mellem. Denne 
gang er vi flere med fra Køge, som man kommer til 
at være lidt mere sammen med og lærer bedre 
at kende. Der er også nogen med, som har en 
anden etnisk baggrund, og dem møder man 
bare ikke så tit på legepladsen derhjemme. 
Her er der ikke er så langt mellem hytterne. 
Selvom man måske bor i samme opgang 
derhjemme, så virker det som om, der 
er længere i mellem os, når vi er der. 
På den måde får vi også brudt nogle 
barrierer ned på anden måde ved 
at være med her”. 
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Jannie (bagest i lysegrå jakke) og sønnen Oliver 
(forrest med hætte på) var bl.a. med på den 

fælles skattejagt, der blev arrangeret på 
efterårsferien i Helsingør Ferieby.

De mange penge fra Arbejds-
markedets Feriefond hjalp i 2015 

i alt 238 familier på 10 forskellige 
ferier. Familierne bestod af 381 voksne, 

298 børn i alderen 0-11 år og 209 børn på 
mellem 12 og 17 år. 

Der var fire landsdækkende ture fordelt på tre ture i 
sommerferien og så turen til Helsingør i efterårsferien. 

Desuden har afdelingerne Frøgården i Haslev, Danmarksgård-
en på Frederiksberg, Akacieparken i Valby, Kolding, Køge og 

Aalborg Øst afholdt egne ferieture for fondsmidlerne til 
bl.a. Bornholm og Rønbjerg Feriecenter. 

Der bliver arrangeret fælles familieferier igen 
i 2016, men dog i mindre skala, da bevil-

lingen fra Arbejdsmarkedets Feriefond 
kun bliver på ca. halvdelen af beløbet 

i forhold til 2015. 
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Bland dig
Mange beboerdemokrater blander 
sig i lokale debatter. Gunnar Søren-
sen fra Lejerbo Frederiksberg gik 
ind i den nationale debat, da han 
blev debattør på Altinget.dk

Hvis vi bare tier stille, 
er der jo ingen, der hører 
os!

Gunnar, du kom med i Altingets debat
panel i maj 2015. Hvordan kan det være?
”Det ved jeg faktisk ikke. Jeg fik en henvendelse 
fra Altinget, så jeg må jo have gjort mig bemær-
ket i en eller anden sammenhæng. Måske via 
læserbreve i lokale medier.”

Hvad indebærer det at sidde i debatpa
nelet?
”De finder en række personer, der så bliver bedt 
om at skrive et indlæg om samme emne, men 
selvfølgelig med hver sin indgangsvinkel. Så 
man får en bunden opgave. Jeg blev bedt om 
at skrive et debatindlæg om tryghed og valgte 
at skrive om psykisk syge i vores boligområder. 
Der er mange af de øvrige beboere, der er bange 
for de psykisk syge, så det handler selvfølgelig 
om deres tryghed. Men det handler også om de 
syge beboeres tryghed.”

Hvorfor synes du, at man som beboer
demokrat skal blande sig i samfunds
debatten?
”Ellers bestemmer politikerne bare det hele. Jeg 
vil gerne være med til at påvirke beslutnings-
processerne. Og hvis vi bare tier stiller, er der 
jo ingen, der hører os! Så nogen skal gå ud og 
turde sige tingene. Så må man tage de øretæver, 
der eventuelt følger med.”

Vil du læse Gunnars debatindlæg, kan du finde 
det her http://www.altinget.dk/artikel/lejerbo-de-
psykisk-udsatte-er-et-overset-problem

FAKTA: Altinget er en portal og et nyhedsbrev, der leverer nyheder, debat og baggrund om dansk politik. 
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RUNDT OM LEJERBO

Første almene 
DGNB-bolig
I juli flyttede beboerne ind i 
Danmarks første DGNB-certi-
ficerede bæredygtige almene 
boliger. Boligafdelingen er Fa-
sanvangen i Ishøj. Afdelingen 
består af 18 moderne rækkehu-
se i 2 etager. Hver bolig er på 
mellem 107 og 112 kvm.

Høje Taastrup sparer 
på energien
Lejerbo Høje-Taastrup har indgået 
en energispareaftale med kommu-
nen. En række boligafdelinger for-
pligter sig til at arbejde aktivt for at 
reducere energiforbruget i fælles-
arealerne med mindst 2 % pr. år. 
Kommunen skal på sin side hjæl-
pe med sparring, netværksmøder 
og formidling af gode eksempler. 

Helhedsplanerne virker
Vangkvarteret i Holbæk har fået lavet en naboskabsundersøgelse, der doku-
menterer, at de fysiske og sociale helhedsplaner giver resultater. Målingerne 
viser blandt andet, at fraflytningsprocenten er faldende, at trygheden er øget, 
og at tilfredsheden blandt beboerne er øget. Undersøgelsen findes på Lejer-
bos hjemmeside.

Ensomhedsbe kæmp eren Henning 
Da DR sammen med BL i foråret 2015 satte fokus på ensomhed, blev 
Henning Petersen fra Maglehøj i Frederiksværk kåret til Danmarks 
bedste ensomhedsbekæmper. Med titlen og æren fulgte ikke mindre 
end 10.000 kr. Henning var blevet indstillet til prisen af Maglehøjs bo-
ligsociale medarbejder for sin store hjælpsomhed. Prisen fik Henning 
overrakt af Thomas Blachman.

Jette Plytsgaard og Arne Henriksen fra afdelingsbestyrelsen i afd. 10, Parkvej i Taastrup 
underskrev aftalen med borgmester Michael Ziegler.
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Sharing eller deleøkonomi, som 
det også hedder, er blevet en 
trend. Der er kommet delebils-
ordninger, boligbytteportaler, 
fællesspisningsarrangementer 
og meget andet. Men i nogle 
almene boligafdelinger er det 
med at dele, noget man altid 
bare har gjort.
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Det giver rigtig god mening: Hvorfor 
skal vi alle sammen have ekstra stole 
og service til at stå og fylde, bare fordi 
man skal holde en enkelt familiefest 
eller to om året? Eller hvorfor have en 
symaskine til at stå og samle støv, bare 
fordi den er rar at have, når et par nye 
bukser skal lægges op? Løsningen 
er lige til – sådan noget som service, 
stole og symaskiner er det oplagt at 
deles om.

LÅN ET FLAG
En af de boligafdelinger, der for længst 
har opdaget den fidus, er Lille Ravns-
bjerg i Viby J. ved Aarhus. Her fortæller 
afdelingsformand Karsten Loft om nogle 
af de delemuligheder, man har som be-
boer i afdelingen: ”I fælleslokalet, som 
man selvfølgelig også kan leje, kan man 
låne sig frem til store gryder, service, 
ekstra stole og så videre. Vi har også 

et flag, som man kan låne til festlige 
lejligheder. Vi har en lille købmandsbutik 
i afdelingen, og flaget kan lånes inde 
hos købmanden. Og så har vi en trailer, 
som vi deler med naboafdelingen. Det 
er rigtig fint, at man kan låne sig frem, 
så man ikke skal have det hele stående 
selv”, siger Karsten.

FÆLLES ÆBLEFEST
Det er nu ikke kun ting og sager, be-
boerne i afdelingen er fælles om. Fordi 
Lille Ravnsbjerg er bygget på en gam-
mel frugtplantage, står der nogle gamle 
æbletræer på grunden. Og de bliver 
udnyttet til fælles fornøjelse. ”Hvert år 
holder vi æblefest”, beretter Karsten. ”Til 
æblefesten laver vi most, bager æble-
kager og hygger os. Nogle af træerne 
har vi måttet fælde, fordi de var ved at 
være færdige. I stedet planter vi et nyt 
træ hvert år til æblefesten”. 

I boligafdelingen Lille Ravnsbjerg deler 
beboerne ikke kun service, gryder og stole 
fra fælleshuset. De er også fælles om 
frugttræer, bærbuske og krydderurter. 
Og symaskiner, et flag og en trailer.
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”I 2015 har vi desuden plantet et pæretræ, 
et kirsebærtræ og stikkelsbærbuske. I 
forvejen har vi en del ribs- og solbær-
buske. Vi har også fire nyttehaver og 
et bed til krydderurter, der også er til 
fælles afbenyttelse. Og det fungerer i 
det store og hele. Jeg har i hvert fald 
ikke hørt klager over, at der er nogen, 
der snupper det hele selv”.

INGEN SLAGBOR
Men selv om deleriet fungerer godt, 
så vokser deletræerne dog ikke ind i 
himlen. Tidligere kunne man nemlig 
låne slagboremaskine og andet værktøj 
i afdelingen. Men det satte Arbejdsmil-
jøtilsynet en stopper for, så den slags 
må beboerne sørge for hver især. Hel-
digvis er afdelingens symaskiner dog 

ikke omfattet af forbudet, så dem kan 
syklubben fortsat benytte.

FIND EN ILDSJÆL
De færreste succeser kommer af sig 
selv. Og Karstens råd til andre afde-
linger er da også netop at finde nogen 
blandt beboerne, der vil tage ansvar for 
deleordningerne: 

”Hvis jeg skulle give et godt råd til andre 
afdelinger, der også gerne vil have den 
slags deleting, så må det være, at man 
skal have nogle ildsjæle, der sætter det 
i gang og som gider stå for det. Vi har 
kæmpet for at få beboerne til at komme 
ud af lejlighederne og mødes. Det er 
stort set lykkedes meget godt”.

DRIFTSFÆLLESSKABER:  Mange steder i Lejer-
bos boligorganisationer har man indrettet sig 
i driftsfællesskaber. Her er flere afdelinger 
fælles om personalet. Det giver god fleksi-
bilitet og mindre sårbarhed ved sygdom og 
ferie. Desuden har man flere steder fundet ud 
af, at der er gode penge at spare på at deles 
om maskiner, grej og værktøj. 

Formand Karsten Loft og bestyrelsesmedlem Aske Lund hjælpes ad om at lægge afdelingens fælles flag sammen.
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TAG OVER HOVEDET
I takt med at antallet af flygtninge, der kommer til Danmark, stiger, vokser behovet for boliger ude i 

kommunerne. Også i Lejerbo bidrager vi med at finde boliger til flygtninge.

Det er ikke bestemt ved lov, at boligselskaber skal hjælpe 
kommunerne med at finde boliger til flygtninge. Men 
kigger man på Lejerbos mission og på hele den almene 
tankegang, så ligger det lige for, at vi prøver at finde 
løsninger sammen med vores gode samarbejdspartnere 
i kommunerne. Samtidig skal det være løsninger, der 
ikke rammer enkelte boligafdelinger for hårdt eller bliver 
en omkostning for boligselskabets nuværende beboere. 
Derfor er det ikke nogen central snuptagsløsning, som 
passer over hele linjen, men lokale løsninger, der præger 
billedet. Når vi er effektive, giver det mulighed for at få 
integrationsansvaret fastholdt hos kommunen. Vi stiller 
boliger til rådighed, men kommunerne har ansvaret for 
den integrationsmæssige indsats.

MANGE AFTALER
I 2015 indgik en lang række Lejerboorganisationer aftaler 
med kommunerne om flygtningeboliger, fx Kolding, Vejle, 
Frederiksberg, Køge, Holstebro, Herning, Brande, Skjern, 
Thisted, Hadsund og Aalborg/Jammerbugt. Og flere kom

mer hele tiden til. Løsningerne kan fx ligge i at udleje til 
kommunerne, som så kan videreudleje til flygtninge, at 
ommærke familieboliger til bofællesskaber og naturligvis 
ved at kommunerne bruger den kommunale anvisningsret.

TOMME BOLIGER
I Lejerbo Aalborg/Jammerbugt, hvor formanden hedder 
Kenneth Høfler, har man valgt en imødekommende og 
pragmatisk løsning: I afdelinger med tomgangslejemål, 
sættes prisen på lejemålet simpelthen ned, så det kom
mer til at svare til den husleje, en flygtningefamilie kan 
betale. Kenneth Høfler fortæller om beslutningen: ”Vi 
traf beslutningen både for at imødekomme kommunens 
ønsker og for at skabe en winwinsituation. Vi har no
gen udemærkede boliger, der står tomme på grund af 
beliggenheden. Og de er en møllesten om vores hals, 
fordi organisationens dispositionsfond skal betale tom
gangslejen. Omvendt har vi nogle mennesker, der skal 
have en chance for at få en bolig, så dem kan vi hjælpe 
og samtidig mindske huslejetabet”. 
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Spildevand, der gi-
ver billigere varme. 
Det lyder måske som 
en fremtidsvision. 
Men det er virkelig-
hed for beboerne i 
de nye ungdomsbo-
liger Campus Living 
Kolding.

Formand for Lejerbo Kolding Bent Ja-
cobsen forklarer, hvordan det kan gå 
til, at Koldings spildevand giver varme 
til de unge beboere i byens nye ung-
domsboliger: ”BlueKolding, der er det 
lokale spildevandsselskab, fandt ud af, 
at deres spildevand er mellem 8 og 15 
grader varmt. Og det kan man faktisk 
få fjernvarme ud af. Systemet er meget 
lig jordvarme, hvor man også trækker 
varmen ud via en varmeveksler. Vi har 
lavet en aftale med BlueKolding, som går 
ud på, at de har lavet et fjernvarmenet 
over til Campus Living, så afdelingen får 
sin varme derfra.”

90 % af byen kunne opvarmes
Og der kan være perspektiver i den løs-
ning, selv om lovgivningen står i vejen for 
den helt store udbredelse på nuværende 
tidspunkt. Lovgivningen siger nemlig, at 
man kun må levere den slags varme til 
bygninger op til en bestemt størrelse. Men 
faktisk kunne BlueKolding varme 90 % 
af byen op med spildevandsvarme, hvis 
det var lovligt. 

Det var på sin vis lidt af et tilfælde, at det 
lige nøjagtigt blev Campus Living Kolding, 
der fik glæde af den alternative varmekilde. 
”Rambøll er vores rådgivere, og de var 

Spildevand
giver varme
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Vi siger i sjov til de unge 
beboere i afdelingen, at 
hvis de fryser, så må de 
gå lidt mere på toilettet.

også rådgivere for BlueKolding. Så det 
var ad den vej, kontakten kom i stand. Og 
det har vist sig at fungere rigtig godt. De 
er forpligtet til at levere en vis temperatur 
til os, uanset om spildevandet kan levere 
det eller ej. Så hvis det skulle glippe med 
spildevandet, har de en elektrisk installa-
tion, der giver beboerne varme så længe”, 
siger Bent Jacobsen. 

Billigere varme
Helt konkret betyder aftalen, at afdelingen 
har fået en billigere tilslutningsafgift og en 
lidt billigere varme end ellers. Og det kom-
mer jo beboerne direkte til gode.

Spørgsmålet er nu, om vi fremover vil se 
spildevand som en almindelig energikilde 
i almene boliger. ”Som jeg ser det, så ved 
vi nu, at det kan lade sig gøre. Så nu kan 
vi måske opsøge det ved andre nybyg-
gerier. Men det kræver en vis størrelse på 
spildevandsselskabet og en helt bestemt 
størrelse på boligafdelingen. Og så kunne 
det også være fremmende, hvis lovgivning-
en blev lidt mere lempelig”, mener Bent. 

I Koldings nye ungdomsboliger får beboerne deres varme fra byens 
spildevand. Spildevandsselskabet har lavet et særligt fjernvarmenet 
over til afdelingen, så miljøet skånes og beboerne sparer penge.
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Vandet skal stoppes
Når himlens sluser for alvor åbnes, er der fare for oversvømmelser af kældre og andre lavtliggende om-
råder i mange af Lejerbo Københavns afdelinger. Det skal der nu sættes en stopper for – og nogle gange 
skal der faktisk ikke særligt meget til.

Tilbage i juli 2011 blev mange af Le-
jerbo Københavns ca. 50 afdelinger 
ramt af det store skybrud. Som en 
direkte følge af de store mængder 
vand og efterfølgende oversvømmel-
ser afsatte organisationsbestyrelsen 
i Lejerbo København derfor en sum 
penge til at få undersøgt samtlige 
afdelinger for at se på, om der kunne 
gøres noget for at dæmme op for 
problemerne en anden gang. 

Undersøgelsen viste, at 35 afdelinger 
var i risikozonen for oversvømmelser, 
og mange af disse afdelinger fik derfor 
i 2015 lavet en klimasikringsrapport 
for at få overblik over, hvad der skal 
gøres for at undgå oversvømmede 
kælderrum, varmecentraler, ejen-
domskontorer osv. Bag rapporterne 
stod det rådgivende ingeniørfirma 
NIRAS, og hos Lejerbo har projektle-
der i forvaltningsgruppe København/
Nordsjælland, Inkie Holst, stået for 
arbejdet: 

”NIRAS har blandt andet været ude 
og analysere på, hvordan terrænet 
ser ud i afdelingen. Vand søger jo 
altid nedefter, og har man et terræn, 

der går ned mod husmuren, så er det 
stensikkert, at vandet løber derhen. 
Og kan det komme ind, så kommer 
det ind,” fortæller Inkie.

Store og små projekter
Fra afdeling til afdeling er der selvføl-
gelig stor forskel på, hvad der kan og 
bør gøres. Er vandindløbet ved store 
regnskyl minimalt, kan det være en 
løsning bare at opfordre til, at ting, 
der står i kælderrum, stables op på 
plastpaller. Men i afdelinger som fx 
Ryesgade på Østerbro skal der en 
større indsats til, forklarer Inkie:

”Ryesgade ligger meget dybt, og 
vand fra hele oplandet ryger gen-
nem afdelingen og ned i en ret dyb 
kælder med toiletter, køkken, fælles-
lokaler og vaskeri. Her har der stået 
1,5 meter vand, og det kommer op 
gennem toilettet, så det er ikke en-
gang bare vand, men afløbsvand og 
kloakvand. Det er nu sket to gange, 
så forsikringen har forlangt, at alt 
skal være i uorganiske materialer, 
så det ikke kan blive skadet af vand 
– dvs. stålkøkkener, stålmøbler og i 

den dur. Og det holder jo ikke. Så 
der er vi selvfølgelig i gang med at 
implementere klimasikring, som gør, 
at vi ikke længere får regnvand og 
især ikke kloakvand ind”. 

Selvom der er tale om nødvendige 
forbedringer, så koster det stadig 
penge, som kun kan betales via 
huslejen. 

Heldigvis betyder klimasikringsrap-
porterne, at det er muligt at lægge 
meget af arbejdet ind i vedligeholdel-
sesplanerne. Det kan fx være ved at 
lave en kant mod kældertrappen, når 
der alligevel skal laves asfaltarbejde 
eller tænke over terrænets forløb, 
når der skal ordnes udeområder og 
beplantning. Ganske små rettelser, 
der kan have stor betydning, når først 
vandet kommer fossende. Kun ved 
større arbejder, som fx i Ryesgade, 
har det været nødvendigt at optage 
lån til finansieringen.

Hjælp fra forsyningsselskabet
Ved et heldigt sammentræf udbød 
forsyningsselskabet HOFOR i 2015 
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en pulje til LAR-projekter i hoved-
stadsområdet. LAR står for Lokal 
Afledning af Regnvand, og Lejerbo 
København stod med klimasikrings-
rapporterne i hånden klar til at byde 
ind med relevante projekter:

”Lidt groft kan man sige, at HOFOR 
indtil nu har brugt vores kældre som 
et lokalt kloak-reservoir til at tage 
overtrykket i deres rør. Og det er vi 
selvfølgelig ikke specielt glade for. 
Men med den her pulje hjælper de 
os til at få gennemført projekter, der 
gør, at vi kan lede regnvand andre 

steder hen end ned i kloakken,” for-
tæller Inkie. 

I alt har Lejerbo København fået fi-
nansieret 4 projekter, hvor regnvand 
ledes væk fra kloaknettet og i stedet 
ned i et regnvandsreservoir under fx 
en parkeringsplads eller et stisystem. 
Når der så igen bliver plads i kloak-
ken, sørger en hævert for, at vandet 
løber videre fra reservoiret. 

I de 4 afdelinger bliver regnvandspro-
blemet altså løst på HOFORs regning. 
Det kan da også ses i løsningens 

udformning, uden at det på nogen 
måde gør projektet dårligere:

”Havde vi ikke fået finansieringen fra 
HOFOR, havde vi valgt en løsning, 
der kun gavnede afdelingen selv og 
ikke som nu, hvor det kommer både 
afdelingen, byen og HOFOR til gode. 
Det kunne være højvandslukkere, som 
gør, at kloakvandet ikke kan stige 
op fra fx et toilet eller et afløb. Men 
vi synes selvfølgelig, det er federe 
at lave noget, hvor vi både gavner 
byen og samtidig får løst vores eget 
problem,” slutter Inkie.

De 4 godkendte LAR-
projekter med 100 % 
finansiering fra HOF-
OR er i afdelinger-
ne Akacieparken, 
Kongelundsvej, 
Mjølnerparken 
og Kamhusene. 

Inkie Holst, projektleder i forvaltningsgruppe København/Nordsjælland
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Erik Fallesen

Bjarne S. Hansen
Hanne Køhlert, 

repræsentant for det administrative personale

Jeg synes, det er vigtigt, at Lejerbo tager sit per-
sonale alvorligt og lytter til dem. Det er især vigtigt, 
at man ser det som en styrke, at de bliver længe i 
Lejerbo, da viden er god for arbejdspladsen, også 
for at minimere fejlene i forhold til vores kunder. Og 
så skal Lejerbo tage ansvar for, at personalet er godt 
uddannet og hele tiden opdateret med nye tiltag.

Hvor skal Lejerbo især gå ind og tage ansvar? 
Sådan svarede en række medlemmer af hovedbestyrelsen.

En af de ting, jeg synes, man bør gøre betydeligt 
mere ved, er miljøområdet og herunder forbrugs-
mængderne. I Taastrup er vi rimeligt godt stillede, 
fordi fjernvarmeværket laver en incitamentsafgift, 
så vi ad den vej bliver tvunget til at spare på var-
men. To afdelinger har desuden lavet en aftale 
med kommunen om energibesparelse og får der-
for også et gratis energieftersyn. 

Ansvarlighed er jo i virkeligheden, at man opfører 
sig over for andre, som man selv ønsker at blive be-
handlet. Og det betyder for os, at vi skal lytte til be-
boerne og høre på deres ønsker. Men også at turde 
sige, hvis noget ikke kan lade sig gøre. Ærlighed kan 
også være ansvarlighed. Jeg tænker ansvar meget 
bredt, for det synes jeg, der kan være brug for i vores 
samfund i dag. 
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Finn Holten

Vi har meget stor succes med vores Energi-0 
huse, og det skulle jo gerne pynte lidt på kli-
maet. Men det kan være lidt problematisk, når 
der så kommer nogle indgreb, så økonomien i 
det smuldrer lidt. Men ellers synes jeg, vi har 
god gang i den del af problematikken, og vi 
har også en del sager på bedding. 

Erik Gemmer

Vi har rigtig mange ældre medborgere, som bor 
alene i boliger rundt omkring. Og det gør, at vi må 
se på, hvordan vi kan hjælpe dem. Som afdelings-
bestyrelse skal vi jo ikke gå ind og tage os af mange 
af problemerne, der skal vi jo have kommunen ind 
over. Og der må jeg sige, at i Hvidovre, som jeg 
kender, der er kommunen rigtig gode til at komme 
ud og tage hånd om det. 

Helle Worm 

Vi er begyndt at få flygtningefamilier ind i vores 
boliger, og her synes jeg, at vi på afdelings- og or-
ganisationsniveau skal være opmærksomme på, 
at de har det godt og får den hjælp, de skal have. 
Det ved jeg, de har brugt tid på i den afdeling, 
hvor jeg bor. Det kan fx være hjælp med gardiner, 
for det er meget begrænset, hvad de får af penge 
til at indrette deres bolig med. 

Bent Nielsen, 
repræsentant for ejendomsfunktionærerne

Jeg synes, vi har et stort ansvar i forhold til at bevare 
de gode arbejdspladser, vi har. Lejerbo har været gode 
til det i mange år, men der sker så mange ting og sa-
ger i forbindelse med effektiviseringer osv., så man skal 
passe på med ikke at tabe de gode arbejdspladser på 
gulvet, for de bliver svære at genoprette.
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og



DEN 
GODE 
HISTORIE
I forbindelse med terrorangrebene 
sidste år fik Mjølnerparken ufrivilligt 
en rolle, fordi gerningsmanden havde 
en relation til boligafdelingen. Det 
betød en rasende mediestorm, men 
et par unge beboere tog kampen op 
og fik fortalt de positive historier om 
deres afdeling.

Mjølnerparken:
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Det var en ordentlig tørn de to unge beboere, Jawad 
og Usman, tog, da de besluttede sig for at gå offensivt 
ind i arbejdet med at vise resten af verden den anden 
side af sandheden om Mjølnerparken. Faktisk brugte de 
to mere end en måned på at snakke med alle tænkelige 
dele af pressen: Radio, tv, dagspressen, magasiner – ja, 
selv japanske journalister fik del i historierne. Indsatsen 
blev belønnet med et hav af gode historier og med 
Lejerbos specialpris for den store indsats.

Hvad var det, I gjorde?
”Efter angrebet så jeg en artikel i BT, der ikke stillede 
Mjølnerparken i et særlig positivt lys. Så jeg tog fat i 
vores afdelingsformand Søren og foreslog at sende en 
pressemeddelelse ud, så vi kunne lave noget damage 
control. Han synes ikke, at vi skulle sende en presse-
meddelelse ud, men han var blevet kontaktet af rigtig 
mange journalister, og han spurgte, om han ikke måtte 
sende journalister videre til os. Og så begyndte det at 
vælte ind”, fortæller Jawad.

SNEBOLDEN RULLEDE
”Vi følte, at vi var forpligtede til at fortælle en anden 
form for sandhed, end den der fyldte medierne på det 
tidspunkt”, supplerer Usman. Og da de to unge havde 
talt med det første medie, så rullede snebolden. Medie 
efter medie var ude efter gode casehistorier, og de 
unge var ikke sene til at gribe de muligheder, det gav 
dem: ”Vi begyndte at sprede de positive historier om 
Mjølnerparken generelt. For eksempel da nye tal fra 
Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd viste, at flere unge 
tager en uddannelse. Det skabte både bedre historier 
i forhold til terrorangrebet og generelt i forhold til Mjøl-
nerparken”, siger Jawad.

”Og det fik faktisk en stor effekt. Pludselig var daværende 
justitsminister Mette Frederiksen ude og kommentere 
på vores historier. Og både Manu Sareen og Morten 
Østergaard var hjemme forbi dig, Jawad. Medierne 
brugte de samme kilder, så der kom gode historier om 
uddannelse og mønsterbrydere frem for historier om 
terrorister”, forklarer Usman.

MERE END 15 MINUTTERS BERØMMELSE
Men hvorfor var det netop jer to, der gik i pressen?
”Vi har jo arbejdet med beboerblad her i Mjølnerpark-

en siden 2009. Så vi vidste, hvordan man agerer 
som journalist, og derfor vidste vi, hvad vi gik ind til. 
Og de ting, vi fortalte medierne, det er noget, vi har 
drøftet i mange år. Så det lå til højrebenet, synes vi 
selv” siger Jawad.

”Vi havde pænt travlt, men det var fedt. Vi har for længst 
opbrugt vores kvote på de 15 minutters berømmelse, 
som man siger, at et menneske har. Men det var godt, 
fordi vi blev sat i forbindelse med nogle gode ting. 
Det var positive historier, hvor vi følte, at vi blev hørt”, 
mener Usman.

VORES HJEM OG VORES SJÆL
Fik I hjælp til det?
”Vi brugte hinanden. Efter hvert interview snakkede vi 
om, hvordan det var gået, om noget kunne have været 
bedre. Næste gang vi får stillet det her spørgsmål, kunne 
vi gøre svaret endnu skarpere ved at sige sådan og 
sådan”, forklarer Jawad. 

Usman uddyber: ”Vi var interesserede i, at det kom 
så naturligt fra os som muligt. Vi har en følelsesmæs-
sig diskurs, fordi det handler om vores hjem og vores 
sjæl. Der var hverken en chef eller nogen fra Lejerbo, 
der fortalte os, hvordan vi skulle gøre. Selvom det 
var afdelingsformanden, der startede med at henvise 
journalister til os, bad han os ikke om at gøre det på 
en bestemt måde. Vi styrede det selv”.

OMAR HAR BOET DER
Oplever I, at Mjølnerparken har forandret sig 
på det år, der er gået?
Usman er ikke i tvivl: ”Ja! Jeg er på arbejdsmarkedet, 
og når jeg fortæller, at jeg er fra Mjølnerparken, så er 
det blevet mere alvorligt. Tidligere var Mjølnerparken 
kendt som et sted, hvor der blev lavet mange drenge-
streger, nu er det noget helt andet. Folk tænker: Åh det 
var der, Omar har boet.”

”Det er nogle lidt andre problematikker, der gør sig 
gældende. Det med terror og ekstremisme er kommet 
til at fylde meget i vores hverdag. Og efter angrebet 
tror jeg også, at Mjølnerparken er blevet sat i bås 
med det”, mener Jawad. ”Men som beboer tror jeg, at 
Mjølnerparken er blevet et bedre sted at bo de sidste 
mange år. Der er kommet mere ro på, og der er blevet 
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”For mig var højde-
punktet ministerbe-
søget. Det var meget 
specielt at sidde i den 
situation, hvor du 
har to ministre hjem-
me til te og kage. Det 
sker jo ikke så tit. 
Og det var dejligt, 
at man kunne bry-
de nogle fordomme”, 
fremhæver Jawad. 

taget hånd om mange af de sociale problemer. Og vi 
ser, at langt flere unge tager en uddannelse. Så der er 
en forandring på vej”.

NUANCERET MEDIEBILLEDE
Forandringen kræver flere positive historier, forklarer 
Usman: ”Der var positive historier fra Mjølnerparken 
før februar 2015. Så det var et tilbageslag, der øde-
lagde pænt meget af vores imagearbejde. Der er jo 
en tendens til, at man fokuserer mere på de negative 
historier end på de positive. Derfor var det så vigtigt 
med de positive historier”.

Og det har bestemt haft en effekt, er de to unge 
enige om: ”Som beboer er det ikke rart at skulle se 
avisoverskrifter og tv-indslag, hvor man får at vide, 
at det sted, du bor, er noget skidt, Jeg er rigtig glad 
for, at vi fik nuanceret det mediebillede, der var. Der 
kom jo negative historier, men de blev opvejet af vores 
indsats”, slutter Jawad.

”For mit vedkom-
mende var det 
stort at være med 
i Euroman, for alle 
mine drengevenner 
synes, at det var 
virkelig cool, og 
der blev taget no-
gen pæne billeder”, 
siger Usman.

Usman Iftikhar (tv.) er 21 år og er handelselev hos Siemens, 
Jawad Ahmad Zahid (th.) er 21 år og medicinstuderende

HØJDEPUNKTER: Presseindsatsen i februar 
2015 gav Usman og Jawad en række usædvanlige 
oplevelser. For eksempel da de blev interviewet 
af japanske journalister. 
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Mjølnerparken:

Som organisationsformand i Lejerbo København fik Jan Hyttel travlt med at trække 
i trådene og begrænse skaderne, da Mjølnerparken fik en rolle i forbindelse med 
terrorangrebene i 2015.

Jan, hvor befandt du dig, da du hørte, at Mjøl
nerparken spillede en rolle i forbindelse med 
attentaterne i Krudttønden og ved synagogen?
Jeg befandt mig faktisk i sofaen for an fjernsynet. Her 
fulgte jeg udsendelserne først om attentatet i Krudt-
tønden og siden i synagogen. Jeg blev rystet, da jeg 
hørte, at Mjølnerparken havde en rolle i alt det her. 
Derfor kontaktede jeg vores forretningsfører Steffen 
meget tidligt søndag morgen og sagde: Vi har vist 
noget, vi skal have håndteret. Og så gik vi i gang med 
at lave en pressestrategi. 

Hvad tænkte du?
At det her har vi frygtet. Vi har haft en fantastisk ud-
vikling i Mjølnerparken siden 
2012, og vi var bange for, at 
der ville ske noget, som ville 
sætte den udvikling tilbage. 
Så vi fokuserede meget på, 
hvordan vi kunne begrænse 
skaden, ikke mindst i forhold til pressen. 

Hvad blev din rolle som 
organisationsbestyrelsesformand?
Det var primært at følge med i forhold til pressen. 
Steffen og jeg talte nok nærmest sammen en gang i 
timen de næste dage. Min rolle var lidt tilbagetrukket i 
forhold til selve presseudtalelserne, selv om jeg også 

gav mit besyv med her. Til gengæld var jeg meget 
fremtrædende i forhold til strategi og planlægning. 

Havde du set den opgave komme, da du i sin 
tid opstillede som organisationsformand?
Nej, det tror jeg ikke, at nogen havde fantasi til at 
forestille sig. Der har været mange ting, jeg ikke havde 
forestillet mig. Ikke bare i forhold til Mjølnerparken. Men 
det har også vist sig at være både sjovere og mere 
spændende, end jeg havde forestillet mig.

Er der kommet noget positivt ud af alt 
hurlumhejet?
Ja, det lykkedes jo faktisk at få pressedækningen til 

at fokusere på de 
gode historier langt 
hen ad vejen. Der var 
virkelig ikke særlig 
meget negativt om 
selve Mjølnerparken. 

Det virkede, fordi der ikke var nogen ballade. Det var 
lykkedes for os at forklare beboerne, at aktionerne fra 
politiets side var nødvendige. Det forstod de godt. Så 
det blev en fantastisk proces, faktisk.

Nu er der i skrivende stund gået næsten et 
år – har Mjølnerparken forandret sig i den tid?
Mjølnerparken forandrer sig hver eneste dag – til det bedre!

Forandrer sig dagligt

Mjølnerparken forandrer sig 
hver eneste dag – til det bedre!
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Det lykkedes jo faktisk at få 
pressedækningen til at fokusere 
på de gode historier langt hen 
ad vejen.
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Et af de store, nye tiltag har været at 
igangsætte arbejdet med at få taget 
nye fotos af samtlige af regionens 
boligafdelinger. Her er der ikke bare 
taget billeder af bygningerne udefra, 
men der er også gjort en stor indsats for 
at få billeder inde i nogle af boligerne, 
så boligsøgende for alvor kan få et 
indtryk af, hvordan boligerne ser ud. 

Inger Droob, der til daglig er boligråd-
giver på regionskontoret i Aalborg, 
er ikke i tvivl om, at det hjælper på 
udlejningen, at materialet for de bo-
ligsøgende er blevet opdateret: 

”Det at kunne se boligerne indefra 
er noget, vi tit får forespørgsel på fra 
de boligsøgende. Vi har forholdsvist 
mange lejere, som kommer udefra og 
ikke lige har mulighed for fx at tage til 
Thisted og kigge på en bolig, de har fået 
tilbudt, fordi de bor for langt væk. De 
vil meget gerne se både plantegninger 
og billeder indefra, så det giver dem 
en ide om, hvad det er, de siger ja til.”

SOCIALE MEDIER BLEV TESTET
Og selvom billederne er blevet flot-
tere, mere indbydende og viser bo-

TIL KAMP MOD
LEDIGE BOLIGER

Når ventelisten til en bolig-
afdeling er meget kort eller 
der ligefrem står boliger 
tomme, så kan det være 
svært at knække koden for, 
hvordan man tiltrækker nye 
lejere. I Aalborg-regionen 
er der 2015 i blevet prøvet 
nye ting af på markedsfør-
ingsfronten – og det har 
givet pote!

”Jeg synes, det er svært at sige, hvad der 
virker og hvad der ikke virker. Nogle gange 
kan jeg godt sidde tilbage, efter vi har fået 
udlejet nogle boliger og tænke, at det var 
lidt tilfældigt, at det lige flaskede sig i det 
tilfælde,” fortæller Inger om arbejdet med 
at leje boliger ud i det nordjyske.
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ligerne, som de ser ud lige nu, så er 
der også et stykke arbejde i at få de 
boligsøgendes opmærksomhed til at 
begynde med. Og her har Inger og 
kollegerne som noget nyt arbejdet 
med annoncer på Facebook:

”Den første Facebook-annonce vi kørte, 
var for afdelingen Norgesvej i Thisted. 
Den virkede rigtig godt, og vi fik lejet 
et par boliger ud som direkte følge af 
annoncen. Det skabte simpelthen noget 
opmærksomhed på den afdeling. Men 
da vi så bagefter kørte en lignende 
annonce for nogle ledige boliger i den 
mindre by Snedsted, så var der ikke 
rigtig nogen effekt. Og det var jo ikke 
lige til at vide, at der ville være den 
forskel,” fortæller Inger og fortsætter:

”Norgesvej er en familieboligafdeling 
inde midt i Thisted, så der var Facebook 
rigtig god, for det var både unge og 
familier, der var interesserede, og de 
er jo meget på Facebook. Men læren 
for os er, at vi skal se fra afdeling til 
afdeling, hvad der giver mest – om det 
er avisannoncer, Facebook-annoncer 
eller noget helt tredje, der trækker 
mest. Det skal vi blive bedre til at 
vide på forhånd.”

LAVERE PRIS GIVER RESULTATER
I Hadsund har der i 2015 været så 
store udlejningsproblemer, at orga-
nisationsbestyrelsen har bevilget 
en nedsættelse af huslejen for nye 
lejere i 12 måneder. Og den taktik 
har givet pote:

”Vi havde en del ledige 2-værelses 
boliger i afdelingen Solbakken, men 
med en huslejenedsættelse på 1.000 
kr. pr. måned i et år, fik vi dem alle 
sammen udlejet. Nu bliver det så 
spændende at se, hvor mange der 
bliver boende, når deres husleje 
stiger til det egentlige niveau,” for-
tæller Inger.

For de beboere, der allerede bor i 
afdelingen, kan det umiddelbart virke 
lidt uretfærdigt, at nye beboere slipper 
med en billigere husleje, men Inger 
har en god forklaring til dem:
”Jeg forklarer dem, at hvis ikke vi 
gør noget drastisk for at få lejere 
ind i boligerne, så bliver deres egen 
husleje bare endnu større. De skal 
bare lige have en forståelse af den 
sammenhæng, og så kan de sagtens 
se fornuften i det.”

Lejerbo-afdelingerne i Thisted var de første 
til at få taget nye billeder, og et af disse blev 
brugt i en meget succesfuld annonce for 
Norgesvej (nederst). Her blev det tydeligt, 
at gode billeder af boligerne kan hjælpe til 
med udlejningen. 

”På et tidspunkt nåede vi op på 12 ledige boliger 
i afdelingen Solbakken, og så var vi nødt til at 
gøre noget. Det begyndte jo at gå ud over både 
de andre lejere i afdelingen og organisationens 
penge. Vi har i længere tid kørt en fast annonce 
i en lokalavis, som kommer ud til alle borgere her 
omkring, og det er faktisk én, som folk læser. 
Så det har egentlig været rigtig godt. Men der 
skulle mere til, og derfor fik Inger grønt lys til at 
annoncere på Facebook også. 

Samtidig gav vi i organisationen penge til husleje-
nedsættelse, og det ser jo ud til, at det har virket. 
Det har nok noget at gøre med, at vi er lidt ude på 
landet, og her kan det være svært at få til at løbe 
rundt, hvis lejen er for høj.

Lige nu har vi kun 2 eller 3 boliger, som ikke er 
lejet ud, og så er vi ved at være nede på et rimeligt 
niveau. I vores andre afdelinger i Hadsund er alt 
udlejet, så det ser fornuftigt ud nu.”  

Ronny Thomsen, organisationsformand i Lejerbo Hadsund:
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5. marts
Rejsegilde på 

Fasanvangen, Ishøj
Rejsegilde på 18 moderne, 

lækre rækkehuse i Ishøj. Boli-
gerne har som de første almene 

boliger i Danmark opnået 
DGNB-certificering for 

bæredygtigt byggeri.

Nybyggeri 2015

26. februar
Rejsegilde på Vejlevej II, 

Horsens

16. april
Rejsegilde på Rolands Have, 

Brøndby

15. juli
Indflytning i Fasanvangen, 

Ishøj

22. maj
Rejsegilde på Aurora, Aalborg

Aurora på Østre Havn i Aalborg er lækre, 
moderne ungdomsboliger med hele 269 
1- og 2-værelses boliger. Beboerne har 
både gode boliger og lækre fællesfaci-
liteter som fx en stor, fælles tagterrasse 
og studiecafe. Lejerbos regionskontor i 
Aalborg er i øvrigt flyttet ind i stueetagen 
på byggeriet i 2016. 

13. maj
Rejsegilde på Campus Living, 

Kolding
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28. august
1. spadestik på Lundvej, 

Varde

9. oktober
1. spadestik på Remisen i 

Brande

1. november
Indflytning i Campus Living 

Kolding
30. september

1. spadestik på Byparken, 
Skjern

10. september
Rejsegilde på Grønttorvet, Valby
Rejsegilde på 43 nye familieboliger 
i afdelingen Grønttorvet i Valby ved 
København. Boligerne er placeret i 
et nyt byudviklingsområde på den 
grund, der tidligere husede grønt-
torvet, og boligerne står efter planen 
klar til de nye beboere i foråret 2017. 

1. september
Indflytning Vejlevej II, 

Horsens

1. november
Indflytning i Rolands Have, 

Brøndby

15. december
Indflytning i Aurora, 

Aalborg

Årsm
agasin 2015 /          /

35



I 2015 lærte vi et nyt ord, som vi egentlig helst havde 
været fri for: MgO-plader. Vindspærrepladerne, der 
viste sig at udskille saltholdig fugt og dermed kunne 
ødelægge facader og bygningskonstruktioner. 9 ste-
der i Lejerbo er der anvendt MgO-plader.

I begyndelsen af 2015 blev det kendt, 
at de forholdsvis nye vindspærreplader, 
MgO, gav fugtproblemer. Problemerne 
kunne konstateres i en lang række 
private og almene byggerier, hvor 
pladerne har været anvendt gennem 
de seneste 4-5 år. Pladerne indehold-
er magnesiumoxid, og i det danske 
klima suger de fugt fra luften i sådan 
en grad, at der kan samle sig vand på 
pladernes overflade, der så igen kan 
føre til fugtproblemer i de bagvedlig-
gende bygningskonstruktioner. Det 
kan i sidste ende medføre råd, skim-
melsvamp og korrosion af ophæng.

Desværre er pladerne også blevet 
anvendt i byggerier i Lejerbo. I 3 
nybyggerier og 6 renoveringssager. 
Nogle er hårdt ramte, andre er ikke 
så alvorligt ramte. 

Byggeafdelingen er tovholder
Helt overordnet er det Byggeskade-
fonden, der håndterer de fleste af 

stor uenighed om, hvordan skaderne 
skal opfattes – og dermed hvem der 
skal betale for at få dem udbedret. 
Og hvordan den uenighed ender, er 
der ingen, der ved i skrivende stund. 
En ting er sikkert: Der skal findes 
løsninger. 

Hos beboere og bestyrelser i de 
ramte afdelinger er der naturligvis 
også en bekymring for, hvad det kan 
komme til at koste dem at få skaderne 
ordnet. For selv med forsikring og 
Byggeskadefonden i baghånden 
vil der være en selvrisiko, som skal 
betales. Og så er der naturligvis hele 
usikkerheden om, hvornår og hvordan 
skaderne skal udbedres. Derfor vil 
byggeafdelingen fortsat have hånd 
i hanke med sagerne og sørge for at 
Lejerbos interesser varetages bedst 
muligt i den ærgerlige situation, som 
MgO-pladerne har sat os i.

sagerne, men Lejerbos byggeafdeling 
fungerer naturligvis som tovholder i 
forhold til Lejerbo-afdelingerne. Fra 
begyndelsen var opgaven at få et 
overblik over, i hvor stort et omfang 
pladerne er blevet brugt, og over om 
der allerede er opstået skader. Siden 
blev der sat et overvågningsprogram 
i gang, hvor en rådgiver kører rundt 
til afdelingerne og tjekker løbende. 

Det var også en opgave at anmelde 
skaderne til Byggeskadefonden, til 
forsikringsselskaber og søge om drifts-
støtte hos Landsbyggefonden i de 
afdelinger, hvor det er relevant. Samtidig 
er det byggeafdelingen, der sørger 
for, at de berørte afdelingsbestyrelser 
er informerede, for at videreformidle 
Byggeskadefondens informationer og 
for at holde snor i alle sagerne. 

Ingen kender fremtiden
Hos Byggeskadefonden og en række 
entreprenører er der ikke overraskende 

MgO
problemer
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Byggekoordinator Charlotte Thorsgaard Jacobsen er en af de medarbej-
dere i Lejerbo, der tager sig af MgO-sagerne. Hun fortæller, hvornår det 
første gang gik op for hende, at MgO-pladerne var lig med problemer: 
”Da jeg i begyndelsen af marts 2015 snakker med en medarbejder fra 
Byggeskadefonden i en helt anden sammenhæng, spørger hun til vores 
sag i Brøndby Nord. Da hun forklarer sig nærmere, går det op for mig, 
at det her er galt. Hun henviser desuden til en artikel i BygTek, som 
er en avis om byggebranchen. De bragte en artikel, der beskrev MgO-
problemerne – og som i øvrigt var illustreret med et billede fra Brøndby 
Nord. Herefter gik vi i aktion og tog selvfølgelig fat i entreprenøren, 
Byggeskadefonden, forsikringsselskaberne og afdelingsbestyrelserne”.

FAKTA: Der er anvendt MgO-plader 
i disse Lejerbo-afdelinger: Cirkelhu-
set (Køge), Brøndby Nord (Brøndby), 
Ulsøparken (Brøndby), Hallingparken 
(Brøndby), Dyringparken (Brøndby), 
Lindegården (Fredensborg), Høje 
Gladsaxe (Høje Gladsaxe), Fasanpar-
ken (Ishøj), Lunden (Brøndby Strand).

Charlotte Torsgaard Jacobsen viser her, 
hvordan et ophæng har taget skade af 
fugt og salt fra MgO-plader
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I modsætning til tidligere år var det denne gang brugerne af 
hjemmesiden, der vurderede siden. Fra april til juni havde alle 
de deltagende boligorganisationer en brugerundersøgelse 
liggende på deres hjemmesider. Ikke mindre end 6493 person-
er svarede på den undersøgelse, der lå på www.lejerbo.dk.

De fleste brugere (83-97 %) angav, at de synes, at siden 
er troværdig, overskuelig og nem at finde rundt på, og at 
sproget er let at forstå. Lidt færre (77-80 %) er tilfredse 
med designet, søgefunktionen og selvbetjeningsløsningen.

Forbedringer ønskes
Brugerne havde også mulighed for at komme med kom-
mentarer og forbedringsforslag til hjemmesiden. Det 

var især søgefunktionen og selvbetjeningsløsningerne, 
brugerne havde forbedringsønsker til. Og sammen med 
designet er det da også de ting, vi primært kommer til at 
arbejde med at forbedre. 

Undersøgelsen viste helt i tråd med dette, at de allerfle-
ste brugere kommer ind på siden for at søge en bolig og 
følge sine opskrivninger. Og de fleste af disse brugere 
kommer ind via mobiltelefoner og tablets, så derfor står 
en mobiloptimeret hjemmeside også højt på ønskelisten. 
Men på trods af ønskerne til forbedringer kårede brugerne 
altså www.lejerbo.dk til branchens bedste side.

Lejerbo blev i øvrigt også indstillet til prisen for bedste brug 
af Facebook, men blev dog slået på målstregen af fsb.

Bedst på nettet
BL Danmarks Almene Boliger kårer hvert år den bedste boligorganisation på nettet.  
I 2015 vandt Lejerbo prisen for boligorganisationer med mere end 5000 boliger. 
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I Lejerbos udviklings- og byggeafdeling bliver der hele tiden arbejdet på at tilpasse byggeriet og Lejerbos 
boliger til det samfund, vi har i dag og i fremtiden. Med det in mente er der udviklet to forskellige koncepter 
for fremtidens byggerier, der skal opfylde de behov, kommunerne står med i dag. 

ALMENE STORBYBOLIGER
Almene Storbyboliger skal imødekomme fremtidens ud-
fordringer for almene boliger i de større danske byer, hvor 
det efterhånden er vanskeligt at bygge til priser, som er til 
at betale for alle. Boligerne er fleksible, hurtige at bygge 
og udregningerne viser, at det kan lade sig gøre at bygge 
60 kvadratmeter store boliger til en husleje på omkring 
5.000 kr./måned. 

Boligerne er bygget op omkring en såkaldt smartzone, 
hvor bygningens installationer er placeret. Og ud fra denne 
kan der bygges værelser og opholdsrum. På den måde 
kan boligerne tilpasses og både være ungdomsboliger, 
ældreboliger og familieboliger. Samtidig er der i konceptet 
fokus på at skabe indbydende fællesområder og samtidig 
sørge for, at afdelingen bliver en integreret og naturlig del 
af byen omkring den. 

Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem AAB, fsb og 
Lejerbo og blev i efteråret 2015 udvalgt af Københavns 
Kommune som et koncept, der skal arbejdes videre med. 
Planen er, at der alene i København skal bygges et sted 
mellem 500 og 800 Almene Storbyboliger i de kommende år.

STARTBO
Startbo er relativt små, billige basisboliger, der i sær pas-
ser til de lejere, som i dag har svært ved at komme ind 
på det etablerede boligmarked – herunder særligt unge 
førstegangslejere, som hverken er i gang med en uddan-
nelse eller i job. 

Boligerne er hurtige at bygge, da de langt hen ad vejen 
kan samles på en fabrik og derefter bliver monteret og 
installeret på byggepladsen. Hver bolig er indrettet med 
et badeværelse, et køkken og et opholdsrum, men der er 
mulighed for, både inde og ude, at tilføje en række forskel-
lige prædefinerede komponenter.

Den fleksibilitet, der ligger i konceptet, gør, at boligerne 
kan opføres i mange forskellige sammenhænge. Både på 
store åbne grunde og som "fortætningsprojekter" ved eksi-
sterende byggeri. På samme måde kan boligerne både 
stå som selvstændige boliger, som et-etagers rækkehuse, 
som 2-etagers huse med altangange eller som deciderede 
etageboliger.

Startbo er som koncept mere end bare boliger. Koncept-
et kræver nemlig et tæt aftalt parløb med kommunerne. 
Boligerne skal hjælpe til med at løse tunge boligsociale 
opgaver, og det kræver mere end blot tag over hovedet 
til beboerne. 

Startbo-konceptet er på vej i Holbæk. Her forventes det, at 
byggeriet på Samsøvej går i gang i løbet af efteråret 2016. 
 

Mere end
1 slags bolig
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RUNDT OM LEJERBO

Afdelingstjek
Enighed om, at markvandring ikke 
er et særligt retvisende ord, fik ho-
vedbestyrelsen til at udskrive en 
konkurrence om at finde et nyt navn 
til den årlige gennemgang af en bo-
ligafdelings bygninger og udeareal-
er. Det nye navn blev Afdelingstjek. 

Ja tak til helhedsplan
Da Mjølnerparkens beboere skul-
le stemme om den kommende hel-
hedsplan, var der ingen tvivl: 89 % 
stemte nemlig ja tak til planen. Og 
stemmeprocenten var på hele 45 %. 
Planen er, at byggeriet begynder i 
2017 og står færdigt i 2020. 

Nem kursustilmelding 
2015 blev året, hvor Lejerbos kur-
sustilmelding gik online. Tidligere 
har man naturligvis kunnet finde kur-
suskataloget på www.lejerbo.dk og 
sende en mail til kursusafdelingen. 
Men nu kan man også tilmelde sig 
et kursus direkte fra hjemmesiden 
ved at udfylde den elektroniske for-
mular, der kommer op, når man tryk-
ker på knappen ”Tilmeld til kursus”. 

Nye lokaler til BB
I oktober kunne Brøndby Boligsel-
skabs regionskontor slå dørene op 
til helt nye lokaler. De flotte nye lo-
kaler ligger også på Nygårds Plads i 
Brøndby ligesom de gamle, men gi-
ver både mere lys og plads til ansat-
te og kunder. Og en elevator sørg er 
for, at der er langt bedre adgang for 
gangbesværede.
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Når en bolig brænder, gælder 
det naturligvis først og fremmest 
om at få alle ud og ilden slukket. 
Men herefter melder de praktiske 
udfordringer sig i en meget lang 
række. Det har beboere og an-
satte oplevet på nærmeste hold 
i Hillerød.

E  er 
ILDEN 

er slukket
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Blæsten smælder i den presenning, der dækker hele den 
ene blok på Centervænget i Hillerød. Håndværkerne har 
travlt. I mange af lejlighederne skal ALT genopbygges 
efter den brand, der ødelagde huset natten mellem den 
8. og 9. november.

Da varmemester og førstemand Robert Andresen stod foran 
det brændende hus den nat, 
var hans første tanke: ”Jeg 
håber godt nok, at alle er 
kommet ud”. Og det var de 
heldigvis. For branden var 
voldsom. En psykisk syg 
beboer havde sat ild til sin egen lejlighed. Brandvæsenet 
troede egentlig, at de havde fået styr på ilden, men gas-
serne eksploderede pludseligt og antændte hele tagetagen. 

Op og ud
Også beboerne fra afdelingens andre blokke skulle eva-
kueres, så der blev banket, ringet og råbt og regeret for 
at få alle op og ud. Afdelingsformand Marianne Jacobsen 
fortæller: ”Jeg blev vækket ved, at der blev ringet på min 
dør, banket på ruden og min telefon kimede. Alle blev sam-
let på parkeringspladsen og havde egentlig ikke lyst til at 
forlade afdelingen. Men de af os, der blev akut genhuset 

på Hillerød Hotel fik også mulighed for at bearbejde det 
hele ved at snakke sammen. Min rolle blev at snakke med 
så mange af beboerne som overhovedet muligt.”

Nattens drama blev ikke mindre af, at også politiets akti-
onsstyrke og en helikopter sværmede omkring afdelingen, 
fordi man ledte efter den psykisk syge beboer, der var 

årsag til branden.

Foruden brandvæsen og 
politi, førstemand Robert 
og lokalinspektør Lars Elle-
gaard, var der også hurtigt 

repræsentanter for forsikringsselskaber, skadesservice-
selskaber og mange flere til stede. Og der var masser af 
arbejde at tage fat på, fortæller Robert: ”Der har været 
mange arbejdstimer. Jeg kørte først tilbage til kontoret igen 
om eftermiddagen og var først hjemme igen om aftenen 
næsten 20 timer efter, at jeg kørte ud til branden. Og det 
regnede så meget, at jeg lignede en rosin, da jeg endelig 
kom hjem.”

Brug for et kram
Lars uddyber: ”Den første nat gik Robert rundt og samlede 
mailadresser og mobilnumre ind på beboerne. Det var 
guld værd, at vi kunne skrive rundt til alle. Samtidig har vi 
prioriteret, at der kun er kommet information ud ét sted fra, 
og det giver ro på. Han spurgte også til folks forsikringer, 
så vi fik overblik over den del. Desværre var der jo nogle 
beboere, der ikke havde nogen indboforsikring. Det betyder 
både, at de ikke kan få erstattet deres ødelagte indbo og 
desværre også, at de umiddelbart har en udfordring med 
genhusning. Her tog kommunen dog over, og Lejerbo har 
hjulpet alt det, vi kunne”.

Det er klart, at det er en både chokerende og frustrerende 
oplevelse for beboerne. Robert oplevede, at nogen blev 
vrede, nogen brød sammen og andre var mest lettede 
over, at der ikke var sket dem noget. Som han siger: ”Der 
var nogen, der havde brug for et ekstra kram, og det skal 
der også være plads til”.

FAKTA:  Alle 24 boliger i blokken blev skadede i større 
eller mindre grad. Alle er ubeboelige i øjeblikket. 12 
af boligerne havde lige fået nye køkkener – et af dem 
var ikke engang monteret endnu, men stod klar i stuen.

Boligerne skal stå klar, så beboerne kan flytte ind til 
november 2016.

Alle overlevede: 12 dage efter branden fandt ejen-
domsfunktionærerne en kat, der var i live, i en af 
lejlighederne.

SØRG FOR AT HAVE EN 
INDBOFORSIKRING!
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Husk det hele
Udover behovet for krisehjælp og tag over hovedet, har 
der været et hav af praktiske ting, der skulle tages hånd 
om. Her har Robert igen været en stor hjælp, der har fået 
afmeldt tv-pakker, talt med forsyningsselskaberne, husket 
beboerne på at afmelde internet osv. osv. Det er også stadig 
Robert, der henter post på posthuset for de genhusede 
beboere, der så kan hente det på Lejerbos kontor. Og så 
har han endda haft overskud til at skrive erfaringerne fra 
Centervænget ned, så er der nu en god huskeliste at gå ud 
fra, hvis uheldet skulle være ude i en anden boligafdeling.

Den blok, der brændte, husede også afdelingens varme-
central. Det samme gælder vaskeriet, der også ligger i 
kælderen. Og endelig er det i den kælder, at alle beboerne i 
afdelingen har deres kælderrum. Så praktiske udfordringer 
har der været nok af.

Marianne fortæller, at de fleste beboere har været meget 
tilfredse med den behandling og information, de har fået 
i forbindelse med branden. ”Men beboerne efterspørger 
stadig status. Nu er det jo ikke længere alle, der bor her 
i byen, fordi de er blevet genhuset andre steder, så de 
er selvfølgelig interesserede i at høre, hvordan det går.”

Spørger man Marianne, Robert og Lars, om de skulle have 
et godt råd til andre boligafdelinger, inden katastrofen sker, 
er det først og fremmest én ting: SØRG FOR AT HAVE EN 
INDBOFORSIKRING!

Afdelingsformand Marianne Jacobsen og ejendomsfunktionærerne 
Robert Andresen og Lars Ellegaard besigtiger det omfattende 
renoveringsarbejde efter branden på Centervænget.

Brandvæsenet troede egentlig, at de havde branden under kontrol, 
da gasserne eksploderede og antændte hele tagetagen på blokken. 
Derfor skal etagen nu genopbygges fuldstændigt.
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Lille afdeling 

Nogle uheldige beboertyper i afdeling-
ens mange 1-værelses boliger gav 
Johannesgården i Nyborg et dårligt ry, 
og der kom mange klager fra de øvrige 
beboere. Det valgte man at tage fat 
om via en handlingsplan igangsat af 
organisationsbestyrelsen og regions-
kontoret i fællesskab. Johannesgården 
er en forholdsvis lille afdeling og har 
ad flere omgang ikke haft en decideret 
afdelingsbestyrelse. Derfor var det 
oplagt, at organisationsbestyrelsen 
tog over og gik forrest i arbejdet med 
handlingsplanen. 

Første trin var at slå nogle af afdelingens 
mange 1-værelses boliger sammen 
til større boliger for på den måde at 
tiltrække en anden type beboere end 
tidligere. Sammenlægningerne skulle 

– STOR UDVIKLING
Hvad gør man, når man står med en forholdsvis lille afdeling, som har store problemer med 
larm og et generelt dårligt bomiljø? I Nyborg tog organisationsbestyrelsen fat, og i samarbejde 
med regionskontoret i Kolding lavede de en handlingsplan, der nu for alvor giver gode resultater.

Også udeområderne i Johannes-
gården er med i handlingsplanen. 
Her er ideen at tilbyde beboerne 
at få egne små haver for på den 
måde at få lidt liv omkring boli-
gerne og derved øge trygheden. 
Indtil videre er der blevet plantet 
nye træer og ryddet bevoksning 
andre steder for at skabe et mere 
sammenhængende område.  

ske løbende og ad frivillighedens vej, 
og det betød, at denne del af planen 
tog lang tid og blev lidt dyr pga. 
store udgifter til tomgangsleje. I dag 
er sammenlægningerne gennemført, 
og Johannesgården består nu af 68 
2-værelses boliger og 8 3-værelses 
boliger. 

GODT STED FOR ÆLDRE
Samtidig har der været stort fokus på 
at gøre Johannesgården til et godt 
sted for ældre beboere. Placeringen 
er attraktiv, tæt på både dagligvare-
butikker og Nyborg midtby, og med 
kommunens tilladelse er der indført 
fortrinsret for boligsøgende på 60 år 
og derover. Men det virkeligt vigtige 
tiltag er, at Lejerbo Nyborg bevilgede 

penge til at opføre en elevator. På 
grund af bygningens vinkelform og 
altangange, kan denne ene elevator 
betjene halvdelen af alle boligerne, så 
de på den måde bliver meget mere 
attraktive for ældre og gangbesværede 
boligsøgende. 

NYT FÆLLESHUS
Problemet med elevatoren var dog, 
at den tog pladsen fra gildesalens 
toilet. At bygge et nyt toilet var dyrt, 
og et fælleshus uden toilet var ikke 
en gangbar løsning. Men pludselig 
kom en oplagt mulighed nærmest 
dumpende ind på forretningsfører i 
Kolding, Torben Kroghs skrivebord: 
En spejdertrop i nærheden ville gerne 
sælge deres spejderhus! I huset er 
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der plads til både et nyt, lækkert 
fælleshus og ejendomsfunktionær-
ernes servicekontor. På den måde 
følger man regionens strategi om at 
få servicekontorene op af kældrene 
rundt omkring i afdelingerne og gøre 
dem lettere at finde og komme til for 
beboerne.  

Spejderhuset står klar til brug efter 
renovering i løbet af sommeren 2016 

og organisationsbestyrelsesformand 
i Lejerbo Nyborg, Jens Pors Jensen, 
er rigtig glad for løsningen: 

”Ud over plads til ejendomskontor 
og fælleshus, så får vi et lokale, hvor 
afdelingsbestyrelserne for afdeling-
erne i nærheden kan holde deres 
afdelingsmøder osv. Endelig er der 
stadig et par andre rum tilbage, og 
her er planen med det ene, at det 

skal indrettes til syrum, som kommun-
en kan bruge til et syhold, de kører 
for somaliske kvinder. Og så har vi 
et organisationsbestyrelsesmedlem, 
der et par aftener om ugen vil åbne 
lokalet for de beboere, der har lyst til 
at sidde sammen og sy, strikke eller 
lave andet håndarbejde. Hvad vi så 
ellers skal køre af aktiviteter, det må vi 
finde ud af hen ad vejen. Det er i hvert 
fald ikke ideer, vi mangler.” 

Den nye elevator i Johannes-
gården prydes af en fotostat. 
af Nyborg by.

Org.best.formand i Lejerbo Nyborg, Jens Pors Jensen

Spejderhuset skal nu sættes i stand, så 
det kan blive et indbydende fælleshus og 
ejendomskontor.

De nyistandsatte boliger i Johannesgården er lyse og indbydende.
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Lejerbo i kloster
Siden 1905 har der på Strandvejen på Østerbro i 
København ligget et kloster med tilhørende kirke og 
senere hen også plejeboliger. Det er den katolske 
orden Sankt Joseph Søstrene i Danmark, der har ejet 
og drevet bygningerne, men ordenssamfundet er nu 
så lille, at de tilbageværende 24 søstre, der bor på 
klosteret, har for meget plads. 

I januar 2015 blev der derfor indgået en købsaftale 
mellem Lejerbo og ordenen – med Vatikanets godkend-
else – og frem til 2019 skal bygningerne renoveres 
og ombygges, så der bliver et stort plejecenter med 
ca. 104 boliger og et seniorbofællesskab med ca. 30 
boliger. Plejecenteret bygges som en etagebygning 
på det sted, hvor klosteret i dag allerede har plejebo-
liger, mens seniorbofællesskabet skal indrettes i selve 
klosterbygningen, der er erklæret bevaringsværdig. 

ALMENE BOLIGER MED EGEN KIRKE
På grunden, som Lejerbo nu overtager, ligger også en 
katolsk kirke, der naturligvis får lov at blive stående, 
men hvor bygningens fremtidige funktion ikke ligger fast 
endnu. Men drømmen er i højere grad end tidligere, 
at invitere pårørende, naboer og andre indenfor og på 
den måde gøre kirkens rum mere offentligt. Det kan 
være med koncerter, udstillinger el.lign. 

I det hele taget er kloster-projektet meget spændende og 

også anderledes end Udviklings- og byggeafdelingen 
er vant til. I hele processen skal der tages hensyn til 
områdets historie, og så er samarbejdet med Køben-
havns Kommune og Sankt Joseph Søstrene også lidt 
anderledes end ved de mere traditionelle bygge- og 
renoveringssager. Endelig er det jo ikke hver dag, 
der bygges almene boliger på Strandvejen nord for 
København!

LANGSTRAKT PROCES
Efter renoveringen skal de tilbageværende søstre flytte 
ind i de nye rammer, men under selve renoveringen 
genhuses de midlertidigt i ældreboliger og på et ple-
jehjem på Nørrebro. Når de nye boliger står klar, vil ca. 
10 af søstrene flytte ind i seniorbofællesskabet, mens 
de mere plejekrævende søstre naturligvis får pladser 
på det nybyggede plejecenter. 

I sidste del af 2015 gik det store forarbejde inden reno-
veringen i gang. Lejerbos Udviklings- og byggeafdeling 
gik i gang med at opstille krav til udbud, og der er blevet 
annonceret på EU-plan angående prækvalifikation af 
totalentreprenør osv. Forløber tidsplanen som forventet, 
vil der være udbud klar i foråret 2016, hvorefter der kan 
indgås aftaler og byggeriet for alvor kan gå i gang. 

Efter planen kan søstrene flytte tilbage sammen med 
klosterets nye beboere i starten af 2019. 
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Flere af klosterets bygninger rummer stor historisk værdi, der skal tages hensyn til i renoveringen.
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Britta Thomassen, 73 år, Hadsund

Man skal være tryg i sit eget hjem. En godt 
indrettet bolig på omkring 65 kvadratmeter 
er fint til mig, mere har jeg ikke brug for. Der 
er et nyt køkken, og badeværelset har god 
plads, og det er jeg glad for.

Musse Thuesen, 79 år, Hvidovre
Sonja Arnesen, 85 år, Hvidovre

Jeg har en god lejlighed oppe på 7. sal, og det 
er en midterlejlighed, som er det bedste, for 
de er bedst indrettet. Og når man bor så højt 
oppe, er det vigtigt, at elevatoren fungerer for 
en i min alder. Forleden dag løb mit toilet, og 
så ringede jeg til varmemesteren, og en halv 
time efter var det ordnet. Det var dejligt. 

Kenneth Østoft Hansen, 43 år, Holstebro

En god bolig har et godt indeklima. Den skal være 
tæt og godt isoleret, og emhætten skal virke, så hele 
lejligheden ikke dugger til, når man laver mad. Or-
dentlig isolering vil også hjælpe mod en for høj var-
meregning. Og så må området godt være trygt uden 
kriminalitet, og når ting går i stykker, så bliver de lavet.

Hvad er en god bolig?
Sådan sagde beboerne i Hvidovre, Hadsund og Holstebro.

Det er sådan en, som jeg har, hvor der er plads omkring og 
lys og god beliggenhed. Jeg har boet her i ejendommen 38 
år. I den første tid i en 4-værelses, og så flyttede jeg i 3-væ-
relses, og den har den rette størrelse. Det er også dejligt 
med en altan, som jeg nyder om sommeren.
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Svend Aage Madsen, 70 år, Hadsund

Erik Wollbrecht, 83 år, Hvidovre

Det er et sted, hvor man føler sig godt tilpas. 
Min kone og jeg har boet her i 42 år. Stør-
relsen er selvfølgelig vigtig, men det er også 
vigtigt, at man må have dyr, for vi har haft 13 
hunde i løbet af årene. Og så skal køkken og 
bad selvfølgelig fungere.

Pernille Pedersen, 24 år, Holstebro

En god bolig ligger et ordentligt sted, hvor der er plads 
til alle, og er et godt sted for børn. Et dejligt køkken 
med rigelig bordplads, og plads til, at man kan sidde og 
spise med hele familien. Der skal være værelser nok, og 
så må badeværelset godt have plads til mere end en, så 
man kan blive hurtigere færdig om morgenen.

Keld Laursen, 53 år, Holstebro

En god bolig er sådan en, som vi har. Det er rart at være 
her, for her er stille og roligt. Hvis der er noget i lejlighed-
en, der kunne være bedre, så skulle det være gulvet, 
der gerne må være et trægulv i stedet for linoleum, og 
badeværelset må godt være nyt. Vi har en altan, og den 
er god, når vi skal ryge. Selvom vi har boet i stort hus på 
landet, så er jeg tilfreds med størrelsen på lejligheden. 
Og så er vi glade for kælderrummet, som er stort.  

En god bolig skal have et godt køkken, et godt 
badeværelse og en ordentlig terrasse eller al-
tan. Inventaret skal være i ordentlig stand, og 
så skal huslejen hænge sammen med stand-
en på lejligheden.
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LEDELSE



Ideen med at have en bygherrestrategi er, at den kan 
bruges som et værktøj i Lejerbos organisationer, når der 
skal bygges nyt eller foretages store renoveringer. Her 
kan den hjælpe med at få gang i dialogen om, hvornår 
et byggeri er godt, og hvad det betyder at bygge godt i 
det hele taget. Eller som det er formuleret i strategien: 
At være et værktøj til at sikre, at Lejerbo skaber de bedst 
mulige hjem. 

Men dialogen om det gode byggeri foregår ikke kun internt 
i Lejerbos organisation og administration. Strategien skal 
også bruges i samarbejdet med eksterne parter – det 
kan være kommuner, rådgivere i byggebranchen, andre 
bygherrer eller måske fonde. 

Drøftelsen af, hvad gode hjem og boliger er, kan tage 
afsæt i strategiens afsluttende konkrete dialogværktøj. 
Værktøjet består af tre spørgsmål til hver af strategiens 

emner, som man kan arbejde med i det enkelte projekt. 
På den måde får man taget hul på nogle diskussioner, 
der kan være rigtig gode at have inden et nybyggeri eller 
en større renovering sættes i gang.

Ud over dialogværktøjet gennemgår strategien en række 
forskellige emner, herunder Lejerbos tanker om udnyttelse 
og indretning af uderum, vigtigheden af at sikre en god 
drift af boligerne for fremtiden og ikke mindst et kapitel om 
Lejerbos arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar. 
Den alsidighed og kvalitet, der gennemsyrer Lejerbos 
byggeri vises gennem hele strategien via en lang række 
eksempler på Lejerbos byggerier og renoveringer. 

Bygherrestrategien er blevet til i et tæt samarbejde mellem 
et arbejdsudvalg i hovedbestyrelsen og administrationen, 
her under primært udviklings og byggeafdelingen og 
administrerende direktør Palle Adamsen. 
 

2015 blev året, hvor Lejerbo fik en ny bygherrestrategi. Strategien kan 
i fremtiden bruges både af Lejerbos administration og organisationer 
ved både nybyggerier og renoveringsprojekter. 

Ny bygherrestrategi

Bygherrestrategien kan du finde på www.lejerbo.dk/byggeri
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Lejerbos uddannelse for organisati-
onsbestyrelsesmedlemmer viste sig 
at blive et tilløbsstykke. Der blev holdt 
et kursus på Sjælland og et i Jylland 
med henholdsvis 26 og 27 deltagere. 
Uddannelsen var delt op i tre moduler 
af 1 dags eller aftens varighed. 

Kursusleder Susanne Frelsvig fortæl-
ler om uddannelsen: ”Organisati-
onsbestyrelserne har et meget stort 
ansvar – også større end de nogle 
gange er bevidste om. Og det kræver 
viden og værktøjer. På kurserne får 
de viden om lovgivningen, værktøjer 
som fx tvillingeværktøjer osv. Det skal 
hjælpe dem til en forståelse af deres 
egen rolle, så de kan rykke sig fra 
sagsbehandling til ledelse, der skal 
sætte retning.”

ERFARNE MEDUNDERVISERE
Det særlige ved disse kurser har dog 
været, at de udover teorien og værk-
tøjerne har fået mulighed for at trække 
på et par yderst erfarne organisations-
bestyrelsesmedlemmer undervejs. 
Anne Sakariassen fra BSH og Bjarne 
S. Hansen fra Lejerbo Høje Taastrup 
har nemlig været medundervisere på 
kurserne i hhv. Jylland og på Sjælland.

Hvordan kom det i stand, at 
der skulle være medundervis
ere på?
”I Lejerbos kursusudvalg snakkede 
vi om, at vi gerne ville supplere 
Susanne med nogle undervisere, 
der havde stor erfaring fra organi-
sationsbestyrelsesarbejdet og som 
kunne bidrage med eksempler. Jeg 
har undervist i mange år på både 
aftenskole og i hjemmeværnet, så 
det lå lige for, at jeg tog den tjans”, 
siger Anne Sakariassen.

GODE CASES
Hvad er fordelen ved at inddra
ge organisationsbestyrelses
medlemmer som undervisere?
Susanne forklarer: ”Det har sim-
pelthen været smaddergodt både i 
forberedelsen, hvor Anne og Bjarne 
er kommet med gode cases og prak-
siserfaring og i kursussituationen, 
hvor deres erfaringer kom godt i 
spil. For eksempel i diskussioner 
om styringsdialogmøderne med 
kommunerne. I samarbejdet har de 
begge været gode til at tage rollen 
som ekstra ressource. Det har været 
en rigtig fin arbejdsfordeling – faktisk 
et luksussamarbejde”.

Anne, gjorde du dig nogen 
overvejelser, inden du sagde ja?
”Det gør jeg altid. Ikke i forhold til 
det at undervise, men i forhold til om 
jeg havde tid og overskud til det. Det 
var alligevel en række kursusgange, 
og når man går ind til noget, så skal 
man også fuldføre det”, siger Anne.

VIDEN OG APPETIT
Hvad fik deltagerne med fra 
uddannelsen?
”Meget konkret viden; appetit på ar-
bejdet med ledelse og visioner –  og 
viden om, at der faktisk også ligger 
spændende opgaver dér. De kommer 
forhåbentlig også til at føle sig mere 
komfortable i rollen som organisati-
onsbestyrelser. Og så giver det måske 
endnu mere kvalitet i samarbejdet 
med administrationen på grund af en 
klarere rollefordeling”, mener Susanne. 

Anne peger på, at kurserne også har 
givet deltagerne et godt netværk: 
”Det var et super kursus, hvor folk 
også blev rystet godt sammen”. 
Derfor er Anne da også frisk på at 
udfylde rollen som medunderviser 
igen en anden gang. ”Selvfølgelig!”, 
lyder hendes svar på det spørgsmål.

Da en række af Lejerbos organisationsbestyrelser 
kom på uddannelse i 2015, var det ikke kun for at få 
styr på teorien. Et par garvede organisationsbestyr-
elsesmedlemmer i rollen som medundervisere 
øste nemlig ud af deres erfaringer. og

Værktø er
  rfaringer
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SÅDAN SAGDE DELTAGERNE:
Jeg er blevet bevidst om, 
at vi er politikere 

SÅDAN SAGDE DELTAGERNE:
Fremover vil jeg forberede mig 
bedre til organisationsmøder-
ne, så jeg kan stille skarpere 
spørgsmål 

FAKTA: 
Deltagerne gav uddannelsen 
for organisationsbestyrel-
sesmedlemmer i 2015 en 
gennemsnitskarakter på 6,7 
ud af 7 mulige.

Kurset udbydes igen i 2017.
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Sådan leder vi Lejerbo
Lejerbos ledelsespolitik består af tre områder: Sætter retning, 
Skaber mening og Sikrer resultater. Det er en enkel politik, der 
hver eneste dag bliver omsat til virkelighed af Lejerbos ledere, 
når de sammen med deres medarbejdere løser de mange opgav-
er, der er i et stort moderne boligselskab. Vi har bedt en række 
ledere give os et eksempel på, hvordan de har omsat ledelses-
politikken til handling i 2015.

TORBEN KROGH: Ledelsespolitikken ligger på ryg-
raden, så den bliver en del af den daglige ledelse. 

MARIANE TOFT-DALLGAARD: Jeg har fx arbejdet med at lave 
en struktur for, hvordan jeg laver en god introduktion af en ny 
medarbejder, der skal være leder ude lokalt. På den måde får 
jeg formidlet ledelsespolitikken videre. 

ULRIK STEEN JENSEN: 
I direktionen har vi tjek-
ket op på virksomheds-
planer for at se, om alle 
regioner og afdelinger 
har hånd om arbejdet 
med ledelsespolitikken. 
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MICHAEL KEIS: 
Vi har brugt vo-
res servicekon-
cept som løfte-
stang til også 
at gøre ledel-
sespolitikken 
nærværende.

HELLE JØRGENSEN: Virksomhedsplanerne har 
været en rigtig god proces i udlejningen, hvor alle 
medarbejdere har været involverede. Teamlederne 
har fået opgaver som fx skanningsprojektet og 
Projekt overblik med gældsrådgivning.

METTE MØLLERHØJ: Jeg har sat spot på den enkelte medar-
bejders rolle ved at sætte et rolleafklaringsprojekt i gang. Det 
skal belyse, hvad der ligger af opgaver i den enkeltes stilling 
og hvilke kompetencer, det kræver, så alle medarbejdere bliver 
klar over: Hvad forventes der af mig?

JACOB KLIT-HANSEN: Jeg har sat 
retning ved meget konkret at arbejde 
med målsætninger for både mine egne 
medarbejdere og for hele butikken i 
forhold til, hvordan de enkelte regioner 
har arbejdet med AlmenIndkøb. 
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RUNDT OM LEJERBO

Udvalg løste opgaven
2015-udvalgets hovedopgave var at følge op på hovedbe-
styrelsens ambition om at nå et Lejerbo i balance i 2015. At 
udvalgets arbejde er lykkedes, vidner årsregnskabet om. 

BSH på SAP
Selv om Boligselskabet Holstebro (BSH) har haft en ad-
ministrationsaftale med Lejerbo siden 2011, har selve ad-
ministrationen af boliger, udlejning mv. kørt i systemet EG 
Bolig. Men i 2015 blev BSH's data lagt ind i Lejerbos SAP-
system. Derfor kan man nu søge BSHs boliger online via 
www.lejerbo.dk. Det benytter mange boligsøgende sig af.

Mere udlejning til Lejerbo
I løbet af efteråret 2015 overtog Lejerbo den fulde 
udlejning af Lejerbo Brøndbys og Brøndby Bolig-
selskabs boliger. De fleste af boligerne havde nem-
lig hidtil været udlejet gennem Brøndby Kommune. 
Det drejer sig om mere end 2000 boliger. Brøndby 
Kommune udlejer stadig boligorganisationernes 
ældreboliger.
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NYE VENNER
Som en mindre boligorganisation med 430 
boliger og en forretningsfører på vej på pen-
sion, stod Haslev Boligforening og skulle finde 
en administrator. Valget faldt på Lejerbo og pr.  
1. april 2015 blev administrationsaftalen en realitet. 
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Pia Enstrøm er glad for aftalen med Lejerbo og kan 
allerede nu se, at samarbejdet bærer frugt. 

MICHAEL KEIS, FORRETNINGSFØRER PÅ LEJERBOS 
REGIONSKONTOR I NÆSTVED
Hvorfor tror du, at Haslev har valgt at indgå 
aftale med Lejerbo?
Vi har i forvejen 500 boliger i Haslev, og derfor var det 
naturligt, at de spurgte os, da deres forretningsfører 
skulle på pension. Kemien mellem os var god, og de 
syntes, at det arbejde, vi laver til daglig, var noget, 
de kunne bruge i deres boliger. 

Ved at indgå aftalen bliver de mindre sårbare omkring 
personaledelen, og de får en mere professionel og 
opdateret administration. I forvejen stod de over for at 
opdatere deres hjemmeside og it-løsning, og det har vi 
gjort for dem, idet de bliver en del af vores it-løsning. 
Og de ting kan de bruge til en bedre administration 
af deres boliger helt generelt. 

Hvad har været de store udfordringer?
Udfordringen er, at de er gået fra at have en lille admi-
nistration og til at være en del af en større enhed med 
et større administrationsapparat. I Lejerbo arbejder vi 
efter de regler, der nu engang er på vores område og 
de prodedurer, vi mener fungerer bedst. Vores måde 
at gøre tingene på, kan virke mere besværligt og knap 
så hensigtsmæssigt, når man som lille administration, 
har været vant til at bruge sine egne løsninger. 

Både beboere og beboerdemokrater var vant til, at 
al kommunikation gik gennem forretningsføreren. 
Og det gør den jo ikke nu, fordi vi i Lejerbo har både 
driftschef, lokalinspektør og boligrådgivere. Så nu 
er der flere forskellige mennesker, de skal have fat i. 
Men også her føler de, at de ansatte gør en indsats 
for, at de skal føle sig velkomne. 

Jeg synes, vi har haft en god kontakt til både orga-
nisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne, der 
nu kan mærke, at de har fået en professionel sam-
arbejdspartner. De har kunnet mærke skiftet med 
det samme, fx på drift og vedligehold, hvor vi har en 
rigtig god lokalinspektør i Haslev, som vi deler mellem 
Lejerbo-boligerne og Haslev Boligforenings boliger. 

Det har givet rigtig god synergi for begge parter. Tre 
ejendomsfunktionærer er skiftet med over. De gør 
en rigtig god indsats og har givet udtryk for, at de er 
meget glade for skiftet. 

Hvilke erfaringer tager du med til 
en anden gang? 
Da vi startede arbejdet med organisationsbestyrelsen, 
lavede vi en tidsplan for, hvornår vi skulle gøre hvad. 
Det har været en stor hjælp. Og så har vi tænkt meget 
i åbenhed, og at vi på forhånd var enige om, hvad de 
kan forvente, men også hvad de IKKE kan forvente. 
Man kan sige, at ærlighed og klare udmeldinger er 
vigtige, så de ikke føler, de går ind på nogle forkerte 
præmisser. 

PIA ENSTRØM, ORGANISATIONSBESTYRELSESFORMAND 
I HASLEV BOLIGFORENING
Hvorfor var det en god ide at melde jer 
ind i Lejerbo?
Vi kan virkelig udnytte den viden og de kompetencer, 
der findes i Lejerbo i forvejen. Og så er der økonomien. 

Årsm
agasin 2015 /          /

58



HASLEV BOLIGFORENING HAR I ALT 
8 BOLIGAFDELINGER:

Grøndalsparken: 
34 familieboliger

Købmandsgården: 
70 familieboliger og 20 ungdomsboliger

Etagehusene: 
79 familieboliger

Jernbanegade-Nygade-Torvet-Allegade: 
40 familieboliger og 26 ældreboliger

Parcelvej: 
17 familieboliger

Parcelhusene: 
87 familieboliger

Nordgården: 
18 familieboliger

Troelstruplund - Mårvej:
40 familieboliger

Vi kan se, at det er billigere for os at blive administreret 
af Lejerbo, end da vi var os selv. Oven i det, så er der 
også færre bekymringer, simpelthen fordi vi nu har 
ansatte, der kan klare tingene for os. 

Da vi stadig var os selv, sad jeg i afdelingsbestyrelsen i 
nogle år, og der var vi ofte meget usikre ude i afdeling-
erne, fordi informationsniveauet ikke var så højt. Men 
det har Lejerbo gjort til skamme, fordi der er kommet 
en anden effektivitet ind 
og langt bedre kom-
munikation ud til både 
beboerdemokrater og 
beboere. 

Som beboer får vi rigtig 
god viden om, hvad der 
foregår, og der bliver 
også reageret hurtigt, 
hvis vi henvender os med praktiske, specifikke pro-
blemer. På den måde kan man mærke, det er en stor 
organisation, der ved, hvad de laver. Derfor bakker 
vi selvfølgelig fuldt op om samarbejdet. Og jeg vil 

sige, at vi som ny organisationsbestyrelse har været 
positivt overraskede over, så velfungerende det er. 

Hvad siger beboerne til, at I nu bliver 
administreret af Lejerbo?
Vi har ikke oplevet nogen store vanskeligheder i forhold 
til beboerne. Der har været nogle spørgsmål på afde-
lingsmøderne til, hvad det var for noget. Her handler 
det nok om, at det er en beslutning, der er truffet på 

et repræsentantskabs-
møde, og derfor har 
beboerne nok følt, at 
det var mærkeligt, at 
de ikke blev hørt. Men 
nu synes de, det er en 
meget god ide. 

Vi har også kæmpet lidt 
med, at der var rygter 

om, at vi er blevet overtaget. Der har vi været ude og 
sige, at vi bare bliver administreret og ikke er blevet 
til Lejerbo. At vi sådan set bare køber nogle tjeneste-
ydelser hos Lejerbo og stadig er os selv. 

Michael Keis foran Haslev Boligforenings 
afdeling Købmandsgården i centrum af Haslev. 

Ærlighed og klare udmeld
inger er vigtige, så de 
ikke føler, de går ind på 
nogle forkerte præmisser
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EFTER BRAND
Lige inden årsskiftet 2014-2015 brød ukendte gerningsmænd ind på Lejerbos hoved-
kontor, gennemsøgte kælderen og satte ild til forrummet til serverrummet. Resultatet 
var blandt andet store skader på hele kælderetagen. I skrivende stund er lokalerne 
endnu ikke færdigrenoverede, men skulle gerne stå helt klar igen medio 2016. Halv-
andet år efter flammernes hærgen.

NU

STADIG SPOR

Flammerne løb hurtigt hen ad den lange gang i kælderen 
under hovedkontoret. Derfor var den også hårdt ramt af 
brandskader.F

Ø
R
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NU

NU

Også de rum i kælderen, som flammeren ikke havde 
nået, var tydeligt mærkede af branden. Det gjaldt fx 
personaletoilettet her.

Selv om selve serverrummet egentlig var beskyttet mod 
flammerne af sin betonskal, gjorde skaderne fra varme, 
sod, røg og vand rummet ubrugeligt.

F
Ø

R
F

Ø
R
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Jan Hansen, gårdmand, Jyderup

Karsten Kongsgaard, lokalinspektør, Holstebro
Heidi Holmberg, juridisk konsulent, Valby

En god leder kan motivere og inspirere både 
den enkelte og gruppen mod et fælles mål. 
En leder skal være klar og tydelig i sin kom-
munikation og kan lytte og sætte retning. Og 
så skal de være med til at skabe et godt miljø.

Jeannette Lindh, Boligrådgiver, Brøndby Boligselskab

En god leder har indsigt og kan favne de medarbej-
dere, de har. De skal have overblik og tillid til medar-
bejderne. Uden at de skal stå på ryggen af en, skal de 
have tillid til, at opgaven bliver udført. Vi skal kunne tale 
med hinanden og i en god tone, sådan som vi gør her. 
Jeg har selv sådan nogle chefer, der giver mig tillid. 
Jeg har været heldig med de chefer, jeg har haft.

Hvad er en god leder?
Sådan sagde medarbejdere fra Brøndby, Jyderup, Holstebro, Valby og Holbæk.

En god leder er en, der er oprigtig og lyttende. Ved-
kommende skal være sit ansvar bevidst, have et 
godt humør og være god til at uddelegere opgaver. 
En leder skal give plads og frihed til, at folk kan ud-
føre deres opgaver. Vedkommende skal også støtte 
og rose, når folk gør et godt stykke arbejde og samti-
dig kunne påpege mindre gode ting i den rette tone.

Det er en, man skal kunne snakke med. Man er 
på lige fod og kan snakke om tingene. En god 
leder tager også personligt hensyn til den en-
kelte, hvis man har nogle skavanker eller lign-
ende og ser, hvor han kan hjælpe. En god leder 
lytter også til, hvad der er fornuftigt at gøre.
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Heidi Brandt, servicemedarbejder, Valby

Trine Slot, sekretær, Holstebro

En god leder er for mig en, der møder op med godt 
humør og positiv ånd. En leder går forrest i flok-
ken og bakker mig op i mit arbejde. Det betyder 
også meget, at jeg ved, at døren altid er åben hos 
min leder. En god leder bidrager til, at et fælles-
team fungerer. Giver konstruktiv kritik når det er 
påkræv et og gerne ros til sine medarbejdere, når 
det går godt. Det er motiverende for alle.

Kenneth Rasmussen, varmemester, Holbæk

Det er en, der får hverdagen til at fungere og 
sikrer et godt arbejdsmiljø. En der lytter og 
inddrager medarbejderen, og det er noget 
jeg prøver at leve op til. Involvering af medar-
bejdere giver også bedre samarbejde.

Nikolaj Frederiksen, gårdmand, Brøndby Boligselskab

En god leder er en, der kan sætte sig i ens sted og se ting-
ene fra begge sider. En, der ikke har behov for at hæve 
stemmen og kan sætte sig i ens sted for at løse problemer-
ne. Og så skal en god leder kunne løse problemer mellem 
medarbejderne. Ikke at vi har nogle problemer her.

En god leder kan være så mange ting. Det er en, 
der er god ved sine medarbejdere og tager alt i be-
tragtning, altså viser hensyn. En der er reel og kan 
forstå at sætte sig selv i perspektiv og kan inddrage 
og frigive ansvar inden for rimelighedens grænser.
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Erik Fallesen
Indtrådt første gang: 14-5-2003

Lars Bak 
Indtrådt første gang: 10-5-2006

Erik Gemmer
Indtrådt første gang: 21-5-2001

Gunnar Sørensen
Indtrådt første gang: 1-9-1994

Kenneth Høfler
Indtrådt første gang: 12-5-1997

Finn Holten
Indtrådt første gang: 19-5-2015

Bent Nielsen
(ejendomsfunktionærer)

Indtrådt første gang: 1-4-2014

Hanne Køhlert
(administrativt personale)

Indtrådt første gang: 10-11-2011 

Lejerbos hovedbestyrelse
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Anne Sakariassen
Indtrådt første gang: 31-10-2013

Børge Olsen
Indtrådt første gang: 18-5-2010

Bent Jacobsen
Indtrådt første gang: 17-5-2011

Poul Erik Traulsen
Indtrådt første gang: 1-1-2016

Jan Hyttel
Indtrådt første gang: 12-5-2009

Bjarne S. Hansen
Indtrådt første gang: 14-5-2003

Helle Worm
Indtrådt første gang: 15-5-2007
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HOVEDBESTYRELSEN
Kenneth Høfler (formand) (B)
Gunnar Sørensen (næstformand øst) (B)
Lars Bak (næstformand vest) (B)
Anne Sakariassen (B)
Bent Jacobsen (B)
Bent Nielsen (Ejd.funk)
Bjarne S. Hansen (B)
Børge Olsen (F)
Erik Fallesen (F)
Erik Gemmer (B)
Finn Holten (B)
Hanne Køhlert (Adm.pers.)
Helle Worm (B)
Jan Hyttel (B)
Poul Erik Traulsen (B)

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB 
I RØDOVRE
Grethe Blomberg (K)
Michael Kaadtmann (B) 

BOLIGSELSKABET HOLSTEBRO
Harald Nielsen (B)
Jens Ovesen (B)
Ole Bielefeldt (B)
Poul Olsen (B)
Niels Chr. Hansen (B)
Verner Jensen (B)

BORNHOLM
Mangler p.t. 2 repræsentanter

BRANDE
Carl Ejler Holm (R)
Kirsten Grarup Pedersen (B)

BRØNDBY
Asmus Sørensen (B)
Brian Toudahl Børgesen (B)
Franz Hansen (K)

BRØNDBY BOLIGSELSKAB
Annette Jønsson (B)
Channe B. Hjerteborg (B)
Eva Leander Mikkelsen (B)
Kim Christophersen (B)
Lizzi Lykke Jeppesen (B)
Michael Buch Barnes (B)
Søren Kristensen (B)

FARUM
Helge Winberg (B)
Lena Schmølker (B)

FAXE
Bent Kunding (B)
Lizzie Stenfeldt (B)
Lykke Skjoldan (B)

FREDENSBORG
Finn Elmeskov (B)
Knud Ditlevsen (B)

FREDERIKSBERG
Anders Kaare Frederiksen (B)
Jan Holm (B)
Kjeld Ivan Mikkelsen (B)
Lona Fernandez Ruiz (B)

FREDERIKSBORG
Bruno Vilborg (B)
Connie Frederiksen (B)
Karin Persson (B)

FREDERIKSVÆRK
Aksel Borresen (F)
Helle Eiholm (B)
Jytte Jensen (B)

GENTOFTE
Elisabeth Schiller (B)
Mogens W. Gertz (B)

GLADSAXE
Lone Pedersen (B)
Sonny Hansen (B)

GLOSTRUP
Henning Birch Hansen (B)
Leif Schwartz (B)

GULDBORGSUND
Janne Sørensen (B)
Lis Nygaard (F)

HADSUND
Jette Elisabeth Nielsen (B)
Ronny Thomsen (R)

HASLEV BOLIGFORENING
Jannie Thorving Hansen (B)
Pia Enstrøm (B)

HELSINGØR
Claus Schnoor Hansen (K)
Henrik Sørensen (B)

HERNING
Ane-Marie Harringer,(B)
Anni Seldrup (B)
Ulla Helena Jensen (B)

HOLBÆK
Anne-Bodil Olsen (B)
Bent Sode Hansen (B)
Ingelise Jensen (B)
Tage Rousting (B)
Robert Juhl (B)

HOLSTEBRO
Joan Lago Kaspersen (B)
Knud-Erik Hansen (B)
Per Sandfeld Nissen (B)

HORSENS
Asta Jørgensen (B)
Benny Davidsen (B)
Jannie Jeslund (B)

HVIDOVRE
Eva Clasen-Nyqvist (B)
Eva Olsen (B)
Hanne Hansen (B)
Mariane Skytte (B)
Michael Madsen (B)
Ole Hansen (B)
Vivi Knudsen (B)

HØJE TAASTRUP
Arne Henriksen (B)
Asker Brask (B)
Mogens Hamburger (B)

KALUNDBORG
Karl Erik Pedersen (B)
Niels Krøyer (B)

KOLDING
Annie T. Thomsen (B)
Birgit Sørensen (B)
Helle Jensen (B)
Morten Lauridsen (B)
Ole Christensen (B)
Per B. Jensen (B)
Teddy Petersen (B)
Ulla Hein (B)

Landsrepræsentatskabets medlemmer
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KØBENHAVN
Ann Urbrand (K)
Bernd Kjelland (B)
Darwich El-Ali (B)
Flemming Grandal (B)
Flemming Georg (B)
John Refsgaard (F)
Kirsten Bjørnton (B)
Lars-Bo Sølvquist (B)
Marianne Jørgensen (B)
Sheku Amadu Jalloh (B)
Sus Led (B)
Youssef Senounou (B)

KØGE
Birgitte Kirk Nielsen (B)
Johnny Jensen (B)
Kaj Hansen (B)

LOLLAND
Connie Andersen (B)
Gunnar Volmer (B)

LYNGBY
Michael Menzel (B)
Per Goschebart (B)

MØLDRUP
Anette Andersen (F)
Betty Sloth (B)

NORDDJURS
Ejgil Meineche (B)
Ejvind Nielsen (B)

NYBORG
Jens Pors Jensen, (B)
John Mortensen(B)

NÆSTVED
Aase Løvenholdt (B)
Georg Weichel (B)
Kim Nielsen (B)
Lene Henriksen (B)
Lona Schunck Rasmussen (B)
Roy E. W. Stange (B)

ODDER
Ib Øgaard (F)
Hanne Nygaard Jensen (B)

RANDERS
Boye Sørensen (B)
Carsten Gylling (B)
Nicholai Holst (B)

RUDERSDAL
Conny Birkholm (B)
Jørn Larsen (B) 
Vilhelm Kent (B)

RØDOVRE
Arne Serup (B)
John Thimsen (B)
Jørgen Knudsen (B)

SKANDERBORG
Peer Lykke Hansen (B)
Peter Rasmussen (B)

SKJERN
Jesper G. Nielsen (B)
Johannes Friis (B)

SKÆLSKØR
Jeanette Vraae (B)
Karen Margrethe Ur-Rehman (B)

SKØRPING
Kirsten Nørgaard (B)
Leo Christensen (B)

SLANGERUP
Sille Bethnas (B)
Mangler p.t. 1 repræsentant

STEVNS
Mogens Tolstrup Christensen (F)
Sussi Helgren-Jensen (B)

STRUER/LEMVIG
Kenneth A. Kristiansen (B)
Lars Møller Pedersen (B)

THISTED
Ejner Overgaard (B)
Marlene Gregersen (B) 

TINGLEV
Harald Søndergård (F)
Preben Nielsen (B)

TREHØJE
Bente Carstenschiold (B)
Mads Sloth Andersen (B)

VEJLE
Benny Haugsted (B)
Birgit Jakobsen (B)
Eigil H. Jensen (B)

AALBORG
Arne Christensen (B)
Birger Brix (B)
Birte Juul Pedersen (B)
Erik Jensen (F)
Poul Birger Lund (B)

AARHUS
Connie Bjørnsholm (B)
Inge Køster (B)

K = kommunalt udpeget       B = beboervalgt       F = udpeget af administrationsorganisationen       R = udpeget af boligorganisationens repræsentantskab 

Opdateret 14. marts 2016
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1

LEJERBOS HOVEDKONTOR
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 57
E-mail: lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside: www.lejerbo.dk  

REGIONSKONTORER

2

AALBORG
Østre Havnepromenade 10
9000 Aalborg
Tlf: 70 12 13 10
Fax: 38 12 14 74
E-mail: aalborg@lejerbo.dk
Områder: Hadsund, Møldrup, Nord-
djurs, Odder, Randers, Skørping, 
Thisted, Aalborg, Aarhus.

 
3

HOLSTEBRO
Thorsvej 96
7500 Holstebro
Tlf: 97 41 44 77
Tlf: 70 12 13 10
Fax: 38 12 14 16
E-mail: info@bsh.dk
holstebro@lejerbo.dk
Områder: Boligselskabet Holstebro, 
Brande, Herning, Holstebro, Skander-
borg, Skjern, Struer/Lemvig og Trehøje.

 
  

4

KOLDING
Pakhustorvet 4 
6000 Kolding
Tlf: 70 12 13 10
Fax: 38 12 14 40
E-mail: kolding@lejerbo.dk
Områder: Horsens, Kolding, Nyborg, 
Tinglev, Vejle.
 

  
5

NÆSTVED
Brogade 6
4700  Næstved
Tlf: 70 12 13 10
Fax: 38 12 13 97
E-mail: naestved@lejerbo.dk
Områder: Faxe, Guldborgsund, Haslev 
Boligforening, Lolland, Næstved, 
Stevns, Vordingborg.

6

HOLBÆK
Kasernevej 75
4300 Holbæk 
Tlf: 70 12 13 10
Fax: 38 12 13 76
E-mail: holbaek@lejerbo.dk
Områder: Holbæk, Kalundborg,  
Skælskør.
 

  
7

BRØNDBY
Nygårds Plads 21
2605 Brøndby
Tlf: 70 12 13 10
Fax: 38 12 13 55
E-mail: bb@lejerbo.dk
Områder: Brøndby Boligselskab.
 

  
8

LOKALKONTOR I HILLERØD
Huginsvej 1 C
Postboks 239
3400 Hillerød
Tlf: 70 12 13 10
Fax: 38 12 14 93
E-mail: hilleroed@lejerbo.dk
Områder: Farum, Fredensborg, 
Frederiksborg, Frederiksværk, 
Helsingør, Rudersdal, Slangerup.

9

FORVALTNINGSGRUPPE
KØBENHAVN/NORDSJÆLLAND
Gl. Køge Landevej 26 
2500 Valby
Tlf: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 98
E-mail: forv-kbh-nord@lejerbo.dk
Områder: Borgergården, København. 

1

FORVALTNINGSGRUPPE 
STORKØBENHAVN
Gl. Køge Landevej 26 
2500 Valby
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 91
E-mail: forv-storkbh@lejerbo.dk
Områder: AB Rødovre, Bornholm, Brøndby, 
Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, 
Hvidovre, Høje Taastrup, Køge Bugt, Lyngby, 
Rødovre.
 

1

UDLEJNING 
HOVEDSTADSOMRÅDET
Gl. Køge Landevej 26 
2500 Valby
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 38 12 11 45
E-mail: udlejning@lejerbo.dk
Områder: AB Rødovre, Borgergården, 
Bornholm, Brøndby, Farum, Fredensborg, 
Frederiksberg, Frederiksborg, Frederiksværk, 
Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, 
Hvidovre, Høje Tåstrup, København, Køge 
Bugt, Lyngby, Rudersdal, Rødovre, 
Slangerup.

Kontorer
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2015 i Lejerbo var både dramatisk 
og fuldt af helt almindeligt liv i 
boligområderne. Årsmagasinet for-
tæller historier om medieorkaner, 
om efterårsferie og om bygherre-
strategi. Om det svære, det sjove 
og det udviklende. 

Vi sætter fokus på ansvarlighed, 
bolig & beboere og ledelse. Vi giver 
ordet til beboere, beboerdemokra-
ter og ansatte, der fortæller deres 
historie fra 2015 eller giver deres 
syn på, hvordan Lejerbo skal være.

GOD LÆSELYST!


