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JA TAK

2017 bragte dramatiske begivenheder med sig for 
Lejerbo, i hvert fald på de indre linjer: Udmeldelse af 
fællesskabet fra de to største medlemsorganisatio-
ner og en landsformand, der gik i utide. Det gav høj 
bølgegang og medførte blandt andet, at Lejerbos 
administration måtte ud i en historisk stor tilpasning 
med afskedigelse af en række gode medarbejdere 
til følge. Det har kostet mange ressourcer både 
blandt ansatte og hovedbestyrelse at håndtere disse 
udfordringer. Om det hele blev håndteret optimalt, 
må eftertiden vise, men vi kan i hvert fald med ro i 
sjælen sige, at vi gjorde vores bedste for Lejerbo 
og for fællesskabet.

VI HJÆLPES AD
2017 blev dog også historisk på andre og mere 
positive fronter: Det meget store antal nybyggerier, 
der kom på tegnebrættet og er under opførelse. 
De store renoveringssager for tilsammen mere end  
1 mia. kr. De mange spændende udviklingstiltag i 
såvel organisationerne som i administrationen. Og 
så blev det ikke mindst et år, hvor nogle søgte og 
bidrog til det fællesskab, som andre takkede nej til.

For det er i år som dette, at vi skal minde hinanden 
om, hvorfor vi egentlig har valgt at organisere os i 
fællesskabet Lejerbo. I dette årsmagasin bringer vi 
historien om, hvordan effektiviseringsudfordringerne 
ikke bare er den enkelte organisations hovedpine. 

Der er både forretningsførere, dygtige driftsfolk og 
sparringspartnere i administrationen at trække på. 
Der er også historien om, hvordan organisationerne 
udvikler sig, formulerer visioner og målsætninger og 
får hjælp til både processen og udførelsen.  Og der 
er historien om, hvordan vi sammen kan udvikle en 
løsning til elektroniske boligtilbud, som både giver 
bedre service og sparer penge. 

GENSIDIG INSPIRATION
Årsmagasinet byder også på historier, hvor vi kan 
inspirere hinanden. Brøndby Boligselskab er for 
eksempel gået forrest med anvendelsen af droner i 
driften. Og deres erfaringer kan mange af os andre 
have glæde af. 

I Holbæk blomstrer fællesskabet og kan inspirere 
os alle til at få også de svageste beboere med, 
når de helt store samfundsbegivenheder finder 
sted. Et fantastisk eksempel på, at vi i de udsatte 
boligområder tager et enormt ansvar for at styrke 
sammenhængskraften i samfundet.

Et fællesskab består af mange personer. Men intet 
fællesskab afhænger af en enkelt person.  Og fordi 
båden vipper lidt, betyder det ikke, at den er ved 
at falde fra hinanden. Vi, der vælger fællesskabet 
Lejerbo, vil sammen sikre, at sejlene er sat, og 
kursen stukket ud.

Rigtig god læselyst!

FÆLLESSKAB: 
Når fællesskabet kommer under pres, er der kun ét modsvar: At stå sammen. Det gør vi i Lejerbo, 
hvor både små og store historier fra det forgangne år vidner om, hvad vi kan opnå gennem fæl-
lesskabet.

Årsm
agasin 2017    /          /
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Palle Adamsen 
Administrerende direktør

Gunnar Sørensen
Fungerende formand 
og næstformand Øst

Anne Sakariassen
Næstformand Vest
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Det var også tilfældet for organisationerne Trehøje, 
Herning, Brande, Skjern, Struer-Lemvig, Holstebro og 
BSH, der i 2017 gik sammen om to visionsseminarer, 
som blev afholdt af Lejerbos kursusafdeling. Formæn-
dene i Lejerbo Herning og Lejerbo Holstebro fortæller 
her om deres arbejde med organisationernes visioner. 

FÆLLES FODSLAG OG EN VELDREVET MOTOR
Ulla Helena Jensen, formand for Lejerbo Herning, fortæl-
ler, hvorfor hun er gået ind i arbejdet med visionerne: 
”Jeg synes, det er vigtigt, at vi har en fælles holdning i 
organisationen. Det er fint, at vi synes noget forskelligt 
i mange sammenhænge, men helt overordnet skal vi 
have fælles fodslag”.

For en anden af deltagerne, formand for Lejerbo 
Holstebro Per Nissen, handler det også om at være 
forberedt: ”Det var et rigtig godt forløb. Jeg har ikke 
prøvet sådan noget før, men jeg synes, at 
det var godt. Vi har ikke noget bøvl 
eller nogen problemer i vores 
afdelinger, men derfor kan 
det jo alligevel være godt at 
være forberedt. Skal vi gøre 
noget ved motoren for, at 
den stadig er veldrevet?”

Det er oplagt, at de for-
skellige organisationer 
har forskellige rammer og 
udfordringer. Og det skal 
selvfølgelig komme til udtryk 
i visionerne. 

FREMTIDEN
Hvad har I arbejdet med i jeres visioner?
I Holstebro er det tankerne på fremtidens beboere, 
der betyder noget for visionerne. ”Det vigtigste for 
mig er umiddelbart, at vi alle har kendskab til sådan 
noget som husordenen og regnskaberne og forstår 
betydningen af dem. Vi har jo også en forpligtelse 
til at aflevere boligerne i fornuftig stand til fremtidige 
beboere og sørge for, at de heller ikke får for store 
huslejestigninger. Det ansvar ligger også i organisa-
tionsbestyrelsen”, forklarer Per Nissen. 

”Vi ønsker, at vores beboerdemokrati fortsat skal være 
levende og udvikle sig. For eksempel har vi et mål 
om, at der skal være en afdelingsbestyrelse i 80 % 
af alle vores afdelinger – og hvis ikke en bestyrelse, 

VESTJYSKE VISIONER
Gennem de senere år har boligorganisationerne haft travlt med budgetstrategier, nøgletal, effekti-
viseringskrav og andre benhårde styringsredskaber. Men flere og flere boligorganisationer er også 
begyndt at interessere sig for at formulere visioner. For hvor skal vi egentlig hen, du?

Årsm
agasin 2017    /          /

6

Ulla Helena Jensen,
 Formand for Lejerbo Herning



så i hvert fald en kontaktperson. Det tror jeg på, at vi 
kommer i mål med. Og så vil vi gerne være mere syn-
lige lokalt. Vi er jo i konkurrence med to meget stærke 
lokale boligselskaber, så vi arbejder koncentreret på 
synlighed. Også gerne via lidt utraditionelle midler”, 
fortæller Ulla Helena fra Herning.

De vestjyske boligorganisationer har både formuleret 
visioner, målsætninger og handlingsplaner. Så der er 
noget at tage fat på.

UD I AFDELINGERNE
Hvad skal der nu ske?
”Vi er jo knapt færdige med visionerne, men vi er så småt 
ved at være i gang med at formidle dem til afdelingerne. 

Det gør vi, når vi er ude til afdelingsmøder. Vi har også 
snakket om at lave noget skriftligt materiale og måske 
holde møder med formændene”, siger Ulla Helena.

Den plan er Holstebro-formanden enig i: ”Hos os skal 
vi holde formandsmøde, så vi kan formidle visionerne 
videre til afdelingsformændene. Få dem ind og give 
dem en forståelse. Det har også den fordel, at vi 
kommer til at kende hinanden, og det er vigtigt, at 
afdelingsformændene kender lidt til organisationen. 
Vi er en god familie, og vi gør det godt”, mener Per.

SAMLET OM VISIONERNE
Kan I anbefale sådan en visionsproces til 
andre?
”Ja, det kan jeg da så sandeligt! Vi gik sammen med 
andre organisationer fra området, og det giver meget 
mere dynamik. Og så bliver det også billigere. Så jeg 

vil helt sikkert anbefale, at man går i gang”, 
lyder det fra Ulla Helena.

”Det er nemmere at samle folk, 
hvis man har noget at samles 

om. Så det kunne være 
rigtig fint, hvis visionerne 
blev det, som organisa-
tionen, afdelingen og 
administrationen kunne 
samles om”, slutter Per.  

Årsm
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Per Nissen,
Formand for Lejerbo Holstebro



 I november gik DanmarkBolig.dk i 
luften med en kort række af videoer 

med titlen DanmarkBolig-dysten. Her 
skulle tv-kendisserne Emil Thorup og 
Pelle Hvenegaard gætte huslejepriser 
med Claus Bech som vært. Lidt som 
en almen udgave af tv-programmet 
Hammerslag. Lejerbo-afdelingen 
Vintersbølle Strand ved Vordingborg 
dannede rammen om den første ud-
gave af DanmarkBolig-dysten.

Det har givet Vintersbølle Strand stor 
opmærksomhed. I skrivende stund har 
filmen været vist mere end 145.000 
gange på Facebook! Og de mange 

Vintersbølle Strand

En viral video fra Vintersbølle Strand gav 
masser af opmærksomhed, nye opskrivnin-
ger på ventelisten og en sjov oplevelse for 

afdelingsformanden.

GIK VIRALT
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visninger har resulteret i mange 
henvendelser til regionskontoret i 
Næstved, som boligerne udlejes fra. 
Dermed har afdelingen fået en fin 
tilgang til ventelisten.

Samtidig har regionskontoret brugt 
filmen som et led i det materiale, de 
har sendt til Vordingborg Kommune 
i forbindelse med en ansøgning om 
et nyt byggeri i Vordingborg. For 
ikke bare er filmen god reklame for 
Vintersbølle Strand. Den er også flot 
reklame for den fantastiske natur i 
området og dermed for Vordingborg 
Kommune. 
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DanmarkBolig.dk er en webportal, der er lavet i et samar-
bejde mellem LBF, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, 
BL og KL.

Det var Søren Voigt Andersens skønne bolig, der var rammen 
om første afsnit af DanmarkBolig-dysten.



EN SKIDESKÆG OPLEVELSE
Afdelingsformand Søren Voigt Ander-
sen fra Vintersbølle Strand lagde bolig 
til filmoptagelserne, da DanmarkBolig-
dysten skulle i kassen. 

Søren, hvordan oplevede du 
filmoptagelserne? 
”Det var skideskægt! Det var et par 
herlige mennesker, vi fik på besøg. Men 
det var nu også utroligt spændende 
at følge optaktsoptagelserne, hvor de 
blandt andet brugte drone til at filme 
området”, fortæller Søren.

”Vi måtte selvfølgelig ikke være inde 
i lejligheden, mens de optog, men vi 
kom ind og fik en snak med deltagerne 
bagefter. Og de havde været grundige, 
må jeg sige. Vi kunne for eksempel 
se, at de lige havde testet vores seng. 
Og Emil Thorup havde endda tjekket 
både skuffer og køleskab og sagde, 
at han aldrig set noget så rent. Men 
jeg har også god tid til rengøring, da 
jeg jo desværre er førtidspensionist.”

Gjorde du dig nogen overve-
jelser, inden du sagde ja til at 
lade din bolig være rammen 
for optagelserne?  
”Overhovedet ikke. Når Lejerbo nu 
spørger, så siger man da ja. Og vi er 
jo så glade for at bo her, så det ville 
vi gerne vise frem til andre. Der er så 
skøn natur med både skov og strand 
lige uden for vores dør”, forklarer 
Søren Voigt Andersen.  

De to tv-kendisser Pelle Hvenegaard 
og Emil Thorup slog til, da lejlighe-
dens beboere foreslog dem at sætte 
en autograf på væggen

Årsm
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RUNDT OM LEJERBO

Mette Møllerhøj ny direktør
Mette Møllerhøj blev udnævnt til direktør i Le-
jerbo den 1. oktober 2017. Mette trådte ind i den 

stilling, der blev vakant, 
da tidligere direktør Ul-
rik Steen Jensen forlod 
Lejerbo. Ind til da havde 
Mette været sekretariats-
chef, og hun havde igen-
nem længere tid deltaget 
i direktionens arbejde og 
varetaget en del af de op-
gaver, der lå i den vakan-
te stilling.

Kø på Dortheavej
Da den nye boligafdeling på Dortheavej i 
Københavns Nordvest-kvarter stod klar, in-
viterede udlejningsafdelingen til åbent hus. 
Den invitation tog mere 1500 boligsøgende 
imod, og køen af besøgende bugtede sig 
langt ned ad vejen. Byggeriet, der er tegnet 
af BIG-arkitekterne, rummer 65 familieboli-
ger og en enkelt ungdomsbolig.

Brand i Holstebro
En af årets mere ærgerlige hændelser fandt sted, da en mand 
en nat i september kastede flere molotovcocktails ind ad vin-
duer og døre på regionskontoret i Holstebro. Heldigvis anret-
tede den efterfølgende brand kun materiel skade. Og efter 
få dage havde personalet fået et beredskab op at stå, så be-
boere og boligsøgende igen kunne betjenes. Gerningsman-
den blev efterfølgende idømt 21 måneders ubetinget fængsel.

Sæl og påfugl
Lejerbo er tilsyneladende dy-
renes foretrukne boligselskab. 
I hvert fald har et par boligaf-
delinger i 2017 fået eksotiske 
besøg. Begge gange fik ejen-
domsfunktionærerne sig no-
get af en overraskelse. Første 
gang da en sæl kort efter nyt-
år gik på land og luffede sig 
rundt i afdeling 41-0 Frejasga-
de i Horsens. Og anden gang 
da en stor påfugl besøgte afd. 
153-0 Sofiegården i Nyborg. 
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Anni Larsen, Slangerup

Michael Germer, Haslev

Jørgen Korsgaard, Struer

Jeg er glad for min have og efter at have sat min bolig 
i stand, er jeg også blevet glad for den. Badeværel-
set måtte godt ligge tættere på soveværelset. Sådan 
som det er nu, skal jeg gennem stuen og gangen for 
at komme fra soveværelse til badeværelset, og det er 
lidt upraktisk, især hvis man skal op om natten.

Vi har spurgt beboere i Haslev, Struer og Slangerup, hvad 
de er glade for ved deres bolig. Og om der er noget, de 
kunne tænke sig anderledes.

Lejligheden ligger centralt tæt på byen og butikker, men den 
mangler en altan. Der er snak om at skifte køkken i lejlighe-
derne, og det kunne jeg godt tænke mig, da det er ved at 
blive gammelt. Nu bor jeg øverst oppe med skråvægge, og 
det kan være lidt en udfordring at lave mad i et køkken med 
skrå vægge, når man er 1,85 høj. Ellers har jeg ikke noget at 
udsætte på lejligheden.

Den er billig, og vi bor 
godt. Vi bliver ikke for-
styrret, og der er ro, 
og viceværten ordner 
det, der skal ordnes. 
Jeg kunne godt tæn-
ke mig et cykelskur, 
så man ikke skal i kæl-
deren med sin cykel. 
Og så kunne jeg godt 
tænke mig, at køkken-
bordet lige var lidt hø-
jere, så jeg kan få en 
ny vaskemaskine ind 
under bordet.
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Ib Nielsen, Haslev

Katrine Brandt, Haslev

Anne Marie Eggers, Struer

Jeg er glad for jorden og terrassen. Mine ben er ikke så 
gode til trapper, så vi er glade for at bo i stueetagen. Og 
så har vi fine naboer. Vi savner solen, den kommer først 
rundt på vores lejlighed sidst på eftermiddagen, det be-
tyder også, at den er kold. Ellers er vi glade for at bo her.

Jeg er rigtig glad for min studiebolig. Den har en 
perfekt størrelse og er indrettet godt. Og så ligger 
den godt i forhold til min uddannelse. Jeg savner at 
have mit eget badeværelse. Det jeg har nu, deler jeg 
med en anden.

Jeg har boet her i 18 år, og det er en dejlig lejlighed. 
Jeg har en dejlig terrasse, hvor jeg kan sætte mig 
ud og nyde vejret. Jeg har boet her siden år 2000, 
hvor lejlighederne blev bygget, og der er ikke noget 
jeg vil ønske mig, der var anderledes.

Søren Meisner, Slangerup

Jeg er glad for, at lejligheden er todelt med værelser 
ovenpå og køkken og stue nedenunder, men den er 
ikke så godt indrettet med trappen i midten, der fylder 
meget. Køkkenet kunne også godt være lidt bedre med 
bedre hvidevarer. Og så trænger der vand ind i skuret 
fra taget, det vil være rart, hvis mine ting ikke rådnede.



Råderetskataloger
KRÆVER OMTANKE
Må man bygge sig en udestue? Eller må man sætte afskærmning op på altanen? Råderets-
kataloget fortæller beboerne, hvilke forbedringer de har lov til at foretage uden for boligen. 
I 2017 fik råderetskatalogerne en omgang vask og strygning mange steder i Lejerbo. Blandt 
andet i Aalborg.

Birte Juul Petersen en et af de bestyrelsesmedlemmer, 
der har arbejdet med råderetskataloger i det Nordjyske.
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 Der er mange fordele ved at bo alment. En af dem 
er, at man som beboer kan forbedre sin egen bolig 

og for eksempel sætte et nyt køkken eller en skillevæg 
op. Men også uden for boligen har beboerne mulighed 
for at lave forbedringer og forandringer. Hvad det må 
være, bestemmer afdelingsmødet og organisationsbe-
styrelsen. Og det er skrevet ned i et råderetskatalog.
Netop råderetskatalogerne har der været arbejdet 
med i mange organisationer i årets løb med hjælp fra 
Lejerbos kursusafdeling. For det med råderetskataloger 
er ikke nødvendigvis så lige til. 

En vigtig positivliste
Råderetskataloget er en slags positivliste, der beskriver, 
hvad man som beboer må lave af udendørsforbedringer. 
Det kan for eksempel handle om flisebelægning eller 
drivhuse i en afdeling med tæt-lav bebyggelse. Eller om 
markiser og stikkontakter på altanen i et etagebyggeri.
 
Derfor er det vigtigt for både beboere, bestyrelser 
og driften, at råderetskatalogerne er opdaterede og 
omfatter det, de skal. Beboerne skal vide, hvad de må, 
og hvad de ikke må. Bestyrelserne skal nemt kunne 
henvise til de beslutninger, afdelingsmødet har truffet. 

Og driftsfolkene skal vide, hvordan de skal forholde 
sig til vedligeholdelse, ved fraflytning og så videre. 
Samtidig skal indholdet i råderetskataloget afspejles 
i vedligeholdelsesreglementet. 
Altså hvis man for eksempel 
bygger sig en udestue, hvad skal 
beboeren så selv vedligeholde?

Vi skal være vågne
En af dem, der har haft råde-
retskataloget i vaskemaskinen, 
er Lejerbo Aalborg. Og en af 
deltagerne på råderetswork-
shoppen i Aalborg var Birte Juul 

Pedersen, afdelingsformand i Rughaven og medlem 
af organisationsbestyrelsen. Birte var ikke helt tilfreds 
med workshoppen, men fortæller: ”Det var godt nok at 
komme afsted på workshop, men det gik alt for hurtigt. 
Det var ikke klart nok for os, hvad de her råderetska-
taloger egentlig betyder.” 

”Vi skal nu nok få det til at fungere. For jeg er i hvert 
fald opmærksom på det, når jeg er ude som dirigent på 
afdelingsmøderne. Og det er de andre i organisations-
bestyrelsen også. Vi skal være vågne som dirigenter 
og få fortalt, hvad det betyder, når man vedtager et 
råderetskatalog”, fortsætter Birte.

Forståelse og ejerskab
Og netop erfaringerne fra Aalborg har fået kursusaf-
delingen til at ændre arbejdet med råderet, så det nu 
indbefatter en workshop med hver enkelt bestyrelse 
og med deltagelse fra såvel den lokale drift som ad-
ministration. Det sikrer, at der er forståelse, ejerskab 
og input hele vejen rundt.

Samtidig understreger Birte Juul Pedersen, at det jo 
er ude i afdelingerne, at råderetskataloget skal leve 
og fungere. ”Derfor vil jeg i hvert fald tage det op i 
de afdelingsbestyrelser, hvor jeg er mentor. Vi skal 
kigge det igennem en ekstra gang og sørge for, at de 
kommer hele vejen rundt”.

Råderetskatalogerne skal 
vedtages på afdelingsmødet. 
Derfor skal det formidles klart 
til beboerne, hvad sådan et 
katalog betyder. Også selv 
om et råderetskatalog ikke 
er noget statisk dokument. 
Ønsker beboerne at ændre 
eller tilføje noget i kataloget, så 
kan det foreslås og vedtages 
på et afdelingsmøde.  

Der har også været gang i råde-
retsarbejdet i Lejerbo Brøndby, 
København, Høng, Holbæk, Fa-
rum, Faxe, Helsingør, Thisted, 
Norddjurs, Randers, Hadsund 
og Skørping.
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Boligsocial medarbejder Mia Møller-Andersen var 
med til at gøre kommunalvalget til en fest i Holbæk.
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Ideen til at gøre demokratiets fest-
dag til noget, der skulle markeres 
i Vangen, kom via et fælles projekt 
mellem Holbæk Boligselskab, Le-
jerbo, Holbæk Kommunes Integrati-
onsråd og Ung Holbæk, der gik ud 
på at øge valgdeltagelsen. Tovhol-
der i Vangkvarterets boligsociale 
team var Mia Møller-Andersen, der 
er boligsocial medarbejder med 
fokus på bl.a. demokrati:

”I Vangen blev vi centrum for at 
holde et valgmøde, hvor vi havde 
13 politikere ude. Flere af dem var 
spidskandidater bl.a. den kandidat, 
der endte med at blive borgmester 
i Holbæk. Der kom omkring 120 
mennesker, primært beboere, men 
også nogle udefrakommende. Det 
var en fantastisk oplevelse at være 
sammen om, og viste i den grad 
mangfoldigheden herude. Der var 
både unge, midaldrende, ældre 
og endda også et par børn, der 
var kommet med, fordi mor ellers 
ikke kunne deltage.” 

Som på ethvert klassisk vælger-
møde var der mulighed for at stille 
spørgsmål, og selvom tiden var 
knap, var spørgelysten stor. Helle 

Blüitgen, der ud over at være beboer 
i Vangen også er valgtilforordnet, 
husker i sær ét spørgsmål: 

”Det var det sidste spørgsmål, og 
det var også det allerbedste. Der 
var en, som spurgte, hvad de som 
politikere var mest stolte over i Hol-
bæk Kommune. Det var rigtig godt, 
for det gjorde, at de skulle tænke 
positivt. Det hele skulle ikke bare 
være negativt og nogens skyld.”

Efter den mere traditionelle del af 
vælgermødet var der mulighed for, 
at beboere og andre fremmødte 
kunne møde politikerne en-til-en 
i fælleshusets cafe. Her kunne de 
beboere, der måske ikke havde 
lyst til at stille spørgsmål i det åbne 
forum, få en mulighed for at tale 
med politikerne på tomandshånd. 

DEMOKRATIETS DAG
På selve valgdagen var der også 
gang i områdets fælleshus:

”Vi havde besluttet, at den her 
valgdag skulle samle folk, og 
derfor ville vi have dem ud af 
lejlighederne. Så vi lavede en 

DEMOKRATIET
BLEV FEJRET I HOLBÆK 
Kommunalvalget i november blev markeret i Vangkvarteret i Holbæk. Det boligsociale projekt 
inviterede til både vælgermøde og valgfest, og det blev en bragende succes med mange delta-
gere og gode snakke om både politik og alt muligt andet.

dag, hvor der var aktiviteter i fæl-
leshuset hele dagen. Vi begyndte 
kl. 10 med morgenmad, fortsatte 
dagen igennem og endte med 70 
spisende til aftensmad, lavet af 
Vangens bydelsmødre. Der var 
mulighed for at gå med hen og 
stemme sammen, og det var vi ca. 
12, der endte med at gøre. Og der 
var helt sikkert nogen blandt dem, 
der ikke ville have været nede og 
stemme, hvis ikke de havde kun-
net følges. Det var fællesskabet, 
og det, at vi var flere, der stemte 
sammen, der gjorde, at de følte 
sig som en del af det,” fortæller 
Mia, og bliver suppleret af Helle: 

”Jeg så nogen fra Vangen, der 
kom sammen i små grupper, og 
jeg tror, at nogen af dem ikke var 
kommet derned, hvis ikke andre 
lige havde taget dem med. Og der 
tror jeg bestemt, at valgmødet og 
snakken herude om valget op til har 
været med til at gøre en forskel.” 

UD OG BANKE PÅ
Op til valget var Mia og andre 
medarbejdere fra det boligsociale 
projekt rundt og ringe på alle 
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dørklokker i Vangen og opfordre 
beboerne til at bruge deres stemme 
aktivt og fortælle om både vælg-
ermødet og valgfesten. Og her 
blev det endnu engang tydeligt 
for Mia, hvor stor en værdi der er 
i at komme rundt til alle Vangens 
beboere: 

”Hver gang vi tager turen rundt, 
opnår vi resultater.  Jo flere gange 
vi kommer ud, jo mere synlige vi 
er, og jo mere genkendelige vi 
bliver, jo nemmere bliver det også 

at få trukket nogle af beboerne 
ned og benytte nogen af alle de 
gode tilbud, vi har.” 

Og det er noget, Helle tydeligt 
har kunnet se over de senere år: 
”Vores fælleshus har været cen-
trum for rigtig mange aktiviteter og 
arrangementer, fx bydelsmødre. 
Det har været med til at ændre på 
mentaliteten, simpelthen”. 

Og Mia tilføjer: 
”Det er ikke altid, vi fra det bo-

ligsociale projekt kan rykke så 
meget ved at have en holdning 
eller en mening og sige, hvad den 
ene eller den anden skal gøre, eller 
hvad der ville være godt for dem 
eller det danske samfund. 

Det er mere i kulturen, det ligger. 
Så når der er nogen, der går hen 
og stemmer, siger til andre, at det 
skal de gøre, fordi det er godt og 
også får dem til at forstå, hvad det 
handler om, så rykker det. Det er 
der, det virkelig giver noget”.   

Helle Blüitgen (th.) på sin plads som valgtilfor-
ordnet i Bjergmarkshallen i Holbæk. Til venstre 

ses Layla Abdi, der var nede og stemme for 
første gang. I midten ses boligsocial projektle-

der Lis Franciska Jensen. 

Fælleshuset i Vangen huser et bredt udvalg af 
aktiviteter for og især med beboerne. Også i 

forbindelse med valget.

Layla Abdi stemte for 
første gang i sit liv til 
kommunalvalget i 2017. 
”Gennem min skole, og 
fordi jeg er bydelsmor, 
har jeg lært om valget 
den her gang. Det er ikke 
første gang, jeg har kun-
net stemme, men jeg har 
ikke været interesseret i 
det tidligere. Men den her 
gang lærte jeg noget om 
det inden. Der var et op-
læg for os bydelsmødre 
om valget, og hvad det 
vil sige at stemme. Også 
det helt praktiske med 
hvordan man gør det. 
Og på grund af de ting 
føler jeg nu et ansvar for 
at være mere aktiv i det 
danske samfund og gå 
hen og stemme.”

Årsm
agasin 2017    /          /

18



RUNDT OM LEJERBO

Hejsegilde ved Hobro
I 2017 gik byggeriet af 26 energirigtige familie-
boliger i Kirketerp ved Hobro i gang. Og som tra-
ditionen byder det, skulle der naturligvis holdes 
rejsegilde. Men byggeriet er opført med store fær-
digproducerede moduler, som blev hejst på plads. 
Derfor blev rejsegildet i stedet til et hejsegilde til-
bage i september. De traditionelle taler, kransen 
og pølserne var der dog styr på, så byggeriet kun-
ne blive fejret efter alle kunstens regler.  

Velkommen til Skuderløse
I 2017 traf boligorganisationen Skuderløse Selvejende Byg-
gevirksomhed beslutning om at fusionere med Lejerbo Faxe 
med virkning fra årsskiftet. Boligorganisationen består af 7 
enkelthuse på hver deres store grund i Skuderløse ved Faxe.

Frivillighedspris til Maglehøj
Frivilligforeningen Maglehøj blev i 2017 tildelt 
Frivilligprisen i Halsnæs. Prisen gik til Mag-
lehøj, fordi de med deres arbejde forebygger 
ensomhed, skaber fællesskaber og gør en 
kæmpe forskel for sårbare børn og voksne i 
området. Med prisen fulgte 5000 kr. Forenin-
gens arbejde kan følges på Maglehøjs Face-
bookside, Maglehøj Nyt. 

Demokrati for de yngste 
Knap 20 børn og unge koldinggensere i alderen 9 til 17 
år har i løbet af de seneste år arbejde med demokrati – 
godt hjulpet af Lejerbos kursusafdeling på bestilling fra 
BylivKolding. De har øvet sig og diskuteret, hvad der 
gør demokrati godt, og hvorfor det nogle gange også er 
svært. De unge var blandt andet på besøg på Christians-
borg og Christiania for at blive klogere på, hvor forskel-
ligt demokrati kan udleves. 
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SKALLERUPPARKEN, AALBORG

1. Afdelingen er opført i 1972.

2. Helhedsplanen omfatter totalrenovering af eksiste-
rende boligtyper og indretning af nye boligtyper. 
Nye facader, vinduer, tage og installationer. Ny 
infrastruktur og renovering af grønne arealer. Nye 
carporte.

3. Alle afdelingens 216 boliger bliver berørt. 89 boliger 
nedlægges og laves om til andre boligtyper.

4. Renoveringen kommer til at koste 235 mio. kr.

5. Skema A og B er godkendt. Forventet aflevering 
oktober 2020.

DAMMENE, BRØNDBY

1. Afdelingen er opført i 1963-64.

2. Helhedsplan med opretning for blandt andet skim-
mel. Efterisolering, nye vinduer og døre, nyt tag og 
nye installationer. Nye køkkener og forbedring af 
bad mv. 

3. Alle afdelingens 163 lejemål er omfattet.

4. Renoveringen koster godt 253 mio. kr.

5. Skema A og B er godkendt. Byggearbejderne for-
ventes færdige i sommeren 2019.

De fire store

I øjeblikket er Lejerbo i gang med fire store renoveringssager, som er fordelt 
ud over landet. Det berører beboere i Aalborg, Brøndby, Rødovre og Næstved. 
Tilsammen er det renoveringer for mere end 1 mia. kr.

RENOVERINGSSAGER
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TJØRNEPARKEN, RØDOVRE

1. Tjørneparken er opført i 1957-59.

2. Helhedsplanen indeholder blandt andet en komplet 
renovering af stueetager. Stuelejlighederne udvides 
med en ny havestue, og planløsningerne i boligerne 
revideres.  Nye køkkener og badeværelser på 1. sal 
renoveres totalt. Mange af afdelingens gavllejligheder 
opdeles i 2 mindre lejemål. Bygningsinfrastrukturen 
opdateres. 

3. Tjørneparken består af 198 lejemål. 

4. Renoveringens budget er på ca. 345 mio. kr.

5. Skema A er godkendt, og skema B forventes i 
efteråret 2018. Byggeriet forventes afsluttet ultimo 
2020.

SKOVPARKEN, NÆSTVED 

1. Skovparken er opført i 1982.

2. Helhedsplanen indeholder blandt andet udbedring af 
rådskader, nye gulve, nye indervægge, nye badevæ-
relser og køkkener, nye installationer, miljøarbejder 
udvendigt og indretning af 50 tilgængelighedsboliger.

3. Alle afdelingens 220 boliger bliver berørte.

4. Budgettet er på 258 mio.kr.

5. Skema A er godkendt, og skema B forventes god-
kendt i sensommeren 2018. Renoveringen forventes 
afsluttet i begyndelsen af 2020.
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Effektiviseringskravet er over os. Skal vi nå i mål med vores andel af de 1,5 
mia., den almene branche skal effektivisere for, så kræver det både ideer og 
handlekraft. Og selv om det er organisationsbestyrelsernes ansvar, så klares 
den slags bedst i fællesskab.
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EFFEKTIV TETEN
Sammen om



 I region Kolding, der dækker organisa-
tionerne Horsens, Tinglev, Kolding, 

Vejle og Nyborg, har man længe 
arbejdet med effektiviseringstanker 
og -tiltag. Selv om forretningsfører 
Torben Krogh i mange sammenhænge 
har været den, der har givet bolden 
op, så er han langt fra alene om 
opgaven. Det er først og fremmest 
organisationsbestyrelserne, som har 
ansvaret for effektiviseringen, men 
også ansatte på regionskontoret, 
folkene i driften og kolleger i Valby 
har spillet med. 

HJÆLP TIL PROCES OG VÆRKTØJER
For eksempel var Torben, et par 
ansatte fra regionskontoret og regio-
nens 6 lokalinspektører i september 
på seminar. Målet var, at hver enkelt 
lokalinspektør kunne gå hjem med en 
handleplan under armen med input til 
effektiviseringer. Til at hjælpe sig på 
vej havde deltagerne allieret sig med 
Jacob Klit-Hansen og Maria Kolby 
Rasmussen fra Drift, Vedligehold, 
Indkøb & Udbud i administrationen. 

Deres opgave var at hjælpe lokalin-
spektørerne på vej i processen og 
give dem indblik i en række værktøjer 
til effektivisering. Ideen var, at de 
konkrete initiativer skulle kickstartes, 
og det skulle naturligvis ske med 

udgangspunkt i hver enkelt områdes 
potentialer.

”Når man bliver bedt om at løse sine 
opgaver på en anden måde, end man 
plejer, så kan det godt være svært at 
se, hvor man skal ende og begynde. 
Det kan vi hjælpe med. Både fordi 
vi ser tingene lidt mere udefra, og 
fordi vi kender nogle af de metoder 
og værktøjer, man kan bruge i en ef-
fektiviseringssammenhæng”, fortæller 
Jacob Klit-Hansen. 

KAN DET GØRES ANDERLEDES?
De værktøjer, der kom i spil på se-
minaret, er værktøjer som bedre 
organisering, planlægning, bedre 
udnyttelse af maskiner og teknologi – 
og så selvfølgelig indkøb. Det er ikke 
nødvendigvis raketvidenskab, men er 
overvejelser som for eksempel: Kan 
vi fordele opgaverne anderledes? 
Er det billigere at købe ydelser som 
snerydningen ude i byen? Kan vi 
omlægge friarealerne, så de kræver 
mindre pleje og vedligeholdelse? 
Bør vi overveje investeringer i ener-

gioptimering, indkøb af for eksempel 
robotplæneklippere og så videre?

Men også udgangspunktet blev der 
kigget på: Ved vi, hvor meget tid vi 
bruger på at slå 100 kvadratmeter græs 
eller tømme containere? Hvad koster 
det at klippe hæk? Hvor meget bruger 
vi på afspadsering? Altså viden om, 
hvad vi bruger af ressourcer i dag, 
og hvad vi har til rådighed.

I områderne Horsens, Nyborg og 
Vejle er man faktisk allerede ved at 
være i mål med opmåling af græs, 
hæk, fliser og så videre. Og dermed 
har man et rigtig godt udgangspunkt 
for, at organisationsbestyrelserne kan 
træffe nye beslutninger.

FÆLLES HJÆLP
Torben Krogh understreger, at det jo 
ikke er ham, der reelt sætter de enkelte 
tiltag i søen. Men han kan være med til 
at skubbe lidt til ”plejer”, så den daglige 
opgaveløsning kan tænkes anderledes. 
Og ved fælles hjælp er der nu mange 
større og mindre tiltag under vejs i 
regionen. På den måde sidder den 
enkelte organisationsbestyrelse ikke 
helt alene i bestræbelserne på at nå 
målene. Der er mange, som bidrager 
til at finde løsninger, der gør driften 
af boligerne så effektiv som muligt. 

Gule sedler var et af arbejdsred-
skaberne, da ansatte fra Kolding-
regionen arbejdede med ideer til 
effektiviseringer.
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Tilbage i 2016 indgik regeringen, KL 
og BL en aftale om effektiviseringer 
i den almene sektor. Aftalen gik ud 
på, at den almene sektor inden ud-
gangen af 2020 skal effektivisere for 
1,5 mia. kr. på driften af de almene 
boliger. For Lejerbo svarer det til et 
besparelsespotentiale på omkring 
120 mio. kr.

Det er op til den enkelte boligorga-
nisation at beslutte, hvordan og hvor 
meget der skal effektiviseres hos dem.
I Lejerbo har vi et digitalt ledelses-
rapporteringsværktøj, der kan give 
os et overblik over, hvordan det går 
med effektiviseringerne. Værktøjet 
viser udviklingen i udgifterne på de 
konti, der er omfattet af effektivise-
ringskravet, i kroner og ører. Både 
på den enkelte konto og samlet set. 

Værktøjet kan vise tallene for Lejerbo 
som helhed og bryde dem ned på den 
enkelte region, på organisationer og 
på den enkelte afdeling. På den måde 
er det både muligt at holde øje med 
udviklingen i den enkelte organisation 
og at sammenligne den med andre 
Lejerbo-organisationer.

Tallene er baseret på regnskabstal-
lene for de seneste tre år, det vil sige 
for organisationernes regnskabsår 
afsluttet i 2014, 2015, 2016 og 2017 
indtil 30/9.

De samlede tal for Lejerbo ser så-
dan ud:

Også inden for Lejerbos organisationer 
er der store forskelle: Den afdeling, 
som anvender mindst, har en udgift 
på 201,9 kr. pr. kvm., og den, som 
anvender mest, en udgift på 368,4 
kr. pr. kvm.

Fra vores budgetter ved vi, at vi fort-
sætter den gode udvikling. Vi har med 
den viste udvikling samlet set reduceret 
omkostningerne med op til 25 mio. kr, 
så der er stadig et stort potentiale for 
yderligere effektiviseringer.

Tallene kan ikke direkte sammenlignes 
med ministeriets nøgletal. I ministeriets 
tal indgår også en løbende korrektion 
som følge af ændringer i beboersam-
mensætning. Det betyder, at tallet 
typisk vil være noget større, end hvad 
der fremgår af de reale besparelser.

PÅ VEJ MED 

Effektiviseringerne skal resultere i et lavere forbrug på en række konti. 
Og i Lejerbo kan vi ved hjælp af vores it-værktøjer holde øje med, at ud-
viklingen går den rigtige vej.

effektiviseringerne

2014 2015 2016

283,9 kr. pr. kvm. 278,9 kr. pr. kvm. 276,9 kr. pr. kvm

kr. pr. kvm
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109 Renovation

110 Forsikringer

111 Energiforbrug

112.1 Administrationsbidrag

114 Løn til ejendomsfunktionærer

115 Almindelige vedligeholdelse

117 Istandsættelse ved fraflytning

KONTI, SOM ER OMFATTET AF EFFEKTIVISERINGSKRAVET 
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DE SAMLEDE TAL FOR LEJERBO

283,9 kr. pr. kvm
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PILOTER
i arbejdstøj
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Selvom det måske kan se nemt 
ud at styre dronen, så er det 

bestemt ikke tilfældet. Og for at må 
flyve med drone skal certifikatet 
erhverves, hvilket er en større 
omgang: 

”Det tog 4 dage med både teori og 
praksis. Der var en gennemgang af 
lovgivningen; hvor man må flyve, 
hvornår man må flyve, regler for 
udstyret, kortlæsning og meget 
andet. Vi må fx ikke flyve ind over 
folk, og vi skal holde nogle sik-
kerhedsafstande alt efter, hvor højt 

dronen flyver,” fortæller Jannik og 
bliver suppleret af Claus:  

”Efter de 4 dage havde vi A-licen-
sen, men fordi vores drone her i 
BB er så stor, som den er, skal vi 
op på en B-licens. Det kræver en 
flyveprøve, hvor du skal have en 
censor med ud på en flyveplads.”

ALSIDIGE FLYVEOPGAVER
Også flyveprøven gik godt for de 
to ejendomsfunktionærer, og de 
kan i dag udføre flyveoperatio-

ner rundt om i Brøndby 
Boligselskabs 9 afde-
linger. Og her har det 
vist sig, at droner er 
gode arbejdsredskaber 
på stort set alle typer 

I 2017 kunne Jannik Hoffmann, førstemand i Brøndby Boligselskabs 
afdeling 601-0, og Claus Jørgensen, varmemester i afdeling 604-0 
ligeledes Brøndby Boligselskab, skrive en ny titel på visitkortet: Dro-
nepilot.

bygninger. For alt, hvad der har 
med klimaskærmen at gøre, kan 
efterses med dronens kamera. 
Selv en et-etagers vaskeribygning 
i Claus’ afdeling:

”Der er måske 5 meter op på taget 
af vaskeriet, men i stedet for at en 
af os skal op og kravle og tage bil-
leder, så satte vi dronen i luften. 
Det sjove var, at idet vi var i gang, 
var der en beboer, som havde 
henvendt sig på ejendomskontoret 
om, at der var noget, der hang ud 
fra tagrenden, og fint – så løb vi 
da lige hen og kiggede på det, nu 
vi var i gang,” 

Jannik og Claus har også været 
rundt i nogle af BB’s afdelinger, 
hvor dronen for alvor er kommet 
til vejrs. Her skulle højhusene 
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i Brøndby Strand have efterset 
betonen, og hvorfor ikke lade dro-
nen gøre arbejdet. Jannik havde 
styringen den dag: 

”Det var en vild opgave! De der 
kastevinde oppe langs bygningen i 
50 meters højde gav altså sved på 
panden. Jeg stod der og kiggede 
lodret op i luften for at holde øje 
med dronen og fik hold i nakken, 
men vi var nødt til at komme helt 
tæt på for at kunne se skaderne. 
Der var jeg altså nødt til en enkelt 
gang lige at bede om en pause. 
Men det gik.” 

TÆT PARLØB
Det er et lovkrav, at den, der styrer 
dronen, også hele tiden kan se 
den. Derfor er Claus og Jannik 
helst ude at flyve sammen, så den 
ene kan styre selve dronen, mens 
den anden, via en iPad, kan styre 

dronens kamera og tage billeder 
eller video. Ofte har de også en 
eller flere gårdmænd med til at 
stå og holde øje, forklarer Claus: 

”Vi står altså og er enormt foku-
serede, når vi flyver. Den ene på 
dronen og den anden på iPad og 
kamera og så lige pludselig står 
der en beboer ved siden af én. 
Han er inden for sikkerhedszonen, 
og det går ikke. Vi fortæller på 
afdelingernes infoskærme, når vi 
skal flyve i deres område, men det 
her med droner er stadig så nyt og 
spændende, at selvom vi beder 
folk respektere afspærringerne, 
så tiltrækker dronen altså bare 
mennesker.”

Men selvom Claus og Jannik synes, 
det er sjovt at flyve med droner 
og gerne bruger noget fritid på at 
øve sig, så er der også økonomi i 
projektet. Tidligere var afdelingerne 

nødt til at leje en lift, når fx betonen 
på et højhus skulle efterses. Det 
betød leje af en dyr lift bare for 
at kunne SE eventuelle skader. I 
dag kan dronen sendes op, og så 
kan man vente med liften, til det 
egentlige arbejde skal udføres. Og 
planerne for fremtiden er også på 
plads: et termisk kamera:

”Det er noget fx forsyningsselskabet 
HOFOR er i gang med allerede 
nu, hvor de flyver op og filmer 
ledningerne, og på den måde kan 
se, hvor der er udslip. Vi kan bruge 
det på vores klimaskærme, eller 
hvis der er et udslip fra nogle rør, 
varme eller et eller andet i jorden. 
Den reagerer på varme og kulde, 
og viser et billede af, hvor der fx 
mangler isolering eller er utæthe-
der. Men vi har jo kun set en lille 
del af, hvad droner kan bruges til,” 
slutter Claus.   

Claus og Jannik skal flyve med dronen mindst 
5 timer om året for at holde deres licens aktivt. 

For at holde styr på flyvningen er der krav om, 
at piloterne fører logbog over deres flyvninger. 
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Det er faktisk ikke højden på bygningerne i en afdeling eller 
organisation, der afgør, hvorvidt det kan være en god ide med 
droner. Det, man i stedet skal vurdere, er, om man har tilstræk-
kelig stor bygningsmasse til, at man selv skal uddanne piloter og 
købe droner, eller om man skal købe sig til ydelsen ude i byen.

Brøndby Boligselskab vandt i 
2017 1. PRISEN, da årets initia-

tivpriser blev uddelt i forbindelse med 
landsrepræsentantskabsmødet 16. maj. 

Prisen på 25.000 kroner FIK BB FOR 
DERES INNOVATIVE ARBEJDE 
MED AT GØRE DRIFTEN MERE 
EFFEKTIV OG FOR AT UDNYTTE 

MODERNE TEKNOLOGI, som 
fx droner, på en smart måde. 
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15. maj 
afd. 1229-0 Haraldsvej, 
Vejen, 1. spadestik. 71 
familieboliger.6. april 

afd. 952-1, 952-2, 
952-3 Ryesgade II/
Fussingsvej, Horsens, 
1. spadestik. 20 fami-
lieboliger.

1. februar 
afd. 457-0 Nørre Søpark, 
København, indflytning. 
6 familieboliger.

14. februar 
afd. 997-0 Botilbuddet 
Vingen, Hillerød, 1. spa-
destik. 20 plejeboliger. 

11. januar 
afd. 1228-0 Kirketerp, 
Hobro, 1. spadestik. 
26 familieboliger.

Det pibler frem med nye Lejerbo-afdelinger over alt i landet. Her får du overblikket 
over årets nybyggerier og spadestik.

Nybyggeri og spadestik 2017

JANUAR FEBRUAR APRIL MAJ

Årsm
agasin 2017    /          /

30
Nørre Søpark Ryesgade II/FussingsvejKirketerp Haraldsvej



17. september 
afd. 1219-0 Teglga-
ardsvej, Kolding, 1. 
spadestik. 27 ung-
domsboliger.

1. november 
afd. 959-0 Grejsdal 
Åpark, Vejle, indflyt-
ning. 28 familieboliger.

1. november 
afd. 997-0 Botilbud-
det Vingen, Hillerød, 
indflytning. 20 pleje-
boliger.

15. november 
afd. 905-0 Dortheavej, 
København, indflyt-
ning. 65 familieboliger 
og 1 ungdomsbolig.

1. december
afd. 798-3 Byparken 
II, Skjern, indflytning 
anden etape. I alt 20 
familieboliger.

19. december 
afd. 1225-0, 1225-1 
Teglværkskrogen, 
Asnæs, 1. spadestik. 
12 familieboliger og 6 
ungdomsboliger.

27. juni 
afd. 1223-0 Skole-
gade, Grindsted, 1. 
spadestik. 46 familie-
boliger.

1. juli 
afd. 798-3 Byparken 
II, Skjern, indflytning 
første etape. I alt 20 
familieboliger.

Nybyggeri og spadestik 2017

JUNI-JULI SEPTEMBER NOVEMBER DECEMBER
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Verdenspremiere: 
CIRKULÆRE ALMENE BOLIGER

Med projektet Circle House har Lejerbo og en 
lang række samarbejdspartnere taget hul på 
arbejdet med at opføre verdens første almene 
boligbyggeri efter cirkulære principper. Det 
betyder, at 90 % af byggematerialerne kan 
genanvendes.

HVEM STÅR BAG? 
Lejerbo, 3XN arkitekters innovationsenhed GXN, 
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar 
(FBSA), MT Højgaard og SBi ved Aalborg Univer-
sitet København er gået sammen om projektet. 

Herudover involverer projektet flere af de ledende 
virksomheder inden for byggeriet: MT Højgaard, 
Spæncom, Dansk Beton, Peikko Group, VELFAC, 
ROCKWOOL, Orbicon, KOMPROMENT, Caverion, 
Gyproc, RGS 90, NCC, Kingo, Tscherning, Tarkett, 
Vandkunsten, Lendager Arkitekter, Responsible 
Assets, KALK. 

Alle disse virksomheder —  fra beton- og vindues-
producenter til arkitekter, entreprenører og 
nedrivere — deltager i at beskrive og demon-
strere løsninger, der gør, at cirkulært byggeri 
kan opføres på markedsvilkår og på denne måde 
blive skalerbart. 
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 Projektet er et udviklingsprojekt, men resultatet 
bliver meget konkret: 60 almene familieboliger 

i Lisbjerg i udkanten af Aarhus. Det er planen, at 
boligerne skal være klar til indflytning i 2020. Udover 
at blive hjem for 60 familier, så skal boligerne også 
fungere som en demonstrationsmodel, der undervejs 
kan give viden om og erfaringer inden for cirkulært 
boligbyggeri. Projektet skal simpelthen vise, hvordan 
miljømæssig bæredygtighed og økonomisk gevinst 
kan gå hånd i hånd.

HVORFOR SKAL BYGGERI NU VÆRE CIRKULÆRT? 
I dag stammer 40 pct. af den globale opvarmning på 
den ene eller den anden måde fra byggeriet. Blandt 
andet fra produktion og transport af byggematerialer. 
Og i Danmark ved vi, at 30 pct. af de samlede affalds-
mængder stammer fra byggeriet. 

Der er altså tale om et meget stort energiforbrug og 
meget store mængder affald. Undersøgelser viser 
derfor, at hvis man finder metoder til at skille bygge-
materialer ad og genbruge dem, så vil det have stor 
betydning for den bæredygtige økonomi i Danmark.
 
Et andet bemærkelsesværdigt træk ved projektet er den 
store tilslutning fra byggebranchen. Foruden Lejerbo 
er det både arkitekter, entreprenører, producenter og 
nedrivere, der er med i projektet. Herudover er projektet 
støttet med midler fra Miljøstyrelsens udviklings- og 
demonstrationspulje.

LEJERBO BYDER IND
Når Lejerbos bygge- og udviklingsafdeling 
sammen med Lejerbo Aarhus er gået 
ind i projektet, så er det ikke kun af 
altruistiske grunde. Det er også fordi, 
Lejerbo ligesom alle andre almene 
boligselskaber er interesserede i 
at bygge, så driften af boligerne 
bliver smartest og billigst mulig. 
Og med et cirkulært byggeri vil det 

for eksempel være muligt at skifte dele som facade-
beklædning, vinduesrammer og så videre ud, uden 
at ødelægge andre bygningsdele eller være nødt til 
at skifte dem også.

Formand for Lejerbo Aarhus, Inge Køster mener: ”Vi skal 
som alment boligselskab gå forrest i bæredygtigheds-
tanken. Det er vigtigt, at vi tager det samfundsansvar 
på os. Og så synes jeg da, at det bliver en fjer i hatten 
på os i Lejerbo Aarhus og i hele Lejerbo, som vi skal 
være rigtigt stolte af.”

GODT FOR BEBOERNE
Bygge- og udviklingschef Gerti Axelsen siger: ”Vi for-
venter, at vi i det cirkulære boligbyggeri kan forenkle og 
effektivisere vedligeholdelsen og driften på udvalgte 
områder, og det er jo godt for huslejen. Men vi forventer 
også, at byggeriet vil kunne give beboerne et endnu 
større ejerskab og indflydelse på deres individuelle 
bolig. Når de enkelte bygningsdele kan skiftes uden 
alt for store bygningsindgreb, giver det mulighed for 
lokal prægning og tilpasning, er vores ambition”. 

”Det cirkulære boligbyggeri er kun i sin vorden. Circle 
House kan med sine 60 boliger ikke alene revolutionere 
markedet og efterspørgslen på cirkulært byggeri – men 
vi kan være med til at sætte en dagsorden og udvikle 
forretningsmodellen, så også det almene kan være med. 
Vi mener ikke, at den cirkulære dagsorden skal være 
forbeholdt en lille eksklusiv skare, der har råd, men 
netop skal og kan udbredes til alle dele af byggeriet 
for at flytte noget i det store perspektiv”, uddyber Gerti.

Og Inge Køster er helt sikker på, at der ikke 
bliver problemer med at leje boligerne 

ud: ”Med de tanker, der ligger bag 
byggeriet, vil jeg tro, at der vil 

være rigtig mange interesserede 
boligsøgende. Det bliver nyt og 
spændende at komme til at bo 

b o i. En spændende udfordring, 
s o m mange gerne vil være med til”.  

90 %
GENANVENDELSE
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Portoen stiger og stiger, mens brevene 
er længere og længere tid undervejs. 
Den kombination kan kun give dårligere 
og dyrere service til de mange tusinde 
boligsøgende, der hvert år modtager 
et boligtilbud fra Lejerbo.

Med det udgangspunkt var det oplagt 
at sætte gang i et projekt, der skulle 
gøre det muligt at sende boligtilbuddene 
digitalt til de boligsøgende, der ønsker 
det. Og med Lejerbos integrerede 
it-system var grundlaget tilstede, da 
hovedbestyrelsen bevilgede penge til 
projektet tilbage i 2016. 

116.000 breve
De senere år er der udsendt cirka 
116.000 breve med boligtilbud. Udover 
portoen koster sådan et boligtilbud 
naturligvis papir, kuverter og arbejds-
tid. En beregning viste, at hvis 85 % 
af alle boligtilbuddene kunne sendes 
ud elektronisk, så ville det give en 
årlig besparelse på godt 1,3 mio. kr. 

Sådan en besparelse var selvfølgelig 
ikke til at sige nej til. Projektet blev 
derfor sat i værk, og ved udgangen af 
februar 2017 var løsningen implemen-
teret i alle Lejerbos organisationer. 

Strømlinet og kundevenligt
Projektet blev til i et samarbejde mellem 
udlejningsmedarbejdere, it-afdelingen 
og kommunikation. Dermed et det et 
godt eksempel på, hvordan tværgående 
samarbejde kan løfte en opgave og 
gøre Lejerbo lidt mere strømlinet og 
lidt mere kundevenligt.

Der er løbende blevet gjort reklame for 
løsningen, som de boligsøgende skal 
sige ja tak til, før vi må sende dem mails 
med boligtilbud. Men i december 2017 
havde så mange sagt ja, at godt 80 % 
af alle boligtilbud blev sendt ud digitalt. 
Målet var, at 85 % skulle sendes ud 
digitalt et år efter implementeringen. 
Så de 80 % efter 10 måneder må siges 
at være godkendt. 

BOLIGTILBUD
– en digital succes
I 2017 blev det muligt for 
de boligsøgende i Lejerbo 
at modtage boligtilbud 
digitalt. Og den mulighed 
har rigtig mange heldigvis 
benyttet sig af.
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Hanne Køhlert
(administrativt personale)

Indtrådt første gang: 10-11-2011

Bent Nielsen
(ejendomsfunktionærer)

Indtrådt første gang: 1-4-2014
Erik Gemmer

Indtrådt første gang: 21-5-2001

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

Gunnar Sørensen
Indtrådt første gang: 1-9-1994

Erik Fallesen
Indtrådt første gang: 14-5-2003

Lejerbos hovedbestyrelse 2017
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Finn Holten
Indtrådt første gang: 19-5-2015

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

Bente Castenschiold
Indtrådt første gang: 19-5-2016

Inge Køster
Indtrådt første gang: 10-11-2016

Helle Worm
Indtrådt første gang: 15-5-2007

Anne Sakariassen
Indtrådt første gang: 31-10-2013

Bernd Kjelland
Indtrådt første gang: 16-5-2017
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HOVEDBESTYRELSEN
Anne Sakariassen (B)
Bent Jacobsen (B)
Bent Nielsen (Ejd.funk)
Bente Castenschiold (B)
Bernd Kjelland (B)
Bjarne S. Hansen (B)
Børge Olsen (F)
Erik Fallesen (F)
Erik Gemmer (B)
Finn Holten (B)
Gunnar Sørensen (B) 
Hanne Køhlert (Adm.pers.)
Helle Worm (B)
Inge Køster (B)
Poul Erik Traulsen (B)

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB 
I RØDOVRE
Jens Kalf (B)
Michael Kaadtmann (B)

BOLIGSELSKABET HOLSTEBRO
Conni Duedahl Andersen (B)
Jens Ovesen (B)
Niels Chr. Hansen (B)
Ole Bielefeldt (B)
Sten Armose (B)
Verner Jensen (B)

BO-VITA
Ann Urbrand (K)
Darwich Mostapha El-Ali (B)
Erik Bruhn (B)
Fremming Georg (B)
Flemming Grandal (B)
Hussein Hassan Fitian (B)
Jan Hyttel (B)
Kirsten Bjørnton (B)
Marianne Jørgensen (B)
Ole Markussen (B)
Sheku Amadu Jalloh (B)
Youssef Senounou (B)

BORNHOLM
Kim Johansen (B)
Inge Gerd Christiansen (B)

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)
Jørn Nysum Schoop (B)
Kim Christophersen (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 (B)
Jan Holm (B)
Kjeld Ivan Mikkelsen (B)
Lona Fernandez Ruiz (B)

FREDERIKSBORG
Connie Frederiksen (B)
Chresten Krabbe (B)
Christian Mølgaard Vogelius (B)
Per Lørup (B)

FREDERIKSVÆRK
Aksel Borresen (F)
Helle Eiholm (B)
Käte Petersen (B)

GENTOFTE
Kirsten Wulff (B)
Leif Hansen (B)

GLADSAXE
Lone Pedersen (B)
Niels Espersen (B)

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

GULDBORGSUND
Inge Holtse (B)
Lis Nygaard (F)

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

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

HELSINGØR
Claus Schnoor Hansen (K)
Eva Ryberg (B)

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

HOLBÆK
Anne-Bodil Olsen (B)
Bent Sode Hansen (B)
Finn Madsen (B)
Ingelise Jensen (B)
Robert Juhl (B)

HOLSTEBRO
Joan Lago Kaspersen (B)
Per Sandfeld Nissen (B)
Sara Stephansen (B)

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

HVIDOVRE
Eva Clasen-Nyqvist (B)
Eva Olsen (B)
Hanne Hansen (B)
Michael Madsen (B)
Mariane Skytte (B)
Søren Rosenlund (B)
Thomas Kallehauge (B)

Landsrepræsentatskabets medlemmer

K = kommunalt udpeget     B = beboervalgt     F = udpeget af administrationsorganisationen     R = udpeget af boligorganisationens repræsentantskab 
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HØJE-TAASTRUP
Henrik Nielsen (B)
Mogens Hamburger (B)
Nita Birk Christensen (B)

KALUNDBORG
Karl Erik Pedersen (B)
Niels Krøyer (B)
(Pr. 1. maj 2018 yderligere 1 repræsentant 
efter sammenlægning med Høng & Omegn)

KOLDING
Bent Jacobsen (B)
Helle Jensen (B)
Line Georgsen (B)
Nanna Maria Greising (B)
Ole Christensen (B)
Per B. Jensen (R)
René Pedersen (B)
Ulla Hein (B)

KØGE BUGT
Johnny Jensen (B)
Kaj Hansen (B)
Matthias Hansen (B)

LOLLAND
Connie Andersen (B)
Mogens Hansen (R)

LYNGBY
Elissaveta C. Agner (B)
Bent Hansen (B)

NORDDJURS
Ejvind Nielsen (B)
Henrik Sørensen (B)

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

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

ODDER
Anne Wirring (B)
Steen Nielsen (B)

RANDERS
Bent Hansen (B)
Gert Thorsen (B)
Nicholai Holst (B)

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

RØDOVRE
Gert Christiansen (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)

STEVNS
Anny Borch Jensen (B)
Mogens Tolstrup Christensen (F)

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
Mads Sloth Andersen (B)
Marianne Hougaard (B)

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

AALBORG
Anette Guldfeldt (B)
Birger Brix (R)
Birgit Stokbro (B)  
Birte Juul Pedersen (B)
Helge Larsen (R)
Kenneth Høfler (B)
 
AARHUS
Lars Madsen (B)
Mangler p.t. 1 repræsentant

3. april 2018
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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

AALBORG

Østre Havnepromenade 10
9000 Aalborg
Tlf: 70 12 13 10
Fax: 38 12 14 74
E-mail: aalborg@lejerbo.dk
Organisationer: Aalborg, Randers, 
Hadsund, Thisted, Århus, Norddjurs, 
Odder, Skørping.

 

HOLSTEBRO

Thorsvej 96
7500 Holstebro
Tlf: 70 12 13 10
E-mail: info@bsh.dk
holstebro@lejerbo.dk
Organisationer: Boligselskabet 
Holstebro, Brande, Herning, Holstebro, 
Skanderborg, Skjern, Struer, Lemvig, 
Trehøje.

   

KOLDING

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

  

NÆSTVED

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

HOLBÆK

Kasernevej 75
4300 Holbæk 
Tlf: 70 12 13 10
Fax: 38 12 13 76
E-mail: holbaek@lejerbo.dk
Organisationer: Boligselskabet for Høng  
& Omegn, Holbæk, Kalundborg.
 

  BRØNDBY

Nygårds Plads 21
2605 Brøndby
Tlf: 38 12 13 53
Fax: 36 35 15 12
E-mail: bb@lejerbo.dk
Organisationer: Brøndby Boligselskab.
 

  
LOKALKONTOR 
NORDSJÆLLAND

Huginsvej 1 B
Postboks 239
3400 Hillerød
Tlf: 70 12 13 10
Fax: 38 12 14 93
E-mail: hilleroed@lejerbo.dk
Organisationer: Farum, Fredensborg, 
Frederiksborg, Frederiksværk, 
Helsingør, Rudersdal.

FORVALTNINGSGRUPPE
KØBENHAVN

Gl. Køge Landevej 26 
2500 Valby
Tlf: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 98
E-mail: kbh@lejerbo.dk
Organisationer: Bo-Vita (København). 

FORVALTNINGSGRUPPE 
STORKØBENHAVN

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

UDLEJNING 
HOVEDSTADSOMRÅDET

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

Lejerbos regionskontorer
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