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Et jubilæum er altid en god anledning til at minde 
os selv og hinanden om vores rødder; hvad 
kommer vi fra? Og hvad er vi sat i verden for? I 
artiklen ”Lejerne tog skeen i egen hånd” får vi 
blandt andet historien om Lejerbos fødsel og det 
samfund, der udgjorde baggrunden for det.  Men 
selvom der er løbet meget vand i åen siden 1944, 
så er Lejerbos 75 år gamle formålsbeskrivelse 
alligevel forunderlig aktuel: ”Lejerbo skal plan
lægge, opføre og administrere samfundsnyttigt og 
økonomisk boligbyggeri. Boligselskabet Lejerbo 
skal medvirke ved boligspørgsmålets løsning, 
såvel hvad dets økonomiske, sociale, hygiejniske 
som dets æstetiske side angår.”

Kernen i Lejerbo
Netop det formål er også kernen i vores virksomhed 
i dag, og det fortæller vi om i andre af magasinets 
historier. Også i dag hjælper vi kommunerne med 
at løfte de boligmæssige udfordringer; vi byg
ger boliger, der både kan betales af almindelige 
indkomster og af små indkomster; vi hjælper 
vanskeligt stillede familier til et ferieophold i en 
trængt hverdag; vi bygger bæredygtigt og sundt.
Den gamle formålsbeskrivelse er vores fokus, 
både når vi møder nutidens udfordringer, og når 
vi skal træffe beslutninger om Lejerbos fremtidige 
udvikling.

Klar opbakning
I 2018 valgte landsrepræsentantskabet ny lands
formand. Forud for valget havde hovedbestyrelsen 
og formandskabet haft orienteringsmøder såvel 

som mange snakke med organisationerne ude i 
landet. Fra alle sider lød en klar og tydelig op
bakning til Lejerbo. Tydelig var også beskeden 
til hovedbestyrelsen: skaf ro og koncentrer jer 
om at arbejde konstruktivt for et stærkt Lejerbo
fællesskab.

Den besked tog bestyrelsen til sig, og flere af 
resultaterne kan man få indblik i her i magasinet. 
Det gælder for eksempel historierne om forsik
ringsudbuddet og de nye visioner. 

Bugner af samfundsnytte
De nye visioner lægger en kurs for, hvor Lejerbo 
skal bevæge sig hen i de kommende år, blandt 
andet inden for beboerdemokrati, byggeri og 
bæredygtighed. Men vi kan ikke forudse alt. Ek
sempelvis havde ingen nok forudset regeringens 
parallelsamfundspakke, der betyder, at vi skal 
lægge planer for at omdanne eller fjerne almene 
familieboliger i Vangkvarteret i Holbæk. 

Via de boligsociale indsatser hjælper vi med at 
tage fat på udfordringer, der ikke bare hører til 
boligområdet men til hele lokalsamfundet. Og 
via de fysiske og strukturelle løsninger tager vi 
ansvaret på os for at forandre boligområdet. Hele 
tiden med udgangspunkt i hensynet til beboerne. 
På denne måde bugner Lejerbo af eksempler 
på samfundsnyttig aktivitet. Det er en ære 
og fornøjelse, at vi hver på vores måde kan 
bidrage til dette sammen med alle Lejerbos 
øvrige beboerdemokrater, frivillige, ansatte og 
samarbejdspartnere.

God læselyst!

Dette årsmagasin er også et jubilæumsmagasin, for Lejerbo fylder 75 år. 
I magasinet kigger vi derfor både tilbage på 2018, på den fjernere fortid 
og på den fremtid, der ligger lige om hjørnet.

75 år
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 Regnen silede ned over Hans 
Andersens trenchcoat, 
som efterhånden var godt 

gennemblødt. Det var september 
1945, og han stod på Lyngby 
Hovedgade med en trekantet 
murerske i sin ene hånd. Klar til 
at støbe grundstenen ind i en ny 
ejendom. Der kom et kort ophold 
i regnen, og Hans Andersen ud

førte ritualet. I samme bevægelse 
satte han en sand boligrevolution 
i gang. For da manden med den 
våde frakke satte grundstenen ind, 
viste han samtidig hele Danmark, 
at lejerne nu tog skeen i egen hånd. 
I løbet af de næste måneder kom 
90 færdige lejligheder til at stå 
klar her i Lyngby. Og de var vel at 
mærke ejet af lejerne selv. 

Lejerne tog skeen i egen hånd 
75 år med Lejerbo: 

”Et stykke historieskrivning, som i 
blændende glimt giver baggrunden 
for, at de organiserede lejere har 
startet deres eget boligselskab,” 
skrev SocialDemokraten dagen 
efter. 

Det første spæde skridt var blevet 
taget året før, da Hans Andersen 
havde stiftet organisationen Lejerbo. 

Hans Andersen var Lejerbos 
første formand og direktør.
Her står han med en model af et 
byggeprojekt foran en af Lejerbos 
tidligste logoer.

Tekst: Tommy Heisz
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Et vigtigt initiativ, der gav lejerne 
bedre forhold og mere indflydelse. 

Men historieskrivning lige
frem? For at forstå, hvorfor 
avisen dengang tog så store 
ord i brug, må vi et skridt 
tilbage i tiden. 

Vi lader derfor Hans Ander
sen stå med murerskeen i 
Lyngbys regn et øjeblik. 

Sov på kolde gulve
Før krigen havde boligsituationen 
i Danmark været rigtig dårlig, og 
de fem års besættelse havde kun 
gjort den værre. Mange havde svært 
ved at finde en bolig, og et stort 
antal lejere levede under horrible 
forhold hos private udlejere, der 
var langt mere optaget af profit 
end af lejernes ve og vel. 

Det stod klart, at der var brug for 
mange nye boliger, men krigstiden 
havde gjort det svært. Mursten, 
tømmer og cement var ikke til at 
opdrive, og kun få byggeprojekter 

blev sat i gang. Da krigen sluttede, 
blev der lagt et endnu større pres 
på boligmarkedet. Et stort antal 
flygtninge strømmede til Danmark, 
og danskere, som i krigsårene var 
fortrukket til det neutrale Sverige, 
vendte hjem. I København opstod 
der nærmest desperate tilstande. 
I sommeren 1945 kunne aviserne 
fortælle om, hvordan hundredvis 

af hjemløse københavnere måtte 
overnatte på de hårde og kolde 
gulve ved de underjordiske toiletter 
under Rådhuspladsen. 

”Det er pæne og respektable men
nesker, der nok har råd til at leje 
sig et værelse i byen, men de kan 
ingen værelse få,” skrev BT. – ”Det 
er umuligt at opdrive en seng i 
København. På hotellerne er der 
ingen pladser, og heller ikke hos 
folk, der normalt lejer værelser ud.” 

Det stod klart for alle, at der måtte 
gøres noget. Boligsituationen i 
Danmark var fuldstændig uholdbar. 
Danmarks Lejerforbund forsøgte 

at råbe indenrigsministeren op.  
Vurderingen lød, at der ville blive 
brug for op mod 100.000 nye boliger. 

Stædig og principfast
Lejerbos mission var klar fra star
ten i 1944: Danskerne skulle ikke 
blot have boliger; de skulle have 
ordentlige boliger, og de skulle 

have lov til selv at bestemme 
meget mere. 

Hans Andersen, manden 
bag, var vokset op i Randers 
og havde siden sin tidlige 
ungdom været optaget af 
at skabe bedre vilkår for 
arbejdere og samfundets 
udsatte. Han var oprindeligt 

snedker og havde i årevis været 
aktiv i arbejderbevægelsen. Det 
boligsociale var hans mærkesag.

”Han var en meget principfast 
mand,” husker Aksel Borresen, der 
som mangeårig beboerdemokrat 
i Lejerbo kom til at arbejde sam
men med Hans Andersen gennem 
flere årtier. – ”Et af hans helt klare 
principper var, at huslejen aldrig 
måtte overstige en arbejders ugeløn. 
Det princip afveg han aldrig fra.” 

Under mottoet "Værn dit hjem – og 
byg det selv" stiftede Hans An
dersen i marts 1944 Lejerbo sam
men med fire andre.  

Hans Andersen tog første spadestik 
på  Lejerbos første afdeling i 1945.

"Det er pæne og respektable 
mennesker, der nok har råd 
til at leje sig et værelse i byen, 
men de kan ingen værelse få”, 
skrev BT
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"Værn dit hjem 
– og byg det selv"

Missionen var at sørge for boliger til 
den del af befolkningen, som ikke 
selv ejede midler til at fremskaffe 
en egnet bolig. Som lejernes eget 
organ skulle Lejerbo fungere som 
hovedselskab for en række lokale 
boligselskaber. Lejerbo skulle plan
lægge, opføre og administrere 
samfundsnyttigt og økonomisk 
byggeri både i København og 
provinsen. 

I første omgang var det ikke nogen 
nem opgave. Materialer var stadig 
svære at skaffe. Men ihærdighed 
og stædighed lønner sig, og derfor 
kunne Hans Andersen halvandet år 
efter stiftelsen af Lejerbo stå med 
murerskeen i hånden på Lyngby 
Hovedgade og sætte det første 
storstilede byggeri i gang. 

Læger gik forrest 
Lejerbo kom de næste årtier til 
at være det store lokomotiv i en 
dansk boligrevolution. Men det 
var nu ikke, fordi organisationen 

var first mover, når det handlede 
om almennyttige boliger. Allerede 
efter koleraepidemien i 1853 var 
Lægeforeningen gået forrest med 
opførelsen af Brumleby på Østerbro 
i København– en klynge sunde 
huse, som skulle løfte arbejderne 
ud af slummen og forhindre nye 
epidemier. 

Flere lignende tiltag så dagens lys, 
og i 1920’erne begyndte almennyt
tige boligforeninger også at dukke 
op. Nu kunne arbejderne flytte ind 
i lejligheder, som ikke var ejet af 
profithungrende boligspekulanter. 
Men det var nu stadig et fåtal. I 
mellemkrigsårene var midlerne 
knappe, og der blev slet ikke byg
get boliger nok. 

I 1933 sørgede politikerne for store 
sociale reformer i det berømte 
Kanslergadeforlig. Her blev også 
den almennyttige tanke skrevet 
ned og gjort til lov. Men der måtte 
større politisk opbakning til, før 
danskerne for alvor kunne rykke i 

Ud fra mottoet ”Værn dit hjem – og byg 
det selv” var Lejerbos mål at opføre 
de bedste boliger til de billigste priser 
og at administrere boligerne i så nær 
kontakt med lejerne som muligt.
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almene boliger. Den kom i anden 
halvdel af 1940’erne, på samme 
tid som Lejerbos undfangelse, 
fortæller Poul Sverrild, historiker og 
forskningschef hos Forstadsmuseet 
i Hvidovre: 

”Fra politisk side kom der et afgør
ende dobbeltgreb i anden halvdel af 
1940’erne: Vi fik et boligministerium, 
og Statens Byggeforskningsinstitut 
blev grundlagt. Boligmanglen var 
enorm. Der manglede et sted mel
lem 100.000 og 200.000 boliger på 
det tidspunkt, og politikerne kunne 
godt se, at der måtte en målrettet 
indsats til.” 

Med politisk handling bag ordene 
var vejen banet for den succes, 
Lejerbo blev frontfigur for de næste 

årtier. Staten lånte i stor stil penge 
ud til nye byggerier. Boligmarkedet 
skulle flyttes væk fra private spe
kulanthænder og over på statens 
banehalvdel. 

Mere end en bolig
Solide og funktionelle boliger var 
vigtige. Men det hele handlede 
nu ikke kun om fire vægge og tag 
over hovedet. Missionen rakte 
længere end det. Bevæger man 
sig i 2019 ind i en Lejerboafdeling, 
kan man blive mødt af et leben 
uden lige.

Der er aktiviteter i fælleshuset, der 
er liv i de grønne områder, og der 
er inspirerende kunst i omgivel
serne. Alt det udspringer af den 

oprindelige tanke bag Lejerbo: Et 
hjem er mere end bare en bolig. 

I 1946 opkøbte Lejerbo et areal 
på 25 tønder land i Hvidovre. For 
første gang kunne man nu bygge 
et helt boligkvarter; en by i byen. 
Lejligheder i forskellige størrelser 
gav mulighed for at blande unge, 
midaldrende og ældre og folk med 
forskellig social status. Her var cen
tralvarme, altan og flotte parketgulve. 
Der var selskabslokale, fællesrum for 
de unge, et stort haveanlæg med 
legeplads, møntvaskeri og med tiden 
endda egen børnehave. Her var kort 
og godt alt, hvad man havde brug 
for. De nye boliger blev et attraktivt 
alternativ for børnefamilier, der boede 
under trange kår i storbyens mørke 
baggårde. 

Her ses Hvidovre- 
bebyggelsen på Søn-
derkærgårdens mark-
jord. De omkringlig-
gende grønne områder 
og gårdanlægget var 
det rene slaraffen-
land, særligt for bør-
nene, der hidtil havde 
været henvist til leg 
i byens smalle bag-
gårde og på fortovene.
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”For mange familier blev det op 
gennem 1950’erne og 60’erne den 
store drøm at komme ud at bo i det 
nye, der skød op. Her kunne man få 
det hele. Man skulle ikke længere 
tænke på de basale fornødenheder. 
Man kunne få et moderne køkken, 
og man kunne måske oven i købet 
få børneværelser. Man kunne få 
bogreoler, tv og grammofon. Alle de 
ting, der signalerede, at fremtiden 
var bedre end fortiden. Man kunne 
leve det gode liv,” siger Poul Sverrild. 

Ud over at give lejerne ordentlige 
forhold sørgede Lejerbo også for 
gennemsigtighed. Når huslejen 
blev betalt, fik man som lejer en 
udspecificeret kvittering, der viste, 
hvad de enkelte beløb var gået til. 
Der blev holdt penge tilbage til 
vedligeholdelse, så der ikke plud
selig kom uforudsete udgifter. Det 
skulle være trygt og forudsigeligt 
at bo til leje. 

Lejerbo ville samtidig gøre noget 
ekstra for dem, der havde det 

sværest. Eksempelvis de enlige 
mødre, som på den tid var hårdt 
spændt for. I 1952 blev der for 
første gang inviteret til feriekoloni 
for enlige mødre og deres børn. 
Lejerbo købte en ejendom på tre 
tønder land nær Hundested, og 
tilbød her en eller flere ugers ferie 
med transport og alle udgifter betalt. 
Børnene kunne lege på markerne, 
og mødrene kunne lade op i de 
åbne vidder og knytte venskaber 
med ligesindede. Feriekolonierne 
var blot et af flere eksempler på, 
hvordan de nye boformer handlede 
om meget mere end bare bolig. 

”I de årtier foregik der en omfattende 
demokratisering af hele samfundet. 
Arbejderne fik flere rettigheder, 
kvinderne fik mere at skulle have 
sagt, og alle fik lov til at bestemme 
mere over deres egen tid og deres 
egen livssituation. Demokrati er 
jo mange ting, når det kommer til 
stykket. Det handler ikke kun om 
stemmeret, men også om helbred, 
bolig og livsvilkår. 

I 50'erne og 60'erne så 
fremtiden pludselig lysere 
ud end fortiden, og man 
kunne leve det gode liv 
med moderne køkkener 
og måske et børneværelse. 
Der blev også mulighed 
for at få bogreoler, tv og 
grammofon.
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Lejerbos sociale 
en   ga  ge  ment og tank-
er om at hjælpe 
sam  fundets mindst 
bemidlede gav sig 
også udslag i, at Lej-
erbo oprettede en fe-
riekoloni for enlige 
mødre og deres børn. 
I 1952 blev der købt 
en ejendom i Lynæs 
til det gode formål.
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Bolig udviklingen spillede i høj grad 
sammen med den demokratiske 
udvikling, der fandt sted i de år,” 
siger Poul Sverrild.

 
Klar til omstilling 
Velfærdsopturen kunne ikke vare 
ved. Det blev hverdag igen. I 
1970’erne lagde oliekrise og øko
nomisk smalhals et alvorligt skær 
over Danmark. Men det var nu 
ikke noget, der satte en stopper 
for Lejerbos fremgang. I midten 
af 1970’erne rådede organisatio
nen over flere end 15.000 
lejemål, og der kom stadig 
flere til. 

Også i 1980’ernes kartof
felkurdage kom de almen
nyttige boliger til deres ret. En del 
danskere havde sat sig for dyrt 
og måtte sælge huset og flytte i 
lejebolig. Trange tider i Danmark 
betød selvfølgelig også trange tider 

i Lejerbo. I krisetider var der ikke 
samme muligheder for konstante 
forbedringer, og lejere, som havde 
det svært, kunne få ekstra brug 
for hjælp fra naboer. Men der var 
altid en særlig Lejerboånd, fortæl
ler Jørgen Erik Jensen, som har 
tilbragt et helt arbejdsliv i Lejerbo 
siden han i 1962 blev en del af 
organisationen:

”Jeg synes altid, at folk i Lejerbo 
– og det gælder faktisk lige fra 
administrationen til beboerne – har 
rykket sammen, når det gjaldt. 

Hvis noget skulle klares, eller hvis 
nogen havde det svært og havde 
brug for hjælp, så gjorde man det 
bare. Man mødte op og gav den 
en skalle.” 

I 1980’erne efterspurgte lejerne 
i højere grad boliger med et in
dividuelt præg, som var mere i 
retning af det parcelhusliv, man 
havde forladt eller ikke opnået på 
grund af den økonomiske krise. 
Lejerbo stod klar med boliger, 
der levede op til kravene. Man 
kunne få sin egen lille have, man 
kunne få husdyr, og man kunne 
være med til at sætte sit helt eget 
præg på rammerne. 

I 1990’erne ændrede demografien 
sig, da der blev markant flere ældre 

i det danske samfund. Og 
det var friske ældre med 
drømmene i behold. Færre 
ville på plejehjem, flere ville 
have en ordentlig bolig, der 
kunne give livskvalitet i livets 

efterår. Den virkelighed omstillede 
Lejerbo sig også hurtigt til. Om man 
var dement eller gangbesværet, 
havde Lejerbo en bolig, der pas
sede til den ældre. Og de mere 

Afdelingen Frydenshøj i Thi-
sted blev bygget i 80'erne, 
hvor lejerne begyndte at 
efterspørge lejeboliger, der 
lignede de traditionelle par-
celhuse. Man ville fx gerne 
have sin egen lille have.

"Folk i Lejerbo har rykket sam-
men, når det gjaldt"
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socialt anlagte kunne endda rykke 
i seniorbofællesskaber. 

I begyndelsen af det nye årtusind 
mødte Lejerbo en hidtil ukendt 
udfordring. Det blev sværere at 
leje de mange boliger ud. Væk
sten var enorm.  Finansminister 
Thor Pedersen konkluderede i 
2006, at det ”faktisk går så godt, 
at Danmark snart ejer hele ver
den”, og de afdragsfrie F1lån gav 
markedet for ejerboliger historisk 
medvind. Hvor en skilsmisse 
tidligere udløste to ansøgninger 
til Lejerbo eller et andet alment 
boligselskab, udløste den nu i 
stedet to boligkøb. Derfor måtte 
der i Lejerbo en ekstra indsats til 
for at forbedre boligerne, gøre dem 
mere attraktive og ikke mindst at 
fortælle historien om fordelene ved 
at bo til leje. Markedsføring blev 
rykket helt frem på dagsordenen. 

Det sikre ved udfordringer er, at 
de skifter konstant. Sådan gik det 
også efter finanskrisen og videre i 

2010’erne, hvor omverdenens krav 
til Lejerbo igen skiftede karakter. 
Kommunerne efterlyste nu billige 
boliger i stor stil. Fokus på bære
dygtighed var ikke en ny ting, men 
området har taget voldsom fart i 
det seneste årti. Lejerbo var hurtig 
til at reagere med løsninger som 
Energi0 boliger, DGNBcertifice
ring og senest Startbokonceptet.

Omstilling har været et nøgleord for 
Lejerbo. Gennem syv et halvt årti 
har elasticiteten i organisationen 
sørget for, at Lejerbo konstant har 
været i stand til at reagere på det 
omkringliggende samfund. 

Hans Andersen døde i 1982, så 
de seneste kapitler i fortællingen 
om Lejerbo har han ikke kunnet 
følge. Havde han kunnet det, måtte 
han have været stolt. For det var 
ikke bare grundstenen til en ny 
murstensbygning, han stod der i 
regnen i Lyngby og murede ind i 
1945. Han lagde grundstenen til et 
stykke danmarkshistorie.  

BEBOERNE VED BEDST 
Demokrati er indflydelse på 
vigtige beslutninger. I Lejerbo 
har det gennem årene altid 
været et princip, at beboerne 
er de største eksperter på deres 
egne boliger. 

I 1962 så man et godt eksempel. 
Her blev ”radiogymnastikpigen” 
Viola Nørløv sat i spidsen for 
en køkkengruppe i Lejerbo. 
Sammen med tre husmødre 
kom Nørløv med konkrete råd 
om, hvordan køkkenerne kunne 
forbedres i Lejerbos boliger. 
Husmødrene kom med mange 
eksempler på, at arkitekterne 
ikke altid havde tænkt sig lige 
godt om, når de tegnede køk-
kenerne. 

I 2010'erne kom der mere 
fokus på bæredygtighed, 
og Lejerbo var hurtig med 
løsninger som Energi-0 
boliger. Her ses  afdeling-
en Fasanvangen i Ishøj.
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1975: Lejerbo har nu over 
15.000 lejemål. 

1961: Danskerne går bil
amok. Lejerbo må sørge 
for parkeringspladser og 
garageanlæg.

1961: Ejendommen på 
Kristianiagade i Køben
havn bliver købt og ad
ministrationen flytter ind.

1963: Montagebygge
riet vinder for alvor frem. 
Mursten bliver fortrængt af 
præfabrikerede elementer. 

1966: Danskerne vil have 
mere hjælp til børnepas
ning. Over 20 Lejerbo
afdelinger har nu egne 
institutioner.

1951: Enlige mødre invi
teres første gang på som
merkoloni ved Hundested.
 
1952: Første byggeri i 
København, Islandsgår
den på Amager. 

1953: Sognegården i 
Hvidovre åbner som den 
første Lejerbobørnein
stitution med plads til 15 
spædbørn, 22 kravlebørn, 
30 småbørn og 80 børne
havebørn.  

1954: Lejerbo får nyt logo. 

1944: Lejerbo bliver stiftet 
og får sit første logo. 

1946: Det første byggeri 
er klar til indvielse i Lyngby.

1946: En ny boliglov stiller 
1 milliard kr. til rådighed 
for nyt byggeri og sikrer 
gode låneordninger. 

1947: Danmark får et 
boligministerium. 

1947: Lejerbo knopskyd
er flere steder i landet og 
har nu ni afdelinger. 

75 år med Lejerbo
Nedslag i historien

1940 1950 1960 1970
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2011: Energi0 boligen 
kommer på markedet.

2015: Beboerne flytter ind 
i Lejerbos første DGNB
certificerede boliger i Fa
sanvangen i Ishøj.

2019: Lejerbo fylder 75 år.

2000: Premiere på nyt 
byggeri med blandede 
ejerformer. Andelsbolig er 
side om side med leje
boliger. 

2002: De først aftaler om 
udlejning efter fleksible 
kriterier mellem Lejerbo
organisationer og kom
muner træder i kraft.

2004: Administrationens 
ejendom på Kristianiagade 
sælges.

2006: De første bo
ligsociale helhedsplaner 
starter op. Lejerbo har 
fire i første støtterunde, 
bl.a. Maglehøj i Frede
riksværk og Skjoldgården 
i Holstebro.

2007: Administrationen 
samles og flytter ind i ho
vedkontoret på Gammel 
Køge Landevej i Valby.

1994: Skandaleåret. Le
jerbo bliver genstand for 
en stor sag om misbrug 
af offentlige midler.  

1996: Økobølge. To øko
logiske byggerier står klar 
i Hillerød og Hjortshøj. 
Byggematerialet er bl.a. 
ubrændte sten. Der er fæl
les flisfyr, og regnvandet 
opsamles og genbruges 
i vaskeriet. 

1997: Lejerbo får sit nu
værende logo.

1981: Lejerbo får nyt logo.
 
1984: Kunst bliver et stort 
indsatsområde. Æstetik
ken skal fylde langt mere 
end tidligere. Der bliver 
indkøbt skulpturer til bo
ligområder, og der bliver 
bestilt særlige Lejerbo
plakater hos kunstnere. 

1986: Sig det med sang. 
Lejerbo får sin egen sang
bog. 

1980 1990 2000 2010

17



Robert Juhl
Lejerbo Holbæk

Beboerdemokrat siden 1980

Kenneth Høfler
Lejerbo Aalborg

Beboerdemokrat siden 1978

Lars Ellegaard, varmemester i 
Lejerbo Frederiksborg
Ansat i afd. 40 i 1979

ROBERT
Det har været en helt fantastisk 
udvikling, det kan jeg godt 
sige dig. Jeg har jo været med 
både i afdelingsbestyrelsen, i 
organisationsbestyrelsen og i 
landsrepræsentantskabet. Det 
har været meget, meget fint.

Den gang i 1980 var det lidt 
gammeldags og mere en-
kelt. Der var ikke nogen flotte 
kontor er eller driftschefer eller 
noget. Det var bare en forret-
ningsfører og en varmemester. 
Men efterhånden blev det 
bygget op til det, vi har i dag.

Jeg havde egentlig tænkt mig 
at stoppe med bestyrelses-
arbejdet til næste år, men nu 
tror jeg nok, at jeg tager en 
periode mere.

Hvordan har du oplevet Lejerbos udvikling? 

Det var dengang

KENNETH
Den største udvikling har 
været den beboerdemokra-
tiske. Da jeg første gang 
kom i afdelingsbestyrelsen, 
var det varmemesteren, der 
styrede hele afdelingen. Han 
bestemte, hvem der kom ind, 
og hvad der måtte bruges 
penge på. Nu er det beboerne 
og afdelingsbestyrelsen, der 
træffer beslutningerne.

Men udviklingen fortsætter, og 
spørgsmålet er, om vi ikke er 
ved at nå et mætningspunkt 
for beboerdemokratiet. Det 
kan blive så omfattende, at 
det skræmmer ellers kloge 
hoveder væk, fordi det sim-
pelthen bliver for meget. Og 
vi har jo en professionel ad-
ministration, der kan lægge 
tingene op for os, så det ikke 
bliver for overvældende.

LARS
Der har været stor udvikling 
igennem årene, og jeg har 
været med i hele processen. 
Da jeg startede i Lejerbos 
afd. 4-0, gik jeg alene, og 
der kunne gå halve år mel-
lem, at jeg var i kontakt med 
administrationen. Det var bare 
afdelingsbestyrelsen og mig, 
der kørte afdelingen. 

Efterhånden er der kommet 
meget mere administration 
til, og vi registrerer meget 
mere end den gang. På godt 
og ondt. 

Men den helt store foran-
dring har været EDB’en. Hele 
den udvikling har været rigtig 
spændende. Forretningsfører-
en sendte mig på kursus for 
at få PC-kørekort, og det blev 
min redning, at jeg kom med 
på vognen fra starten.

Senere fik vi så Emoove, 
vores elektroniske fraflytnings-
system; det fungerer bare og 
er en stor hjælp for os. 
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Hanne Hetland og Tina Brorly, administrationen
Begge ansat i 1982, fik hhv. medarbejdernumrene 49 og 40

HANNE: Det var et lille sted, vi blev ansat. Alle kendte hinanden. Jeg sad i teknisk afdeling og tog mig 
for eksempel både af personaleområdet, beboerklager, dryppende vandhaner og budgetmøder.

TINA: I og med at vi sad i det gamle hus inde i Kristianiagade, var der en hygge og en kultur, der var helt 
anderledes end nu. Men vi var jo også yngre. Og udviklingen er gået den vej, at man skal nå mere og mere. 

Den gang var bestyrelsesmøderne både i organisationerne og i hovedbestyrelsen helt anderledes, fordi 
borgmestre og kommunaldirektører sad med i bestyrelserne. Så alle beslutninger om nyt byggeri blev 
nærmest taget på bestyrelsesmøderne. Nu er der jo en helt anden politisk diskussion, og det foregår på 
en helt anden måde. 

HANNE: Der er efterhånden kommet så mange love og regler, som vi skal overholde. Der var ikke helt 
så mange i begyndelsen. Nu er der persondata, og alt det ekstra, der kommer til. Man har ikke altid tid til 
at lægge mærke til, hvor sjovt det er. 

TINA: I begyndelsen udlejede man også efter ”trangs- og behovprincippet”, der var ingen venteliste. Så 
hvis nogen stod på gaden og havde brug for en lejlighed, så fik de én uden at have været skrevet op på 
en venteliste. Så var det udlejningschefen, som vurderede, hvem der skulle have en lejlighed. 

HANNE: Men jeg er nu stadig glad for at gå på arbejde. 

TINA: Jeg er også rigtig glad for at være her.

HANNE: Faktisk er det eneste tidspunkt, jeg ikke har været det, da vi havde Lejerbo-sagen i ´94, for 
da hang journalisterne i vores vindueskarme og filmede. Det var forfærdeligt.

Og så var vi ikke så glade for at skulle flytte til Valby. Men jeg er blevet glad for det.

TINA: Jeg må indrømme, at jeg også var tvivlende overfor at skulle flytte herud i starten. Men det er en 
fordel, at man hele tiden har sine kolleger at kunne snakke med og sparre med. Det er blevet rigtig godt.

HANNE: Og man kan spørge direktørerne direkte, for de sidder der jo. I gamle dage skulle man først 
forbi en direktionssekretær. 
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Hvad skete der?
I sommeren 2017 opsagde Bo-Vita sin administra-
tionsaftale med Lejerbo. Hen over sommeren og 
efteråret forhandlede man dog videre med Lejerbo 
for at se, om der kunne findes en løsning for et 
fremtidigt samarbejde. Det lykkedes at finde løs-
ninger på de administrative knuder, men én knude 
kunne imidlertid ikke løses op: Bo-Vita insisterede 
på en fast plads i Lejerbos hovedbestyrelse. Og 
sådan en vedtægtsændring, som det ville kræve, 
ønskede hovedbestyrelsen ikke at bakke op om med 
udgangspunkt i, at en fast plads i bestyrelsen strider 
mod tanken om det beboerdemokratiske fællesskab.

Det resulterede i, at Bo-Vita i november 2017 gav 
endeligt besked om, at de ville melde sig ud af fæl-
lesskabet. Den 1. juli 2018 overgik administrationen 
af Bo-Vita til Bo-Vest.

Kort efter Bo-Vitas endelige udmelding i november 
2017 meddelte Alfabos formand, der på daværende 

tidspunkt også var landsformand for Lejerbo, at 
de ligeledes ønskede at opsige administrationsaf-
talen med Lejerbo. Formålet med opsigelsen var 
at oprette egen administration for dels at komme 
tættere på beboerne, dels at kunne administrere 
for bare 2500 kr. Altså for en lavere pris end nogen 
anden boligorganisation i landet. Alfabo trådte ud 
af Lejerbo den 1. januar 2019.

Hvad har det betydet?
Konsekvenserne har 
været tydelige. An-
tallet af admini-
strerede enheder i 
Lejerbo er gået fra 
omkring 43.000 til 
ca. 35.000. Det har 
naturligvis krævet 
tilpassede budget-
ter, og ikke mindst 

To forlod fællesskabet – 51 blev
2018 blev året, hvor Lejerbo-fællesskabet gik fra 53 boligorganisatio-
ner til 51, da Bo-Vita (tidligere Lejerbo København) og Alfabo (tidlige-
re Lejerbo Kolding) forlod fællesskabet. Men hvad skete der egentlig? 
Og hvordan tacklede Lejerbo sådan en forandring?
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har det betydet en tilpasning af organisationen og 
antallet af medarbejdere. 

Ad to omgange har vi måttet sige farvel til gode 
kolleger og dygtige ansatte. I alt er der blevet ned-
lagt 50 stillinger. Det har været en hård proces for 
alle i administrationen. Både for de, der er blevet 
opsagt, og for de, der er blevet tilbage. Men alle 
har gjort deres bedste for at få tingene til at glide, 
og har loyalt arbejdet for at løse de opgaver, der 
var nødvendige. 

Og heldigvis har an-
dre virksomheder 
efterspurgt de med-
arbejdere, der ikke 
længere var plads til 
i Lejerbo. De har alle 
fundet jobs i eller 
uden for den almene 
sektor.

De organisationer, der er blevet i Lejerbo-fællesskabet, 
har valgt at udtrykke deres opbakning og tiltro til 
såvel hovedbestyrelsen som administrationen. På 
orienteringsmøder, landsrepræsentantskabsmøde, 
valgkredsmøder og i den daglige kontakt har mange 
givet udtryk for, at man nu rykker sammen i bussen 
og gør fællesskabet endnu stærkere.

Klar til fremtiden
Så selv om de to udmeldelser af fællesskabet har 
haft konsekvenser, følelsesmæssigt såvel som 
økonomisk og ressourcemæssigt, så er Lejerbo 
lige så klar som altid til at tage teten og forme sin 
egen fremtid. En fremtid, der kommer til at indeholde 
bæredygtige løsninger i byggeri og drift, digitale 
serviceydelser og mange flere af de tiltag, der ligger 
i Lejerbos nye visioner. Men først og fremmest klar 
til at påtage sig den forpligtelse, der ligger i navnet 
Lejerbo og i at skulle skabe Rum for liv.

To forlod fællesskabet – 51 blev

HAR VI TIDLIGERE MISTET BOLIGORGANISATIONER? 

Ja, tilbage i 1998 meldte Tranemosegård i Brøndby 
sig ud af Lejerbo.

HAR VI GENNEM ÅRENE FÅET NYE MEDLEMMER? 
Ja, alene de seneste år har vi kunnet sige velkommen 
til 5 boligorganisationer: Boligselskabet Holstebro 
(2011), AB af 1946 Højby (2014), Haslev Boligforening 
(2015), Boligselskabet Høng og Omegn (2016) og 
Skuderløse Selvejende Byggevirksomhed (2018).

Hertil kommer plejeboliger, legatboliger og så videre.
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Lejerbos landsformændEn landsformand 
har til opgave at 
lede hovedbestyrel-
sen, sikre profes-
sionel og forsvarlig 
drift af administra-
tionsorganisationen 
og repræsentere 
Lejerbo i forhold 
til omverdenen 
og Lejerbos med-
lemsorganisationer.  
Landsformanden 
bliver valgt for to år 
ad gangen på Lejer-
bos landsrepræsen-
tantskabsmøde.

HANS ANDERSEN
Formand i 1944-1969

Hans Andersen var 
uddannet snedker. 
Han var formand for 
Københavns Husle
jerforening i ca. 10 år 
fra 1940, og forbunds
formand for Danmarks 
Lejerforbund i 22 år fra 
1941. Hans Andersen 
stiftede Lejerbo i 1944, 
hvor han var formand 
og administrerende 
direktør til 1969. Des
uden var han medlem 
af Københavns Borger
repræsentation, sad 
i Socialdemokratiets 
hovedbestyrelse og i 
bestyrelsen for Førende 
Kreditforeninger.

1944 HANS HALVORSEN
Formand i 1969- 983

Hans Halvorsen var ud
dannet værktøjsmager 
og havde tidligere gjort 
karriere i Københavns 
Huslejerforening og 
Danmarks Lejerfor
bund, hvor han blev for
mand. Her arrangerede 
han en sammenslut
ningskongres mellem 
Danmarks Lejerfor
bund og De Samvir
kende Lejerforeninger, 
hvor foreningerne blev 
slået sammen til det, vi 
i dag kender som LLO, 
hvor Hans Halvorsen 
fortsatte som formand. 
Herfra kom han så til 
Lejerbo – i 1980 blev 
han også administre
rende direktør.

1969

PER LAURSEN
Formand i 1983-1987

Per Laursen var oprin
deligt uddannet finme
kaniker. Han kom fra 
Danmarks Lejerfor
bund, hvor han bl.a. 
var landssekretær og 
siden blev han for
mand for LLO (Lejernes 
Landsorganisation). 
Sideløbende var han 
medlem af bestyrelsen 
for Lejerbo, hvor han 
senere blev formand 
og siden direktør.

1983

KLAUS HANSEN
Formand i 1987-1994

Klaus Hansen var op
rindeligt uddannet elek
triker. Han blev senere 
medlem af bestyrelsen 
i LLO (Lejernes Lands
organisation), hvor han 
efterfulgte Per Laursen 
som formand og sam
tidig blev formand for 
Lejerbo.

1987
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MOGENS PLESNER  
MATHIASEN
Formand i 1994-2006

Mogens Plesner Ma
thiasen har en lang 
karriere i kriminalpo
litiet bag sig. Mogens 
stoppede i politiet for 
i stedet at kunne kon
centrere sig 100 % om 
arbejdet som Lejerbos 
landsformand – et job 
der indebar en del rej
ser rundt om i landet 
til mange møder, spa
destik og rejsegilder.

1994
BENT BUNDGÅRD 
Formand i 2006-2010

Bent Bundgaard var fra 
Sejlflod i Nordjylland. 
Han gik ud af folke
skolen som 14årig 
og kom i lære som 
elektriker, men tog 
siden en uddannelse 
som folkeskolelærer. 
Bent blev i 1979 ud
peget af kommunen til 
at sidde i bestyrelsen 
for Lejerbo Sejlflod 
og sad i nogle år som 
bestyrelsesmedlem 
i en række Lejerbo
organisationer rundt 
om i landet, inden han 
blev formand i 2006.

2006 KENNETH HØFLER
Formand i 2010-2016

Kenneth Høfler blev 
uddannet til politibe
tjent og var ansat hos 
politiet, indtil han gik 
på pension. Kenneth 
har boet i den samme 
Lejerboafdeling i Aal
borg siden 1975 og i 
den samme lejlighed 
siden 1978. Han star
tede som medlem af 
afdelingsbestyrelsen i 
sin egen boligafdeling 
i 1978 og blev senere 
en del af organisations
bestyrelsen i Aalborg. 
I 1996 indtrådte han 
som medlem af ho
vedbestyrelsen.

2010

BENT JACOBSEN
Formand i 2016-2017

Oprindelig uddannet 
gas og vandmester, 
men har også uddan
nelse som maskin
ingeniør og data
matiker. Bent var en 
årrække formand for 
Lejerbo Koldings be
styrelse og har også 
siddet som formand 
for Lejerbo Horsens. 

2016

GUNNAR SØRENSEN
Formand fra 2017

Gunnar Sørensen er 
uddannet jurist og ad
vokat. Han flyttede i 
1983 ind i en nyopført 
Lejerboafdeling på 
Frederiksberg og blev 
på første afdelings
møde valgt ind i afde
lingsbestyrelsen. Året 
efter blev han valgt til 
afdelingsformand, og 
har været det siden.  I 
1987 blev Gunnar valgt 
ind i organisationsbe
styrelsen, hvor han 
kort efter blev valgt til 
næstformand og siden 
blev formand. I 1994 
blev Gunnar valgt ind 
i hovedbestyrelsen.

2017
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DEN LILLE HELHEDSPLAN 
I HASLEV

Projektleder for den boligsociale hel
hedsplan i Haslev, Berit Pallesen, byder 
indenfor på sit hyggelige kontor; her 
står grønne planter i vindueskarmen 
side om side med hæklede kaktusser 
og frøer i forskellige udgaver.  For vi 
er jo i Frøgården.

Helhedsplanen dækker alene Lejerbo 
Faxes boligafdeling Frøgården. Planen 
er den anden af sin slags i afdeling
en og løber i sit sidste år. Projektet 
har en fuldtidsansat projektleder, to 
deltidsansatte aktivitetsmedarbej
dere og en deltidsansat kommunal 
projektmedarbejder.

DE SMÅ TING
Berit, hvilken type projekt er 
det her?

”Vi fokuserer på tre områder: Børn, 

de fejer om sommeren, de støvsuger 
i kælderen, maler vores bord og 
bænkesæt og vasker molokkerne. 
Vi stiller krav til dem og lærer dem at 
have et job. Og vi kan virkelig se, at 
det rykker dem. De kommer videre 
i fritidsjobs uden for Frøgården, og 
mange af dem kommer videre i ud
dannelsessystemet. Det gør mig glad 
i låget”, smiler Berit.

”Vi hjælper også ungerne ud i fritids
aktiviteter, hvis de gerne vil have 
hjælp til det. Hvis der kommer en, 
som godt kunne tænke sig at gå til 
spejder eller noget andet, så kan min 
medarbejder hjælpe med kontakten 

unge og familier, Uddannelse, beskæf
tigelse & erhverv og Beboernetværk, 
inddragelse & demokrati.  Vi lægger 
meget vægt på nogle af de almindelige, 
dagligdags små ting, som jeg synes 
somme tider bliver overset. Noget så 
banalt som en fastelavnsfest hvor be
boerne møder hinanden, deres børn 
møder hinanden, og vi når at få en 
snak med dem. Jamen, så er jorden 
jo gødet”, forklarer Berit.

”Det er virkelig et issue for mig, at vi 
ikke skal ind og varetage kommunale 
kerneopgaver, men i stedet understøtte 
og hjælpe på en anden måde”.

IKKE ALLE ER RONALDO
Kan du give et eksempel på, 
hvad det så er for aktiviteter, 
I laver?

”Ja, for eksempel vores lommepen
geprojekt. Her kan de 1315 årige få 
deres første fritidsjob hos os. Arbejds
miljømæssigt er det jo begrænset, hvor 
meget man må, når man er 13 år. Men 

gør en forskel
Boligsociale indsatser 

Lejerbo har gennem alle årene arbejdet med boligsociale 
indsatser i den ene eller den anden form. Med eller uden 
helhedsplan og i større eller mindre skala. Fælles for ind-
satserne er, at de gør en forskel for beboerne og for det om-
råde, de arbejder i. Mød her et mindre projekt fra Haslev og 
et stort projekt fra Køge.
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og måske tage med ud og besøge 
bemeldte forening.”

En medarbejder i helhedsplanen har 
også fået god kontakt til den lokale 
fodboldklub og fået mange af Frøgård
ens børn med. I en periode var en 
af projektets medarbejdere med til 
træningen, for som Berit siger: 

”Mange af vores børn mener alle sam
men, at de er Ronaldo og opfører sig 
også sådan. Jeg kan godt forstå, at 
en ung træner på 17 år med 40 børn 
ikke lige magter det. Så kan vi tage 
en medarbejder med i et stykke tid 
for at regulere det lidt. For vi synes, 

at det er vigtigt, at ungerne kommer 
uden for Frøgården”.

Hvorfor er det vigtigt?
”Hvis de får nogle andre kammera
ter og er optaget af træning flere 
gange om ugen, så har det måske 
en kriminalpræventiv virkning. De 
får også et bredere netværk, som er 
vigtigt for dem senere hen. Vi synes, 
det er vigtigt, at de bliver en del af 
lokalsamfundet”.

SAMARBEJDE EFTER BEHOV
Helhedsplanens medarbejdere har 
samarbejde med både skoler, dag

institutioner, kommunen, SSP og så 
videre, primært efter behov. ”Vi over
render ikke hinanden, men sætter os 
sammen, hvis der er anledning til det”, 
forklarer Berit. ”Jeg har været her i 
mange år og har et godt netværk, så 
vi kan få skabt de tråde og kontakter, 
som vores beboere jo af gode grunde 
ikke har”.

Aktiviteter rettet mod de voksne er 
der også i Frøgården. For eksempel 
i form af et jobværksted, gåture og 
kaffeklub. Og så understøtter hel
hedsplanen aktiviteter, der køres 
af frivillige fra eksempelvis Dansk 
Flygtningehjælp. 

Hvad skal der ske efter 2019, 
når helhedsplanen udløber?

”Beboerne er bekymrede for, hvad 
der skal ske efter 2019. Dem, der 
har boet her i mange år, ved godt, 
at den boligsociale indsats gør en 
forskel. Der er kommet ro på, og 
vores ry ude i byen er absolut blevet 
forbedret.”

Berit Pallesen er leder af det boligsociale 
projekt i Frøgården i Haslev. Frøgården er 
blevet så velkørende, at det boligsociale 
arbejde videreføres uden Landsbyg
gefondens hjælp, når projektet udløber 
ved årets udgang.

27



”Men vi har besluttet os for ikke at 
søge støtte fra Landsbyggefonden 
igen. Vores tal er simpelthen blevet 
for gode. Til gengæld er både bolig
organisationen og afdelingen villige 
til at spytte penge i en boligsocial 
indsats. Så det satser vi på at kunne 
klare den vej rundt”.

SAMFUNDET ER OGSÅ FOR DEM
I er jo en lille helhedsplan, 
der alene dækker Frøgårdens 
254 boliger. Hvilke fordele og 
ulemper har det?

”Altså ulempen er selvfølgelig, at vi 
også er meget alene og ikke umiddel
bart har andre at lege med. Men der 
er faktisk ikke rigtigt mulighed for at 
lave et fællessekretariat i lokalområdet. 
Det ville ikke give så meget mening, 
hvis vi skulle samarbejde med nogen 
helt i Slagelse eller Køge”.

”Fordelen er, at vi selv bestemmer, og 
at vi kan fokusere helt på Frøgården 
og dens dejlige beboere”.

Hvordan synes du, at I arbejder 
samfundsnyttigt?

”Hernede gør vi det ved at forsøge at få 
inddraget vores beboere i samfundet. 
Prøve at få dem integreret, så de får 
en oplevelse af, at samfundet også er 
for dem. Men vi prøver også at give 
dem noget almindelig pli. At gøre 
dem opmærksomme på, hvordan vi 
behandler hinanden og lokalsamfund
et”, fortæller Berit.

”Og så er vi med til at løfte mennesker, 
som hænger på en tynd pind. Vi hjælper 
med at gøre vejen lettere. Der synes 
jeg absolut, at vi gør en forskel”.

I Køge er helhedsplanen organiseret 
som et samarbejde mellem kommunen 
og de fire boligorganisationer Køge 
Boligselskab, DAB, Boligselskabet 
Sjælland og Lejerbo med boligafdelin
gen Søparken. Vi har bedt boligsocial 
sekretariatsleder Mikkel Pedersen 
fortælle om arbejdet.

EN STÆRK BESTYRELSE
Mikkel, hvad er I for en type 
projekt?

”I begyndelsen var det, hvad man 
kunne kalde en førstegenerations 
boligsocial indsats. Det handlede 
meget om at hjælpe beboerne 1 til 1 
og om at få beboerne til at tage større 
ansvar”, begynder Mikkel. ”Siden har 
vi lavet om på strategierne og fore
taget massiv fundraising.  Vi lægger 
større vægt på et facilliterende og 
netværksbaseret perspektiv. Altså at 
vi sætter projekter og strategier i gang, 
som dels bygger på de ressourcer, 
som beboerne selv har, dels på de 
ressourcer, vi kan tiltrække udefra”.

I helhedsplanen er der ansat 12 
medarbejdere, og den rummer et 
hav af forskellige aktiviteter, initiativer 
og projekter for beboerne i de mere 
end 2500 boliger, som områderne 
har tilsammen.  

Hvordan styrer I de mange 
aktiviteter og projekter, så I 
bevarer overblikket?

”Vi er organiseret med en boligsocial 
bestyrelse, hvor blandet andet Køges 

borgmester, Marie Stærke, og flere 
andre politikere sidder sammen med 
organisationsbestyrelsesmedlemmer 
fra de fire boligområder”, forklarer 
Mikkel. ”Under bestyrelsen er der fire 
delaftaler med hver sin styregruppe. 
De fire delaftaler svarer til fokusom
råderne i helhedsplanen og dækker 
Tryghed & trivsel, Forældreindsats, 
Uddannelse & beskæftigelse og 
Kriminalpræventiv indsats. Under 
hver af de fire delaftaler er der så en 
masse arbejdsgrupper, som laver alt 
det daglige arbejde”.

300 FRITIDSJOBS
Kan du give nogle eksempler 
på, hvad det arbejde består af?

”Vi har en ret succesfuld fritidsjob
indsats. En medarbejder har brugt 
alle sine kontakter og bygget et 
netværk op, så vi har 60 forskellige 
virksomheder i lokalområdet, som 
er med til at få børn og unge under 
18 år i fritidsjobs. Faktisk har vi nået 
at lave 300 fritidsjobs. Og det skal 
selvfølgelig fejres med kage med 
300 lys i”, griner Mikkel. ”Så har 
vi en mentorindsats sammen med 
kommunen, som bygger videre på 
det med fritidsjobbene i forhold til 
de ældste og får dem videre i prak
tik eller lærepladser eller skoleforløb. 
Det er også blevet til en tæt gruppe 
omkring de mest udsatte unge, hvor 
vi sidder sammen med Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, ungecentret 
og SSP hver eneste uge og sikrer os, 
at tingene går den rigtige vej for hver 
enkelt af de unge.”

I det hele taget er antallet af lokale 
samarbejdspartnere stort for helheds
planen i Køge: kommunale instanser, 

DEN STOREHELHEDSPLAN 
I KØGE
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idrætsklubber, Get2sport, 
DIF, virksomheder, skoler, 
uddannelsesinstitutioner, 
Powerjobsøgerne, Køge 
Museum og så videre og 
så videre. 

ALLE SKAL I GANG
I har meget samarbejde med 
lokalområdet?

”Ja, vi vil gerne have interaktionen. Det 
er jo med til at øge mulighederne for 
alle parter. Der er en fantastisk vækst 
i Køge i disse år, og vores mantra er 
at være med på den vækst, så vi får 
alle i gang. Alle, der kan krybe og gå”.

Hvad er fordelen ved en stor 
helhedsplan som jeres?

”Fordelen er selvfølgelig større volu
men, og når vi laver ansøgninger bliver 
det med en vis vægt. Vi repræsenterer 
5000 af kommunens borgere, så vi 
er bare en mere interessant samar
bejdspartner”.  

”Det giver os også muligheder for at 
fundraise, for det er i sig selv tem

melig krævende. For eksempel er vi 
gået sammen med det boligsociale 
samarbejde Greve Nord og en række 
samarbejdspartnere om at søge 
penge fra A.P. Møllers Fond for sim
pelthen at få de muskler, det kræver. 
Heldigvis lykkedes det, så vi nu har 
fået 8,7 mio. kr. fra fonden til fritidsjobs 
og forløb inden for faglige erhverv. 
Det vil sige håndværksfagene, SOSU, 
pædagog, frisør og så videre”.

VI ER IKKE KOMMUNEN
Er der også en ulempe ved at 
være så store?

”Udfordringerne er flere. Der er for 
eksempel hele den beboerdemokrati
ske udfordring.  Der er beboere, som 
synes, at de skal sidde på forsædet, 

og som har været vant til 
at sidde på forsædet i de 
boligsociale indsatser, 
jamen de føler, at de er 
blevet koblet lidt af”.

”Det er også en udfor
dring at være et team om fire 

boligområder, hvor der er 10 km fra 
Søparken til Hastrupparken. Det er 
alligevel langt, så det har vi også 
skullet arbejde med”.

Hvordan ser du samfunds-
nytten i en helhedsplan som 
denne her?

”Altså vi skal passe på, at vi ikke kom
mer til at lege Køge Kommune. Vi 
skal være noget andet. Vi kan hjælpe 
med at se det helhedsorienterede 
perspektiv.  Sammenfattende skulle 
det meget gerne løfte alle områderne 
i forhold til en situation, hvor vi kan 
sige, at de er selvbærende. Det største 
perspektiv er, at det bringer tryghed 
til områderne, og at det bryder den 
sociale arv. Det er det, vi har skrevet 
under på. Og det er også det, vi kan 
se, sker”, slutter Mikkel.

FAKTA:
En boligsocial helhedsplan er en fireårig plan, der 
skal vende en negativ udvikling i et boligområde. 
Planen er 75 % finansieret af Landsbyggefonden. 
De sidste 25 % er lokalt finansieret af eksempelvis 

kommune og boligorganisation. 

Den store fælles helhedsplan i Køge har sørget for at skaffe 300 fritidsjobs til 
områdets unge. Blandt andet som containervagter, der hjælper beboerne med 

at få placeret deres affald i de rigtige containere.
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I starten af marts 2018 gik de mange opda
terede mobil og tabletoptimerede sider i 
luften, og brugerne fik nu en helt anderle
des oplevelse, når de kom ind på Lejerbos 
digitale univers. Det kunne mærkes på de 
henvendelser, der kom ind til Lejerbos kun
deservice i tiden efter lanceringen:

”Det nye lejerbo.dk er bedre, fordi den nu 
fungerer på både mobiltelefoner og tablets. 
Hele processen med at skrive sig på vente
listen er også blevet nemmere, fordi den del 
er kommet mere i fokus. Der er selvfølgelig 
stadig nogen, der har brug for hjælp, men 
for de fleste er det helt logisk, hvordan de 
griber boligsøgningen an”, fortæller Michelle, 
der arbejder i Lejerbos kundeservice og hver 
dag sidder klar til at hjælpe kunderne over 
både telefon og email. 

Også teamleder i Kundeservice, Merete, er 
glad for de nye hjemmesider: 

”Helt generelt snakker vi i kortere tid med folk, 

når kunderne ringer ind til os. Det skyldes 
både hjemmesidens opdatering og så det, 
at alle i kundeservice ved, hvad vi taler om. 
Vi har alle en rutine, der gør, at vi hurtigt kan 
spore os ind på, hvad kunden har brug for.” 

At skrive sig på ventelisten via lejerbo.dk 
minder på den nye side meget om alle mulige 
andre netbutikker. Men det er dog lidt mere 
kringlet at søge en bolig end at købe et par 
sko. Derfor er der også stadig boligsøgende, 
der har brug for hjælp:  

”På den tidligere side skulle man guide folk 
hele vejen igennem og frem, til de havde 
betalt for deres venteliste. På den nye side 
slipper jeg dem hurtigere. Folk siger faktisk 
selv fra og afslutter opkaldet meget tidligere, 
fordi de har fanget systemet. Og så hører vi 
ikke mere fra dem, fordi de ganske rigtigt 
har fanget den og fået gennemført deres 
opskrivning selv. Og så er det altså også 
bare rart, at siden er meget mere lækker at 
se på og mere brugervenlig,” slutter Michelle. 

hjemmesider
for alle

Opdaterede

I lang tid har statistikken på Lejerbos hjemmesider talt sit tydelige sprog; flere og flere brugere kommer ind 
på siden via en telefon eller en tablet. Derfor var det nødvendigt at gennemføre en større opgradering af alle 
Lejerbos mere end 500 hjemmesider, der både inkluderer www.lejerbo.dk, organisationssider og afdelingssider.
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NYT FOR WEBREDAKTØRER
Alle afdelings- og organisationsbestyrelses-
medlemmer inkl. suppleanter har automatisk 
adgang som webredaktører på deres lokale 
hjemmesider. De mange webredaktører tog 
godt i mod siderne, og i flere afdelinger er 
det blevet udnyttet, at de nye hjemmesider 
viser fotos på en meget mere elegant og 
indbydende måde end tidligere. 

Skulle I være interesseret i at få hjælp til at 
komme i gang med at redigere jeres lokale 
hjemmesider, så kan I altid finde hjælp og 
vejledning på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
webredaktoer

MIT LEJERBO FOR ALLE
Når brugere logger på en Lejerbo-side med 
deres profil, kommer de ind i online-universet 
Mit Lejerbo. Her får man en oversigt over 
alle sine forbindelser med Lejerbo: vente-
liste, boligtilbud, oplysninger om boligen 
for beboere samt regnskab og andre vigtige 
dokumenter til beboerdemokrater. 

Mit Lejerbo er tilgængelig for alle på alle 
Lejerbo-sider. Det vil sige, at det er lige-
gyldigt, hvilken Lejerbo-side man står på 
– logger man på, så får man præsenteret sit 
personlige indhold. Det kan være en stor 
fordel fx for beboerdemokrater, der sidder 
i flere bestyrelser.
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Lejerbo Aalborg og Aalborg Kommune har i sam-
arbejde indført fleksibel udlejning i to afdelinger 
i Aalborg SØ, Fr. Nansensvej og Thulevej. Her får 
boligsøgende fortrin på ventelisten, hvis de er i 
arbejde mere end 25 timer om ugen eller er unge 
under uddannelse.   

Lejerbo Aalborg har ca. 1.200 boliger i Aalborg, 
der alle udlejes via den centrale nordjyske bolig-
portal Bo i Nord, der dækker mere 20.000 almene 
boliger i Aalborg og omegn. 

I Aalborg er samarbejdet mellem Denise Bakholm, centerleder i Aalborg Kommune (tv.) 
og teamleder Karina Brøndum fra Lejerbo (th.) stærkt og giver en stor boligsocial gevinst. 
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 I spidsen for Aalborg Kommunes Center for Tvær
faglig Forebyggelse, hvor det boligsociale arbejde 
hører under, sidder centerleder Denise Bakholm. 

Og hendes tilgang til samarbejdet mellem boligor
ganisationer og kommune er klar:

”Vi er interesserede i at bygge op. Og en måde at løse 
nogle af de sociale problemer på, det er også at sikre 
diversiteten i vores boligområder. Vi er heldige med, 
at vi har en ret stærk og ret stor boligmasse i Aalborg, 
så vi kan godt som kommune stille krav om, at boligor
ganisationerne tilsammen er med til at løfte opgaven.”

Og teamleder på Lejerbos regionskontor i Aalborg, 
Karina Brøndum, bakker op: 

”Når vi laver fleksible kriterier sammen med kommu
nen, så kan vi tiltrække nogle stærke beboere, men 
vi kan også bedre holde på nogle af de beboere, 
der allerede bor der, fordi hele området bliver løftet. 
Og Aalborg har boligmassen, der kan tilgodese de 
her behov. Ikke kun i størrelse og antal, men også i 
forhold til husleje. Priserne på vores boliger gør, at 
du ikke bliver kastet ét sted hen, hvis din indkomst er 
lav. Du kan klare dig i mange boligområder selv på 
en forholdsvis lav indkomst. Og på den måde kan vi 
fordele alle på fornuftig vis. Så det ikke bare bliver 
sådan, at alle med lav indkomst bor i fx Aalborg Øst.”

Fra bred pensel til tynd blyant
Og netop i Aalborg Øst kunne man faktisk godt for
vente, at der ville være et boligområde eller to, der 

var at finde på regeringens meget omtalte ghettoliste. 
Men det er ikke tilfældet, og det skyldes ifølge Denise 
i sær én ting: Samarbejde!

”Når det almene område og kommunen går sammen, 
kan vi få 2 og 2 til at blive 5. Det kan være, at vi er 
nødt til at gå helt ned i detaljerne og snakke om en 
helt bestemt lille gruppe af unge, der laver ballade i 
et boligområde og skaber utryghed. Boligselskabet 
kan sige præcis, hvilke borgere der er utrygge, fordi 
I kender jeres beboere. Vi kan gå ned i detaljerne 
om nogle problemer, politiet kan bidrage med deres 
faglighed osv. Og summen af os alle sammen giver 
noget virkeligt stærkt, så det på en eller anden måde 
bliver lettere at løse problemerne og tage dem i op
løbet,” fortæller Denise. 

De aalborgensiske boligselskaber mødes med Aalborg 
Kommune i flere forskellige fora minimum en gang i 
kvartalet. Det kan lyde som meget, men der er en 
stærk politisk vilje hos byrådet i kommunen til at løse 
de boligsociale udfordringer, og det kan mærkes i 
det daglige samarbejde: 

”Jeg vil mene, at det almene område har brug for et 
tæt samarbejde med kommunen, for at deres bebo
ere trives og har det godt. Så lad os stå ved, at vi 
er meget forbundne og afhængige af hinanden. Og 
at det bliver bedre, jo mere vi samarbejder. Vi er så 
stolte over, at vi trækker alle boligorganisationerne 
meget med ind over nogle kommunale beslutninger, 
fordi vi tror på, at fællesskabet kan noget helt særligt,” 
slutter Denise.

Når 2 og 2 bliver 5
Selvom Aalborg er Danmarks 4. største by, så er der ingen 
afdeling er fra byen på regeringens ghettoliste. Det kan der være 
mange grunde til, men en af dem er helt sikkert det store, tvær-
gående samarbejde mellem byens boligselskaber og Aalborg 
Kommune. Her tages der hånd om både de store boligsociale 
linjer og de mindre hverdagsproblemer i byens boligområder.
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På baggrund af en høj skadesprocent tilbage i 
tiden havde selvrisikoen i mange år været på hele 
25.000 kr. Det kunne mærkes, ikke mindst i de små 
boligafdelinger.

Samtidig var prisen for forsikring af tæt-lavt byg-
geri baseret på enheder, mens det i etagebyggeri 
var baseret på antal m2. Og så var dækningen på 
tæt-lavt byggeri som udgangspunkt større end på 
etageejendomme. De forskelle ønskede organisa-
tionerne også at komme af med.

Derfor sendte hovedbestyrelsens forsikringsudvalg 
i samarbejde med Lejerbos forsikringsmæglere 
forsikringerne i udbud.

STORE BESPARELSER
Resultatet var tre gode bud, og det bedste kom 
fra Tryg, som dermed vandt udbuddet.

Udbud gav besparelse på 

15 mio. kr.
I 2018 sendte Lejerbo sine forsikringer i udbud. 
Baggrunden var blandt andet to klare ønsker fra 
boligorganisationerne: En lavere selvrisiko og en 
mere ensartet, solidarisk løsning.
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EN TILFREDS ORGANISATIONSFORMAND
Formand for Lejerbo Skanderborg, Peter Rasmussen, er yderst 
tilfreds med resultatet af forsikringsudbuddet:

”Jeg synes, det er super godt gået med det her udbud. I 
Skanderborg hører vi jo til de små organisationer og har små 
afdelinger, så vi glæder os især over, at selvrisikoen er blevet 
sat ned. Jeg mener, at det fungerer godt at være små, og det 
her gør det faktisk nemmere for os”, forklarer Peter.
 

”Vi har to afdelinger med tæt-lav bebyggelse, som får en 
markant besparelse på præmien og en enkelt afdeling med 
blandet bebyggelse, som præmien stiger en smule for. Men 
det er kun 100 kr. om året pr. lejemål, og vi vil kigge på, om 
vi kan lave en fordeling i organisationen, så det ikke bliver 
dyrere for nogen”.

”Forsikringsudvalget har bestemt gjort et godt stykke arbejde, 
hvor tingene begynder at hænge fantastisk godt sammen”, 
lyder det fra en tilfreds organisationsformand.

Helt konkret betyder den nye aftale en 
generelt billigere præmie, en selvrisiko 
på 10.000 kr. og bedre vilkår. Faktisk i 
en størrelsesorden, så det giver bespa-
relser for ca. 15 mio. kr. årligt.

Den billigere præmie kommer de 
fleste organisationer til gode. Når 
det ikke gælder alle, er det dels 
på grund af prisstrukturen. Dels 
fordi en bygningsgennemgang 
har vist, at nogle afdelinger 
tidligere har været registreret 
med færre kvadratmeter, end 
de egentlig har.

Den lavere selvrisiko på 10.000 
kr. og de bedre vilkår kommer 

til gengæld alle boligafdelinger 
til gode. 

FAKTA:
Besparelser på forsikringer er særligt attraktive: 
De tæller som effektivisering, fordi de kan mærkes 
på nogle af de konti, som er omfattet af effektivi-
seringskravet til den almene sektor. Og så bliver 
pengene i boligafdelingen, hvor beboerne kan vælge 

at bruge dem til andre formål.

Formand for Lejerbo Skanderborg, Peter Rasmussen, er godt tilfreds med forsikringsudbuddet. 35



 Sanne Mortensen er boligsocial 
projektleder i Danmarksgården 
på Frederiksberg. I sommeren 

2018 havde hun 10 børnefamilier med 
på en uges ferie på Feddet Camping 
ved Faxe, og udover de hyggelige 
stunder på campingpladsen, tog 
Sanne også meget mere med sig hjem:

”Via ferien fik jeg fat i nogle nye fa 
 milier og fik nogle relationer 

til dem, som jeg kan bygge 
videre på. Jeg kan matche 

dem op med de tilbud, 
jeg har, og så snak

kede familierne 
også med hin

anden, og på 
den måde 

drager omsorg for sine naboer frem 
for at skabe en konflikt. Familieferie 
er en del af det boligsociale arbejde, 
og summen af alle vores boligsociale 
tiltag kan forebygge nogle af de her 
højspændte konflikter, som kan opstå 
i et boligområde. Især i forhold til 
alle de forskellige kulturer. På ferien 
var vi jo en blanding af alle mulige 
baggrunde, og det lykkedes faktisk 
for alle at finde noget, de havde til 
fælles. Den slags tror jeg ikke helt 
på, at fx en kommune kan løfte på 
samme måde. For de bruger ikke 
ligeså mange timer herude, som en 
boligsocial medarbejder gør. 

I praksis betyder det også, at hvis 
der kommer en konflikt, så når de at 
komme ned til mig, INDEN de sender 
en klage eller skaber en strøm af slad
der i afdelingen, som kan optrappe 
en konflikt, der er fuldstændig unødig. 
Ikke at jeg kan løse alle konflikter, 

hørte de om nogle af vores andre 
aktiviteter, fx vores meget populære 
fisketure. 

Her i tiden efter ferien kan jeg se, 
at de her familier bruger mig meget 
mere – jeg får mere viden om dem i 
løbet af sådan en uge, og det er en 
mere uformel tilgang, jeg har til dem 
nu, end jeg ville have haft før. Jeg er 
bare Sanne, og de er ikke bange for 
at bruge mig til hvad som helst. Hvis 
jeg ikke havde haft ferien med dem, 
kunne jeg godt være nået samme sted 
hen, men det ville have taget længere 
tid, og det ville være sværere for mig 
at få skabt relationen. 

Familieferierne har en forebyggende 
effekt i forhold til, hvor mange klager, 
der kommer ind, og hvor mange 
nabokonflikter, der er. Familiernes 
netværk bliver større, man er lidt 
mere bekymret for hinanden, og man 

der åbner for meget mere!

Siden 2011 har Lejerbo med midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond tilbudt be-
boere med begrænsede økonomiske midler at komme på familieferie. Ferie-
turene har været populære, og i 2018 var mere end 350 mennesker, her af 184 
børn under 14 år, afsted. Men hvad får familierne ud af ferien? Og hvorfor skal 
et boligselskab bruge tid på at arrangere ferier?

En sommerferie
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men bare det at de er forberedt på, 
at hvis man skal tale sammen, så hør 
på hinanden. Og det ville de ikke 
gøre, hvis de ikke vidste, at der var 
en boligsocial medarbejder, som sad 
klar til at hjælpe dem. 

En af de mødre, der var med på 
familieferien, kom ned til mig lidt tid 
efter, fordi hun var bekymret for sin 
teenagesøn, som var begyndt at ryge 
hash og var blevet taget for det. Jeg 
kunne bruge mine kontakter og fortælle 
hende om en 18+indsats, og få ham 
koblet på dén. Og det blev hun jo 
rigtig glad for, for han ville ikke høre 
på hende. Hvis hun ikke kendte mig, 
og stolede på, at det var noget, jeg 
ville gribe og følge op på, så ville hun 
ikke komme til mig på samme måde.” 

Sanne er allerede i gang med at 
planlægge familieferie igen i som
meren 2019.

"Familiernes netværk bliver større, 
man er lidt mere bekymret for hinan-
den, og man drager omsorg for sine 
naboer frem for at skabe en konflikt."
Sanne Mortensen, Boligsocial projektleder
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Kasper Guldager Jensen, 
arkitekt, professor og direktør, GXN

Thorkild Ærø, direktør, 
Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg 

Universitet

KASPER
”Som arkitekt og bæredygtighedsperson er det 
både inspirerende og motiverende at se, hvordan 
Lejerbo går forrest som bygherre på Circle House 
og med det første cirkulære udbud i Danmark. I 
fokuserer både på jeres beboere og boliger og 
tør samtidig efterspørge nye visioner for bære-
dygtighed”.

Hvordan ser du, at Lejerbo yder samfundsnyttig virk-
somhed og medvirker til at løse aktuelle boligudfor-
dringer, sådan som det hedder i vores oprindelige for-
målsbeskrivelse?

Lejerbo i dag

THORKILD
”Lejerbo har gennem trekvart århundrede været 
en helt central aktør på boligmarkedet. Lejerbo har 
bidraget afgørende til udvikling af gode boligtilbud 
og boligområder af høj kvalitet. Både ved nybyggeri 
og omdannelse af eksisterende områder. Lejerbo har 
leveret på høje ambitioner om at bygge bedre, at gøre 
det omkostningsbevidst og at skabe velfungerende 
byområder. Og på en boligsocial dagsorden med 
ansvar for det boligsociale arbejde.”
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Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester (S) 
i Holbæk Kommune

Ole Birk Olesen,
transport, bygnings og boligminister (LA)

OLE
”Langt de fleste almene boligorganisationer er 
velfungerende og bidrager til samfundet ved 
at løse en vigtig boligsocial opgave ved også 
at stille boliger til rådighed for borgere, som 
af forskellige årsager ikke kan komme ind på 
det øvrige boligmarked. Det gælder særligt 
i de større byer, hvor der er et stort pres på 
boligmarkedet. I visse almene boligområder, 
hvor der er opstået parallelsamfund, spiller 
boligorganisationen i samarbejde med kom-
munen en afgørende rolle i arbejdet med at 
omdanne disse til attraktive boligområder med 
en mere blandet beboersammensætning.”

CHRISTINA
”Først og fremmest vil jeg gerne benytte 
lejligheden til at ønske Lejerbo tillykke med 
de 75 år. Et trekvart århundrede hvor sam-
funds- og befolkningsudviklingen er gået 
stærkere og stærkere. Jeg vil derfor gerne 
rose Lejerbo for den samfundsnyttige indsats, 
som ydes for en bred gruppe af vores borgere 
her i Holbæk Kommune, hvilket medvirker 
til at løse aktuelle boligudfordringer. I er en 
konstruktiv partner i skabelsen af innovative 
løsninger indenfor nybyggeri, hvor jeg blandt 
andet kan nævne de nye rækkehuse på Ny 
Taastrupvej, seks skæve boliger samt de 
imødesete Startbo-projekter. I spiller en 
værdsat rolle i vores løsning af boligsociale 
udfordringer. Og ikke mindst i løsningen af 
udfordringer og udviklingen af Vangkvar-
teret i samarbejdet omkring boligsociale 
helhedsplaner med det formål at forbedre 
trivsel og tryghed, det gode naboskab og 
hjælpe beboere, der har behov for støtte i 
hverdagen. Tak for det.” 
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En af afdelingerne var Hallingparken, hvor Annette 
Jønsson er både gårdmand og afdelingsformand: 

Annette, hvordan kom I i gang med projektet?
”Det startede med, at vi søgte og fik nogle penge fra 
Lejerbos kunstfond til gavlmalerier. Via det boligsociale 
projekt i Brøndby Strand fik vi så kontakt til organisa
tionen Turning Tables, som arrangerede en festival 
for områdets børn og unge”. 

Og hvad skete der så i de to uger? 
”På det område mellem vores afdelinger, vi kalder 
fælleden, var der alle mulige aktiviteter for børn og 
unge. Der blev taget billeder til en fotoudstilling, der 
blev lavet små videoklip med interviews af beboere, 

og så var der nogle, der skrev deres egne sange og 
indspillede dem. Det hele sluttede med en fest, hvor 
der var fernisering på billederne og en koncert med 
de nye sange. I alt deltog mere end 50 børn og unge 
samtidig med, at professionelle kunstnere udsmykkede 
vores gavle, og det hele kørte bare. Det er også derfor, 
jeg synes, det var så fantastisk. På ejendomskontoret 
havde vi jo nærmest et lille væddemål kørende om 
fotoudstillingen. Vi var sikre på, de blev tegnet på el
ler gik i stykker. Men der skete intet. Der var opstået 
et ejerskab til udstillingen, så den gjorde man altså 
ikke noget ved”. 

Hvad betyder det for et område, at der sker 
noget som det her?

”For det første har det gjort nogle grå vægge pæne. Og 
så har det givet børnene noget fælles og har styrket 
sammenholdet mellem gårdene på kryds og tværs. 
Man kan mærke, at børnene blander sig mere nu i 
stedet for kun at være i deres egen gård. Og så var 
der også meget stor tilslutning fra forældrene, som 
var med nede og se, hvad der var blevet lavet. Vi 
beboerdemokrater var ikke så meget inde over – vi 
dukkede bare op og nød resultatet og støttede dem. 
Jeg er rigtig stolt af det, der kom ud af det, og af de 
børn og unge, der var med”.

Kunst og kultur i Brøndby Strand
Hen over to uger i sommerferien blev der arbejdet på højtryk i Brøndby Boligsel-
skabs 4 boligafdelinger i Brøndby Strand. Her var der nemlig Street Art-festival for 
områdets børn og unge.

Street Artfestivalen og alle aktiviteterne blev til i et samar
bejde mellem Copenhagen Photo Festival og Brøndby Strand 
Projektet med finansiering fra Brøndby Boligselskab, Lejerbo 
og Det Boligsociale Sekretariat i Brøndby Strand.

40



Annette Jønsson er formand i Hallingparken i Brøndby 
Boligselskab. Her står hun foran et af de gavlmalerier, der 
blev malet i forbindelse med sommerens Street Artfestival.

Turning Tables Danmark var med til at arrangere Street 
Art-festivalen i Brøndby. Grundlægger og leder af Tur-
ning Tables, Martin Højland, ser tilbage på sommerens 
aktiviteter med stor glæde: 
"Beboerne og samarbejdspartnerne i Brøndby 
Strand gav os en fantastisk modtagelse, og vi 
blev blæst bagover af de unge, vi arbejdede 
med derude. De er simpelthen så indsigtsfulde, 
dygtige og modige, og sammen producerede vi 
video, fotos og musik af høj kvalitet. Vi oplever, 
at vores projekt i Brøndby Strand har værdi 
for de unge, deres forældre og kvarteret - men 
ligeså vigtigt er det, at de unges meget ærlige 
fortællinger har værdi for alle os, der ikke bor i 
de almene boligkvarterer." 
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SAO = Sammenlægning af Afde-
linger og Organisationer
Siden Lejerbo flyttede over på it
platformen SAP i 2013, er der sket 
en del sammenlægninger af både 
afdelinger og boligorganisationer. SAP 
har ikke været i stand til at klare denne 
administrative øvelse uden hjælp fra 
menneskehænder, og det skulle der 
i 2018 rådes bod på. Der blev derfor 
samlet en lang række dygtige med
arbejdere fra alle afdelinger i Lejerbo, 
som sammen skulle udarbejde en 
drejebog for, hvordan man sammen
lægger organisationer og afdelinger 
i SAP. Som dirigent på projektet stod 
projektleder Torben Olsen. Og han kan 
tydeligt huske, hvordan det allerede i 
projektets opstart blev en fælles øvelse 
for deltagerne: 

”På et tidspunkt kunne vi simpelthen 
ikke overskue det. Så vi satte os 
sammen og tegnede hele processen 
op på en tavle og brugte en masse 
gule lapper, så vi kunne flytte rundt 
på sedlerne og få det til at passe. Der 
fik vi virkelig brug for den kollektive 

viden om processer, så vi sammen 
kunne finde den bedste og smarteste 
vej gennem en sammenlægning. Og 
det var den øvelse, der løste op for, at 
alle kunne bidrage og se det hele for 
sig. Da vi gik fra den øvelse, vidste 
vi, at vi kunne gøre det.”

Faggrænserne brudt
Kirsten Bräuner, der er økonomikonsu
lent, var en af de knap 30 medarbej
dere, der deltog i SAOprojektet. Og 
hun tøver ikke med at svare, da hun 
bliver spurgt om projektets kvalitet: 

”Det var et kæmpe samarbejde på 
tværs i organisationen, der gav suc
cesen. Til hverdag sidder vi tit i nogle 
små kasser, og det fornemmer folk 
også, når man skal finde nogen at 
spørge om et eller andet. Man kan 
godt risikere at blive dirigeret fra den 
ene kasse til den anden. Men her var 
der et samlet projekt, som viste, at vi 
godt kunne. At vi godt kunne gå ud 
over vores egne græser og ud i de 
andre afdelinger i Lejerbo”. 

It står ikke stille
Også it-systemer skal følge med virkeligheden. Derfor er der i Lejer-
bo hele tiden gang i arbejdet med at udvikle og tilpasse systemerne.

Christina (tv.), Kirsten, Torben og de øvrige deltagere i sammenlægnings
projektet tyede til en masse gule lapper for at få et overblik over processen 
bag sammenlægninger af afdelinger og boligorganisationer i SAP. Det var 
nødvendigt for at få det fulde overblik over de mange trin. 42



Og hun bakkes op af sin kollega i 
økonomiafdelingen, Christina Nielsen:

”Vi fik øjnene op for afhængigheden af 
hinanden. Der er blevet meget mere 
respekt for hinandens arbejde, fordi 
man forstår de her afhængigheder. 
Man kunne tydeligt se fra projek
tets begyndelse og til den endelige 
sammenlægning, at der var meget 
mere respekt og ydmyghed overfor 
hinandens arbejde”.

Mange step mod målet
I alt nåede aktivitetsplanen op på hele 
120 handlinger, der skulle foretages 
i en fastlagt rækkefølge for at være 
igennem en sammenlægning. Men 
drejebogen for sammenlægninger 
er nu klar, og 2019 skal bruges på 
at køre flere sammenlægninger, der 
ligger og venter samt optimere på 
processerne, så der kan køre flere 
sammenlægninger ad gangen. Det er 
nemlig kun muligt at sammenlægge i 
nogle dage midt i måneden mellem 
huslejeopkrævninger. 

SAP BLEV OPGRADERET
I efteråret 2018 gennemgik Lejerbos SAP-system 
en nødvendig og tiltrængt opgradering. Opgrade-
ringen kan sammenlignes med at skifte bremserne 
på bilen: Du mærker måske efter service, at den 
bremser lidt mere kontant, men der er ikke nye 
funktioner. SAP-opgraderingen krævede en stor 
indsats fra en lang række medarbejdere, men alt 
gik efter planen, og hen over weekenden 9.-11. 
november gik det opdaterede system i luften. 
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HOLSTEBRO

HOBRO

AALBORG

RANDERS

KOLDING

VEJLE

HORSENS

HEDENSTED
GRINDSTED

Indflytning i 14 familieboliger 
og 1 institution på Fussingsvej 
i Horsens
1. april

Indflytning i 27 ungdomsboliger 
på Teglgårdsvej i Kolding
1. april

1. spadestik på 54 familieboliger på Skudehavnen i Vejle
7. maj

Indflytning i 33 fami-
lieboliger på Ryes-
gade i Horsens
16. juni

Opstart på renovering af 
Asagården i Holstebro
21. august

1. spadestik på 24 familieboliger 
i Eltang ved Kolding
5. marts

Indflytning i 35 familieboliger i 
Fyrværkeriparken i Kolding
1. oktober

Travlhed i byggeriet
I Lejerbos udviklings- og byggeafdeling er der 
nok at se til! Rundt om i landet skyder nye boliger 
frem og eksisterende boliger renoveres.

1. spadestik på 260 familieboliger 
og 101 ungdomsboliger på Sankt 
Helene Vej i Horsens
20. april

1. spadestik på 44 familieboliger på Bekkasinvej i Grindsted
31. maj

1. spadestik på 30 familieboliger 
i Remmerslund ved Hedensted
6. december

Indflytning i 40 familieboliger på Bekkasinvej i Grindsted
1. april

i 2018
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HØNG

KØBENHAVN

ASNÆS

FÅREVEJLE

NÆSTVED

1. spadestik på 40 familieboli-
ger på Agerhønevej i Næstved
15. januar

Opstart på renovering af Skal-
lerupparken i Aalborg
1. april

Indflytning i 26 familieboliger i 
Kirketerp ved Hobro
1. februar

Afslutning på renovering af 14 familieboliger 
på Tornbjergvej i Fårevejle
14. december

1. spadestik på 36 familieboliger 
på Ærenprisbakken i Randers
20. februar

Indflytning i 12 familieboliger og 
6 ungdomsboliger på Teglværk-
skrogen i Asnæs
1. december

1. spadestik på 35 Startbo-fami-
lieboliger Sneppevej i Næstved
2. juli

1. spadestik på 27 Startbo-fami-
lieboliger på Tjørnens Kvarter i 
Høng
5. juli

1. spadestik på 91 ældreboliger og 29 familieboliger 
på Sct. Joseph Kloster, København
10. januar
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 I tiden op til 25. maj 2018 var det svært 
at undgå at høre om GDPR (som står for 
General Data Protection Regulation) og 

beskyttelse af personoplysninger. Også 
i Lejerbo var og er der stort fokus på at 
beskytte personoplysninger. 

For nogle medarbejdere har det betydet 
en ændring i arbejdsopgaver og arbejds
gange, for andre har det ikke haft den store 
betydning. Men fælles er, at alle – både 
medarbejdere og beboerdemokrater – har 
pligt til at sætte sig ind i, hvad databeskyttel
sesforordningen og databeskyttelsesloven 
handler om: At passe på personfølsomme 
oplysninger om os alle sammen.  

GDPR:
Pas på 
data 
om 
hinanden
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DATABEHANDLERAFTALER
Beskyttelse af persondata handler også meget om, hvordan man behandler den data med person-
oplysninger, vi  har indsamlet i Lejerbo. Derfor har Lejerbo indgået formelle databehandleraftaler 
med alle boligorganisationerne, så administrationsorganisationen formelt kan være databehandler 
for organisationerne. På samme måde er der også indgået aftaler om behandling af persondata med 
andre samarbejdspartnere. Det er fx NETS, der sørger for at opkræve huslejen hver måned, og IT-
udbydere, som Lejerbo benytter.

SIKKER OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE
Printede dokumenter, der indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger, opbevares i 
aflåste skabe, så de ikke ligger frit tilgængelige rundt om på skrivebordene efter arbejdstid. Når 
dokumenterne ikke skal bruges mere, kommer de i særlige, aflåste makuleringsbokse i stedet for 
de almindelige papirskraldespande. 

VIDEOOVERVÅGNING
Databeskyttelsesreglerne rammer også de billeder og videooptagelser, der bliver taget af dig. 
Derfor er der lavet en oversigt over alle de steder i Lejerbo, hvor der er opsat videoovervågning. Det 
gælder både i boligafdelinger, på regionskontorer og på hovedkontoret i Valby. I oversigten er det 
angivet, hvordan optagelserne opbevares, hvem der har adgang til optagelserne, og ikke mindst er 
der fastlagte procedurer for, hvordan optagelserne opbevares, og hvornår de slettes igen. 

SIKRING AF ADGANGE TIL CPR-NUMRE
I Lejerbos centrale IT-system, SAP, er alle oplysninger om både boligsøgende, beboere og beboer-
demokrater samlet. Derfor er systemet blevet sikret yderligere, så kun relevante medarbejdere har 
adgang til kunders CPR-numre. CPR-numre er nødvendigt for Lejerbo at have, fx ved fraflytning for 
at kunne sætte penge ind på fraflytterens NemKonto. 

STYR PÅ PROCESSERNE
For at vurdere graden af databeskyttelse i Lejerbo blev der i tiden op til 25. maj 2018 foretaget 
en lang række analyser og vurderinger af sikkerheden i forhold til GDPR. Arbejdet udmøntede sig 
i klare forretningsgange, diverse håndbøger til både medarbejdere og beboerdemokrater samt en 
fyldestgørende oversigt over persondatabeskyttelse på www.lejerbo.dk. Desuden blev GDPR en del 
af introkurset til nye beboerdemokrater.
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Fremtid



Det lille hus uden for Lejerbos domicil i Valby er en demonstrator, der viser en 
række forslag til, hvordan man kan bygge cirkulært. Det er opført i forbindelse 
med udviklingen af Circle House, som skal opføres uden for Aarhus.
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Et lille 
hus 
viser 
fremtiden
I sensommeren fik Lejer-
bos domicil i Valby en lille 
ny nabo: En Circle House-
demonstrator blev nemlig 
opført på parkeringsplad-
sen lige ved siden af do-
micilet. Demonstratoren 
viser en lang række mulige 
løsninger på cirkulært byg-
geri. Og den lille ny har fået 
masser af besøg fra både 
ind- og udland.
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Hvad er det sådan en demon-
strator kan i forhold til andre 
måder at fortælle om bære-
dygtighed på?

”At se noget på en tegning eller på 
en illustration, det kan folk godt blive 
betagede af, men det er noget helt 
andet, når det står der fysisk. Det 
lyder måske banalt, men der er et 
utrolig stort spring fra, at man viser 
noget i en visualisering, og til man rent 
faktisk bygger det. For det vidner om 
en helt anden seriøsitet og tyngde”, 
mener Jesper. 

Den brændende platform
Men hvorfor har vi og vores 
samarbejdspartnere valgt at 
opføre demonstratoren?

”I al beskedenhed kommer vi nærmest 
til at stå som dem, der lige i øjeblikket 

Byggeriet Circle House skal opføres i Lisbjerg 
og vil sandsynligvis være klar til indflytning i 
begyndelsen af 2022.

 Circle Housedemonstratoren 
på parkeringspladsen er et 
lille hus med ét rum, fire for

skellige facadebeklædninger og 
en mængde synlige løsninger på 
alt fra samlinger til isolering. Det 
lille hus viser nemlig en række af 
de løsninger, som kan blive en del 
af verdens første cirkulære almene 
boligbyggeri, Circle House. Circle 
House skal opføres i Lisbjerg med 
Lejerbo Aarhus som bygherre. 

De mange besøgende har været stu
derende fra arkitektskoler, universiteter 
og erhvervsuddannelser, producenter 
inden for byggeriet, arkitekter, of
fentlige og private beslutningstagere, 
Bygningsstyrelsen, Teknologisk Institut, 
medierne og private mennesker, der 
interesserer sig for bæredygtigt og 
cirkulært byggeri. Og de udenlandske 

interesserede kommer fra lande som 
Tyskland, Kina og Australien! 

Et konkret bud på en løsning
Men hvorfor er interessen 
så stor? 
Projektleder i Lejerbos udviklings og 
byggeafdeling Jesper Kort Andersen 
fortæller:

”Bæredygtighed er på dagsordenen rig
tig mange steder, og det fylder meget. 
Samtidig er det en ret stor udfordring 
at få løst inden for byggeriet. Når der 
så kommer nogen, som rent faktisk kan 
vise et fysisk, konkret bud på løsninger, 
så trækker det stor opmærksomhed. 
Vi kan vise et eksempel, og vi kan 
fortælle om, hvordan vi arbejder med 
det, om processen. Det er der mange, 
der er nysgerrige på”. 

52



bliver meget interessant, for så taler 
vi lige pludselig om, at byggeriet skal 
være frit for miljøskadelige stoffer. 
Materialerne skal være rene, og så 
får det lige pludselig en ret direkte 
indvirkning på den enkelte beboers 
fysiske dagligdag, fordi man bor i en 
sund og ren bolig”.

Så det lille demonstratorhus på 
parkeringspladsen er måske første 
skridt på vejen til en fuldkommen 
ændring af byggeriet. Det er i hvert 
fald første skidt på vejen til de klima
venlige boliger, der kommer til at stå 
på bakken i Lisbjerg.

af verdens samlede udledning af 
drivhusgasser. Byggebranchen for
bruger ca. 40 % af verdens ressourcer. 
Byggeri skaber i dag en tredjedel af 
al affald i verden. Og råstoffer som 
for eksempel grus begynder at blive 
en mangelvare.

Det ender med sunde boliger
Målet med Circle House er, at man 
skal kunne genanvende 90 % af ma
terialerne. Det vil sige, at materialerne 
skal designes for adskillelse. Altså til 
at man kan pille dem fra hinanden og 
bruge dem i en anden sammenhæng. 

Det betyder igen, at materialerne 
skal være så rene som muligt. Det 
kommer i sidste ende også til at have 
effekt på indeklimaet i boligerne. Som 
Jesper Kort Andersen siger: ”Det 

BOKS: Demonstratoren er sat i verden af 
Lejerbos samarbejdspartnere Fællestegne-
stuen (der består af GXN, Lendager Group 
og Vandkunsten) og MT Højgaard. 
Byggeriet Circle House skal opføres i 
Lisbjerg og vil sandsynligvis være klar til 
indflytning i begyndelsen af 2022.

Jesper Kort Andersen er projektleder på Circle House, 
og han har haft rigtig mange interesserede gæster på 
besøg i demonstratoren.

har det bedste bud på bæredygtigt 
og cirkulært byggeri. Man tager herud 
for at se, hvordan man gør.” 

”Men det enkle svar på, hvorfor vi 
beskæftiger os med cirkulært byg
geri, er også, at vi er tvunget til at 
gøre noget. Hvis vi ser de globale 
forandringer, så kan vi ikke blive ved 
med at bygge på den måde, vi gør i 
dag. Så vi skal til at gøre noget andet. 
Vi kan lige så godt gribe bolden fra 
starten af og prøve at få det bedste 
ud af det. Og det her er så vores bud”, 
forklarer Jesper.

Når der skal ske ændringer i den 
allernærmeste fremtid, er det, fordi 
tallene taler deres tydelige sprog:

Alene produktionen af byggema
terialer anslås til at stå for 1015 % 
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Allerede i løbet af sommeren 2018 
tog hovedbestyrelsens visionsar
bejdsgruppe, der bestod af Bjarne 
S. Hansen, Anne Sakariassen, Bente 
Castenschiold og Hanne Køhlert, fat 
på visionsarbejde. De gik i gang med 
at identificere en række af de aktuelle 
udfordringer, som Lejerbo står overfor. 

UDVIKLING AF VORES KERNEOMRÅDER
Visionsarbejdsgruppens resultater 
blev udgangspunkt for en hel arbejds
dag, hvor hele Lejerbos hovedbesty
relse og ledergruppe gik i gang med 
at formulere visioner med tilhørende 
målsætninger. Opgaven lød på at finde 
ud af hvordan og i hvilken retning, 
vi udvikler Lejerbos kerneområder. 
Det vil sige områder som byggeri, 
udlejning, drift og vedligeholdelse. 
Men også beboerdemokratiet, det 
at være samfundsaktør og at være 
arbejdsplads for de mange ansatte 
hører med til kerneområderne. 

Da de første formuleringer var kommet 
på plads, arbejdede administrationen 

videre med dem i løbet af efteråret. Og 
i december kunne hovedbestyrelsen 
godkende visionerne for 20192020.

OPGAVERNE ER DE SAMME 
– TIDEN ER EN ANDEN
Hvad er det så for nogle visioner, der 
er kommet ud af det? Kerneopgaverne 
er på mange måder de samme som 
for 75 år siden, da Lejerbo så dagens 
lys for første gang. Men tidsånden, 
udfordringerne og rammerne ser 
meget anderledes ud i dag  for ikke 
at tale om i morgen. Derfor er formen 
på visionerne også lidt anderledes, 
end de har været tidligere: De er mere 
tværgående og har en kortere tids
horisont. Simpelthen fordi vi arbejder 
mere på tværs, og fordi verden flytter 
sig hurtigere.

Lejerbo har fra fødslen i 1944 været 
tænkt som en samfundsnyttig stør
relse. Det samfundsnyttige ligger i 
vores DNA, og det gennemsyrer også 
vores visioner i de kommende to år. 
Nøjagtigt sådan som det altid har gjort. 

Mod nye visioner
I 2018 skulle Lejerbos nye visioner formuleres. Visionerne fortæller, 
hvor vi gerne vil flytte Lejerbo hen i løbet af de kommende år. Det sker 
med respekt for missionen ”Rum for liv” og for vores kerneområder.
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*Visionerne og deres målsætninger kan ses i deres fulde længde på www.lejerbo.dk/visioner

BEBOERDEMOKRATI 
VISION: Lejerbo har et velfungerende beboerdemokrati, der på alle niveauer 
og i tæt samarbejde med administrationen arbejder mod fælles mål. 

VI
SI

O
N

ER

VÆKST OG UDVIKLING 
VISION: Lejerbo er et stærkt fællesskab i udvikling og vækst. 

VI
SI

O
N

ER

BYGGERI 
VISION: Lejerbo bygger kvalitetsboliger til alle med respekt for jordens 
ressourcer: 
- Alt Lejerbos byggeri foregår i gode processer.
- Lejerbo understøtter udviklingspræget byggeri og søger aktivt at sætte   

nye standarder for boligbyggeriet. VI
SI

O
N

ER

BÆREDYGTIGHED 
VISION: Lejerbo skal understøtte social, økonomisk og miljømæssig  
bæredygtighed i boligorganisationerne. 

VI
SI

O
N

ER

EFFEKTIV DRIFT OG VÆRKTØJER 
VISION: Lejerbo vil optimere driften – i samarbejde med beboerdemokratiet. 

VI
SI

O
N

ER

DEN GODE ARBEJDSPLADS 
VISION: Lejerbo skal være den foretrukne arbejdsplads i den almene branche.

VI
SI

O
N

ER
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Line Aagaard,
beboer i Fredensborg

Michael Kristensen,
beboer i Fredensborg

MICHAEL
Ja, i allerhøjeste grad. Det er faktisk et nemt 
spørgsmål. For vi bliver alle sammen ældre, 
og der er ikke plads til alle på plejehjemmene. 
Og så er almene boliger et godt sted at være 
for folk med et eller andet handicap. Jeg er 
selv blind, og os på sociale ydelser har jo ikke 
råd til at bo i fx andelsboliger eller ejerboliger. 
Det kommer selvfølgelig an på, hvilke ydelser 
man får. Men jeg har selv undersøgt det. Hvis 
jeg flytter i en andelsbolig, så ville jeg miste 
min boligsikring, eller som minimum skulle 
betale den tilbage, hvis jeg sælger min bolig. 
Så almene boliger er en god ide for at få en 
billig husleje for at opretholde sin levestandard 
uanset indkomstniveau. 

LINE
Ja, bestemt. Jeg er glad for at bo på den her 
måde, og det er et prisniveau, hvor jeg kan være 
med som enlig mor. Vi har det godt socialt med 
de andre på vejen, selvom vi har meget forskel-
lige liv og forskellige historier. Jeg kender mine 
naboer, og alle er virkelig hjælpsomme. Og det 
vil ikke være på samme måde på en villavej, 
hvor man måske er mere sluttet om sig selv og 
sit eget husprojekt. Jeg kan ikke se, hvordan 
det almene boligmarked skulle ændre sig, og 
det håber jeg heller ikke, det gør.

Vil der være brug for almene boliger i fremtiden? 

Lejerbo i fremtiden
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Lauritz Bøttcher, 
nyuddannet ejendomsservicetekniker, 

Lejerbo Kalundborg Kommune

Nanna Korsager, 
beboer i Herning

LAURITZ
Det vil der. Og det er ikke noget, jeg tror. Det er no-
get, jeg ved. Uden almene boliger ville vi unge være 
nødt til at blive boende hjemme ved vores forældre 
i lang tid. Vi kan som studerende eller nyuddannede 
ikke bare gå ned i banken og låne til en ejerbolig, 
for vi har ikke noget, vi kan stille som sikkerhed. Og 
det samme gælder for ældre mennesker. Hvis de 
har solgt et hus og gerne vil købe et andet, så får 
de også problemer, fordi de heller ikke kan få lov til 
at låne penge. 

NANNA
Det vil jeg helt klart mene. Det betyder, at vi 
unge har en mulighed for at samle os lidt. Jeg 
bor i en ungdomsbolig, hvor jeg kan bo sammen 
med andre unge, selvom jeg arbejder og ikke er 
studerende. Jeg er kun mig selv, så det betyder 
også noget for mig, at jeg kan spare nogle penge 
sammen, fordi min husleje ikke er så høj. Og jeg 
er ikke bundet til min bolig. Hvis jeg har lyst, kan 
jeg sige den op og flytte til København – jeg skal 
jo ikke først til at sælge en ejerbolig. 
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Den 1. marts 2018 præsenterede regeringen sit ud
spil ”Ét Danmark uden parallelsamfund”. Udspillet 
indeholdt 22 konkrete forslag, som havde til formål 
at komme parallelsamfundene til livs. Et af forslagene 
gik på, at antallet af familieboliger i det, der kaldes 
”hårde ghettoområder”, fremover kun må udgøre 40 
% af boligerne i området.

Det blev vedtaget i Folketinget før jul og betyder, at 
der inden 1. juli 2019 skal ligge en udviklingsplan for, 
hvordan det mål nås. Dog har der været mulighed for 
at søge dispensation til en højere procent end 40.

I Lejerbo er der et enkelt boligområde, der falder 
ind under kategorien ”hårde ghettoområder”. Det er 
Vangen i Holbæk.

En hård ghetto
Hvorfor er Vangen en ”hård ghetto”?
Når Vangen bliver betegnet som en ”hård ghetto”, er 
det fordi, området har været på regeringens ghet
toliste fire år i træk. Og for at komme på ghettolisten 
skal et boligområde huse mere end 1000 beboere, 
have mindst 50 % indvandrere eller efterkommere 
af indvandrere fra ikkevestlige lande samt opfylde 

den pæne ghettoVangen –
Går man rundt i Vangkvarteret eller ser billeder 
af Vangen, som den også kaldes, er det svært 
at forstå, at det skulle være en hård ghetto. Vi 
har kigget på baggrunden for titlen som hård 
ghetto og spurgt en række kendere af Vangen 
om, hvordan de opfatter området.
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Boligområdet ligger tæt på skole, institutioner og re
kreative områder. Afdelingerne deler et flot fælleshus 
og indbydende udearealer, der blandt andet indeholder 
en multibane. Her er en myriade af fælles aktiviteter. 

Pres på de små boliger
Hvad er der sket, siden Vangen har udviklet 
sig til at komme på listen over hårde ghet-
toområder?
Boligafdelingerne i Vangen er bygget i 1965 og 1970. 
Den gang var Holbæk ikke udbygget, så Vangen var 
ikke så centralt beliggende, som den er i dag. Samtidig 
var begge afdelinger bygget med flade tage, hvilket 
medførte en del byggeskader, som igen medførte 
tomgangslejemål. Så tilbage i tiden var Vangen altså 
ikke så attraktivt et område. 

Det blev klart bedre, da tagetagerne blev bygget til. 
Og siden renoveringen, udearealerne og fælleshuset 
kom til, er Vangen egentlig blevet attraktivt, så der i 
dag er flere års ventetid på en bolig. Men for ca. 5 år 
siden nedlagde et andet stort alment boligområde i 
Holbæk mange af sine små boliger. Det betød et be
tydeligt boligsocialt pres på de små boliger i Vangen 
og på Vangens beboersammensætning.

mindst to af fire kriterier, som en andel af beboere 
udenfor arbejdsmarkedet, antal dømte, andel af 
beboere, der alene har en grunduddannelse samt 
lav indkomst.

I Vangen er der 1473 beboere, 56,8 % indvandrere, 
43,7 % af beboerne er uden for arbejdsmarkedet og 
70,4 % har kun en grundskoleuddannelse. Til gengæld 
opfylder området ikke kriterierne for antal dømte eller 
lav indkomst.

ET HJEM
Hvordan er Vangen også?
Vangen er hjem for næsten 1500 beboere, hvoraf en 
stor del er børn.

Boligområdet består af to boligafdelinger, nemlig afd. 
1230 Havevang/Agervang og afd. 1660 Agervang/
Engvang. Tilsammen rummer de 596 lejligheder fra 14 
værelser. Lejlighederne er på mellem 39 og 113 m2. 
Huslejen ligger mellem 2471 og 7511 kr. 

Boligerne i afd. 1660 gennemgik en helhedsplan i 
2013/2014, mens afd. 1230 fik nyt tag og facader i 
2005. 

den pæne ghetto

59



Sådan siger kenderne
Hvad synes du, at Vangen 
er for et område?

Vangen er et mangfoldigt kvar-
ter, og et kvarter, som har stor 
tolerance. Der bor mange meget 
forskellige mennesker, både 
hvad angår etnicitet og livsstil. 

Der er stor aktivitet og mange 
frivillige i hele skalaen. Både fra 
dem, der er i arbejde og dem, 
der ikke er i arbejde.

Jeg kan vældig godt lide områ-
det, og hvis jeg selv skulle bo i 
Holbæk, kunne jeg godt tænke 
mig at bo i Vangen. Både på 
grund af de mange aktiviteter, 
og fordi der ikke er nogen so-
cial kontrol. Her må man leve, 
som man gerne vil, så længe 
det ikke generer andre.

MARIANE TOFTDALLGAARD, 
forretningsfører i Lejerbo

Jeg har jo selv boet der fra 
1971-84. Og bygningsmæssigt 
er det nogle fantastisk gode 
boliger, der er rigtig godt pro-
portionerede.

Gennem tiden har Vangen væ-
ret et sted, hvor man har haft 
mulighed for at flytte ind som 
ung. Mange holbækborgere har 
startet deres voksenliv i Vangen. 
Og i dag ser vi beboere, der 
er født og opvokset i området, 
og de har ingen interesse i at 
flytte væk.

Vangen bør bestemt ikke kaldes 
en ghetto; det er et område med 
meget stor accept af hinanden 
og et stort fællesskab. Her si-
ger man ”dav”, når man møder 
hinanden. Jeg synes, det er 
helt ude i tovene at kalde det 
en ghetto!

BENT SODE HANSEN, 
næstformand i Lejerbo Holbæk, 
formand for den boligsociale 

helhedsplan i Vangen
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Vangen er et stille og roligt 
område. Og efterhånden er 
her faktisk blevet rigtig pænt.

Der er ikke mere ballade og uro 
her end andre steder i byen. 
Faktisk er der nok nærmest 
mindre.

Folk er venlige og passer godt 
på hinanden. Trænger nogen til 
hjælp, så tager man affære for 
eksempel ved at tage fat i det 
boligsociale team. Det, synes 
jeg, er væsentligt.

ANNEBODIL OLSEN,
formand i afd. 1660

Vangen er for mig dét sted i 
verden, jeg kender, med den 
højeste koncentration af hjerte-
varme. Jeg bliver igen og igen 
slået af, hvordan beboerne tager 
hånd om hinanden, hjælper 
hinanden og bekymrer sig for 
hinanden. Ofte tænker jeg, at 
jeg ville ønske, at vi gjorde det 
samme for hinanden på den 
vej, hvor jeg bor. 

Her er rigtigt rart at være, og her 
hersker en helt særlig stemning, 
som besøgende udefra altid 
bemærker. Det bedste er at gå 
en tur rundt i området en lun 
solskinsdag, for da er fælles-
skaberne rykket udendørs og 
befolker alle de mange skønne 
udendørsarealer, der er.

Jeg synes, at Vangen er et af 
de bedste områder i Holbæk. 
Det er næsten som en stor fa-
milie heroppe, hvor alle kender 
hinanden.

Der er et stort fællesskab og 
rigtig mange aktiviteter. Masser 
af klubber, grønne områder og 
fælleshuset med alle de aktivi-
teter, der er der. Og så holder 
vi mange fælles fester som 
sommerfest, fastelavnsfest og 
så videre, hvor folk hygger sig.

Vores bygninger og boliger 
er opdaterede for eksempel 
med nye dørtelefoner, og vi får 
snart nye køkkener. Jeg havde 
besøg af Morten Østergaard fra 
Radikale Venstre, og han synes 
også, at det var en rigtig god 
lejlighed og en pæn udsigt. Så 
jeg håber, at der bliver lagt en 
god plan for, hvad der skal ske 
med Vangen.

METIN KOC, 
formand i afd. 1230

LIS FRANCISKA JENSEN, 
boligsocial chef i Lejerbo Holbæk
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Det ligger lidt i navnet, at boligerne 
er ’starten af at bo’. Boligerne hen
vender sig til beboere, der vil bo på 
færre kvadratmeter til fordel for en 
lavere husleje. Det kan være unge, 
som træder ind på boligmarkedet for 
første gang, men det kan også være 
mennesker i skiftende situationer i 
livet, der har brug for en ny start efter 
en skilsmisse eller andre stød i livet. 

Solidt forarbejde
Startbo er særlige boliger på flere 
måder. Blandt andet fordi forarbejdet 
og byggeprocessen er optimeret: 

”Vi har indgået en rammeaftale med 
en entreprenør, hvor vi genbruger 
det samme tegningsmateriale og 
projektmateriale på alle afdelingerne. 

håndværkere osv. På fabrikken er 
huset mere beskyttet, og der er to
tal kontrol over materialer og deres 
kvalitet.” 

Byggemetoden gør desuden, at 
Startboboliger kan bygges på 89 
måneder mod 1416 måneder for et 
traditionelt byggeri. 

Kommunal efterspørgsel
Og der er brug for disse boliger. Det 
fortæller forretningsfører for bl.a. Le
jerbo Holbæk, Mariane ToftDallgaard:

”Holbæk Kommune har bedt om de 
her boliger, fordi de mangler boliger 
af en mindre størrelse efter en hel
hedsplan i et andet boligselskab, hvor 
der blev nedlagt en del 1værelses 
boliger. De mangler derfor boliger til 
fx unge mennesker, som måske har 
brug for lidt støtte og hjælp til at bo 
for sig selv.” 

Og selvom rammeaftalen er fast, så 
er der plads til ændringer hen ad 
vejen. En del af aftalen er nemlig, at 
der skal søges løsninger til gunst for 
både bygherre og entreprenør. Det 
kan lyde som elastik i metermål, men 
det virker. I Holbæk ønskede byg
herren, Lejerbo Holbæk, at der blev 
plads til at forberede til vaskesøjle 
på badeværelserne. Og det fandt 
entreprenøren, BM Byggeindustri, 

Det sparer os for meget forarbejde. 
Boligerne bliver bygget på en fabrik 
i moduler, lidt som man kender det 
fra bilfabrikker med en stor hal og 
samlebånd. Når de er færdige, køres 
boligerne ud og monteres på et fun
dament ude på byggepladsen. Det 
giver en enkel byggeproces, som ikke 
er udfordret af vejr og vind,” fortæller 
projektleder i Lejerbos udviklings og 
byggeafdeling Brian Hartmann Nielsen. 

Startboafdelingerne består af disse 
moduler, hvor ét modul svarer til en 
1værelses bolig. Modulerne kan 
sættes sammen og blive til 2 og 
3værelses boliger bygget som alt 
fra etplansrækkehuse og op til 4 
etager. Ud over det smarte i at undgå 
forsinkelser fx ved frostvejr, så er der 
også en anden klar fordel ved byg
gemetoden, fortæller Brian:

”Vi ved, at noget af det, der er hårdest 
for en bolig, er at blive bygget; at blive 
udsat for regn, varme, voldsomme 

Smart, småt og nybygget
Flere kommuner har i længere tid efterspurgt mindre, almene boliger. I Lejerbo opfylder vi 
ønsket med konceptet Startbo, og byggeriet af disse boliger er nu for alvor i gang!

Startboboligerne er i samme høje kva
litet som det øvrige nybyggeri Lejerbo. 
Men blandt andet pga. de lidt færre 
kvadratmeter, kan der bygges en bolig 
på lige under 40 m2 for omkring 3.000 
kr./måned i husleje. 
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en løsning på – uden at boligerne er 
blevet dyrere. 

Driften er også optimeret
Når beboerne i nybyggede almene 
boliger flytter ind, udgør nettokapital
omkostningerne ca. 2/3 af huslejen. 
Den sidste tredjedel er driftsom
kostninger, og for at holde huslejen i 
Startboboligerne nede, er der også 
tænkt på at optimere driften: 

”Helt simpelt har vi rykket de installatio
ner, der skal serviceres regelmæssigt, 
ud i et teknikrum uden på facaden. 
Der sidder fx et ventilationsanlæg til 
varmegenindvinding, som skal have 
skiftet filtre jævnligt, og det kan vi nu 
gøre uden at forstyrre beboeren. Det 
sparer tid og kræfter, fordi vi ikke skal 
varsle beboerne for at få adgang 
til boligen. Hvad angår de grønne 
områder, så skal ejendomskontoret 
vænne sig til at lade enggræsset rundt 
om boligerne vokse vildt. De fælles 
opholdsområder er samlet i en indre 
kerne i bebyggelsen med masser af 
træer og buske. Det skal bare kunne 
passe sig selv,” fortæller Brian. 

Startbokonceptet er udviklet i et 
samarbejde mellem Lejerbo, BM 
Byggeindustri og Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter. Indtil videre er der 325 boli
ger under opførelse i Høng, Næstved, 
Hillerød og Holbæk.

Fra venstre ses projektleder i Lejerbo, Brian Hartmann 
Nielsen; forretningsfører i region Holbæk, Mariane Toft
Dallgaard; forretningsfører i region Næstved, Michael Keis 
og længst til højre står Lars Otto Wedfeld fra BM Byg, der 

er totalentreprenør på Starboboligerne.

FAKTA:
I Startbo-afdelingerne er det muligt at inddrage 
en 1-værelses bolig til en social vicevært, der kan 
hjælpe beboerne med stort og småt i hverdagen.
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HANNE KØHLERT
(administrativt personale)

Indtrådt første gang: 10-11-2011

ERIK GEMMER
Indtrådt første gang: 21-5-2001

ERIK FALLESEN
Indtrådt første gang: 14-5-2003

BØRGE OLSEN
Indtrådt første gang: 18-5-2010

BENTE CASTENSCHIOLD
Indtrådt første gang: 19-5-2016

ANETTE JOHANSEN
Indtrådt første gang: 17-5-2018 

POUL ERIK TRAULSEN
Indtrådt første gang: 1-1-2016

Lejerbos hovedbestyrelse 2018



MICHAEL BUCH BARNES
Indtrådt første gang: 17-5-2018 

SØREN ROSENLUND
Indtrådt første gang: 17-5-2018BJARNE S. HANSEN

Indtrådt første gang: 14-5-2003

GUNNAR SØRENSEN
Indtrådt første gang: 1-9-1994

BENT NIELSEN
(ejendomsfunktionærer)

Indtrådt første gang: 1-4-2014

ANNE SAKARIASSEN
Indtrådt første gang: 31-10-2013

HELLE WORM
Indtrådt første gang: 15-5-2007

INGE KØSTER
Indtrådt første gang: 10-11-2016
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Hovedbestyrelsen: 
Anette Johansen (B)
Anne Sakariassen (B)
Bent Nielsen  (Ejd.funk)
Bente Castenschiold (B)
Bjarne S. Hansen (B)
Børge Olsen (F)
Erik Fallesen (F)
Erik Gemmer (B)
Gunnar Sørensen (B) 
Hanne Køhlert (Adm.pers.)
Helle Worm (B)
Inge Køster (B)
Michael Buch Barnes (B)
Poul Erik Traulsen (B)
Søren Rosenlund (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)
Rudi Skindhøj (B)
Verner Jensen (B)

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

Brande
Carl Ejler Holm (R)
Tove Østergaard (B)

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

Brøndby Boligselskab
Annette Jønsson (B)
Eva Leander Mikkelsen (B)
Jørn Nysum Schoop (B)
Lizzi Lykke Jeppesen (B)
Peter Vagn Jacobsen (B)
Søren Kristensen (B)

Farum
Helge Winberg (B)
Lena Schmølker (B)

Faxe
Bent Kunding (B)
Knud Erik Jensen (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
Allan Larsen (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
Henrik Sørensen (B)
Mangler 1 repræsentant

Herning
Ane-Marie Harringer (B)
Mads Nørgaard Pedersen (B)
Ulla Helena Jensen (B)

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

Holstebro
Betty Kristensen (B)
Joan Lago Kaspersen (B)
Per Sandfeld Nissen (B)
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Horsens
Benny Davidsen (B)
Jannie Jeslund (B)
Kaj Jørgensen (B)

Hvidovre
Eva Clasen-Nyqvist (B)
Eva Olsen (B)
Hanne Hansen (B)
Lars Jensen (B)
Michael Madsen (B)
Mariane Skytte (B)
Thomas Kallehauge (B)

Høje-Taastrup
Henrik Nielsen (B)
Mogens Hamburger (B)
Nita Birk Christensen (B)

Kalundborg Kommune
Karl Erik Pedersen (B)
Niels Krøyer (B)
Niels Ravnborg (B)

Køge Bugt
Johnny Jensen (B)
Kaj Hansen (B)
Matthias Hansen (B)

Lolland
Connie Andersen (B)
Mogens Hansen (R)

Lyngby
Bent Hansen (B)
Bo Krøyer (B)

Norddjurs
Finn Lorenzen (B)
Henrik Sørensen (B)

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

Næstved
Georg Weichel (B)
Kim Nielsen (B)
Lene Henriksen (B)
Ole Svendson (B)
Per Jensen (B)
Roy E. W. Stange (B)

Odder
Anne Wirring (B)
Steen Nielsen (B)

Randers
Gert Thorsen (B)
Kirsten Gram (B)
Nicholai Holst (B)

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

Rødovre
John Thimsen (B)
Jørgen Knudsen (B)
Steen Pedersen (B)

Skanderborg
Jan Amnitzbøl Krussel (B)
Peter Rasmussen (B)

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

Skælskør
Karen Margrethe Ur-Rehman (B)
Per Grønkjær (B)

Skørping
Kirsten Nørgaard (B)
Leo Christensen (B)

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

Struer/Lemvig
Ditte Henriksen (B)
Lars Møller Pedersen (B)

Thisted
Ejner Overgaard (B)
Marlene Gregersen (B) 

Tinglev
Harald Søndergård (F)
Preben Nielsen (B)

Trehøje
Mads Sloth Andersen (B)
Marie Louise Bostrup (B)

Trekanten
Benny Haugsted (B)
Eigil H. Jensen (B)
Elly Poulsen (B)

Aalborg
Anette Guldfeldt (B)
Birger Brix (B)
Birgit Stokbro (R)
Birte Juul Pedersen (B)
Helge Larsen (R)
Kenneth Høfler (B)

Aarhus
Lars Madsen (B)
Mangler 1 repræsentant

Opdateret den 27. marts 2019
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Lejerbos regionskontorer

AALBORG
Østre Havnepromenade 10
9000 Aalborg
Tlf: 70 12 13 10
E-mail: aalborg@lejerbo.dk
Organisationer: Aalborg, 
Aarhus, Hadsund, Norddjurs, 
Odder, Randers, Skørping, 
Thisted.

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 og Lemvig, Trehøje.

KOLDING
Pakhustorvet 4 
6000 Kolding
Tlf: 70 12 13 10
E-mail: kolding@lejerbo.dk
Organisationer: Horsens, 
Nyborg, Tinglev, Trekanten.

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

NÆSTVED
Brogade 6
4700  Næstved
Tlf: 70 12 13 10
E-mail: naestved@lejerbo.dk
Organisationer: Faxe, Guld-
borgsund, Haslev Boligforening, 
Lolland, Næstved, Skælskør, 
Stevns, Vordingborg.

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

HOLBÆK
Kasernevej 75
4300 Holbæk 
Tlf: 70 12 13 10
E-mail: holbaek@lejerbo.dk
Organisationer: Holbæk, 
Kalundborg Kommune.

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

LOKALKONTOR
NORDSJÆLLAND
Huginsvej 1 B
Postboks 239
3400 Hillerød
Tlf: 70 12 13 10
E-mail: hilleroed@lejerbo.dk
Organisationer: Farum, Fre-
densborg, Frederiksborg, 
Frederiksværk, Helsingør, 
Rudersdal.
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Dette årsmagasin er pakket ind i en flot illustration 
lavet af illustrator Mikkel Henssel. Illustrationen er 
en visuel rejse gennem Lejerbotiden fra det første 
byggeri, bygget af mursten med håndkraft i 1945 til 
år 2019, hvor huse bliver bygget af færdige moduler. 
Der er også et glimt ind i fremtiden, hvor der bygges 
af genbrugsmaterialer samtidig med, at de anvendte 
materialer og moduler kan genbruges til nye byggerier. 

Man kan forestille sig, at rejsen fortsætter ud af vejen 
og ud af forsidens højre side. For eksempel kan man 
se en drone, der er på vej ud af billedet  flyvende med 
kasse. Vi ved ikke helt, hvad der er i kassen  ligesom 
vi heller ikke helt ved, hvad fremtiden bringer.  

Byggerierne på  illustrationen er tegnet med inspiration 
hentet fra nogle af Lejerbos byggerier. 

CIRKELHUSET 
I KØGE

LEJERBOS BYGGERI I HVIDOVRE,  
LÅ LIGE UD TIL MARKER OG NATUR

LEJERBOS FØRSTE 
BYGGERI VAR I LYNGBY

AGERHØNEVEJ
I NÆSTVED

DANMARKSGÅRDEN 
PÅ FREDERISKBERG

REMISEN 
I BRANDE

LISBJERG VED 
AARHUS, SOM 

BLIVER DET 
FØRSTE CIRKU-
LÆRE BYGGERI

CIRCLE HOUSE- 
DEMONSTRATO-

REN I VALBY

STARTBO 

FORTID NUTID FREMTID

GREJSDAL 
ÅPARK

Årets illustration






