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Leder
Bæredygtighed er omtanke for de 
kommende generationer.

Fra ny bolig til et hjem
De første beboere er nu flyttet ind i 
en Startbolig.

Første skridt med Næste Skur
Hollandshuset i Lyngby har opført et 
bæredygtigt Næste Skur.

Klar til ansvaret
Bestyrelsen i Kalundborg har fået vi-
den og værktøjer til at løfte ansvaret.

Rundt om Lejerbo
Om murmaleri, it-projekt, 75-års 
jubilæum, elever og tiltag for besty-
relserne. 

Robotterne kommer…!
Ny robot hjælper med at løse tunge 
administrative opgaver.

VOXPOP: 
Hvorfor kommer du til aktiviteter 
i din afdeling?
Sådan svarede beboere i Brøndby 
og Nakskov.

Første spadestik og afleverede 
byggerier
Læs hvor mange nye byggerier, vi 
er i gang med.

Jubilæumsprisen gik til 
lektiecafe i Frederiksværk
Lektiecafeen giver både børnene 
og boligafdelingen bedre kort på 
hånden.

Verdensmålene i Lejerbo
Verdensmålene ligger i vores DNA, 
men der er stadig plads til at gøre 
mere.

VOXPOP: 
Bæredygtighed i stort og småt
Se de gode eksempler på bæredyg-
tighed i boligafdelingerne.

Miljøministeren var interesseret 
i Circle House
Lejerbos arbejde med cirkulært 
byggeri vækker fortsat stor inte-
resse.

Flere udsættelser i 2019
Manglende huslejebetaling betød, 
at flere beboere fik opsagt deres 
lejemål.

Slotshaven fik det allerførste 
spadestik
Den nye boligminister tog sit første 
spadestik i Holbæk. 

Visionerne kan ses
3 hovedbestyrelsesmedlemmer 
fortæller om deres arbejde med 
Lejerbos visioner.

300 kroner for det hele …
Det blev billigere at være boligsø-
gende i Lejerbo.

Brøndby Strand til kamp mod 
lattergaspatroner
Beboerdemokrater fik politikerne til 
at lytte.

Sølv-certificering til botilbud
”Vingen” i Hillerød kan bryste sig 
af at være certificeret i bæredyg-
tighed.

Ikke bare nye boliger, 
men en ny bydel
Hele 349 boliger er ved at skyde op 
i Horsens midtby.

Trivselsmåling:  
Godt afsæt for handleplaner
De fleste ansatte trives, men på 
visse punkter skal der sættes ind.

Lars skaffer millioner 
til beboerne
De mange omlægninger af lån kom-
mer boligafdelingerne til gode.

Et godt år i AlmenIndkøb
Både omsætning og overskud stiger 
i indkøbsportalen AlmenIndkøb.

Har vi ligestilling i Lejerbo?
Vi kigger på, hvordan det står til 
med ligestilling i Lejerbos ledelse.

WWW: Flere gode historier
Om affald, ghettoudviklingsplan, 
store forandringer i Holstebro og 
familieferier.

Lejerbos hovedbestyrelse

Landsrepræsentantskabets 
medlemmer

Lejerbos kontorer

Om FN's verdensmål
Få genopfrisket hvad verdens-
målene egentlig er for noget.
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Ikke mange virksomheder kan bryste sig af at 
være fuldkommen aktuelle 75 år efter, at de 
blev grundlagt. I hvert fald ikke hvis produktet 
er mere eller mindre det samme. Men 
gode boliger til en fornuftig husleje, 
samfundssind og bæredygtighed 
er ikke gået af mode. Og selv om 
vi måske kalder det noget andet 
i dag, så er det lige så relevant 
som for 75 år siden. 

Den røde tråd i dette årsmagasin 
er bæredygtighed. 

Som almen administrationsorganisa-
tion har vi mange forpligtelser. Vi har 
forpligtelser overfor vores beboere, 
boligsøgende, bestyrelser og sam-
arbejdspartnere. Så der er mange 
behov og ønsker at tage hensyn til. 

Til de kommende generationer
Men at vi tænker bæredygtigt bety-
der, at vi også skal tage hensyn til, 
hvad vi giver videre til de kommende 
generationer. 

Den tanke lå allerede Lejerbos grund-
lægger Hans Andersen meget på 
sinde. Hans skriver i ”Bogen om 
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Lejerbo II” fra 1954: ”Når engang det Lejerbo har bygget og vil 
bygge er afskrevet – når al gæld er betalt – så tilfalder de skabte 
værdier samfundet … Lejerbo blev under kamp og strid en levende 
realitet for os. Det vil for de kommende slægter blive et stærkt og 
bæredygtigt fundament for videre fremskridt, for større menneske-
lykke, for et rigere liv.”.

Fra verdensmål til hverdagsmål
Årsmagasinet for 2019 indeholder en lang række historier om 
bæredygtighed. Både i miljømæssig forstand med energivenlig 
renovering, skure bygget af genbrugsmaterialer og certificering af 
bæredygtigt byggeri. Og bæredygtighed i social forstand for ek-
sempel med historier om ligestilling, elever og medarbejdertrivsel. 
Og så er der historier om bæredygtighed i økonomisk forstand som 
eksempelvis AlmenIndkøb og låneomlægninger.

Fælles for historierne er, at vi sætter dem ind i den ramme, som FN's 
verdensmål udgør. Verdensmålene er vedtaget af verdens stats- og 
regeringsledere. Men de er nu slet ikke så højtravende, som det kan 
lyde. Faktisk kan verdensmålene sagtens omsættes til hverdagsmål 
i en almen sammenhæng. Det viser historierne i dette årsmagasin. 

Stolthed og inspiration
Vi håber, at historierne giver anledning til stolthed ude i Lejerbo-
fællesskabet. For vi har meget at være stolte af i en bæredygtig 
sammenhæng. Og samtidig håber vi, at historierne også kan være 
med til at inspirere til endnu mere bæredygtighed i afdelinger og 
organisationer.

God læselyst.
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I 2019 flyttede de første beboere 
ind i en Startbolig i Lejerbo. 
Det er boliger, som er bygget 
op af moduler og som grundet 
byggeteknikken og en lidt an-
derledes drift, kan holdes på et 
forholdsvist lavt huslejeniveau. 

De første startboliger ligger på 
Sneppevej i Næstved, og en af 
de beboere, som flyttede ind 
blandt de første, var Berit Løndal 
Rasmussen: 

”Jeg har boet her siden 1. juli, 
og jeg er enormt glad for det. Vi 
har det virkelig godt sammen i 
den her afdeling. Vi er fælles om 
mange ting; vi griller sammen, 
snakker og hygger. Vi har alle 
sammen aftalt, at vi ikke ryger 
inde i vores lejligheder. Så vi 
står pænt ude i regnvejr og ry-
ger, og det gør jo, at vi mødes 
og snakker sammen. Det er så 
dejligt sådan noget.” 

Som det næsten altid er tilfældet 
med nye boliger, har der været 
nogle fejl og mangler, som skulle 
udbedres ved indflytning. Men 
at boligerne er Startboliger, er 
ikke noget, hun har mærket til:

”Vi har vores teknikskabe sid-
dende udenfor bag en sort dør 
ved siden af vores indgangsdør 
i glas. Jeg er nærmest ligeglad, 

Fra ny bolig 
til et hjem

men der har været nogle af de 
andre, som bestiller pizza herud, 
hvor det stakkels bud står og 
banker på teknikskabets dør i 
stedet for vores glasdør. Men 
det er jo heldigvis bare sjovt,” 
griner Berit. 

Naboen kan høres
Når en ny afdeling åbner for be-
boere, betyder det, at mange flyt-
ter ind samtidig. Og det kræver 
noget tilvænning. På Sneppevej 
har Berit fået sig nogle rigtigt 
gode naboer, hvilket bestemt har 
været med til at gøre oplevelsen 
i Startboligerne bedre. Også 
selvom de lige skulle vænne sig 
til hinanden alle sammen – især 
Berit og hendes underboer: 
 
”Da vi havde boet her i cirka 14 
dage, kom vi til at snakke sam-
men ude foran. Og så fortalte 
den ene af mine underboer, at 
de var SÅ irriterede over deres 
overbo, som bankede rundt i 
gulvet, når hun gik rundt i lejlig-
heden. – Ej, det kan vi da heller 
ikke have, siger jeg, så må du 
da sige noget til hende. Og så 
flækkede jeg af grin og sagde 
til dem, at det altså var mig. 
Nu har jeg vænnet mig til at gå 
ligeså stille rundt i stedet, og vi 
er stadig gode venner,” slutter 
Berit med et smil.  
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De 35 startboliger på Sneppevej er 
på 1, 2 eller 3 værelser og koster fra 

3.003 kr. pr. måned i husleje. 
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Tanken var til at forstå. Et skur, der er opført af gen-
brugsmaterialer fra andre byggerier. Udfordringen var 
dog også at få udviklet et byggesystem, der både er 
økonomisk bæredygtigt, indeholder elementer af social 
bæredygtighed og som er hurtigt at opføre. 

RUM TIL SKRALD OG JORDBÆRKAGE
Næste Skuret i Hollandshuset vidner om, at missionen er 
lykkedes. Her står de 65 kvadratmeter, som giver plads 
til både storskrald, ejendomsfunktionærernes redskaber 
og et stort rum i midten til affaldssortering. Det store rum 
er også tænkt til at kunne bruges til sociale aktiviteter  
som for eksempel tøndeslagning til fastelavn. På skuret 
er desuden tavler til kommunikation mellem beboerne, 
og så er der monteret en nabobænk på gavlen. 

Ved indvielsen af skuret fik beboere, samarbejdspart-
nere og ansatte testet muligheden for netop at bruge 
skuret til sociale arrangementer. Her blev der nemlig 
serveret kaffe og jordbærkage til alle i skuret. På den 
måde er skuret ikke bare en bygning til opbevaring af 
affaldscontainere og redskaber. Det er også en bygning, 
der giver beboerne mulighed for at styrke det sociale 
sammenhold i afdelingen.

SAMMENBRAGT BYGGERI
Skuret i Lyngby er smart at se på og er i virkeligheden 
noget af et sammenbragt byggeri; tømmeret kommer 

fra et plejehjem, gulvplankerne fra 
en beboelsesejendom og tagsten-
ene fra en anden beboelsesejendom, 
mens sternbrædderne kommer fra en 
broforskalling.

Men kan det lade sig gøre at bygge så bæredyg-
tigt, hvis der samtidig skal passes på økonomien? 
Ja, hvis man kigger helt isoleret på, hvad det koster at 
opføre skuret, så er det en smule dyrere end at købe et 
almindeligt skur i træ eller stål. Men fordi et Næste Skur 
holder længere og kræver mindre vedligeholdelse, så 
er det faktisk billigere på længere sigt. Det gamle træ 
har vokset langsommere og er derfor af en helt anden 
kvalitet end det nye træ, der sælges i dag.

Det er i øvrigt også muligt at få solceller på taget. Hvis 
man vælger det, vil skuret med tiden kunne tjene sig 
selv ind. 

EN RIGTIG GOD IDE
Der er altså grunde nok til at vælge et bæredygtigt 
Næste Skur, hvis en afdeling skal have opført et nyt skur. 
Men hvad tænkte Hollandshusets afdelingsbestyrelse, 
da de først blev præsenteret for ideen?

Afdelingsformand Erik Carter fortæller:  ”Vi blev præ-
senteret for ideen af Lejerbo, og vi syntes faktisk, at 
det var en rigtig god ide. Både fordi bæredygtighed 

Første skridt Næste Skurmed
I begyndelsen af året vandt Lejerbo sammen med Kryds-
rum Arkitekter og en stribe andre samarbejdspartnere en 
innovations konkurrence. Vi skulle udvikle et koncept for et 
bæredygtigt skur, kaldet Næste Skur. Og det første Næste 
Skur i Lejerbo stod allerede klar i oktober. Skuret er opført i 
Lyngby-afdelingen Hollandshuset.
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Afdelingsform
and Erik Carter klipper snoren 

over ved indvielsen af Næ
ste Skuret i Lyngby

er vigtigt, og fordi vi skal holde huslejen nede. Et skur 
som Næste Skur, hvor vi også kan sortere vores affald 
rigtigt, betyder, at vores driftsbudget belastes mindre.” 

EN PÆN RAMME
Er I så blevet tilfredse med det?
”Jeg vil sige, at vi overordnet er tilfredse. Det er et pænt 
skur, der også kan danne rammen om sociale aktivi-
teter i afdelingen. Men udfordringen er at få beboerne 
til at sortere affaldet rigtigt. Det er en daglig, gensidig 
opdragelse, vi skal igennem. Det er ejendomsfunktio-
nærerne rigtig gode til at hjælpe med. Men det er lidt 
af en proces.”

”Så én ting er at få noget installeret, noget andet er 
processen med at bruge det rigtigt bagefter”, konklu-
derer Erik.

Skuret i Lyngby blev Lejerbos første Næste Skur. Men 
der er allerede Næste Skure på vej i flere andre Lejerbo-
afdelinger for eksempel på Frederiksberg og i Lyngby.
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Klar til ansvaret
Lejerbos kursusafdeling oplever efterspørgsel ef-
ter skræddersyede kurser til organisationsbesty-
relserne. For bestyrelserne har brug for viden om 
og værktøjer til at løfte de helt særlige opgaver, 
der følger med ansvaret. Det mener en ny organi-
sationsformand fra Kalundborg.

Tommy Jensen er ny organisationsbestyrelsesformand. 
Han har boet på Trøjeløkkevej siden 1983. ”Så det er jo faktisk mit hus”, som han siger. 10



De fleste organisationsbestyrelses-
medlemmer har kortere eller længere 
erfaring fra arbejdet i en afdelings-
bestyrelse. Men her er opgaverne 
typisk både anderledes og mindre 
komplekse end de opgaver, der venter 
en organisationsbestyrelse. Det samme 
gælder ansvaret. 

Fra praktisk til 
tværgående og strategisk
Som medlem af bestyrelsen skal man 
kunne flytte sig fra den praktiske 
hverdag i afdelingen til de tværgå-
ende og i visse tilfælde strategiske 
beslutninger, der skal træffes i en 
organisationsbestyrelse.

Derfor kan der være god brug for at 
give organisationsbestyrelserne indsigt 
i opgaverne og i hvor vigtigt, hvor stort, 
komplekst og spændende, det er at 
sidde i en organisationsbestyrelse.  
Og samtidig skal organisationsbe-
styrelserne selvfølgelig vide, at der er 
god hjælp at hente i administrationen.

Skylder beboerne at blive klædt på
Lejerbo Kalundborg Kommune fik ny 
organisationsformand sidste år. Han 
hedder Tommy Jensen, og han er en 
af de formænd, der bestilte et skræd-
dersyet organisationskursus i Lejerbos 
kursusafdeling. 

”Jeg har været formand for min bolig-
afdeling siden 2015, men jeg havde 
helt klart brug for at vide mere som 
organisationsformand”, fortæller Tom-
my, der i øvrigt har boet i huset på 
Trøjeløkkevej siden 1983.

Hvorfor valgte I at bestille et kur-
sus for organisationsbestyrelsen?
”Jeg er nok en lidt anderledes orga-
nisationsformand; jeg er selvstændig 
erhvervsdrivende og har en anden 

baggrund end mange andre bestyrel-
sesmedlemmer. Jeg havde brug for 
at blive klædt på til at varetage alle 
beboernes interesser. Jeg synes, at 
jeg skylder beboerne at sætte mig 
godt ind i tingene. De vælger jo en, 
fordi man står frem og melder sig. Og 
siger du ja til opgaven, så har du en 
forpligtelse”, mener Tommy.

Det er vores penge
Lejerbo Kalundborg Kommune benyt-
tede anledningen til at købe sig et 
kursus for hele bestyrelsen, så alle 
fik den samme viden – og så blev 
det et slags ryste-sammen-kursus for 
bestyrelsen.

Hvad gik kurset ud på?
”Det var et kursus, hvor indholdet 
kredsede meget omkring økonomi. Det 
gav meget mening, fordi vi sad med 
vores egne budgetter og regnskaber. 
Så det var tilrettelagt med udgangs-
punkt i os og vores tal”.

”Jeg ser sådan på det, det er jo ikke 
Lejerbo, der betaler for tingene. Lejerbo 
er vores administrative hjælp.

Det er vores, lejernes, egne penge. 
Så vil vi have nyt komfur eller tag, skal 
vi spare sammen. Men passer vi godt 
på tingene, kan vi bo rigtigt godt til en 
fornuftig pris”, forklarer formanden. 

Stort ansvar og stor indflydelse
Tommy har hele tiden været bevidst 
om, at der er forskel på at sidde i 
afdelingsbestyrelsen og i organisati-
onsbestyrelsen. 

Men har det givet dig et andet syn 
på organisationsbestyrelsens 
opgaver?
”Ja det har i hvert fald givet mig mere 
indsigt. For det ER et anderledes ansvar 
at sidde i den stol. Her gav kurset mig 
noget grundlæggende viden, også 
om samarbejdet med vores forret-
ningsfører i Holbæk og de forskellige 
afdelingsbestyrelsesformænd”. 

Hvorfor er det vigtigt?
”Helt grundlæggende er det jo be-
boerne, der ejer boligerne. Mange 
forstår det ikke. Men er vi 52 beboere 
i afdelingen, så er det faktisk os 52 
beboere, der sammen med organisa-
tionsbestyrelsen ejer boligafdelingen. 
Hele kæden fra afdeling til organisa-
tion og administration vil jeg gerne 
arbejde på, at folk forstår. Lejerbos 
administration betaler vi for at rådgive 
og hjælpe os med at drive boligerne. 
Så vi har et stort ansvar, men også 
stor indflydelse som beboer og som 
bestyrelsesmedlem”, understreger 
Tommy. 

Kan du anbefale andre organisati-
onsbestyrelser sådan et kursus?
”Ja, det var absolut et godt kursus for 
os. Vi gennemgik vores økonomi godt 
og grundigt og fik nogle værktøjer, vi 
kan arbejde videre med. Og det var 
rigtig fint, at det var vores egne bud-
getter og regnskaber, vi sad med. Så 
det kan jeg sagtens anbefale andre 
også”, lyder det fra Tommy.
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God premiere på fælles seminar
Et nyt arrangement for Lejerbos organisationsbestyrelser fik premiere 
i november. 130 deltagere satte hinanden stævne til et døgn med 
oplæg, debatter og socialt samvær. Oplæggene kom fra Lejerbos 
egen verden og fra blandt andre boligminister Kaare Dybvad Bek 
og tv-lægen Peter Qvortrup Geisling.

Tillykke til Lejerbo 
med de 75 år
2019 var året for Lejerbos 75-års 
jubilæum. Det blev naturligvis 
fejret på bedste vis: Med kaffe og 
lagkage til organisationsbestyrel-
serne på regionskontorerne, gaver 
til ejendomsfunktionærerne og en 
jubilæumsfest for administratio-
nens ansatte. En flot fejring af 75 
års samfundsnyttig virksomhed.

Det moderne Lejerbo
Projektet "Det moderne Lejerbo" indebærer 
at alle ansatte fik nye pc’er og adgang 
til fælles it-værktøjer. Der er udskiftet 
ca. 400 pc’ere. Og næste skridt er at få 
implementeret en samarbejdsportal, som 
betyder, at medarbejderne i driften og på 
regionskontorer kan dele og samarbejde 
om de samme dokumenter.

RUNDT OM LEJERBO
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Elever i både drift og administration
I 2019 blev fire elever færdige i Lejerbo: to kontorassistenter 
i administrationen og to som ejendomsserviceteknikere. 
Og endnu flere er i gang; administrationen har en kontor-
elev og syv er i gang som ejendomsserviceteknikerelev. 

De mange elever er fordelt på boligorganisationer over 
hele landet. 

Lejerbos flotteste vaskeri!
I Søparken i Køge står der mellem boligerne et vaskeri og en varmecentral. Ikke udpræget smukke bygninger i sig 
selv, men det fik kunstneren Fat Skiny, der selv er opvokset i afdelingen, lavet om på. Nu kan beboerne i stedet 
nyde synet af de fire årstider og smukke farvestrålende dyr. 
 

Premiere på Bestyrelsernes Dag
65 beboerdemokrater fra Forvaltning Storkøbenhavn 
mødtes i oktober til Bestyrelsernes Dag i Lejerbos 
domicil i Valby og hørte mere om forvaltningens 
arbejde og om Lejerbo. Bagefter var der rundvisning 
i hovedkontoret og en fælles middag. Bestyrelsernes 
Dag skal fremover afholdes hvert tredje år. 

RUNDT OM LEJERBO
13



ROBOTTERNE KOMMER…!
For første gang står der en robot på Lejerbos hovedkontor i Valby. Det er ikke en 
menneskestor, talende robot, som kan hente kaffe og rydde op i reolerne, men en 

bærbar computer med et særligt stykke robot-software installeret.

Helle Madsen, økonomichef:
– Vores første robot afstemmer kreditorer. Her skulle en 
medarbejder normalt sidde med vores kontoudtog på en 
kreditor og holde det op imod kreditorens kontoudtog. Sim-
pelthen sidde og tjekke – postering for postering – om det 
hele passer. Det har vi nu sat en robot til at gøre, og den 
afstemte lige omkring 17.000 posteringer på 24 sekunder! 
Det er jo et arbejde, som ellers ville tage flere uger. 

Frank Petersen, it-chef:
– Og robotten tjekker ikke bare, om posteringerne stem-
mer. Den finder differencerne, og så kan en medarbejder 
kigge på afvigelserne. Man kan også sætte robotten op 

til at sende en mail til leverandøren og på den måde få 
leverandøren til at tjekke deres opgørelse. 

ROBOTTER KAN IKKE TÆNKE SELV
Robot-software er ikke noget, man bare køber og installerer. 
Det kræver lidt arbejde at sætte det op og få det i gang.

Helle: 
– Robotten kan KUN gøre det, som et menneske også kan. 
Vi kan ikke bare sætte den til noget, som vi godt kunne 
tænke os, at den kunne. For vi skal programmere den 
meget præcist: klik her, gør det, klik her, gør det. Det er 
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HVAD ER LEJERBOS ROBOT?

Softwaren er såkaldt RPA, som 
står for Robotics Process Automa-
tion. Kort fortalt er det computer-
software, som trin for trin kan 
kopiere en menneskelig handling. 
Det er derfor en god løsning, når 
der skal udføres opgaver, som er 
store i antal, og hvor den samme 
handling skal udføres på samme 
måde mange gange. 

Målet med robotten er, at Lejerbo højner den økonomiske sikkerhed og kvaliteten i arbejdet for både bolig-
afdelinger og -organisationer i Lejerbo-fællesskabet, fortæller Helle Madsen (th.) og Frank Petersen (tv.).

lidt som en båndoptagelse, du sætter i gang, og så gør 
robotten det samme igen og igen bare meget hurtigere 
end et menneske. 

Frank: 
– Ved afstemning af kreditorer skal du ind og lave en pro-
grammering, hver gang du går i gang med en ny kreditor. 
Det er ikke mere besværligt, end at en medarbejder i 
økonomiafdelingen kan gøre det, men det skal gøres hver 
gang. Vi har lige nu omkring 8.000 kreditorer, så kunsten er 
at finde volumen, og derfor begynder vi med de 25 største 
kreditorer, som står for 80 % af vores udgifter. 

NÆSTE SKRIDT ER PLANLAGT
Helle: 
– Vores næste robot skal se på afstemning af vores mel-
lemregning, der indeholder alle posteringer mellem bolig-
organisationerne og administrationen i Lejerbo. Det sidder 
der lige nu en controller og gør. Men det er et kæmpestort 
og næsten uoverskueligt arbejde, for her er der endnu flere 
posteringer end på kreditorer. 
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Hvorfor 
kommer 
du til 
aktiviteter 
i din afdeling?

VOXPOP

BRIAN MICHAELSEN, BRØNDBY

Jeg er formand i afdelingen, og jeg brænder for at lave ar-
rangementer som disse. Det er et nyt arrangement, men vi 
gør det, fordi man skal lære sin nabo at kende. Vi skal bryde 
sociale rutiner, så vi kommer ud af lejligheden og hilser på 
hinanden. Vi skal også åbne op for integrationen, så vi har 
blandt andet ændret på menuen, så alle føler sig velkomne.

LAILA NIELSEN, NAKSKOV

Jeg synes, det er hyggeligt at komme herover og møde nogle 
mennesker og hygge mig med kortspil og banko. Jeg kan ikke 
forstå, at der ikke er flere, der deltager, både for klubbens skyld 
og for deres egen skyld. Da jeg flyttede hertil for et år siden, 
var det her, jeg mødte nye mennesker og lærte dem at kende. 

LIZZIE HANSEN, NAKSKOV

Jeg tager herhen for hyggens skyld. Det var min søn, der pres-
sede på, for at jeg skulle komme lidt ud. Han var bekymret for, 
at jeg sad og kedede mig, men det er ikke tilfældet. Jeg synes, 
der er for få timer i døgnet. Det her samler folk, man hilser på 
hinanden og lærer folk at kende, så det samler også området.

Vi har stillet spørgsmålet til beboere, 
som kom til genåbningen af Café Nord-
lys i Brøndby Nord eller er med i Hyg-
geklubben på Birkevænget i Nakskov
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THOMAS GRANBERG, BRØNDBY

Det er helt tilfældigt, at jeg er her, fordi vi skal leje nogle 
lokaler, og jeg blev opfordret til at komme i dag. De tidligere 
arrangementer har været i hverdagen, hvor jeg ikke har haft 
tid, men jeg tror, jeg vil komme igen i cafeen, for det giver 
noget tilknytning til stedet. Det giver noget sammenhold og 
bedre tilknytning.

INGA KOLATH, FORMAND FOR HYGGEKLUBBEN, NAKSKOV

Det er så dejlig hyggeligt. Jeg kan godt lide at samle folk og 
hygge mig med dem. Vi har det så sjovt sammen, og vi kan 
også lave fis med hinanden. Det giver et vist sammenhold, 
og nogen får nye venskaber, og folk glæder sig sådan til at 
komme herned.

JØRGEN PREBEN LINDGREN LARSEN, NAKSKOV

Jeg kommer for samværet og for at komme ud og snakke 
med mennesker og spille kort. Og så er det jo godt, der er så 
mange damer. Hvis der ikke var sådan et arrangement, ville 
jeg sidde og kukkelure derhjemme, men jeg kan godt lide at 
være aktiv og komme ud, og så jeg har noget at se frem til.

ILSE JOHANSEN, BRØNDBY

Jeg er kommet her tidligere og har brugt huset meget, og vi 
har ventet og ventet på, at det skulle åbne op igen. Vi kommer 
til at snakke sammen på kryds og tværs, det er jo som et for-
samlingshus. Jeg tror også, jeg kommer til at lære nogle nye 
at kende. Det er dejligt lokalt og nemt at komme her, og vi har 
ofte det samme at snakke om, når det kommer til boligområdet.

17



I 2019 flyttede der beboere ind i 198 nye boliger i Lejerbo-fællesskabet. 198 var 
nemlig det antal nybyggede boliger, der blev afleveret i løbet af 2019. Boligerne 
er fordelt på 6 ældreboliger og 192 familieboliger i 6 forskellige boligafdelinger. 

I årets løb blev der også afsluttet renovering af 169 boliger og af et større 
udeareal.

Herudover blev spaden brugt flittigt i årets løb. Hele 9 første spadestik blev 
det til i 2019. Spadestikkene skal blive til i alt 472 boliger, der vil stå klar til 
indflytning i enten 2020 eller 2021. 6 ældreboliger stod klar allerede i 2019. 

Endelig er 349 boliger under opførelse på Lilli Gyldenkildes Torv i Horsens. 
Her blev første spadestik taget i 2018, og boligerne forventes at stå klar fra 
slutningen af 2020.

Første spadestik OG 
afleverede byggerier

198 nye boliger
9 spadestik som bliver til 472 nye boliger

349 nye boliger på vej i Horsens

18



På landsrepræsentantskabsmødet i maj 2019 blev Lejerbos 
75-års jubilæum fejret med uddelingen af en jubilæumspris på 
40.000 kr. Prisen skulle gives til et tiltag, et projekt eller en ak-
tivitet af samfundsnyttig karakter i en boligafdeling eller bolig-
organisation. Vinderen blev afdelingen Maglehøjs lektiecafe. 

Jubilæumsprisen 
gik til lektiecafe i Frederiksværk
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Leder af den boligsociale helhedsplan i Maglehøj, Mette Lund, 
i gang med undervisningen i lektiecafeen.

Da landsformand i Lejerbo, Gunnar 
Sørensen, uddelte prisen, var en del 
af begrundelsen, at lektiecafeen er 
en ”fin forlængelse af stifter Hans 
Andersens tanker om, at det ikke 
kun er boligerne her og nu, der er 
vigtige. Det er fremtiden, der tæller.” 
Og det, må man sige, er korrekt. Tre 
dage om ugen kommer børn og unge 
fra Maglehøj og de andre Lejerbo-
afdelinger i Frederiksværk nemlig og 
får hjælp til skolearbejdet af en stor 
flok frivillige. 

Lektiecafeen er en del af afdelingens 
helhedsplan, og lederen, Mette Lund, er 
ikke tvivl om lektiecafeens berettigelse: 

”Statistikker har gennem en årrække 
vist, at vores børn generelt klarer sig 
dårligere end andre børn i Halsnæs 
Kommune i forhold til karakterer og 
skoletrivsel. Og faktisk også generelt 
dårligere end børn gør i andre udsatte 
boligområder. Maglehøj har 125 børn un-
der 12 år, hvoraf mange er tosprogede. 
Der er en stor gruppe østeuropæiske 
indvandrere, men også en del syriske 

flygtninge. Disse beboergrupper har en 
relativ dårlig forståelse for det danske 
skolesystem og er generelt dårligt tilpas-
sede i skolen. Og gør man ikke noget 
ved det, så bliver de et reelt problem 
for afdelingen på sigt”. 

Tjen dine egne lommepenge
Lektiecafeen er åben for børn fra 0. 
klasse og op. Når børnene kommer i 3. 
klasse, kan de fået et lommepengejob 
i afdelingen. Med jobbet følger et krav 
om, at børnene også kommer fast i lek-
tiecafeen. Det sker for at understrege, 
at lommepengejobbet er koblet sam-
men med helhedsplanens fokus på et 
bedre afsæt for både skolegangen og 
en senere kontakt til arbejdsmarkedet. 
Børnenes forældre er også involveret 
og skal give tilladelse til, at deres børn 
deltager. 

Selvom fokus i lektiecafeen er på 
klassiske skolefærdigheder som gram-
matik og matematik, så er der også 
et ønske om at favne endnu bredere 
ifølge Mette:
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Karen Lottrup leder lektiecafeen i Maglehøj og er også 
selv beboer i afdelingen. 

”Lektiecafeen er meget vigtig, fordi der er brug for at 
bryde med den tradition for ufaglært arbejde, som er i 
Frederiksværk pga. stålvalseværkets historie i byen. Den 
skal ikke gå videre, bare fordi børnene bor lige her. Det er 
med lektiecafeen og lommepengeprojektet, at vi har størst 
mulighed for at bryde den sociale arv og dermed også 
den største mulighed for at understøtte Maglehøjs tryghed 
og trivsel. Også fordi vi kan tilbyde noget andet end det, 
skolen allerede tilbyder dem; læring og dannelse på en 
anden måde, forståelse for det danske samfund. Og at 
kunne bruge det de lærer og sætte det ind i en kontekst.”

Bred vifte af tilbud
Mange af børnene i Maglehøj har brug for lidt ekstra støtte 
til skolearbejdet, men der også nogle som af forskellige 
årsager ikke passer ind i lektiecafeen eller selv siger fra. 
Og her er de i helhedsplanen gode til at tænke kreativt og 
tilbyde alternativer: 

”Vi har fået en ny frivillig, som bor her 
i afdelingen og er super, super god. 
Han sætter gang i et projekt for fire af 
de her drenge, som er faldet lidt ud af 
lektiecafeen. I projektet skal de udvikle 
et brætspil om fodbold. Og for at kunne 
gøre det er der jo nogle opgaver, som 
skal løses inden for geografi, dansk og 
matematik. En anden frivillig laver et 
projekt med nogle lidt ældre piger med 
anden etnisk baggrund, som trænger 
til, at der skal ske noget andet i deres 
liv. Så der bruger hun nogle af deres 
lektiecafe-timer til et dannelsespro-
jekt særligt tilrettelagt deres behov,” 
forklarer Mette.  

Nogen skal have vores ryg
Lektiecafeen drives til dels af frivillige 
– både beboere i Maglehøj og udefra-
kommende. Lederen er Karen Lottrup, 
som selv er beboer i afdelingen og 
desuden har en baggrund som lærer. 
Og hun er særligt glad for lektiecafeens 
forankring i det boligsociale projekt:

”Mange af beboerne her er autori-
tetstro og vant til autoritære systemer. 
Derfor har det været vigtigt for mig, 
at lektiecafeen er forankret i selve 
Lejerbo. Så vi ved, at vi har Lejerbos 
opbakning, og at Lejerbo har vores ryg. 
Hvis det bare var os frivillige selv, der 
stod med ansvaret, så kunne der let gå 
fnidder og hattedamer i den. Men den 
autoritet, vi kan hente ind, er enormt 
vigtig. Vi sidder jo med naboens børn 
– bogstaveligt talt for nogle af os – og 
så er det altså vigtigt for mig, at der 
er nogen, der har min ryg.”

Helhedsplanen i Maglehøj har kørt i 3 år 
og løber indtil videre frem til 31.12.2020. 
Det er dog planen, at lektiecafeen vil 
fortsætte også i 2021. 
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Det ligger i vores DNA
FNs verdensmål er 17 mål, der beskriver, hvordan vi opnår 
en mere bæredygtig udvikling, både for mennesker og 
planet (se mere på side 54). Derfor handler det både om 
miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. 

Alle de tre former for bæredygtighed er noget, den almene 
sektor har arbejdet med fra allerførste færd. Først og frem-
mest understøtter de almene boligorganisationer verdens-
målene, fordi de jo er skabt for at skaffe gode boliger, der 
er til at betale for alle. Men også fordi samfundssindet er 
en del af vores DNA.

Det gælder selvfølgelig også i Lejerbo. Mange af tiltagene 
er noget, boligorganisationerne enten hele tiden har gjort, 
eller som de ville gøre under alle omstændigheder. Det 

er bare ikke nødvendigvis noget, vi har snakket så meget 
eller så højt om.

Specialkonsulent Jeannette Gade Brandstrup har arbejdet 
med, hvordan 6 forskellige boligorganisationer i Lejerbo 
kunne bruge BL's værktøj til at kortlægge organisationernes 
bidrag til verdensmålene. 

Brug det aktivt og gør gerne noget mere
I værktøjet skal man indtaste svar på en lang række 
spørgsmål. Har organisationen for eksempel elever eller 
medarbejdere i praktik? Har man gennemført energifor-
bedringer, arbejdet med miljøcertificering i forbindelse 
med nybyggeri, affaldssortering, effektivisering af driften, 
afholdt sociale aktiviteter eller haft lommepengejobbere? 

En bæredygtig udvikling er ikke bare noget politikere og miljøaktivister går op i. 
Det er også vigtigt for almene beboere og boligorganisationernes samarbejdspart-
nere. Og faktisk bidrager boligorganisationerne allerede til målene. Bare ved at 
gøre som de under alle omstændigheder ville have gjort. Der er dog stadig plads 
til forbedring.

Ofte vil et tiltag understøtte 
mere end et verdensmål. I dette 
årsmagasin er der sat en eller 
flere små vignetter ind i hver 
artikel. Vignetterne angiver 
hvilke verdensmål, emnet i 
artiklen understøtter.

Verdensmålene i Lejerbo
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TILTAG
Eksempler på konkrete tiltag, 
der understøtter verdensmålene:
• Udskiftning af gasfyr til fjernvarme
• Lektiehjælp
• Fællesspisning
• Motionsklubber
• Kurser for bestyrelser
• Vedligeholdelsesfrie grønne områder
• Robotplæneklippere
• LED-belysning
• Gældsrådgivning
• Renoveringer
• Affaldssortering
• Miljøambassadører
• Omlægning af lån

For alle disse tiltag er faktisk med til at understøtte verdens-
målene. Når spørgsmålene er besvaret, kan man trække 
en rapport, der viser, hvor boligorganisationen har sat ind, 
og hvor mange procent af de almene boligorganisationer, 
der gør noget på samme område.

Jeanettes arbejde viser, at alle de 6 organisationer kunne 
bryste sig af at gøre en indsats. De 6 organisationer 
var Lejerbo Faxe, Lejerbo Holbæk, Lejerbo Kalundborg 
Kommune, Lejerbo Lolland, Lejerbo Næstved og Lejerbo 
Stevns.

”Værktøjet er et godt dialogredskab for organisations-
bestyrelsen. Det synliggør det, de gør og det, de kunne 
gøre mere af. For der er plads til mere bæredygtighed”, 
siger Jeanette. ”Så værktøjet kan både bruges til at tage 
dialogen internt i bestyrelsen og til at tage dialogen ud-
adtil. For eksempel kunne man jo tage rapporten med til 
styringsdialogmøderne med kommunen”.

Det er vigtigt for beboere og partnere
At den bæredygtige udvikling ikke bare er noget for po-
litikere og miljøaktivister, viser en undersøgelse, BL har 
fået foretaget. Undersøgelsen viser, at mere end 73 % 
af alle danskere interesserer sig for de udfordringer, som 
verdensmålene adresserer. Og 60 % af de almene bebo-
ere forventer ligefrem, at den boligorganisation, de bor i, 
bidrager til at nå målene. 

Samtidig har en række af vores vigtigste samarbejdspart-
nere, som for eksempel kommunerne og byggeriet, fået 
udstukket målsætninger inden for verdensmålene, som vi 
som almene boligorganisationer kan indfri. Hvis de almene 
boligorganisationer kan indgå i et samarbejde om at nå 
disse mål, vil det være meget attraktivt. 

Når det nu er vigtigt for både beboere og samarbejdspart-
nere, kommer vi nok til at se flere og flere boligorganisatio-
ner beskæftige sig med målene. Og ikke mindst fortælle 
beboere og omverden om de indsatser, de allerede gør.
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At tænke bæredygtigt 
kan ske i både større 
og mindre skala. Her 
er nogle meget for-
skellige eksempler fra 
afdelinger rundt om i 
Lejerbo-landet.

Bære-
dygtighed 
i stort 
og  småt

VOXPOP

ANNY BORCH JENSEN, FORMAND I AFDELING 174-0, 
VESTERGADE, JERNBANEGADE M.FL. I STORE HEDDINGE 
OG HELLESTED

Vi er en afdeling fordelt på forskellige adresser, så det er 
lidt forskelligt, hvad vi har fået lavet. I alle rækkehusene har 
vi skiftet til nye og mere energivenlige gasfyr. De gamle var 
begyndt at koste på driften, og vi vil jo også gerne spare 
på gassen. Vi har også fået skiftet en del vinduer, og et par 
steder har vi fået nyt tag og ventilationssystem. Her var der 
jo det hensyn, at når stilladset alligevel skulle op, så kunne vi 
ligeså godt ordne flere ting på én gang. Vi har skiftet de fleste 
Velux-vinduer. Jeg har selv fået skiftet et vindue over trappen 
på 1. sal, som tidligere var rigtig besværligt at åbne, når der 
skulle luftes ud. Men nu er det blevet med elektrisk åbner – og 
så lukker det endda automatisk, når det begynder at regne. 

THOMAS KALLEHAUGE, 
FORMAND I AFDELING 184-0, EGEVOLDEN II I HVIDOVRE

Vi har købt el-ladcykler, som vores ejendomsfunktionærer 
bruger, når de skal rundt i vores afdeling og i de tre andre 
afdelinger, som vi deler ejendomskontor med. Med ladcyklen 
kan de komme rundt uden at bruge en bil, og alligevel er der 
plads til de redskaber, de skal bruge, lidt værktøj osv. Det 
ville være alt for voldsomt at købe en elbil, men en cykel med 
el-motor er en simpel, energivenlig løsning på et mindre 
transportproblem, og så får de også rørt sig lidt. Vi har også 
købt en almindelig el-cykel uden lad. Den kan de bruge, hvis 
de bare skal rundt i afdelingen uden at have noget med. 
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ANNILILIA HENRIKSEN, 
FORMAND I AFDELING 13-0, JYLLANDSGADE I RANDERS  

Vi var hårdt plagede af skimmelsvamp – jeg var også selv 
meget syg af det – så det startede med, at vi skulle have fjernet 
skimmelsvamp i alle angrebne boliger, hvilket var langt de fleste 
af vores 90 boliger. Det blev til en totalrenovering, som blev 
afsluttet i 2019, hvor vi alle blev genhuset forskellige steder.

Vi har fået lavet en ny skalmur, ny isolering, nye vinduer og 
ventilationsanlæg med pollenfilter, så vi får en god udluftning af 
boligerne. Vi har fået nye udearealer med allergivenlige planter, 
nye cykelskure, og vores gamle, bittesmå, åbne altaner blev 
erstattet med flotte, store, lukkede altaner med meget bedre 
plads til at sidde på.

Alt i alt har det givet afdelingen et gevaldigt løft og et mere 
tidssvarende udseende.

JOAN LAYGARDT OG BRIAN NIELSEN, GÅRDMÆND 
I BL.A. AFDELING 92-0, FLINTEBAKKEN I HORSENS

På et afdelingsmøde blev det bestemt, at otte store hængebirk 
skulle fældes, og der i stedet skulle laves vedligeholdelsesfrie 
grønne områder. Vi undersøgte mulighederne og fandt frem 
til, at vi ville anlægge nogle summeområder, som tilgodeser 
biodiversiteten og diverse insekter og bier. Derfor har vi plantet 
750 stauder fordelt på 50-60 forskellige arter og lagt 1.500 
løg. De er valgt sådan, at der er blomster fra sidst i januar til 
slut oktober/november. 

Planterne står direkte i græsplænen, så området er vedlige-
holdelsesfrit. Dog vil der blive trimmet med græsklipperen 
for tørre og visne blade en gang om året i november. Og nu 
glæder vi os bare til at se, hvordan det kommer til at se ud, 
når det for alvor er vokset lidt til. 
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I sommer blev Lea Wermelin udnævnt til miljøminister. 
Hun ville gerne have mere viden om de bæredygtige 
løsninger, der ser dagens lys i mange forskellige bran-
cher. Derfor var hun i september på studietur, hvor hun 
besøgte en række af de virksomheder og organisationer, 
der har bud på nye bæredygtige løsninger. 

Et af de steder, ministeren ønskede at besøge, var 
Lejerbo og Circle House-demonstratoren på Gammel 
Køge Landevej. Her ville Lea Wermelin og hendes 
stab gerne høre mere om Circle House-projektet og 

Lejerbos tanker om cirkulært byggeri i det hele taget. 
Det blev til en god og konstruktiv snak, der både kom 
omkring arbejdet med Circle House og de udfordringer 
og muligheder, vi oplever, der er i forhold til de cirkulære 
principper og den almene branche.

Ministeren kvitterede med at bemærke, hvor dejligt det 
er, at et alment boligselskab som Lejerbo går forrest 
i forhold til bæredygtigt byggeri og er med til at rykke 
dagsordenen for hele byggebranchen.

Miljøministeren var interesseret i 
Circle House
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CIRCLE HOUSE

Projektet Circle House er verdens første almene boligbyggeri, der er bygget efter cirku-
lære principper. Det betyder blandt andet, at byggeriet kan skilles ad igen, og de brugte 
elementer kan genbruges næsten uden at tabe værdi.

Circle House-projektet består af 60 almene boliger i Lisbjerg udenfor Aarhus, som skal 
stå færdige i 2022. Ud over boligerne er Circle House et skalerbart demonstrationspro-
jekt, der kan give byggebranchen ny viden om erfaringerne med at bygge cirkulært. 
Byggeriet er sendt i udbud i foråret 2020.

I forbindelse med Circle House-projektet er der opført en demonstrator ved siden af 
Lejerbos hovedkontor i Valby. Demonstratoren viser forskellige cirkulære løsninger, 
som kan komme til at indgå i de endelige boliger i Lisbjerg.
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i 2019

Da kontanthjælpsloftet blev indført i 2016, 
medførte det en forventning om, at det ville 
kunne aflæses i antallet af huslejerykkere 
og udsættelser på grund af manglende 
huslejebetaling. Det blev dog ikke tilfældet. 
Mange kommuner var den gang opmærk-
somme på at iværksætte indsatser som 
for eksempel gældsrådgivning. Og mange 
beboere valgte selv at søge om delvis 
fremleje af deres bolig. 

Kontanthjælpsloftet 
rammer
På familieboligerne har der i 2019 til gengæld 
været en betydelig stigning i antallet af op-
hævelser af lejemål på grund af restancer. 
Også selv om det procentvise antal rykkere 
ud af alle opkrævninger er det samme for 
de to år, nemlig 3,2 %.  Men hvor der i 2018 
blev opsagt 99 familieboliger på grund af 
restancer, steg tallet til 146 i 2019. Heraf 
blev de 83 udsat med fogedens hjælp. 
Det tal var 65 i 2018. Kontanthjælpsloftet 
har nu ramt.

”Vores boligrådgivere oplever, at der fra 
kommunernes side ikke længere er så stort 
fokus på at hjælpe de svageste beboere. 
Samtidig kan vi se, at der ikke længere er 

så mange, der søger om delvis fremleje af 
værelser, og at mange af de, der fremlejede 
værelser i 2017, er flyttet igen”, fortæller 
udlejningschef Helle Jørgensen.

”I mange tilfælde er det flygtninge eller 
psykisk ustabile beboere, der ender med 
at blive opsagt. Så det er i den grad de 
svageste beboere, der nu bliver ramt”.

Dyrt at betale for sent
”Det er også vores oplevelse, at flere kom-
muner nu er sværere at komme i dialog med 
om huslejerestancer. Det er ærgerligt, for vi 
kan se, at det har en effekt, når kommunerne 
gør en indsats”, siger Helle.

Et eksempel på en kommune, der netop gør 
en indsats, er Randers. Her har man valgt 
at have en funktion med særligt fokus på at 
forhindre udsættelse af de svageste borgere. 

Men også i Lejerbo gør man en indsats for 
at forhindre udsættelserne: ”Vi har gang i 
forskellige forsøg, som alle sammen har til 
formål at hjælpe beboerne med at blive bedre 
til at betale deres husleje. For det er dyrt at 
betale for sent måned efter måned, når der 
kommer rykkergebyrer på”, forklarer Helle.

FLERE UDSÆTTELSER
Når en beboer ikke betaler sin husleje eller betaler den for sent, 
kan det i sidste ende føre til, at beboeren bliver opsagt. Efter en 
periode med færre udsættelser på grund af manglende husleje-
betaling i familieboligerne er tallet desværre steget i 2019. Udlej-
ningschef Helle Jørgensen fortæller om årsagerne og Lejerbos 
muligheder for at hjælpe.
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Vi har gang i forskellige forsøg, 
som alle sammen har til formål 
at hjælpe beboerne

Et af forsøgene går på, at det ikke er Lejerbo, 
men en advokat der sender selv den første 
rykker ud. Og det har faktisk givet en effekt. 

Et andet forsøg går på at etablere et tættere 
samarbejde mellem administrationen og de 
gældsrådgivere, der er ansat i boligsociale 
projekter.

Beboerne skal hjælpes
”Men får vi en beboer, der har restancer, i 
røret, så forsøger vi selvfølgelig at henvise 
til gældsrådgivning. For det er billigst for alle 
parter, hvis huslejen bliver betalt til tiden”.

”Nogle gange spørger en beboer, hvorfor 
vi ikke bare kan give henstand eller efter-
give gæld. Men det er de andre beboere 
i afdelingen, der i så fald ville komme til at 
betale. Og det er der jo ingen rimelighed 
i”, siger Helle.

Derfor vil udlejningsmedarbejderne i Le-
jerbo fortsat have fokus på samarbejdet 
med kommunerne og på, hvordan vi kan 
hjælpe beboerne med at få betalt deres 
husleje til tiden.
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Boligafdelingen Slotshaven i Holbæk er blevet noget 
særligt, allerede inden de første beboere flytter ind i 
sommeren 2020. De 54 boliger i Slotshaven er såkaldte 
Startboliger; det vil sige små, billige boliger, der i dette 
tilfælde er henvendt til unge på uddannelseshjælp og 
unge under uddannelse. 

Men ud over at være Startboliger, så var afdelingen 
det allerførste sted, hvor boligminister Kaare Dybvad 
Bek foretog sit første spadestik som minister. Det 
gjorde han den 6. august i selskab med blandt andre 
Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen og 
repræsentanter fra Lejerbo Holbæks bestyrelse og 
administrationen. 

Slotshaven er blevet til efter et stort ønske fra Holbæk 
Kommune. Afdelingen indeholder både 1-rums boliger til 
ca. 3000 kr. om måneden og 2-rums boliger til 4200 kr. 
om måneden. Boligerne udlejes af kommunen, der også 
sørger for, at eventuel individuel støtte til den enkelte 
beboer suppleres med fælles støtte til gavn for alle 
beboerne. Der sker i et formaliseret samarbejde med 
boligorganisationen Lejerbo Holbæks chefkonsulent, 
der tillige faciliterer samarbejdet.

Udover Slotshaven opfører Lejerbo Holbæk yderligere 
100 Startboliger i boligafdelingen Apotekerhaven. Også 
her er der et tæt samarbejde med Holbæk Kommune.

Slotshaven
fik det

allerførste spadestik

Boligminister Kaare Dybvad Bek (tv.), borg-
mester i Holbæk Kommune Christina Krzyro-
siak Hansen (i midten) og forretningsfører for 
blandt andet Lejerbo Holbæk, Mariane Toft-
Dallgaard (th.) ved det første spadestik på de 
54 boliger i Slotshaven.
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Visionerne

kan ses
Visioner skal ende med konkrete tiltag, hvis 
de skal flytte os. Derfor indeholder Lejerbos 
visioner målsætninger for konkrete tiltag. Og 
de første tiltag er nu sat i søen.
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En af de visioner, der er kommet 
konkrete resultater ud af, er visionen 
om, at Lejerbo har et velfungerende 
beboerdemokrati, der på alle ni-
veauer og i tæt samarbejde med 
administrationen arbejder mod 
fælles mål. Her har ansatte fra 
administrationen og beboerdemo-
krater fra hovedbestyrelsen arbejdet 
med en kommunikationsplan for 
hovedbestyrelsen, materiale til 
nye bestyrelsesmedlemmer og en 
oversigt over kursusdeltagelsen 
blandt bestyrelserne i den enkelte 
organisation.

FOKUS PÅ OPGAVEN
Fra hovedbestyrelsen er det Inge 
Køster, Bente Castenschiold og 
Bjarne S. Hansen, der har deltaget i 
arbejdet. Vi har bedt de tre fortælle 
lidt om arbejdet med kommunikati-
onsplanen og materialet til de nye 
bestyrelsesmedlemmer:

”Jeg synes, det har været en ud-
fordring, at vi skulle arbejde med 
noget så konkret. Det betyder jo, 
at man er nødt til at lukke ned for 
nogen af alle de gode tanker, man 
kan få og så fokusere på opgaven”, 
lægger Bjarne ud.

”Men det bliver jo også meget 
mere håndgribeligt, når visionerne 
omsættes til noget konkret”, sup-
plerer Inge.

Og Bente uddyber: ”Jeg var faktisk 
glædeligt overrasket over, hvor 
hurtigt vi fik fælles fodslag. Alle 
deltog og var aktive; vi holdt fokus 
på opgaven, så vi kom i mål og 
overholdt tidsplanen”.

VIGTIGT SAMARBEJDE
Gruppen lægger især vægt på 
det gode samarbejde mellem 

administrationens medarbejdere 
og hovedbestyrelsesmedlem-
merne. 

”Den måde, vi sad sammen på og 
løste opgaven, viser, at vi faktisk 
har det samme grundlag at arbejde 
ud fra. Både som beboerdemokra-
ter og som administration. Det er 
vigtigt”, fremhæver Inge.

”Det har været et fantastisk samar-
bejde. Det gælder i det hele taget 
arbejdet med visionerne, hvor 
hovedbestyrelsen og Lejerbos 
ledergruppe har arbejdet sammen. 
Det giver en vældig synergieffekt”, 
mener Bente.

DET KONKRETE FORPLIGTER
De tre hovedbestyrelsesmed-
lemmer understreger dog også 
vigtigheden af, at der kommer 
noget konkret ud af samarbejdet:

”En af de ting, jeg synes, er vigtigt, 
er, at vi har fået sat velkomstbrevet 
fra hovedbestyrelsen til nyvalgte 
bestyrelsesmedlemmer på skin-
ner. At vi på den måde får lukket 
op for, at vi er et fællesskab, som 
du nu er medlem af. Og at du 
er velkommen i det fællesskab”, 
mener Bjarne.

I forhold til kommunikationsplanen 
mener Inge, at den kan være med til 
at sætte rammen for forventninger 
til hovedbestyrelsens kommunika-
tion: ”Og så stiller den selvfølgelig 
nogle krav til os”.

”Ja, vi har noget at leve op til 
overfor dem vi repræsenterer”, 
slutter Bjarne.

Både visionerne og hovedbesty-
relsens kommunikationsplan kan 
findes på www.lejerbo.dk
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Udover kommunikationsplanen, materialet til de 
nye bestyrelsesmedlemmer og oversigten over 
kursusdeltagelsen, er der to målsætninger mere 
under visionen om beboerdemokratiet:

• 80 procent af mødedeltagerne ved møder på alle 
niveauer i beboerdemokratiet skal angive tilfreds-
hed med mødet ultimo 2020. Hovedbestyrelsen 
skal, sammen med administrationen, udarbejde 
en evalueringsform senest medio 2019.

• Hovedbestyrelsen tager ultimo 2019 initiativ til 
udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for alle 
typer beboerdemokrati, samt vejledninger i godt 
samarbejde:
- Lokalt: afdelingsbestyrelser/ejendomskontor
- Centralt: afdelingsbestyrelser/regionskontor  

og organisationsbestyrelser/regionskontor
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Det er nu sådan, at boligsøgende kan skrive sig 
på ventelisten i lige så mange boligorganisationer 
i Lejerbo-fællesskabet, som de ønsker for 300 
kroner årligt. Tidligere kostede det 200-300 kroner 
årligt pr. organisation. 

Ændringen blev taget virkeligt godt i mod af vores 
boligsøgende. Op til 1. oktober blev alle Lejerbos 
mange tusinde boligsøgende kontaktet pr. e-mail 
eller brev om det nye ventelistegebyr. Og de mange 
mails og breve gav en markant øget aktivitet på 
både www.lejerbo.dk og i kundeservice, hvor 
mange boligsøgende ville have tilføjet flere bolig-
organisationer til deres opskrivning. 

At købe en plads på ventelisten til 
en almen bolig er langt hen ad vejen 
ligesom at købe et abonnement på 
en avis. Og så alligevel ikke. For der 
er undtagelser, fleksible kriterier og 
forskellige logikker. Men fra 1. okto-
ber 2019 forsøgte vi i Lejerbo at gøre 
selve prisen mere gennemskuelig; få  
(næsten) det hele for 300 kroner. 

for det hele …
300 kroner

NYE GEBYRER

Sammen med det æn-
drede ventelistegebyr er 
der indført to nye geby-
rer. Det ene er et gebyr 
på 75 kr., som skal beta-
les, hvis man ikke skri-
ver sig på ventelisten via  
www.lejerbo.dk, men afle-
verer et papirskema, der 
skal indtastes af medarbej-
dere i kundeservice. Det 
andet er et årligt brevgebyr 
på 200 kr. for at modtage 
boligtilbud på almindelig 
post i stedet for e-mail. 
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WWW.LEJERBO.DK

Mere end 90 % af alle op-
skrivninger på ventelisten 
foregår via www.lejerbo.dk.  
Med indførslen af et eks-
peditionsgebyr på 75 kr.,  
vil andelen af digitale op-
skrivninger formentlig 
stige yderligere i 2020. 

Mange boligsøgende be-
taler for deres plads på 
ventelisten på hjemme-
siden. Både første gang 
de skriver sig op, og når 
det er tid til den årlige 
genbetaling. Også svar på 
boligtilbud foregår i høj 
grad via www.lejerbo.dk.  
I 2019 blev 77 % af alle bo-
ligtilbud sendt digitalt på 
e-mail. Det svarer til mere 
end 8.000 tilbudsmails om 
måneden. 

UNGDOMSBOLIGER

15. juli 2019 stoppede 
Lejerbo med at sende 
boligtilbud på ungdoms-
boliger med almindelig 
post. Fordi det er gratis 
at stå på ventelisten til 
ungdomsboliger, glemmer 
mange boligsøgende, at 
de står på ventelisten, da 
de ikke modtager en årlig 
opkrævning. Der var der-
for en meget stor andel af 
boligtilbud på ungdoms-
boliger, som ikke blev 
besvaret. 

Alle på ventelisten til ung-
domsboliger blev derfor 
kontaktet pr. mail eller 
brev og oplyst om ændrin-
gerne, samt om hvordan 
de skulle sikre sig fortsat 
at modtage boligtilbud på 
ungdomsboliger.

UNDTAGELSER 
Der er et par undtagel-
ser fra de 300 kr. årligt. I 
Aalborg og omegn samt 
Aarhus er vi med i de fæl-
les udlejningsportaler 
www.AARHUSbolig.dk og  
www.BoiNord.dk, der har 
egne priser, og som ikke 
kan kombineres med de 
øvrige boligorganisationer 
i Lejerbo-fællesskabet. 
Lejerbo Nyborg og Lejerbo  
Randers har valgt at be-
holde deres tidligere pris 
på 200 kr. årligt. Dog koster 
det stadig 300 kr. årligt, 
hvis man som boligsø-
gende ønsker at være på 
ventelisten til flere organi-
sationer end hhv. Nyborg 
og Randers. Det koster 
også stadig 300 kr., hvis 
man som beboer ønsker at 
stå på den interne venteli-
ste – altså 600 kr. i alt, hvis 
en boligsøgende vil stå 
på både intern og ekstern 
venteliste. 
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Sådan begyndte den fælles pressemeddelelse, som Brøndby Boligselskabs formand 
Michael Buch Barnes og formanden i Lejerbo Brøndby-afdelingen Lunden, Brian Tau-
dahl Børgesen, sendte ud på vegne af ni boligafdelinger og fem boligorganisationer i 
Brøndby Strand i september 2019. 

Og indsatsen fra beboerdemokraterne bar frugt. I første omgang tog TV2/Lorry sagen 
op i et indslag, og senere på efteråret kom der svar fra erhvervsminister Simon Kol-
lerup, som lovede at se på lovgivningen på området. 

I december kom så en række konkrete forslag fra erhvervsministeren og sundhedsmi-
nister Magnus Heunicke. Forslagene skal mindske unges forbrug af lattergas, og inde-
holder tiltag som fx at indføre en aldersgrænse på 18 år for at købe lattergaspatroner; 
mængdebegrænsninger, så der kun må sælges to lattergaspatroner på otte gram ad 
gangen samt en fordobling af bøderne ved overtrædelse af reglerne. 

Forslagene blev mødt med stor tilfredshed i Brøndby Strand, og sagen viser, at det 
kan betale sig at blande sig. Erhvervsminister Simon Kollerup udtalte nemlig til TV2/
Lorry, at ”Jeg kan da sige så meget, at Brøndby Strand har foreslået nogle rigtig gode 
ideer om en aldersbegrænsning og om en mængdebegrænsning, og jeg må bare 
konstatere, uden at det skal være Brøndby Strands fortjeneste det hele, at det faktisk 
er de elementer, der er med i regeringens udspil i dag.”.

Godt gået af de ihærdige beboerdemokrater! 

Brøndby Strand
til KAMP mod lattergaspatroner
”Vi er simpelthen nødt til at gøre noget, de her patroner 
ligger alle vegne. Det tyder på, at der er et meget stort for-
brug og dermed sikkert også personer med et misbrug af 
lattergas.” 
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I 2017 byggede Lejerbo Frederiks-
borg Botilbud Vingen i Hillerød, der 
består af 20 ældreboliger med et 
tilhørende serviceareal. På Vingen 
bor både unge og voksne, som har 
brug for udvidet støtte i hverdagen. 
Da byggeriet startede op, var der 
en klar ambition om, at det skulle 
opnå DGNB-certificering. Og selv 
om byggeriet blev tilpasset og 
ændret undervejs, lykkedes det 
at fastholde ambitionen om en 
DGNB-certificering i sølv. 

For at nå målet om certificeringen 
bød alle parter i byggeriet ind 

og bidrog med de nødvendige 
dokumentationer og afklaringer. 
Ved 1-års gennemgangen af 
botilbuddet opdagede man, at 
byggeriet manglede nogle tak-
tile markeringer på gulvet ved 
hovedindgangen for at opnå 
sølv-certificeringen. Her trådte 
byggeriets entreprenør Flex Modul 
til og satte dem op, så certifice-
ringen kunne komme i hus. 

For at opnå DGNB-certificering skal 
et byggeri hvile på bæredygtige 
principper både miljømæssigt, 
økonomisk og socialt. 

Sølv-certificering 
til botilbud
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Ikke bare nye boliger, 
men en ny bydel
Midt i Horsens – få mi-
nutters gang fra byens 
gågade – er Lejerbo Hor-
sens godt i gang med 
at bygge hele 248 fami-
lieboliger og 101 ung-
domsboliger. I området 
kommer også flere store 
butikker og spisesteder, 
så der er ikke bare tale 
om en ny boligafdeling, 
men en helt ny bydel; 
Lilli Gyldenkildes Torv.

”Det bliver da hammergodt!”
Sådan indleder borgmester i Horsens 
Kommune, Peter Sørensen, da han 
skal kommentere på Lilli Gyldenkildes 
Torv. Og begejstringen fortsætter, da 
han skal forklare, hvorfor Horsens 
Kommune har sagt ja til så stor en 
mængde boliger midt i byen:

”Vi har rigtig mange seniorer, der gerne 
vil ind til byen. De bor i et parcelhus, 
som de kan sælge relativt hurtigt, og 
de skriger efter at få lov til at flytte ind 
i boliger som dem her.”

Boligerne findes i forskellige størrelser, 
så ud over seniorer bliver der helt sik-
kert også plads til både børnefamilier, 
enlige og selvfølgelig studerende i de 
101 ungdomsboliger. 

NÆRMEST SOM I DAMERNES MAGASIN 
Lejerbos boliger på Lilli Gyldenkildes 
Torv er fordelt på fire bygninger med 
boliger fra 1. sal og op. I stueetagerne 
bliver der i den ene bygning indrettet 
fælleslokaler og ejendomskontor. I de 
øvrige tre stueetager er der erhvervs-
lokaler ejet af AP Pension. Her åbner 
supermarkederne Netto og Aldi, en stor 
Elgiganten og en række spisesteder. 
Ideen med at bruge den nederste del 
af bygningerne til erhvervslejemål er 
ikke tilfældig. Modsat mange andre 

byer af Horsens’ størrelse, så ligger 
der ikke et stort butikscenter i udkanten 
af byen – i stedet er handlen stadig 
centreret om byens gågade: 

”For os gælder det om at kombinere 
handel og boliger. Vi har alle sam-
men set Matador, og det her er jo 
lidt Korsbæk. Der ligger butikkerne 
i stuen og boligerne ovenpå, og det 
har fungeret i over 100 år. Så vi skal 
arbejde på, at det også kan lade sig 
gøre her og bruge vores kvadratmeter 
rigtigt og binde strøgområdet sammen 
med vores handelsområder,” forklarer 
Peter Sørensen. 

MÅLET OM DEN BLANDEDE BY
De nye boliger får en husleje på 
knap 7.000 kroner om måneden for 
en 3-værelses bolig. Og denne for-
holdsvist overkommelige husleje er 
borgmesteren stolt af. Den opfylder 
nemlig hans ønske om at tilbyde sine 
borgere en bolig, de har råd til uden 
at gå på kompromis med kvalitet og 
beliggenhed: 

”I Horsens er det sådan, at i enhver 
bydel etablerer vi de boligformer, der 
findes. Det vil sige privat eje, privat 
leje og alment. Hvis vi kan lykkes 
med den portefølje af boliger, så er 
vi lykkedes med at skabe en bydel, 
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som gennemsnitligt tiltrækker alle horsensianere. Det er en 
blandet bydel, og det er sådan Horsens er,” forklarer Peter 
Sørensen og pointerer, at befolkningstilvæksten i Horsens 
er på lige omkring 1.000 indbyggere om året. Det betyder, 
at kommunen løbende må sørge for at sikre flere boliger, 
så priserne på de private boliger ikke løber løbsk. 

SMAG OG BEHAG
Fordi byggeriet på Lilli Gyldenkildes Torv er så stort, har 
der også været fokus på byggeriet – fx i det lokale dagblad 
Horsens Folkeblad. Her har debatten være livlig, især om 
udseendet på de nye bygninger. Men borgmesteren er ikke 
i tvivl om, at boligerne bliver en succes for både byen og 
Lejerbo Horsens: 

”Jeg har aldrig hørt, at arkitektur i sig selv skaber en god 
eller en dårlig bolig. Jeg har altid tænkt, at en god eller en 
dårlig bolig er, hvordan den er indrettet, hvad for et udeliv 
der er, og hvordan jeg kan komme hen til boligen. Det er for 
mig arkitektur og det gode liv. Det andet bliver en unuanceret 
diskussion, for det jeg oplever som smukt eller grimt, det 
oplever min nabo ikke. Det, man kan blive enige om, er, at 
vi politikere tager debatten og træffer nogle beslutninger. 
Hver gang vi træffer sådan en politisk beslutning, eller hver 
gang vores planafdeling laver en lokalplan, så er der jo 
nogen, der synes, det ikke er rigtigt. Sådan er demokrati. 
Jeg synes, det er et totalt godt byggeri, der passer lige ind 
i Horsens. Nyt, moderne, med lavt energiforbrug, tæt på 
handel, og tænk sig; inde midt i byen, på de allerdyreste 
kvadratmeter. Det er jeg stolt over,” slutter borgmesteren. 

Boligerne på Lilli Gyldenkildes Torv står klar til beboere i 
slutningen af 2020, mens butikker og spisesteder allerede 
åbner i sommeren 2020. 

Bygningerne på Lilli Gyldenkildes Torv nåede op 
i sin fulde højde 11. september 2019, 

hvor der blev fejret rejsegilde. 

Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, 
glæder sig til, at den nye bydel centralt i Horsens 
står klar.
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Næsten 80 % af de i alt 426 adspurgte svarede på 
undersøgelsen, der indeholdt spørgsmål om bl.a. det 
psykiske arbejdsmiljø, sygefravær, krænkende adfærd, 
udviklingsmuligheder og arbejdspres. 

Generelt er medarbejderne tilfredse med deres job 
og deres kolleger. Hele 94 % siger, at de er meget 
tilfredse eller tilfredse med deres job, hvilket er en 
stigning i forhold til en lignende undersøgelse gen-
nemført i 2016. Medarbejderne er også rigtig glade 
for deres kolleger; 82 % angiver, at de er glade for 
samarbejdet i afdelingen, at de føler sig som en del 
af sammenholdet, og at der er en god omgangstone 
på arbejdspladsen. 

Men der er desværre også områder, hvor det kunne 
være bedre. Over halvdelen af alle medarbejdere har 
minimum én gang oplevet krænkende adfærd inden 
for de seneste 12 måneder. Den krænkende adfærd 
er primært udført af beboere, men også af beboer-
demokrater, ledere og kolleger. Krænkende adfærd 
dækker over bl.a. verbale overfusninger og stødende 
kommentarer af seksuel, etnisk eller religiøs karakter.
Til gengæld er andelen af medarbejdere, som har 
oplevet trusler om vold, faldet fra 21 % i 2016 til 11 %  
i 2019. 

Arbejdsmiljøleder Ditte Bjarnild har præsenteret 
undersøgelsens resultater for alle forretningsførere, 
driftschefer, tillidsrepræsentanter samt de lokale ar-
bejdsmiljørepræsentanter. Hver region har derefter sat 
gang i arbejdet med at lave konkrete handlingsplaner 
ud fra de lokale resultater. Disse handleplaner bliver 
der løbende fulgt op på i 2020. 

Trivselsmåling: 
Godt afsæt for handleplaner
Mere end 400 medarbejdere i Lejerbo arbejder i driften: ude i marken, på 
ejendomskontorer, på servicecentre, i boligsociale projekter osv. I 2019 blev 
der gennemført en trivselsmåling blandt disse medarbejdere, og resulta-
terne var overordnet set gode, men der er også plads til forbedring. 

CLAUS REFSGAARD, 
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT I AALBORG-REGIONEN

Hvorfor tror du, medarbejderne er så tilfredse 
med deres job, som undersøgelsen viser?
”Jeg tror, det har rigtig meget at gøre med vores uformelle 
omgangstone og den frihed, vi har i vores hverdag. Der 
er jo ikke et eller andet stort produktionsanlæg, som 
dikterer vores arbejdsdag. Selvfølgelig har vi nogle 
faste opgaver, vi skal udføre, men langt hen ad vejen 
har vi frie tøjler til at udføre vores arbejdsopgaver i 
den rækkefølge, vi selv vurderer, er bedst. Og det 
giver en tilfredsstillelse hos den enkelte.”

Hvad gør I for at dæmme op for det stigende 
antal medarbejdere, som oplever krænkende 
adfærd fra beboere?
”For det første tror jeg, det er et tegn på en udvikling, 
man kan se i hele samfundet. Mange af vores beboere 
tager vores meldinger personligt og reagerer meget 
voldsomt. Jeg er selv synsmand, og når jeg står ved 
et fraflytningssyn og foretager nogle vurderinger, så 
rammer jeg folk direkte på deres tegnebog, og det 
kan godt give nogle voldsomme reaktioner, hvis vi 
ikke lige er enige.”

”Men vi har lavet en god handleplan for, hvad vi skal 
gøre, når medarbejderne står i de her situationer. 
Vi skal for eksempel blive bedre til at håndtere det 
i nuet internt – simpelthen sætte os ned og lave en 
debriefing, hvor vi får talt om situationen, så ledelsen 
også får mulighed for at agere hurtigt. Det nytter ikke 
noget, at der går 4 dage, fra det er sket, til nogen tager 
sig af det. Men åbenhed tror jeg på, er vejen frem.”
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Godt afsæt for handleplaner

Claus Refsgaard, 
arbejdsmiljørepræsentant i Aalborg-regionen
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I 2019 foretog økonomiafdelingen 
69 frivillige konverteringer på vegne 
af en række boligafdelinger. De 69 
lån giver tilsammen en besparelse 
på næsten 1,9 mio. kr. hvert eneste 
år. Så der er mange, mange penge 
at spare hen over årene.

Samtidig er der mindst 117 om-
lægninger på tapetet i 2020. De 
vil tilsammen spare beboerne for 
næsten 5 mio. kr. årligt. 

I Lejerbos økonomiafdeling er 
det økonomimedarbejder Lars 
Andersen, der til daglig arbejder 
med låneomlægninger. 

”Der er rigtig mange omlægninger 
i øjeblikket. Og for flere kreditinsti-
tutters vedkommende har vi så at 
sige fået ryddet op. Altså omlagt 
alle de lån, der giver besparelser”, 
beretter Lars. 

KOMMER LEJERNE TIL GODE
”Men vi er jo ikke det eneste 
boligselskab, der gerne vil have 

Lars skaffer MILLIONER til beboerne
De seneste år har der været 
fart over feltet, når det kom-
mer til omlægning af lån. Det 
gælder også for Lejerbos af-
delinger, der tilsammen spa-
rer millioner af kroner, når 
økonomiafdelingens medar-
bejdere tager fat på konver-
teringerne.

lagt lån om. Så vi har skullet 
prioritere hvilke omlægninger, 
der skulle køres igennem i den 
enkelte periode. Her er der flere 
kriterier, som spiller ind. Det kan 
være største besparelser i kroner 
og ører. Men det kan også være 
den procentvist største bespa-
relse. Og endelig om hvorvidt en 
afdeling har en dårlig økonomi. I 
det tilfælde kan det jo godt være, 
at det kun er en lille besparelse, 
men at den betyder meget for 
afdelingens økonomi.”

Når der lægges kræfter i de mange 
omlægninger, er det selvfølgelig, 
fordi det kommer lejerne til gode, 
når et lån bliver billigere.

”Lejerne får en direkte besparelse, 
når vi omlægger lån. Jeg forventer 
ikke, at vi kommer til at se lejened-
sættelser på grund af omlægninger. 
Men huslejestigningerne bliver 
måske mindre, eller måske får 
afdelingen mulighed for at øge 
sine henlæggelser til forbedringer 
senere hen”, forklarer Lars. 
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Der er forskel på frivillige omlægninger og 
påbudte konverteringer. De påbudte konver-
teringer gælder de statsstøttede lån. Så her 
er det staten, der får gevinsten af omlægnin-
ger. Ved de frivillige konverteringer kommer 
besparelsen boligafdelingen til gode.

KRÆVER PERSONLIGE DATA
For at kunne omlægge lån for en 
afdeling kræver kreditinstitutterne 
som følge af hvidvaskloven at få en 
række data om afdelingernes reelle 
ejere. Kreditinstitutterne definerer 
organisationsbestyrelsens medlem-
mer som de reelle ejere. Helt konkret 
kræves der CPR-nr., navn, dato for 
valg og en kopi af sundhedskort og 
pas eller kørekort på det enkelte 
bestyrelsesmedlem.

Ind i mellem kniber det dog lidt med 
at få oplysningerne ind. Og det kan 
være uheldigt, fortæller Lars: ”Får vi 
ikke oplysningerne ind, er det ikke 
muligt for os at konvertere lån. Det 
betyder, at afdelingerne kan gå glip 
af en besparelse”. 

”Men selv om omlægningerne kræ-
ver en del arbejde, så er det også 
sjovt, netop fordi det er til glæde 
for beboerne. Det giver simpelthen 
god mening”.

Økonomimedarbejder Lars Andersen sørger for, at 
boligafdelingerne får glæde af de gunstige renter.
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Et godt år
Det har været et godt år i Almen-
Indkøb. Både omsætning og over-
skud stiger. Og så giver indkøbs-
aftalerne besparelser og tryghed 
for boligorganisationerne.

Omsætning på mere end 100 mio. kr. 
Overskud på knap 2 mio. kr. efter afskrivninger

44



AlmenIndkøb består af en række indkøbsaftaler, 
som de boligorganisationer, der ønsker det, 
kan benytte sig af. Aftalerne dækker forskellige 
håndværkerydelser, skadedyrsbekæmpelse, 
strøm, hårde hvidevarer, elevatorservice og 
istandsættelse ved fraflytning. 

Hovedbestyrelsen besluttede i 2017 at sætte 
AlmenIndkøb på vågeblus. Vågeblusset betød, at 
der ikke skulle tages nye områder ind, men at de 
aftaler, der allerede var indgået, skulle fortsætte. 

AlmenIndkøb er Lejerbos opfindelse og har ek-
sisteret, siden daværende boligminister Carsten 
Hansen indviede systemet og foretog det første 
indkøb i 2014. Systemet i AlmenIndkøb er, at 
leverandørerne er fundet via udbud. 

Når leverandører kan se muligheder for en større 
omsætning, kan de give attraktive priser og fast-
holde god service. Det er også leverandørerne, 
som afregner med AlmenIndkøb, præcis som i 
alle andre indkøbsportaler. 

OMSÆTNINGEN STIGER
Omsætningen i AlmenIndkøb var træg de første år. 
Men så begyndte der at ske noget. Og i 2019  var om-
sætningen i AlmenIndkøb på mere end 100 mio. kr. 
Det betyder, at der er et overskud på knap 2 mio. kr.  
efter afskrivninger.

i AlmenIndkøb
I dag er det især aftalerne på istandsæt-
telse ved fraflytning, der bliver brugt. 
Faktisk kommer mere end halvdelen af 
omsætningen fra den ydelse. Cirka 10 % 
af omsætningen kommer fra tømrerydelser, 
mens aftaler på elektrikerydelser og indkøb 
af strøm står for cirka 7 % hver.

TID OG TRYGHED
En af de regioner, der benytter sig af Almen-
Indkøb, er Aalborg. Udover gode priser, er 
der især to fordele, som forretningsfører 
Pia Hesselvig hæfter sig ved:

”For det første bliver selve indkøbspro-
cessen nemmere. Vi sparer simpelthen 
tid, når vores folk ikke selv skal køre i 
byggemarkedet eller indhente tilbud 
fra håndværkerne. Tid, som de i stedet 
for kan bruge på at servicere vores 
beboere”.

”Og så kan jeg være helt tryg ved, 
at håndværkeraftalerne har været 
i udbud. Der hænger ansvaret 
ikke på mine folk eller boligor-
ganisationen. For vi ved bare, at 
juraen er i orden, når vi køber 
ind via AlmenIndkøb”, siger Pia 
Hesselvig.
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FN's verdensmål nr. 5 handler om ligestilling mellem kønnene. Og delmål nr. 5.5 lyder sådan her: 
"Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer af 
beslutningstagning inden for politik, økonomi og det offentlige liv.".
 
Men hvordan ser det egentlig ud med ligestillingen inden for lederskabet i Lejerbos administration 
og beboerdemokrati?

*ved redaktionens afslutning   **Kilde: Danmarks Statistik

LIGESTILLING i Lejerbo?Har vi

LEDERGRUPPE*
42 % mænd og 58 % kvinder 

5 mænd, 7 kvinder
Andelen af kvinder i ledelse er på landsplan 24 %**. 

Her ligger Lejerbo mere end dobbelt så højt.

HOVEDBESTYRELSE*
60 % mænd og 40 % kvinder 

9 mænd, 6 kvinder.
Andelen af kvinder i bestyrelser i virksomheder 
af Lejerbos størrelse er på landsplan ca. 14 %**. 

Dermed ligger Lejerbos hovedbestyrelse langt over gennemsnittet.

DIREKTION*
66 % mænd og 33 % kvinder 

2 mænd, 1 kvinde. 
Andelen af kvinder i direktioner i virksomheder 

af Lejerbos størrelse er på landsplan ca. 8,12 %**. 
Dermed ligger Lejerbo betydeligt over gennemsnittet.
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WWW: FLERE GODE HISTORIER
Læs mere på www.lejerbo.dk/aarsmagasin

En plan for 
Vangens 
udvikling
I kølvandet på ghettoplanen 
fik boligområdet Vangen 
i 2019 en udviklingsplan. 
Målet er at nedbringe antal-
let af almene familieboliger. 
Forretningsfører Mariane 
Toft-Dallgaard og admi-
nistrerende direktør Palle 
Adamsen løfter sløret for, 
hvad planen indeholder.

Familieferie: Hvem, hvad og hvorfor?
Lejerbo har i flere år sendt beboere på fælles familieferie støttet 
af Arbejdsmarkedets Feriefond. Men hvad er det for en fond? 
Og hvorfor støtter de beboerferierne? Det fortæller direktør i 
fonden, Nina Löwe Krarup om i dette interview.

Trekantens vej af listen
Boligområdet Trekanten i Holstebro kom i 2019 
af ministeriets liste over udsatte boligområder. 
Leder af områdets boligsociale helhedsplan, Anja 
Klok Schou, og forretningsfører Ebbe Johans-
son fortæller om områdets positive udvikling, 
og hvad der skal til for at fastholde den.  

Beboerne tager skraldet
Affaldsproblemer er ikke bare ejen-
domsfunktionærernes problem; det er 
i høj grad også beboernes problem, 
for boligafdelingen er jo deres hjem 
og deres økonomi. På Skallerupvej i 
Aalborg tager beboerne fat med grønne 
løsninger. De både sorterer, rydder op 
og bliver klogere på miljøet.
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MICHAEL BUCH BARNES
Indtrådt første gang: 17-5-2018 

BJARNE S. HANSEN
Indtrådt første gang: 14-5-2003
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CHRISTINA NIELSEN 
(administrativt personale)
Indtrådt første gang: 8-1-2020

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

INGE KØSTER
Indtrådt første gang: 10-11-2016

BENTE CASTENSCHIOLD
Indtrådt første gang: 19-5-2016

ERIK GEMMER
Indtrådt første gang: 21-5-2001
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BØRGE OLSEN
Indtrådt første gang: 18-5-2010

JOHNNY JENSEN
Indtrådt første gang: 14-5-2019

BENT NIELSEN
(ejendomsfunktionærer)
Indtrådt første gang: 1-4-2014

SØREN ROSENLUND
Indtrådt første gang: 17-5-2018

ANETTE JOHANSEN
Indtrådt første gang: 17-5-2018 

HELLE WORM
Indtrådt første gang: 15-5-2007 

GUNNAR SØRENSEN
Indtrådt første gang: 1-9-1994 

ANNE SAKARIASSEN
Indtrådt første gang: 31-10-2013
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HOVEDBESTYRELSEN
Anette Johansen (B)
Anne Sakariassen (B)
Bent Nielsen (ejendomsfunk.)
Bente Castenschiold (B)
Bjarne S. Hansen (B)
Børge Olsen (F)
Christina Nielsen (adm. personale)
Erik Gemmer (B)
Gunnar Sørensen (B) 
Helle Worm (B)
Inge Køster (B)
Johnny Jensen (B)
Michael Buch Barnes (B)
Poul Erik Traulsen (B)
Søren Rosenlund (B)

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB 
I RØDOVRE 
Michael Kaadtmann (B)
Mangler 1 repræsentant

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)
Kirsten Pedersen-Grarup (B)

BRØNDBY
Brian Toudahl Børgesen (B)
Jan-Ole Johannessen (B)
Michael Skjalm (B)

BRØNDBY BOLIGSELSKAB
Annette Jønsson (B)
Eva Leander Mikkelsen (B)
Karina Frederiksen (B)
Lasse Lindhoff Skou (B)
Peter Vagn Jacobsen (B)
Søren Kristensen (B)

FARUM
Helge Winberg (B)
Lena Schmølker (B)

FAXE
Bent Kunding (B)
Karen Margrethe Hemmingsen (B)
Lykke Skjoldan (B)

FREDENSBORG
Finn Elmeskov (B)
Knud Ditlevsen (B)

FREDERIKSBERG
Anders Kaare (B)
Annette Lomholt Bidstrup (B)
Jan Howardy (B)
Kjeld Ivan Mikkelsen (B)

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

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

GENTOFTE
Leif  Hansen (B)
Mangler 1 repræsentant

GLADSAXE
Axel Gerster (B)
Lone Pedersen (B)

GLOSTRUP
Allan Larsen (B)
Leif  Schwartz (B)

GULDBORGSUND
Birgitte Christiansen (B)
Lis Nygaard (F)

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

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

HELSINGØR
Henrik Sørensen (B)
Tina Nielsen (B)

HERNING
Flemming Mølby Nielsen (B)
Jørgen Skovsende Pedersen (B)
Ulla Helena Jensen (B)

HOLBÆK
Anne-Bodil Olsen (B)
Bent Sode Hansen (B)
Preben Senniksen (B)
Ingelise Jensen (B)
Pia Lundberg (B)

HOLSTEBRO
Betty Kristensen (B)
Joan Lago Kaspersen (B)
Per Sandfeld Nissen (B)

HORSENS
Allan Friis (B)
Benny Davidsen (B)
Jannie Jeslund (B)

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

HØJE-TAASTRUP
Henrik Nielsen (B)
Mogens Hamburger (B)
Nita Birk Christensen (B)
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KALUNDBORG KOMMUNE
Karl Erik Pedersen (B)
Dan Hansen (K)
Tommy Jensen (B)

KØGE BUGT
Alex Andreasen (B)
Kaj Hansen (B)
Matthias Hansen (B)

LOLLAND
Connie Andersen (B)
Mogens Hansen (R)

LYNGBY
Bo Krøyer (B)
Erik Carter (B)

NORDDJURS
Finn Lorenzen (B)
Henrik Sørensen (B)

NYBORG
Jens Pors Jensen (B)
Mette Ivarsen (B)

NÆSTVED
Kim Nielsen (B)
Lene Stange (B)
Line Johansen (B)
Ole Svendson (B)
Peter Hansen (B)
Tom Brokholt (B)

ODDER
Harald Stenkjær (B)
Mangler 1 repræsentant

RANDERS
Gert Thorsen (B)
Henning Hamann (B)
Kirsten Gram (B)
 
RUDERSDAL
Conny Birkholm (B)
Jørn Larsen (B) 
Vilhelm Kent (B)

RØDOVRE
John Thimsen (B)
Jørgen Knudsen (B)
Gert Christiansen (B)

SKANDERBORG
Jan Amnitzbøl Krusell (B)
Peter Rasmussen (B)

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

SKÆLSKØR
Bjarne Willingshøj (B)
Per Grønkjær (B)

SKØRPING
Kirsten Nørgaard (B)
Leo Christensen (B)

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

STRUER/LEMVIG
Lars Møller Pedersen (B)
Mangler 1 repræsentant

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
Ina Marie Graneberg (B)
Lars Madsen (B)

Opdateret 19. marts 2020
K = Kommunalt udpeget
B = Beboervalgt
F = Udpeget af administrationsorganisationen
R = Udpeget af boligorganisationens repræsentantskab
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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.

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

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

REGIONSKONTOR
NORDSJÆLLAND
Huginsvej 1 B
3400 Hillerød
Tlf: 70 12 13 10
E-mail: hilleroed@lejerbo.dk
Organisationer: Farum, Fre-
densborg, Frederiksborg, 
Frederiksværk, Helsingør, 
Rudersdal.

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

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.

52



3

5

8

FORVALTNING
STORKØBENHAVN

NORDSJÆLLAND

AALBORG

HOLSTEBRO

KOLDING

HOLBÆK

BRØNDBY

NÆSTVED

LEJERBOS 
HOVEDKONTOR

53



FN's verdensmål er mål for bæredygtig 
udvikling. Og en bæredygtig udvikling 
betyder ifølge FN en udvikling, hvor op-
fyldelsen af de nulevende generationers 
behov ikke sker på bekostning af fremtidige 
generationers muligheder for opfyldelse 
af deres behov.

Verdensmålene består af 17 mål og 169 
delmål, der skal sætte kursen for en mere 

bæredygtig udvikling, både for menne-
skene og planeten. 

Verdensmålene blev vedtaget af verdens 
stats- og regeringsledere den 25. sep-
tember 2015. I 2017 vedtog den danske 
regering en handlingsplan for, hvordan 
Danmarks skal følge op på verdensmålene.

Verdensmålene løber frem til 2030.

Om 
FN's verdensmål
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