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Fællesskab er den røde tråd
Landsformanden og den administrerende direk
tør byder velkommen til årsmagasinet 2016.

FÆLLESSKAB
Mentorordningen er gensidig læring
I Lejerbo København lærer de nye beboerde
mokrater af de erfarne – og omvendt.

Rundt om Lejerbo: Fællesskab
Læs om kurser, beboerferier, Facebook og om 
indkøb den gang i 40’erne.

Guld til Fasanvangen
Fasanvangen blev DGNBcertificeret, men har 
stadig plads til forbedring.

Resultater spirer frem i Vangen
Mød Nicholai, der trodsede angsten og nu hjæl
per andre beboere.

Styr på vedtægterne
Sekretariatet hjalp Lejerbos boligorganisationer 
med årets vedtægtsændringer.

Kreative udlejningstiltag
Se hvordan boligrådgiverne har fået has på de 
tomme boliger.

Her sorterer vi skidtet
Beboerne i Holbæk er blevet rigtig skrappe til 
affaldssortering.

Fælles om aarhusbolig.dk
Lejerbos boliger i Aarhus kom med i byens fælles 
opnoteringsportal.

Lokale klubber samler Aalborg Øst
Både beboerne og fællesskabet blomstrer i 
bydelen.

Digital beboerinformation 
Infoskærme og sms giver hurtig og smart kontakt 
til beboerne.

Voxpop: 
Hvad gør I for at fremme fællesskabet?
Beboerdemokrater fra Rudersdal, København, 
Horsens, Brande og Herning fortæller.

BOLIGER OG BEBOERE
Små bokse, mange muligheder
I Kolding kan boligsøgende få fremvist en bolig 
næsten når som helst.

Rundt om Lejerbo: Boliger og beboere
Ledige boliger, skabeloner, udsatte boligområder 
og boligsammensætningen. 

Færre fraflytninger
Få overblik over udviklingen i antallet af fra
flytninger.

Kontanthjælpsloftet: Folk er pressede
Reformen giver pressede beboere, men ikke flere 
rykkere eller udsættelser.

Væk med en øjenbæ
Ejendomsfunktionærer har taget fat på forskøn
nelse af boligområderne.

Servicen kører derudad 
En servicevogn og et servicecenter har strømlinet 
beboerservicen i Nordsjælland.

Nybyggeri og spadestik
Oversigt over de boliger, der blev taget i brug i 
2016 og dem, der er på vej.

Voxpop: 
Hvad betyder fællesskab for dig?
Sådan svarer beboere fra Randers, Vildbjerg og 
Herning.

LEDELSE
Nye pladser og ansigter i HB
Her præsenteres de nye ansigter og de nye 
pladser.

Hovedbestyrelsens udvalg
Se hvem der sidder i hovedbestyrelsens otte 
udvalg.

Regionskontoret flyttede på havnen
De nye rammer giver medarbejderne højt til loftet 
og en skøn udsigt.

Kundeservice i tal
Det er ikke så få henvendelser, der hver dag 
håndteres i kundeservice.

Rundt om Lejerbo: Ledelse
Elever, personalekonference, elektroniske leje
kontrakter og Airbnb.
 
Inspirerende Næstved
Arbejdet med budgetstrategier giver inspiration til 
kommende effektiviseringer.

Medarbejderne trives – for det meste
Årets trivselsundersøgelse vidner om trivsel, men 
også trusler.

Voxpop: 
Hvordan er fællesskabet på din 
arbejdsplads?
Vi har spurgt medarbejdere fra Holbæk, Kolding, 
Horsens og Valby.

Lejerbos hovedbestyrelse

Landsrepræsentantskabets medlemmer

Lejerbos regionskontorer
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Lejerbos hovedbestyrelse har i årets løb sat endnu 
mere turbo på sit udvalgsarbejde. Bestyrelsen har 
dels ønsket at styrke beboerdemokratiet ved at ind
drage beboerdemokrater uden for bestyrelsens kreds 
i arbejdet, dels ønsket at få belyst en række områder 
endnu grundigere. På denne måde bliver vi både i stand 
til at forbedre os på vores kerneopgaver og til at tackle 
forandringerne. 

Service og effektivitet
En af de forandringer, der blev søsat midt på året, var 
aftalen mellem KL, BL og regeringen om effektivisering
er af driften i de almene boliger. Det er bestyrelsen i 
den enkelte boligorganisation, der beslutter, hvordan 
effektiviseringerne skal udmøntes. Men administratio
nen har til opgave at bidrage med nøgletal, modeller 
og også gerne konkrete forslag.

Heldigvis har Lejerbo allerede i lang tid arbejdet med 
at forbedre servicen i boligområderne og blive mere 
effektive. I årsmagasinet kan man for eksempel læse 
historier om beboerservicecentret i Frederiksværk, om 
digital beboerinformation i Brøndby og Hvidovre og om 
fleksibel fremvisning af boliger i Kolding.

Og at det kan betale sig at være systematisk og stra
tegisk i arbejdet med driften, viser en af historierne fra 

Næstved. Her har man gennem de seneste år arbejdet 
så grundigt med budgetstrategier, at embedsmænd fra 
Boligministeriet kom på inspirationsbesøg.

Mange skuldre om at bære
En god almen bolig er mere end tag over hovedet til en 
fornuftig husleje. Det er også overskud til samfundssind, 
som når boligafdelinger i Holbæk sorterer deres affald 
til vores alles bedste. Og det er også et fællesskab, som 
historien om klubberne i Aalborg Øst for eksempel viser. 
Faktisk er netop fællesskabet afgørende for, at der kan 
lejes boliger ud i Nakskov. Det er simpelthen det gode 
fællesskab, der tiltrækker nye beboere. 

Fællesskabet er den røde tråd i dette årsmagasin. For 
ikke bare er der et stærkt fællesskab blandt beboerne 
i mange boligafdelinger. Der er også et fællesskab af
delingerne i mellem – det er blandt andet organiseret i 
boligorganisationerne. Og på samme måde kan admi
nistrationsorganisationen ses som et fællesskab, der 
binder boligorganisationerne sammen. Her får man alle 
fordelene ved at være mange skuldre om at bære. Man 
er mange om at udvikle drift og service. Mange om at 
klare udfordringerne. I det omgivende samfund er fæl
lesskab det nye sort. For os er det bare sådan, vi gør. 

God læselyst!

FÆLLESSKAB 
er den røde tråd
Som administrationsorganisation er det først og fremmest vores opgave at gøre hverdagen nem
mere og bedre for de boligorganisationer, boligsøgende og beboere, der er vores kunder. Hvad 
enten det er ved at forbedre servicen, understøtte fællesskabet eller hjælpe med at tackle udfor
dringerne.

4

Årsm
agasin 2016    /          /



Palle Adamsen 
Administrerende direktør

Bent Jacobsen 
Landsformand
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Fællesskab
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Lejerbo København har indført en mentorordning, hvor organisationsbestyrelses
medlemmer er mentorer for afdelingsbestyrelser. Men med mentorordningen er 
det ikke kun afdelingsbestyrelserne, der opnår viden og gode råd til bestyrelses

arbejdet. De garvede organisationsbestyrelsesmedlemmer lærer også nyt. 

Mentorordningen 
er gensidig læring



 "Det er dejligt at dele ud 
af mine erfaringer med 
bestyrelsesarbejdet, og 
jeg får også selv meget 
ud af det"
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 En mentor lærer en anden per
son (mentee) nyt ved at dele ud 
af egne erfaringer, og Lejerbo 

Københavns mentorordning er også 
skruet sammen på denne måde. Men 
derudover kan selv et garvet organisa
tionsbestyrelsesmedlem med mere end 
20 års erfaring med bestyrelsesarbejde 
lære nyt fra de helt grønne afdelings
bestyrelsesmedlemmer. Kirsten Bjørton 
er afdelingsformand for Sluseholmen 
i København SV, og Flemming Georg 
er afdelingsformand for Fortvænget på 
Amager. Begge sidder også i Lejerbo 
Københavns organisationsbestyrelse, 
hvor de samtidig er mentorer. Blandt 
andet for Bente Fredhof, der er helt 
ny afdelingsformand i en af Lejerbo 
Københavns nyeste afdelinger, Grønt
torvet i Valby. Alle tre lærer nyt gen
nem hinanden, og det er især derfor, 
at både mentorer og mentee er glade 
for mentorordningen: 

”Det er dejligt at dele ud af mine er
faringer med bestyrelsesarbejdet, og 
jeg får også selv meget ud af det. For 
når jeg er ude og se, hvordan tingene 
foregår i andre afdelinger, lærer jeg 
også, at der er andre måder at gøre 
tingene på,” fortæller Kirsten. Flemming 
er enig og supplerer: 

”Man skaber et rigtig godt netværk 
og gode relationer som mentor. Det 
er vigtigt for os i organisationsbesty
relsen at have en god kontakt med 
afdelingsbestyrelserne og understøtte 
dem i bestyrelsesarbejdet så godt, vi 
overhovedet kan. Derfor var det også 
godt at være på Lejerbos mentorkursus 
for at få nogle værktøjer til at træde ind 
i mentorrollen.”



De erfarne bestyrelsesfolk Kirsten Bjørton og Flemming Georg er mentorer 
for Bente Fredhof, der ses i midten af billedet.
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Mentorordningen startede i foråret 2016. 5 ud af 13 organisations
bestyrelsesmedlemmer er mentorer, og alle Lejerbo Københavns 
afdelinger kan få en mentor. Selvom mentorordningen er forholdsvis 
ny, har den allerede vist gode resultater. Især for helt nye afdelinger.     

Hvorfor genopfinde den dybe tallerken? 
Bente Fredhof var en af de nye beboere, der i sommer flyttede ind i 
Grønttorvet efter at have været husejer i mere end 20 år. Hun kendte 
ikke til beboerdemokrati eller til bestyrelsesarbejde, inden hun flyt
tede ind i Lejerbo: 

”Det var meget nyt for mig. Jeg vidste, at jeg ville have indflydelse 
på, hvordan tingene i afdelingen skulle være, så jeg deltog i det før
ste afdelingsmøde. Det lå ikke i kortene, at jeg skulle være formand. 
Men det blev jeg, og især i starten var jeg usikker på rollen. Allerede 
efter kort tid som afdelingsformand følte jeg mig mere sikker i rol
len, for jeg indså, at jeg ikke skulle genopfinde den dybe tallerken. 
Jeg kunne jo i stedet trække på Kirstens og Flemmings erfaringer,” 
husker Bente tilbage. 

Både Kirsten og Flemming var med på det afdelingsmøde, hvor 
Bente blev valgt som formand for Grønttorvet. De stod derfor hurtigt 
klar til at hjælpe med alle de spørgsmål, Bente havde som nyvalgt 
afdelingsformand:



”Når man er helt grøn, er der mange ting at sætte sig ind i. Hvordan 
laver man en husorden? Hvordan læser man et budget og finder ud 
af, om der kan blive penge til at etablere et skur på fællesområdet? 
Jeg havde alle mulige spørgsmål, som jeg heldigvis hurtigt kunne 
få svar på fra Kirsten og Flemming. Det har været en kæmpe hjælp, 
og hvis jeg ikke havde haft mine to mentorer og vores varmemester, 
så var Lejerbo sikkert blevet kimet ned med spørgsmål fra mig,” 
fortæller Bente. 

Vi slår lyttebøfferne ud
For både Kirsten og Flemming har det været nemt at træde ind i men
torrollen. Ikke kun fordi de fik gode værktøjer, da de var på kursus: 

”Mentorkurset var godt, men helt overordnet handler mentorrollen 
også om at være ydmyg og slå lyttebøfferne ud. Som mentor er det 
vigtigt at sætte sig i sin mentees behov, så man kan vejlede dem 
bedst muligt. Vi er jo alle forskellige, så derfor skal mentorforløb også 
tilrettelægges forskelligt,” reflekterer Kirsten. 

”Ja, og vores mentorforløb er ikke nødvendigvis en proces, der af
sluttes på et bestemt tidspunkt. Tværtimod kan vores mentees altid 
kontakte os for gode råd og vejledning, når de har behov for det. 
Mentorer og mentees får jo også opbygget en rigtig god relation og 
kan derfor fortsat bruge hinanden,” afslutter Flemming.

Mentorordningen er med til at skabe en god kontakt mellem organi
sationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. Blandt andet spørger 
afdelingsbestyrelserne jævnligt mentorerne, om de vil deltage i et 
afdelingsmøde som dirigenter.  

Det er ikke kun mentorerne, der inspi-
rerer. De får også inspiration fra de 
nye bestyrelser, de møder. 
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RUNDT OM LEJERBO

Masser af kurser
Som bestyrelsesmedlem i Lejerbo har man mu-
lighed for at komme på kursus for at blive klædt 
på til at varetage sin post bedst muligt, hvad en-
ten man er ny eller erfaren. I 2016 var 862 beboer-
demokrater på kursus fordelt på 42 kurser, hvor-
af nogle har været forløb på 2, 3 eller 5 gange.

Lejerbo-ferie
Også i 2016 lykkedes det at sende økonomisk pressede bør-
nefamilier blandt Lejerbos beboere på sommerferie. Det var 
Feriefonden, der gav 1,2 mio. kr. projektet. Ferierne gik til hen-
holdsvis Helsingør og Ho.

Mere end 4000 likes
I september 2016 nåede Lejerbos 
Facebookside 4000 likes. På siden 
kan man blive opdateret om stort og 
småt fra Lejerbos verden, ligesom 
boligsøgende, beboere og andre in-
teresserede har mulighed for at stil-
le spørgsmål, kommentere og lægge 
opslag op på siden

Vidste du at…
Lejerbo blev stiftet af til-
lidsmænd fra Danmarks 
Lejerforbund i 1944 og 
begyndte sit første byg-
geri fredag den 11. maj 
1945 i Lyngby. På det 
tidspunkt var det svært 
og dyrt at skaffe byg-
gematerialer, så der-
for lagde Lejerbo sto-
re kræfter i at optimere 
sin indkøbsvirksomhed 
i lej ernes interesse.



Fasanvangens formand Alex Andreasen med afdelingens DGNB-certificering. 
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Guld til Fasanvangen
Boligafdelingen Fasanvangen i Ishøj modtog i 2016 en guld 
DGNB-certificering. Afdelingsformanden er glad for boligerne og 
guldplaketten, men mener at der fortsat er plads til forbedring.

DGNB er en bæredygtighedsstandard, 
som vurderer et byggeri på forskellige 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
parametre.  Fasanvangens 18 boliger er 
de første almene DGNBcertificerede 
boliger.

Afdelingsformand Alex Andreasen kan 
godt lide tanken om bæredygtigt byg
geri: ”Selvfølgelig betyder det noget for 
os, at vores boliger er bæredygtige og 
nu har fået en guld DGNBcertificering”, 
siger Alex.

Han fortæller, at de i afdelingen lige 
skal have fundet det helt rigtige sted 

at hænge den guldplakette, der fulgte 
med certificeringen. Måske på en sten 
ved indkørslen til afdelingen.

PLADS TIL FORBEDRINGER
Selv om boligafdelingen har fået en 
guldcertificering, er der nu stadig 
plads til forbedringer i boligerne, mener 
formanden: 

”En af grundene til at vi valgte at flytte 
ind, var netop fordi, det er bæredygtigt 
byggeri. Desværre har det vist sig, at 
man har sparet for meget på for eksem
pel hvidevarer som vores kogeplader, 

der på ingen måde er miljøvenlige eller 
strømbesparende. Og sådan er der 
flere ting. Selvfølgelig skal der bygges 
bæredygtigt, men det skal tænkes hele 
vejen igennem, og det synes jeg ikke, 
at man har gjort her”. 

I det hele taget opfordrer Fasanvangens 
formand til at prøve at gøre det endnu 
bedre fremover: 

”Vi er glade for at bo her, for det er et 
rigtig dejligt byggeri. Der mangler bare 
lige det sidste. Det vil vi nu prøve at gøre 
noget ved her hos os”, slutter Alex.  



13
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Det er også blevet muligt at få certificeret bygninger i drift inden for 
DGNB. Lejerbos domicil modtog en sølv-certificering i december 2016.
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Resultater 
spirer frem i Vangen
Der må være andre, der har det ligesom mig, 
tænkte beboeren Nicholai. Tidligere kom Nicholai 
sjældent ud af boligen på grund af angst. Lige 
indtil han fik besøg af den boligsociale projekt-
leder Lis. Efter besøget fandt Nicholai styrken 
til at komme ud og til at realisere idéen om at 
hjælpe andre beboere, der har det ligesom ham.



 "Jeg tænkte, at jeg med min 
viden og mine oplevelser 
kunne hjælpe andre, der 
havde det ligesom mig."
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i Vangen



"Vi har rigtig mange ek-
sempler på, at beboerne 
bliver en del af flere fæl-
lesskaber."
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I en tid, hvor ordet ghetto er på man
ges læber, er medierne ofte med 
til at tegne et negativt billede af 

udsatte boligområder. Men hvad med 
alle de gode historier om beboernes 
og boligområdernes fremgang? Om 
fælles indsatser, der involverer alle 
parter og på den måde skaber 
gode resultater i samarbejde 
med beboerne?  Det her er 
historien om Vangkvarteret i 
Holbæk, hvor gode resultater 
spirer frem. Vangen består af 
de to Lejerboafdelinger Have
vang/Agervang og Agervang/
Engvang, der tilsammen har 
knap 600 boliger. En helhedsplan for 
området har været i gang siden 2014 
og løber frem til 2019. 

Tro flytter bjerge
I Holbæk er det ikke så meget ”ghet
toliste”, der er på alles læber, men 
snarere ord som ”fællesskab” og 
”samskabelse”. Begge er ifølge den 
boligsociale projektleder Lis Franciska 
Jensen medvirkende til, at resultaterne 
spirer frem i Vangen: 

”I mange boligsociale indsatser udar
bejder og igangsætter de boligsociale 
medarbejdere forskellige aktiviteter 
for beboerne. Sådan er det ikke her 
i Vangen, og det er styrken. Jeg kan 
formulere baggrunden for successen i 
Vangen i én sætning; Vi gør ingenting 
for beboerne, men vi gør alt i verden 
med dem,” fortæller Lis.

Fællesskabet og samskabelsen i 
Vangen fungerer som et tæt samar
bejde mellem beboere, boligsociale 
medarbejdere, ejendomsfunktionærer 
og Holbæk Kommune. De tætte bånd 
mellem parterne giver plads til, at 
beboernes egne, spirende idéer bli

ver plejet og næret, så de kan vokse, 
ligesom Nicholais idé har gjort: 

”Jeg tænkte, at jeg med min viden 
og mine oplevelser kunne hjælpe 
andre, der havde det ligesom mig. 
Så jeg ville gerne lave en café, hvor 
vi kunne mødes. Det er rart at møde 
andre, der har det ligesom en selv og 
forstår en, for vi kan hjælpe hinanden,” 
fortæller Nicholai. 

I dag er der en torsdagscafé i fæl
leshuset i Vangen hver anden tors
dag. Her mødes udsatte beboere og 
taler, lytter og støtter hinanden. Lis 
hjalp Nicholai og en anden beboer 
i gang med at starte caféen, men 
deltagerne driver selv caféen. Til 
hver torsdagscafé er der godt to 
håndfulde beboere. Førhen mødtes 
de hver uge, men nu er der kun tors
dagscafé hver anden uge.  

Som ringe i vandet
Når deltagerne i torsdagscaféen 
kun mødes hver anden uge nu, er 
det især, fordi mange af deltagerne 
har fået for travlt med at deltage i 
andre aktiviteter og frivilligt arbejde 
i Vangen:

”Vi har rigtig mange ek
sempler på, at beboerne 
bliver en del af flere fæl
lesskaber. For når de er 
kommet med i ét fælles
skab, fx torsdagscaféen, 
så opbygger de et netværk 
med de andre beboere. Og 

så begynder de at hive hinanden 
med til andre aktiviteter, der blandt 
andet tæller yogahold, madlav
ningskurser og netværksgrupper,” 
fortæller Lis. 

Det tjener flere formål, at beboerne 
får hinanden med i andre aktiviteter 
og begynder at benytte Vangens 
forskellige tilbud. Beboerne bliver 
nemlig på den måde opmærksomme 
på hinanden. Det har Nicholai et 
eksempel på:

”Fra min altan kunne jeg se, at en af de 
andre naboer altid havde lyset tændt 
om natten og sad foran computeren. 
Det lignede min egen situation, da 
jeg havde angst. Så en dag gik jeg 
over og bankede på og spurgte, om 
han ikke ville med i torsdagscaféen, 
og sådan fik vi ham med ind i fæl
lesskabet.” 



Verner, Lis og Nicholai står sammen om at styrke fællesskabet i Vangkvarteret.
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DER ARBEJDES MED 4 OVERORDNEDE 
INDSATSOMRÅDER I VANGEN: 

• Beboernetværk, inddragelse og demokrati •
 • Børn og unge og familier • 

 • Udsatte grupper • 
 • Sundhed • 

 
Der er 3 indsatser under hvert indsatsområde. 

Et vågent øje
Lis har mange andre eksempler på, 
at en beboer har henvendt sigtil det 
boligsociale team for at gøre opmærk
som på, at en anden beboer muligvis 
kunne have brug for hjælp. Men der
udover er det også gårdmændene, 
der henvender sig:

”Man lægger jo mærke til, hvis en 
beboer ændrer adfærd. For os gård
mænd her i Vangen er det helt naturligt 
at snakke med beboerne og være 

opmærksomme på, hvis nogen har 
det svært eller har brug for hjælp. 
I de tilfælde er det godt med et tæt 
samarbejde med det boligsociale 
team,” fortæller gårdmanden Verner 
Kubert. 

For Nicholai har det gjort alverden til 
forskel, at man i Vangkvarteret holder 
et vågent øje og passer på hinanden: 

”Jeg har i størstedelen af mit liv haft 
dårlige oplevelser med det offentlige og 

følt mig som en kastebold i systemet. 
Men her i Vangen er det anderledes. 
Der er nogen, der tror på mig. Så for 
mig var det rigtig godt, at Lis bankede 
på min dør,” fortæller Nicholai.

Nicholai fik førhen medicin for angst. 
Men ved hjælp af blandt andet tors
dagscaféen og en praktikplads i 
fælleshuset i Vangen er han i dag 
blevet medicinfri. 



Heidi Holmberg er jurist i Lejerbos sekretariat. Hun 
og hendes kolleger har tilrettet samtlige Lejerbo-

organisationers vedtægter.
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 edtægterne
Styr på

I 2016 rullede vedtægtsændringer hen over Lejerbos organisationer. Vi har spurgt jurist 
Heidi Holmberg fra sekretariatet, hvor de kom fra, og hvad de betyder for organisationerne.

Ændringerne i de enkelte organisationers vedtægter 
skyldes en ændring af normalvedtægten. Normal
vedtægten er det, man kan kalde de almene bolig
organisationers grundlov. Ændringen blev vedtaget 
af Folketinget i juni 2016, og den trådte i kraft i juli.

Heidi Holmberg, hvad er det nye?
”Ændringen består faktisk både af en stramning 
af det, der hedder tegningsreglerne, og af noget 
helt nyt, som omhandler mulighederne for at kunne 
afholde digitale afdelingsmøder som supplement til 
de fysiske møder.

Normalvedtægten gælder uanset om den enkelte 
organisation har den med i sine egne vedtægter eller 
ej. Men vi skal forholde os til den, så vi undgår, at 
indholdet i den enkelte organisations vedtægter er 
i modstrid med normalvedtægten. For det vil kunne 
give anledning til forvirring.”

Hvordan har Lejerbos sekretariat grebet 
arbejdet med vedtægtsændringerne an?
”Vi har selvfølgelig læst lovgivningen godt i gennem, 
og så gik vi ellers i gang fra en ende af: Vi har lavet et 
forslag til samtlige organisationer til, hvordan det kan 
implementeres hos dem. Så vi har været igennem alle 
organisationernes vedtægter og forholdt os til dem.” 

Hvad betyder ændringerne 
for den enkelte organisation?
”Det betyder ikke noget i hverdagen, men i forbin
delse med for eksempel tinglysning vil der være 
ændringer. Og så giver det altså også mulighed for 
at afholde digitale afdelingsmøder som supplement 
til de almindelige fysiske afdelingsmøder.

Vi har lavet et udkast til nye vedtægter til hver or
ganisation, som organisationsbestyrelsen så skal 
tage med på et repræsentantskabsmøde og få 
vedtaget der.” 

Hvad havde det betydet for organisatio-
nerne, hvis I ikke havde været der til at 
tage den opgave?
”Hvis vi ikke havde haft sekretariatet til at løse den 
opgave, så havde organisationerne enten skullet 
administrere ud fra en ikkeopdateret vedtægt, eller 
også skulle de selv have været i gang med at læse 
lovstof og rette deres vedtægt til. 

Nu har sekretariatet lavet benarbejdet, og forret
ningsførerne sørger for, at organisationerne får det 
på dagsordenen og kan tage det med til repræsen
tantskabet. Det oplever vi, at organisationsbesty
relserne er rigtig glade for.” 
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Regionskontoret i Næstved udlejer selvfølgelig boliger i Næstved. Men kontoret 
udlejer også boliger i blandt andet Holbæk, Nakskov og på Sejerø. Hvordan ud
lejer man bedst boliger på afstand? Også i byer, hvor der kan være udlejnings
vanskeligheder? Næstvedkontor har svaret; man må tænke kreativt.

 Opslag på en færge, artikel i lokalavis, og udlej
ningsmateriale til Vestas' ansatte. Det er blot få 
ud af mange eksempler på, at regionskontoret i 

Næstved tager kreative midler i brug for at udleje boliger 
i områderne udenfor Næstved. Tina Jacobsen er team
leder for udlejningen og overtog ansvaret for udlejningen 
af Birkevænget i Nakskov i slutningen af 2015. Omkring 
samme tidspunkt blev 38 boliger i afdelingen revet ned, 
men 18 af dem genopført. Der var derfor mange ledige 
boliger på samme tid, så der skulle hurtigt skrues på alle 
knapper for at få udlejet boligerne. 

Samarbejde er altafgørende  
Der gik ikke lang tid, før boligerne i Nakskov var udlejet. 
Det skyldes først og fremmest vidensdeling og godt 
samarbejde med varmemestre og afdelingsbestyrelser: 

”Gennem afdelingsformanden fandt jeg hurtigt ud af, 
at der i afdelingen var en masse gode tilbud til især de 
ældre beboere. Eksempelvis en hyggeklub, strikkeklub, 
bankospil og stolegymnastik. Så jeg lavede et opslag, 
der fortalte om de forskellige aktiviteter og lagde det 

ved materialet, jeg sendte ud til interesserede bolig
søgende. Derudover kontaktede jeg lokalavisen for at 
spørge, om de kunne tænke sig at lave en artikel om 
de gode tilbud i afdelingen, og det ville de heldigvis 
gerne,” fortæller Tina. 

Udover opslaget om tilbud og aktiviteter for beboerne 
informerede Tina også om lokalområdets indkøbsmu
ligheder og kulturelle tilbud. I den forbindelse trak hun 
især på ejendomsfunktionærernes lokalkendskab, men 
også deres hjælp med at fremvise de ledige boliger har 
spillet en afgørende rolle: 

”Birkevængets varmemester var fantastisk til at fremvise 
de ledige boliger i bedste ejendomsmæglerstil. Succes
sen med at udleje boliger på afstand, som eksempelvis 
boliger i Nakskov, er derfor i høj grad takket være en 
stor indsats fra ejendomsfunktionærerne,” fortæller Tina. 

Teamspirit når den er bedst
Næstvedkontoret har mange gode idéer, når det gæl
der udlejning af ledige boliger. Blandt andet har udlej

udlejningstiltag
Kreative



 "Vi har fundet ud af, at vores 
boliger ikke altid kun skal 
annonceres i lokalområdet. "
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 "Her på kontoret er vi alle 
gode til at tænke kreativt."
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Fællesskabet og aktiviteterne bruges som led 
i markedsføringen af boligerne i Nakskov.
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ningsmedarbejderne på et tidspunkt ringet til Vestas' 
personalechef, fordi de havde hørt rygter om, at der 
skulle åbne kontor i et område med Lejerboboliger. 
Opkaldet resulterede i, at regionskontoret i Næstved 
fik lov til at sende udlejningsmateriale, som kunne 
ligge på det nye Vestaskontor og på den måde gøre 
ansatte opmærksomme på muligheden for at flytte ind 
i en Lejerbobolig. 

De kreative udlejningstiltag kan hele kontoret tage æren 
for, fortæller Tina: 

”Her på kontoret er vi alle gode til at tænke kreativt. No
gen er gode til at skrive fantastiske salgstekster, andre er 
gode til at få udlejet boligerne ved at ’sælge’ budskaber 
om lokalområdets mange muligheder. Vi hjælper hinan
den ved at sparre og komme med kreative, nytænkende 
forslag. Det var fx tilfældet, da en af mine kolleger fik 
idéen til at hænge et opslag på Sejerøfærgen om en 
ledig bolig på Sejerø.” 

Alle sejl sættes til
Udover tæt samarbejde og teamspirit, så bruger kontoret 
i Næstved også flere platforme til at fortælle om de ledige 
boliger. Blandt andet via Boligportalen.dk, men især også 
ved hjælp af Facebookannoncering: 

”Vi har fundet ud af, at vores boliger ikke altid kun skal 
annonceres i lokalområdet. I nogle tilfælde giver det me
ning også at annoncere boligerne andre steder i landet. 
Vi har fx oplevet at tiltrække nye beboere til afdelinger i 
Nakskov og Vordingborg, som kommer fra København, 
Jylland og endda også Grønland. Oftest fordi de godt 
kunne tænke sig at bo et mere roligt sted, eller fordi de 
har familie i området,” oplyser Tina, inden hun slutter:

”Nogle gange må man gøre lidt ekstra for at få de ledige 
boliger udlejet. På kontoret i Næstved får man opbakning, 
hvis man har en ny idé. Det er rart, og når man først har haft 
både opbakning og succes med en kreativ idé, så motiveres 
man til at byde ind med endnu flere idéer i fremtiden.” 
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Her sorterer vi

skidtet
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Nogle af dem, der rammes, hvis af
faldshåndteringen ikke fungerer i en 
boligafdeling, er ejendomsfunktio
nærerne. Det er dem, der kommer til 
at rydde op i skralderummet, samle 
affaldet op på fællesarealerne og 
så videre. Derfor er varmemester 
Kenneth Rasmussen virkelig tilfreds 
med beboernes sortering af affaldet 
i Lundemarken:

”Beboerne skal sortere metal og hård 
plast fra deres øvrige affald. Og det gør 
de rigtig fint. Faktisk så godt, at vi godt 
kunne bruge en tømning af containerne 
hver 3. uge i stedet for hver 6. uge, som 
vi får nu. Vi har fået 10 containere sat 
op: 6 til hård plast og 4 til metal. Og 
de bliver mere end fyldt op.” 

”Herudover skal beboerne fast sortere 
deres husholdningsaffald i henholdsvis 
bioaffald og restaffald. Og beboerne 
har fået hjælp til at huske sorteringen”, 
fortæller Kenneth.

KIG TIL AFFALDSGÅRDEN
”Vi har hængt plancher op, som for
klarer, hvordan affaldet skal sorteres. 
Både ved plast og metalcontainerne 
og i skakten, hvor affaldet skal sorteres 
i bioaffald og restaffald. I begyndelsen 
syntes folk, at det var lidt besværligt, 
men det er meget hurtigt blevet en 
succes”, fortæller Kenneth.

At afdelingen samtidig har fået en 
mere åben affaldsgård, hvor det 

gamle plankeværk er blevet erstat
tet af et hegn, man faktisk kan kigge 
ind igennem, betyder, at affaldet ikke 
længere bliver smidt lidt tilfældigt i 
affaldsgården. 

GENBRUG
Kenneth Ramussen har i øvrigt lagt 
mærke til, at især den ældre ge
neration er rigtig god til at tænke 
i affaldssortering og genbrug. Og 
det kan forhåbentlig smitte af på 
de yngre generationer, så genbrug 
bliver en naturlig del af hverdagen. 
I Lundemarken er det i hvert fald 
ikke længere besværligt at sortere 
sit affald. 

I Lundemarken i Holbæk er beboerne kommet med i et forsøg med sortering af 
affald. Det er forsyningsselskabet, der har taget initiativet, og beboerne i afdelin-
gen er blevet rigtig skrappe til at sortere.

Også andre boligafdelinger i Holbæk er med i forsyningsselskabets forsøg. For eksempel er afdelingen 
på Konsul Beyers Alle blandt de dygtigste til at sortere og rengøre deres plastaffald. Affaldet bliver brugt 
til at producere nye affaldsbeholdere til Holbæks husholdninger. 



I gennem flere år har det været aarhusbolig.dk, man 
gik på, hvis man skulle søge en almen bolig i smilets 
by. Med mindre det altså var en af Lejerbos boliger. 
Som det sidste boligselskab i byen er Lejerbo Aarhus 
nu også kommet med i den fælles opskrivningsportal.

Den fælles portal betyder, at boligsøgende har adgang 
til alle byens 45.000 almene boliger for bare et enkelt 
opnoteringsgebyr. Derfor er løsningen klart en fordel 
for de boligsøgende, eksterne såvel om interne.  

Men Lejerbo Aarhus får også en fordel ved at indgå i 
samarbejdet: Det er nemlig en kommunal betingelse 
for overhovedet at kunne afgive bud på nybyggerier 
i kommunen.

BREDT SAMARBEJDE I LEJERBO
Bag Lejerbo Aarhus’ indtræden i portalsamarbejdet 
ligger der selvfølgelig et større arbejde. Regionskon
toret i Aalborg, som Aarhus hører under, skal stadig 
udleje boligerne og skal indgå i samarbejdet med de 
andre boligselskaber om at drive portalen. 

Knapt så synligt, men helt afgørende for processen har 
Lejerbos itafdeling været. Her har itkonsulent Lene Toft 
Johnsen været en af nøglepersonerne på opgaven med 
at konvertere alle data på Lejerbo Aarhus’ boliger til 
den fælles portal. Det vil sige at hente alt fra ventelister 
og adresser til priser, klausuler og plantegninger ud af 
Lejerbos system og over i den fælles portal. 

”Det har været en større omgang, men det er lykkedes”, 
fortæller Lene. ”Det har været et bredt samarbejde 
på tværs af organisationen, som har løftet opgaven. 
Udlejningsfolkene på regionskontoret har den største 
opgave, men derudover har programmørerne fra it
afdelingen, webkonsulenten fra kommunikation og jeg 
selv også været inde over”.

ENDNU EN PORTAL PÅ VEJ
Den fælles portal er altså et synligt eksempel på en op
gave, der er lykkedes ved at arbejde sammen på tværs. 
Og i skrivende stund er Lejerbo Aalborg på vej ind i et 
lignende portalfællesskab med navnet boiaalborg.dk. 
Så her kommer erfaringerne fra aarhusbolig.dk til gavn. 

aarhusbolig.dk
Fælles om

Vil man skrive sig op til en af Lejerbos boliger i Aarhus, skal man ikke længere gå på 
Lejerbos hjemmeside. Boligerne finder man nu på aarhusbolig.dk sammen med alle 
byens andre almene boliger.
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Lene Toft Johnsen er it-konsulent og har været 
med til at få aarhusbolig.dk sat på skinner.

Årsm
agasin 2016    /          /

27



Årsm
agasin 2016    /          /

28

Lokale 
klubber 
samler 
Aalborg Øst
I Lejerboafdelingen Skallerupparken er der kom
met klubber, hvor beboerne i afdelingen og andre 
beboere i området kan samles om fælles interes
ser. Klubberne er startet af ildsjæle, der kalder sig 
Team Øst Afd. 1580, og er i dag blevet et uundvær
ligt samlingspunkt for beboerne i Aalborg Øst. 

Under vaskeriet i Skallerupparken lig
ger der et stort klublokale, som man 
umiddelbart ikke lægger mærke til, 
når man står ude foran bygningen. 

Men beboerne i Skallerupparken og i 
resten af Aalborg Øst ved godt, at det 
er klublokalet i afd. 1580, der ligger 
under vaskeriet, og at det er der, det 
sker; et spil dart eller billard, en bid 
mad og en tår at drikke og nogen gange 
også bare en sludder for en sladder.   

Weber-nørderne
”Jeg stod i min have og grillede, og 
han stod ovre i sin have og grillede, 
og så diskuterede vi, hvem der har 
flest griller,” fortæller Jann Laursen, 
mens han griner og peger over på 
Torben Nyman. 

Jann er beboer i Skallerupparken, og 
Torben sidder i afdelingsbestyrelsen. 
Begge er stolte af at kunne kalde sig 
Webernørderne: ”Vi har hver især 

minimum 4 Webergriller, men nu har 
min kone sagt stop,” griner Torben.  

I slutningen af 2015, da Torben og 
nogen andre fik idéen til at lave lokale 
klubber for indbyggerne i Aalborg Øst, 
stod det klart, at der i hvert fald var 
fælles interesse for en grillklub. Næste 
skridt var at finde ud af, hvilke andre 
klubber, der kunne være interesse for. 

Der blev derfor indkaldt til møde, hvor 



Klubberne spirer, fordi snak-
ken går om, at klubberne har 
fået et stærkt fællesskab og 
givet os mulighed for at dyrke 
vores hobbyer.
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både afdelingens beboere og beboere 
fra området omkring mødte op. Her 
besluttede de i fællesskab at starte 
en dartklub, fiskeklub, billardklub og 
selvfølgelig en grillklub. 

Kommunen gav en hestesko
Selvom de 4 klubber i Skalleruppar
ken i dag mere eller mindre driver 
sig selv, så har der alligevel været en 
del arbejde i at få klubberne i gang. 



Grillklubben og fiskeklubben er nogle af de synlige resultater af Team Østs arbejde.

”Jeg stod i min 
have og gril-
lede, og han 
stod ovre i 
sin have og 
grillede, og så 
diskuterede vi, 
hvem der har 
flest griller”
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Både i forhold til økonomi og indsats 
fra frivillige ildsjæle:

”Aalborg Kommune ville gerne støtte 
lokale foreninger, og vi kunne derfor 
søge og få 5000 kr. til hver af de 4 
klubber. På den måde gav kommunen 
en hestesko, så vi kunne komme i gang 
og indvie klublokalet under vaskeriet i 
marts 2016,” fortæller Torben.  

Penge til opstart var på plads, bebo
ernes interesse var der, men der skulle 
også være en person, der tog teten 
og sørgede for at samle trådene. En 
rolle som Torben ikke lægger skjul på 
er tidskrævende, men samtidig også 
er det hele værd: 

”Jeg bruger meget tid, og til klubafte
nerne skal der jo også være en, der 

åbner og gør lokalet klart, og som 
lukker og slukker. Der skal også lige 
laves en bid mad, og der er min kone 
sød og hjælper på den front. Så selvom 
det kræver tid, så synes jeg jo, det er 

sjovt, når jeg kan se, at der tropper 
30 beboere op til klubaftener – både 
beboere fra afdelingen, men også fra 
andre steder i Aalborg Øst. Det gør, 
at arbejdet er det hele værd”, fortæl
ler Torben. 

Snakken går 
Både Torben og Jan er overraskede 
over, hvor stor succes klubberne 
har fået med at samle, engagere og 
aktivere beboerne i Aalborg Øst. De 
mener begge to, at klubberne er med 
til at tegne et andet billede, end det 
mange i Aalborg og i resten af Danmark 
fik, da DR viste programmet "En Syg 
Forskel". Programmet fortalte blandt 
andet om de store økonomiske forskelle 
mellem de rige indbyggere i Aalborg 
Vest og de arbejdsløse indbyggere i 



Jann og Torben er flittige brugere af den grillhytte, som beboerne har fået sponseret af det kommunale Kvarterværksted i Aalborg Øst.
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Aalborg Øst. Jann er glad for at mane 
nogle af de dårlige indtryk af Aalborg 
Øst i jorden og samtidig også vise, at 
Aalborg Øst er meget mere, end hvad 
programmet har vist: 

”Hverken os beboere eller klubberne 
er ved at kradse af. Tværtimod så 
spirer klubberne, fordi snakken går 
om, at klubberne har fået et stærkt 
fællesskab og givet os mulighed for 
at dyrke vores hobbyer,” siger Jan. 

Klubbernes succes har resulteret i 
flere sponsorater. Blandt andet har 
klubberne fået sponsoreret griller, 
efter at have været blevet hyret til 
at grille til et arrangement i Aalborg.  
Derudover har de også fået sponso
reret en helt nybygget grillhytte på et 
af afdelingens fællesområder. Der er 
omkring 50 medlemmer i klubberne. 
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Brøndby Boligselskabs afdeling Brøndby Nord og Lejerbo-afdelin-
gen Egevolden I i Hvidovre udsender nu beboerinformationer på 

digitale skærme og på sms. Det er til gavn for både beboere og for 
driften, fordi det er nemt for alle parter, og fordi informationerne 

når hurtigt frem til beboerne. 

 Det er slut med gamle, uaktuelle 
opslag i opgangene i Brøndby 
Nord. For Brøndby Boligselskab 

er begyndt at give beboerinformation di
gitalt. Der er opsat en digital infoskærm 
i fælleshuset, i et af afdelingens højhuse 
og i en anden opgang. Inden længe 
kommer der også en digital infoskærm 
i vaskeriet og en infokanal. Den digitale 
beboerinformation styres fra ét sted. 

Den opgave varetager varmemester 
Claus Jørgensen, og for Claus og 

kollegerne på ejendomskontoret er 
der helt klare fordele ved at give be
boerinformation digitalt:

”Ved at give beboerinformationer 
digitalt kan vi komme ud med infor
mationer til beboerne i en fart. Det 
er vores opgave at give aktuelle 
informationer til beboerne, og med 
de digitale løsninger er det blevet 
nemmere for os på ejendomskontoret. 
Vi har fået mere tid til andre opgaver, 
 for nu skal vi ikke længere rundt 

BEBOERINFORMATION
Digital

i alle opgange og hænge opslag 
op og fjerne alle opslagene igen, 
når de ikke længere er relevante,” 
fortæller Claus.

Information helt ind i 
beboernes stuer
Claus bruger de digitale infoskærme 
til at informere beboerne om alt lige fra 
at skaffe sig af med sit gamle juletræ 
til månedens menukort i fælleshuset 
og information fra administrationen. 



Varmemester Claus Jørgensen klarer beboerinformationen nemt og digitalt via infoskærme og infokanal.
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Men det skal ikke stoppe her:

”Snart kommer hver beboer til at kunne 
se infoskærmens billede på deres eget 
tv via infokanalen. Så kan beboerne 
nemt se, når der er vigtige informa
tioner, de skal være opmærksomme 
på,” fortæller Claus. 

Udover at informere beboerne via 
infoskærme har Brøndby Boligselskab 
også for nylig fået en smsløsning, 
som ejendomskontoret også inden 
længe vil bruge til at udsende beboer
informationer.

Sms-løsningen overraskede
I afdelingen Egevolden I i Hvidovre 
er ejendomskontoret allerede i fuld 
gang med at bruge smsløsning til 
at udsende beboerinformation. Var
memester Freddy Kvist fik idéen til at 
indføre smsløsningen for at informere 
beboerne, og det er blevet en større 
succes, end Freddy havde turdet 
håbe på:

”Til at starte med var vi fast besluttet 
på, at smsløsningen ikke skulle erstatte 
informationer på papir i eksempelvis 
opgange og i postkasser. Men sms
løsningen er faktisk blevet så stort 

et hit, at nogle informationer nu kun 
kommer på sms, og det har overrasket 
mig,” fortæller Freddy. 

Gentagelsens kunst
Når Freddy skal fremhæve en af grun
dene til, at smsløsningen er en stor 
succes, og at beboerne har taget den til 
sig, så er det især, fordi smsløsningen 
er smart for beboerne i en travl hverdag. 
Ejendomskontoret bruger nemlig også 
smsløsningen til at udsende påmin
delser – præcis som man kender det 
fra lægen og tandlægen:

”Hvis vi ved, at der på grund af repa
rationer vil være lukket for vandet om 
2 uger, så sender vi ofte en besked 
ud med informationen, ligeså snart 
vi har fået den. Men når vi så når de 
næsten 2 uger frem i tiden, så sender 
vi lige en reminder på sms dagen før. 
Det hjælper beboerne til at huske de 
vigtige informationer i en travl hverdag, 
så de fx ikke står med sæbe i håret i 
bruseren den dag, hvor der er lukket 
for vandet,” fortæller Freddy. 

Sms’er afværger frustrationer
69årige Laila Rasmussen, der er be
boer i Egevolden I, har faktisk prøvet 
at stå i den situation med sæbe i håret, 
som Freddy nævner. Hun er meget 
glad for nu at få vigtige informationer 
fra ejendomskontoret på sms, for så 
kan hun planlægge forud: 

”Når jeg bliver informeret på forhånd, 
og endda som en god service får de 
vigtige informationer flere gange, så 
bliver jeg mindre frustreret over, at jeg 
eksempelvis ikke har noget vand. For så 
går jeg jo bare i bad før eller efter. Det 
er altid frustrerende at mangle vand, 
men jeg bliver mindre frustreret, når 
jeg er informeret om, hvornår der ikke 
er vand, og hvornår jeg kan forvente, 
at vandet er tilbage,” fortæller Laila. 

Både de digitale infoskærme og 
smsløsningerne er forholdsvis nye i 
henholdsvis Brøndby Nord og Ege
volden I. Men varmemestrene Claus 
og Freddy mener begge, at den 
digitale beboerinformation er vejen 
frem og med fordel kan rulles ud i 
flere afdelinger. For som Claus siger: 

”Digital beboerinformation er med til 
at yde en god service, og det er jo 
det, vi er her for.” 



Laila Rasmussen er meget tilfreds med at få sms, når der er vigtigt nyt fra ejendomskontoret.

Varmemester Freddy Kvist sender beboerinformation ud på sms.
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Benny Davidsen, 72 år, 
organisationsformand, Horsens

Conny Birkholm, 70 år, 
afdelings- og organisationsformand i Rudersdal

Vi indkalder til årlige beboermøder, hvor 
vi byder på smørrebrød. Så holder vi fa
stelavnsfest. Der bor ikke så mange børn 
her i afdelingen, men mange inviterer børn 
og børnebørn med. Vi sætter tre tønder 
op, og der er præmier til både voksne og 
børn. Derudover sender vi nyhedsbrev ud 
hvert kvartal, hvor vi informerer om nyt i 
afdelingen. Og så har vi en billardklub, der 
har eksisteret i over 40 år. Vi har i mange 
år arrangeret juletræstænding med et par 
enkelte pauser, men det kommer til at fort
sætte fremover.

Hvad gør I for at fremme fællesskabet?
Sådan svarede beboerdemokrater fra Rudersdal, Horsens, 
Nørrebro, Herning og Brande:

Vi har en stenklub, hvor vi 
både laver og reparerer 
smykker. Den har været her i 
22 år. Så er der tirsdagsklub, 
hvor nogle af damerne strik
ker og hygger sig. Afdeling
en arrangerer også Sankt 
Hans og skovture. Vi har en 
beboerforening, der har 40
års jubilæum til næste år, og 
de arrangerer bankospil hver 
mandag og ture til Tyskland 
to gange om året. Vi arran
gerer julefrokost, hvor alle 
er velkomne, og fastelavns
fest for børnene. Så det er 
en afdeling, hvor der sker en 
masse, hvis man har lyst til at 
deltage. 
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Lars Sørensen, 42 år, organisationsmedlem, Brande

Ulla-Helena Jensen, 65 år, 
afdeling og organisationsformand, Herning

Amelia Congiatta, 28 år, 
afdelingsbestyrelsesmedlem, Nørrebro

Hvad gør I for at fremme fællesskabet?

Vi mødes rigtig meget, særligt om sommeren. Vi står selv for at holde 
de grønne områder, så vi indkalder til havedag, og så drikker vi lidt kaffe 
og snakker, før vi går i gang. Vi udviser tolerance overfor hinanden og 
respekterer hinanden. Vi banker på hos hinanden, hvis vi ikke har set 
hinanden i et stykke tid. Vi holder også de traditionelle arrangementer 
som julefrokost og sommerfest, og der er god opbakning til det hele.

Vi har oprettet en gårdgruppe sammen med to andelsboligfor
eninger i gården, hvor vi planter blomster, buske og grøntsager. 
Alle er velkomne, og vi serverer kaffe. Vi holder også julear
rangement med klip og klister og juleslik, hvor vi prøver at få de 
voksne til at deltage sammen med børnene. Vi snakker også om 
at tage ud og besøge nye beboere og byde dem velkommen og 
fortælle dem om alle mulighederne her i afdelingen.   

Der har været forskellige arrangementer såsom 
bankospil, julehygge og fællesspisning. Det er 
blandet med opbakningen til det. Viljen til flere ak
tiviteter er der fra bestyrelsen, men opbakningen 
er ikke til det, så ting går i sig selv, som for eksem
pel bankospillet, der ikke kører for tiden.



Bolig og 
beboere



Små bokse, 

mange muligheder
Hvis boligsøgende i Kolding skal have fremvist ledige boliger, 
så er det egentlig op til dem selv, hvilken dag på ugen og på 
hvilket tidspunkt af dagen, de vil tage ud og se boligen. Lejerbo 
Kolding tilbyder nemlig fleksibilitet på højt niveau ved hjælp 

af nøglebokse med koder.
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Lejerbo Kolding har boliger i form af både etage
byggeri, rækkehuse og parcelhuse. Særligt de 
steder, hvor der er afstand mellem boligerne, har 
varmemestrene aktive, små hjælpere til at fremvise 
boliger. Hjælperne er små nøglebokse, der er 
nemme og fleksible at betjene, og så er de samti
dig billige i indkøb. Derfor er varmemester Svend 
Erik Kjærsgaard glad for at benytte nøgleboksene:

”Lige nu har vi omkring 1520 nøglebokse i brug i 
6 forskellige afdelinger. Den helt klare fordel er, at 
nøgleboksene er nemme at sætte op og pille ned 
igen, når de har været brugt til fremvisning ét sted 
og skal bruges et andet sted. Og med en pris på 
omkring 150 kr. pr. nøgleboks er de jo et fund for 
pengene,” fortæller Svend Erik.  

Nøgleboksene skrues fast på eksempelvis et træ
værk, og så laver varmemesteren en kode, der kan 
åbne boksen. Så får de boligsøgende koden, så 
de kan åbne boksen, tage nøgler til boliger ud og 
lægge dem tilbage i nøgleboksene igen, når de 
har set boligerne. 

KOM BAR’ DU
Selvom nøgleboksene er smarte og en stor hjælp, 
så er det ikke, fordi de har afløst de almindelige 
fremvisninger fuldstændigt. Men ifølge Svend Erik 
er der nogle tilfælde, hvor det er mere praktisk for 
alle parter at bruge nøglebokse til fremvisning af 
boliger:  

”Hvis man som boligsøgende kommer langvejs fra 
for at se på boliger i Kolding, så er det ofte uden 
for vores arbejdstid – eksempelvis i weekenden. 
Det kan være unge, der er kommet ind på studie 
i Kolding, og som derfor skal ud og se vores ung
domsboliger. Så kan de tage til Kolding en søndag 
eftermiddag og kigge på boliger i ro og mag.”

I nogle tilfælde lægger varmemestrene flere nøgler 
i nøgleboksene, hvis de boligsøgende skal se flere 
ledige boliger i samme afdeling. 

EN SIKKER LØSNING
En vigtig overvejelse i forbindelse med at bruge 
nøgleboksene er boksenes sikkerhed. Men der 
taler Svend Erik af god erfaring, når han siger, at 
sikkerheden er i top:

”Vi prøvede på et tidspunkt, at en nøgleboks var 
gået i baglås. Derfor skulle vi bryde den op, hvilket 
var praktisk talt umuligt. Det var selvfølgelig irrite
rende i forhold til den konkrete nøgleboks, der var 
gået i baglås, men samtidig var det også en rar 
bekræftelse på, at nøgleboksene ikke lige er til at 
bryde ind i,” husker Svend Erik tilbage, inden han 
fortsætter med et eksempel på, at beboerne også 
opfatter nøgleboksene som en sikker løsning:

”Jeg er før gået forbi en ophængt nøgleboks i en 
afdeling og tænkt, at den har vi da glemt at pille 
ned. Men ved et nærmere kig ser jeg, at det ikke er 
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en af vores nøglebokse. Derimod er det en nøgle
boks, som beboerne selv har anskaffet og sat op, 
så deres voksne børn fx kan få adgang til boligen, 
mens de er på ferie. Så beboerne er også trygge 
ved at bruge nøgleboksene.”

Lejerbo Kolding begyndte at bruge nøgleboksene 
for 7 år siden, og i dag bruger de boksene til at 
fremvise ungdomsboliger, ældreboliger og familie
boliger. Derudover bruger også håndværkere nøg
leboksene i dagtimerne, med beboernes tilladelse, 
i forbindelse med renoveringer og reparationer i 
boligerne.  

Den lille nøgleboks giver boligsøgende mulighed 
for at få fremvist en bolig, når det passer dem.
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RUNDT OM LEJERBO

Ledige boliger
Antallet af ledige boliger i Lejerbo er støt falden-
de. Ved begyndelsen af 2016 var der omkring 140 
ledige, tabsgivende boliger. 

Ved udgangen af året var tallet nede på 95. Flest 
ledige boliger finder man i Nordjylland.

Skabeloner til bestyrelserne
Der er nu udarbejdet Lejerbo-skabeloner, så det 
bliver nemmere for bestyrelsesmedlemmer at skri-
ve et pænt Lejerbo-brev, lave et opslag til opgan-
gen, et referat eller en folder. Skabelonerne lig-
ger i word-format på hjemmesiden under login, så 
alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til dem.

Udsatte boligområder
Den 1. december udkom Boligministeriets årlige liste over udsat-
te boligområder. For Lejerbos vedkommende figurerer de sam-
me tre områder, som også var på listen forrige år. Det er Mjølner-
parken i København, Agervang i Holbæk og Munkebo i Kolding. 

Vidste du at…
Lejerbos boliger består af 34.337 
familieboliger, 2.281 ungdomsbo-
liger, 7.101 ældreboliger og 493 
erhvervslejemål, institutioner og 
andet. I alt giver det 44.212 leje-
mål fordelt på mere end 3 mio. m2.

Rum for liv
i over 44 tusinde lejemål



Medier og politikere begyndte i 2016 at interessere sig for ventelister til de almene 
boliger. Og de boligsøgende oplever flere steder, at køen til en ledig bolig fø-
les lang. Et kig på Lejerbos fraflytninger viser, at stadig færre flytter ud af 
deres bolig. 

Lavest er fraflytningsprocenten i 
Brøndby Boligselskab med 

Fraflytningsprocent for hele Lejerbo

Højeste fraflytningsprocent 
finder vi i region Aalborg med

FÆRRE FRAFLYTNINGER
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Folk er pressede
Med indførelsen af det moderne kontanthjælpsloft i oktober 2016 fik 
også en række af Lejerbos beboere beskåret deres boligstøtte. Det havde 
ved årsskiftet ikke resulteret i flere rykkere eller udsættelser, men bo
ligrådgiverne mærker tydeligt, at de ramte beboere er pressede.

Der har været sagt og skrevet meget 
om de konsekvenser, kontanthjælpslof
tet har haft for mange lejere. Lejerbos 
boligrådgivere er nogen af dem, der 
får beboerne i røret, når økonomien 
strammer til.

Anja Lindahl Pedersen, hvordan 
har du som boligrådgiver i fæl-
lesudlejningen oplevet indfø-
relsen af kontanthjælpsloftet?
”Vi var forberedte på, at der ville 
komme mange opsigelser og udsæt
telser. Det har der faktisk ikke været. 
Til gengæld har vi oplevet en stor 
stigning på forespørgsler om delvis 
fremleje og boligbytte”. 

Delvis fremleje betyder, at man som 
lejer har mulighed for at leje et væ
relse ud. Derudover har alle lejere  
også ret til at bytte deres bolig med 
en anden lejer. 

Ved delvis fremleje skal beboeren 
dog være opmærksom på, at han 
eller hun typisk vil blive beskåret 
yderligere i boligstøtten, fordi deres 
bolig så bliver tilsvarende mindre. 
Et boligbytte betyder en almindelig 
fraflytning og altså også istandsæt
telse samt indskud til den nye bolig. 

Dermed er de to muligheder ofte ikke 
en holdbar løsning for de beboere, 
der er pressede på økonomien.

FOLK GØR ALT, HVAD DE KAN
Har I som boligrådgivere mu-
lighed for at hjælpe beboerne?
”Vi har jo nogle regler, vi skal holde 
os til. Men vi har fx kunnet give dis
pensation til boligbytte i enkelte 
tilfælde, hvis der har været beboere 
med en karensperiode på 3 år, der 
kun har boet i lejligheden i 2 år og 9 
måneder. Det har været en vurdering 
i den enkelte sag. Men det er meget 
begrænset, hvad vi kan gøre, for det 
er først og fremmest kommunerne, der 
kan hjælpe beboerne”, siger Anja.

Hvad siger folk, når de ringer?
”De fortæller, at de er ramte af kon
tanthjælpsloftet, at hvis de fx ikke kan 
delvist fremleje et værelse, så må de 
flytte fra deres bolig.

Jeg er ikke i tvivl om, at folk virkelig 
gør alt, hvad de kan for at kunne blive 
i deres bolig. Men i de fleste tilfælde 
må vi bare henvise til kommunerne 
og deres gældsrådgivninger. Vi har 
jo ikke mulighed for at give henstand 

eller afdragsordninger. Men det ved 
folk som regel også godt.”
 
Er der noget, der har gjort 
særligt indtryk på dig i den 
forbindelse?
”Ja, det må jeg sige. Når der ringer 
enlige mødre og fortæller, at de nu må 
tage deres børn ud af institutionerne 
og flytte dem væk fra deres hverdag 
og netværk, fordi de har fået en mindre 
og billigere bolig længere væk. Det 
gør indtryk. Det er meget tydeligt, 
at folk er pressede”, slutter Anja.   

Kontanthjælpsloftet: 

Anja Lindahl Pedersen rådgiver bebo-
ere, som ringer, fordi de er pressede af 
kontanthjælpsloftet. 
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Forretningsfører Torben Krogh har 
som led i Koldingregionens virk
somhedsplan givet driftsfolkene en 
opgave: Find 12 øjenbæer i jeres 
boligområde. Og sørg for at få en 
fjernet hver måned. Som han sagde: 
En øjenbæ om måneden holder for
retningsføreren fra døren! Så nu har 
skrammede postkasser, frønnede 
hegn og tilgroede beplantninger 
fået en omgang. Se før og efterbil
lederne her.     

1     I Vejle blev posten mødt af skram
mede postkasser med mange år på 
bagen. Nu byder moderne, stilrene 
postkasser posten velkommen, når 
han kommer forbi.
2   De store træer på Kløvervej i Kol

ding dækkede næsten hele husets 
gavl. Da træerne blev fjernet, kom 
lys og luft i stedet.
3  Den frønnede pavillon i Vejle ind

bød ikke til den store hygge på en lun 
aften. Det gør den nye til gengæld. 

4    Et gammelt og meget træt hegn 
i Kolding blev erstattet af en flot og 
strømlinet stensætning.
5    På Kløvervej i Kolding er vaskeriet 

rigtig pænt, men den gamle trådskral
despand passede ikke rigtigt til stilen. 
Det gør den nye affaldsbeholder. 
6    En omgang maling og en frisk 

plantekrukke med årstidens blomster 
gør underværker. Her i Fredericia. 
7   Med tiden kan det skride for enhver. 

Her var det beplantning og stensæt

Væk 
med 

en  
øjenbæ

Det første man bliver blind 
på, er øjnene. Og de små 

øjenbæer, vi møder i hver
dagen, ser vi til sidst ikke 

mere. Men i region Kolding 
har de fået kig på dem 

– og fjernet dem 
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ningen på Ryslingevej i Kolding, der 
sank. Men nye sten og hæk har rettet 
op på det.   
8    På Lundeborgvej i Kolding forsvandt 

et afslidt hjørne under nyt bunddække, 
og området blev markeret tydeligere 
med store kampesten.
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Kan det gøres smartere? Sådan tænkte driftschef Preben 
Boe Hansen, da han tog et 360 graders eftersyn af beboer-
servicen og fordelingen af driftens ressourcer i Nordsjæl-
land. Der var ikke langt fra tanke til handling. Et beboerser-
vicecenter og en Lejerbo-servicevogn kom nemlig hurtigt 

op at køre i Nordsjælland.
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”Servicevognen er med til 
at give beboerne endnu 
bedre og hurtigere service”, 
gårdmand Heidi Madsen.
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I slutningen af 2015 indførte Lokalkontor Hil
lerød en ny servicepolitik til gavn for beboerne og driften 
i de Nordsjællandske afdelinger. Det helt overordnede 
formål var at give beboerne en endnu bedre service i de
res møde med Lejerbo. Samtidig skulle servicepolitikken 
hjælpe med at effektivisere driftspersonalets arbejde ved 
at give inspektører og varmemesteren mere tid til at løse 
opgaver i marken og mindre papirarbejde på kontoret. Det 
var startskuddet på etableringen af et beboerservicecenter 
og en servicevogn. Her halvandet år efter de nye tiltag blev 
søsat, må man konstatere, at servicen i Nordsjælland kører 
derudad – bogstaveligt talt. 

ÉT TELEFONNUMMER, 
24-TIMERS BEBOERSERVICE 
Tidligere var en times telefontid på ejendomskontoret om 
dagen ikke unormalt. Men efter beboerservicecenteret i 
Frederiksværk blev etableret, kan alle de Nordsjællandske 
beboere nu ringe til ét telefonnummer 24 timer i døgnet og 
få hjælp til stort som småt. Dog er det ikke inspektørerne 
eller varmemesteren, som beboerne får i røret. Det er i stedet 
kontorassistenterne, hvis beboerne ringer i tidsrummet 814 
mandag til torsdag eller fredag mellem 812. Uden for de 
tidsrum får beboerne i stedet fat i skadeservice, som kan 
hjælpe i nødstilfælde. En forandring, som både beboerne 
og ansatte oplever som positiv:

”Beboerservicecenteret besvarer 60 opkald om dagen i 
gennemsnit, og vi hjælper beboerne med alt lige fra fra
flytning til parkeringstilladelser og tilladelser i forbindelse 
med råderet. I mange tilfælde kan kontorassistenterne 
hjælpe med det samme over telefonen. Alternativt sørger 
beboerservicecenteret for at fordele og sende opgaven 
videre til de rette personer, når der er behov for det. Så 
kan vi hurtigt køre ud til beboeren med servicevognen 
og fx skifte et blandingsbatteri,” fortæller Preben Boe 
Hansen. 

HURTIG UDRYKNING
Heidi Madsen er en af de seks gårdmænd, der kører ser
vicevognen, og det er hun rigtig glad for: 

Servicevognen indeholder alt, hvad der skal bruges til at løse de mest 
almindelige serviceopgaver.
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”Det er nemt lige at sætte sig ind i servicevognen, der altid 
har relevant værktøj og ekstra vandhaner, blandingsbatterier 
og meget andet liggende. Men udover at servicevognen er 
med til at gøre vores arbejde nemmere, så er den også med 
til at give beboerne en endnu bedre og hurtigere service 
fra Lejerbo, og det bliver man jo lidt stolt af som gårdmand,” 
fortæller Heidi. 

De seks gårdmænd har selv udarbejdet en turnus, hvor 
de hver især har servicevognen en uge ad gangen, og så 
tager de over for hinanden ved sygdom og ferie. Derfor er 
vognen altid bemandet.  

EJERSKAB DRIVER VÆRKET
Bag alle succesfulde tiltag ligger et solidt, gennemarbejdet 
forarbejde. Sådan har det også været i forhold til at etablere 
beboerservicecenteret og servicevognen i Nordsjælland. 
Men udover det grundige forarbejde med at få alle otte 
Lejerboorganisationer i Nordsjælland med ombord, har der 
også været en anden vigtig årsag til beboerservicecenterets 
og servicevognens succes. Det er medarbejderne, der har 
taget ejerskab for de nye servicetiltag:  

”Når vi har så stor succes med både beboerservicecente
ret og servicevognen, er det især takket være de ansatte, 
men også beboerne og bestyrelserne. De var alle hurtige 
til at se meningen med de nye tiltag, og derfor gik der hel
ler ikke lang tid, før de begyndte at føle ejerskab for både 
beboerservicecenteret og servicevognen,” slutter Preben.  

Beboerservicecenteret trækker løbende statistik over 
opkaldene, så de ved, hvornår der skal være flere på tele
fonerne, og hvornår der kan nøjes med at være én person 
på telefonen, så de andre kontorassistenter kan løse andre 
opgaver i kontoret. 

Servicevognen kører ud, når der er behov for det, hvilket 
beboerservicecenteret hjælper med at koordinere. Service
vognen kører rundt mellem samtlige Lejerboafdelinger i 
Frederiksværk. Der er planer om også at indføre brug af 
servicevognen i de andre områder i Lejerbo Nordsjælland, 
som i alt servicerer cirka 3400 lejemål. 

Driftschef Preben Boe Hansen er en af initiativtagerne til det nye 
beboerservicecenter i Nordsjælland.
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 1. JUNI
INDFLYTNING
Grønttorvet, Valby
43 familieboliger

31. MARTS
GRUNDSTENSNEDLÆGGELSE
Dortheavej, København NV
65 familieboliger

1. JULI 
INDFLYTNING PÅ SIDSTE ETAPE
Aurora, Aalborg
269 ungdomsboliger

1. AUGUST
INDFLYTNING
Byparken, Skjern
12 familieboliger

2016 blev endnu et år med første spadestik og færdigt nybyggeri – både i Jylland og på Sjælland.

Nybyggeri og spadestik
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9. SEPTEMBER
FØRSTE SPADESTIK
Grejsdal Åpark, Vejle
28 familieboliger

1. NOVEMBER
FØRSTE SPADESTIK
Bekkasinvej, Grindsted 
40 familieboliger 

1. SEPTEMBER
INDFLYTNING
Hegels Minde, Fredensborg
10 familieboliger

1. OKTOBER
INDFLYTNING
Lundvej, Varde
17 familieboliger 

1. NOVEMBER
INDFLYTNING
Remisen, Brande
18 familieboliger 

Årsm
agasin 2016    /          /

53



Årsm
agasin 2016    /          /

54

Øzcan Kilic, 18 år, Herning

Torben Højmark, 52 år, Vildbjerg
Kristina Jensen, 31 år, Randers

 Det er vigtigt med fællesskab, og der er et godt 
fællesskab her i afdelingen. Man kan både passe 
sig selv og deltage i alt det, der sker. Der er både fa
stelavn, julefest og halloween, og det er rart at have 
muligheden for at deltage. Jeg har nogle gode na
boer, og man kan rende ind til hinanden og spørge 
om råd og hjælpe hinanden.

Hvad betyder fællesskab for dig?
Sådan svarede beboere fra Vildbjerg, H   erning og Randers

Det betyder ikke 
noget her i afde
lingen. Det er hyg
geligt, at man kan 
hilse på hinanden, 
men ellers bety
der det ikke no
get. Jeg arbejder 
i et fitnesscenter, 
og der er et godt 
fællesskab. Det 
gør, at jeg er glad 
for at arbejde der.

Fællesskab er rigtig 
vigtigt. Der er ikke det 
store fællesskab for os 
unge her i afdelingen. 
Der var et projekt i et 
hus ved skolen, der 
hed Kulturama, hvor 
jeg plejede at tage 
hen med mine venner 
og hygge os, men nu 
er det mere for andre, 
og jeg kommer der 
ikke mere.   
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Henrik Salomonsen, 50 år, Randers

Klaus Dieter Burow, 61 år med hunden Trofast, 
VildbjergDorthe Aamann, 50 år, Herning

Det kan betyde mange ting. Der er ikke det store 
fællesskab her på vejen, her savner jeg lidt mere 
sammenhold. Om sommeren er folk mere ude i 
hele afdelingen, og så snakker man mere sam
men. Det skal siges, at jeg er glad for at bo her.

Det betyder me
get. Sammenholdet 
her i afdelingen er 
godt. Jeg har et par 
af mine venner, der 
også bor her i af
delingen, og vi ses 
tit, hvor vi snakker 
sammen og tager 
ud og fisker.

Gitte Larsen, 46 år, Randers

Det betyder meget. Jeg går tit ud og spiser med 
både venner og familie, og vi rejser tit sammen i 
familien, og så hjælper vi hinanden meget. Jeg har 
en hund, der skal passes en gang imellem, og så 
har min mor været syg, hvor jeg har hjulpet hende. 
Det er rart, at vi kan hjælpe hinanden.

Det betyder, man gør ting sammen. Vi har tidligere lavet ting sammen 
her i afdelingen og naboafdelingen. Der blev arrangeret kagespis
ningsdag og gamedag for de unge, hvor vi voksne arrangerede folk 
udefra til at lave show. Vi er gode til at hjælpe og snakke med hinan
den. Den anden dag kom en af naboerne og ringede på og gav mig 
en hel pizza. Andre gange hjælper jeg ham, hvis han skal have hjælp.



Ledelse



Poul Erik Traulsen 
fra Lejerbo Brøndby trådte ind i hovedbestyrel

sen, da Aksel Borresen fra Brøndby Boligselskab 
trak sig efter 12 år på posten. Poul Erik blev gen

valgt på landsrepræsentantskabsmødet i maj.

Bente Castenschiold 
fra Lejerbo Trehøje kom i hovedbestyrelsen, da 
Bent Jacobsens plads blev ledig på grund af 

hans post som landsformand.

Bent Jacobsen 
fra Lejerbo Kolding blev valgt som landsformand 

ved landsrepræsentantskabsmødet i maj.

 Inge Køster
fra Lejerbo Aarhus blev valgt til hovedbestyrel
sen, da Anne Sakariassens plads blev ledig på 

grund af hendes post som næstformand.

 Anne Sakariassen 
fra Boligselskabet Holstebro blev valgt som næst
formand for vest ved det ekstraordinære landsre

præsentantskabsmøde i november.

Nye pladser og ansigter i HB
I løbet af 2016 blev der for nogens vedkommende skiftet poster, og for andre var 
pladsen i hovedbestyrelsen helt ny. Vi præsenterer de nye pladser og ansigter.
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Hovedbestyrelsens udvalg
Lejerbos hovedbestyrelse supplerede i 2016 sine udvalg, så 
der blev 8 udvalg. Her får du et overblik over udvalgene og 
deres medlemmer. I alt 11 hovedbestyrelsesmedlemmer de-
ler 24 udvalgspladser, mens 10 udvalgsmedlemmer er fra det 
øvrige beboerdemokrati.
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BYGGESTRATEGIUDVALGET
Stående udvalg

Medlemmer: Jan Hyttel (formand), Helle Worm, 
Finn Holten, Poul Erik Traulsen, Børge Olsen, 

Inge Køster

Byggestrategiudvalget skal være dialogforum og 
sparringspartner omkring bygge og udviklings
opgaver i Lejerbo. Udvalget skal samtidig fungere 
som forum for informations og erfaringsudveks
ling mellem Udviklings og byggeafdelingen og 

bygherreorganisationerne.

LØNUDVALGET 
Stående udvalg

Medlemmer: Bent Jacobsen (formand), 
Anne Sakariassen, Gunnar Sørensen

Lønudvalget forhandler løn og ansættelsesvilkår 
med Lejerbos direktion. 

STYREGRUPPEN 
FOR ALMENINDKØB

Medlemmer: Finn Holten (formand), Bjarne S. 
Hansen, Jan Hyttel, Poul-Erik Traulsen, 

Ulla Hein

Styregruppen skal sikre forankring, beslutninger 
og fremdrift i projektet omkring udvikling af Al
menIndkøb 2.0. Formålet er at sikre gode priser 
og arbejdsvilkår for driftspersonalet samt den 

rette kvalitet og service i aftalerne.

DEMOKRATIUDVALGET 
Stående udvalg

Medlemmer: Gunnar Sørensen (formand), 
Bjarne S. Hansen, Aksel Borresen, Finn Madsen, 
Per B. Jensen, Ib Øgaard, Harald Søndergaard, 

Anne Sakariassen

Demokratiudvalget arbejder med fokus på struktur, 
styrkelse af sammenhængskraft og demokrati. 
Demokratiudvalget har tidligere løftet opgaver 
som gennemgang af vedtægter og undersøgelse 

af beboerdemokratiet.



  

 

Hovedbestyrelsens udvalg
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IT-UDVALGET
Stående udvalg 

Medlemmer: Bent Jacobsen (formand), Jan Hyttel, 
Jørgen Knudsen, Michael Buch Barnes

Itudvalget skal medvirke til at sikre den digitale 
udvikling i Lejerbo. Blandt andet gennem en 
strategi, som udvalget skal udvikle sammen med 
administrationen. Itudvalget kvalificerer større 
itprojekter, og udvalget kan bede administratio

nen om oplæg til konkrete projekter.

ELEVUDVALGET 
Stående udvalg

Medlemmer: Børge Olsen (formand)
Erik Gemmer, Christen Jensen, Asger Dirch 

Poulsen, Bent Nielsen, Lauritz Kofod Bøttcher

Elevudvalget skal sikre, at Lejerbo medvirker til 
at uddanne dygtige ejendomsserviceteknikere, 
kontoransatte mv. Udvalget formulerer en elev
strategi og har sammen med administrationen 
ansvar for rekruttering, introforløb, samtaler, 

netværk og skolesamarbejde og så 
videre. 

KURSUSUDVALGET  
Stående udvalg

Medlemmer: Bjarne S. Hansen (formand), Helle 
Monica Jensen, Erik Gemmer, Helle Worm

Åse Løvenholt, Anette Guldfeldt

Kursusudvalget medvirker til udvikling af kurser, 
værktøjer og uddannelse til bestyrelsesmedlem
mer. Udvalget formulerer kursusstrategien sam
men med administrationen, og de har sammen 
ansvaret for det årlige kursusprogram samt 

udbredelsen af kurserne.

FORSIKRINGSUDVALGET
Medlemmer: Gunnar Sørensen (formand), 

Bente Castenschiold, Michael Buch Barnes, 
Henning Birch Hansen

Forsikringsudvalget skal i forbindelse med udbud 
af forsikringer bistå med at gentænke strukturen 
i Lejerbos forsikringer og i øvrigt indgå i samar
bejdet med Lejerbos forsikringsmægler omkring 

udbud og forsikringssammensætning.



På Aalborgs smukke havnefront var det ikke kun Lejerbos 269 nye 
ungdomsboliger, der stod færdige i 2016. I stueetagen rykkede Le
jerbos regionskontor i Aalborg nemlig også ind i splinternye lokaler 
til stor glæde for de ansatte. 

FLYTTEDE PÅ HAVNENRegionskontoret

”Er den ikke fantastisk?” Karen Pe
dersen, der har været sekretær på 
regionskontoret i Aalborg i mere end 
20 år, taler selvfølgelig om udsigten ud 
over havnen. Og når man står indenfor 
på Lejerbos regionskontor i Aalborg, 
ved man udmærket, hvorfor Karen 
nævner netop udsigten som noget 
af det første, når hun skal fortælle 
om regionskontorets nye lokaler på 
Østre Havnepromenade. Men hvad 
man ikke ved, før man hører Karen 
fortælle og vise rundt i de nye lokaler, 
er, at udsigten også bidrager positivt 
til det daglige arbejde. Den flotte ud
sigt ses nemlig tydeligt fra alle dele af 
kontoret, og det gør noget helt særligt 
for det daglige arbejde, der foregår 
i et åbent kontorfælleskab. At skulle 
arbejde i kontorfælleskab var nyt for 
medarbejderne på regionskontoret. 

SKEPSIS AFLØST AF GLÆDE
I det gamle kontor på Vesterå i Aal
borg midtby, hvor regionskontoret lå 
førhen, sad medarbejderne fordelt 

på henholdsvis stueetagen, første 
etage og øverste etage i bygningen. 
De ansatte var vant til at sidde spredt 
og med få kolleger i hvert rum. Derfor 
blev beslutningen om at rykke ind i de 
nye lokaler med storrumskontor også 
mødt med en vis skepsis i starten: 

”Vi, og især mig selv, var skeptiske 
over at skulle sidde i et stort, åbent 
lokale. For når man har været vant til 
at sidde få mennesker, hvordan skal 
det så gå, når man lige pludselig skal 
sidde i et stort lokale med alle ansatte 
på kontoret?”, husker Karen tilbage. 

Der gik dog ikke lang tid, før skepsis 
blev afløst af glæde, for forandringen 
har medført rigtig meget positivt, når 
Karen tænker tilbage: 

”Jeg skal være den første til at ind
rømme, at min skepsis var uberettiget. 
Vi har fået så meget godt ud af at 
arbejde i de nye lokaler. Vi er helt 
sikkert kommet tættere på hinanden. 
Ikke kun fysisk i samme lokale, men 

Karen Pedersen lagde ud med at være 
skeptisk over for det nye storrumskontor. 
I dag er hun begejstret.
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også arbejdsmæssigt og socialt, og 
det har styrket samarbejdet og lettet 
nogle arbejdsprocesser,” fortæller 
Karen. 

HØJT TIL LOFTET
Regionskontorets faciliteter har også 
gjort forandringen med at skulle 
arbejde i åbent kontorfællesskab 
nemmere, ifølge Karen:

”Der er en god akustik, og vi har 
indrettet os godt med små båse, som 
alligevel giver den ro til at arbejde 
uforstyrret, som man jo også har brug 
for af og til. Vi har højt til loftet rent 
fysisk, men vi har også højt til loftet, 
fordi vi giver plads til hinanden og 
respekterer hinandens behov for lige 
at kunne trække sig tilbage en gang 
imellem. Og når man har behov for 
det, hvad bedre måde er der så end 
at kigge ud over vandet, mens man 
sidder og tænker for sig selv?”, siger 
Karen, inden hun slutter:

”Hvis jeg skal nævne én mindre god 
ting, så er det, at Aalborg er blevet 
en ”fattigere” by. Især os piger på 
kontoret var vant til lige at smutte i 
butikkerne på vej til og fra arbejdet 
i de gamle lokaler i midtbyen, men 
der kommer vi ikke lige forbi mere, 
og det er jo egentlig nok meget godt 
for pengepungen.” 

Udover at have ungdomsboligerne 
som overboer har regionskontoret 
også et af deres ejendomskontorer 
som naboer. 

Beliggenheden ved vandet giver 
både en særlig udsigt og et særligt 

lys i det nye regionskontor.
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I 2016 tog 
receptionen 
i domicilet 
imod

4631
kunder 

Lejerbos kundeservice 
besvarer hver dag hen
vendelser fra især bolig
søgende og beboere. Det 
drejer sig om alt fra op-
skrivninger til spørgs
mål om husdyrhold 
og betalinger.

I 2016 svarede de på:

Flest henvendelse var der i 
januar med:

1418

13.003

emails

emails telefonopkald

telefonopkald

8958

82.713 

KUNDESERVICE I TAL
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RUNDT OM LEJERBO

Mange elever
En lang række Lejerbo-organisationer har 
de seneste år ansat elever. I 2016 var der 
19 ejendomsserviceteknikerelever, 1 kon-
torelev og 2 fastansatte ejendomsfunktio-
nærer, der er ved at tage uddannelsen på 
kortere tid. Der er planer om at ansætte fle-
re kontorelever.

Personalekonference
Det er ikke ofte, at Lejerbos personale er samlet på 
tværs af landsdele og arbejdsområder. Men i 2016 blev 
alle administrativt ansatte og lokalinspektører inviteret 
til personalekonference – denne gang i København. Te-
maet var byliv, boligformer og boligkultur.

Lejekontrakter 
blev elektroniske
Lejekontrakter har tidlige-
re fyldt mange hyldemeter 
i Lejerbo. I 2016 blev de al-
le scannet ind og ligger nu 
elektronisk tilgængeligt for 
de medarbejdere, der har 
behov for adgang til dem. 
De fysiske kontrakter befin-
der sig hos et eksternt op-
bevaringsfirma. Det samme 
gælder i øvrigt alle fraflyt-
ningssager.

Ikke Airbnb hos os
Ferieudlejning via Airbnb blev et hot emne i 
sommerens løb. Som udgangspunkt er den 
slags udlejning dog ikke foreneligt med reg-
lerne for almene boliger. Skal man fremleje, 
skal man altid søge Lejerbo om tilladelse på 
forhånd, og der skal laves en skriftlig frem-
lejeaftale.



NÆSTVED
Inspirerende
I Næstved har boligorganisation og administration gen
nem de seneste år arbejdet med budgetstrategier. Og det 
har de gjort så godt, at embedsmænd fra Boligministeriet 
kom på besøg for at blive inspirerede.

Forretningsfører Michael Keis er en af hovedkræfterne bag arbejdet med budgetstrategierne i Næstved.
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Når embedsmænd fra Boligministeriet 
er interesserede i Lejerbo Næstveds 
arbejde med budgetstrategier, er 
det, fordi det kan bruges som et af 
værktøjerne til at nå de effektivise
ringskrav, som driften af de almene 
boligafdelinger er stillet overfor de 
kommende år. 

I Næstved fortæller organisationsfor
mand Roy Stange, forretningsfører 
Michael Keis og driftschef Morten 
Lundsteen, at de netop har brugt 
strategierne til at få styr på udgifterne 
og overblik over afdelingerne.

Overblik, mål og rammer
”Vi begyndte at arbejde med bud
getstrategien for omkring 6 år siden. 
Det var faktisk ikke med fokus på 
udgifterne, men på udlejning og på 
at gøre afdelingerne attraktive der, 
hvor vi havde nogen hængepartier 
vedligeholdelsesmæssigt og husle
jemæssigt”, indleder Michael Keis. 

”Det var af nødvendighed”, fortæller 
Roy Stange. ”Vi var simpelthen nødt 
til at kigge på, hvad vi kunne gøre 
anderledes for at spare penge og 
holde huslejen nede”.

Også organisationens størrelse var 
en faktor: ”Det kan godt være svært 
at bevare overblikket, når man har 40 
afdelinger”, forklarer Michael. ”Så det 

Det har været en nødvendighed med budgetstrategierne, mener organisationsfor-
mand Roy Stange.

”Vi var simpelthen nødt 
til at kigge på, hvad vi 
kunne gøre anderledes for 
at spare penge og holde 
huslejen nede”
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er også et styringsredskab, hvor vi kan 
vise bestyrelsen, at vi har overholdt 
vores aftaler”.

Driftschef Morten Lundsteen sup
plerer: ”Budgetstrategien er et godt 
værktøj i dagligdagen, der sætter 
nogen rammer, nogen mål at gå efter 
og sammenligne ud fra. For vi kan jo 
sagtens sige, at vi har en god drift, 
men i forhold til hvad?”

Nøgletal og effektiv 
organisering
Helt konkret bliver organisationens 
40 afdelinger gennemgået en gang 
om året på et organisationsbestyrel
sesmøde. Det sker ud fra nøgletal og 
målepunkter som udlejning, økonomi, 
vedligeholdelse mv. Men organisati
onsbestyrelsen gør også meget ud af 
at komme på besøg i alle afdelinger. 

I strategien bliver afdelingerne markeret 
med en farve, der angiver, om alting 
er i skønneste orden, om der er noget, 
der skal holdes øje med, eller om der 
skal ske noget akut. Der bliver aftalt 
handleplaner og mål. Ind imellem er 
der afdelinger, hvor økonomien ikke 
kan bære de tiltag, der skal til. Her 
går organisationen ind og giver en 
hjælpende hånd. Andre gange må 
der laves en ansøgning til Landsbyg
gefonden.

Samtidig har Næstvedfolkene organi
seret driften omkring tre lokalinspek

tører: ”Inden for hvert lokalinspek
tørområde kan vi være så effektive 
som muligt med hensyn til maskiner 
og fælles drift og fælles it og sådan 
noget”, fortæller Michael.

Synlige resultater
Resultaterne af strategiarbejdet kan 
ses på flere måder:

”I begyndelsen havde vi røde marke
ringer der, hvor vi havde udlejnings
problemer. Dem har vi efterhånden 
fået fjernet”, siger Michael.

Roy har bemærket sig, at også afde
lingsbestyrelserne har glæde af stra
tegierne: ”Det går op for folk, hvordan 
pengene bliver brugt, og hvor der er 
behov for at gøre noget. Og mange 
er faktisk interesserede i at spare, så 
huslejen ikke stiger”.

I det hele taget har budgetstrategi
erne været et rigtig godt værktøj til at 
synliggøre behovet for at sætte nok af 
til henlæggelser, mener Morten. Han 
påpeger desuden, at der er penge at 
spare på indkøb: ”Vi har fået hjælp i 
form af AlmenIndkøb på for eksempel 
fraflytningskontoen. Der har vi lavet en 
reduktion på udgiften ved, at vi har 
haft det i udbud og fået nogle gode 
priser ind”.

”Og så spørger kommunen jo også 
ind til budgetter, henlæggelser og 
så videre, når vi har dialogmøder. De 

er rimeligt begejstrede, når vi hiver 
den her budgetstrategi op. Vi har 
en strategi, og vi har styr på det. Så 
er det ligesom, de ånder lettet op”, 
smiler Michael.

Mere at komme efter
Når snakken falder på fremtiden, 
har Roy gjort sig sine overvejelser: 
”Vi kan stadigvæk blive bedre. Jeg 
er stolt, når jeg kører rundt til de 40 
afdelinger og ser, hvordan der ser 
ud. Gårdmændene gør et godt stykke 
arbejde derude, og de er vellidte. 
Men derfor kan det godt være, at 
vi fremadrettet også kommer til at 
kigge på, hvad vi måske kan gøre 
anderledes i forhold til personalet”.

Michael har også ideer til, hvor der 
kan sættes ind fremover: ”Jeg tror, at 
vi skal kigge på budgetstrategien en 
gang til, så vi i endnu højere grad får 
ramt de konti, der er med i effektivi
seringsdagsordenen”.

Trioen nævner også energiforbruget 
som et kommende indsatsområde, lige 
som organisering af driftspersonalet 
og vidensdeling blandt personalet 
godt kan blive endnu bedre.

At andre kan have stor glæde af at 
arbejde med budgetstrategier, er de 
helt enige om: ”Det, der giver mening 
for den ene organisationsbestyrelse, 
giver også mening for de andre”, slut
ter Michael. 
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Morten Lundsteen er driftschef og arbejder løbende med budgetstrategierne.

"vi kan jo sagtens sige, at vi har en 
god drift, men i forhold til hvad?”
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I 2016 gennemførte Lejerbo en trivselsundersøgelse blandt medarbejderne i driften. Resultatet 
viste, at de langt hen ad vejen trives. Men tilfældene af trusler og vold mod de ansatte er sti

gende. Flere beboere lader deres frustrationer gå ud over personalet.

Medarbejderne trives
– for det meste

 Det var tredje gang trivselsundersøgelsen blev gen
nemført blandt driftspersonalet. Det vil sige blandt 
elever, gårdmænd, varmemestre, lokalinspektører 

og kontorassistenter på ejendomskontorerne. I lighed med 
undersøgelserne fra 2007 og 2011 har besvarelsespro
centen været høj, nemlig 76 %. 

Men hvad kan sådan en undersøgelse egentlig vise? Og 
hvad kan man bruge den til? Arbejdsmiljøleder Ditte Bjarnild 
fra Lejerbos kursusafdeling og driftschef fra forvaltning 
Storkøbenhavn Michael Glenvad Andersen fortæller her:

”Undersøgelsen spørger både til, hvordan medarbejderne 
trives, til specifikke episoder eller voldsomme hændelser 
og til ledelse. Vi har taget udgangspunkt i et spørgeskema, 
som det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har 
lavet, og så har vi rettet det til”, siger Ditte.

Vi har rykket os
Michael hæfter sig ved, at undersøgelsen også fortæller 
noget om, hvorvidt de tiltag, der er tidligere er blevet taget 
i forbindelse med trivselsundersøgelser, har virket: ”I min 
region har vi rykket os på mange måder. For eksempel er 
vi blevet væsentlig bedre til at passe på hinanden. Den 
interne mobning er faldet. Og det er helt klart fordi, vi har 
brugt vores varmemesterseminarer til at sætte fokus på 
de ting”.

Ditte og Michael er enige om, at trivselsundersøgelsen er 
et rigtig godt værktøj til at vise, hvor der skal sættes ind 
for at forbedre arbejdsmiljøet. Derfor er det også både 
driftscheferne, tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljø

repræsentanterne i de enkelte regioner, der får tilbage
melding fra Ditte, som præsenterer dem for resultaterne i 
netop deres region. Herefter er det så op til driftscheferne, 
hvordan de ansatte præsenteres for resultaterne. Men alle 
regioner skal lave en handleplan for, hvor der skal sættes 
ind i den kommende tid.

Tarzan-syndromet lever
Michael fortæller: ”Hos os er det især beboernes behand
ling af vores medarbejdere, der er den største udfordring. 
Tonen er blevet skarpere, og vi har fået flere uligevægtige 
beboere mange steder. Nu får vi så mulighed for at give 
folkene redskaber til at håndtere de udfordringer”.

Og Ditte supplerer: ”Der er kommet flere udadreagerende 
mennesker i flere af vores boligområder. Det er også derfor 
vi har valgt at tilbyde alle nyansatte et konflikthåndterings
kursus”.

”Tarzansyndromet lever stadig i bedste velgående blandt 
vores folk. Man vil gerne være den stærke, der kan klare 
sig i junglen, og det psykiske arbejdsmiljø er stadig en 
lille smule tabu. Det skal vi have sat fokus på, og det kan 
trivselsundersøgelsen medvirke til”, siger Michael.

På denne måde er trivselsundersøgelsen ikke bare et 
ledelsesredskab for driftscheferne. Det er også et vigtigt 
emne for arbejdsmiljøgruppen, der får et fingerpeg om, 
hvad de skal rette deres indsatser i mod. Det er planen, 
at trivselsundersøgelsen skal foretages igen om 34 år, 
så udviklingen fortsat kan følges og sammenlignes med 
tidligere år. 
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RESULTATER AF TRIVSELSUNDERSØGELSEN:

Medarbejderne trives i høj grad og er tilfredse med deres job. 

Arbejdspres og stress er sammen med trusler og vold generelt 
den største udfordring.

78 % 
vil anbefale jobbet til andre.
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Per Christensen, driftschef, Kolding

Bent Pedersen, varmemester, Horsens

Katrine Munk, sekretær i økonomi, Valby

Til dagligt oplever jeg det, når vi går til frokost sam
men. Der har vi et godt fællesskab. Så er der det 
faglige fællesskab. Man kan altid ringe rundt, også 
til regionskontorerne, og trække på deres viden og 
hjælpe hinanden. I min afdeling har jeg et godt fæl
lesskab med mine kollegaer. Vi snakker om både det 
faglige og private, så vi følger med i hinandens liv.

Hvordan er fællesskabet på din arbejdsplads?
Sådan svarede Lejerbos medarbejdere i Kolding, Valby, Horsens og Holbæk

Rigtig godt. Dejlige, behagelige mennesker at arbejde sam
men med. Og vi laver ting sammen i fritiden. Jeg fisker sam
men med en af kollegaerne, og det betyder, at man har et 
godt og afslappet forhold til hinanden. Det er et kanongodt 
team, og vi kan være ærlige overfor hinanden. 

Super godt. Kollega
erne er altid hjælp
somme, og folk er klar 
til at dele ud af deres 
viden. Vi har stor fri
hed til at planlægge 
vores tid og arbejde. 
Her i huset fejrer vi 
fødselsdag og del
tager i kulturelle ar
rangementer udenfor 
arbejdstiden. Vi har 
en årlig sommerud
flugt, hvor vi tager på 
virksomhedsbesøg og 
går ud og spiser bag
efter. Og så har vi en 
julefrokost. Vi har højt 
til loftet og plads til for
skellighed.
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Stina Mikkelsen, lokalinspektør, Holbæk

Simon Kromann, lokalinspektør, Horsens
Susanne Zoega, sekretær, Kolding  

Hvordan er fællesskabet på din arbejdsplads?

Vi er fire på kontoret, og jeg er alene cirka halvdelen af ti
den, men når de tre andre er her, har vi det hyggeligt. Jeg 
kunne godt tænke mig, at der var lidt flere på kontoret og 
dermed lidt mere fællesskab. Men derudover har vi også 
et godt samarbejde med regionskontoret her i Holbæk.

Det er rigtig godt. Vi har nogle firmature i løbet af 
året, men det er det udenfor arbejdet, hvor vi laver 
ting sammen, der er vigtigt. Vi har været på skyde
bane, grillet, og nogen spiller golf sammen. Og jeg 
har indtryk af, at folk også hjælper hinanden i det 
private. At lysten til fællesskabet er der, det er godt.

Det er fint og godt. Jeg føler, vi er en enhed, og jeg 
tror, det er en generel opfattelse. Vi løfter i fælles 
flok. Vi holder fælles fødselsdagsfrokost to dage 
om året, hvor der er købt gaver til dem, der har haft 
fødselsdag. Vi tager også sammen til foredrag og 
revy, hvor ægtefællerne er inviteret med.

Helle Dahl Kendra, økonomisk konsulent i 
koncernøkonomi i Valby

Fællesskab er det samarbejde, jeg har med mine kol
legaer i afdelingen eller på tværs af de andre afde
linger. Det kan være at snakke om det faglige, men 
også det private. Det sociale her i Lejerbo er rigtig 
hyggeligt, og når der er arrangementer, snakker man 
sammen hele vejen rundt. Alle snakker med alle.



Finn Holten
Indtrådt første gang: 19-5-2015

Hanne Køhlert
(administrativt personale)

Indtrådt første gang: 10-11-2011

Erik Gemmer
Indtrådt første gang: 21-5-2001

Børge Olsen
Indtrådt første gang: 18-5-2010

Bent Jacobsen
Indtrådt første gang: 17-5-2011

Bente Castenschiold
Indtrådt første gang: 19-5-2016

Erik Fallesen
Indtrådt første gang: 14-5-2003

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



Bent Nielsen
(ejendomsfunktionærer)

Indtrådt første gang: 1-4-2014

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

Jan Hyttel
Indtrådt første gang: 12-5-2009

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

Gunnar Sørensen
Indtrådt første gang: 1-9-1994

Inge Køster
Indtrådt første gang: 10-11-2016

Helle Worm
Indtrådt første gang: 15-5-2007
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HOVEDBESTYRELSEN
Anne Sakariassen (Næstformand) (B)
Bent Jacobsen (Formand) (B)
Bent Nielsen (Ejd.funk)
Bente Castenschiold (B)
Bjarne S. Hansen (B)
Børge Olsen (F)
Erik Fallesen (F)
Erik Gemmer (B)
Finn Holten (B)
Gunnar Sørensen (Næstformand) (B) 
Hanne Køhlert (Adm.pers.)
Helle Worm (B)
Inge Køster (B)
Jan Hyttel (B)
Poul Erik Traulsen (B)

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

BOLIGSELSKABET HOLSTEBRO
Conni Duedahl Andersen (B)
Hans Toudal (B)
Harald Nielsen (B)
Niels Chr. Hansen (B)
Ole Bielefeldt (B)
Verner Jensen (B)

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

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

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

BRØNDBY BOLIGSELSKAB
Annette Jønsson (B)
Channe B. Hjerteborg (B)
Eva Leander Mikkelsen (B)
Jørn Nysum Schoop (B)
Kim Christophersen (B)
Michael Buch Barnes (B)
Søren Kristensen (B)

FARUM
Helge Winberg (B)
Lena Schmølker (B)

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

FREDENSBORG
Finn Elmeskov (B)
Knud Ditlevsen (B)

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

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

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

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

GLADSAXE
Lone Pedersen (B)
Sonny Hansen (B)

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

GULDBORGSUND 
Janne Sørensen (B)
Lis Nygaard (F)

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

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

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

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

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

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

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

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

HØJE-TAASTRUP 
Arne Henriksen (B)
Henrik Nielsen (B)
Mogens Hamburger (B)

HØNG & OMEGN
Henry Lund (B)
Preben Westermann (B)

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

Landsrepræsentatskabets medlemmer
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KOLDING 
Annie T. Thomsen (B)
Birgit Sørensen (B)
Helle Jensen (B)
Morten Lauridsen (B)
Ole Christensen (B)
Per B. Jensen (B)
Ulla Hein (B)
Zoya Hejselbæk (B)

KØBENHAVN
Ann Urbrand (K)
Bernd Kjelland (B)
Darwich Mostapha El-Ali (B)
Erik Bruhn (B)
Fremming Georg (B)
Flemming Grandal (B)
John Refsgaard (F)
Kirsten Bjørnton (B)
Marianne Jørgensen (B)
Sheku Amadu Jalloh (B)
Sus Led (B)
Youssef Senounou (B)

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

LOLLAND
Connie Andersen (B)
Gunnar Volmer (B)

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

MØLDRUP
Anette Andersen (F)
Tove Madsen (B)

NORDDJURS
Ejvind Nielsen (B)
Karsten Bak (B)

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

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

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

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

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

RØDOVRE
John Thimsen (B)
Jørgen Knudsen (B)
Mangler en repræsentant

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

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

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

SKØRPING 
Kirsten Nørgaard (B)
Leo Christensen (B)

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

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

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

THISTED 
Ejner Overgaard (B)
Marlene Gregersen (B) 

TINGLEV
Harald Søndergård (F)
Preben Nielsen (B)

TREHØJE 
Mads Sloth Andersen (B)
Marianne Hougaard (B)

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

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

AARHUS
Connie Bjørnsholm(B)
Lars Madsen (B)

Opdateret 29. marts 2017

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
Fax: 38 12 10 57
E-mail: lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside: www.lejerbo.dk  

REGIONSKONTORER

AALBORG

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

 

HOLSTEBRO

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

   

KOLDING

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

  

NÆSTVED

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

HOLBÆK

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

  BRØNDBY

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

  
LOKALKONTOR 
NORDSJÆLLAND

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

FORVALTNINGSGRUPPE
KØBENHAVN

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

FORVALTNINGSGRUPPE 
STORKØBENHAVN

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

UDLEJNING 
HOVEDSTADSOMRÅDET

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

Lejerbos regionskontorer
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