Hvad kan du bruge LLO til?
Hvem er vi – og hvad laver vi?

Er du i tvivl om
-Du betaler for meget i husleje?
-Der er rod i vand- og/elle varmeregnskabet?
-Du kan få depositum tilbage?
-Du kan bytte din lejlighed?
-Du kan fremleje din lejlighed?
Hvis Ja: Så hjælper Lejernes LO dig

Styrk egne interesser!
Jo flere vi er, jo mere bliver vi hørt!
Det gælder de daglige konflikter mellem lejere og udlejer, det gælder
også i forhold til offentligheden og de politiske beslutningstagere.
Som medlem får du ret til rådgivning inden for alt ved at bo til leje
eller være andelshaver.
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lejernes – interesser
Ofte begrænser rammerne lejerne. Derfor gør vi alt for at påvirke den
offentlige debat, så lovene ændres, så de passer bedre til dine –
lejernes – interesser.
Det gælder fx, når der er forslag om at begrænse lejernes stilling på
boligmarkedet. Det kan være økonomisk i form af højere huslejer eller
juridisk som indskrænkninger i dine rettigheder.

Lejernes LO udpeger:
Lejerrepræsentanter i de huslejenævn, der i første omgang afgør
konflikter mellem lejere og udlejere i det private udlejningsbyggeri
og i beboerklagenævnene der afgør konflikter for dem, der bor i en
almen bolig.
Lægdommere i boligretten.

		

Kend dine rettigheder!
Fire gange om året sender vi bladet Vi Lejere.
Her får du information om dine – lejernes – rettigheder samt nyheder
om leje- og andelsboligområdet, der påvirker dig.

Praktiske oplysninger
Som enkeltmedlem kan du - ved at møde personligt op - komme til
at tale med en medlemsrådgiver:

Yderligere information
Som medlem i Lejernes LO kan du modtage hjælp fra en medlemsrådgiver, hvis du har brug for vejledning eller hjælp.
En gang hvert kvartal vil du modtage medlemsbladet ”Vi lejere”.
Ønsker du skriftlig information om boligforhold kan du få udleveret
vores brochurer.
Du vil desuden kunne finde Lejernes LO på internettet med informationer om boligforhold og boligpolitik på adressen www.llo.dk.
Her kan du slå op og søge oplysninger om f.eks. bytteret,
fremlejeregler, lejeforhøjelser og Lejernes LOs holdninger til boligpolitiske spørgsmål.
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