
 

 

 

 

 

Til vores medlemmer og tillidsfolk samt kontaktpersoner. 

Nu er det ”Jul” men hvordan syntes du det går? 

Der bliver ikke nogen gaver fra udlejer eller andre det er ganske vist. 

Lejerne har fortsat store problemer, både når det gælder fraflytning, manglende varmeopgørelser, samt ikke 

mindst skimmelsvamp? 

Lad os begynde med de mange udlejere som ikke betaler depositum tilbage, og trods det at lejerne har krav 

på det. Vi har den opfattelse i den slags sager, at her er der lukket for pengekassen. Man slipper ikke for at 

udbetale, og vi forsætter den slags sager, blot kedelig at lejerne ikke kan få sine penge uden kamp. 

Varmeopgørelser udlader udlejer at komme med, og så må vores medlemmer i gang med at undlade at betale 

for varmen, indtil der kommer et. Det hjælper lige nu, men hvorfor opfylder udlejerne ikke det de skal med 

hensyn til lejeloven? 

Det største problem vi har haft i 2016, er de mange sager, hvorpå lejerne er kommet i klemme med 

skimmelsvamp. Det er forsat en rigtigt kedelig situation vores medlemmer står i. Her svigter kommunerne og 

vores medlemmer blive syge, og her lever kommuner ikke op til det de skal. Vi kan kun håbe at det bliver 

bedre i 2017, men hvorfor skulle det egentlig blive det? 

Lejernes LO vil forsat gøre alt det vi kan, men det er ligesom at slå i en dyne, enten så har kommuner ikke 

tid til den slags sager, eller også vægter man denne slags sager meget lavet.     

Gang på gang er der i den slags sager tale om manglende vedligeholdelse af ejendommen, og vi påpeger her 

problemet, men hvad hjælper det, når den kære udlejer siger, at lejerne ikke lufter ud eller varmer ikke 

ordentligt op. Det er således håbløst, og når så endelig en kommune kommer til, så siges det både det ser 

forfærdelig ud i lejligheden, og at bygningen ikke er ok, så kan man godt bo med sådanne forhold. I mange 

sager er der tale om, at en ansat som kun har forstand på bygninger, udtaler sig om at det ikke er 

sundhedsfarligt. Vi spørger blot, hvor er en ekspertise i den situation? Hvorfor spørges der ingen 

sundhedsfaglige personer? Der er i langt de fleste tilfælde tale om, at lejerne skulle genhuses, men ak her 

skal der spares, ja ikke en gang embedslægen benytter man fra kommunernes side.  

Må forvente som sagt, at det bliver bedre, men der er kun et håb for lejerne? 

Hvad med domstolene når lejerne gennem lang tid har skullet bo med sådanne forhold, her er heller ikke 

meget hjælp at hente. De sager der har været vedrørende erstatning, her kom lejerne ikke godt fra det? 

Alt i alt så er udlejerne simpelthen ligeglad, det er som sagt heller ikke deres problem, at lejerne blive syge 

og kan gang på gang intet gøre, det er ligesom et samfunds problem? Utrolig at sige når det gang på gang er 

tale om manglende vedligeholdelse. 

Med disse ord så har Lejernes LO et stort Jule ønske, at det bliver bedre for lejerne i dags Danmark. 

Må vi ønske vores medlemmer en glædelig Jul tros de store problemer I har som lejere. 

      December 2016. 


