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Ny plan: 
Almene boliger 
i tomme 
ejerlejligheder

Rotter i moralen hos  
Danmarks fineste fond

Udenbys kapitalfonde 
tager over i Herning
     
En halv mio. kr. tilbage 
til én lejer 

Vær med i projekt 
godt naboskab
    

	 	 	 	



Den økonomiske krise hærger og regeringen og Fol-
ketingets partier er straks ude og hælde milliarder i 
bankerne og pengeinstitutternes kasser, så samfun-
det kan fungere. Afskedigelsesvarsler truer og store 
virksomheder afskediger allerede medarbejdere i 
stort omfang. Det må ses i øjnene, at arbejdsløs-
hedstallet vil vokse dramatisk. Den økonomiske 

krise er blevet forværret, fordi markedet har fået lov at råde. Ingen 
har grebet ind i tide, bl.a. da ejendomspriserne på boligområdet 
eksploderede. Der er bygget dyre ejer - og andelsboliger med spe-
kulation for øje. Ejere af fast ejendom har omsat friværdi til forbrug 
og pengeinstitutterne har været mere end villige til at lægge penge 
og garantier på bordet. Hertil kommer, at store ejendomsselskaber 
unødigt moderniserer velindrettede lejeboliger til rimelige huslejer 
i spekulations øjemed, hvorefter lejen hæves med flere hundrede 
kroner pr. måned. Nogle pensionskasser er desværre ofte førende i 

disse spekulationer på trods af, at der sidder lønmodtagerrepræsen-
tanter i bestyrelserne for disse selskaber og på trods af, at mange 
lønmodtagere bor i netop disse selskabers ejendommene.
Resultat: Betalige lejeboliger forsvinder selv om behovet er vokset.

Folketinget mangler en stærk opposition, som kan sætte det rette 
lys på sammenhængen imellem det, der sker og det, der burde 
gøres.

Ejerboligsektoren har haft en fordobling af ejendomsværdien på 
bare 7 år, så den nu ligger på knap 3.000 mia. kr. Lige nu kan man 
konstatere, at ejendomspriserne er faldet med 15 pct. over fire år. 
Pengeinstitutter, presse m.fl. er straks ude og taler om en katastrofe. 
I samme periode har lejere i den almene sektor betalt over 8 mia. kr. 
til statskassen over Landsbyggefonden.

I den private udlejningssektor er byfornyelsen sat i stå på trods af, 
at der mangler over 40.000 boliger med tidssvarende opvarmning 
og andre tidssvarende faciliteter.

Leder ////// AF KLAus HANsEN, FoRmAND FoR LEjERNEs Lo

Hvor er den stærke opposition i FoLketinget?

BoLigpoLitik ////// 	AF KjELD HAmmER
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Almene boliger i tomme 
ejerlejligheder
I valgkampen for godt et år siden lovede 
statsministeren flere billige boliger til blandt 
andet børnefamilier i de større byer. men 
endnu har regeringen ikke sat handling bag 
sine ord. Velfærdsminister Karen Jespersen 
(V) har tværtimod gennem det sidste halve år 
aflyst alle møder i det udvalg, der skal finde 
en løsning på et næsten fuldstændigt byg-
gestop i den almene boligsektor. Det afslører 
dagbladet Information.
”Der helt indlysende, at regeringen ikke har 
tænkt sig at leve op til sine løfter om billige 
boliger”, siger direktøren for Landsbygge-
fonden, LBF og Boligselskabernes Landsfor-
ening, BL, Gert Nielsen.

Gert Nielsen beskriver situationen som en 
”total boligpolitisk handlingslammelse” og 
peger på, at Karen jespersen på spørgsmål 
vedrørende de billige boliger fortsat henviser 
til, at arbejdet i det udvalg, der skal se på 
løsninger på boligproblematikken, er i gang. 
men det er ”direkte usandt”.

poLitiBetjente, Lærere og sosu’er
Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard 
har nu set en mulighed i finanskrisen for at 
tilføre hovedstaden flere almennyttige boli-

ger. Hun foreslår simpelthen, at de almene 
boligselskaber skal købe nogle af de mange 
tomme, nybyggede ejerlejligheder, hvis ejere 
trues af konkurs eller presses af banken. 

Priserne er nede, men problemet er, at sta-
ten har fastsat en maksimal anskaffelsespris 
for nye, almennyttige boliger til ca. 19.000 
kr. pr. kvm. til gengæld for de offentlige 
midler, der skal puttes i nybyggede, almene 
boliger.
overborgmesteren har indset, at så billigt får 
køberne ingen af de nybyggede boliger -  
f.eks. i Ørestaden eller Københavns sydhavn. 
Hun har derfor skrevet til finansminister Lars 
Lykke Rasmussen og Karen jespersen og 
bedt dem ændre reglerne. målet er, at køben-
havnere med job som politibetjente, lærere 
eller social- og sundhedsassistent skal kunne 
betale huslejen. Når boligerne samtidig står 
tomme og ejerne presses af finanskrisen, ja 
så kan man jo slå flere ”fluer” med ét smæk.

prisen aFgørende
På forhånd har socialdemokraterne og DF 
været positive, mens regeringspartiet Venstre 
er kritisk. Alle er dog enige om én ting: prisen 
bliver afgørende. I dag udbydes mange lejlig-

heder til over 30.000 kr. pr. kvadratmeter, så 
der er et stykke vej igen.
også Gert Nielsen er positiv og interesseret i 
at købe. Han peger bl.a. på de mange ledige, 
nye boliger på Teglholmen og Sluseholmen i 
Københavns sydhavn og afviser på forhånd, 
at han har luksusboliger som f.eks. Tuborg 
Havn i tankerne.

LLo: seLskaBerne skaL ForHandLe Bedre! 
Når det drejer sig om ny igangsættelse af 
alment boligbyggeri, så mener formanden for 
Lejernes Lo, Klaus Hansen, at der sagtens 
kan bygges indenfor rammebeløbet på ca. 
19.000 kr.

”Vi har set nyt byggeri i Ørestaden i endog 
høj kvalitet, hvor huslejen kunne komme ned 
på 800 kr. pr. kvm. på årsbasis. sagen er, 
at boligselskaberne skal være mere profes-
sionelle, når de forhandler kontrakter med 
entreprenørerne, så byggeprisen og dermed 
huslejen bliver billigere. Vi skal have mel-
lemhandlergevinsterne ned – så kan der også 
bygges indenfor rammebeløbet. jeg mener: 
hvorfor er det kun entreprenørerne, der skal 
have fordel af, at de køber gulvbrædderne til 
halv pris i Kina? Det skal boligselskaberne 

regeringen sjofler boligløfte, men her er et nyt forslag:



Dette er politiske valg.
sidst på året er der klima-topmøde i København med alvorlige 

emner på dagsordenen som Co2-udledning og klimavilkår, der kan 
kvæle livsbetingelserne for fremtidige generationer.

opvarmning af boliger udgør en stor belastning i Co2-udled-
ningen og vi har alle et ansvar for at bremse det. Det er forstem-
mende at konstatere, at flere LLo-afdelinger kan indberette om 
beboerrepræsentanter, som på lejernes vegne foreslår energi-
besparende arbejder, bl.a. energivinduer, men bliver afvist af 
udlejerne. Ejendomsforeningen har henvendt sig til Folketingets 
partier og beklaget sig over, at udlejerne ikke får gevinst af in-
vesteringen, men har udgiften, mens kun lejerne får noget ud af 
lavere varmeudgifter.

Det passer bare ikke. udlejerne får det hele betalt. Lejernes Lo 
har derfor sammen med Danmarks Lejerforening nu henvendt sig til 
Folketingets bolig- og energiudvalg med forslag til, at lejerne får ini-

tiativret til at få udført energiarbejder som isolering, nye vinduer 
med rigtige ruder m.m.
Tidl. socialminister Eva Kjær Hansen bad for to år siden lejer- og 
udlejerorganisationerne om at komme med et fælles oplæg til 
forenklingsrevision af lejeloven. siden har der været forhandlet. 
Nu er der afleveret et forhandlingsforlig imellem parterne til vel-
færdsminister Karen jespersen. Tilbage står at omsætte forliget 
til lovstof.

Det har naturligvis været vanskelige forhandlinger at forlige så 
modsat rettede interesseorganisationers synspunkter. Den fælles 
henvendelse med 57 forslag skal nu til forhandling blandt Folke-
tingets partier, hvor vores krav er, at den balance, som er opnået 
ved organisationernes forhandling, også fastholdes i lovgivnings-
arbejdet. 
også her vil LLo stå vagt om, at lejernes interesser ikke forsvin-
der i lovarbejdet. 
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og lejerne altså også ha’. Huslejen bliver ikke 
billigere af bare at sætte rammebeløbet op og 
kvaliteten heller ikke bedre. men derfor kan 
der godt være behov for en finansieringsre-
form med længere løbetider på lånene, f.eks. 
30 eller måske 40 år.”

venteListerne vokser og vokser
Adm. direktør Jesper Nygård i Boligselskabet 
KAB kan berette om en enorm stigning i 
efterspørgselen på lejeboliger. KAB admini-
strerer ca. 50.000 boliger i hovedstadsområ-
det og har haft en stigning i opnoteringer på 
mere end 10 procent siden den 1. oktober 
sidste år. men tendensen gælder for samtlige 
almene boligselskaber. Boligselskabet AAB, 
der administrerer 18.000 boliger primært 
i storkøbenhavn, har således oplevet en 

stigning på 17 pct. i sidste kvartal af 2008 i 
forhold til året før.

men boligselskaberne kan langtfra imø-
dekomme den stigende efterspørgsel. I de-
cember stod flere end 100.000 på venteliste 
til en almen bolig i Københavns Kommune, 
fortæller jesper Nygård.

samtidig med det stigende pres på vente-
listerne på grund af finanskrise og økonomisk 
usikkerhed, vælger mange lejere at blive 
boende, hvor de bor.

1 time væk Fra Byen
og desværre! Trods faldende priser er der 
intet lys forude for danskere med mellem-
indkomster, som ønsker at købe en bolig i 
Københavnsområdet. Forklaringen er, at sam-
tidig med de lavere priser på fast ejendom, 

er priserne på boliglån blevet højere. men 
derudover er der sket en stigning i priserne 
på basale fødevarer.

De triste udsigter for f.eks. skolelærere, 
politibetjente, sygeplejersker og pædagoger 
kan læses i en ny rapport fra revisionsfirmaet 
Deloitte, som er udført af Københavns Kom-
mune. Rapporten konkluderer, at familier 
med en mellemindkomst skal mere end en 
times kørsel væk fra byen, hvis de skal have 
råd til en ejerbolig. For en enlig med bare 
et barn er det helt umuligt at finde en bolig, 
der er til at betale i Københavnsområdet. 
undersøgelsen viser også, at et lærerpar uden 
børn i dag kun har råd til at købe en lejlighed 
i København på 75 kvm., hvis de ikke skal 
tage hensyn til, hvor den ligger. 

Nybyggeri på Sluseholmen i Københavns Sydhavn. Det er både her og på Teglholmen og i Ørestaden, at tomme ejerlejligheder kan blive boliger for familier på 

boligselskabernes ventelister.
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poLitik ////// AF jEsPER LARsEN, CHEFØKoNom, LEjERNEs Lo

Langt om længe er lejelovsforhandlingerne 
mellem udlejer - og lejerorganisationerne 
afsluttet med en enighedsliste og en 
anbefaling om, at forslagene fra organisa-
tionerne fremsættes i sin helhed som et 
lovforslag. 

Det var en tung og besværlig fødsel. 
Lejelovsforhandlingerne startede med 
et ministermøde helt tilbage til den 17. 
August 2005. Her aftaltes retningslinierne 
for forhandlingerne.

ikke LejeForHøjeLser
Det blev straks i kommissoriet slået fast, 
at resultatet ikke måtte betyde lejeforhø-
jelser for lejerne. statsministeren var jo i 
valgkampen af lejerbevægelsen aftvunget 
en huslejegaranti, og den daværende mi-
nister, Eva Kjer Hansen, oplyste, at denne 
garanti agtede regeringen at overholde. 

Det første arbejdsgruppemøde blev af-
holdt d. 13. oktober 2005 omhandlende 
forhandlingernes grundprincipper. Det blev 
her aftalt, at kunne der ikke indenfor et 
område opnås enighed, var der tilbagefald 
på den eksisterende lovgivning. Allerede 
her måtte parterne imødese et beskåret 
ambitionsniveau. 

møde 2 til møde 10 i arbejdsgruppen 
blev holdt i perioden 2/11 2005 – 27/2 
2006. Her gennemgik man gældende lov 
og en temavis gennemgang af parternes 
forslag. møde 11 til møde 25 i arbejds-
gruppen blev afholdt i perioden 27/3 
2006 – 30/8 2007. Her blev forenklings-
oplæg fra parterne og nu ministeriet gen-
nemgået temavis. Der var ministermøde d. 

18. december 2007. Herefter 25 separate 
forhandlingsmøder mellem udlejer og lejer-
organisationerne, hvoraf 8 var forhand-
lingsmøder med deltagelse af formændene 
fra organisationerne. 

to Love tiL én
Den 30. oktober 2008 blev en enigheds-
liste så klar med 57 punkter fremsendt til 
velfærdsminister Karen Jespersen.
Der blev enighed om at sammenskrive 
lejelov og boligreguleringsloven til én lov 
efter en mere opdateret struktur. En række 
kapitaler fra lovene flyttes til anden lovgiv-
ning, for eksempel Boligreguleringslovens 
kap. 7 om benyttelse af boliger, overbe-
folkningsbestemmelserne og tvangsadmi-
nistrationsloven. sammenskrivningen be-
tyder, at nævnene i uregulerede kommuner 
får mulighed for at påbyde lejenedsættelse 
og tidsfrist for udbedring ved mangler.

misLigHoLdeLse og antenner
På en række områder præciseredes den 
gældende retstilstand og for eksempel 
de gældende regler om betalingsmislig-
holdelse blev revideret, ligesom der blev 
vedtaget et helt nyt sæt bestemmelser for 
antenner mv.

Det blev aftalt, at der er afrapporterings-
pligt for nævn til kommunen vedrørende 
sagerne, deres antal og karakter, at husleje-
nævnets vejledningspligt tydeliggøres, at 
nævnene fremlægger bedre begrundelser 
og at kommunen har pligt til at betale 
nævnshonorar.

Beboerrepræsentanterne skal vælges for 

2 år, og bekendtgørelsens bestemmelser 
om indholdet af dagsorden mv. forenkles. 

enigHed
som nogle særlige punkter aftaltes det, at 
der i loven skulle være almindelig opsigel-
sesret ved tidsbegrænsning af lejemål, at 
tidsbegrænsningen skulle begrundes med 
eksempler, at der er en ny frist for restan-
cebetaling og nyt rykkergebyr ved udsæt-
telsessager, at der skal gælde en 7 dages 
forvarsling af beboerrepræsentationen ved 
varsling af omkostningsbestemt leje, at 
udlejer ikke skal vedlægge vedligeholdel-
sesregnskab til varslingen, men skal rede-
gøre herfor halvårligt, at huslejenævnene 
får kompetence vedrørende oprindelige 
mangler, og at bestemmelserne om lejens 
betalingssted præciseres. 

enigHed opgivet
Parterne måtte opgive at ændre 14 dages 
-fristerne ved fraflytning og betingelserne 
for nævnsindbringelse af uenigheder om 
fraflytningsopgørelser. Ligeledes blev pro-
blemfeltet obligatoriske autoriserede leje-
kontrakter og den rette tolkning af de gæl-
dende fremhævelseskrav i lejekontrakter 
ikke løst. udlejernes ønskede forgæves en 
lempelse af iværksættelses - og adgangs-
reglerne og lejerorganisationernes ønskede 
forgæves forbedring af de såkaldte papbe-
stemmelser for beboerrepræsentationens 
indflydelse og budgetmødet (der mangler 
en sanktion).  

Lejerorganisationerne måtte opgive øn-
sket om flere præceptive bestemmelser 

efter tre år er lejelovsforhandlingerne mellem udlejernes og lejernes 
organisation er nu afsluttet. der er enighed om en liste til ministeren på 57 
punkter, men også uenighed om meget.

Lejelovs-forlig 
om 57 forslag
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(dvs. bestemmelser, som parterne ikke 
kan fravige ved aftale), obligatorisk flyt-
tesyn, ophør af muligheden for at aftale 
aflevering nyistandsat, løft af beløb i 
råderetsreglerne, og forenkling af hele 
systemet med henlæggelser på flere vedli-
geholdelseskonti. udlejerne modsatte sig 
en forbedret bytteret og en forbedret frem-
lejeret og at lejerne fik vetoret overfor udle-
jers ensidige forbedringsforslag. Ligeledes 
lykkedes det ikke at få forbedret lejernes 
muligheder til at fremme energibespa-
rende arbejder. 

stråmandsudLejning og Forrentning
ministeren havde efter pres fra Folketinget 

ønsket udspil fra parterne vedrørende strå-
mandsudlejning, forrentning af indeståen-
de på lejekonti og opstramning af dusør-
bestemmelsen i forbindelse med useriøse 
internetsider. På ingen af punkterne øn-
skede udlejerne at give indrømmelser. 
udlejernes måtte til gengæld opgive deres 
ønsker på en række punkter: 
• Lempelse af krav til lejemålets stand ved 

indflytning, 
• kraftige lejeforhøjelser for de ca. 

142.000 lejemål i småhuse i regulerede 
kommuner, fordi lejen ønskedes sat 
efter det lejedes værdi uden binding til 
omkostningslejen, 

• udvidede muligheder for brug af mo-

dernisering ved genudlejning, større 
fri aftaleret U/L vedrørende Beboerre-
præsentationens medindflydelse på en 
række forhold, 

• bortfald af tilbudspligt og mulighed for 
andelsovertagelse, fjernelse af opsigel-
sesbeskyttelsen for enkeltværelser, 

• afskaffelse af standardlejekontrakter og 
særlige landzonebestemmelser for leje-
fastsættelsen. 
Der blev heller ikke fri aftaleret om tids-

begrænsning ligesom udlejernes ønske om 
at fjerne lejernes mulighed for at bruge 
mere byrdefulde vilkår ikke gik igennem 
forhandlingernes nåleøje. 

Parterne blev bl.a. enige om, at loven skal have nye frister på en række områder. Det gælder f.eks. om misligholdelse af betaling, 
om opsigelse ved tidsbegrænsning af lejemål, om frist for restancebetaling og om forvarsling til beboerrepræsentationer ved varsling af omkostningsbestemt husleje.
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Landet rundt //////

FyN:

”drømmeboligen” renoveres
I august 2008 skrev Vi Lejere om en gammel bondehus-idyl i Ejby under Wedellsborg 
Gods, som viste sig at have både svamp og mus. Vi talte med det unge par, der havde 
lejet huset i god tro og som senere fraflyttede ejendommen og flyttede til jylland. Efter 
skriverier frem og tilbage mellem LLo i Horsens og middelfart Kommune, som bondehu-
set ligger i, bad LLo kommunen tage stilling til, hvorvidt boligen overhovedet er egnet 
til beboelse.

To måneder efter omtalen i Vi Lejere oplyste kommunen LLo om, at den havde kon-
stateret, at ”der var iværksat en gennemgribende renovering af ejendommen”. men skri-
ver kommunens huslejenævn, ”det måtte imidlertid konstateres, at nævnets påbud om 
at efterreparere den indvendige væg i bryggers ikke var opfyldt inden den 1. juni 2008, 
angiveligt p.g.a. fugtophobning i vægen”.

Derfor har kommunen foretaget indberetning til Grundejernes Investeringsfond (GI), 
ligesom LLo tidligere havde gjort. Arbejdet bliver så udført af GI på udlejerens regning.

        KjH

sKAGEN:

1/3 af huslejen tilbage
på grund af skimmel
Grenen Boligforening i skagen har tabt 
en sag, som en kvindelig lejer på But-
tervej 24 i skagen havde anlagt mod 
Grenen Boligforening.

Den pågældende lejer boede på leje-
målet i sammenlagt 4 1/2 -5 måneder, 
men blev syg og måtte fraflytte. Hun 
var overbevist om, at det skyldtes fugt 
og skimmel i kælderen. Boligselskabet 
leder havde blot bedt hende vaske af 
med Rodalon, da hun påtalte proble-
met.

Efter et syn og skøn på ejendommen, 
kunne der konstateres tydelige fugt-
problemer ved flere af kældervæggene 
og tydelige tegn på svampeangreb flere 
steder. Prøver, foretaget af Teknologisk 
Institut, viste forekomsten af fire for-
skellige skimmelsvampetyper i massiv 
til kraftig vækst.

Boligretten i Hjørring fandt det be-
vist, at skimmelangrebet også var til 
stede, da den sagsøgende lejer bebo-
ede lejligheden og at skimmelangre-
bet var medvirkende årsag til hendes 
sygdomme i form af astma, høfeber, 
allergisk lungebetændelse og træthed.  
På grund af denne ”mangel ved det 
lejede” blev boligforeningen dømt til at 
give et afslag i huslejen, som boligret-
ten fastsatte til en tredjedel af lejen. 
Derved fulgte retten ikke lejerens krav, 
idet dette gik på hele den indbetalte 
husleje.

 KjH

TRIGE:

281 lejemål ind i LLo
Boligforeningen Ringgården’s afd. 19 
i Trige blev i december medlemmer af 
Lejernes Lo. Foreningen har 281 leje-
mål i Trige, lidt nord for Århus.

LLo’s næstformand, Jørgen D. Jen-
sen, har holdt møde med afdelings-
bestyrelsen som forberedelse til et 
møde med ledelsen i Boligforeningen 
Ringgården. Det er målet, at dette 
møde skal bringe samarbejdet på plads 
mellem afdelingsbestyrelse og boligfor-
ening.

Formanden for LLO i Horsens, James Arbøl, rådgav i sommer det unge par, der havde lejet deres ”drømmebolig”. 
Parret er nu flyttet.

En renovering af badeværelser og køkkener til 20 mio. kr. i skanseparken afdeling 7 i 
Ebeltoft endte i kaos. Beboere kunne berette til Ebeltoft Folketidende, at de i ugevis 
havde levet i et sandt støvhelvede, uden køkken, uden bad, uden vand og uden varme.

Frustrationerne over Ebeltoft Boligselskab fik lejerne til at gå til Lejernes Lo og ved 
et ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november indmeldte 60 lejere sig kollektivt i 
LLo.

LLo’s næstformand, Jørgen D. Jensen, undrede sig over, at Esbjerg Boligselskab ikke 
havde sat 100.000 eller 200.000 kr. af til genhusning i det 20 mio. kr. store projekt. 

” F.eks. kunne boligselskabet jo i den billige ende have taget et par af sine lejligheder 
ud af drift, således at beboerne på skift kunne bo der, mens renoveringen stod på”, 
sagde han til avisen. Han pegede også på, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, 
hvordan Ebeltoft Boligselskab driver sin virksomhed.    

        KjH

EBELToFT:

renoverings-helvede gav
LLo nye medlemmer
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AALBoRG:

463 boliger totalrenoveres
- lejere klager
463 boliger i Aalborg-forstaden Hasseris skal totalrenoveres over de næste fire år.

Det drejer sig om skelagergårdene, der er opført i starten af 1970’erne og består af lyse, velind-
rettede lejligheder placeret omkring grønne fællesarealer.

De 900 beboere kan se frem til en omfattende renovering til i alt 367 mio. kr. 
Boligerne får bl.a. nye facader, nye indgangspartier, nye vinduer og altandøre.
Taget renoveres og stuelejlighederne får nye afskærmede terrasser ud mod nyindrettede gårdan-

læg. De tekniske installationer totalrenoveres og alle vestblokke får elevatorer.
Endvidere indrettes der 110 handicapegnede boliger, mens andre 104 lejligheder nedlægges og 

sammenlægges. 
Af andre sociale indsatser ved renoveringen kan nævnes etablering af en stor park med multiak-

tiviteter for unge, etablering af ressourcehus og et intensivt opsøgende socialt arbejde med støtte 
til de svageste beboere. 

Aalborg Kommune og Hasseris Boligselskab har indgået en strategisk samarbejdsaftale om 
renoveringen, der også støttes af Landsbyggefonden.

men alt er ikke lutter idyl. En række lejere i bebyggelsen har indmeldt sig i Lejernes Lo, fordi 
de mener, afdelingsbestyrelsen er alt for passiv i forhold til de gener, lejerne møder i byggeproces-
sen. Det har foreløbig resulteret i to møder mellem byggeledelse, Lejernes Lo og en række lejere i 
bebyggelsen.

--        KjH

AALBoRG:

enighedslund i LLo
110 lejere i ejendommen Enig-
hedslund, Vesterport i Aalborg, har 
indgået en aftale med Lejernes Lo 
gældende fra 1. november 2008

Ejendommen administreres af 
Dan-Ejendomme, og lejerne mod-
tog sidst i september et varsel om 
lejeforhøjelse pr. den 1. januar 
2009, som LLo nu hjælper dem 
med at gøre indsigelse imod

jyLLAND:

1.900 nye 
medlemmer 
Aalborg fik 375 nye enkeltmedlem-
mer af LLo i 2008, Århus fik 700, 
Esbjerg 150 og sønderborg 100. 
Region midt udenfor Århus fik 600 
nye enkeltmedlemmer. 

I alt 1.925 nye medlemmer i 
det gamle år. mange af de nye har 
taget en sag med sig ved indmel-
delsen.

Netto-fremgangen i medlemstal-
let er ikke lige så stor. mange siver 
nemlig ud igen.

AALBoRG:

en glad e-mail
I november dukkede en glad E-mail 
ind på kontoret hos LLo i Aalborg 
fra ulla, der havde bedt om assi-
stance i en sag om for høj husleje.

”jeg havde ikke tømt postkassen 
lørdag! Der lå en check på 25.100 
kr. fra min udlejer Bjarne Dalsgård. 
jeg siger tusind tak for jeres støtte 
og opbakning. Det har været fan-
tastisk. Det har været noget af en 
hård proces for mig. Nu hjælper 
det lidt på humøret.

Vil du hilse jørgen og ham jeg 
tror det var Bent der var helt fan-
tastisk til at motivere og berolige 
mig. Kan jeg gøre gavn for en der 
står i samme situation som jeg har 
stået i en gang så må I gerne kon-
takte mig”.

HILLERØD:

100.000 kr. tilbage efter skimmel-forlig
Et skimmel-plaget medlem af LLo har indgået forlig med sin udlejer i en sag, der har været omtalt 
vidt og bredt i medierne og derudover været fremhævet som eksempel for Folketingets politikere 
ved en høring på Christiansborg for to år siden.

I forliget betalte Frederiksborg Andelsboligforening i Hillerød 100.000 kr. til lejeren, Sanne   
Friedeiiche Beyer. Endvidere skal boligselskabet betale 16.000 kr. i sagsomkostninger til stats-
kassen. Ved fastsættelsen af omkostningerne har retten lagt vægt på, at sagsøgeren i det væsent-
lige har fået medhold.

Hun anlagde sag mod sin udlejer, fordi hun mente, lejemålet allerede fra starten havde ”væ-
sentlige værdiforringende mangler” og at hun derfor i henhold til lejeloven var berettiget til afslag i 
lejen, svarende til nogenlunde til den leje, der er betalt i perioden.

Lejeren tålte ikke opholdet i lejligheden og måtte overnatte 17 forskellige steder hos venner og 
bekendte.

 KjH

Lejeren, der måtte overnatte 17 forskellige steder, ses her i midten ved høringen på Christiansborg for to år siden.
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Landet rundt //////

HoRsENs:

370.000 kr. tilbage
LLo’s medlemmer i Horsens fik 
sidste år 370.000 kr. tilbage fra 
udlejere i bl.a. fraflytningsregnin-
ger, depositum og varmeregnskab.

”Dertil kommer en hel del hus-
lejenedsættelser. De er fremadret-
tede og derfor ikke regnet med i de 
370.000”, siger James Arbøl.

LLo i Horsens behandlede mere 
end 300 sager sidste år og for-
manden ærgrer sig over, at lejerne 
har så mange problemer. men han 
glæder sig over, at mange vælger at 
gøre noget ved det.

    
 KjH

ARDEN:

ny bestyrelse -
nye tider
Først var de ni lejere, så 30, og til 
sidst skrev 109 lejere under på, at 
der skulle indkaldes til en ekstra-
ordinær generalforsamling i Arden 
Boligselskab. selskabet har knap 
300 lejemål spredt i småbyer som 
for eksempel Astrup, Vebbestrup 
og Øster Doense mellem mariager 
Fjord og Aalborg.

målet med en ekstraordinær 
generalforsamling var at få en ny 
bestyrelse med mere indflydelse og 
slagkraft efter 7 år uden så meget 
som et eneste afdelingsmøde.

Den 3. december lykkedes det. 
Boligforeningen fik en ny bestyrelse 
i stedet for den gamle, der ikke slog 
til. En beboergruppe - tilknyttet 
Lejernes Lo - havde taget initiativet 
til de nye tider. Det er nu planen, at 
LLo skal stå for at organisere afde-
lingsmøderne i de fire afdelinger i 
boligforeningen. Det er også planen 
at analysere boligforeningens admi-
nistration og økonomi som en hjælp 
for den nye bestyrelse.

På generalforsamlingen var LLo’s 
næstformand, Jørgen D. Jensen, 
dirigent.   

 KjH

HELE LANDET:

vær med i projekt godt naboskab
ofte vurderer man et boligområde på ting som gennemsnitsindkomsten blandt beboerne, fraflyt-
ningsprocenter osv. men hvor glade er beboerne for at bo her? Føler alle sig trygge i området? Hvor 
meget kender man hinanden? Hjælper man hinanden? Hvordan fungerer udeområderne? Laver 
man mange ting sammen? og er der måske lyst til gøre flere ting sammen? 

Et nyt redskab, som fungerer over Internettet, kan sætte skub i et bedre naboskab. Det fungerer 
på den måde, at boligområder, der ønsker at være med, finder en tovholder. Han/hun opretter 
derefter en undersøgelse på www.naboskabet.dk

undersøgelsen består af spørgeskemaer, som kan besvares over Internettet ved afkrydsning, 
men de kan også indsamles på papir, på telefon eller andre måder. Her kan beboere fra 6 år og 
opefter så komme med gode ideer og forslag. I et særligt inspirationskatalog kan man få gode 
ideer til, hvordan man griber en fælles snak an og styrker naboskabet i boligområdet. spørge-
skemaerne er udarbejdet på 7 sprog, så beboere med anden etnisk eller kulturel baggrund kan 
deltage. Endvidere er undersøgelsen blevet lavet som et talende spørgeskema, hvilket gør, at børn 
eller beboere med læsevanskeligheder ligeledes har mulighed for at deltage. selve redskabet, altså 
undersøgelses-materialet, har været testet gennem fire år i en række boligområder i hele landet, 
før det nu er blevet forbedret i en ny udgave.

Redskabet på nettet laver automatisk en rapport, som kan udskrives. Det er helt gratis at bruge 
naboskab.dk, så undersøgelsen kan gennemføres for de omkostninger, der er forbundet med tryk, 
omdeling, indtastning osv. man har også mulighed for at vælge bestemte grupper ud og se, hvor-
dan deres svar fordeler sig.

men www. naboskabet.dk er først og fremmest en god indgang til at få en snak i området om, 
hvordan man gerne vil have det sammen, og hvad man kan gøre for at få det sådan.

 Naboskab.dk er udviklet på initiativ af KAB og finansieret af Realdania, Landsbyggefonden, 
Velfærdsministeriet og Integrationsministeriet.

       KjH

www. naboskabet.dk er først og fremmest en god indgang til at få en snak i området om, hvordan man gerne vil 
have det sammen, og hvad man kan gøre for at få det sådan.
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Efter lejelovens § 53 og boligreguleringslo-
vens § 15 a kan de almindelige regler om 
lejefastsættelsen fraviges i ejendomme, der 
er taget i brug efter den 31.12.1991. Det 
samme gælder for lejligheder, der tidligere 
har været erhverv, og som efter den nævnte 
dato er indrettet til beboelseslejligheder og 
i taglejligheder, der er opført efter den 1.9. 
2002. For disse lejemåls vedkommende 
kan lejeforhøjelser kræves på grundlag af 
aftaler om regulering af lejen med bestem-
te beløb til bestemte tidspunkter (trappe-
leje) eller efter nettoprisindeks.

spørgsmålet er nu, om en udlejer i 
lejekontrakten kan kræve, at lejen både 
forhøjes med bestemte beløb til bestemte 
tidspunkter og pristalsreguleres og/eller 
forhøjes på grundlag af stigninger i skatter 
og afgifter eller på et andet grundlag, som 
kunne være lejeværdi eller omkostningsbe-
stemt leje. Det har der længe været delte 
meninger om.

Vestre Landsret tog i efteråret 2008 stil-
ling hertil i to sager, der kom til hver sit re-
sultat. I den første sag fastslog landsretten 
i overensstemmelse med huslejenævnets og 
boligrettens afgørelser, at boligregulerings-
lovens § 15 a ikke giver en udlejer ret til at 
kræve lejeforhøjelse både på grundlag af en 
trappelejeklausul og efter nettoprisindeks 
eller stigning i skatter og ejendomsudgifter. 
Resultatet blev begrundet således:

”Efter boligreguleringslovens § 15 a, stk. 
4 kan lejeforhøjelser kræves på grundlag 
af en såkaldt trappelejeklausul eller efter 
nettoprisindeks.

Da lejeaftalens § 11 giver E-Bolig A/S 
ret til at regulere lejen efter en trappele-
jeklausul samtidig med, at E-Bolig A/S har 
forbeholdt sig ret til at regulere lejen efter 
nettoprisindeks og stigning i ejendomsskat-
ter og renovationsafgifter, tiltrædes det, at 
bestemmelsen er ugyldig”. 

Dommen er afsagt den 8. 10. 2008 i 
V.L. B-0752/07.

modsat aFgøreLse.
Den 24.10. 2008 afsagde en anden afde-
ling i Vestre Landsret i sag V.L. B-1720/07 

en dom, der kom til det modsatte resultat. 
I denne sag var der i lejekontrakten taget 
forbehold om, at lejen kunne reguleres 
både efter en trappeleje og grundet øgede 
skatter og afgifter. Der var således ikke 
også pristalsregulering.

Her havde huslejenævnet og boligretten i 
lighed med den først nævnte sag tilsidesat 
lejekontraktens reguleringsbestemmelser. 
Denne afdeling af landsretten udtalte: 

”Det følger ikke af lejelovgivningen og 
kan heller ikke på baggrund af motiverne 
til den pågældende bestemmelse i lejelov-
givningen udledes, at en – i øvrigt lovligt 
udformet aftale om trappeleje - er ugyldig, 
blot fordi der i lejeaftalen yderligere er en 
bestemmelse om regulering af lejen som 
følge af stigninger i skatter m.v.” 

I den første sag har retten begrundet 
resultatet med en henvisning til lovens 
tekst. Brl § 15, stk. 4. skal læses som en-
ten trappeleje – eller pristalsregulering. Der 
er ikke nogen egentlig begrundelse for det 
modsatte resultat i den anden dom. Vi får 
således ikke at vide, hvorfor denne afdeling 
af landsretten mener, at dette resultat ikke 
følger af lejelovgivningen eller af bemærk-
ningerne hertil.

Hvad gæLder så?
I den sidste sag skulle landsretten ikke 
tage stilling til, om det var berettiget at for-
syne en lejekontrakt med bestemmelser om 
regulering både grundet trappeleje og pris-
talsregulering. Den først omtalte dom fast-
slog, at et sådant forbehold var ugyldigt. 

Indtil videre må det derfor antages at 
være gældende ret, at en udlejer ikke gyl-
digt kan betinge sig flere reguleringsmeto-
der, måske bortset fra skattestigninger.

Begge domme er med Procesbevillings-
nævnets tilladelser af 9. 12. 2008 anket 
til Højesteret. Afgørelserne herom kan be-
klageligvis først forventes midt eller sidst i 
2010. Lejere med sådanne lejekontrakter 
bør indbringe vilkårene for huslejenævnet 
snarest muligt og så eventuelt stille sagen i 
bero der, indtil Højesterets domme forelig-
ger.

juridisk kommentar ////// AF LARs HELms, ADVoKAT   

Trappeleje og 
pristalsregulering

den internationaLe 
Lejerdag
IuT afholdt den 6. oktober, på den inter-
nationale lejerdag, sin første konference 
i Bruxelles. Konferencen blev afholdt i 
Bruxelles for at markere, at IuT (Inter-
national union of Tenants), nu har eget 
Eu-lobby-kontor dér.

Der var lagt et meget spændende pro-
gram med mange gode input af talere fra 
såvel nye som gamle lande i den euro-
pæiske union. I konferencen deltog lejer-
organisationer fra mange lande, herunder 
også formanden for LLo, Klaus Hansen. 

pouL nyrup som HovedtaLer
Hovedtaleren på konferencen var tidligere 
statsminister, Poul Nyrup Rasmussen. 
Poul Nyrup kom i sit indlæg ind på, hvor 
vigtigt det er for hele Eu at kunne tilbyde 
sine borgere ordentlige boliger. Han poin-
terede, at om nogen steder så er det i Eu, 
at en sådan tilgang er mulig - for Eu er 
den eneste afgrænsede region i verden, 
hvor velfærden står højt på den politiske 
dagsorden.

ordentlige boliger skal forstås som 
boliger af en ordentlig kvalitet og i gode 
områder med ordentlige livsbetingelser 
for de mennesker, som bor i dem.  men 
også ordentlige boliger i den forstand, at 
de fungerer miljømæssigt. Poul Nyrup 
kunne fortælle, at den socialdemokrati-
ske gruppe i Europa-Parlamentet var un-
dervejs med et større politisk udspil om 
velfærdens Europa, hvori man vil definere 
den velfærd, som den enkelte Eu-borger 
bør kunne opleve, og at boligen vil være 
et centralt emne i dette udspil. 

Poul Nyrup roste, at den internationale 
lejerbevægelsen nu er kommet til Eu. 
Han roste IuT-konferencen og opfordrede 
til, at IuT tager fat i de politikere i par-
lamentet, for hvem boligspørgsmålet er 
centralt. Formålet er naturligvis at give 
temaet ”boliger for alle” bred politisk 
opbakning.

markant enigHed
For os der deltog, var det meget positivt at 
opleve, at den europæiske lejerbevægelse 
nu er så stærk, at vi er i stand til at ar-
rangere en konference, som kan tiltrække 
indflydelsesrige politikere. Det var også 
meget positivt at opleve mennesker fra så 
mange forskellige lande være enige.

Konferencens øvrige talere – både 
europaparlamentarikere, lejertillidsfolk og 
eksperter - var nemlig enige i synspunk-
tet, at boliger for alle er en forudsætning 
for, at et velfærdssamfund kan fungere.

internationaLt //////
AF HELENE ToxVæRD, FoRmAND FoR LLo I HoVEDsTADEN
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BoLigpoLitik ////// AF KjELD HAmmER

lejeren var utilfreds med trappevasken og gik til lejernes lo i Hovedstaden. nu er huslejen 
nedsat med 5.000 kr. pr. måned og en kæmpecheck venter.

Blomsten af Danmarks ungdoms går på Øre-
gård Gymnasium i Hellerup nord for Køben-
havn inden de springer ud i livet og bliver en 
del af landets overklasse. Her fik i sin tid Kron-
prins Frederik studenterhuen på sammen med 
flere af sine nuværende, nære venner. 

ForLig ved retten
men fordi man er lejer og bor lige på den an-
den side af gaden og kan se de unge menne-
sker komme og gå, behøver udsigten jo ikke 
nødvendigvis at koste 400.000 kr. mere, end 
den skulle have kostet. Det mente Lejernes 
Lo i Hovedstaden i hvert fald på vegne af et 
medlem i huset overfor Øregård Gymnasium. 
Det indså udlejeren også, da sagen blev ført 
til ende med et forlig ved Retten i Lyngby.

Forliget koster nu udlejeren 574.000 kr.

LLo undrede sig
sagen startede, fordi lejeren, der ikke ønsker 
sit navn offentliggjort, var utilfreds med trap-

perengøringen. Han gik derfor til Lejernes Lo 
i Hovedstaden. Her undrede en medarbejder 
sig i stedet over den høje husleje. Lejlighe-
den ligger i en gammel ejendom, som er 
underlagt bestemmelserne om omkostnings-
bestemt husleje. Det betyder, at lejligheden 
ikke kan udlejes til fri markedsleje. udlejeren 
forsøgte at forklare huslejens størrelse overfor 
Boligretten med, at han har gennemført store 
forbedringer, som han har ret til under visse 
forudsætninger at kræve højere husleje for. 
Hans problem var blot, at han ikke kunne 
dokumentere størrelsen af forbedringsudgif-
ten og heller ikke dokumentere, hvornår for-
bedringen var udført. Derfor kunne han heller 
ikke kræve et meget stort forbedringstillæg. 
Da det gik op for ham, indså han, at spillet 

en halv mio. kr. 
tilbage til én lejer

Glade studenter overfor lejerens vinduer. Dette syn 
nyder de fleste vist, men det behøver jo ikke at koste 
flere hundredtusinder ekstra.

Ejendommen i Hellerup, hvor lejeren betalte alt for meget i husleje. Nu er lejen nedsat med 5.000 kr. pr. måned og en kæmpecheck venter.
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var tabt og vejen til et forlig var banet for 
Lejernes Lo og lejeren.

544.000 kr. tiLBage
I første omgang besøgte Huslejenævnet 
lejeren og foretog en besigtigelse af ejendom-
men. Derefter fastsatte nævnet lejen til 900 
kr. pr. kvm. pr. år.

så gik sagen til Boligretten i Lyngby på 
ejerens initiativ. Forliget herfra går ud på, 
at lejeren får tilbagebetalt for meget betalt 
husleje for perioden 1/12 2001 til 31. marts 
2008 – i alt 390.000 kr. Hertil kommer for 
meget forudbetalt husleje og depositum, i alt 
23.400 kr. Altså sammenlagt 413.400 kr. 
Hertil kommer renter på 131.000 kr., i alt 
544.000 kr. samt omkostninger på 30.000 
kr. Altså en samlet betaling på 574.000 kr.

men for lejeren er regnestykket endnu 
større. Han er allerede sat ca. 5.000 kr. 
ned i husleje pr. måned i al fremtid. I 
forliget ved Retten i Lyngby står der klart 
og tydeligt, at ”Parterne er enige om, at 
huslejen for lejemålet Gersonsvej 55, 2. 
th., 2900 Hellerup, pr. 1. november 2001 
skal beregnes efter reglerne i boligregule-
ringslovens paragraf 5, stk. 1 (reglerne om 
omkostningsbestemt leje).”

udLejeren konkurs
udlejeren er et anpartsselskab ved navn 
Ejendomsselskabet sandgården aps, der har 
til huse i et fornemt palæ i Hellerups ambas-
sadekvarter. Eller rettere havde. For anparts-
selskabet er gået konkurs og gitterporten til 
palæet var låst, da Vi Lejere forsøgte at få en 
kommentar.

Det betyder dog ikke, at der er fare for 
lejerens penge. Ganske vist skal også udlej-
ningsejendommen i Hellerup sælges i enten 
fri handel eller på tvang, men lejerens og 
LLo’s advokat, Jakob Busse, regner med, at 
lejerens rettigheder er sikret i alle tilfælde. 
”Det er kun et spørgsmål om tid, før han får 
sine penge. og procesrenten på hans penge 
er over 10 pct.”, siger han. 

Indtil videre betaler lejeren sin husleje ved 
modregning.

Udlejeren er Strandgården aps, der har til huse i 
dette palæ i Hellerups ambassadekvarter. Men selska-
bet er gået konkurs.

generalforsamlinger
LLO Region Syd/Vest Sjælland & Lolland/Falster

LLO Næstved afd. 
Afholder generalforsamling. mandag den 30 marts kl. 18  I Grønnegade 9 
4700 Næstved. Dagsorden iflg. Vedtægterne. På bestyrelsens vegne susanne Thomsen, Formand

LLO Nykøbing Falster afd.  
Afholder generalforsamling. mandag den 30 marts kl. 18
I strandgade 2,1 sal 4800 Nykøbing F. Dagsorden iflg. Vedtægterne. 
På bestyrelsens vegne Vagner Christensen

LLO Slagelse afd. 
Afholder generalforsamling. mandag den 30 marts kl. 18. Norgesvej 12 4200 slagelse
Dagsorden iflg. Vedtægterne. På bestyrelsens vegne Hans Andersen

Sønderborg afdeling: 
Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 16. marts 2009  
kl. 18.00 på sønderborg bibliotek rum nr. 7 
Dagsorden iflg. vedtægterne. evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 02. marts. 2009
på bestyrelsen vegne Holger soltau Formand mail llo.soltau@c.dk 
Det vil være muligt at mødes med vores lokale folketingsmedlem Benny Engelbrecht, 
som har afsat tid i kalenderen.

Aabenraa/Tønder afdeling:
Der indkaldelse hermed til generalforsamling i Lejernes Landsorganisations Aabenraa/Tønder 
afdeling den 11. marts 2009. Afdelingen giver kaffe og brød.
Tilmelding kan ske via telefon 7366 1507 eller mail llo@llosyd.dk, hvor tid og sted oplyses.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 2. marts.
 
Vejen afdeling:
Der indkaldelse hermed til generalforsamling i Lejernes Landsorganisations Vejen afdeling den 17. 
marts 2009.  Afdelingen giver kaffe og brød.
Tilmelding kan ske via telefon 7536 4599 eller mail vejen@llosyd.dk, hvor tid og sted oplyses.
Forslag til generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde senest den 10. marts.

LLO Skanderborg:
Generalforsamling onsdag d. 25. marts kl. 17.00 på Restaurant sølyst, sølystvej 32 skanderborg

LLO Birkerød:
Generalforsamling afholdes den 23. marts 2009 kl. 19. I beboerlokalet, Nobis mølle 9, 2. sal
Dagsorden jf. vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 9. marts
Kun adgang mod forevisning af kvittering for kontingentbetaling
På bestyrelsens vegne Henning Poulsen, formand

Lejernes LO Fredericia BY og Oplandsafdeling 
afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 03 marts 2009 kl. 17.00. sted: Prangervej 2 a, 
overfor genbrugsbutikken. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til beslutning, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen

kurser/konFerencer/meddeLeLser //////

kurser og konferencer 2009
Advokatkonference (LH), København. Fredag den 28. marts 2009

Lejeretskursus, lejers rettigheder m.v., odense. Lørdag den 25. april 2009

Nævnskonference (HHE), husleje – og beboerklagenævn, odense. Lørdag den 16. maj 2009

Lejeretskursus, lejefastsættelsen, odense. Lørdag den 19. september 2009

Beboerrepræsentationskursus, København. Lørdag den 03. oktober  2009

Lejeretskonference (HKj), nye domme, odense. Lørdag den 24. oktober 2009

For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af 
Lejernes Lo for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt.

Kursusprogram for hele året kan rekvireres hos lokalafdelingerne og i sekretariatet.
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LLo ////// AF KjELD HAmmER

Herning:	Udenbys 
kapitalfonde tager over
Den 4.december fyldte Herning Lejerfor-
ening 30 år - midt i finanskrisen og netop 
som udenbys kapitalfonde kommer til byen 
og erstatter lokale udlejere.

tre LejerForeninger
Formanden for Herning Lejerforening, Lars 
Dohn, mindede i sin fødselsdagstale om, 
at foreningen i virkeligheden er den tredje 
lejerforening i Herning. Den første blev 
oprettet i 1919, lige efter 1. verdenskrigs 
afslutning, økonomisk krise og nye politiske 
vinde – også internationalt. Herning var 
dengang en lille by, som først var blevet 
købstad i 1913 og dengang kun havde pas-
seret 5.000 indbyggere. Gullaschbaronerne 
havde under verdenskrigen haft gyldne tider 
og der var stort behov for en lejerforening. 
Den næste lejerforening blev oprettet under 
anden verdenskrig i 1941 under indtryk af 
bolignød og behov for regulering af bolig-
markedet. Den nåede at fejre 25 års jubi-
læum i 1966. I 1978 stiftede man så den 
tredje lejerforening - den nuværende - på 
Den Vestre Gæstgivergård. 

”Den var et udslag af opblomstring og 
indbyrdes kamp på byens venstrefløj”, sagde 
Lars Dohn, der selv var aktivist i disse år. 
samtidig var der stor vækst i den almene 
sektor, bl.a. sønderager, Porshøj, Brænd-
gårdsparken og Gullestrup. I 1990’erne fik 
lejerforeningen en opblomstring. Der var 
samtidig politisk medvind. ”Røde Kors-fler-
tallet” (s, sF og Kr. F.) indførte boligregule-
ring og dermed huslejenævn i kommunen. 
Ikast kommune fulgte op. 

danmarks mest amerikaniserede By
senere kom der politisk modvind. ”I dag 
er Herning den mest amerikaniserede by i 
Danmark. Et højhus i hver ende og en lang 
gågade. Beliggende i det jyske bibelbælte, 
hvor den største fagforening er KRIFA på 

4500 medlemmer. Enhver er sin egen lyk-
kes smed – midt i venstreland. Der er nu 
rekord i udsættelse af lejere på grund af 
stigende fattigdom i Danmark. og Frelsens 
Hær måtte lukke ned før tid for bestilling af 
julepakker. Nu er der brug for alle kræfter 
til at arbejde for, at Herning og Ikast-Brande 
bliver regulerede lige som vore nabobyer. 
Regulering giver op mod 1/3 lavere husleje i 
byggeri fra før 1991 og bedre mulighed for 
at komme efter ”hajerne”.

udenBys kapitaLFonde
Det private boligmarked i Herning-området 
varsler nye problemer: 
Lokale udlejere med et fornuftigt forhold til 
huslejeudvikling erstattes af udenbys kapi-
talfonde: Essex har overtaget Holmparken 
og Herrregårdsparken. Nørreparken blev 
overtaget af en islandsk kapitalfond - nu 
Juhl Jørgensen, som efter fem måneder 
truer med huslejestigninger. Vores modtræk 
er etablering af beboerrepræsentationer med 
sekretariatsaftaler med Lejerforeningen. Det 
går ganske godt. men det viser, at der er 
brug for en stærk og samlet lejerbevægelse”, 
sagde Lars Dohn.

Fra 50 tiL 400 medLemmer
Regionsformand for LLo – Region midt, 
Karsten Gravesen, fremhævede i sin tale 
afdelingens udvikling de seneste 6 1/2 år 
efter foreningens indmeldelse i LLo. I maj 
2002 var der vel 50 medlemmer. I dag er 
der omkring 400.
”Denne udvikling skyldes i høj grad det 
flotte arbejde, som du Lars, Jytte, Winnie og 
Ellen har gjort i de sidste 6-7 år, men jeg vil 
vove at påstå, at det var medlemskabet af 
LLo, der gav jer mod til at forsætte lejerar-
bejdet, og at vi i LLo også har bragt profes-
sionalisme ind i jeres lejerforening. så det 
har været godt for både jer og os i Lejernes 
Lo, men ikke mindst for lejerne i Herning, 
at I sin tid blev medlem af Lejernes Lo og 
at lejerbevægelsen i byen hermed er blevet 
styrket”, sagde Karsten Gravesen.

Han gav håndslag på en fælles indsats 
for at få boligreguleringen indført i Herning 
Kommune til gavn for kommunens lejere. 
Regionsformanden fremhævede i den 
forbindelse behovet for frivillige, der som 
bestyrelsen i Herning vil yde en stor indsats 
for lejerne.

To aktive llo-afdelinger i jylland har rundet 30 år.

Afslappet stemning i Herning på jubilæumsdagen: Fra venstre mød højre: Lars Dohn, Birthe Ørsted, Ellen Johan-

sen, Winnie Poulsen og stud. jur., sagsbehandler Pernille Dannevig.
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Skive:  En konstruktiv rebel
Lejernes Lo i skive rundede 
de 30 år den 5. februar. Da 
Lejernes Lo i skive stiftedes om 
aftenen den 5. februar 1979 var 
mødelokalet i kælderen til med-
borgerhuset, Resenvej10, fyldt 
med en ivrig flok, der dystede 
om bestyrelsesposterne. 

Afdelingens nuværende 
kasserer, Kristian Pedersen, 
indvalgtes i bestyrelsen og 
har siddet der lige siden. Den 
første formand blev Mette 
Kromann Christensen. Hun 
blev hurtigt afløst af Svend 
Erik Simonsen, der dog kort 
efter rejste fra byen. men han nåede at 
sætte sig varige spor i foreningens daglige 
arbejde i form af en effektiv papirgang 
og journalisering. I 1981 blev Jørgen D. 
Jensen så formand. Han har nu været 
formand i 28 år og bestyrelsesmedlem i 
29. Den nuværende næstformand, Karsten 
Gylling, har været bestyrelsesmedlem i 28 
år. stabiliteten har med andre ord været et 
varemærke hos LLo i skive.

Fire Foreninger
Til gengæld er den jubilerende afdeling 
i virkeligheden den fjerde lejerforening i 
skive. Byens første lejerforening blev stif-
tet i 1917 under første verdenskrig. Kri-
gen betød, at boligbyggeriet var gået helt 
i stå, priserne steg kraftigt og folk søgte 
mod byen. Her voksede bolignøden tilsva-
rende. skive By og omegns Lejerforening 
blev stiftet ved et møde på Afholdshotellet 
i Torvegade, hvor 25 lejere deltog.

jørgen D. jensen har i skives officielle 
byhistorie beskrevet boligsituationen i 
skive op til stiftelsen. 

”Som en direkte følge af tyfusepide-
mien fik byen en ny sundhedsvedtægt i 
1915. Den muliggjorde bl.a. nedlæggelse 
af kælderlejligheder. Det var oprindeligt 
sundhedskommissionens hensigt at kas-
sere mange af de ca. 50 kælderlejligheder 
i byen, men af hensyn til boligmanglen var 
man enige om at gå lempeligt frem og kun 
kassere nogle stykker hvert år. I sommeren 
1916 blev seks af de værste kælderlejlig-
heder kasseret af kommissionen, men da 
der ikke kunne skaffes anden husly til de 
familier, der boede i de seks lejligheder, 
lykkedes det ikke at forhindre, at de fort-

sat blev benyttet som boliger. Nybyggeriet 
af lejligheder var nemlig gået helt i står på 
dette tidspunkt. I efteråret 1916 var der 
ikke en bolig under opførelse i byen”.

Foreningen bestod til starten af 30’erne 
og stod i de første mange år stærkt i byen. 
I 1920 toppede medlemstallet med over 
600 medlemmer i en by, hvor der dengang 
kun var omkring 700 lejeboliger. Forenin-
gen blev hurtigt tilsluttet den daværende 
landsorganisation, De samvirkende Lejer-
foreninger.

sort Bog over Lejere
Den var en torn i øjet på byens grund-
ejere. Den socialpolitiske udvikling ligeså. 
Grundejerformanden påstod, at det var 
den nye lejelovgivning, der havde skabt 
boligproblemerne. Andre medlemmer af 
grundejerforeningen foreslog, at der blev 
ført en sort bog over lejere, der krævede 
deres ret. Én foreslog endda, at lejere 
skulle udstyres med attester fra deres 
tidligere værter, som de skulle fremvise, 
når de søgte ny bolig.

skive By og omegns Lejerforening blev 
opløst i starten af 1930’erne, men det be-
tød ikke, at der ikke skete noget på bolig-
området. I 1938 fik byen det første af de 
to store almennyttige boligselskaber, det 
kommunestyrede ”socialt Boligbyggeri”. 
Fire år senere oprettedes det beboersty-
rede ”Arbejdernes Andelsboligforening”. 
Disse to boligselskaber har siden bygget et 
meget stort antal lejeboliger i byen, og har 
derfor æren for, at mere end halvdelen af 
nutidens lejere i byen er sluppet fri af det 
private spekulationsbyggeri.

I 1941 oprettedes der igen en lejerfor-

ening og igen under indtryk af 
en verdenskrig. I 1966 fik skive 
sin tredje lejerforening, som 
imidlertid mødte stor modstand 
i kommunen. Dens forvaltning 
var så grov overfor foreningen, at 
man ikke engang reagerede på 
de anbefalede skrivelser, for-
eningen fremsendte. modstan-
den var medvirkende til at kvæle 
foreningen igen. 

stor provinsaFdeLing
Den nuværende, fjerde lejerfor-
ening kom til efter at byrådet 
havde vedtaget, at boligregule-

ringslovens bestemmelser skulle være gæl-
dende i skive fra 1. april 1979. I årene 
op til stiftelsen havde Viborg Lejerforening 
ydet god støtte til lejere og boliginteresse-
rede aktivister i skive.

Den nystiftede afdeling af LLo fik fra 
starten et godt forhold til fagbevægelsen, 
men også et bedre forhold til kommunen, 
end den tidligere lejerforening havde haft. 
Efter en kort konflikt med AAB etablerede 
parterne et godt samarbejde, der først 
mange år senere også kom til at kende-
tegne forholdet til socialt Boligbyggeri.

I dag er Lejernes Lo i skive en af de 
største provinsbyafdelinger i LLo med om-
kring 600 medlemmer. jubilæet blev mar-
keret med reception og fest, men også med 
en ”udstilling” på hjemmesiden op til jubi-
læet. med udstillingen vil afdelingen både 
fortælle afdelingens historie og byde ind 
med inspiration til det fremtidige arbejde.

stoLt og seLvstændig
”Lejernes Lo i skive har i sine 30 år, når 
vi selv skal sige det, en stolt, selvstændig 
historie af at være en konstruktiv rebel i 
lejerarbejdet - ikke udenfor fællesskabet, 
men heller ikke uden egne meningers 
mod”, siger jørgen D. jensen, der også 
er næstformand i Lejernes Landsorgani-
sation. ”Der har været rigtig mange gode 
kræfter, der har givet en hånd undervejs, 
og bidraget til den lokale foreningskultur. 
jeg vil gerne udtrykke en stor tak til mine 
kollegaer og kammerater, nuværende og 
tidligere aktive og medarbejdere for jeres 
indsats, særpræg og bidrag. Vi har kort og 
godt grund til at være stolte af bedrifterne 
indtil nu.”

Afdelingsformand næstformand Karsten Gylling og afdelingsformand Jørgen D. 
Jensen.
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BoLigpoLitik ////// AF jEsPER LARsEN, CHEFØKoNom, LEjERNEs Lo

Lejerne vil spare på energien 
men det vil udlejerne ikke
Varmen fosser ud af de privatejede udlej-
ningsboliger. statens Byggeforskningsinsti-
tut har beregnet, at energiforbruget til op-
varmning og ventilation af bygninger udgør 
næsten halvdelen af det samlede danske 
energiforbrug og koster over 50 mia. kr. 
årligt. I de eksisterende bygninger kan der 
spares mindst en tredjedel af varmeforbru-
get alene ved at udskifte vinduer og efteriso-
lere de dårligste ydervægge, gulve og tage.

en HaLv mio. Husstande
Det største behov for energiforbedrende 
arbejder findes i ejendommene i den privat-
ejede  udlejningssektor. Her bor 520.000 
husstande. Boligerne i den privatejede 
udlejningssektor er langt dårligere isolerede 
og energimæssigt væsentligt mere utids-
svarende end boligerne i den almene udlej-
ningssektor og i ejerboligsektoren.

Lejernes Lo har derfor taget initiativ 
til, at vi sammen med Danmarks Lejer-
foreninger rettede en henvendelse til 
velfærdsminister Karen jespersen og til 
Folketingets boligudvalg samt Folketingets 
energiudvalg. Nu skal der gør noget for at 
få de dårlige boliger isoleret.  

Vi har foreslået, at: 
1. Huslejenævnet gives kompetence til, 
efter anmodning fra en beboerrepræsen-
tation, at kunne pålægge udlejer at gen-
nemføre et projekt med energiforbedrende 
arbejder, såfremt lejerne har anvist den 
fornødne finansiering mv. af projektet. 

2. Huslejenævnet gives kompetence til, ef-
ter anmodning fra en beboerrepræsentation, 
at kunne pålægge udlejer at gennemføre et 
forarbejde til et projekt med energiforbed-
rende arbejder. Projektet kan finansieres af 
ejendommen vedligeholdelseskonto.

3. Boligreguleringsloven ændres, således 
at der ikke kan gennemføres udlejning 
efter boligreguleringslovens § 5.2 førend 
ejendommen er i vel energimæssig stand.

Forslagene vil afgørende forbedre lejernes 
mulighed for at få gennemført energibe-
sparende arbejder i de enkelte privatejede 
udlejningsejendomme.

udLejeren kan nedLægge veto
Det er i en undersøgelse fra statens Byg-
geforskningsinstitut påvist, at det typisk 
er lejerne, der opfordrer udlejerne til at 
forbedre ejendommene. Desværre kan 
udlejeren nedlægge veto, uanset lejerne 
tilbyder at betale for de energiforbedrende 
arbejder. Derfor er der behov for at styrke 
lejernes initiativret.

samtidigt er det lejerorganisationernes 
erfaring, at udlejer hellere vil bruge ejen-
dommens overskud til spekulationsmoder-
niseringer, end til energiforbedringer. Det 
er jo lejer, der betaler varmeregningen, 
og som lever med kolde vægge og utætte 
vinduer. 

dunkLe motiver
I mange ejendomme har lejerne forbedret 
deres mulighed for indseende med ejen-
dommens drift og økonomi ved at vælge 
en beboerrepræsentation. mange beboer-
repræsentationer er trætte af at støde 
hovedet mod en mur, når talen kommer 
på energiforbedrende arbejder. Lejerne vil 
gerne betale herfor, men desværre viser 
lejerorganisationernes erfaringer også, at 

mange private udlejere ikke er interesse-
rede i energiforbedrende arbejder, uanset 
reglerne sikrer, at lejerne fuldt ud betaler 
den lejeforhøjelse, der finansierer forbed-
ringsarbejderne.

Efter lejerorganisationernes erfaringer 
skyldes udlejernes modstand især følgen-
de tre forhold:

• udlejer taber ikke økonomisk på mang-
lende energiforbedringer, idet varmereg-
ningen betales fuldt ud af lejer.
• udlejer bor ikke i ejendommen og har 
derfor ikke den samme interesse, som de 
familier, der til daglig lever med utætte 
vinduer og kolde vægge pga. manglende 
hulmursisolering.
• modernisering ved genudlejning er en 
stopklods for energiarbejderne. udlejer 
investerer hellere uanset behov i moderni-
sering ved genudlejning. udlejer erstatter 
hellere et ældre toilet og køkken med et 
nyt, frem for en bedre klimaskærm. Dette 
skyldes, at gennemgribende forbedringer 
giver udlejer ret til ekstraordinær høj leje, 
nemlig en leje efter det lejedes værdi, 
hvilket reelt i praksis er en markedsleje. 

Derfor skal initiativretten fremmes og der 
skal stoppes for spekulationsmoderniserin-
ger ved genudlejning.

udlejerne vil hellere bruge ejendommens overskud til spekulationsmoderniseringer end til 
energiforbedringer. de kan nedlægge veto, og det er jo lejerne, der betaler varmeregningen. 

Lejernes LO og Danmarks Lejerforeninger mener, at mange private udlejeres modstand mod energiforbedrende 
arbejder har dunkle motiver. Der er derfor behov for at styrke lejernes initiativret.
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x-ord //////  

vinder af x-ordet i nr 4/ 2008 blev:
sanny jørgensen, Rebæk søpark 11, 4. tv. 2650 Hvidovre

Vind tre flasker Vin

Navn:

Adresse:

Postnr.      By:

Indsend krydsen senest den 16. april 2009 til: 
“Vi lejere” · Lejernes Lo · Reventlowsgade 14 · 4. sal · 1651 København V
 mærk kuverten “Kryds og tværs”.
Løsningen kan også indscannes og sendes på mail til susanne@llodk.dk

SUDOKU
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nyt Fra Lejernes Lo i Hovedstaden //////

Hjælp os! – medlemsnummer eller 
journalnummer.
Lejernes Lo i Hovedstadens telefoniske medlemsrådgivning 
er åben mandag-torsdag kl. 10-16 på 3311 3075, og det 
er der heldigvis rigtig mange der benytter sig af – faktisk 
besvarer vi mere end 30.000 opkald om året.

Derfor er det også en meget stor hjælp for os, at man er 
klar med sit medlemsnummer eller journalnummeret på 
den sag, man gerne vil høre til, når man ringer op.

Til gengæld kan den medlemsrådgiver, der besvarer op-
kaldet, hurtigt få adgang til de oplysninger der efterspørges, 
og det betyder, at vi kan give en meget hurtigere og bedre 
medlemsrådgivning.

medlemsrådgivningen er ikke en omstilling, men er be-
tjent af kompetente medarbejdere, der i de fleste tilfælde 
kan afslutte rådgivningen i løbet af telefonsamtalen eller 
beslutte, om der er grundlag for at åbne en sag.

HusK også altid at angive medlemsnummer og/eller 
journalnummer, når du skriver eller mailer til os – det letter 
os meget i det daglige arbejde.

indbetaling af kontingent til 
Lejernes Lo i Hovedstaden
Vi modtager desværre fra tid til anden, henvendelser fra 
medlemmer som har fået rykkerbreve, til trods for at de 
har indbetalt kontingent rettidigt. Dette skal vi naturligvis 
beklage, det skyldes ikke ”rod i regnskaberne”, men at 
posthusene taster forkert i kodelinien. Når dette sker, har 
vi ikke mulighed for at placere indbetalingen på medlems-
nummeret, men må føre beløbet på en fejlliste.
Vi skal derfor bede jer om – hvis I modtager et rykkerbrev, 
og har indbetalt kontingent – at sende en kopi af kvitterin-
gen ind til os, og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi 
anbefale, at man tilmelder sig Betalingsservice, så er man 
helt sikker på at undgå denne fejl.

påskeferie
Lejernes Lo i Hovedstaden holder Påskeferie fra mandag 
den 6. april til og med mandag den 13. april. Kontoret 
åbner igen tirsdag den 14. april.

når du flytter …. husk også at melde 
flytning til os!
Alt for mange glemmer at melde flytning til os. Det betyder 
at vi får forsendelser retur fra postvæsenet og må sende 
endnu en gang med ekstra portoudgifter til følge. Det er 
ærgerlige penge som vi gerne vil spare.

så husk venligst at give os besked når du skifter adresse 
– gerne via info@llo.dk med angivelse af medlemsnummer, 
gammel og ny adresse.

generalforsamling i Lejernes Lo 
i Hovedstaden.
Den 19. maj 2009 afholdes der generalforsamling for Le-
jernes Lo i Hovedstaden.
Forslag til generalforsamlingen skal være modtaget i sekre-
tariatet senest 3 uger før, dvs. den 28. april.
Forslag skal være forsynet med forslagsstillerens under-
skrift.

Generalforsamlingen er Lejernes Lo i Hovedstadens øver-
ste myndighed. Den tager stilling til overordnede politiske, 
organisatoriske og økonomiske forhold.

sæt x i kalenderen 
allerede nu. 
kursusprogrammet udsendes i starten af marts.

kursus om varmeregnskaber
onsdag den 8. april 2009 kl. 17-19

Kurset har til formål at bibringe deltagerne en overordnet forståelse af op-
bygningen af et varmeregnskab, et kendskab til lejelovens regler om aflæg-
gelse af varmeregnskaber samt beboerrepræsentationers rettigheder efter 
lejeloven.

Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler og nævnspraksis 
vedrørende afgørelse af uenighed om varmeregnskaber.

Er du nyvalgt beboerrepræsentant, og kunne du tænke dig et overblik over 
reglerne for en beboerrepræsentation, kan du tilmelde dig et af følgende 
kurser:

grundkursus for nyvalgte beboerrepræsentanter

tirsdag den 21. april 2009 fra kl. 19 -21 eller 
tirsdag den 28. april 2009 fra kl. 19-21.

På kurset vil vi gennemgå nogle af beboerrepræsentationens muligheder, 
f.eks. hvad stiller vi op med en lejeforhøjelse?, er varmeregnskabet i orden?, 
hvorfor bliver ejendommen ikke vedligeholdt?, hvad kan vi gøre ved det? og 
andet relevant. 

kursus om skatte- og afgiftsvarsling

onsdag den 29. april 2009 kl. 17-19

Kurset har til formål at bibringe deltagerne et overordnet kendskab til lejelo-
vens regler om varsling af skatte- og afgiftsforhøjelser samt beboerrepræsen-
tationers rettigheder efter lejeloven.

Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler.
                               

kurserne holdes i vester voldgade 9, 
1552 københavn v.

infopakken
midt i januar udsendte vi den årlige infopakke til samtlige beboer-
repræsentationer i Lejernes Lo i Hovedstaden.
Infopakken er en samling af nyttige papirer og praktiske ting, som 
beboerrepræsentationen kan bruge til det årlige beboermøde.

Infopakken kan rekvireres i elektronisk form via mail info@llo.dk  
Derved bliver det let at arbejde videre med de skabeloner og forslag, 
vi har udarbejdet. Husk at oplyse medlemsnummer.
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I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregninger, fordi 
de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvilken stand lejlig-
heden skal afleveres. ofte er der også sket det, at man ved overta-
gelsen ikke fik gjort udlejeren opmærksom på, hvad der var galt i 
lejligheden – og det kan bliver dyrt, når man flytter ud.

er du medlem af lejernes lo i Hovedstaden, kan du altid – gratis 
- få rådgivning ved at ringe til os eller besøge os, men nu kan du 
også – mod betaling - få en konsulent ud, som grundigt gennemgår 
din lejlighed. du kan også få en konsulent ud, den dag du og din 
udlejer besigtiger lejligheden og du kan få en konsulent ud, når du 
har fået en ny lejlighed, sådan at du ikke hænger på fejl, som du 
har overtaget.

Husk at bestille vores hjælp i god tid! - Her kan du se, hvad vores 
tilbud omfatter og hvad de koster: 

 

Vejledende flyttesyn 
•   Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed
•   Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation  
      ved en eventuel nævnssag  
•   Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand – set i forhold  
      til din lejekontrakt. 
•   Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres, hvis  
      du selv vil sætte i stand 
•   Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere        
•   Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal til  
      for at undgå en stor flytteregning 
•   du får billeder og rapport udleveret på Cd-rom 
det vejledende flyttesyn koster 2.500 kr. inkl. moms, hvis du er 
medlem af lejernes lo i Hovedstaden og 3.000 kr. hvis du ikke er 
medlem. for lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbe-
gyndt 50 m2. 
  

Indflytningssyn (skal ske højst en uge efter, at du har overtaget lejlig-
heden) 
•   Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed 
•   Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation  
      til den dag, du flytter ud igen  
•   Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler 
•   Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes i stand,  
      og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning 
•   du får billeder og rapport udleveret på Cd-rom, som du  
      kan gemme til den dag flytter igen 
Indflytningssynet koster 2.500 kr. inkl. moms, hvis du er medlem af 
lejernes lo i Hovedstaden og 3.000 kr., hvis du ikke er medlem. for 
lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. 

  

  
Flyttesyn med udlejer 
du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med ud-
lejer. Vores konsulent er din bisidder og sørger for, at synet forløber 
efter bogen. Konsulenten vil også være i stand til at forhandle med 
udlejer om istandsættelse. Konsulenten sørger efterfølgende for at 
alle aftaler foreligger på skrift. 
Vores deltagelse i flyttesyn med udlejer koster 2.500 kr. inkl. moms, 
hvis du er medlem af lejernes lo i Hovedstaden og 3.000 kr., hvis du 
ikke er medlem. får du udført både et vejledende flyttesyn og et flyt-
tesyn med udlejer er den samlede pris 4.500 kr., hvis du er medlem 
og 5.500 kr., hvis du ikke er medlem.  for lejligheder på over 120 m2 
tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. 
   alle priser gælder i lejernes lo i Hovedstadens område, som er 
Københavns, frederiksberg, dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte 
kommuner. uden for dette område beregnes der også kørselstid. 
  

Andre behov 
du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammenhænge. 
Timeprisen er 950 kr. inkl. moms for medlemmer af lejernes lo i 
Hovedstaden og 1250 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. der beta-
les også for kørselstid, uanset hvor du bor.  
   du kan altid ringe til os og få en snak med en af vores konsulenter 
eller sende os en mail, før du beslutter dig. ring på 33 11 30 75 eller 
mail på info@llo.dk

Er du nervøs for en stor 
flytteregning nu 
- eller når du flytter ud igen?
- Så få hjælp fra LLO  
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Rotter i moralen hos 
Ny Carlsbergfondet
fine mænd og kvinder i spidsen for danmarks fineste fond blæste på en 92-årig lejer, der 
måtte leve med rotter og et ubrugeligt køkken gennem 8 måneder.

Lejeren var professor på Kunstakademiet i 
sine aktive år. Han betragtes som en nestor i 
dansk arkitektur med en stribe bøger bag sig. 

men selvom hans udlejer - Danmarks 
fineste fond - med rund hånd deler snese-
vis af millioner ud til kunstneriske formål, 
så nægtede den at betale for rengøring 
og desinficering efter et 8 måneder langt, 
større rotteangreb i professorens lejlighed. 
samtidig måtte han i mange måneder døje 
med, at køkkenet var under ombygning. 
som om det ikke var nok, så fik den gamle 
professor endnu et problem: han måtte 
på grund af rotteangrebet flere gange tage 
ophold på et rehabiliteringshjem. Den kom-
munale hjemmehjælp ville nemlig ikke ville 
komme tilbage i lejligheden, før der var 
rengjort og desinficeret. 

Derfor måtte han selv betale de 21.000 
kr. 

HårdHændet og kynisk
”Det er en både hårdhændet og kynisk 
opførsel, udlejeren her viser”, siger for-
manden for Lejernes Lo i Hovedstaden, 
Helene Toxværd, om Ny Carlsbergfondets 
behandling af sin lejer, der et halvt liv har 
boet til leje hos fondet. ”jeg kan heller ikke 
forestille mig, at den tarvelige behandling 

er i overensstemmelse med 
fondets formål og den almene 
opfattelse af samme”.

køkkenet nedtaget og 
guLvet Fjernet
sagen startede, da Lejernes Lo 
i Hovedstaden i foråret 2008 
på vegne af lejeren måtte gå til 
huslejenævnet i Københavns 
Kommune og bede nævnet 
pålægge Ny Carlsbergfondet to 
ting. For det første at afslutte 
igangværende arbejder i lejlighedens køk-
ken efter et rotteangreb. For det andet 
at godtgøre lejeren de udgifter, som han 
havde afholdt til rengøring af lejligheden i 
forbindelse med rotteangrebet.

Da huslejenævnet besigtigede lejlig-
heden tre måneder efter LLo’s klage, var 
køkkenet stadig ikke udbedret. ”Ved be-
sigtigelse fik nævnet påvist indbo i lejlig-
hedens stue efter bidemærker fra rotter”, 
skriver nævnet og føjer nok så afgørende 
til: ”Lejlighedens køkken var nedtaget og 
gulvet fjernet”. med andre ord: knap tre 
måneder efter LLo’s klage er køkkenet 
stadig under ombygning og umulig at an-
vende normalt. 

Efter sit besøg pålagde hus-
lejenævnet Ny Carlsbergfondet 
at ”lade lejlighedens køkken 
retablere. Arbejdet skal udføres 
snarest og inden to måneder 
fra dato”, hedder det i nævnets 
afgørelse. om godtgørelsen 
af udgifterne – de 21.000 kr. 
– siger nævnet, at dette er et 
”pengekrav”. Nævnet fortsæt-
ter: ”uenighed om pengekrav 
henhører under de almindelige 
domstole og kan derfor ikke 

afgøres af huslejenævnet”.
men det vil et flertal alligevel pålægge 

fondet. Ganske opsigtsvækkende føjer 
nævnet nemlig til:

”som sagen er forelagt og oplyst, er to af 
huslejenævnets tre medlemmer dog af den 
opfattelse, at udlejer (Ny Carlsbergfondet. 
red.) har haft pligt til at lade lejligheden 
rengøre og desincifere efter rotteangrebet. 
Derfor mener disse medlemmer, at udlejer 
bør godtgøre lejeren 21.212,50 kr., som 
lejeren ubestridt har afholdt til nødvendig 
rengøring og desinfektion af lejligheden på 
grund af rotteangrebet. Et medlem finder 
ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilslutte 
sig flertallets afgørelse.”

Helene Toxværd:  ”Ny 
Carlsbergfondet har 
opført sig helt uanstæn-
digt i denne sag. Gamle 
brygger Jacobsen må 
roterere i sin grav”.

Glyptoteket fik lige 100 mio. kr. til forbedringer og nyindretninger. Lejeren bad 
forgæves om at få godtgjort sine udgifter til rengøring efter rotter.

Ny Carlsbergfondet og dets ledelse holder til i brygger Carl Jacobsens bolig i et 
historisk kvarter i København.
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aFvisning på Fire Linier
Pligten til ”at lade rengøre og desinficere” 
er imidlertid ikke jura, men moral. og 
moralen vil Ny Carlsbergfondet åbenbart 
blæse på. To måneder efter påbuddet om 
at færdiggøre køkkenet er arbejdet stadig 
ikke afsluttet, om end tæt på. Professoren 
magter ikke mere og flytter på plejehjem. 
LLo beder på hans vegne fondet om at 
refundere ham tre måneders husleje, hvor 
lejemålet har været ubeboeligt. 

så slår Ny Carlsbergfondet hovedet på 
sømmet. I et brev til LLo afviser fondets 
feterede kunstmæcen og leder, forfatteren 
Hans Edvard Nørregård-Nielsen, forslaget 
uden forståelse af nogen som helst art. 
Det sker i et bemærkelsesværdigt hurtigt 
og nærmest lakonisk svarbrev på fire linier 
ugen efter:

”I besvarelse af Deres brev af 25. august 
d.å. vedrørende ovennævnte lejemål skal 
man meddele, at man ikke er indstillet på 
at refundere lejers udgifter til rengøring 
samt leje for marts, april og maj måned 
2008. Med venlig hilsen P.D.V. Hans Ed-
vard Nørregård-Nielsen. Formand”.

Lejernes Lo kunne vælge at indbringe 
afvisningen og tvisten for boligretten, men 
det har lejeren ikke ønsket. Han orker ikke 

mere kamp. og han orker ikke at 
høre mere om Ny Carlsbergfondet. 
Ej heller at stå frem i denne artikel 
med navn og foto.

”aLdrig set Før”
om indholdet af huslejenævnets afgø-
relse siger Helene Toxværd:

”Huslejenævnet har taget en hel-
hedsvurdering. Det er aldrig set før, 
at et huslejenævn meddeler en part, 
at nævnet synes, den skal refundere de 
udgifter, som har været nødvendig for at 
hjemmehjælpen overhovedet måtte komme 
der”, siger hun, ”men jeg indrømmer, at 
dette ikke er jura. stakkels mand. men Ny 
Carlsbergfondet mener åbenbart ikke, det 
er deres problem”.

den Fine direktion
P.D.V. i brevet betyder: ”På direktionen 
vegne”. Hvem sidder så i øvrigt i denne di-
rektion? Det gør såmænd to andre fine støt-
ter af kunsten i Danmark, nemlig Morten 
Kyndrup, der er professor, dr. phil. og Maria 
Fabricius Hansen, der er lektor, dr. phil.

Direktionen, der også er bestyrelse, har 
talt. Det gjorde den også ved fondets jubi-
læum i 2002. Da greb ledelsen i lommen 

og skænkede sammen med Carlsbergfondet 
ikke færre end 100 mio. kr. til Glyptoteket i 
København. Pengene var øremærket til ”en 
række væsentlige bygningsforbedringer og 
nyindretninger”, som det hed. Det fremgår 
ikke, om der i de 100 mio. kr. var afsat 
penge til rottebekæmpelse på museet.

I Lejernes Lo i Hovedstaden er forman-
den fortørnet:

”Ny Carlsberg Fondet har opført sig helt 
uanstændigt i denne sag. Gamle brygger 
jacobsen må roterere i sin grav”, siger 
Helene Toxværd.

Det var i lejligheden Knabrostræde 13, 1.tv., at rotterne huserede og gjorde livet utåleligt for den 
92-årige lejer.

Afvisningen fra den 
mest magtfulde mand i

dansk kunst fylder fire linier



mange lejere i Vejle skal fra 2009 betale en 
helt urimelig høj lejestigning. så høj, at lejere i 
kommunen skal bokse med nogle af de højeste 
huslejer i Danmark. Hvordan er sådan en stig-
ning kommet til verden?
Formanden for Lejernes Lo i Horsens, James 
Arbøl, forklarer:

”Vejle Kommunes Huslejenævn består af tre 
personer, og lejer-repræsentanten er ikke udpe-
get af LLo. Hvert år fastsætter huslejenævnet 
– som alle andre steder i landet - et normtal for 
bl.a. aflønning af vicevært og udgiften til admi-
nistration. Derved kan det lokale huslejenævn 
i virkeligheden ved skrivebordet fastlægge en 
lejestigning for alle byens lejere. Hvis ét eller 
flere af huslejenævnets medlemmer samtidig 
er udlejer eller har investerings-interesser, så er 
det i virkeligheden deres egen profit, de sidder 
og fastlægger. Det er tilsyneladende det, der er 
sket i Vejle.” 

ForskeL på 49 pct.
Fakta er, at administrationsudgiften i Vejle 
kommune fra 2009 ligger 49 pct. over ni-

veauet i Horsens. Normtallet for vicevært ligger 
102,6 pct. over Horsens-niveau. Der er 26 km 
imellem de to byer. Hvad i alverden er forkla-
ringen?, spørger LLo i Horsens. og hvad mener 
politikerne? Det er jo dem, der udpeger med-
lemmerne af huslejenævnet. LLo har ikke ud-
peget den mand, der repræsenterer lejer-siden.

Èn aF Byens store udLejere
”I Vejle er én af de tre huslejenævnsmedlem-
mer samtidig en af byens store udlejere med 
omkring 300 lejemål. Han hedder Bertel Niel-
sen. og nævnets formand, tidl. vicepolitimester 
ved Vejle Politi, Tom Andersen, erklærer regel-
mæssigt sig selv for inhabil, når sager i nævnet 
er til afgørelse. Enhver kan gøre sig sine egne 
tanker om, hvem det så gavner, når normtallet 
skal fastlægges,” siger james Arbøl.

Kommunen har i starten af januar meddelt, 
at Bertel Nielsen er bevilget orlov frem til 1. 
juli, men vil i perioden fungere som suppleant.

”måske er vores kritik trængt igennem”, 
siger james Arbøl.

Hvorfor skal lejerne i Vejle betale meget 
mere end i Horsens for det samme?

BoLigpoLitik //////  AF KjELD HAmmER
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