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Grov udlejer får sparket af sine egne

Valgkamp i gang: Alvorlige konsekvenser af fri leje

Særligt tilbud til medlemmer i Grantoften
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køleskabet - 

fik 695.000 kr. 
tilbage

Lasse & Mathilde snydt 
af udlejer på Fyn



For omkring en måned siden refererede dagbla-
det Politiken, at Socialminister Benedikte Kiær 
ville fremlægge lejernes og udlejernes lejelovs-
forlig med 57 enighedspunkter til forenkling 
af de private lejelove. Trods omgående ros i 
dagspressen fra organisationerne skete der ikke 
noget. Så i starten af oktober kom regeringens 

lovkatalog. Men der var ikke noget om forenkling. Vi spørger 
igen: hvornår kommer ministeren med et udspil? Der er ingen 
grund til nøl, organisationerne har lavet forarbejdet!

I stedet oplyser lovkataloget, at regeringen til næste år vil 
komme med et forslag om ændring af reglerne for energirenove-
ringer i den private udlejningssektor. Nærmere at regeringen vil 

se på, om reglerne for beregningen af huslejen for lejerne efter 
energiforbedringer af ejendommene skal ændres. Vi har allerede 
i foråret 2010 set regeringens første udspil herom. Det kom i 
form af et høringsudkast til lov, som regeringen sendte til orga-
nisationerne. Heldigvis trak regeringen forslaget, efter at organi-
sationerne havde peget på adskillige klare urimeligheder. Så nu 
venter vi igen. Kom med et udspil minister – og brug gerne den 
grundmodel, som lejer- og udlejerorganisationerne allerede har 
peget på.

Forhandlingerne om vilkårene for lejerne i den almene ud-
lejningssektor er i fuld gang. Det treårige boligforlig mellem 
regeringen, de Radikale og Dansk Folkeparti udløber. Desværre 
ser det ud til, at man vil fortsætte statens tyveri af lejernes op-

Leder ////// AF HeleNe ToxVæRD, FoRMAND FoR lejeRNeS lo

Ministeren skaL i arbejdstøjet
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Udlejer får sparket 
af sine egne

 boLigspekuLation  //////   AF KjelD HAMMeR

I åReVIS HAR eN uDlejeR på Nørrebro i 
København ligget i krig med sine lejere. Der 
har været masser af sager om udlejer-chika-
ne, trusler og ophævelser/opsigelser. 26 ud af 
29 sager har lejerne vundet ved huslejenævn, 
ankenævn og boligret. I alle sager har de haft 
llo i ryggen.

Første gang
Nu har også hans egen brancheforening fået 
nok. udlejeren, Jens Sennefelder og hans 
selskab, j.S. Bygningsforbedring, er pr. 1. ok-
tober ekskluderet af ejendomsforeningen Dan-
mark. Ingen – hverken i ejendomsforeningen 
Danmark eller i llo – kan huske, at udlejerne 
nogensinde før har ekskluderet et medlem.
eksklusionen, der er truffet af bestyrelsen, 
bekræftes af eD’s nytiltrådte adm. direktør, 
Torben Christensen, overfor llo og Vi le-
jere. Han vil af principielle grunde ikke udtale 
sig om den konkrete sag, men siger: ”Når 
vi vurderer, om vi skal ekskludere, ser vi på, 
om udlejeren skader vores interesser og om 
pågældende udlejer følger vores vejledninger. 
Vi har et etisk regelsæt, som vi tager rigtig 

seriøst. Her står der, hvor-
ledes man skal opføre sig i 
forhold til fællesskabet. 
Hvad betyder det?

”Det betyder, at man 
skal opføre sig på en sådan 
måde, at man tegner et 
godt og ordentlig billede af 
private udlejere, og at man 
skal sikre, at det image, 
som private udlejere får, er 
seriøst og ordentligt. Det er 
det, vi mener, skal kende-
tegne os, at vi er seriøse og 
ordentlige..”

også andre sager…
Torben Christensen lægger ikke skjul på, 
at sagens behandling i Vi lejere har gjort 
indtryk. omtalen var dog ikke årsag til be-
slutningen. ”Den er truffet ud fra den dialog, 
vi har haft med det pågældende medlem”, 
siger han. Torben Christensen understreger, 
at ejendomsforeningen Danmark også vil tage 
fat i andre sager, hvor et medlem ikke opfører 

sig i overensstemmelse med de 
etiske regler.

I sidste nummer af Vi lejere 
efterlyste llo’s landsformand 
på lederplads ”lidt selvjustits” i 
eD overfor de værste vil-dumme 
udlejere og bedre mulighed for at 
fradømme udlejere deres ret til at 
administrere. Den sidste mulig-
hed findes i lejeloven, men kun 
på papiret. Når det drejer sig om 
tilstrækkeligt uduelige eller tilpas 
kyniske udlejere, slår loven ikke 

til. Der har nemlig ikke været et 
eneste eksempel på, at en udlejer 
er blevet fradømt retten til at drive 

udlejningsvirksomhed. llo har taget skridt 
til, at det omsider sker i sagen mod jens 
Sennefelder. 

I mellemtiden har hans egne altså nu givet 
ham sparket. Tilbage står, at loven stadig er 
utilstrækkelig.

   
Se også artiklen side 7 om udlejeren, der 
nu er lokalpolitiker i Hørsholm

ejendomsforeningen danmark har truffet en historisk beslutning.

Jens Sennefelder har fået 
sparket af sine egne – som den 
første i mands minde. 
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sparing i landsbyggefonden. Det ser også ud til, at det almene 
nybyggeri vil gå i stå. Regeringen vil hæve kommunernes andel af 
omkostningerne ved nybyggeri af almene boliger. Så der er ingen 
lettelser til lejerne.

I stedet har regeringen og oppositionen travlt med at markere 
sig på ghettoområdet. Det koster ikke så meget i kroner og ører 
og man kan komme med nogle markante meldinger, som mere 
er beregnet på et folketingsvalg end på at have praktisk betyd-
ning. Folketingspolitikere står nu i kø med ønsker om mere politi. 
Selvfølgelig skal der være lov og orden. Men politikerne går galt i 
byen. Når den almene sektor i dag i meget høj grad er sammen-
sat af personer ude af erhverv og personer med lav indkomst, er 
det grundlæggende politikernes egen skyld. Man har i årevis over-

belastet den almene udlejningssektor med boligsociale opgaver. 
Dertil erfarede beboerne i sektoren efterhånden, at centrale bo-
ligvilkår, såsom husleje og dispositionsret var for ringe, når man 
sammenlignede med andelsboliger og ejerboliger. Det fik mange 
husstande, faglærte som ufaglærte, til at forlade den almene 
udlejningssektor. 

Den effektive medicin er først og fremmest mærkbare husleje-
nedsættelser i de mange, alt for dyre boliger. Beboerdemokratiet 
skal genoprettes, og den boligsociale opgave skal spredes ud på 
til andre boligformer. Først da vil den almene udlejningssektor 
opdage, at beboerne ikke stemmer med fødderne, så snart de har 
mulighed herfor. 

eN SAMMeNlægNINg mellem lejernes 
lo og Danmarks lejerforeninger er meget 
tæt på at kunne realiseres. Planen er en sam-
menlægning i midten af næste år. Hvis de to 
lejer-organisationers baglande siger jA, vil 16 
års strid i lejerbevægelsen være bilagt.

god keMi
Foråret, sommeren og efteråret igennem har 
de to organisationers sammenslutning-udvalg 
holdt jævnlige møder. udvalget består af 
llo’s formand, Helene Toxværd, næstfor-
manden Poul Erik Jensen og cheføkonom 
Jesper Larsen. Danmarks lejerforeninger 

er repræsenteret ved formanden, Bodil 
Kjærum, landssekretær Henrik Stougaard og 
HB-medlem og hovedkasserer Søren Ram-
sing. Kemien i udvalget har været god og 
arbejdet er forløbet konstruktivt. Der har bl.a. 
været arbejdet med udkast til et arbejds- og 
principprogram, om love og om budget. 

FæLLes Hb-Møde og FæLLes kongres
Tanken er at præsentere planerne som en 
samlet ”pakke” for llo’s forretningsudvalg 
på udvalgets møder i denne og næste må-
ned. Danmarks lejerforening fremlægger 
”pakken” for sin daglige ledelse. efter disse 

drøftelser må man forudse en fase med tilret-
ninger, men før jul sendes planen ud til de to 
organisationers hovedbestyrelser til grundig 
gennemlæsning. Den 15. og 16. januar 
mødes begge hovedbestyrelser samtidig på 
en week-end konference på Fyn og drøfter 
planerne. Dette møde forventes at medføre 
nye tekniske og organisatoriske spørgsmål, 
som skal løses på hovedbestyrelsesmøder i 
marts. Den 28. og 29. maj næste år kan de 
sidste søm slås i på en fælles kongres. Vedta-
ges sammenlægningen her, kan den få effekt 
allerede fra 1. juni.
 KjH

Lejer-bevægelsen på vej mod samling

LLO’s hovedbestyrelse får planerne tilsendt i næste måned. Billedet er fra det seneste hovedbestyrelsesmøde i september, hvor Socialdemokraternes boligpolitiske ordfører, 
Thomas Jensen (i forgrunden), lagde op til politisk debat og dialog.
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poLitik ////// AF jeSPeR lARSeN, CHeFøKoNoM, lejeRNeS lo

Huslejereguleringen sikrer 
tryghed i boligen 
lavindkomsterne betaler en overpris  for at leje en ringe og dårlig bolig. 
Huslejereguleringen sikrer derimod  en bedre overensstemmelse mellem pris 
og kvalitet. 

I FoRRIge NuMMeR af Vi lejere blev et 
argument for huslejereguleringen grundigt 
gennemgået, nemlig det forhold, at huslejere-
guleringen sikrer at lejerne ikke betaler mere 
for at bo, end der betales i andre boligformer 
i Danmark. Huslejereguleringen sætter en 
overgrænse for lejen, der giver lejeren en 
boligudgift, som i gennemsnit nogenlunde 
balancerer med boligudgiftsniveauet i ejer - 
og andelsboligen.

de gode grunde
Men der er andre væsentlige argumenter for 
huslejereguleringen.

Befolkningsprognoserne viser, at der først 
vil være boliger nok i Danmark på den anden 
side af år 2030. Hvis der var nok af betale-
lige boliger, vil der ikke være en fare for store 
huslejestigninger, hvis udbud og efterspørgsel 

skulle bestemme lejen. Men især i storbyerne 
er der mangel på betalelige boliger. Manglen 
på betalelige boliger viser sig i dag ved, at der 
er mange tomme, dyre nyopførte boliger, selv 
om boliger opført efter 1991 endda har ret til 
fri lejefastsættelse. Markedsleje vil derfor føre 
til store huslejestigninger. Det er ikke over-
raskende, at beregninger fra Det økonomiske 
Råd (DøR) og lejelovskommissionens har 
vist, at markedsleje vil føre til et lejehop på 
40 % i gennemsnit, men mere i storbyerne. 
Alt i alt endnu en væsentlig grund til at fast-
holde huslejereguleringen.

reguLeringen koMpenserer
Det burde jo være således, at det er ligegyl-
digt om en person placerer sin opsparing i 
bank eller obligationer eller i ejerbolig/andels-
bolig. Beskatningen af opsparingen burde 

være så lige som mulig. Der økonomiske Råd 
har dokumenteret, at ejerboligen favoriseres 
voldsomt. Dette ulige forhold kompenserer 
huslejereguleringen. 

udenlandske videnskabelige undersøgelser 
viser, at markedsleje betyder, at lavindkom-
sterne betaler en overpris for at leje en ringe 
og dårlig bolig. Huslejereguleringen sikrer 
derimod en bedre overensstemmelse mellem 
pris og kvalitet.

private og aLMene boLiger
lad os forestille os, at der blev gennemført 
markedsleje i de 530.000 boliger i den pri-
vate udlejningssektor. Det vil betyde en stor 
huslejeforskel i forhold til den omkostnings-
bestemte leje i de 540.000 almene udlej-
ningsboliger. Velfærdskommissionens rapport 
i 2005 anbefalede, at den lavere leje i den 
almene sektor kun skulle kunne opretholdes, 
hvis de almene afdelinger påtog sig en særlig 
boligsocial forpligtelse. Altså: du kan vælge 
mellem lavere leje og samtidigt bo i et kvarter 
med mange på overførselsindkomst, eller du 
kan vælge at betale markedsleje og så bo i 
kvarter, hvor kommunerne ikke har anvis-
ningsret. Behøver man at kommentere dette 
nærmere? 

bunden ud aF kassen
gennemføres markedsleje vil bunden gå ud 
af de offentlige udgifter til boligsikring og 
boligydelse. lejernes boligudgift vil afhænge 
af de årlige finanslovsforhandlinger. Husleje-
reguleringen sikrer lejerne ro om boligudgif-
ten, og den sikrer, at lejerne ikke rammes af 
voldsomme såkaldte samspilsproblemer, hvis 
indkomsten stiger. Samspilsproblemet består 
i, at man ikke har noget ud af at få højere løn 
eller at arbejde mere, fordi forskellige tilskud 
fra det offentlige tilsvarende sættes ned, når 
ens indkomst stiger. 

Lad os forestille os, at der blev gennemført markedsleje i de 530.000 boliger i den private udlejningssektor. 
Det vil betyde en stor huslejeforskel i forhold til den omkostningsbestemte leje i de 540.000 almene udlejningsbo-
liger som f.eks. disse.
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poLitik ////// AF jeSPeR lARSeN, CHeFøKoNoM, lejeRNeS lo

FleRe DeBATINDlæg i medierne har 
foreslået huslejereguleringen fjernet, i det 
mindste således, at udlejere af ejerlejligheder 
og parcelhuse kan få fri leje. Forslaget har 
alvorlige konsekvenser for de svageste grup-
per på boligmarkedet. 

De svageste grupper er kort sagt alle, der 
ikke har råd til at købe en bolig, ikke har 
gode familieforbindelser til en ordinær ikke 
moderniseret privatejet udlejningsbolig, eller 
ikke har stået længe nok på en venteliste til 
en almen bolig. Det er den gruppe, som er i 
akut bolignød og som søger en bolig via an-
noncer i Den Blå Avis eller diverse internet-
sider. udbuddet af boliger består her typisk 
af korttidslejeboliger, såsom udlejning af 
ejerlejligheder eller fremleje af værelser eller 

andelsboliger. ofte er lejen sat langt højere 
end den lovlige leje. 

FordobLing aF HusLejen
Hvis lejen sættes fri vil den lovlige leje mere 
end fordobles. Som beskrevet i artiklen om 
huslejereguleringen på modsatte side i bla-
det, vil et frimarked føre til lejestigninger på 
40 % i gennemsnit, højere i byerne. Hvis 
lejen kun gives fri for en mindre del af boli-
gerne, nemlig ejerlejlighederne, vil lejestig-
ningerne ved udlejning blive endnu højere.   

Dernæst vil vi se eksplosion i kortidsud-
lejninger. For ejerlejligheden vil ikke blive 
udlejet for at give lejeren en tryg og varig 
bolig. Den udlejes indtil ejeren mener, at der 
kan sælges fordelagtigt. Derfor vil lejligheden 

blive udlejet tidsbegrænset, fx et til to år 
af gangen. Alternativt vil udlejeren lave en 
trappelejeaftale. Så stiger lejen så hurtigt, 
at lejeren efter kort tid alligevel tvinges til at 
flytte.

spekuLanterne viL trives
Spekulanterne på boligmarkedet vil få bedre 
muligheder. Velhavere med stor friværdi i 
huset og kommanditselskaber vil opkøbe 
ejerlejligheder. Køb nu, få alle udgifterne og 
mere til dækket ind ved udlejning, og sælg 
så, når det er gunstigt.

Resultatet vil blive, at flere og flere lejere 
skal bo med høj leje og vilkår, som betyder, at 
familien må sik-sakse sig rundt på boligmar-
kedet for at finde en tryg og varig bolig. 

Alvorlige konsekvenser af fri leje

Markedsleje vil føre til et lejehop på 40 pct. i gennemsnit - mest i storbyerne. Der vil ske en eksplosion i kortidsudlejninger. For ejerlejligheden vil ikke blive udlejet for at 
give lejeren en tryg og varig bolig. Den udlejes indtil ejeren mener, at der kan sælges fordelagtigt.
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uge eFTeR uge stiger antallet af familier, 
der sættes på gaden. Halvår efter halvår slår 
antallet nye kedelige rekorder.

Det er Domsstolsstyrelsen, der gør tallene 
op. De nyeste kvartalstal for 2010 tyder på, 
at vi kan ende på 5.000 udsættelser i år 
mod 3.912 i fjor og 3.762 i 2008. 

går man tilbage til 2002 var der kun 
1.863 lejere, der blev sat på gaden med 
fogedens hjælp. Siden den borgerlige re-
gering kom til i november 2001 er antallet 
altså mere end fordoblet og kan ende med 
en stigning på knap 170 pct. inden nytår.

Hvad gør regeringen så ved problemet? 
Socialministeriet har iværksat en informati-
onskampagne i form af plakater og pjecer. 
Ministeriet minder folk om, at de skal huske 
at betale husleje og kan man ikke finde ud 
af det, så skal man søge rådgivning hos sin 
kommune. Senere er kampagnen blevet 
fulgt op af en udmelding om, at man skal 
kunne kræve, at lejerne betaler deres hus-
leje over PBS.

en Hån
”Det er en hån mod fattige lejere, at man 
prøver at spise dem af med nogle banale 
råd om privatøkonomi”, siger formanden for 

llo, Helene Toxværd. ”Socialministeriet 
klynger sig til den illusion, at udsættelserne 
skyldes, at de udsatte lejere blot har et 
problem med at finde ud af at betale lejen 
til tiden. Altså at udsættelserne blot er et 
spørgsmål om at kunne finde ud af at tage 
huslejeopkrævningerne alvorligt. 

Nogle af udsættelserne skyldes utvivl-
somt, at lejere ikke kan overskue deres 
økonomi. men i en rapport fra 2008 slår 
SFI fast, at den primære grund til, at lejere 
ikke betaler deres husleje er, at de simpelt-
hen ikke har pengene på grund af en meget 
lav disponibel indkomst.  Skal vi bevæge os 
væk fra den virkningsløse hattedamepolitik, 
skal der sættes ind på flere områder: lav-
indkomstgrupperne skal sikres bedre økono-
mi, f.eks. ved at den individuelle boligstøtte 
forbedres. Helt overordnet handler det om at 
få bygget betalelige boliger  - også til lavt-
lønnede borgere. og så må regeringen se at 
få lukket for de huller, der betyder at betale-
lige boliger omdannes til dyre lejligheder. 
I dag sættes der 10 husstande på gaden, 
det gør der også i morgen og resten af ugen. 
Børn og voksne i tusindvis mister deres 
hjem. Det gælder om at handle nu”, siger 
llo-formanden.”  KjH

Landet rundt ////// 

Hele lANDeT:

Flere og flere og flere 
sættes på gaden

Hele lANDeT:

kurser og 
konferencer 2011
Beboerrepræsentationskursus
lørdag den 05. februar 2011

Lejeretskursus, lejers rettigheder m.v.
lørdag den 09. april 2011

Nævnskonference (HHE), husleje – og 
beboerklagenævn
lørdag den 07. maj 2011, (Dato er 
foreløbig).

Lejeretskursus, lejefastsættelsen
lørdag den 24. september 2011

Beboerrepræsentationskursus 
lørdag den 29. oktober 2011

Lejeretskonference (HKJ), nye domme
lørdag den 19. november 2011, (Dato 
er foreløbig).

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.

rettelse
en skrivefejl i en artikel i Vi lejere 
nr. 3/2010 gav anledning til en 
beklagelig misforståelse. 

I artiklen ”Næse til kommu-
nen i skimmelsag” står der i 2. 
spalte, linie 16, at ”Frederikshavn 
Kommune havde det synspunkt, 
at sagen skulle håndteres efter 
byfornyelsesloven”. Der skulle 
have stået almenboligloven, sådan 
som det også fremgår af sammen-
hængen ovenfor og i artiklen som 
helhed.

Det var netop kommunens fejl-
agtige opfattelse af dens pligter i 
forhold til byfornyelsesloven, der 
skabte problemet og gav anled-
ning til kritik fra Statsforvaltnin-
gen for Nordjylland.

     KjH
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KøBeNHAVN:

omstridt udlejer bliver politiker

RegIoN SyD/
VeSTSjællAND og 
øeRNe:

genvalg og
god økonomi
DeR VAR geNVAlg til alle poster, da 
llo i Region Syd/Vestsjælland og lol-
land-Falster holdt generalforsamling i 
grønnegades Kasserne i Næstved. 
Formanden, Jørgen Sonne, aflagde 
beretning. Kassereren, Poul Erik Jen-
sen, kunne konstatere, at regionen har 
et overskud, som er 65.000 kr. større 
end forventet. Det beror på en med-
lemstilgang, som er større end forud-
set. I det hele taget går det godt i hele 
regionen, konstaterede kassereren.

    KjH

lejeReNeS lo, Region øst, har holdt sin 
første ordinære generalforsamling med del-
tagere fra Rødovre/Hvidovre, Hovedstaden, 
Birkerød, Hillerød/Helsinge, glostrup og 
Brøndby. 
Formanden, Dorthe Larsen, glædede sig over 
et godt samarbejde det første år og kunne 
oplyse, at regionen har fået nyt logo.

På den organisatoriske front oplyste for-
manden, at llo i Hovedstaden tilbyder sin 
assistance til store beboelser og almene 
foreninger. Indstillinger til nævn, m.m. i 
kommuner uden llo-afdelinger koordineres 
af regionsbestyrelsen.
landsformanden, Helene Toxværd, der også 
er formand for lloiH, var tilstede og orien-
terede om det landspolitiske. Regeringens 

salg af almene boliger var oppe i debatten og 
regionsformanden og landsformanden frem-
hævede, at kun 46 lejligheder er blevet solgt 
på landsplan. Det viser, at boligsektoren har 
brugt mange penge ”til ingen verdens nytte”.

generalforsamlingen vedtog et sæt nye 
vedtægter og det blev besluttet fortsat at 
opkræve 1 kr. pr. medlem i kontingent.
Anni Thorsen, Birkerød, nyvalgtes til besty-
relsen. Det samme gjorde Bjarne Holmbom, 
Hovedstaden. De afløser henholdsvis Hen-
ning Poulsen, Birkerød, der afgik på grund 
af sygdom og Helene Toxværd, som er blevet 
landsformand. Til suppleanter nyvalgtes Jan 
Baltzersen, Hovedstaden og Conni Birkholm, 
Birkerød.  
 KjH

DeN oMSTRIDTe uDlejeR af ejendommen 
Baldersgade 55 på det ydre Nørrebro i Kø-
benhavn, Jens Sennefelder, er for alvor blevet 
politiker. I forvejen var han næstformand for 
Dansk Folkeparti i Hørsholm, hvor samleve-
ren, Gitte Burchard, det sidste år har repræ-
senteret partiet i kommunalbestyrelsen.

Men nu er jens Sennefelder blevet partiets 
formand. På denne måde varetages hele det 
lokale partiarbejde i Hørsholm fra samme 
adresse.
Den hidtidige formand, Anne Vase, valgte 
for nylig at trække sig i protest mod at være 
blevet modarbejdet af både gitte Burchard og 
jens Sennefelder. Det skriver hun i en mail 
til ugeavisen Hørsholm. Hun tilføjer, at hun 
også er utilfreds med gitte Burchards ønske 
om, ”at nybyggeri i Hørsholm kun skal være 
almene boliger og ikke ejerboliger”! De var 
også lodret uenige om Rema 1000-sagen i 
Hørsholm.

jens Sennefelder lufter i samme avis sin 
utilfredshed med Vi lejere’s omtale i nr. 
3/2010 af hans årelangde konflikter med 
sine lejere i Baldersgade. 

”ligesom de fleste andre udlejere i dette 
land har jeg været en tur igennem llos 
propagandamaskine. Det er så langt fra virke-
ligheden som det kan komme”, siger han til 
ugeavisen.

Avisen skriver ikke med ét ord, at beboer-
repræsentationen i Sennefelders ejendom har 
vundet 26 sager ud af 29 på fem år ved hus-
lejenævn, ankenævn og boligret mod deres 
udlejer. Til gengæld giver avisen spalteplads 
til denne beskyldning fra Sennefelder: ”jeg 
har to gange fået grønt lys af myndighederne 
til at byforny familieselskabets ejendom i 
Baldersgade på Nørrebro, men begge gange 
har et snævert flertal af lejerne sagt nej”.
Hertil siger sekretariatschef Claus Højte, llo 
i Hovedstaden:

”Det forholder sig modsat. lejerne sagde 

faktisk ja til byfornyelsen, men Sennefelder 
standsede det og jog arkitekten på flugt”.

lejerne har med stor interesse læst i sam-
me avis, at Sennefelder nu er

�i gang med at afvikle sin direktørrolle i fa-
milieselskabet, der ejer og byfornyer en række 
ejendomme i København�.
Den tidligere formand for beboerrepræsenta-
tionen, Michael Larsen, undrer sig: ”Hvad er 
det mon for en række ejendomme? og hvor 
langt mon han er med afviklingen?”

    KjH
Se også artiklen side 2

RegIoN øST:

to nye i ledelsen hos region øst

Byfornyelsen i Baldersgade 55 blev standset af Sennefelder. Han hævder nu, at det var lejerne, der sagde 
nej. På billedet ses beboerrepræsentant Frank Harders  der for nylig blev opsagt for anden gang på et halvt 
år.(Arkivfoto).
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Landet rundt ////// 

Vejle:

386 nye medlemmer i vejle
llo I HoRSeNS, der dækker Horsens, Vejle og He-
densted kommuner, fik i årets første halvår 386 nye 
medlemmer i alene i Vejle kommune. Derudover hen-
tede afdelingen 138.000 kr. hjem til medlemmer, der 
betalte for meget i husleje eller havde problemer med 
deres depositum.

Men, siger formanden, James Arbøl, ”Der er des-
værre fortsat mange lejere, som tror, at man er med-
lem af llo, når man blot man bor til leje. Det er man 
altså ikke automatisk”.

Arbøl har i den varme sommer været efter både 
Vejle og Horsens Kommune, som han mener, er for 
langsommelige i deres bekæmpelse af rotter i og om-
kring byernes lejemål. Det er sket efter henvendelser 
fra lejere, som ikke fik noget ud at bede deres udlejer 
gribe ind. I Horsens påstod advokaten for Zolo group 
A/S tværtimod, at lejeren mundtligt var blevet gjort 
bekendt med, at der var rotter i lejemålet. 

lejernes lo hjalp lejeren med at komme ud af 
lejemålet Kildegade 15B. 

     KjH
Kildegade 15 B i Horsens. Udlejerens advokat påstod, at lejeren havde fået at vide, at der var rotter i 
lejemålet. (Foto: James Arbøl)

Hele verden efterspørger boliger 
der er til at betale

verden rundt ////// 

DeN VeRDeNSoMSPæNDeNDe lejeror-
ganisation, IuT, mødtes de sidste dage af 
september til kongres i Prag. Fra dansk side 
deltog landsformand Helene Toxværd og 
Jørgen D. Jensen, Skive.

Kongressens hovedtema var betalelige 
boliger i en krisetid – nu efter en periode 
med voldsomme prisstigninger på fast ejen-
dom og huslejer. endnu engang blev det 
fastslået, at en vis sikkerhed i lejeforholdet 
kun er til stede i de lande, hvor lovgivnings-
magten sikrer lejerne beskyttelse. Akkurat 
som det i varierende grad er tilfældet i de 
nordiske lande.

Svenskeren Sven Bergenstråhle blev valgt 
som ny præsident for IuT. Han efterfølger 
en anden svensker med samme fornavn, 
nemlig Sven Carlsson, der har siddet på 
posten i seks år.

     
  KjH

Den ny præsident, Sven Bergenstråhle, ses i forgrunden til højre. Bag ham Helene Toxværd fra Danmark, ved 
siden af hende den finske formand, bag Helene Toxværd den norske formand og ved siden af hende den norske 
kontorleder. 



8  · V I  L E J E R E   V I  L E J E R E  ·  9

 poLitik  //////

Fra borgens verden… 
og fra vores: 

4 kontante 
svar fra LLo

FastHoLd reguLeringen!
Thomas Jensen, Socialdemokraternes boligordfører, kaldte socialmini-
steren i samråd d. 28. oktober med spørgsmålet: ”om ministeren kan 
garantere, at den borgerlige regering i denne valgperiode og under en 
eventuel fortsat borgerlig regering i næste valgperiode ikke ændrer på 
reglerne for huslejeregulering i private udlejningsejendomme?”

For llo er sagen helt klar: Huslejereguleringen skal fastholdes - 

uanset hvem der måtte have ansvaret for boligpolitikken efter næste 
valg. en fjernelse af huslejereguleringen vil være en katastrofe for 
mange, ganske almindelige familier og kun bidrage til det nærmest 
eksplosive antal udsættelser, vi ser i disse år. (Se i øvrigt ministerens 
svar og LLO’s kommentar på LLO’s hjemmeside: www.lejerneslo.dk)  

nedrivning er ingen Løsning

I sin åbningstale sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen bl.a. 
”Vi vil rive murene ned. Vi vil åbne ghettoerne mod samfundet.”  ”Vi 
skal turde sige, at nogle boligblokke skal rives ned. Det vil regerin-
gen afsætte en halv milliard kroner til.”  
Til dette siger llos formand, Helene Toxværd: ”Vi skal turde sige, 
at noget er tom retorik og symbolpolitik. At sætte penge af til ned-
rivning løser ingen problemer - tværtimod. Det skaber endnu større 
mangel på boliger for dem i samfundet, der har dårligst råd. Boliger-

ne er gode nok og ligger ikke tættere end så meget andet, der byg-
ges i disse år. Det handler ikke om så meget om boligernes fysiske 
udtryk, men om det, vi gør med dem. Vi skal tænke i helhedsløsnin-
ger, i beskæftigelse og selvfølgelig i sociale foranstaltninger, hvis der 
er sociale problemer. og så trænger vi til, at nogen for alvor kigger 
på grundvilkårene i den almene boligsektor - den boligsociale anvis-
ning. Så længe denne i praksis kun finder sted i de almene boliger, 
er det svært at ændre noget for alvor.  

vi Har ikke gHettoer

Heller ikke socialdemokraternes og SF’s forslag om 200 nye ghet-
tobetjente falder umiddelbart i god jord hos llo-formanden: ”Man 
må gå ud fra, at den politimæssige indsats i problemområderne 
allerede i dag afspejler de problemer, der er. At der pludselig skal 
sættes mere ind, virker som en bevidstløs fortsættelse af en symbol-
politik, der i bund og grund ikke løser nogen problemer, men egner 
sin fint til fjernsynet! Selvfølgelig skal der gøres noget i de belastede 
boligområder, men man må starte et helt andet sted. Vi er trætte af 
at høre om ghettoer, kriminelle bander og områder og borgere, der 
tilsyneladende ikke betragtes som en del af Danmark. Vi har ikke 

ghettoer i Danmark, men vi har en række boligområder, som ikke 
fungerer særlig godt. Vil man virkelig hjælpe disse områder på fode 
igen, så må man stille op med andet og mere end hård retorik og 
flere patruljerende betjente.  os så glæder vi os selvfølgelig over for-
slaget fra S og SF om, at landsbyggefonden skal ha’ mulighed for at 
renovere mere end planlagt. Det er meget mere perspektivrigt for de 
almene lejere. Ku’ vi så også lige få en udmelding om, at man agter 
at fjerne fingrene fra lejernes opsparing, så er vi faktisk allerede nået 
et stykke af vejen”, siger Helene Toxværd. 

en boLig - og en ny kjoLe

I liberal Alliance har man aldrig lagt skjul på, at man vil af med 
huslejereguleringen. Således har den politiske ordfører, Simon 
Emil Ammitzbøll, udtalt, at det bør være udbud og efterspørgsel, der 
fremover skal bestemme huslejen i det private udlejningsbyggeri. I 
llo betragter vi ikke boligen som noget, der skal styres af mere eller 

mindre tilfældige udsving på ejendoms- pengemarkedet. en bolig 
kan aldrig sidestilles med f.eks. køb af en ny kjole. Boligen er ikke 
et forbrugsgode. en ordentlig og betalelig bolig er en helt grundlæg-
gende forudsætning for at kunne fungere i dagligdagen og ikke no-
get, som skal være forbeholdt de bedrestillede, mener llo. 
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LLo HjæLper //////  AF KjelD HAMMeR

”Jeg tror 
jeg besvimer…”
lejernes lo skaffede en københavnsk lejer 695.000 kr. tilbage i for meget betalt 
husleje gennem fem år. men derudover får han sin månedlige husleje 
nedsat med 10.000 kr. Først da udlejeren krævede lejeren for et nyt køleskab, 
havde han fået nok.

eN DAg FløD BægeReT over for en 
lejer i det indre København. Mange gange 
havde han været utilfreds med sin udlejer, 
Datea A/S, og med skiftende administrato-
rer. Han syntes også, han betalte enormt 
meget i husleje sammenlignet med sine 
naboer. Men da han selv skulle betale et 
nyt køleskab, sagde han stop og gik til 
llo i Hovedstaden. llo bad om at se 
hans lejekontrakt.  

Nu har han fået 695.000 kr. tilbage i 
for meget betalt husleje. Derudover en 
klækkelig huslejenedsættelse på næsten 
10.000 kr. om måneden.

lejeren ønsker af personlige årsager 
ikke sit navn og sin adresse frem. Men 
han vil gerne fortælle sin historie. 

køLeskabet brød saMMen
”Sidst forår brød køleskabet sammen og 
jeg kontaktede selvfølgelig udlejer med 
henblik på reparation eller udskiftning”, 
fortæller han til Vi lejere. ”Administrator 
blev ved med at sige, at vi måtte se på 
det. efter to måneders betænkningstid 
og rykkere besluttede udlejeren sig for, at 
jeg kunne få et andet køleskab som ikke 
matchede det eksisterende. Så skete der 
intet i lang tid. I fire måneder var jeg uden 
køleskab. Så kom der en melding om, at 
jeg selv måtte stå for udgiften, og at det 
ikke var deres ansvar. jeg blev rasende og 
henvendte mig til llo i Hovedstaden.” 

sagsbeHandLingen i LLo
I llo fik sagsbehandler Azra Besic hans 
sag. Hun viser med hænderne, at mail-
korrespondancen og de efterfølgende 
papirer efterhånden fylder en halv meter i 
højden.

 ”Da jeg så hans første mail tænkte jeg: 
jeg må se hans lejekontrakt!”, fortæller 
Azra. ”Det sagde jeg så til ham i telefo-
nen. Da han kom med den, var jeg ikke 
i tvivl om, at hans sag skulle for husleje-
nævnet.”

Siden har Azra kørt sagen fra ende til 
anden med tal-hjælp fra juristen Henrik 
Gøttrup. 

lejeren fortsætter:
”jeg mente selv, at huslejen steg hurti-

gere, end hvad der var aftalen ifølge allon-
gen til min lejekontrakt. Det blev sværere 
og sværere at betale huslejen i takt med, 
at lejen steg i et aggressivt tempo. Så jeg 
var helt med på at indbringe sagen for 
huslejenævnet.

Da ordet huslejenævn kom administrator 

for øre, stod der meget hurtigt en nyt køle-
skab til mig, og resten førte til en sag der 
strakte sig over et år”. 

nævnets kendeLse
Huslejenævnet kom ligesom llo til den 
afgørelse, at lejeforholdet ikke er omfattet 
af boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2 
og at den stigning i huslejen, som lejeren 
har måttet betale i årevis, derfor er ulovlig. 
Nævnet har været ude for at besigtige lej-
ligheden, der er 195 kvm. stor og kostede 
21.000 kr. pr. måned, incl. forbrug. Dette 
beløb er nu nedbragt til ca.11.000 kr.

I sin afgørelse fra 26/1-2010 siger næv-
net, at udlejeren ”ikke har dokumenteret, 
at boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 3 
er iagttaget”. Denne bestemmelse handler 
om, at udlejeren har pligt til at orientere 
ejendommens øvrige beboere, inden le-
jemålet udlejes første gang efter paragraf 
5, stk. 2, som handler om ”fri” husleje-
fastsættelse. Da dette ikke er sket, skal 
lejeren betale husleje efter paragraf 5, 
stk. 1. Dermed fastsættes huslejen efter 
den omkostningsbestemte leje med tillæg 
for forbedringer og istandsættelser. Anke-
nævnet for de Københavnske Huslejenævn 
stadfæstede afgørelsen.

469.000 kr. af de i alt 695.000 kr. er 
for meget betalt husleje fem år tilbage. 
Resten er for meget depositum og renter.

”jeg besviMer!”
Da lejeren havde læst kendelsen igennem, 
sendte han straks en juhuuuu-mail til 
llo. ”jeg tror jeg besvimer igen om lidt”, 
skrev han og føjede til: “Det er jo helt 
vildt... jeg var ved at begynde at tude, da 
jeg læste det og har stadig ikke helt fattet 

Azra Besic i Lejernes LO kørte sagen fra ende til 
anden. Til allersidst reddede hun også lejeren fra at 
blive sagt op på grund af en ”fodfejl”.
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det. TuSIND TuSIND TAK FoR jeReS 
uVuRDeRlIge HjælP!” 

en FodFejL Med Happy end
også da han havde vundet sin sag med 
brask og bram, fik lejeren hjælp af llo. I 
sin glæde over det store beløb, han skulle 
have betalt tilbage, ”glemte” han nemlig 
at betale husleje i en måned, fordi han 
tænkte, at beløbet bare blev modregnet. 

”Men den går jo ikke. Faktisk kunne 
udlejeren have sagt vores medlem op på 
denne fodfejl. Sådan gik det heldigvis 
ikke”, smiler Azra.

Fantastisk støtte og HjæLp
lejeren selv, hvad mener han om hele 
sagsforløbet?

”Azra og Henrik har været en fantastisk 
støtte og hjælp, og det samme gælder re-

sten af llo. De har været gode til at spør-
ge om min indstilling til sagen og følge op. 
Fra min side føler man lidt, at man kæm-
per med bind for øjnene, da llo selvføl-
gelig ikke kan holde én dagligt orienteret. 
Men de har været meget tålmodige og 
gode til at besvare mine bekymringer. jeg 
vandt sagen i huslejenævnet allerede i 
februar, men derefter kom en nervepir-
rende ankefrist og efterfølgende en nerve-
pirrende ankesag i ankenævnet, som tog 
næsten 6 måneder. Derefter fulgte endnu 
en ankeperiode og en betalingsfrist. Til 
sidst mister man næsten troen på, at det 
vil lykkes, selvom jeg havde vundet sagen 
to gange. Det eneste jeg synes mangler i 
afgørelsens tekst er, at udlejeren aldrig har 
dokumenteret et påstået istandsættelses-
beløb på kr. 279.277,16, hvortil kommer 
hårde hvidevarer med kr. 67.318,00 eller 

i alt kr. 346.595,16. Dette beløb ligger 
nemlig til grund for beregningen af min 
nuværende husleje. Men udlejeren frem-
viste ikke en eneste kvittering eller noget 
som helst, og det mener jeg burde have 
stået i afgørelsen. Desuden er det ikke 
udlejer, men den tidligere lejer, der har 
betalt for denne istandsættelse.

Min konklusion er: 
Hvis man ved, at udlejeren snyder én, 

så skal man ikke sidde på hænderne og 
håbe på, at han kommer til besindelse. 
Man skal gå til llo, som hjælper én med 
en vurdering af, om sagen skal indbrin-
ges for huslejenævnet”. 

Landsformanden for Lejernes LO, Helene Toxværd, har regnet ud, at det beløb, lejeren endte med at få tilbage, da han klagede over selv at skulle betale et nyt køleskab, 
svarer til prisen for 300 standard-køleskabe eller 200 større køleskabe. ”Han kunne åbne en hel butik”, siger hun med et stort grin.

Fortsætter side 12
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 LLo HjæLper //////

13 mio. kr. tilbage til LLO’s medlemmer
I Hele 2009 HeNTeDe llo i Hovedstaden 9,1 mio. kr. 
tilbage til lejere, der blev startet op imod deres udlejere. Den 
11. oktober i år ringede medlemmernes virtuelle pengekasse 
med et samlet beløb på 13.362,06 kr.

Men selvom beløbet sætter rekord år efter år, så er der 
stadig alt for mange lejere, der snydes til at betale for meget 
i husleje uden at vide det. eksemplet på disse sider er et af 
dem, selvom det i sig selv er rekordstort.

Hvad bruger man 695.000 kr. til, som man helt uventet får 
ind af døren?

”Først og fremmest skal de bruges til champagne til 
hele llo Hovedstaden på Vester Voldgade. Det har jeg 
lovet dem siden februar og det har de fortjent. Så skal 
jeg finde på noget særligt til Azra, som også skal have en 
sjov måde at fejre det på og som fortjener en helt særlig 
tak for hendes kompetence og uvurderlige hjælp. jeg 
håber også at hun bliver forfremmet og jeg håber at kon-
toret er vildt stolte af hende! Dernæst har jeg tænkt mig 
at købe et godt sæt tøj, da der er huller i alle mine buk-
ser og derudover skal pengene sikre, at jeg kan betale 
husleje et godt stykke i fremtiden. jeg er selvstændig, og 
pengene har ikke hængt på træerne de sidste år, så det 
er helt fantastisk at have lavet en opsparing i for meget 
betalt husleje, der kan give lidt ro i privatøkonomien. 

endnu engang skal en dybfølt tak lyde til llo og 
Azra!” KjH

Champagne til alle i 
LLO Hovedstaden

Da han selv skulle betale et nyt køleskab, sagde han stop og gik til LLO i Hovedstaden.

lANDSFoRMANDeN FoR lejernes lo, 
Helene Toxværd, har nærlæst afgørelsen 
med stor interesse. 

”Den viser nemlig med stor tydelighed, 
hvor stor en fortjeneste udlejerne har 
på den paragraf, vi så længe har skældt 
ud over, nemlig boligreguleringslovens 
paragraf 5., stk. 2.”, siger hun. ”I dette 
tilfælde henter han alene på én lejlighed 
469.000 ekstra oveni sin normale fortje-
neste ved at leje ud i fem år. Kun fordi 
lejeren gik til llo, og vi efterfølgende tog 
sagen til huslejenævnet, måtte udlejeren 
”nøjes” med sin normale fortjeneste. 

Sagen viser klart, hvorfor udlejerne er 
så opsatte på at leje ud efter paragraf 5, 

stk.2. Profitten taler sit tydelige sprog. jeg 
synes også, at eksemplet endnu engang 
dokumenterer, at der i al beskedenhed er 
brug for en organisation som llo til at 
kigge selv store, professionelle administra-
torer over skuldrene.

MagtForHoLdet bLiver tydeLigt
Men der er endnu et vigtigt aspekt i sagen. 
De sidste to måneder har udlejer-repræsen-
tanter på stribe harceleret over, at lejere 
kan ”spekulere” sig til en lavere husleje, 
f.eks. med andelsboliger. Selvom denne 
sag handler om noget helt andet, viser den 
med al ønskelig tydelighed noget om både 
magtforhold og om, hvem der har adgang 

til at snyde hvem, hvis ikke lige lejeren er 
opmærksom.

Den enkelte lejer er ikke dum og skal 
ikke gå hjem og slå hovedet ind i væg-
gen, fordi han eller hun ikke kender loven. 
Sagen er, at loven desværre giver udle-
jerne mulighed for at omgå bestemmel-
serne, selvom loven er en beskyttelseslov. 
eksemplet her viser om noget, at der er 
brug for llo og brug for en forenkling og 
modernisering af loven, så vi kan få lukket 
de ”huller” og åbenlyse urimeligheder, der 
er i dag”.

     
  

 KjH

LLO’s formand: 
En profit der vil noget



12  · V I  L E J E R E   V I  L E J E R E  ·  13

I FoRBINDelSe MeD den store lovrevisi-
on af leje- og boligreguleringsloven i 1995 
ændres reglerne for huslejeregulering af 
småhuse. Småhuse er ejendomme, der 
pr. 1. januar 1995 indeholdt 6 eller færre 
beboelseslejligheder.

Før dette tidspunkt skulle disse ejen-
domme på samme måde som store ejen-
domme beregne en omkostningsbestemt 
leje, hvis udlejer ønskede en forhøjelse af 
lejen. udlejer skulle dokumentere, at hans 
driftsomkostninger var højere end hans 
lejeindtægt, og hvis han ikke kunne det, 
kunne han ikke kræve lejen forhøjet.

betingeLserne
De ændrede regler var begrundet i et 
ønske om at gøre det enklere at regulere 
lejen for små ejendomme, men at huslejen 
på den anden side ikke som følge heraf 
måtte blive højere end den husleje, der var 
gældende i store ejendomme med omkost-
ningsbestemt leje.

Reglerne fremgår af boligreguleringslo-
vens § 29c, hvor det bestemmes, at ud-
lejer kan varsle lejeforhøjelse og lejer kan 
kræve lejenedsættelse, hvis den gældende 
leje er væsentligt lavere eller højere end 
den leje der betales i store ejendomme, 
der er tilsvarende med hensyn til art, stør-
relse, beliggenhed, kvalitet, udstyr og ved-
ligeholdelsestilstand. 

udlejer skulle herefter ikke lave en de-
taljeret beregning, men kunne blot henvise 
til andre ejendommes leje. Det er så op til 
huslejenævn og domstole at kontrollere, at 
huslejen ikke overstiger den omkostnings-
bestemte leje.

ukLarHeden
efter sin ordlyd er disse regler uden und-
tagelse, men byfornyelsesloven indeholder 
regler der kræver, at huslejen i byfornyede 
ejendomme - både små og store - skal ske 
efter samme ”principper” som omkost-
ningsbestemt leje.

Det har været uklart, hvad der ligger i 
at huslejen skal fastsættes efter samme 
principper, og østre landsret har derfor 
skullet tage stilling hertil. 

udlejer var af den opfattelse, at blot 

lejen var korrekt, gjaldt varslingsreglerne 
ikke. omvendt var det lejers opfattelse, at 
hele systemet med en beregning krævedes 
for, at lejer kunne kontrollere budgets og 
princippernes rigtighed.

doMMen
I en dom af 30. marts 2010 bestemte 
landsretten, at det betyder, at småhuse 
der er byfornyede, skal varsles på helt 
samme måde som store ejendomme med 
omkostningsbestemt leje. Det medfører, 
at der skal udarbejdes et budget med ind-
tægter og udgifter, som skal varsles efter 

de særlige regler i boligreguleringslovens 
§ 12.

Baggrunden for at man har opretholdt 
kravet om budgetberegning er, at det of-
fentlige har betalt store beløb til genopret-
ning af ejendommene og derfor skal der 
være fuldstændigt gennemsigtighed med 
beregningen af huslejen. en udlejer må 
ikke kunne berige sig efter at have modta-
get de offentlige tilskud.

Dommen har skabt klarhed på området og 
lejerne bør være opmærksom herpå.

Lejeregulering 
i byfornyede småhuse

juridisk koMMentar ////// AF jAKoB BuSSe, ADVoKAT

I en dom af 30. marts 2010 bestemte landsretten, at det betyder, at småhuse der er byfornyede, skal varsles på 
helt samme måde som store ejendomme med omkostningsbestemt leje. D.v.s. budget med indtægter og udgifter. 
Sagen handlede om nr. 13 her på Frederiksberg.
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juleferie på Landssekretariatet
landssekretariatet holder lukket i julen fra tirsdag den 21. decem-
ber 2010 til fredag den 31. december 2010, begge dage inkl.
Vinterferie på Landssekretariatet
landssekretariatet holder lukket i vinterferien fra mandag den 14. 
februar 2011 til fredag den 18. februar 2011, begge dage inkl.

Horsens afdeling
afholder den årlige generalforsamling tirsdag den 1.februar.2011 kl. 
19. Sted: Hulvej 21
Tilmelding til afdelingen senest den 15.1.2011.
Bestyrelsen

kurser, konFerencer, MeddeLeLser //////

Horsens køber eget kontor
DeN yNgSTe DelTAgeR var fem dage gammel, den ældste omkring 
80 år, så alle generationer var repræsenteret, da lejernes lo i Horsens 
havde dobbeltfest i Horsens: 60 års-fest for afdelingens stiftelse og 40 
år med james Arbøl i spidsen.

Festen blev holdt i restaurant ”oasen” d. 28. august og blandt gæ-
sterne var bl.a. llo’s tidl. og nuværende landsformand, Klaus Hansen 
og Helene Toxværd. Alle medlemmer var inviteret og 60 tog imod tilbu-
det. De fik en rigtig jubilæumsfest med tre-fløjet middag, underhold-
ning ved Lasse & Mathilde og dans. ud på natten sluttede det hele 
med, at deltagerne i rundkreds - holdende hinanden i hænderne - sang 
”Skuld gammel venskab…” 

”Bomben”
Midt i festlighederne affyrede formanden, james Arbøl, en rigtig ”jubi-
læumsbombe”. 

Det var nyheden om, at afdelingen ikke længere skal være lejere i 
Smedegade, men har købt nye lokaler i ejendommen Hulvej 21, lige 
ved siden af Hulvej Skole. lokalerne ventes indviet med et åbent-hus-
arrangement i december efter ombygning og en større istandsættelse 
til 300.000 kr. Fremover får afdelingen mere end 100 kvadratmeter at 
virke på. Kontoret har fem rum, køkken og bad. Det bedste af det hele 
er, at llo Horsens sparer 35.000 kr. om året i husleje. 

Forrygende aktivitetsniveau
llo’s formand, Helene Toxværd, fremhævede i sin tale afdelingens for-
rygende aktivitetsniveau og evne til at sætte en dagsorden. Det gælder 
både boligspekulation generelt, huslejekontrol, rengøring og vedligehol-
delse af byens ejendomme eller skimmelsvamp. 

”I har aldrig været bange for at tage teten og bringe kritisable for-
hold op. om det så er i forhold til navngivne udlejere, kommunen, 
Folketinget eller andre  – frem det skal det nok komme”, sagde hun og 
tilføjede: ”og her spiller james altså en hovedrolle”. 

Klaus Hansen takkede både afdelingens ledelse og dens medlem-
mer. ”I har påvirket lovgivningen til glæde for mange. og I har forstået, 
at hvis man skal det, så må der være orden i dokumentationen”, sagde 
han. james Arbøl kvitterede med at udnævne Klaus Hansen til æres-
medlem.

       KjH

tilbud til medlemmer 
af Lejernes Lo i Hovedstaden
lejernes lo i Hovedstaden er andet end bare paragraffer. Vi arbejder 
på at skaffe vores medlemmer fordele på alle områder. Derfor har 
vi opsøgt et stort antal butikker og leverandører for at få rabatter til 
vores medlemmer.

Som du kan se på listen ”Medlemsrabatter” på www.llo.dk - Med-
lemsnettet, kan du få rabat på så forskellige ting som tandlæge-
hjælp, rejser og maling, blot du er medlem hos os og fremviser et 
gyldigt rabatkort. Denne liste vil vokse sig større og vil blive opdate-
ret jævnligt. Så klip Rabatkortet ud. Husk at skifte kortet ud, når du 
modtager det næste nummer af Vi lejere. 
Når du ringer til en leverandør, skal du oplyse, at det gælder tilbud i 
samarbejde med lejernes lo i Hovedstaden.

Kender du en butik eller leverandør, som måske også vil give llo-
medlemmer rabat, kan de kontakte os på info@llo.dk eller på telefon 
3311 3075 alle hverdage kl. 10-16, dog ikke fredag.

I den høje kælder her på Hulvej 21 får LLO Horsens nu eget kontor. Efter en 
større ombygning ventes kontoret taget i brug i næste måned.

Rabatkort for perioden 1. nov. til  28. feb. 20117
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x-ord //////  

vinder af x-ordet i nr 3/ 2010 blev:
elsebeth jette Dalsaa, Nordens Plads 4, 15, -10, 2000 Frederiksberg

Vind tre flasker Vin

Navn:

Adresse:

Postnr.      By:

Indsend krydsen 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 //////

tilmeld din kontingentbetaling til 
betalingsservice på www.llo.dk
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 regnska-
berne”, men at posthusene taster forkert i kodelinien. 
Når dette sker, har vi ikke mulighed for at placere 
indbetalingen på medlemsnummeret, men må føre 
beløbet på en fejlliste.

Vi skal derfor bede jer om – hvis I modtager et ryk-
kerbrev og har indbetalt kontingent – at sende en 
kopi af kvitteringen 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. Du kan tilmelde dig på www.llo.dk.   

ny hjemmeside
lejernes lo i Hovedstaden gik i september i luften 
med en ny hjemmeside på adressen www.llo.dk.
Den nye hjemmeside er opdelt i flere niveauer. umid-
delbart kommer man ind på det offentlige net, som 
kan ses af alle – medlemmer som ikke medlemmer. 

Medlemsnet
Som noget nyt kan man logge ind på vores Medlems-
net, hvor vi går mere i dybden med beskrivelse af love 
og regler, og giver aktuelle råd og vejledninger.
På Medlemsnettet kan du også finde vores pjecer 
og nyhedsbreve. Det er også på Medlemsnettet du 
kan se listen over de butikker der yder rabat, hvis du 
fremviser rabatkortet, som du kan klippe ud af bladet 
her. Der tilbydes også gode forsikringstilbud.
Adgangskode skiftes onsdag den 1. december

bestyrelsesnet
Bestyrelsesnettet er udviklet specielt til beboerre-
præsentanter og afdelingsbestyrelser med henblik på 
støtte til deres organisatoriske arbejde. Brugernavn 
og password skiftes 4 gange om året og det nye pass-
word offentliggøres på Bestyrelsesnettet 6 uger før 
det skiftes.

julelukket
Vi holder julelukket fra og med torsdag den 23. de-
cember. Sekretariatet er åbent igen mandag den 3. 
januar. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 
med tak for samarbejdet i 2010.
                                          

Medlemstilbud til 
beboerrepræsentanter/bestyrelser
FyRaFtENSaRRaNgEmENtER KL. 16.30 – 17.30  - 
FOR aLLE BEBOERE i EJENDOmmEN
Vi har udvalgt emnerne efter de spørgsmål, vi oftest bliver stillet. øn-
sker du andre oplæg end dem vi tilbyder her, så ring til os – så vil vi 
forsøge at tilrettelægge dem.  
Dette tilbud ligger ud over, hvad det normale kontingent kan finansie-
re. Derfor har vi valgt at opkræve et gebyr pr. arrangement på 1.000 
kr. gebyret dækker, at den byggesagkyndige komme ud i ejendommen 
(i et mødelokale i nærheden, i en lejlighed eller i et eventuelt beboer-
lokale), holder et oplæg og svarer på spørgsmål i ca. 1 time og eventu-
elt udleverer skriftligt informationsmateriale.
- Hent viden til beboerne i din ejendom: lejernes lo i Hovedstadens 
byggesagkyndige kommer til ejendommen til et fyraftensmøde, hvortil 
du kan invitere lejerne i ejendommen. 
 
1) FRaFLytNiNg, HVORDaN gøR maN Og HVORDaN 
gøR maN iKKE? 
Den byggesagkyndige (som udfører flyttesyn) fortæller, hvordan man 
skal aflevere sin lejlighed, når man flytter – afhængigt af lejekontrak-
ten – samt hvad der er af faldgruber, som man kan undgå – krydret 
med eksempler fra llo´s daglige arbejde. Herefter mulighed for at 
stille spørgsmål. 
 
2) iNDVENDig VEDLigEHOLDELSE – 
HVaD ER DEt Og HVaD BEtyDER DEt FOR mig?  
Den byggesagkyndige fortæller om omfanget af den indvendige vedli-
geholdelse samt hvad du kan og må – afhængigt af din lejekontrakt. 
Herefter mulighed for at stille spørgsmål. 
 
3) HVORDaN FUNgERER VaRmEN 
Og HVORDaN SpaRER maN på DEN? 
Den byggesagkyndige fortæller om hvordan et fjernvarmeanlæg er 
skruet sammen i en etageejendom og gennemgår de typer, man nor-
malt ser. endvidere gennemgås hvordan man skal varme op for at få 
maksimalt udbytte af sine varmekroner og hvordan man går sine var-
meapparater efter, hvis de ikke virker rigtigt. 
Herefter mulighed for at stille spørgsmål. 
 
4) HVORDaN UNDgåR DU SKimmELSVamp? 
åRSagER Og aFHJæLpNiNg 
Den byggesagkyndige fortæller om årsager til skimmelsvamp og hvor-
dan man undgår det, samt hvad man skal være opmærksom på hvis 
uheldet er ude og der er skimmelsvamp i ens bolig.. 
Herefter mulighed for at stille spørgsmål. 
 
5) HVORDaN FåR DU StyR på FUgtEN i DiN LEJLigHED? 
en ”nede på jorden” gennemgang af luftens relative fugtighed og 
hvordan den fungerer - og hvordan luftens fugtighed kan hænge sam-
men med vores gode – eller dårlige - vaner og hvad det betyder for 
indeklimaet i ens bolig. 
Herefter mulighed for at stille spørgsmål.
Kontakt os med forslag til en dato for jeres møde på 3311 3075 el-
ler via mail til info@llo.dk  - skriv venligst ”Fyraftensarrangement” i 
emnefeltet. 
 
(Pris pr. arrangement 1.000 kr., beboerrepræsentationen/bestyrelsen 
sørger for lokale m.m. )
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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 
lejligheden skal afleveres. ofte er der også sket det, at man ved over-
tagelsen 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 – gra-
tis - 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 2.750 kr. inkl. moms, hvis du er med-
lem af lejernes lo i Hovedstaden og 3.500 kr. hvis du ikke er med-
lem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 
50 m2.  

Indflytningssyn (skal ske højst en uge efter, at du har overtaget 
lejligheden) 
•  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 2.750 kr. inkl. moms, hvis du er medlem af 
lejernes lo i Hovedstaden og 3.500 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 2.750 kr. inkl. 
moms, hvis du er medlem af lejernes lo i Hovedstaden og 3.500 kr., 
hvis du ikke er medlem. Får du udført både et vejledende flyttesyn 
og et flyttesyn med udlejer er den samlede pris 5.000 kr., hvis du er 
medlem og 6.500 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 Kø-
benhavns, Frederiksberg, dragør, tårnby, gladsaxe og gentofte kom-
muner. Uden for dette område beregnes der også kørselstid. 
 
 
Andre behov 
du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammenhænge. 
timeprisen er 1000 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  

tiLbud tiL MedLeMMer aF LLo i Hovedstaden
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FoR TRe åR SIDeN SToD en mand uden-
for llo på hovedgaden i Birkerød med fire 
plastikposer. Dem gav han til John Heste-
have. Manden med posen var den afgående 
formand og i poserne lå der bilag og papirer 
hulter til bulter. Den dag blev nulpunktet 
i afdelingens historie og john Hestehave 
kalder tiden, der fulgte, ”en grim tid”. Men 
det var også datoen for en ny start. Nu er 
”bøtten” vendt. en lille, men effektiv besty-
relse har vendt op og ned på mange ting i 
kontoret på Hovedgaden 9 og medlemmerne 
strømmer til. 

Medlemsservicen er kommet i højsædet 
og nye medlemmer ”fra nær og fjern” står   
ligefrem i kø ude på fortovet, når afdelingen 
har træffetid om mandagen fra 15 til 19 og 
ellers servicerer medlemmer og boligforenin-
ger gennem telefonen.

opskriFten på succes
Men hvordan vender man ”bøtten” og hvad 
er der sket?
Vi lejere og landsformand Helene Toxværd 
træffer hele bestyrelsen, tre sagsbehandlere 
og to erfarne medarbejdere fra hovedstads-
afdelingen en onsdag efter telefontræffe-tid. 
Det har været endnu en travl dag på konto-
ret. Snakken går livligt og glæden over den 
gode udvikling er smittende. 
”Vi har det først og fremmest godt med 
hinanden”, siger john Hestehave. Conny 
Birkholm, det har siddet 20 år i bestyrelsen, 
skynder sig at føje til: ”Men vi er også blevet 
forsigtige! Vi var hele nede og suge grund-
vand”. Hun fortæller, hvordan det lykkedes 
at overtale Anni Thorsen til at blive formand 
og at Anni lidt nølende accepterede. Selv 
siger Anni Thorsen: ”Det er kammeratskabet 
og den gode kemi, der gør det. Men det er 
også vigtigt, at vi kan delegere arbejde ud til 
hinanden og efterfølgende holde kontakt på 
mail, telefon og SMS. I forhold til medlem-
merne er det vigtigt, at de får en venlig mod-
tagelse. Når de så konstaterer, at de også får 

en ordentlig behandling af deres sag, og det 
bliver kendt, at man virkelig får hjælp her-
nede, så er det, at tingene rykker”.

Det sidste kan det sættes konkrete tal 
på. I september rundede afdelingen 1.600 
medlemmer mod 1.450 for et år siden og 
Anni Thorsen håber på 2.000 medlemmer 
ved årsskiftet. ”Sikken et nytår, vi kunne 
fejre”, siger hun.

køber HjæLp i Hovedstaden
Succes’en og de nye tider giver hun gerne 
llo i Hovedstaden en stor del af æren for. 
Birkerød har nemlig indgået en aftale med 
hovedstadsafdelingen om, at folk herfra 
klarer sagsbehandlingen og administrationen 

af bl.a. kontingent – mod betaling naturlig-
vis. Det betyder, at en fast sagsbehandler fra 
lloiH bistår afdelingens egen sagsbehand-
ler, Sandra Wøldicke, med de indkomne 
og verserende sager. De første to år var det 
Robert Nedergaard, senere Anders Svend-
sen og nu Kurt Jeppesen. I ”baghånden” 
sidder to af hovedstadsafdelingens mest 
erfarne medarbejdere, Karin Norup som har 
ansvaret for kontorets daglige drift, og Claus 
Højte, som har det overordnede ansvar for 
lloiH´s bistand til Birkerød.

 john Hestehave: ”Det var netop vigtigt, at 
det blev lige præcis de to. De fortjener tak 
og ros”.

Claus Højte sammenfatter det daglige 

LLo ////// AF KjelD HAMMeR

birkerød:

Bøtten vendt: på vej 
mod 2.000 medlemmer

Tre sagsbehandlere dækker tre generationer ind på kontoret. Fra venstre: Astrid Juul, Kurt Jeppesen og Sandra 
Wøldicke. Astrid Juul bor i ejendommen og har haft sin gang på kontoret siden 1950’erne, da lokalerne var et 
advokatkontor og hun var ansat der. Astrid hjælper stadig til på kontoret. Næste år fylder hun 80 år.
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eT KNeBeNT FleRTAl i Kollektivbyen grantoften i Ballerup har 
opsagt den fælles aftale med llo fra 1/1 2011. Fra denne dag 
står lejerne derfor uden llo´s hjælp, hvis de får problemer med 
deres bolig. Men du kan blive personligt medlem hos os og få 
hele apparatet ”i ryggen”, hvis det bliver nødvendigt.

Vi har et tilbud til dig, hvis du bor i grantoften. Såfremt du 
melder dig til inden 1. januar, bliver du medlem på lejernes lo i 
Hovedstadens laveste kontingentsats. Den er 440 kr. hvert halve 
år. Ved at melde dig til nu, sparer du 500 kr. på det første års 
medlemskab.

Ring til os, skriv til os eller mail til os og fortæl, at du bor i 
grantoften. Så kan du blive personligt medlem på den laveste 
kontingentsats fra 1/1 2011. Du kan samtidig få svar på alle 
spørgsmål om medlemskab.

Som medlem af llo har du adgang til rådgivning og sagshjælp 
om din bolig. Vores telefonrådgivning er åben mandag-torsdag fra 
10-14. Du kan også tale personligt med en rådgiver. Som med-
lem har du adgang til Medlemsnet på www.llo og du kan få rabat 
i en række butikker.  Med et medlemskab støtter du desuden 
arbejdet for flere rettigheder for alle, som bor til leje.

tiLbud tiL Lejere i grantoFten

Kollektivbyen Grantoften i Ballerup er Danmarks største almene boligbebyg-
gelse med 1341 lejligheder, 5.000 beboere, skole, hotel, center og daginstitu-
tion. Et knebent flertal har nu opsagt en fælles aftale med LLO. Derfor har vi 
et tilbud til de enkelte lejere.

arbejde i Birkerød på den måde, at den fri-
villige bestyrelse laver beslutningerne og at 
lloiH laver det professionelle papirarbejde. 
”Bestyrelsen har hjertet på rette sted, men 
den har også forstået at give slip de rigtige 
steder. Så er det, at succes avler succes.”

Conny Birkholm: ”Arbejdsformen var 
fremtvunget af situationen, men formen blev 
ganske rigtigt en succes”. 

Anni Thorsen: ”jeg har lige siddet og glæ-

det mig over regnskabet og over, at gælden 
er ved helt at forsvinde”.

ukrudt og vin
Den gode kemi på kontoret og de nye til-
stande slår igennem helt nede i detaljerne. 
gardinerne vaskes og stryges nu regelmæs-
sigt og ukrudtet på fortovet fjernes i takt 
med, at det viser sig, lidt luksus er der 
også plads til i form af småkager til kaffen 

og når der en sjælden gang åbnes en flaske 
vin i bestyrelsen, så drikkes den altså nu 
af rigtige glas – ikke af plastikglas. Til gen-
gæld indkøbt på genbrug, som formanden 
pointerer. Kontorets historie og kontinuitet 
er repræsenteres af Astrid Juul, der bor i 
ejendommen og har haft sin gang på kon-
toret siden 1950’erne, da lokalerne var et 
advokatkontor og hun var ansat der. Astrid 
hjælper stadig til på kontoret. Næste år 
fylder hun 80 år.

dækker seks koMMuner
llo Birkerød dækker seks kommuner i 
Nordsjælland: Allerød, Rudersdal, Furesø, 
Helsingør, Hørsholm og Fredensborg. Afde-
lingen overvejer at kalde sig llo Nordsjæl-
land. ”Det afspejler bedre bredden og de 
faktiske forhold”, siger formanden.

landsformand Helene Toxværd noterer 
sig pointet og hun er imponeret over ud-
viklingen i Birkerød. Det bekræfter hende i 
antagelsen om, at ”hver gang en glad lejer 
går ud af døren, så har vi en ny ambassadør 
for llo. Den positive spiral kommer også 
til udtryk ved, at hver gang, vi har været i 
pressen, så genererer det medlemmer. Det 
kan man også bruge lokalt. Vi skal fortælle 
de gode historier og løfte hinanden. også 
gerne klappe hinanden lidt på skulderen og 
sige til os selv, at dette her, det gør vi altså 
godt!”.

Det tidligere advokatkontor er nu en LLO-afdeling med 1.600 medlemmer. På trappen ses fra venstre forrest: 
Conny Birkholm, Anni Thorsen, landsformand Helene Toxværd, Sandra Wøldicke, John Hestehave, Karin Norup, 
Astrid Juul, Kurt Jeppesen og Claus Højte. 



”MAN KeNDeR IKKe SINe MeDMeNNeSKeR, før man har lejet 
et hus af dem”, sagde Lasse Helner fra den kendte musik-duo, 
lasse & Mathilde, da parret som aftenens overraskelse optrådte 
til llo Horsens afdelings jubilæumsfest 28. august.

Bemærkningen høstede stort bifald, men bag den ligger en 
ubehagelig lejersag, som parret havde kørende med deres udlejer 
i Svendborg. Sagen gjorde dem til medlemmer af llo Horsens. 
Den handler om ”Skovgården”, som lasse & Mathilde lejede i 
2008 med forkøbsret.

god udgang
Konflikten drejer sig både om et utæt tag, utætte og rådne vindu-
er samt forskellige andre vedligeholdelsesmangler. endvidere om 
betalingen for gårdens store varmeforbrug. Men først og fremmest 
om en investering på minimum 350.000 kr., som parret foretog i 
hestebokse og indretningen af et musikrum. 
”Det var aftalt, at vi skulle have de 200.000 godtgjort af ud-
lejeren, Niels Petterson, men han snød os”, fortæller Mathilde 
Bondo til Vi lejere. ”Pengene kom aldrig og kommunikationen 
har mildt sagt været vanskelig. Nu går sagen til inkasso”.

et tilbud fra lasse & Mathilde om, at de købte ”Skovgården” 
eller fraflyttede den mod godtgørelse af det, de havde investeret, 
blev afvist som værende ”langt fra virkeligheden”. De sidste dage 
af september havde parret fået nok, sagde op og flyttede 1. no-
vember.

”Vi kunne ikke mere. Nu har vi fundet en stabil og troværdig 
udlejer tæt på lundeborg”, siger Mathilde. ”Vi trænger til at få 
en anden og positiv energi ind i vores liv igen. og så sparer vi 
minimum 6.000 kr. pr. måned. Så når det skulle være, så er det 
en god udgang. Vi er flyttet ind på en anden gammel gård med 
atmosfære og historie. Det der med gamle gårde og mange kva-
dratmeter er ligesom gået os i blodet”. 

tak tiL LLo Horsens
lasse & Mathilde fik undervejs hjælp i llo og ”syntes, de ville 

gøre lidt til gengæld” og deltog i hele festen. ”Vi er glade for, at 
vi er medlemmer her”, sagde Mathilde og lasse føjede til: ”Det 
er godt, at der er nogen, som vil gribe fat om tingene”. Så gav de 
ørehængeren ”Fyn er fin…” og sluttede underholdningen med et 
løfte: ”Vi kommer gerne om 10 år til næste jubilæum og siger tak 
for det gode arbejde, I gør”.

nyt dobbeLtaLbuM
I samme uge, som parret optrådte i Horsens, kunne parret fejre 
deres eget, helt personlige jubilæum. om mandagen udgav de 
nemlig et dobbeltalbum med cd og dvd under titlen “Alle de 
bedste”, der markerer deres 35-års jubilæum. 

Se også artiklen side 14

LLo HjæLper  //////  AF KjelD HAMMeR
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Lasse & Mathilde 
snydt af udlejer

”Vi er glade for, at vi er medlemmer her”, sagde Mathilde Bondo i Horsens.
Og Lasse Helner rammede det hele ind: ”Man kender ikke sine medmennesker, før 

man har lejet et hus af dem!”


