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3 spørgsmål til
Lars Løkke
Hver arbejdsdag – året rundt –
sættes 15 husstande på gaden med tvang.
Tallet stiger år for år og er
fordoblet siden 2005.
Hvad vil du gøre for at nedbringe dette tal?
Der er brug for boliger, der er til at betale og
brug for bedre boligstøtteordninger
for de allerdårligst stillede.
Hvad vil du gøre for at sikre dette?
Trods mangel på boliger bygges der stadig
alt for få familie- og ungdomsboliger.
Hvad vil du gøre for at få gang i boligbyggeriet igen?

Med venlig hilsen
Helene Toxværd
Landsformand
Lejernes LO

www.lejerneslo.dk
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FoKus på boligpolitikken
med ganske almindelige job og ganske almindelige indBoligpolitikken har haft utrolig
tægter.
trange kår i efterhånden mange år – En boHelt konkret viser vores ajourføring af socialministeriets
ligminister har vi ikke og boligministeriet er
nedlagt, de forskellige funktioner er splittet beregninger fra 2005, at der mangler 200.000 boliger.
Regeringens behovsvurdering er forældet. Behovet for boop og er med rund hånd spredt til andre
liger, der er til at betale, er vokset voldsomt. Enhver, der
ressortområder. Der har manglet både fokender til problemerne med at finde bolig i København
kus på og interesse for boligpolitikken.
eller Århus ved dette.
I LLO har vi en lang række konkrete ønsker til en kommende regering. Og vi ønsker, at der
Vi har en boligpolitik, hvor de rige køber en
bliver sat fokus på boligpolitikken i den
nr.
2 ·
ma
j
ejerlejlighed til deres børn, mens
valgkamp, der munder ud i et folke201
1
andre må leje midtingsvalg senest til november. For hvad
l e j
e r n
e s
lertidige lejemål, deer i grunden vigtigt for den enkelte
l o ’
s m
e d
l e m
leboliger,
meget dyre
lejer - for LLO som interesseorganis b l
a d
usælgelige ejerlejlighesation - og for hele samfundet? Det
der eller dyre, modernier det, vi har forsøgt at ramme med
serede lejligheder. Prode tre spørgsmål på forsiden. Det er
gnoserne for det støttede
det, der er den konkrete baggrund
byggeri for 2011 viser af
for, at vi rydder forsiden og spø’r
særlige grunde et meget
Lars Løkke Rasmussen:
Hver ar
bejdsd
ag – år
sættes
et run
15 hu
sstand
dt –
Tallet
højt
niveau. Men i 2012 er
Hvad skal der gøres for at nede på ga
stiger
den m
år for
fordob
ed tvan
år og
let sid
er
g.
en 20
Hvad vi
05.
det
slut,
og det er på tide,
bringe antallet af udsættelser?
l du gø
re for at
nedbrin
ge dette
der er
tal?
brug fo
at
Folketinget
tager fat på
Hvad vil du gøre for at sikre
brug fo
r bolige
r bedre
r, der
er til at
for de
allerd boligstøtteo
betale
problemet,
vedkender
sig sit
bedre boligstøtteordninger?
år
rd
Hvad vi
og
ligst st
ninge
l du gø
r
re for at illede.
sikre de
tte?
Trods
ansvar
og
ændrer
lovgivninHvad vil du gøre for at få
mange
lp
alt for
få fam å boliger by
ilie- og
gges d
Hvad vi
gen, således at boligbyggeriet
gang i boligbyggeriet igen?
er stad
l du gø
re for at ungdomsb
ig
olig
få gang
i boligby er.
ggeriet
sikres
ud fra en behovsmåling.
Tre korte spørgsmål som vi
igen?
Med ve
nl
Helene ig hilsen
Toxværd
Finansieringen
skal forbedres og
også har sendt til den måske
Landsfor
Lejernes mand
LO
de enkelte kommuner skal have
kommende regeringsleder,
fastsat egentlige kvoter for det
oppositionens leder og
almene udlejningsbyggeri.
formand for socialdemowww.l
ejerne
kraterne, Helle Thorning
slo.dk
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kommende ny regering er lang.
Det er vigtige spørgsStråmandsudlejningen florerer stamål og vi har brug for konkrete og
dig, og stadig flere bor på usikre,
klare svar!
tidsbegrænsede kontrakter
Og derfor lover vi at bringe svarene på vores hjemmeog betaler mere eller mindre åbenlyst
side og i Vi Lejere så snart vi modtager dem!
husleje i brune kuverter…
Og endelig er der huslejereguleringen - som godt nok er
Vi ser frem til svarene, for vi mener ikke, at vi som
fuld af huller, som skal lukkes – men som også skal videsamfund kan eller skal leve med, at stadig flere børn skal
reføres efter et valg.
opleve at blive sat ud af deres hjem, miste deres trygge
Vi har ikke glemt, at statsministeren i folketingssalen
omgivelser, legekammerater, skole etc. Antallet af udhar lovet at svare på spørgsmålet om huslejereguleringen
sættelser har været støt stigende i årevis, og vi mangler
– og uanset om vinderen af valget bliver Lars Løkke eller
konkrete bud på, hvordan vi får stoppet denne uhyggelige
Helle Thorning skal lejerne have klar besked – og vi spørstigning.
Vi håber også at få svar på, hvad der skal gøres for at få ger derfor dem begge:
Vi du garantere en fortsat huslejeregulering og vil du
bedre boligstøtteordninger og gang i boligbyggeriet igen.
lukke hullerne i loven?
For der mangler boliger. Der mangler boliger, der er til
at betale for ganske almindelige mennesker, mennesker
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Fra Borgens
verden…
og fra vores:
Skattefradraget i boligjobplanen mest for boligejerne
Folketinget har vedtaget en såkaldt boligjobplan. Boligejere og lejere
kan få skattefradrag for visse typer af vedligeholdelse – og forbedringsarbejder. Desværre gælder ordningen ikke for kollektive arbejder
gennemført af en udlejer. Og selv om ordningen ifølge skatteministeren ikke var beregnet til at blive brugt ved fraflytningsarbejder,

kan det alligevel lade sig gøre - det er bare gjort rigtigt besværligt for
lejerne. LLO’s formand, Helene Toxværd, er ”virkelig skuffet”. Hun
siger: ”Det er en skandale, at vi endnu engang ser, at de danske
lejere af regeringen bliver placeret allersidst i køen, når der uddeles
skattelettelser og goder”.

Socialdemokraterne og SF på banen med gode lejerforslag
”Det er godt at se forslag fra nogle partier, som er beregnet på at
give lejerne bedre vilkår. Ikke alt er lige færdigtænkt, men hensigten
er god nok,” siger Helene Toxværd. ”Socialdemokraterne har set,
at lejernes rettigheder ved fraflytning skal forbedres og at lejerens
indestående depositum selvfølgelig bør forrentes. Og SF har set, at

reglerne om indgreb overfor uefterrettelige udlejere skal styrkes. Mon
ikke vi efter et valg kan få en mere bred enighed herom? Flere partier slutter op om substansen i forslagene, og hvis vi bliver spurgt, så
har LLO såmænd også forbedringer liggende i skuffen - for eksempel
en autorisationsordning for udlejere.”

Energiforslag fra Folketinget efterlyses
I foråret afleverede tænketanken Concito en rapport der viste, at
energiforbruget i den private udlejningssektor kan og skal nedsættes. I Folketinget afløser den ene energipolitiske debat den anden
og her i efteråret går det løs igen. Og selvfølgelig er lejerne med.
Både videnskabelige undersøgelse og vore erfaringer fra sagsbehandlingen viser, at lejerne gerne vil have energiforbedringer og at
man også gerne vil betale for dem. ”Men det er et problem, at udle-

jerne hellere vil bruge pengene på at modernisere lejlighederne indvendigt ved genudlejning, fordi det giver ret til en markedslignende
leje. Hermed bliver miljøet taberen”, siger Helene Toxværd. ”Derfor
bør regeringen genfremsætte sit forslag om stop for modernisering
ved genudlejning i ejendomme med dårlig energitilstand. Hvis ikke
bør oppositionen vågne op”

Huslejereguleringen
Det er den enkelte kommune og ikke Folketinget, der beslutter,
om boligreguleringslovens bestemmelser om huslejeregulering skal
være gældende i kommunen. De fleste kommuner har vedtaget, at
reguleringen skal gælde, men der er enkelte sving kommuner, der

hopper af og på, ikke mindst i Vestjylland. ”Det styrker ikke gennemsigtigheden for hverken lejerne eller udlejerne. Det ville være
rart, hvis der gjaldt ensartede regler i hele landet på dette område”,
siger Helene Toxværd.
VI LEJERE
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Af Kjeld Hammer

LLO støtter (også) Thomas fra Amager
Vi lejere har tidligere præsenteret fem LLO-medlemmer,
som stiller op til Folketinget ved det kommende valg for tre
forskellige partier. I dette nummer præsenterer vi endnu én.
Det er Thomas Bøgh fra Københavns Storkreds, der har været

medlem af LLO i flere år, men først blev folketingskandidat i
december 2009. Også Thomas fra Amager får LLO’s fulde støtte i valgkampen. På valgdagen er det vigtigt for kandidaterne at
få flest mulige personlige stemmer.

Thomas Bøgh – socialdemokraterne
Københavns Storkreds
www.thomasboegh.dk

Thomas Bøgh er 40 år og fra Skive, men har boet
i København de sidste 11 år. Han er cand. mag. i
historie og samfundsfag fra Københavns Universitet
og har de sidste 6 år været ansat i Team Copenhagen. Forinden var han embedsmand i Københavns
Kommunes kultur- og fritidsforvaltning.
Team Copenhagen er en selvejende institution,
der skal fremme elitesportens vilkår i København.
Hans opgave her er at udvikle og fremme de lokale
idrætsforeningers generelle kompetencer, så byen
får gode elitemæssige resultater, men også sådan,
at det skaber bedre vilkår i bredden. Selv er Thomas
Bøgh tidligere atletikudøver på højt plan.
I december 2009 blev han på flere opfordringer folketingskandidat for socialdemokraterne i 2. kreds i Københavns Storkreds. Han havde fået lyst til at kunne
påvirke beslutningerne direkte og ikke nøjes med embedsmandsrollen. Ved det
kommende valg spår han selv, at han har en ”habil chance” for at blive valgt ind.
Han er et nyt ansigt, men kredsen har før givet valg, siger han.
Privat har Thomas Bøgh været en ”glad” lejer siden han flyttede hjemmefra som
19-årig og han er i den grad med på at tale lejernes sag. Han og hustruen er begge
medlemmer af LLO og interessen for lejernes rettigheder går bl.a. tilbage til en sag,
som parret førte mod deres udlejer på Amager i 2008-2009. Dengang fik de god
hjælp i LLO i Hovedstaden.
Deres ejendom med 6 lejemål var blevet solgt og efter en modernisering præsenterede den ny ejer sine lejere for en meget kraftig lejeforhøjelse. Den blev nedsat
i Huslejenævnet. Thomas var tilfreds og bor stadig i ejendommen sammen med
hustruen og to børn. ”Sagen gav mig af gode grunde et positivt forhold til LLO.
Jeg kunne se, at det nyttede at være medlem. Men LLO er også en nødvendighed.
Lejeloven er så kompleks, at man ikke kan klare det selv. Det var mit held, at LLO
fandtes”, siger Thomas Bøgh.
Thomas Bøgh er overrasket over, at der er så ”forbavsende” få lejere blandt folketingsmedlemmerne – også i hans eget parti. Han håber, der efter valget er mindst
én mere.

Hvad ser du som de vigtigste boligpolitiske
opgaver for en kommende S-SF-regering?
Der er jo mange. Vi skal have et nyt
boligministerium, der skal arbejde sammen
med boligorganisationerne for at udvikle
byområderne. Men det skal også gøres attraktivt at bo der. At renovere og ”løfte” er
ikke nok. Hvis det skal være attraktivt for
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beboerne, så er det ekstremt vigtigt at tilbudene er på stedet. Idrætsforeningerne og
spejderklubberne skal ikke være 3-4-5 km
væk. Så bliver det hele ikke til noget. Skal
vi lykkes med den boligsociale indsats, så
skal vi have bydele, der emmer af liv. Jeg
vil arbejde meget målrettet for at få denne
helhedstankegang ind i politikken.

Her er det vigtigt med et boligministerium igen, som kan varetage området på
en anderledes og mere koordineret måde.
Idrætsforeningerne er ret svage i de udsatte boligområder. I Danmark sætter vi gerne
projekter i gang. Men de stopper jo igen,
og så falder det hele nogle gange sammen.
Derfor er det nødvendigt at sige: det skal
blive ved! I Holland ved jeg, at man nogle
steder i de boligsociale områder tilbyder
unge en lav husleje mod at de lader sig
engagere i foreningslivet og kan bryde den
onde cirkel. På denne måde opnår man
tre fordele på én gang: man får en bredere
beboersammensætning, man rekrutterer
ledere og man får løftet foreningslivet. Det
kunne jeg godt tænke mig at prøve af i
Danmark. Måske kunne man hente støtte
fra de almene boligselskaber og Landsbyggefonden til sådan et projekt?
Men det vigtigste? Jeg må sige, at vi har
en stor udfordring i, at regeringen i 10 år
har forøget fattigdommen i Danmark. Det
slår voldsomt igennem på boligområdet.
Vi kan helt tydeligt se det på antallet af
familier, der sættes ud af deres lejligheder.
Det kan vi ikke være bekendt. Vi skal have
hævet kontanthjælpsloftet og vi har i det
hele taget en stor udfordring i at skaffe
boliger, der er til at betale og nok af dem.
Det er nok den væsentligste boligpolitiske
opgave i årene fremover. Så skal vi have
lejeloven revideret og op af syltekrukken.
Det kan et nyt boligministerium også sørge
for. Vi skal have fuld gas på helhedsløsninger som kvarterløft. Men igen: vi skal have
øje for, at indsatsen bliver koordineret. Og
så skal vi sørge for, at Landsbyggefondens
penge også kommer lejerne til gode. Det er
altså deres penge. Skal den koordinerede
indsats lykkes, så skal vi også passe på
med hvilke ord, vi bruger. Jeg tænker bl.a.
på anvendelsen af ordet ghetto. Jamen, der
er rigtig mange mennesker, der er glade
for at bo i Urbanplanen. Det er et fedt
sted at bo, selvom der også her er plads til
forbedringer, f.eks. omkring beboersammensætningen. Men selvfølgelig skal vi
også lytte til dem, der ikke føler sig sikre i
deres bolig.
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Af cheføkonom Jesper Larsen, Lejernes LO

Vi Lejere bringer her en gennemgang af de væsentligste aktiviteter i
Folketinget på lejerområdet siden sidste folketingsvalg.
Mere indgående kommentarer
kan findes på www.Folketinget.dk eller
på www.Lejerneslo.dk

Folketingets
beslutninger og lejerne
Den private
udlejningssektor
Enighed om 57 punkter ikke nok for VK
Efter valget 2007 besluttede VK-regeringen at videreføre forhandlingerne mellem lejer- og udlejerorganisationerne om en forenkling
af lejelovgivningen. Forhandlingerne blev afsluttet d. 29. oktober
2008 med en enig henvendelse til VK- regeringen med 57 punkter til forenkling af lejeloven. Regeringen afviste enighedslisten
og foreslog, at der også skulle være enighed om 4 nye punkter
(vedligeholdelse, stråmandsudlejning, energi og varslinger). Dette
afviste lejersiden. Den 18. august 2010 inviterede VK-regeringen
så til en udmøntning af 38 punkter på enighedslisten. Dette afviste
organisationerne. Den 11. februar 2011 inviterede regeringen igen
til forhandlinger, nu om udmøntning af hele enighedslisten til lovparagraffer. Dette tiltrådte organisationerne.
Indgreb mod stråmandsudlejning
Den 4. juni 2010 vedtog et enigt Folketing VK-regeringens lovforslag L 200, som bl. a. omhandlede indgreb mod stråmandsudlejning. Tidligere var i høring også udsendt forslag til lejelovsændringer, der skulle ”reducere energiforbruget i private udlejningsejendomme”. Som følge af massive protester fra lejer - og udlejerorganisationer om især energidelen blev forslaget ombearbejdet, så
det fortrinsvis omhandlede stråmandsudlejning. RV, S, SF og EL
udtrykte bekymring for effektiviteten og fremlagde ændringsforslag,
der ikke kunne samle flertal.
Tre SF-forslag blev afvist
Den 17. december 2010 fremsatte SF beslutningsforslag B 50,
B49 og B48. B50 omhandlede indførelse af formkrav ved ophævelse af lejekontrakter i privat og almen udlejning, således at

lejeren har de samme retsgarantier som ved en opsigelse af sit
lejemål. B 49 omhandlede sikring af udlejers overholdelse af sin
forpligtelse til at levere varme ved at øge kommunens rettigheder
til at lade ejendommen forsyne med energi til opvarmning for udlejerens regning mv. B48 omhandlede en skærpelse af lejelovens §
113 bl. a. ved at kunne fratage udlejer retten at administrere udlejningsejendomme, såfremt udlejer er dømt for en kriminel handling i forbindelse med udførelse af hvervet som udlejer. Regeringen
og DF var af forskellige grunde ikke positive overfor forslagene og
derfor kom forslagene ikke videre.
Enhedslisten afvist
Den 31. marts 2011 fremsatte EL forslag B 106 om etablering
af transitrum (midlertidigt bosted) for udenlandske hjemløse mv.
Forslaget kunne ikke samle flertal og nåede ikke længere end til 1.
behandlingen.
S afvist på forslag om istandsættelse
Den 1. april 2011 fremsatte S forslag B 115 og B114. B115
foreslog, at lejerne ikke kan forpligtes til nyistandsættelse ved
fraflytning, at der er priskonkurrence ved istandsættelse af en lejlighed, at der indføres obligatoriske ind- og fraflytningsrapporter,
at der er ret til godtgørelse for eget arbejde og at udlejere, såfremt
parterne er uenige, skal indbringe tvisten for huslejenævnet. B 114
omhandlede forslag om forrentning af lejers indbetalinger til depositum, forudbetalt leje og udvendig og indvendig vedligeholdelse.
B 115 kunne ikke støttes af regeringen og DF. B 114 blev udsat til
efter en høring.
V I LEJERE
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Den almene
udlejningssektor
Salg af almene boliger
Den 12. juni 2008 vedtog VK-regeringen, DF, KF, NY og Pia Christmas-Møller (UFG) - (UFG er uden for folketingsgrupperne) - forslag L 176 om forlængelse af forsøgsordningen fra 2004 med salg
af almene familieboliger. Imod stemte RV, S, SF og EL.
Grønt lys til boligorganisationen mod lejerne
Den 29. maj 2009 vedtog VK-regeringen, DF, LA og RV forslag L
208, der indeholdt følgende elementer: - en ny styringsmodel, - forslag til nedsat husleje, - forøget maksimumsbeløb, - forslag vedr.
grundkapitalen, - forslag som opfølgning på regeringens energiaftale
samt - forslag til afbureaukratisering og forenkling af regelsættet. Forslaget indførte en regel, således at boligorganisationen i visse tilfælde
kan gennemføre lejeforhøjelser for vedligeholdelse og forbedringer,
uanset at lejerne stemmer imod forslaget. S, SF og EL stemte imod.
Den 17. december 2010 vedtog V, DF, KF november forslag L
60 om stop for anvisning af borgere fra lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde til de af regeringen udpegede 29 almene ghettoområder. Imod S, SF, RV, EL, LA, UFG.
Ghettoindsatsen og tyveriet i Landsbyggefonden
Den 17. december 2010 vedtog V, DF, KF, RV, LA forslag L 61
om styrket indsats i ghettoområder og anvendelse af den almene
boligsektors midler. Forslaget indebar blandt andet en ekstraordinær forhøjelse af investeringsrammen i Landsbyggefonden (LBF)
til renovering bl.a. i udsatte boligområder og nedrivninger, samt at
LBF’s bidrag til nybyggeriet (populært sagt tyveriet i LBF) fastholdes på 25 pct. af den løbende støtte. EL stemte imod forslaget, og
S, SF, UFG stemte hverken for eller imod forslaget.
Ny salgsordning for almene boliger
Den 26. maj 2011 vedtog VK-regeringen, RV, LA og DF forslag L
186 om en ny salgsordning for almene boliger. I forslaget indgår,
at overskuddet ved salg kan anvendes til finansiering af en helhedsplan for et udsat boligområde og at private ejendomsselskaber
kan købe almene boliger under visse betingelser. EL stemte imod
forslaget, og S, SF, UFG stemte hverken for eller imod forslaget.
Andre boligforslag:
Den 22. maj 2008 vedtog et enigt folketing VK-regeringens forslag
L 110 om forbedring af kommunernes muligheder for at gribe ind
overfor de allerdårligste boliger, herunder boliger, som er ramt af
skimmelsvamp og dårlige boliger i landets yderområder.
Den 2. april 2009 vedtog Folketinget enstemmigt lovforslag L
92 med initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge
af manglende betaling af husleje mv.
1,5 mia. kr. til renovering
Den. 2. april 2009 vedtog V, S, DF, SF, KF, EL og LA lovforslag L
166 om statstilskud på 1,5 mia. kr. til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger. RV stemte
hverken for eller imod. Den 12. juni 2009 kunne ministeren oplyse, at 3.234 lejere havde ansøgt, og 106.692 boligejere.
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S-forslag om usunde lejeboliger afvist
Den 3. april 2009 fremsatte S beslutningsforslag B 162, B 168
og B 163. B 162 omhandlede kommunens rolle i forbindelse med
usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.. B
168 omhandlede energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af
huslejenævnets kompetence og ændring af boligreguleringsloven,
bl.a. med øget indflydelse for beboerrepræsentationen, når det
gælder ejendommens energitilstand og stop for modernisering ved
genudlejning i energimæssigt dårlige ejendomme. B 163 omhandlede fremrykning af investeringer i handicapboliger. VK- regeringen
og DF kunne ikke støtte forslagene.

FOLKETINGSVALG 2011

Et bredt flertal bestående af V, S, DF, SF, KF, EL og LA vedtog lovforslag L 166 om statstilskud på 1,5 mia. kr. til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger. Billederne viser to ejendomme midt i København med forskellig vedligeholdelsesstandard. (arkivfoto)

Plejeboliggaranti stemt ned
Den 3. april 2009 fremsatte S forslag B 164 om opfyldelse af
plejeboliggarantien, så bl.a. ældre sikres en plejebolig inden for 2
måneder, at plejeboliggarantien bliver mere fleksibel og at målsætningen om en tidssvarende plejeboligstandard opfyldes. S, SF, RV
og EL stemte for og V, DF, KF og LA imod. Forslaget blev dermed
forkastet.
Den 3. april 2009 fremsatte S og SF forslag B 171 om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på blandt andet
boligområdet. S og SF stemte for, og V, DF, KF og LA imod. RV og
EL stemte hverken for eller imod.

Forsøgsordning om hjælp i huset
Den 17. december 2009 vedtog Folketinget enstemmigt VKregeringens lovforslag L 44 om energiforbedrende foranstaltninger
m.v., dels mhp. at øge boligejeres incitament til at gennemføre
energiforbedringer i deres boliger, og dels for at styrke bosætningen
i landdistrikterne.
Den 1. juni 2011 vedtog V, S, DF, SF, KF, LA regeringens forslag L 208 til en forsøgsordning med skattefradrag for hjælp og
istandsættelse i hjemmet. Ordningen kan ikke bruges til kollektive
arbejder i lejemålet, der er besluttet og udføres af udlejeren. Imod
forslaget stemte RV og EL.
V I LEJERE
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juridisk kommentar //////

Af Jakob Busse, advokat

Skal beboerrepræsentationen høres?
Lovgivningen indeholder en del
regler for, hvilke beføjelser en beboerrepræsentation har. En del af disse er
usanktionerede, men enkelte har alvorlige
konsekvenser for udlejer, såfremt han/hun
ikke overholder disse.
En af disse beføjelser er Lejelovens §
66, hvorefter beboerrepræsentationen har
ret til at ”ytre sig” inden udlejer varsler
lejeforhøjelse efter Lejelovens § 47 om
lejeværdiforhøjelse, samt inden udlejer
iværksætter forbedringsarbejder, der vil
medføre forbedringsforhøjelser.
Reglen er formuleret således: ”Udlejer
kan ikke, forinden beboerrepræsentanterne i en periode på 3 uger har haft adgang
til at ytre sig, a) fremsætte krav om lejeforhøjelse efter §47 i beboelseslejemål, b)
iværksætte forbedringer, der vil medføre
lejeforhøjelse for beboelseslejemålene.”
Tre ugers-reglen
Reglen medfører en pligt for udlejer til
inden forbedringsarbejder udføres, at forelægge projektet for beboerrepræsentationen, der herefter har 3 uger til at ytre sig.
Dette medfører, at såfremt udlejers
håndværkere går i gang med at sætte nye

ninger, som udlejer bør indrette sit projekt
efter.
Reglen anfører blot ordet ”forbedringer”, og det har været diskuteret, om
reglen gælder både generelle forbedringer
for hele ejendommen samt individuelle
forbedringer, som eksempelvis nyt badeværelse i en enkelt lejlighed.

En lejer fik sit badeværelse totalrenoveret. Men han fik
også en lejeforhøjelse. Lejeren vandt i landsretten og
undgik lejeforhøjelsen (arkivfoto).

vinduer i eller etablere nyt tag, skal beboerrepræsentationen høres inden.
Hvis bestemmelsen ikke overholdes og
beboerrepræsentationen ikke får 3 uger til
at ytre sig, mister udlejer muligheden for
at kræve en forbedringslejeforhøjelse.
Udlejer kan dog ved genudlejning opkræve en lovlig beregnet forbedringsforhøjelse hos de nye lejere.
Reglen kan synes meget hård i sin konsekvens, idet det er uden betydning, hvad
beboerrepræsentationen ytrer inden for de
3 uger, men formålet er imidlertid, at der
kan fremkomme oplysninger og bemærk-

Østre Landsrets dom
Østre Landsret har i dom af 16. juni 2011
taget stilling til dette.
Sagen omhandlede en lejer, der havde klaget over sit badeværelse, hvorefter udlejer
totalrenoverede dette, og efterfølgende
varslede en forbedringsforhøjelse overfor
lejer.
Ejendommen havde beboerrepræsentation, som ikke var blevet hørt i sagen.
Østre Landsret udtalte: ”Der er ikke
i bestemmelsens ordlyd, formål eller
forarbejder holdepunkter for, at udlejers
forpligtigelse er begrænset til forbedringer,
der vedrører ejendommen som sådan eller
samtlige lejemål.”
Udlejer kunne herefter ikke opkræve en
forbedringsforhøjelse for de udførte forbedringer.

Boligpolitisk debatmøde
Lejernes LO Region Øst afholder stort boligpolitisk debatmøde
torsdag den 15. september 2011 kl. 19.00 – 21.30
i HK Københavns mødesal, Artillerivej 30, København.
Mødet er åbent og alle er velkomne.
Vi har indbudt de boligpolitiske ordførere for partierne
Venstre, Danske Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, socialdemokraterne,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.
Det vil sige de partier, som har medlemmer i Folketingets boligudvalg.
Efter panelrunden vil tilhørerne få mulighed for at stille spørgsmål.
Mødeleder: Journalist Kurt Strand.
PS: Hvis arrangementet kolliderer med valgkampen, kan mødet blive aflyst. Check hjemmesiden: www.llo.dk.
8 · VI
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Familie- og indboforsikring
med ekstra god dækning til
1.258 kr. om året

Lejernes LO
opfordrer alle lejere
til at have en
Familie- og indboforsikring.

En række fagforbund under LO har lavet en aftale med Alka om en særlig familieog indboforsikring, der både dækker bedre og koster mindre. Er du medlem kan
du få Forbunds Familieforsikringen for 1.258 kr. om året, uanset hvor du bor og
hvor mange I er i familien. Du kan selvfølgelig også få en familieforsikring, hvis
du ikke er medlem af et af forbundene, så kontakt os og hør prisen. Se mere på
alka.dk eller ring til os på 70 12 14 16.

V I LEJERE

· 9

KAB //////

Af Kjeld Hammer

På sommerhøjskole
Abbas Zafar, hustruen Robina og de fire børn i alderen 4 1/2-13 år bor til
daglig i ”Sjælens Hus” i Københavns Sydhavn.

Arbejdsmanden fra Sydhavnen:
Fantastisk
Abbas Zafar er arbejdsmand og har med egne ord boet i Danmark halvdelen af sit liv. Han taler perfekt dansk og bor i
”Sjælens hus” i Københavns Sydhavn med hustruen Robina
og fire børn på mellem 4 ½ og 13 år. Hun kom til landet i
1997. Han 13 år tidligere. Som med én stemme siger de om
opholdet: ”Det er fantastisk for en børnefamilie”. De er på
sommerhøjskole med KAB for anden gang. Det var en nabo,
der anbefalede dem at søge. Siden var det dem, der gjorde
reklame for opholdet overfor lægeparret, som tidligere boede i Sydhavnen. Parret glæder sig over, at der er aktiviteter
for både voksne og børn – sammen, men også hver for sig.
Naturen omkring Vejle Ådal har gjort et stort indtryk, historien ligeså – især Jellingstenene fra 900-tallet. Robina syntes
også godt om foredragene og var glad for at kunne gøre sin
mening gældende i diskussionen omkring indholdet i de
fremtidige ferieophold hos KAB.

tre-børns mor:
Med for fjerde gang
Marianne Graversen fra Bellahøj i København er mor til tre i
alderen 7-15 år. Til daglig er hun assistent i forsvaret og nu
er hun på ferie med KAB for fjerde år i træk.
”Det er rimeligt billigt for tre børn med fuld kost, oplevelser og foredrag. Det kan man ikke tage sydpå for”, siger hun.
”Man er også sikker på, at der er legekammerater til ens
børn. Hvis man lejede et lille sommerhus et sted i Danmark
kunne man jo risikere, at nærmeste legekammerat er 10 km
væk”. Marianne fremhæver også værdien af at møde etniske
danskere. Hun er glad for lærerkræfterne og de input, der
kommer i programmets højskoledel. Det var en veninde i
blokken derhjemme, der anbefalede sommerhøjskolen, da
hun tilmeldte sig første gang. Hun er ikke medlem af sin
afdelingsbestyrelse, men kommer ”som regel” til afdelingsmøderne, siger hun.
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Hvad gør det, at det regner lidt, når man har det godt med hinanden? Fra
venstre: Susanne, datteren Nicoline, veninden Trine og moderen Marianne.

med KAB

55.000 lejemål i hovedstadsområdet får
hvert år et godt tilbud i juli måned.
Men meget få af lejerne er klar over, at
der er store tilskud at hente. 80 pct. får
hele opholdet betalt.

”Her er så smukt, at man må bide sig i armen for at være sikker på, at man er vågen”, siger en deltager.
Vi er på sommerhøjskole med boligselskabet KAB. Nærmere
bestemt i den gamle herregård Haraldskær ved Vejle Ådal. I kælderetagen under det gamle slot vidner en flere hundred år gammel
stenovn om stedets historie. Det gamle slotskøkken er et oplagt
sted til ugens spøgelsesjagt. Ovenpå summer der af liv. Hold to på
KAB’s sommerhøjskole har netop rørt musklerne i gymnastiksalen
med en forrygende gang zumba. Formiddagen er tilbragt i naturen
i selskab med en naturvejleder. Deltagerne har indsamlet planter
til bordpynt på middagsbordet. I aften er der nemlig festaften og
festmiddag. Og en vellykket fest skal naturligvis forberedes. I morgen er der busafgang mod hovedstaden. Men først efter farvel-sang
i foredragssalen og fælles afsked. På forhånd har deltagerne fået at
vide, at de lige skal huske at få en madpakke med i bussen.
Udflugter, foredrag, leg og bålaften
Boligselskabet sørger i det hele taget godt for sine deltagere på
årets to sommerhøjskoler i juli.
Her er fuld forplejning og ugen igennem bydes på et væld af
aktiviteter, både fælles og børn og voksne for sig. Der er busture
i området, børnehøjskole, foredrag for voksne om så forskellige
emner som situationen i Sydafrika, dansk politik og hvorfor fisk
er godt for kroppen. Leg og boldspil er en del af børnehøjskolen.
Fisketuren til åen er for alle. Og kniber det med at fange nok til ens
egen aftensmåltid ved grillen, så er der også tænkt på det. Ved det
fælles bål bagefter kan man så diskutere, hvem der fangede den
største.

Lærer fra Greve:
Rart at møde aktive fra KAB
Susanne Hvidtfeldt Lorentzen fra ”Sydbo” i Greve og datteren
Trine på 11 er med for første gang. ”Og det har været rigtig
godt”, siger hun. ”Vi har aldrig været på højskoleophold før
og ville gerne prøve en anden ferieform end familiebesøg,
charterferie eller sommerhus. Prisen er rimelig, programmet
vigtigt og børneaktiviteterne meningsfulde”. Hun fremhæver
det utrolig smukke natur-område og Prima-teatrets eftermiddag med ”demokrati i praksis”. ”Noget af det kan jeg tage direkte med hjem til min egen folkeskole”. Susanne er glad for,
at datteren har trivedes rigtig godt og synes, det har været
rart at møde de aktive fra andre dele af KAB. Selv er hun ikke
aktiv i sin boligafdeling, men overvejer det. ”Jeg har været
med til de fleste møder og også kommet med forskellige forslag. Det er vigtigt, at man deltager”. Om hun skal med næste
år? ”Det kunne jeg godt finde på”, siger Susanne Hvidtfeldt

Det vigtige beboerdemokrati
For KAB er ét punkt særlig vigtigt punkt i voksenhøjskoleprogrammet. Det er beboerdemokratiet i den almene boligsektor. Det er
en ”fantastisk” ting, men bliver det brugt rigtigt, spørges der i
programmet.
Lars Friis, specialkonsulent i KAB, forklarer:
”Vi har en selvforvaltning i vores boligafdelinger, som er helt unik
også sammenlignet med vores nabolande. Og vi er rigtig kede af at
møde den holdning, der hedder, at ”vi har ikke noget at skulle have
sagt” og at ”KAB bestemmer det hele”. Vores beboerdemokrati er
netop utrolig stærkt, men det kræver, at man deltager og ved noget om det. Efter mange år med beboerdemokrati må vi desværre
erkende, at mange beboere ikke helt ved, at det er dem selv, der
bestemmer, hvordan deres bolig skal folde sig ud. Vi startede sommerhøjskolen op for 23 år siden med den ide, at det skulle være
et kursus kombineret med ferieaktiviteter. Kunne vi skabe en holdning til det at bo alment og være med i den demokratiske proces,
så var vi nået langt. Det er stadigvæk ideen. Og succeskriteriet?
Det er, at deltagerne møder op næste gang de indkaldes til et afdelingsmøde hjemme i boligafdelingen.”
V I LEJERE

· 11

3

KAB //////

Af Kjeld Hammer

John Carstens
byder velkommen
til Haraldskær
ved Vejle Ådal.
Han har været
med som leder i
16 år.

3
80 pct. får opholdet betalt
Prisen for en uges ophold med alt betalt er 3.100 kr. pr. voksen og
1.600 kr. for børn.
Hvis man er på kontanthjælp, har man mulighed for at få hele
opholdet betalt med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond og KAB.
Det er der en del deltagere, der får.
”På kurset skelner vi ikke mellem hvem der er specielt dårligt
stillet, rent økonomisk og hvem der ikke er”, siger Lars Friis. Men jo,
80 pct. af dem, der kommer her, får opholdet betalt. Og 60-70 pct.
af deltagerne er enkeltforsørgere. Her kommer både enlige mødre og
skilte fædre med børn, der ellers til hverdag bor hos moderen. Vi har
også bedsteforældre. Et hold er på mellem 70 og 80 deltagere og
børnene er mellem 0 og 17 år. For dem kan et ophold ude i naturen
være noget helt særligt og overraskende. I sidste uge var de to børn,
der så en ko for første gang! I det hele taget, så er dette for alle deltagerne årets ferie”.
Alle kommer med
På trods af pris og indhold så er der ikke mere søgning til de to uger
hvert år, end at alle ansøgere kommer med. 55.000 lejere i 35
forskellige boligselskaber får brev om sommerhøjskolen direkte fra
KAB i månederne februar-maj, men Lars Friis formoder, at det ikke
bliver læst godt nok. ”3.100 kr. for en voksen er uoverkommeligt for
mange. Og det med at man kan få tilskud, bliver desværre overset.
Det er en skam. Man skal bare udfylde et skema og give nogle oplysninger. Er man på kontanthjælpsniveau, så er der i den grad tilskud
at hente”, siger han.
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Lars Friis fra KAB hygger sig med et par deltagere i opholdsstuen. Han har været
med i alle 23 år år.

Ariz er lige fyldt 6 år og går til karate. Han var også med på Haraldskær.

verden rundt //////

Kvartersløft på spansk
I midten af juni deltog en delegation fra LLO i en international konference om kvartersløft i Barcelona. Konferencen var
arrangeret af den katalanske organisation FAVIBC, som organiserer beboere i de større etagebebyggelser i hele Katalonien. Organisationen hjælper både ejere og lejere med juridisk rådgivning
og den laver kvartersløft-arbejde og socialt arbejde i de boligkvarterer i landsdelen, som er ramt af arbejdsløshed og fattigdom. I
Spanien er arbejdsløsheden på 20 % og blandt unge mellem 19
og 25 er den helt oppe på 40%. Så når man laver socialt arbejde
i Spanien, er der nok at tage fat på.
I Spanien findes der ikke almene boliger, som alle kan flytte
ind i. Men man bygger sociale boliger, som man kan få, hvis
ens indkomst er passende lav. Og til forskel fra Danmark består
det spanske sociale boligbyggeri af ejerboliger! Hvis man bliver
tilkendt en bolig i socialt boligbyggeri, kan man købe den meget
billigt - forudsat man uden afbrydelse har boet i den i 25 år. Et
system, som vi danskere kan have svært ved at forstå, men som
spanierne oplever som det mest naturlige i verden. Problemet i
det spanske system er, at man for det første ikke bliver mere velstillet af at eje en bolig, især ikke når priserne falder dramatisk,
og at man kan have svært ved at vedligeholde den. For det andet
betyder systemet, at der skal bygges sociale boliger i meget stort
tal hele tiden – hvilket er en stor belastning på de offentlige
budgetter og desuden et praktisk problem i en by som Barcelona,
hvor der simpelthen ikke findes mere jord at bygge på.
FAVIBCs arbejde er 100 % finansieret af offentlige tilskud,
men dens arbejdsform besluttes af organisationens folkevalgte.
FAVIBC har 2.000 frivillige socialarbejdere, støttet af ca. 200
ansatte. Til forskel fra de danske kvartersløft-projekter er medarbejderne altid lokale beboere, hvilket er med til at sikre lokal
forankring af projekterne, som går fra juridisk rådgivning til beboerne over arbejdsløshedsprojekter, gadefester, IT-undervisning,
kvindeprojekter og til ture i forlystelsesparker. Den 19. juni
sendte FAVIBC for eksempel 5.000 beboere fra de fattigste boligkvarterer på en tur til Spaniens største forlystelsespark.
Den danske delegation kom hjem med en mængde indtryk
og en masse inspiration – og ikke mindst med mindet om den
varme og positive modtagelse, som vi fik af de spanske værter.
						
C.H.
Det pakistanske lægepar Zahid og Asifa og deres børn er nye i Danmark. De bor
i Tingbjerg i København.

Lægerne fra Pakistan: Lykkelige i Danmark
Det pakistanske lægepar Zahid Abbas Minhas og hustruen Asifa Zahid
og deres tre børn på to mdr., 5 år og 6 år er nye i Danmark. Zahid
kom hertil for to år siden og arbejder nu på sygehuset i Rønne.
Asifa og børnene kom for 10 måneder siden. Familien bor i Tingbjerg i København og er på sommerhøjskole med KAB for første
gang. Det har de ikke fortrudt. ”Det har været en god og unik
oplevelse”, fortæller Zahid på dansk. De har nydt roen og stilheden
borte fra storbyen og glædet sig over at møde og tale med danskere
med en anden baggrund end deres egen. ”Man hører om racisme,
men det har vi ikke erfaret. Alle taler meget venligt til os. Jeg er lykkelig for at være her”, siger Zahid. Hans hustru Asifa går hjemme
til daglig, mens hun forsøger at lære det danske sprog, der er en
forudsætning for, at hun kan få job som læge i Danmark. Derfor er
dette hendes første rigtige møde med danskere. ”Det har været en
god erfaring”, siger hun.

Vidste du,
at skattestoppet ikke gælder for lejere?
Fra 1.januar 2011 er der blevet lagt
moms på boligadministration. Det
betyder for de fleste lejere - både i
almene og private udlejningsboliger - en
stigning i huslejen på mellem 700 og
1.000 kr. pr. år. Ejendomsværdiskatten
på ejerboliger har de sidste ti år været
fastfrosset.
V I LEJERE
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Lejernes lo //////

Af Kjeld Hammer

LLO’s nye slogan:

LLO – altid
på lejernes side
Der indkom 133 forslag til nyt LLO-slogan. Både humor, bid og alvor i de mange forslag.
Forslagene nærmest væltede ind, da
Vi Lejere bad læserne deltage i konkurrencen
om et nyt, frisk slogan til Lejernes LO.
I alt 133 forslag indkom på mails og pr. brev.
Mange havde sendt flere forslag. En enkelt hele
10 forslag til nyt slogan. Forslagene kom fra
både medlemmer og ikke-medlemmer. Nogle
tydeligvis fra mennesker, der arbejder professionelt med markedsføring og kommunikation.
”Jeg er både glad og overrasket”, siger LLO’s
formand, Helene Toxværd.” Overrasket over
antallet og glad fordi forslagene, når man læser
dem igennem, viser, at afsenderne godt kan li’
os i LLO. Deres iderigdom og opfindsomhed
viser, at vi betyder noget i samfundet og at
vores brand er bomstærk. Det har mange så
villet bruge deres sprogsnilde til at formulere i
et slogan”.

Vinderen
Fantasien blev for alvor sluppet løs og topledelsen af LLO havde et svært job med udvælgelsen. Til sidst udvalgte hver især fem forslag,
som man koncentrerede overvejelserne om.
Da bedømmelsesudvalget så præsenterede
deres foretrukne forslag for hinanden ved den
endelige afgørelse, viste det sig, at flere af de
indsendte forslag gik igen på ”finalelisterne”.
Det gjaldt også det forslag, som fik flest stemmer, da afgørelsen blev truffet. Vinderforslaget
lyder:
LLO - altid på lejernes side
”Det er enkelt, ligetil og siger samtidig noget
væsentligt om os som organisation for lejerne”,
siger Helene Toxværd.
Indsenderen er LLO bekendt, men han
ønsker ikke sit navn offentliggjort og er godt
tilfreds med æren alene. Det respekterer LLO.
Han har gjort det for interessens skyld og desuden fortalt, at han tidligere har lavet slogans,
der blev landskendte.
Blandt de øvrige deltagere blev der trukket lod
om to bogpræmier i form af gavechecks på
300 kr.
De gik til:
Birgit Bau, Frederiksberg C. og
Henrik Thorsager, Gentofte.
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LLO er kun en telefonopringning borte. LLO’s brand er godt og bomstærk som den organisation, der varetager
lejernes interesser. Det viste slogankonkurrencen også noget om. (arkivfoto)

Humor og bid
Mange af forslagene viste både humor og bid. F.eks. disse:
”Kom og lej med LLO”,
”Hjælpen er på vej, når bolighajen er for sej”
”Er din udlejer grådig og vammel, så knalder vi ham sammen”.
Andre forslag fokuserede mest på alvoren og LLO som organisationen, der hjælper i nødens stund:
”Når lejen blir’ alvor”,
”LLO – lejernes redningsvest”,
”Hjælpen er nær – LLO er her”,
”LLO – organisationen til enhver lejlighed”,
”Trygt at bo med LLO”,
”Lev og bo med LLO”
Atter andre indsendere legede med ordene på denne måde:
”Nej til lejerov – ja til lejelov”,
”Lejernes langarmede ombudsmand”,
”Lyt med hjertet – lej med hovedet”.
”Vi er dem de andre gerne vil leje med”.
Èn havde endog givet flere forslag til et helt nyt navn for LLO, bl.a.
”LUR – lejer/udlejer retfærdighed”.
”Vi tænker ikke på at skifte navn, men jeg vil gerne sige stor tak til alle, der deltog”,
siger LLO’s landsformand.

kurser, konferencer, meddelelser //////

x-ord //////

Kurser 2011
Lejeretskursus, lejefastsættelsen
Lørdag den 24. september 2011.
Beboerrepræsentationskursus
Lørdag den 29. oktober 2011, København.
Lejeretskonference (HKJ), nye domme
Lørdag den 19. november 2011.

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.

Efterårsferie i
Landssekretariatet 2011:
Sekretariatet holder ferielukket fra mandag den 17.
oktober 2011 til fredag den 21. oktober 2011, begge
dage inkl.

Vidste du,
at antallet af husstande,
som modtog boligsikring, steg
med 8,3 pct. fra 2009 til 2010
og udgjorde 203.000 i 2010. I
alt modtog 537.000 husstande
individuel boligstøtte i 2010.
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Indsend kodeordet, som dannes af de nummererede felter, senest 13/10 2011
Navn:
Adresse:
Postnr.		

By:

Indsend krydsen til: “Vi lejere” · Lejernes LO · Reventlowsgade 14 · 4.
sal · 1651 København V. Og mærk kuverten “Kryds og tværs”.
Kodeordet kan også sendes på mail til Susanne@llodk.dk
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Tilbud til medlemmer af LLO i Hovedstaden

Er du nervøs for en
stor flytteregning nu
- eller når du flytter ud igen?
- Få hjælp fra en LLO-konsulent. Konsulenten
kan hjælpe dig i følgende situationer:

Vejledende flyttesyn
• Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed.
• Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation.
• Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand.
• Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres.
• Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere.
• Vi laver en skriftlig rapport for at undgå en stor flytteregning.
• Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM.

Indflytningssyn (senest en uge efter overtagelsen)
- Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed.
- Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation.
- 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.

Flyttesyn med udlejer
Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer.
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.
Prisen pr. syn, uanset om det er vejledende flyttesyn, indflytningssyn eller
flyttesyn med udlejer, er 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.
Uden for København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte kommuner beregnes der også kørselstid.
Du kan altid ringe til os og få en uforpligtende samtale på tlf. 33 11 30 75 eller
se en fuld beskrivelse af flyttesynene på www.llo.dk

Vidste du,
at det gennemsnitlige lejeniveau for udbudte 1værelses lejligheder via Boligportal.dk nu er 1.446
kr. pr. kvm årligt. Det er over det dobbelte af det
gennemsnitlige lejeniveau.
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Nyt fra lejernes lo i hovedstaden //////

Gør det nemmere
for dig selv og os.
Husk at…

Altid angive medlemsnummer og/ eller journalnummer – det letter os meget i det daglige
arbejde, da vi besvarer ca. 45.000 henvendelser om året! Hvis du ikke har en sag med
journalnummer og en bestemt sagsbehandler,
vil dit spørgsmål blive besvaret af kompetente
medlemsrådgivere, der evt. vil beslutte at du
skal komme herind eller sende flere dokumenter. Du kan dog ikke regne med at det er den
samme medarbejder som svarer hver gang,
hvis du ikke har en sag.
Du kan og bør tilmelde din kontingentbetaling til Betalingsservice (PBS/ Nets) på www.
llo.dk eller i din bank. På den måde undgår vi
også de mange tastefejl som vi desværre oplever ved betaling af vore girokort i posthuse og
banker. Har du betalt med giro og vi ikke har
registreret betalingen, så send os kopi af kvitteringen, så retter vi det straks.
Melde flytning til os, for vi får ikke besked
af andre. Meget gerne via info@llo.dk med
angivelse af medlemsnummer, gammel og ny
adresse.
Brug os på www.llo.dk
Bestyrelser og beboerrepræsentanter har adgang til vores Bestyrelsesnet til støtte for deres
organisatoriske arbejde. Password skiftes 4
gange om året og det nye password offentliggøres på Bestyrelsesnettet 2 uger før det skiftes.
Alle medlemmer og beboere i vore foreninger
opfordres til at bruge www.llo.dk og de mange
oplysninger som vi har liggende Medlemsnettet.
Ud over pjecer og gode råd finder du nyhedsbreve og liste over de forhandlere hvor du kan
benytte dit rabatkort.
Lejernes LO i Hovedstaden
Vester Voldgade 9, 1. 1552 København V
Tlf. 3311 3075,
Fax 3393 7617
Hjemmeside www.llo.dk
Mail info@llo.dk
Telefonisk henvendelse: mandag-torsdag
kl. 10-16
Personlig henvendelse: mandag-onsdag
kl. 13-15, torsdag kl. 13-17

Nyt fra lejernes lo i hovedstaden //////

Tilbud 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.
Dette tilbud ligger ud over, hvad det normale kontingent kan finansiere. Derfor har vi valgt at opkræve et gebyr pr. arrangement på
1.000 kr. Gebyret dækker, at den byggesagkyndige kommer ud i
ejendommen (i et mødelokale i nærheden, i en lejlighed eller i et
eventuelt beboerlokale), holder et oplæg og svarer på spørgsmål i
ca. 1 time og eventuelt udleverer skriftligt informationsmateriale.
Bestyrelsen sørger for lokale m.m.

vedligeholdelse samt hvad du kan og må – afhængigt af din lejekontrakt.

Ønsker du andre oplæg end dem vi tilbyder her, så ring til os – så
vil vi forsøge at tilrettelægge dem.
Vi laver også gerne et særligt tilbud på samme aften, fx et oplæg
om udvendig vedligeholdelse kombineret med besigtigelse af ejendommen.

4) Hvordan undgår du skimmelsvamp
- årsager og afhjælpning
Den byggesagkyndige fortæller om årsager til skimmelsvamp og
hvordan man undgår det, samt hvad man skal være opmærksom
på hvis uheldet er ude og der er skimmelsvamp i ens bolig.

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 lejekontrakten – samt hvad der er af faldgruber, som man kan undgå
– krydret med eksempler fra LLO´s daglige arbejde.

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
sammen med vores gode – eller dårlige - vaner og hvad det betyder
for indeklimaet i ens bolig. 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

Kontakt os med forslag til en dato for jeres møde på 3311 3075
eller via mail til info@llo.dk – skriv venligst ”Fyraftensarrangement” i emnefeltet.

7
Vester Voldgade 9, 1., 1552 København V

3311 3075 mandag - torsdag kl. 10-16
Personlig henv. mandag - onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 13-17

Medlemstilbud

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
normalt ser. Endvidere gennemgås hvordan man skal varme op for
at få maksimalt udbytte af sine varmekroner og hvordan man går
sine varmeapparater efter, hvis de ikke virker rigtigt.

Tilbud til medlemmer
af Lejernes LO i Hovedstaden
Som du kan se på listen ”Medlemsrabatter” på www.llo.dk
- Medlemsnettet, kan du få rabat hos mange forskellige forhandlere, på så forskellige ting som tandlægehjælp, rejser og maling,
blot du er medlem hos os og fremviser et gyldigt rabatkort.
Denne liste vil vokse sig større og vil blive opdateret 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.

Rabatkort for perioden 1. aug
til 31. okt. 2011

Medlemsnummer: _________________________________

Vidste du,

Navn: ___________________________________________

at 34 ejere af udlejningsejendomme pr.
1. maj 2011 stod til at miste retten til at
administrere deres ejendomme på grund af
ikke overholdte huslejenævnsafgørelser.

Adresse: _________________________________________
Postnr./By: _______________________________________
Tilbudslisten finder du på www.llo.dk – Medlemsnettet
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landet rundt //////

hele landet

Gode LLO-råd om
nyistandsættelse ved fraflytning
Lejere oplever i stigende grad at blive
mødt med hårde krav om nyistandsættelse
ved fraflytning, når de underskriver en
lejekontrakt, konstaterer Lejernes LO. Der
kan endog være tale om meget store beløb
– op mod 100.000 kr.
Krav om nyistandsættelse ved fraflytning
er typisk ved udlejning af tomme, usælgelige ejerlejligheder i nybyggeriet, eller
ved udlejning af gennemgribende moderniserede lejemål eller ejerlejligheder i den
ældre boligmasse.
Lejen er meget høj i netop disse boliger.
Derfor ser man også en ekstrem høj fraflytningshyppighed i disse lejemål.
Det er udlejerne, der ultimativt kræver,
at lejer skal aflevere nyistandsat.
Lejernes LO anbefaler, at lejer ikke
underskriver en aftale om nyistandsættelse ved fraflytning, og at lejeren i stedet

Lejernes LO anbefaler, at lejeren ikke underskriver en
aftale om nyistandsættelse ved fraflytning og i stedet
aftaler, at hun løbende vedligeholder og istandsætter
i boperioden.

aftaler, at hun løbende vedligeholder og
istandsætter i boperioden.

Fakta om
nyistandsættelse

Kun lejligheder, der er nyistandsat ved indflytning, kan aftales nyistandsat ved fraflytning.
En nyistandsættelse ved fraflytning indebærer, at der ikke bare
skal foretages tapetsering og maling af loft og vægge, men at også
vinduer, radiatorer, jernrør skal
nymales, ligesom gulvet skal afhøvles og nylakeres. En nyistandsættelse koster i gennemsnit mellem 30.000 kr. og 45.000 kr.
Hvert år fraflytter cirka 120.000
husstande en lejlighed i den private sektor. Af dem har ca. 65.000
husstande en lejekontrakt, hvoraf
det fremgår, at de skal aflevere
lejligheden nyistandsat.
Der er 540.000 boliger i den
almene udlejningssektor og
530.000 boliger i private udlejningssektor. I alt 1,7 mill. personer bor til leje.

Aalborg:

LA-formand trækker sig efter omtale og LLO-pres
LLO og Avisen.dk fik i fællesskab lagt
så meget pres på partiledelsen i Liberal
Alliance, at partiets omstridte formand i
Aalborg har nedlagt sit hverv.
LA tidligere førstemand i Aalborg, hedder Søren Pflug er omstridt boligspekulant
i Danmarks fjerdestørste by med en stribe
sager fra utilfredse lejere og massevis af
tabte sager ved Huslejenævnet gennem de
sidste 13 år. Seks studerende har på det
seneste fået Huslejenævnets afgørelse for,
at de har tilsammen 57.760 kr. til gode i
depositum og varmepenge. På 13 år har
Huslejenævnet behandlet 38 sager mod
Søren Pflug. I 27 af dem har lejerne fået
medhold. Resten er enten i gang, henlagt
eller forældede.
Vi Lejere skrev i midten af maj om den
tvivlsomme udlejer. Kort efter at netavisen
Avisen.dk tog sagen op fra Vi Lejere var
Søren Pflug fortid som LA-formand i Aalborg. ”Hans sager er ikke foreneligt med
at være formand hos os”, siger Liberal
Alliances landsformand, Leif Mikkelsen.

18 · V I

LEJERE 

Først bebudede LA’s landsformand, at
Pflug ville trække sig på næste bestyrelsesmøde. Så blev processen øjensynligt
fremskyndet. Pflug valgte indenfor samme
døgn at trække sig i en mail til sine bestyrelseskolleger. LLO’s landsformand,
Helene Toxværd, er glad for, at en udlejer
med så mange tabte sager og så mange
ulykkelige lejere i sit kølvand ikke længere beklæder en betroet politisk post i
Aalborg. Men hun er utålmodig på vegne
af de 6 unge lejere, der har 57.760 kr. til
gode. ”Hvornår får de deres penge?”, spøger hun og tilføjer: ”Det ville klæde Liberal
Alliances partileder Anders Samuelsen at
bede Søren Pflug gøre rent bord i en fart
med sine lejere. De har brug for pengene”.
To uger senere blev samme Søren Pflug
dømt ved retten i Aalborg for bedrageri i
en sag om fusk med prismærker i Ikea.
Han satte en billigere pris på en reol og
blev tilbageholdt, da han havde betalt og
skulle til at forlade varehuset. Personale
forklarede i retten, at de bad ham tømme

Pludselig kom Anders Samuelsen og hans landsformand i tanke om, at Søren Pflugs mange sager ikke
er foreneligt med at være formand hos Liberal Alliance i Aalborg.

lommerne og op kom det gamle prisskilt.
Men efter en tur på toilettet havde Pflug
ikke længere det gamle prisskilt på sig.
Rettens afgørelse betyder, at Søren Pflug
skal betale en bøde på 1.000 kroner.
				KjH

Horsens:

Surt svar fra kommunen nu går LLO til ministeren
Et vrissent svar fra Horsens Kommune har nu fået LLO i byen til at gå direkte
til ministeren. Anledningen er tomme lejemål. Som loven er i dag, må lejligheder
ikke stå tomme i mere end nogle få uger.
I en konkret sag i Horsens, nemlig Frederiksgade 67, har to lejligheder stået
tom siden før jul.
Da LLO spurgte kommunen, hvad den
agter at gøre, fik man et svar, der nærmest
må betegnes som en spand koldt vand i
hovedet og besked på, at kommunen ikke
agter at foretage sig noget. Kommunen
skriver: ”Vi har gennem de senere år gentagende gange svaret på disse spørgsmål
i tilsvarende sager. Situationen har ikke
ændret sig og vi har stadig ikke planer om
at håndhæve indberetningspligten. Hjemlen i boligreguleringslovens paragraf 48 til
at indsætte en lejer, har ikke været benyttet i Horsens Kommune i en lang årrække,
og skulle behovet opstå, kan kommunen i
dag via de elektroniske registre skaffe sig
et overblik over tomme boliger.
Håndhævelse af indberetningspligten
ville, med de alternative muligheder vi har
i dag, komme til at fremstå som administration for administrationens skyld. De
oplysninger, vi modtager fra LLO om formodet tomme lejligheder, vil derfor ikke
i den nuværende situation blive gjort til
genstand for nærmere undersøgelse.”
Sådan skriver altså kommunen til LLO.
Det har fået formanden, James Arbøl,
op af stolen. Har henvendte sig derfor i
sidste måned direkte til socialminister
Benedikte Kiær og spørger i et brev, om
kommunen har ret til at fortolke på loven.
Han ønsker endvidere svar på retstilstanden i forhold til hvem, der har mulighed
for at indgive politianmeldelse. Endvidere
hvem der har mulighed for at klage over
en afgørelse. Hermed mener han hvem
der har partsstatus i forhold til politi og
kommune. Arbøl vil også gerne vide, om
øvrige lejere i en ejendom kan klage og
om retten til at klage er blevet ændret de
senere år.
”Hvad kan vi gøre? Når hverken kommunen eller politiet vil gøre noget, hvordan skal vi og de enkelte lejere forholde
sig?” spørger LLO-formanden. Han havde
endnu ikke fået svar, da dette blad gik i
trykken. 
KjH

Der var både udflugtsstemning og faglig spørgelyst, da LLO Region Vestsjælland besøgte landssekretariatet.

Region Vestsjælland:

Bakke-besøg, cirkusrevy
og boligpolitik
Der var massivt ryk-ind i LLO’s kontor i København en lørdag i maj. LLO Region Vestsjælland havde indlagt et besøg i
landssekretariatet, da man lagde program
for en sommerudflugt til København.
Landsformand Helene Toxværd tog imod

på kontoret og gav en bred orientering om,
hvad der rører sig lige nu på det boligpolitiske område. For de fleste af deltagerne
var det første besøg i LLO’s landssekretariat.Efter sandwich, øl, vand og kaffe gik
turen videre til Bakken og Cirkusrevyen.

horsens:

Syvsover-søvn i Hedensted
Det tog 1 ½ år, men til sidst måtte Hedensted Kommune acceptere, at loven om
beboerklagenævn også gælder i Hedensted.
Altså at lejere, der bor til leje i et alment boligbyggeri, skal kunne have et sted at klage.
Helt tilbage i april 2010 gjorde Lejernes
LO opmærksom på problemet overfor Hedensted Kommune i form at en klage. Intet
skete. En ny klagesag blev indbragt i januar
i år. Stadig intet svar.
Siden har LLO klaget til Statsforvaltningen for Midtjylland, og sagen har været
omtalt massivt i LLO-Horsens nyhedsbrev,
i de lokale medier og i Boligselskabernes
Landsforenings blad ”Boligen”.
Omsider kom kommunen så på banen
med en indrømmelse og noget, der var ment
som en forklaring.
” Det er en menneskelig og meget beklagelig fejl”, sagde, sekretariatsleder i
Hedensted Kommune, Merete Skovgaard, til
P4 Trekanten i Vejle. Hun uddybede forklaringen: ”Det handler om, at vi for halvandet
år siden åbenbart er blevet opsagt af Vejle

Kommune, som vi ellers har haft samarbejde med omkring det her Beboerklagenævn.
Det er der på en eller anden beklagelig
måde ikke nogen der har taget action på.
Og derfor står vi i den situation, vi gør nu.
Og det skal vi selvfølgelig have gjort noget
ved. Derfor har vi kontaktet Horsens Kommune for at høre, om de vil være med på et
samarbejde med os omkring at have et Beboerklagenævn, eller om de vil løse opgaven
for os”. Merete Skovgaard kan ikke forklare,
hvorfor kommunen ikke opdagede, at der
ikke var et Beboerklagenævn allerede da
LLO-Horsens indsendte de to klager.
Lejerne i de to klagesager er stadig lige
vidt. Ad omveje har formanden for LLO i
Horsens, James Arbøl, erfaret, at de to sager
er på dagsordenen i beboerklagenævnets
næste møde i Horsens! Derfor formoder
Arbøl, at der er lavet en aftale mellem Hedensted Kommune og Horsens Kommune
om et samarbejde. Men det har ikke været
nævnt offentligt endnu.

KjH
V I LEJERE

· 19

Bureaukrati //////

Kjeld Hammer

Lige til en
sommerrevy…
Lejernes LO i Horsens er stærkt utilfreds
med både Vejle Kommune og Statsforvaltningen Syddanmark.
Utilfredsheden med kommunen handler om,
at kommunen straks efter kommunalvalget
17. november 2009 udpegede et medlem til
kommunens huslejenævn for en ny 4-års periode uden at spørge LLO i Horsens. Lejernes
LO henviser til, at man i henhold til loven er
indstillingsberettiget til huslejenævnet, fordi
LLO-afdelingen også dækker Vejle Kommune
og at kommunen er fuldt bekendt hermed gennem talrige sager i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet samt regelmæssig omtale i dagspressen. Til overflod har Vejle Kommune selv
udpeget Horsens-formanden som suppleant i
Beboerklagenævnet i Vejle.
For at gøre enhver tvivl til skamme sendte
LLO i Horsens fyldig skriftlig dokumentation
til Statsforvaltningen for, at man dækker Vejleområdet.

16 måneders betænkningstid
LLO Horsens klagede efter byrådets beslutning
til Vejle Kommune over den ensidige udpegning. Straks efter klagede LLO også til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn.
Efter 16 lange måneder svarede Statsforvaltningen, at man ikke kunne tage stilling. I
stedet overlod man til socialministeriet at træffe
afgørelse i sagen. Det gjorde Statsforvaltningen,
fordi den på den ene side mente, at kommunen
”ikke har haft anledning til at antage, at der eksisterede indstillingsberettigede lejerforeninger i
kommunen” og derfor i overensstemmelse med
lovgivningen selv kan udpege medlemmerne,
hvad den altså gjorde i december 2009. På den
anden side mente Statsforvaltningen også, at
der er ”opstået tvivl” om, hvorvidt LLO har været indstillingsberettiget.
Retur fra ministeriet
Statsforvaltningen sendte derfor alle sagens

Vejle Kommune og Statsforvaltning Syddanmark kunne
med lethed indgå i en sommerrevy, mener LLO-Horsens.
Foto fra Sønderborg-Revyen 2010

akter til socialministeriet København. Men
den gik ikke. Efter kort tid har ministeriet nu
sendt sagen tilbage til Statsforvaltningen Syddanmark. Ministeriet gør Statsforvaltningen
opmærksom på, at ministerens hjemmel til at
kunne afgøre tvivl om, hvilke foreninger, der
kunne afgive indstillinger, ophørte for mere end
10 år siden. Derfor er det tilsynsmyndighedens
kompetence (og ansvar) at tage stilling til, om
en lejerforening opfylder betingelserne for at
være indstillingsberettiget efter boligreguleringslovens § 36, stk. 3, fastslår ministeriet.
Formanden for Lejernes LO i Horsens,
James Arbøl, ryster på hovedet over den lange
sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen uden
afgørelse.
Han har forsigtigt spurgt, hvor lang tid der
nu vil gå, men ikke fået svar. Arbøl overvejer at
klage til Ombudsmanden, men kan også godt
se humoren i hele historien.
”Det er jo lige til en sommer-revy om papirer
og sagsgang i den offentlige sektor”, siger han.
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