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Af Klaus  Hansen, formand for Lejernes LO B O L I G S P E K U L A T I O N

Lejernes LO kalder til kongres lørdag den 28. okto-
ber 2006. Tillidsfolk fra hele landet samles, gør sta-
tus og sætter nye mål. I 2004 holdt vi en ekstraor-
dinær kongres, hvor organisationen stod i centrum
og vi vedtog en nyorganisering med en regionsop-
deling af Lejernes LO. De nye regioner er under
etablering. Det er vigtigt, at vi holder målet for

ændringerne klare. Vi har behov for stærke landsdækkende regioner,
som kan hjælpe medlemmerne med bedre service, bedre kontaktmu-
ligheder og stærkere lokalengagement. Vi skal forbedre medlemsorga-
niseringen, så lejerne i Danmark står stærkere.

Og der er brug for Lejernes LO. I kampen om den danske økonomi
har ejere af fast ejendom fået gratis værdistigninger på mia. af kroner
- alene 500 mia. kr. sidste år. Det svarer til knap 500.000 kr. pr. husejer
på et år. Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd inde i bladet
viser, at regeringens nye låneformer for boligejeren og regeringens
skattestop for boligejerne kan forklare en tredjedel af prisstigninger-
ne, og dermed formuegevinsterne. Heroverfor står, at regeringen lejer
den omvendte Robin Hood, og røver 8 mia. kr. af den opsparing, som
lejerne har i Landsbyggefonden.

Formuegevinsterne har ifølge Danmarks Nationalbank øget det pri-
vate forbrug med 6 – 7 mia. kroner årligt. Så selv om det er mursten-
spenge, så giver de øget kreditværdighed, og belånes villigt af banker-
ne.

Lejernes LO har fremsat krav om kompensation til lejerne, specielt til
de grupper, der  bor i private lejeboliger, hvor lejen bestemmes af ind-
irekte og direkte frimarked og til de lejere, der bor i alt for dyre almene
boliger.

På trods af at det ikke mere end tre uger siden, at beregninger fra
Socialministeriet viste, at en gennemsnitsboligejer, der købte sit hus i
1998, ikke alene har boet gratis i sit hus, når fortjenesten ved et salg
indregnes, men tilmed har en fortjeneste, mens lejeren i en almen
bolig (eller for den sags skyld en privat udlejningsbolig) i samme perio-
de har haft en årlig husleje på ca. 60.000 kr., så går de konservative på
Christiansborg nu ud og vil have huslejeforhøjelser.

Vort krav om lejenedsættelser er heldigvis hørt af andre i
Folketinget. SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet har tilsluttet sig
kravet om lejenedsættelser.

Det skal ikke ende i en syltekrukke! Vi Lejere beskriver inde i bladet
denne folketings-syltekrukke nærmere. Det går stærkt med beslut-
ningerne, når der tages mia. fra lejerne, men når væsentlige lejerinves-
teringer skal tilgodeses, har Folketinget god tid!

Det er selvfølgelig uretfærdigt, men også unødvendigt. Som eksem-
pel kan fremhæves sagen om ansvarsplacering og initiativpligt i sager
om skimmelsvamp. Børn bliver syge. Ja, det er oplyst at børn får livs-
lang afhængighed af medicin imod astma, fordi de i en periode har
været udsat for virkningerne fra skimmelsvamp. Sagen er i Folketinget,
men vi fik en folketingsdebat, hvor ligegyldigheden og ansvarsløshe-
den var det herskende. Det er dybt beskæmmende. Befolkningens
sundhed er tilsyneladende de ærede medlemmer ligegyldig.

Ligegyldigheden peger på behovet for en stærk lejerbevægelse,
bredt repræsenteret fra hele landet. Det er vores ansvar, at leve op til
kravet. Et krav, hvor lejerne i Danmark kan finde styrke ved organise-
ring, lejepolitisk arbejde og daglig sagsbehandling.

Men listen er langt fra komplet.
Læs her, hvordan Danmarks 
moderne bolighajer typisk platter
deres lejere.

Ekstra-Bladet har kåret Danmarks 10
værste udlejere. Nogle af dem har løben-
de været omtalt i Vi lejere – andre er nye
navne. Ikke nye i forhold til de lejere, de
presser, men i forhold til den store
offentlighed.

Den allerværste – Ejnar Kristiansen fra
Ejendomsselskabet af 1998, Herning ApS
- skulle have overrakt Ekstra Bladets
”månedens balle” af et kvindeligt med-
lem af redaktionen, men han løb bort og
flygtede derefter i sin bil. Ellers går Ejnar
Kristiansen ikke af vejen for noget. Ifølge
bladet låste han et ungt par inde i deres
lejlighed, da de nægtede at skrive under
på en fraflytningsrapport. Ekstra Bladet
fortæller, at han også uden varsel har
låst sig ind hos kvindelige lejere, mens
de sov eller var i bad. Dette klare lovbrud
blev forklaret med ”renovering”.

Bolighajernes top 10 ser iflg. Ekstra
Bladet sådan ud:

1. Ejnar Kristiansen, Ejendomsselskabet
af 1998, Herning ApS – ejer 200 ejen-
domme i Herning-området. Kendt for
høje fraflytningsregninger. Hver uge kla-
ger en lejer over ham til LLO.
2. Hans Jørgen Stærk, City Ejendomme,
Skive ApS – 400 lejemål i Skive-området.
LLO har haft 170 klagesager mod ham
vedr. dårlig vedligeholdelse, m.v.
3. Heine Delbing, HD Ejendomme,
Odense – En af Fyns store udlejere. Ejer
bl.a. de 70 lejemål i Seden, der er ramt af
skimmelsvamp. (se midtersiderne).
4. Rolf Barfoed A/S Odense – 3.000 leje-
mål på Fyn og i Jylland. Kendt for store
fraflytningsregninger og anklaget for
forsikringsfusk.
5. Kenneth Lund, TrekaBo ApS, Vejle. –
Ejendomme i Vejle, Hedensted og
Juelsminde. Kendt for ulovligt høje hus-
lejer og store fraflytningsregninger.

DANMARK
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Af Kjeld Hammer

6. Michael Hansen, Næstved – 20
lejemål i Næstved. LLO i byen har 10
sager mod ham om året.
7. Søren Pflug, Aalborg – ejendom-
me i Aalborg og Hirtshals. LLO har
de sidste to år kørt 12 sager mod
ham. Har job for de konservative på
Christiansborg og er tidl. byråds-
medlem for K i Aalborg.
8. Otto Reedtz-Thott, Næstved –
godsejeren fra Gavnø, der i vinter
tabte en sag til en lejer, som fik hus-
lejen næsten halveret.
9. Ingrid Bech Hansen, København –
en af københavns største udlejere
med 15 ejendomme, arvet efter
faderen. Blev i 2005 kåret som ”årets
værste udlejer i København.” Har
præsteret at grave en lejers have op
som følge af uenighed om lejen.
I det civile liv en pæn skolelærer.
10. Nis Hansen, Glejbjerg, Sønderjylland –
ejer bl.a. svampe-ramte lejemål i
Hjordkær og Årre. Er blevet sortlistet af
Holsted Kommune.

Folk til det grove
Men denne liste er langt fra komplet.
Nogle er ikke på listen over Danmarks
værste udlejere, fordi de gør alt for at
undgå offentlighedens søgelys. De lever,
som også top 10 gør det, i et stille, pænt
kvarter med pæne naboer, en pæn
omgangskreds, nogle med børn i gymna-
siet og en ægtefælle med et respektabelt
job. Alt imens de scorer gevinsten, har de
folk til det grove. Det er viceværter, hånd-
værkere, kontorpersonale, advokater og i
nogle tilfælde også bodyguards. Ind imel-
lem kræver det et større gravearbejde
bare at finde ud af, hvem der ejer lejemå-
lene. Andre ”pæne” udlejere presser bare
citronen. Jyske Bank f.eks., der i mindst to
tilfælde har brugt tvivlsomme kontrakter
overfor to lejere i Nykøbing Mors.

Metoderne
Dagens bolighaj platter typisk sine lejere
sådan: 1) Alt for høje huslejer, 2) kæmpe-
store fraflytnings-regninger, 3) chikane af
forskellig karakter, 4) manglende vedlige-
holdelse eller direkte misligholdelse,

5) tilbageholdelse af lejers depositum,
6) ulovlig opkrævning af vand og varme
og 7) den samme høje og ulovlige husleje
fortsætter på den nye lejer, hvis den
gamle lejer har fået sin leje nedsat ved
huslejenævnet og derefter er flyttet.

Hvis lejeren klager, bliver hun typisk
overfuset eller røret smækket på. En lejer
i Vejle blev truet med at få sit depositum
tilbageholdt, hvis han gik til pressen.

Den rå kapitalmagt
Lejelovene giver de platte udlejere ikke
fem flade ører for. Lige indtil de bliver
taget med bukserne nede ved at udnytte
deres lejere og lejerne tager kampen op,
støttet af Lejernes LO. Så er lov og ret i
Danmark pludselig blevet en meget vig-
tig ting. Retssystemet kan bolighajerne
nemlig bruge til at ”rense deres navn” og
måske få ret, når huslejenævns-afgørelser
er gået dem imod. Hvor mange penge, de
skal ofre på juridisk bistand i en retssag
er ikke noget problem. Heller ikke at anke
sagen til landsretten, hvis de taber i
boligretten. Her taler den rå kapitalmagt.

Lejeren derimod er tvunget til at se på
sine omkostninger til advokat. Det bety-
der, at grove udlejere slipper for afgø-
relser i retssystemet, som de givetvis ville
have tabt.

Og hvis udlejerne er stædige
nok, så kan retssystemet jo bruges
til at trække en sag i langdrag.
Som f.eks. med Thomas Schnell,
som vi omtaler på side 7. Han var
stædig nok til at vente på sine
penge. Til sidst vandt han over
”årets værste udlejer” i
Hovedstaden, Ingrid Bech Hansen,
der gav op og betalte hvad hun
skyldte. Men Thomas’ ventetid var
knap to år.

Respekt for dårlig omtale
Mange penge eller ej. På ét punkt
har plat-udlejerne og boligspeku-
lanter et problem. De kan ikke
betale sig fra at blive ”hængt ud” i
aviser og blade til spot og spe og
dårlig omtale i den pæne
omgangskreds. Det er derfor de

flygter inden døre, når en fotograf nær-
mer sig og det er derfor, at meget talende
og meget synlige udlejere pludselig kan
blive meget tavse og ikke vil tale med
dagspressen eller Vi lejere. Eller de er
bortrejst på ferie eller konstant optaget
af møder. Når det drejer sig om pressens
gabestok, er frygten ofte større end bolig-
ret, landsret og højesteret tilsammen.

Primitivt ejergen
Næstformand i Lejernes LO, Jørgen D.
Jensen, Skive, siger, at vi her har med en
lille subkultur af brovtende og uforskam-
mede udlejere at gøre. ”Langt de fleste
udlejere er heldigvis høflige og ordentlige
forretningsfolk. Men mange jyske udleje-
re har et primitivt ejergen. De behandler
folk, som om de er tyende og chikanerer
deres lejere på alle mulige måder. De tror,
de ejer lejerne og deres lejligheder. De har
ikke forstået, at når de lejer ud, så kan de
ikke disponere over lejligheden længere”,
siger LLOs næstformand.

Jørgen D. Jensen har et par gode råd til
lejere, der føler sig dårlig behandlet: ”Gå
til Lejernes LO. Og hvis udlejeren låser sig
ind, så skift låsen!”.

Vi kan føje til: meget ville være nået,
hvis udlejerne ville holde loven og opføre
sig anstændigt.

RKS 10 VÆRSTE UDLEJERE
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I øjeblikket ligger der i Folketinget adskilli-
ge forslag, som er puttet i syltekrukken
eller lagt behørigt på is. Regeringen tøver.
Vi lejere viser her, hvad der ligger og ven-
ter.

B6, Forslag til folketingsbeslutning om
ny huslejemodel i almene boliger, fremsat
af SF.
Den 11. oktober 2005 fremsatte SF forslag
til folketingsbeslutning om ny huslejemo-
del i almene boliger. SF opfordrer regerin-
gen til i indeværende folketingssamling at
fremsætte forslag om ændret finansiering
af almene boliger med henblik på at skabe
en bedre huslejestruktur i det almene byg-
geri, herunder navnlig nedbringe den høje
boligudgift i nyt og nyere alment bolig-
byggeri. Den model som SF tidligere har
fremlagt, vil ifølge SF reducere begyndel-
seshuslejen i alment byggeri med cirka 25
pct.

L 227, Forslag om bopælspligt i helårs-
boliger, fremsat af EL.
Lovforslaget blev fremsat den 6. april 2006
af Enhedslisten. Enhedslisten ønsker et
krav om bopælspligt for alle helårsboliger
gennemført for at sikre tilstrækkeligt med
boligtilbud. Det er især en udbredt praksis
langs Københavns havnefront og langs
kysterne, at attraktive nybyggede boliger
udbydes uden bopælsforpligtelse. Det
foreslås, at der i den gældende lov om
midlertidig regulering af boligforholdene
tilføjes bestemmelser, der overordnet kræ-
ver, at der er bopælspligt i nybyggede og
nyetablerede boliger.

L 231, Forslag om lukning af hul i leje-
lovgivningen ved udlejning til andre end
fysiske personer, fremsat af S og SF.
Lovforslaget blev fremsat den 7. april 2006
af Socialdemokratiet og SF.
Forslagsstillerne peger på, at der i de sene-
re år i de største byer i Danmark har været
en stærk vækst i en særlig konstruktion,
der bruges til at omgå boligreguleringslo-
vens bestemmelser om huslejens størrelse
samt sikring af andre lejerettigheder.

Boligen udlejes således ikke direkte til leje-
ren, men derimod til en offentlig eller en
privat virksomhed, som videreudlejer den
til en beboer, og dermed etableres et
erhvervslejeforhold mellem udlejeren og
selskabet/virksomheden.
Forslaget går ud på, at det uden kommu-
nalbestyrelsens samtykke er ulovligt at
udleje boliger til offentlige og private virk-
somheder, og således at det i almindelig-
hed kun er fysiske personer, der kan leje
beboelseslejligheder.

B 122, Forslag om kommunal anvisningsret
i privat udlejningsbyggeri, fremsat af EL.
Den 6. april 2006 fremsatte EL forslag til
folketingsbeslutning om kommunal anvis-
ningsret i privat udlejningsbyggeri. Efter
forslaget opfordrer Folketinget regeringen
til inden den 1. januar 2007 at fremsætte
lovforslag, der giver kommunerne ret til at
anvise boliger i privat udlejningsbyggeri
efter de samme retningslinjer, som gælder
for den almene sektor i henhold til lov om
almene boliger samt støttede private
andelsboliger m.v.

B 136, Forslag om lejeres retsstilling i
forbindelse med skimmelsvamp og lign. i
lejeboliger, fremsat af S.
Den 28. april 2006 fremsatte Socialdemo-
kratiet forslag til folketingsbeslutning om
lejeres retsstilling i forbindelse med skim-
melsvamp og lign. i lejeboliger.

Efter forslaget opfordrer Folketinget rege-
ringen til at udarbejde regler, der skal sikre,
• at udlejer har ansvaret for at få fagfolk til

at konstatere, om en bygning/lejlighed
er angrebet af skimmelsvamp el.lign.,
når en lejer har begrundet mistanke om
dette, og 

• at det i tvivlstilfælde er udlejers ansvar at
bevise, at der ikke er skimmelsvamp i
boligen,

• at udlejer har ansvaret for, at der foreta-
ges en sundhedsfaglig vurdering af, om
boligen fortsat kan bebos, når der kon-
stateres skimmelsvamp, og 

• at den sundhedsfaglige vurdering skal
danne grundlag for beslutningen om,
hvorvidt der skal stilles en erstatningsbo-
lig til rådighed, eller om der skal gives et
nedslag i huslejen,

• at udlejer har ansvaret for at stille en
eventuel erstatningsbolig til rådighed og 

• at der fastsættes en tidsplan for udbe-
dring af skaderne og eventuelt fraflyt-
ning af boligen, samt at lejeren informe-
res om dette.

B 57, Forslag om en handlingsplan for
bekæmpelse af hjemløshed m.v., fremsat
af SF.
Den 10. januar 2006 fremsatte SF forslag til
folketingsbeslutning om en handlingsplan
for bekæmpelse af hjemløshed med hen-
blik på en afskaffelse af hjemløshed i
Danmark inden udgangen af 2010. JL

Lejernes vilkår er blevet regeringens og Folketingets stedbarn. Syltekrukken med forslag bliver større og større.

FOLKETINGETS STORE 
SYLTEKRUKKE
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Den 29. maj offentliggjorde Boligsel-
skabernes Landsforening et debatoplæg
om fremtiden for den almene sektor,
fonde og den fremtidige finansiering.

BL skriver i sit forord til oplægget:
”Eksistensen af fonde i den almene sek-
tor er en nødvendighed. Uden fondene
ville vi ikke have mulighed for at løse en
lang række opgaver og større problemer i
boligområderne. Men fondssystemet har
også en række åbenlyse svagheder.

Det er en åbenlys svaghed, at staten
siden 2001 har kunnet inddrage 8 mia. kr.
af beboernes opsparing fra Landsbygge-
fonden.

Det er også en åbenlys svaghed, at
beboernes bidrag til fondene er ulige for-
delt, og problemramte afdelinger skal i
nogle tilfælde bidrage langt mere end
velfungerende afdelinger.

Med dette oplæg vil BL’s bestyrelse
igangsætte en debat om et mere retfær-
digt fondssystem ud fra følgende pejle-
mærker:
• Beboernes opsparing skal ikke længere

kunne inddrages af staten.
• Der skal afsættes tilstrækkelige midler

til kvalitetsløft og indsats mod ghetto-
isering, og staten skal også bidrage til
denne indsats.

• Bidragene til fondene skal være mere
retfærdigt fordelt.

• Finansieringen af alment byggeri skal
være mere fleksibel, så de lokale kon-
kurrenceforhold kan afspejles i huslej-
erne.

• Huslejen i den almene sektor skal have
en mere moderat udvikling, så et
omfattende kvalitetsløft og en aktiv
indsats mod ghettoisering ikke fører til
for høje huslejer.”

BL anfører på side 7 i oplægget:
”Realiseringen af et mere retfærdigt
fondssystem indebærer ganske komplice-

rede overvejelser på en række punkter.
Nogle af de mest komplicerede angår
udformningen af et mere retfærdigt
bidragssystem til fondene, hvor bidrage-
ne skal afhænge af afdelingernes indbyr-
des huslejeevne frem for at være en kon-
sekvens af historiske finansieringssyste-
mer, som det er tilfældet nu.

Den konkrete udformning af bidrags-
systemet er så kompliceret, at det kun
kan fastlægges i et grundigt teknisk
udredningsarbejde. De overordnede prin-
cipper for dette arbejde bør være, at gode
afdelinger med forholdsvis beskedne hus-
lejer kommer til at bidrage mere til fon-
dene, mens mindre attraktive afdelinger
med høje huslejer og måske aktuelle pro-
blemer med renoveringer og social
belastning kommer til at bidrage min-
dre.”

Og på side 17 står: ”En metode kunne
være en generel vurdering af huslejeev-
nen i de almene boligafdelinger ud fra
oplysninger om størrelse, boligform (tæt-
lav eller etage), tekniske installationer,
vedligeholdelsesstand, beboersammen-

sætningen, forholdene på det lokale
boligmarked, herunder om der fx er
udlejningsvanskeligheder, samt huslejens
størrelse”.

Lejernes LO afviser
Lejernes LO svarede med en pressemed-
delelse og har forståelse for BL’s angst. Vi
måtte imidlertid pege på en række oplag-
te problemer ved BL’s forslag: Vi gav pres-
semeddelelsen overskriften ”Ingen hus-
lejestigninger til lejerne” og konstaterer:

”Lejernes LO afviser boligselskabernes
ønske om huslejestigninger for lejere i
mange af de almene boliger. Det er
beklageligt, at Boligselskabernes
Landsforening er blevet så skræmt af
regeringens gentagne tyverier af lejernes
opsparing i Landsbyggefonden, at man
nu har udarbejdet et afværgeforslag, som
vil føre til lejestigninger for mange lejere i
den almene sektor, og dernæst, ifølge
Lejernes LO’s vurdering, også vil ramme
mange lejere i den private udlejningssek-
tor.

I en situation, hvor de meget store

LLO: NEJ TIL HUSLEJEFORHØJELSER
Lejernes LO afviser boligselskaber-
nes ønske  om huslejestigninger
for lejere i mange af de almene
boliger. Forslaget vil også ramme
mange lejere i den private 
udlejningssektor.

Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO

BL vil bruge fondsmidler til forbedring af facader som f.eks. her i Roskilde.
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Når en lejer har lejeten lejlighed,forudsætter
han normalt,atlejligheden fortsætter med
samme indretning,indtil han siger lejemålet
op.Detvil i lejekontrakten være aftalt,om det
er lejeren eller udlejeren,der skal vedligehol-
de detlejede,for naturligvis skal lejligheden
vedligeholdes med passende mellemrum.
Men hvad med forandringer,som udlejeren
senere ønsker atgennemføre? Skal lejeren
acceptere hvad som helst?
Som udgangspunkthar udlejeren efter leje-
lovens § 55 rettil ativærksætte arbejder i det
lejede med 6 ugers varsel,når arbejdets
udførelse ikke er til væsentlig ulempe for leje-
ren.Andre arbejder kan iværksættes med et
varsel på 3 måneder.Reglen opfattes som en
egentlig retfor udlejeren til ensidigtatforan-
dre detlejede,f.eks.med fjernvarme og nye
vinduer.

Lejeren kan nægte
Deter dog fastantageti den lejeretlige teori,
atikke alle arbejder kan gennemføres mod
lejerens protest.Hvis udlejeren foretager en
så væsentlig ændring af detlejede,atder
herefter må siges atvære tale om ethelt
andetlejemål,eller der er tale om en afstå-
else af en del af detlejede,har lejeren rettil at
nægte udlejeren atgennemføre dette.
Boligretten i Århus fastslog ved sin dom af 23.
september 2005 (T:BB 2006.51),aten udlejer
ikke havde rettil atinstallere en elevator i
ejendommen,når installationen forudsatte,
atetareal på mellem 2,5 og 4,5 m2skulle
føres gennem etværelse på 14 m2i nogle 4-
værelses lejligheder i ejendommen.To af ret-
tens tre dommere udtalte bl.a.følgende:

”Deter endvidere oplyst,at lejlighederne i et
vistomfang bibeholder detsamlede areal i
forbindelse med en udvidelse af køkkenetved

nedlæggelse af bagtrappen.Disse dommere
finder,at inddragelse af etareal i størrelsesor-
denen 2,5 til 4,5 m2 af detpågældende
værelses areal og med de deraf følgende
ændrede dimensioner udgør en så væsentlig
forringelse af værelsets anvendelsesmulighe-
der,atder er tale om en afståelse i forhold til
lejekontraktens ordlyd.Da der ikke i lejelovgiv-
ningen er hjemmel til mod lejernes protestat
kræve en sådan afståelse til detanførte for-
mål,stemmer disse dommere for atfrifinde
de sagsøgte.”

Den tredje dommer udtalte:
”Detmå stå en udlejer fritfor atændre på det
lejedes indretning,herunder atforbedre leje-
måletved atinstallere elevator i ejendom-
men,og lejerne må i den forbindelse tåle
ændringer i det lejede,med mindre installatio-
nen væsentligtændrer detlejedes karakter.Da
lejlighederne også efter installation af elevator
ville have 4 værelser,stemmer denne dommer
for,atder gives sagsøgeren dom efter påstan-
den.”

Der er grænser
Som detses,er der grænser for,hvad udleje-
ren kan gennemføre af ensidige forandrin-
ger.Hvor boligreguleringsloven gælder,kan
huslejenævnetefter brl.§ 25 modsætte sig
forandringer,hvis de er uhensigtsmæssige
under hensyn til ejendommens alder og
beliggenhed mv.Deter imidlertid ikke hensy-
nettil lejerens forventninger,der styrer afgø-
relserne herom,så der er bestemtbehov for
domme som den ovenfor citerede,der fast-
slår,atder er grænser for,hvad udlejeren kan
forandre mod lejerens protest.

J U R I D I S K  K O M M E N TA R

AF LARS HELMS,
ADVOKAT

UDLEJERS FORANDRINGER
AF DET LEJEDE

formuegevinster til boligejerne og visse
andelshavere har betydet, at mange har
boet gratis igennem mange år, er det
helt urimeligt at foreslå, at lejerne skal
betale mere i husleje.

Tværtimod, der er brug for husleje-
nedsættelser. Kun på den måde kan lej-
erne få del i den forbrugsfest, som er
blevet tildelt boligejerne.

Banen åbnes for markedsleje
Boligselskabernes Landsforening (BL)
forslår da også lejenedsættelser for lej-
erne i dyrt alment boligbyggeri.
Lejernes LO er enig heri, men det skal
ikke ske på bekostning af de øvrige leje-
re. Lejerne bor overhovedet ikke billigt i
forhold til langt de fleste boligejere.

BLs forslag omfatter kun lejerne i den
almene udlejningssektor. Her er der i
dag 520.000 lejemål. Men forslaget vil
også ramme de 470.000 lejere i den pri-
vate udlejningssektor.

Det skyldes, at Lejernes LO forventer,
at der til grund for en udligning af hus-
lejerne i den almene sektor nødvendig-
vis må fortages en lejevurdering, og at
den lejevurdering også vil komme til at
omfatte de private udlejningsboliger.
Dernæst er det logisk at forvente, at en
lejevurdering skal tage udgangspunkt i
en lokal vurdering af markedslejen.

Herefter er banen åbnet for gradvist
at sætte huslejen op til markedslejen,
for eksempel ved genudlejning.

Ejerne får skattetilskud
Vismændene og senest OECD har fast-
slået, at boligejerne ikke betaler en
boligomkostning, som er bestemt af
markedet. Det skyldes, at boligejerne
og andelshaverne får et skattetilskud i
form af henholdsvis en nedsat og en
fraværende ejendomsværdiskat.

Nu risikerer vi at stå i en situation,
hvor vi samtidigt med en formidabel
forbrugsfest i ejerboligsektoren skal til
at have lejeforhøjelser til lejerne. Det
kan Lejernes LO ikke støtte”

PS: BL blev så glade for pressemedde-
lelsen, at den straks kom på deres
hjemmeside. Den har jo også den
effekt, at BLs udstrakte hånd til rege-
ringen virker mere indbydende.
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THOMAS VANDT OVER  “ÅRETS VÆRSTE UDLEJER” MASSIV MUR I HERNING

NY BEBOERREPRÆSENTATION I SNEJBJERG

REGION MIDT:

NEJ TIL SALG I PORSHØJ

EN KVART MILL. KR.
RETUR TIL 37 LEJERE

Thomas er stædig og tålmodig – og så
havde han ret. Derfor måtte den kendte
københavnske boligudlejer, Ingrid Bech
Hansen, til pengepungen. Men det holdt
hårdt.

Thomas Schnell fik aldrig sit depositum
retur, da han flyttede fra sin pænt afleve-
rede lejlighed på Amager.

Thomas gik til Lejernes LO i
Hovedstaden, der indbragte sagen for
huslejenævnet. Det afgjorde sagen helt til
Thomas fordel og bestemte, at han skulle
have sine penge tilbage.

I Vi Lejere nr. 3/2005 anslog Thomas, at
beløbet lå mellem 15.000 og 16.000 kr.

Men Ingrid Bech Hansen, der i 2005
blev kåret som ”årets værste udlejer” af
LLO i Hovedstaden, trak sagen i langdrag.
Hun indbragte huslejenævnets afgørelse
for Ankenævnet, der også gav Thomas
fuldt medhold. Så gav Ingrid Bech Hansen

omsider op og betalte alle pengene plus
renter.

Sagen viser, at det kan betale sig at kon-
takte Lejernes LO før man flytter.

KjH

Thomas Schnell tvang årets værste udlejer til

pengepungen.

Ved opgørelse af regnskabet for 2005 kan
Lejernes LO Region Midt opgøre, at den i
2005 fik 246.535 kr. ind fra udlejere, der
skyldte medlemmer penge.
Pengene gik til i alt 37 medlemmer. Det
største enkeltbeløb, der kom ind fra en
udlejer, var et beløb på 22.800 kr. i f.m. en
sag i Viborg. Beløbet på den kvarte mil-
lion er ikke udtryk for de samlede resulta-
ter af sagsarbejdet, men blot udtryk for
den del af arbejdet, der har kunnet regi-
streres ved, at vi har haft penge i hånden,
som udlejere har indbetalt. Penge som
Lejernes LO derefter har kunnet give retur
til lejerne. I de fleste sager har det været
fraflytteropgør - i lidt færre sager for
meget betalt husleje.

Tillidsfolk fra Skanderborg, Silkeborg,
Herning, Holstebro og Skive mødtes i maj
til regionsgeneralforsamling.

Situationen omkring kommunesam-
menlægningen og boligreguleringsloven
blev drøftet. Indtil nu er det kun i
Herning, at Lejernes LO møder en massiv
negativ mur i forhold til seriøse argu-
menter omkring boligreguleringen. På
den positive side blev det nævnt, at den
nye Herning Kommune vil indføre en
Boligkommission. Boligkommissioner og
boligregulering kan tilsammen være
effektive redskaber, f.eks. i forhold til mis-
ligholdte huse på landet. De kan f.eks.
medtages i udformningen af en landdis-
triktspolitik. En sådan har været nævnt i
forhold til Viborg Kommune, hvor en
række tidligere uregulerede landkommu-
ner nu kan forvente reguleringen indført
sammen med den nye Viborg Kommune.
Mere interessant er måske Mors og Thy,
hvor der er hårdt brug for en mere aktiv
landdistriktspolitik, der slår ned på den
dårligste del af boligmassen.

I regionsbestyrelsen fratrådte Herning-
formanden, Jytte Jørgensen, som i som-
mer rundede de 70 år. I hendes sted ind-
træder Marius Kristensen fra Herning.

48 Lejemål i ejendommen Sydgaden 1-11 i
Snejbjerg ved Herning har besluttet at
oprette en beboerrepræsentation. 20 var
repræsenteret på beboermødet, mens
yderligere 15 var repræsenteret ved fuld-
magt. Det blev samtidigt besluttet, at den
nye beboerrepræsentation tilsluttes
Lejernes LO.

Sydgaden 1 - 11 er opført i 1968 i to eta-
ger. Havde der været boligregulering i
Herning Kommune, ville huslejen have
været på et betydeligt lavere niveau, da
ejendomme fra 1960’erne generelt ikke

har så store driftsudgifter, som ejendom-
me opført væsentligt senere. Men det fak-
tum tager det politiske flertal i Herning
ikke hensyn til. For øvrigt på trods af, at
partiet Venstre på landsplan har optaget
boligregulering som en del af partiets poli-
tik. Partiet sætter det godt nok i sammen-
hæng med skattestoppet, men selv denne
sammenhæng gælder altså ikke i Herning.
Ejerne beskyttes, lejerne plukkes.
De fleste lejligheder i ejendommen er på
74 kvm., mens et lidt mindre antal er på 51
kvm.

Lejerne på Porshøj i Herning har på et
ekstraordinært møde nedstemt besty-
relsens forslag om at udtage afdeling-
en med 441almene lejemål til at indgå
i forsøgsordningen om salg af lejlighe-
derne til de enkelte beboere.

Lejernes LO havde stærkt advaret
mod forslaget forud for afdelingsmø-
det.

En anden og langt mindre afdeling i
Slagelsegade har stemt modsat.
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JYSKE BANK PÅ TILBAGETOG

ENKELTMEDLEM NR. 6.000

UDLEJER KRÆVEDE 42.000 KR. -
SKAL I  STEDET AF MED 17.000

I 2003 indbragte Lejernes LO i Skive en sag
for huslejenævnet for Thy/Mors omkring
en fraflytning fra Jyske Banks ejendom,
Algade 28 i Nykøbing Mors.

I lejeaftalen var lejer pålagt meget
omfattende vedligeholdelsesforpligtelser.
F. eks. skulle hun efter kontrakten betale
for udskiftning af gulvtæpper ved fraflyt-
ning, helt uanset om det var beskadiget
og uanset boperiodens længde. Det var
hidtil usete krav, der i forhold til andre
udlejere i Nykøbing Mors var uhørte.

Jyske Bank forlangte, at en enlig lejer,
der kun have boet i lejemålet i kort tid,
skulle betale 15.588,15 kr. udover deposi-
tum til istandsættelse efter fraflytning.

Dertil kom, at Jyske Bank havde ladet
kontrakten udforme som en formular
uden at anvende den autoriserede formu-

lar fra ministeriet. Det har nu vist sig at
være en regulær juridisk brøler. Når der
anvendes en formularlignende kontrakt
uden autorisation bortfalder alle særlige
aftaler, der stiller lejeren dårligere end
sædvanligt.

Huslejenævnet var enige i LLOs vurde-
ring af lejeaftalen, mens boligretten ved
en dom gav banken medhold, men ned-
satte skønsmæssigt bankens krav til
8.000 kr. Dog var én af rettens tre med-
lemmer enig med LLO i sagen.

Nu er sagen afgjort i landsretten, hvor
Jyske Bank skyndsomt valgte at tage en
tilkendegivelse fra landsretten til efterret-
ning, da de kunne forstå på landsretten, at
den var enige med LLO i, at der var tale om
en ikke autoriseret formular.

Tilbagetoget har den virkning, at der

foreligger et forlig i sagen - ikke en egent-
lig dom. Men som Lejernes LOs advokat i
sagen, Bo Hansen, Struer udtaler, så “skyl-
des det formodentlig, at banken har et
ønske om at glemme sagen så hurtigt som
muligt.”. Forliget i landsretten betyder, at
lejer kun skal betale for ødelæggelse. Ikke
istandsættelse. Hun fik derfor udbetalt
3.348,25 kr.

Siden denne afgørelse er der indgået
forlig i en anden sag fra samme ejendom i
Nykøbing Mors. Her fik lejeren et betyde-
ligt beløb tilbagebetalt.

Det er meget sandsynligt at der flere
steder er lejere, der bor hos Jyske Bank på
tilsvarende kontrakter, som kan have
glæde af Jyske Banks tilbagetog i rollen
som tvivlsom udlejer.

I 1993 lejede et af Hernings ældre og trofaste medlemmer
en lejlighed i Herning af en sød og venlig ældre dame.
Lejemålet var på ingen måder nyistandsat. Der var fugt-
skader på tapetet og lejligheden havde ikke været malet i
umindelige tider. Heldigvis var fingrene skruet rigtigt på
medlemmet, hvorfor han og hans hustru kun så det som
en udfordring, at få lejemålet bragt i en ordentlig stand.
De tapetserede og malede hele lejligheden selv, og betal-
te i øvrigt også selv herfor.

Flere år efter solgte den venlige ældre dame ejendom-
men til Skærgård Holding A/S, der var alt andet end søde
og venlige. Da medlemmet skulle flytte i foråret 2006
fremsendte Skærgård Holding en flytteregning på 42.000
kroner for grundrens, maling, tapetsering og flere andre
ting.

Lejernes LO gik ind i sagen og indbragte den for
huslejenævnet i Herning. Nævnet traf i maj afgørelse om,
at lejeren ikke skulle betale for nyistandsættelse af leje-
målet, og at to tidligere fremsendte huslejevarslinger var
ugyldige.

Nu er det lige pludseligt ikke Skærgård Holding, der har
et krav imod LLOs medlem på 42.000 kroner, men med-
lemmet, der har et krav imod Skærgård Holding på 17.100
kr. Det dækker tilbagebetaling af depositumet fra 1993 på
5.700 kr. og 11.400 kroner i lejeindbetalinger, der er
opkrævet med hjemmel i en ugyldig huslejevarsling.

Onsdag den 7. juni tegnede Lejernes LO i Hovedstaden sit medlem-
skab nr. 6.000. Det blev med Josie Nobre og Thomas Mai, der netop
er kommet til Danmark efter et længere ophold i Los Angeles. Josie
kommer oprindeligt fra Brasilien, mens Thomas er dansk.

Thomas fortæller : ”Vi lejede en lejlighed i Sluseholmen i
København for 14.000 kr. om måneden. Vi lejede lejligheden, mens
vi var i USA. Ingen havde fortalt os, at lejligheden lå midt på en
byggeplads. Så vi ville bare gerne ud af lejemålet og håbede på
LLOs hjælpe. Den fik vi.”

En løsning med udlejer blev fundet, og den 26. juni kunne
Thomas Mai takke LLOs sagsbehandler for hjælpen og ønske ham
god ferie.

”Medlemstallet i Lejernes LO i Hovedstaden er med enkeltmed-
lem nr. 6000 oppe på 29.424 medlemmer, hvoraf de 23.424 er med-
lem via en forening.”

Josie og Thomas er netop kommet hjem til Danmark efter at have boet i Los Angeles
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S K I M M E L S V A M P Af Kjeld Hammer

Fugleinfluenzaen popper op med lange
mellemrum. Døde ænder her og der. Stort
ståhej og alle alarmklokker ringer. Imens
breder skimmelsvampen sig til hele landet
og ingen alarmklokker ringer.Tusindvis af
danskere bor i fugtplagede huse.Tusindvis
af mennesker bliver syge med hovedpine,
svimmelhed, hoste, diaré og almindelig
utilpashed uden rigtig at vide hvorfor.

Nye astma- og allergi-tilfælde hører til
dagens uorden. I hundredvis af børn får
varige mén. Forskningen halter langt
bagefter. Lægerne er uenige, men nogen-
lunde enige om, at astma og allergier i
hvert fald ikke forsvinder. Lejernes LO
mener, at hver ottende bolig er angrebet
af skimmelsvamp eller fugt.

5-dobbelt straf
”Sagerne er myldret frem, siden Lejernes
LO satte fokus på problemet i foråret”,

siger LLOs landsformand, Klaus Hansen,
der tilføjer, at vi kun har set toppen af
isbjerget.

”Vi har fået sager fra Svendborg,
Nyborg, Ringe, Fåborg, Ærø, Odense, Skive,
Horsens,Vejle, Give, Egtved, Nr. Snede,
Hedensted, Juelsminde, Fredericia, Helle,
Haderslev, Aalborg, Lyngby og Hillerød. I
dagens Danmark er det sådan, at en fami-
lie, der rammes af skimmelsvamp, bliver
straffet 5-dobbelt. Boligen bliver uanven-
delig, indbo må kasseres, familien rammes
af sygdom, myndighederne er passive og
udlejeren vil ikke stå ved sit ansvar. Alle
myndigheder skyder ansvaret fra sig. Det
er fuldstændig uden for enhver sund for-
nuft.”

På Christiansborg er politikerne ved at få
øjnene op. Socialminister Eva Kjer Hansen
har udtrykt bekymring og udtalt på TV, at
man ikke skal bo til leje, hvor der er skim-
melsvamp. En høring i Folketinget plan-
lægges til oktober og Socialdemokratiet
har lagt et lovforslag på bordet.

Hverdagen er en kamp for familierne i
det hårdt ramte kvarter Hvenekilde-
løkken.

”Vi har trukket os fra beboerforenin-
gens bestyrelse, da vi er hårdt ramt af ny
sygdom, der hele tiden kommer til i
vores lille familie på grund af skimmel-
svampene”, fortæller Amalie Nielsen.Vi
har fået at vide, at Caroline (9 mdr.) får
varige mén og vil være multi-astmatiker
resten af livet. Hun får nu medicin 5
gange dagligt.”

Amalie, som kun plejer at have astma
mens bynken er fremme, har også fået
konstateret svær astma nu.

”Speciallæge John Arnved fortalte os
også, han ikke er i tvivl om, vi er blevet
forgiftet af at bo i nr. 67. Lige nu – fem
måneder efter at vi er flyttet fra svampe-
huset - er vor korttidshukommelse og
koncentrationsevne fortsat svækket som

følge deraf og vor træthedsfølelse
hænger også sammen dermed.

Vi skal til yderligere undersøgelser
medio september og oktober. Foreløbigt
har det vist sig, at vi har fået et hav af
allergier som følge af vort ophold i skim-
melsvampene i nr. 67. For Brians vedkom-
mende (ægtefællen. red) har disse allergi-
er indflydelse på hans nyretransplanta-
tion og hans medicinering skal derfor
ændres. Lasse (15 år) har svært ved at
følge med i skolen på grund af træthed,
koncentrationsbesvær og manglende
korttidshukommelse. Det bekymrer os,
nu han står foran at skulle i gang med sin
uddannelse for alvor”. Hertil kommer, at
hans nyretal er forhøjet, hvilket lægerne
på Odense Universitets Hospital for-
binder med skimmelsvampe.”

Andre familier er også hårdt ramt.
Og flere beboeres privatliv er ved at gå

i spåner. En ung enlig mor, som har mis-
tet sin lejlighed, har i tilgift mistet samli-
vet med sin søn, fordi hun ikke kan tilby-
de sønnen et sted at bo. Sønnen bor der-
for hos faderen. Kvinden har set sig nød-
saget til at droppe sit job, fordi hun ikke
kan klare det.

En anden enlig, udenlandsk mor med
tre børn (2, 4,11 år) uden netværk og på
kontanthjælp, men med studiestart i
denne uge har måttet blive boende i en
stærkt angrebet bolig. Hun sagde nej
tak til HD Ejendommes tilbud om gen-
husning, fordi hun ikke ville give afkald
på sit erstatningskrav. Kommunen ville
ikke hjælpe hende, da hun iflg. dem ikke
opfylder kravene for at få hjælp. Denne
afgørelse er uacceptabel, siger Amalie
Nielsen, som nu har anket afgørelsen til
statsamtet på vegne af sin genbo.

KjH

FAMILIERNES KAMP

SKIMMELSVAMP-SAGER
MYLDRER FREM

3

Foto: James Arbøl
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Massiv skimmelsvamp i Odense-forsta-
den Seden har åbnet myndighedernes
øjne. Et splinternyt boligkvarter,
Hvenekildeløkken, med 69 rækkehuse og
lejligheder er massivt ramt af skimmel-
svamp og syge lejere. Der er konstateret
skimmelsvamp i 60 ud af de 69 boliger.
Ca. 30 boliger er i hast fraflyttet og lejer-
ne genhuset forskellige steder på Fyn,
bl.a. i Kerteminde, Fraugde og Højby.
Resten af lejerne venter på, det bliver
deres tur.

Ejeren tilbyder genhusning, hvad han
også skal efter loven. Men hans ”tilbud”
betyder, at lejerne skal frafalde et evt.
senere erstatningskrav. På denne måde
profiterer han på lejernes ulykkelige situ-
ation.

”Hans brev er et rent trusselsbrev”,
siger Amalie Nielsen, der sammen med
sin mand rejste sagen og blev mødt af en
massiv mur af modstand fra ejerens side.
Siden har de fået hele Fyn på deres side i

kampen mod HD Ejendomme og dets
ejer, Heine Delbing.

Genhusning og opsigelser
En del lejere har sagt ja til genhusning og
betingelsen derfor, fordi de ikke føler, de
har andre muligheder. ”De orker ikke
kampen og jeg forstår dem egentlig
godt”, siger Amalie.

Fem lejere er indtil videre opsagt, fordi
de ikke vil frafalde kravet om senere
erstatning. Nogle bor nu på gaden og
kan ikke få hjælp af kommunen, fordi
kommunen siger, det er udlejers ansvar
at genhuse dem, og det gør han jo – hvis
man vel at mærke forpligter sig til ikke at
sagsøge ham. Andre igen har selv skaffet
sig en anden bolig. Atter andre har fået
aftale med udlejeren om, at blive genhu-
set et sted, hvor de kan blive boende,
men stadig på den betingelse, at de fra-
falder et senere erstatningskrav.

Embedslægen og kommunen
Udlejeren, HD-Ejendomme, fralagde sig i
starten hele ansvaret. Embedslægen kom
først, da beboerne på et stort fællesmøde
krævede det og de havde talt om deres
fælles problem: hovedpine, svimmelhed,

hoste, diaré og almen utilpashed, m.v.
Kommunen greb først ind, da embedslæ-
gen sendte dem sin rapport. Udlejeren
blev derpå pålagt at iværksætte en
omfattende renovering – frister som to
gange blev udskudt. Nu trues han med
bøder, hvis han ikke overholder fristerne.

Lejernes LO
Det var familien Amalie Nielsen og Brian
Osbahr, der først blev syge og slog alarm.
Tre af deres fire børn fik konstateret
astma på tre uger. Med en halv times
varsel måtte de flytte ud af deres hus,
mens hvidklædte ”marsmænd” invadere-
de deres hus og fjernede alt. Det var i
februar 2006.

Beboerne har nu dannet en beboerre-
præsentation, der er positivt indstillet til
et samarbejde med Lejernes LO.

”Vi ved ikke præcist, hvor mange der er
gået med på HD Ejendommes betin-
gelser, fordi de ikke aner deres levende
råd. Men godt er det ikke. De skulle helle-
re henvende sig til os,” siger formanden
for Lejernes LO i Horsens, James Arbøl.

Han peger også på et andet problem:
De lejere, der fra nu af flytter ind i
tomme boliger i Hvenekildeløkken, har

Helt nyt boligkvarter ved Odense
er ramt af skimmelsvamp.
30 familier flyttet og genhuset
indtil nu.

DROP ERSTATNINGSKRAV
MOD AT FÅ NY BOLIG

Ejerens snedige ”tilbud”:

Beboere i panik får hjælp hos Lejernes LO. Ingen adgang. Ikke engang for formanden for Folketingets boligudvalg, Lissa

Mathiasen, der er rystet over det, hun ser.
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de garanti for, at deres nye bolig er fri for
skimmelsvamp? Og hvem giver denne
garanti?

”Pas på!”, siger han. ”Det er rent ud
sagt noget svineri, der finder sted her på
H.C. Andersens eventyrø. Det ville have
klædt udlejeren, hvis han havde samar-
bejdet om at løse problemerne.”

Sagsanlæg 
Ejeren, Heine Delbing, har tværtimod
ment, at det var vigtigt fra starten at
lukke munden på Amalie og Brian én
gang for alle. De fik i maj et sagsanlæg
med krav om 207.000 kr. i erstatning,
fordi de ”ikke har foretaget den nødven-
dige løbende udluftning af ejendommen,
hvilket har været en væsentlig medvir-
kende faktor for, at skaderne har udviklet
sig som anført”.

Boligadvokat Erik Larsson: ”Den reg-
ning hører vist til i spøg-og skæmt-afde-
lingen”.

Nu har parret svaret med et modkrav
for skader på deres indbo på 215.000 kr.
og de får løbende støtte af Lejernes LO
gennem Erik Larsson. Derudover har de
en sag ved boligretten om tilbagebeta-
ling af for meget erlagt husleje. Endelig
forbeholder de sig i en tredje sag erstat-
ning for den sygdom, de alle er blevet
påført.

Politiker: En skandale
Formanden for Folketingets boligudvalg,

Lissa Mathiasen er rystet over sagen fra
Seden. På et møde med beboerne sagde
hun:

”I jeres situation føler man, at man er
hjælpeløs og kæmper mod en mur. Oveni
skal man selv løfte bevisbyrden. Vi er
vidne til byggesjusk, ja en skandale af et
omfang, jeg ikke har set før. Hvor har
sundhedsplejerskerne været i denne sag?
Og lægerne? Og kommunen? Det er jo
fuldstændig vanvittigt. Men det viser
hvad det er for sager, vi har med at gøre.
Det viser også behovet for at Folketinget
strammer op og lægger ansvaret på
udlejeren for, at hans boliger er i ordent-
lig stand”

Svampefestival og sang
Men grin og overskud er der også plads
til denne sommer, der udviklede sig til et
mareridt i Odense-forstaden.

17. juni var der svampefestival for bebo-
ere, lokalpolitikere, Folketingets boligud-
valg og andet godtfolk hos Brian og
Amalie, der er flyttet over i en anden lej-
lighed i bebyggelsen. Menuen stod på
svampesuppe, svampekage og svampe-
salat. En nykomponeret sang er på vej
mod indspilning. Den hedder ”skimmel-
pestens ø”. Den gamle protestsanger
Johnnie ”guitar” (Jørgen Bjørgren) er
solist og Amalie og Brian og nogle af de
øvrige beboerne udgør koret.
Overskuddet vil gå til forskning i skim-
melsvamp.

Af Kjeld Hammer

3

EJEREN TVINGES TIL 
AT RENOVERE
Odense Kommune har omsider sat tommelskru-
erne på HD ejendomme. Senest i denne uge (14.-
20. august) skal ejeren af de 69 boliger i forsta-
den Seden fremlægge en fyldestgørende renove-
ringsplan for kommunen. Allerede pr. 21. juni
krævede kommunen en totalplan for renovering
af skimmelsvampen i Hvenekildeløkken, men da
kommunen ikke modtog nogen brugbar plan,
måtte den true med tvangsbøder. Efter anbefa-
ling fra embedslægen skulle alle lejligheder være
gennemgået for skimmelsvamp den 21. juni.
Denne frist blev forlænget til den 4. juli og er nu
igen forlænget til uge 33 (14.-20. august) med
skærpede krav. Foreløbig er der konstateret skim-
melsvamp i 60 ud af 69 boliger. 
Embedslægerne anbefalede forud for kommu-
nens krav en ”uvildig byggeteknisk vurdering af
samtlige lejligheder” og ”renovering af skabe og
tilstødende vægge på samtlige lejligheder”. Det
fik omsider kommunen til at træde i karakter. 

KjH

MUREREN: EJEREN VIL
SCORE KASSEN
Skimmelsvamp i boligerne i Hvenekildeløkken i
Seden skyldes ejerne, HD Ejendommes økono-
miske spekulationer, siger en murer til DR Fyn.
Mureren ønsker at være anonym. Han undrer sig
ikke over, at der er skimmelsvamp i husene. HD
Ejendomme har nemlig sparet på byggeriet helt
fra starten og det går ud over kvaliteten siger
han:

”Det har bl.a. regnet ned i hulmuren i boliger-
ne før man fik lagt taget på, og når sådan noget
sker skal bygningerne tørres”, fortæller han.
”Men det ville HD Ejendomme ikke bruge penge
på og derfor har håndværkerne, dvs. både tømre-
re, malere og elektrikere ikke haft gode forhold
til at udføre deres arbejde tilfredsstillende.”

Mureren nævner et eksempel med maleren,
som måtte sætte tapet op på en våd væg. Da han
gjorde ejendomsselskabet opmærksom på det,
fik han i følge mureren at vide, at han skulle
udføre sit arbejde og ikke bekymre sig om fug-
ten.

Ifølge mureren, hvis identitet DR Fyn kender,
er det ikke første gang HD Ejendomme sparer så
meget på byggeriet, at det giver alvorlige pro-
blemer for beboerne. Der er lignende tilfælde i
Ullerslev og Langeskov, siger han.

Direktør i HD Ejendomme, Heine Delbing,
ønskede ikke at kommentere sagen overfor DR
Fyn.

Amalie Nielsen - med Caroline - og hendes mand, Brian Osbahr, startede sagen. De mødte en mur af

modstand hos ejeren Heine Delbing. Nu har de fået hele Fyn bag sig.
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EKSPERT: UNDERSØG LOFT OG GULV
En ekspert i skimmelsvamp fra Teknolo-
gisk Institut er bange for, at den igangvæ-
rende renovering af de ramte huse ikke er
grundig nok.

Seniorkonsulent og mikrobiolog Anne
Pia Koch kritiserer, at lejlighedernes lofter
og gulve ikke bliver undersøgt for skim-
melsvampe af det firma, HD Ejendomme
har sat på opgaven, selvom Teknologisk
Instituts egne undersøgelser netop viser,
at der er svampe.

Dybt kritisabel
Hun mener generelt, at alt for meget
nybyggeri går for hurtigt, og det er den
væsentligste årsag til skimmelsvampe i
vore boliger. ”Skimmelsvampene kan
udsende sporer med giftstoffer, som kan
give irritation ved øjnene, hoste, træthed
og hududslæt. Og personer med astma,
især børn, samt kvinder er ifølge vores

erfaringer særligt udsatte”, siger Anne Pia
Koch.

Hun mener i øvrigt, at HD-ejendom-
mes måde at håndtere sagen på har
været dybt kritisabel. ”Deres lukkethed
har skabt mistillid blandt beboerne. I ste-
det burde de åbent have fremlagt en
plan for, hvad der skulle ske”, siger Anne
Pia Koch. Hun føjer til, at ”den type skim-
melsvamp, vi har konstateret hos Amalie
og Brian har intet med manglende
udluftning at gøre. Vi snakker alene om
byggefugt.

Jeg er nødt til at sige det igen: Der skal
ikke være vækst af skimmelsvamp i et
hus. Punktum. Mangel på udluftning kan
ikke give anledning til nogle af de skim-
melsvampe, der sort på hvidt er konstate-
ret her. Måske andre, men ikke dem. Når I
spør’ mig, om det skyldes fejl i byggefa-
sen, så kan man jo have sine tanker. Men

for at besvare spørgsmålet, er man nødt
til at gå ind i hele byggesagen og se hvor-
dan hvad blev lavet og hvornår?”

En anden ekspert fra Teknologisk
Institut, mikrobiolog Lisbeth Larsen.
understreger, at der ikke er videnskabelig
dokumentation for de gener, indeklima-
syge påfører beboerne. Der mangler
forskning.

Findes ikke
To andre eksperter, nemlig professor
Torben Sigsgård og overlæge Henrik
Kolstad har udtalt sig til DR Fyn. De har et
overraskende standpunkt og mener, at
indeklima-syge er en myte. Den findes
ikke, og den ene tilføjer:
”Man skal tænke sig godt om, før man
flytter fra sin bolig på grund af skimmel-
svamp.”

KjH

Louise Kryger og Lone Kryger (mor og
datter): Louise (20 år) flyttede ind i
Hvenekildeløkken 1. februar 2005.
Lejligheden var ikke færdig. Der var fugt
på loftet. ”Det blev bare malet over” for-
tæller moderen, Lone Kryger. ”Louise var
højgravid dengang og fødte en søn. Han
udviklede svær astma få måneder efter
fødslen. Louises søn blev indlagt fem
gange og var i narkose to gange.
Derefter på penicillin. Selv fik hun udslet
på armene. Det har hun stadig. De skal
ikke tilbage til det hus. Når de bor hos
mig, har de det godt.”

Thomas Kristensen: ”Jeg har skimmel-
svamp ved klædeskabet fra gulv til loft.”

Debbie Nørfelt: ”Min datter klager kon-

stant over ondt i maven. Gulbrunt støv
falder ned bag skabe.”

Sara Kristiansdottir: ”Jeg har været hos
lægen. Han sagde, han ikke kunne gøre
noget. ”Bare flyt”, sagde han. Jeg fik det
ikke skriftligt. Der var mug i alle skabe,
da vi flyttede ind. HD-Ejendomme siger,
der ikke er noget nu. Det har
Teknologisk Institut modbevist i aften”.

Mette Højbjerg: ”Jeg flyttede for 10 mdr.
siden og nåede at bo der i 8 mdr. Efter
fraflytningen har jeg stadig 27.000 kr. til
gode. Vi har tre børn og har haft fem
hospitalsindlæggelser på børneafde-
lingen med astma-symptomer hver
gang. Et af børnene havde astma ved
indflytningen og blev selvfølgelig dårli-

gere. Også jeg selv har haft det dårligt.
Hvordan er jeg nu stillet?”

Morten Thrane: ”Jeg var den første, der
flyttede ind den 1. maj 2004 og så, hvor-
dan byggeriet blev gjort færdigt!
Prøverne viser, at min bolig er hårdt
ramt af 5 slags skimmelsvamp og givet-
vis sundhedsfarlig at bo i. Andre med
forstand på det har sagt til mig:
Prøverne viser, at dit hus er lige til ned-
rivning. Vi flytter. Familien har haft
hovedpine, træthed og vejrtræknings-
problemer. På et tidspunkt flyttede alle
ind i samme værelse om natten.”

Ann Pedersen: ”Jeg sender mine to små
tvillinger på 4 år over til deres far nu. Jeg
er bange for, at de begge har astma”.

OFRENE
Louise og Lone                                                 Thomas                            Morten                           Mette                             Debbie
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LEJERNE, HUSPRISERNE 
OG BOLIGBOBLEN
Milliard-stigninger på ejerboliger påvirker
lejerne på tre måder: uligheden øges, lejerbeskyttelsen
forringes og befolkningen splittes.

Tabel 1. Dekomponering af stigningen i købsmuligheden 

Ændring 1. kvt. 2000 til 4. kvt. 2005 Procent    Ændring i 
af samlet    1.000 kr.
ændring

Stigning i købsmulighed

Rentefald 28 % 329

Indkomststigning (før skat) 21 % 246

Låneadfærd 20 % 230

Forårspakke *) 18 % 212

Skattestop 13 % 143

I alt: 100 % 1.160

Dekomponering af ændringer i låneadfærd:

Introduktion af afdragsfrie lån 15 % 180

Udbredelse af rentetilpasningslån 

i forhold til fastrentelån 

(uden fremkomst af afdragsfrie lån) 5 % 50

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2006

Selv om prisstigningerne på ejerboliger er noget, der vedrø-
rer parcelhusejerne, påvirker de på mange måder direkte og
indirekte lejernes vilkår. Eksperterne afviser, at der er en
boligboble. De siger, at prisstigninger kan forklares ved
underliggende økonomiske faktorer. Hermed er det påvist, at
prisstigningerne er skabt af konjunkturerne og politiske ind-
greb til fordel for parcelhusejerne. Det har givet nogle ube-
hagelige dønninger for lejerne.

Boble eller fortsat stigning?
I den netop offentliggjorte vismandsrapport fra foråret
2006 skriver vismændene følgende:

“Kontantprisen på boliger steg endnu kraftigere i 2005
end årene før. Priserne steg således over 15 pct., og de har
fortsat stigningen i årets første kvartal. Den seneste stigning
i prisen er sket på trods af højere renter, jf. figuren nedenfor.
Det er vanskeligt at vurdere, om den seneste tids udvikling
er udtryk for en meget stærk underliggende boligefterspørg-
sel, eller hvorvidt der er tale om en boble på boligmarkedet,
som snart vil give sig udslag i faldende boligpriser. Niveauet
for kontantprisen vurderes dog at være så højt, at stigninger
i samme størrelsesorden som i de senere år ikke vil fortsæt-
te. Det er imidlertid vanskeligt at skønne over, hvornår væk-
sten i kontantprisen begynder at aftage”.

Vismændene skønner, at stigningen i starten af indevæ-
rende år, bliver på ca. 15 pct. og derefter ca. 3 pct. De anfører
dog, at prognosen for boligpriserne er forbundet med bety-
delig usikkerhed, og der kan både være argumenter for, at
stigningen i boligpriserne fortsat vil være kraftig og
omvendt for at priserne kan falde.” (vismandsrapporten
forår 2006, side 54)

Hvis huspriserne skulle falde, og dermed stige i takt med
udviklingen på lang sigt, skulle huspriserne med andre ord
falde med 60  pct.

Men det gør de ikke. De fleste økonomer mener nemlig, at
prisudviklingen godt kan forklares af ændringer i de under-
liggende økonomiske faktorer.

Hvorfor så voldsomme stigninger?
De fleste eksperter konkluderer, at langt hovedparten af
boligprisstigningerne (på landsplan) de seneste 5 år kan for-
klares af underliggende økonomiske forhold som rentefald,

inflation og skattestop og at der derfor ikke umiddelbart ser
ud til at være en spekulativ boble i den kraftige boligprisud-
vikling de seneste 5 år.
Hvor meget de enkelte elementer betyder, er analyseret af
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Tabel 1 viser, at den almindelige indkomststigning har bidraget
med ca. 21 procent af stigningen i købsmuligheden. Periodens
skattepolitik har i gennemsnit bidraget med ca. 31 procent af
stigningen, og de (internationalt) faldende renter har bidraget
med ca. 28 procent.

Ændret låneadfærd og regeringens nursing
De sidste ca. 20 procent af stigningen kan henføres til ændret
adfærd på lånemarkedet for realkreditlån. Samtidig viser
dekomponeringen af bidraget fra låneadfærden, at godt tre
fjerdedele af denne effekt kan tilskrives indførelsen af
afdragsfrie lån. Det er således svært at komme uden om, at
de afdragsfrie lån har påvirket låntagernes adfærd og deres



14 VI LEJERE · NR. 3 · 2006

P O L I T I K

købsmulighed, og derigennem også den faktiske udvikling i
kontantpriserne

Det skal understreges, at konklusionen gælder når vi ser
prisstigningerne på landsplan under ét. Om der visse steder i
landet, f.eks. i Københavnsområdet, eller andre dele af
Hovedstadsregionen er tale om, at en del af prisudvikingen er
udtryk for en spekulativ boble, siger analysen ikke noget om.
En regional boligprisudviklingsanalyse bør også inddrage for-
hold, der kan forklare den særligt høje prisudvikling i
København/Hovedstadsregionen i forhold til resten af landet,
som f.eks. mangel på byggegrunde, tilflytning, ændret bebo-
er/indkomstsammensætning med større indkomstfremgang
end resten af landet, samt mere hyppig brug af variabelt og
afdragsfrie lån end i det øvrige land mv.

Analysen viser med andre ord, at det er VK- regeringens
nursing af parcelhusejerne, der kan forklare henholdsvis 13 %
(skattestoppet for boligejerne) og 20 % (ændret låneadfærd
pga. de nye låneformer). I alt en tredjedel af prisstigningen.

Hvordan påvirker det lejerne?
Udviklingen påvirker lejerne på tre måder:

1) Øget ulighed mellem boligejere og lejere
Først og fremmest har prisstigningerne på ejerboliger gjort
boligejerne mere formuende.

“Formuekvoten har været kraftigt stigende i over 10 år, og
den ligger nu på et historisk højt niveau. Stigningen i denne
kvote er i overvejende grad en følge af de kraftige stigninger i
boligformuen og i mindre grad en stigning i pensionsformu-
en”

Siden 1993 er der skabt kapitalgevinster årligt på omkring
100 mia. kr. Helt vildt gik det i 2005, hvor boligejerne opnå-
ede en skatte - og arbejdsfri kapitalgevinst på 500 milliarder
kroner. De store kapitalgevinster rykker på formuefordelingen

mellem ejere og lejere. De har skabt en voldsom øget ulighed
i Danmark.

2) Øget pres for forringelse af lejelovgivningen
Boligmangel og muligheden for at hoppe med på prisstig-
ningsbølgen i ejerboligsektoren har skabt et boom i forældre-
køb af ejerlejligheder og et bunkekøb af ejerlejligheder som
kortsigtet investering. Lejernes LO har mærket virkningen
heraf. For det første har disse køb skabt et øget pres for en
liberalisering af lejelovgivningen. Det sker, når lejlighederne
udlejes til personer, der ikke er i familiemæssig forbindelse
med udlejer. De velbjergede udlejere kontakter deres politiske
forbindelser, og undrer sig over, hvorfor man ikke kan opsige
en lejer med 3 måneders varsel, hvorfor man ikke kan lave
korte tidsbegrænsede lejekontrakter, der bare afventer et
godt salgstidspunkt, eller hvorfor man ikke kan tage en leje
nær markedslejen, når køen til lejlighederne nu er så lang.
Da det er velkendt, at de fleste politikere bor i ejerbolig, så
det er forholdsvis nemt at vinde forståelse hos politikerne for
ejerboligfolkets problemer, når de vil udleje. Det betyder, at
Lejernes LO ofte må starte med Adam og Eva, når undrende
politikere eller journalister er sat på sagen.

3) Øget opsplitning af befolkningen
Ejerboligens kapitalgevinster trækker de mere velstillede ud
af lejeboligsektoren. Dermed bliver boligkvartererne mere og
mere ensartede med hensyn til indkomst og socialt tilhørs-
forhold. Det er en trussel mod den gensidige forståelse for
hinandens vilkår. Det nytter ikke, at regeringen ønsker at le-
jerne skal købe deres lejebolig. De fleste lejere har ikke råd og
erfaringer fra England viser, at det er de bedste lejeboliger,
der sælges fra. Manglen på lejeboliger tvinger allerede i dag
boligsøgende ud i hasarderede boligkøb, som er alt for ømfin-
dige over for rentestigninger.

Udviklingen har medført, at presset for at forringe lejernes vilkår øges. Og boligkvartererne bliver mere og mere ensartede m.h.t. indkomst og socialt 

tilhørsforhold.
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Er du nervøs for en stor flytteregning nu 
- eller når du flytter ud igen?
- Så få hjælp fra LLO 
Skal du til at flytte - ind eller ud?
Vi kan hjælpe dig både ved indflytning og udflytning

I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregning-
er, fordi de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvil-
ken stand lejligheden skal afleveres. Ofte er der også sket
det, at man ved overtagelsen ikke fik gjort udlejeren
opmærksom på, hvad der var galt i lejligheden - og det kan
bliver dyrt, når man flytter ud.

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

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

VEJLEDENDE FLYTTESYN
• Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed
• Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation 

ved en eventuel nævnssag 
• Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand - set i 

forhold til din lejekontrakt.
• Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres, 

hvis du selv vil sætte i stand
• Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til 

håndværkere       
• Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal

til for at undgå en stor flytteregning
• Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM
Det vejledende flyttesyn koster 2.500 kr. inkl. moms, hvis
du er medlem og 3.000 kr. hvis du ikke er medlem. 

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 2.500 kr. inkl. moms, hvis du er
medlem og 3.000 kr., hvis du ikke er medlem

FLYTTESYN MED UDLEJER
Du kan også få en konsulent med ved det officielle flytte-
syn 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 forelig-
ger på skrift.

Vores deltagelse i flyttesyn med udlejer koster 1.900 kr.
inkl. moms, hvis du er medlem og 2.500 kr., hvis du ikke er
medlem.

Alle priser gælder i Lejernes LO i Hovedstadens område,
som er Københavns, Frederiksberg, Dragør, Tårnby,
Gladsaxe og Gentofte kommuner. Uden for dette område
beregnes der også kørselstid.

ANDRE BEHOV
Du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammen-
hænge. Timeprisen er 950 kr. inkl. moms for medlemmer
og 1250 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. Der betales
også for kørselstid, uanset hvor du bor. 

Du kan altid ringe til os og få en snak med en af vores kon-
sulenter eller sende os en mail, før du beslutter dig. Ring
på 33 11 30 75 eller mail på info@llo.dk
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2 MILL. KR. TILBAGE TIL LEJERNE 
Er du sikker på, at du ikke betaler
for meget i husleje?

I første halvår af 2006 har Lejernes LO i
Hovedstaden skaffet kr. 2.026.676 kr. tilba-
ge til vores medlemmer.

Bor du i en fremlejet andels- eller ejer-
lejlighed, er der en stor sandsynlighed for,
at du betaler for meget i husleje. Men
også hvis du bor i en egentlig lejelejlig-
hed, risikerer du at betale for meget i leje.

Huslejenævnet
Normalt regner man lejepriser i kr. pr. kva-
dratmeter pr. år. For en lejlighed på 100
kvadratmeter, der koster 50.000 om året,
er lejen altså 500 kr. pr. kvadratmeter.
Der er mange forskellige måder at fast-
sætte lejen på. Fælles for dem er, at det er
de såkaldte huslejenævn, som kan god-
kende eller afvise en leje som for høj.
Huslejenævnenes afgørelser kan ganske
vist ankes til boligretten, men det sker
ikke så ofte.

Gammelt køkken og udsigt
I hovedstadsområdet ligger huslejen som
oftest mellem 400 og 800 kr. pr. kvadrat-
meter. Lejen afhænger af, hvor god lejlig-
heden er. Er der nyt bad og køkken? Ligger
den i toppen? Er der ikke bad og et gam-
melt køkken? Ligger den i bunden?

Installationer som fjernvarme og termo-
vinduer har også indflydelse på prisen.
Det har derimod ikke ejendommens ydre
vedligeholdelse. At facadepudsen hænger
i flager eller at trappeopgangen trænger
til maling har faktisk ikke den store betyd-
ning for lejens størrelse. En god udsigt fra
lejligheden har principielt heller ikke den
store betydning for lejens størrelse.

En tommelfingerregel
Som tommelfingerregel kan du gå ud fra,
at hvis du betaler mere end 800 kr. pr.
kvadratmeter, så bør du altid rådføre dig
med LLO, om du ikke betaler for meget.
Hvis du bor i en dårlig lejlighed uden gode

installationer, så bør lejen være tilsvaren-
de lav. Hvis du er i tvivl, kan du altid få det
vurderet af huslejenævnet - og bare rolig -
du kan ikke siges op, fordi du går til huslej-
enævnet.

Hvis du er i tvivl, er det en god ide at
begynde med at spørge dine naboer. Hvor
meget betaler de? Hvilke installationer
har de? osv.

I Lejernes LO i Hovedstaden får vi ned-
sat huslejen i syv ud af ti tilfælde, når vi
indbringer sagerne for huslejenævnet.

I første halvår af 2006 har vi som
nævnt tjent kr. 2.026.676 til vores med-
lemmer på bl.a. disse sager.

L E J E R N E S  L O  H J A L P

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 områ-
der.

Derfor har vi opsøgt et stort antal butikker og leverandører
for at få rabatter til vores medlemmer - og det har foreløbig
resulteret i over 70 tilbud om rabat.

Du kan få rabat på så forskellige ting som tandlægehjælp,
rejser og maling, blot du er medlem hos os og investerer i et
rabatkort.

For at opnå rabatten skal du fremvise gyldigt rabatkort i
alle butikkerne.

Rabatkortet kan du købe hos Lejernes LO i Hovedstaden,
Vester Voldgade 9, 1552 København V, mandag - onsdag kl. 13-
15 og torsdag kl. 13-16.

Der skal købes 1 kort pr. husstand til en pris af kr. 125,-.
Kortet er gyldigt i 1 år, hvorefter det skal fornys.

Kender du en butik eller leverandør, som måske også vil
give LLO-medlemmer rabat, kan de kontakte Kenneth Nielsen
på 3311 3075 alle hverdage kl. 10-12, dog ikke fredag.

Se mere om medlemsrabatter på www.llo.dk.

Når du flytter .... husk også at melde flytning til os!
Alt for mange glemmer at melde flytning til os. Det betyder
at vi får forsendelser retur fra postvæsenet og må sende
endnu en gang med ekstra portoudgifter til følge. Det er
ærgerlige penge som vi gerne vil spare.
Så husk venligst at give os besked når du skifter adresse -
gerne via info@llo.dk med angivelse af medlemsnummer,
gammel og ny adresse.

NYT FRA LEJERNES LO I HOVEDSTADEN

Pernille Svalastoga og Eivind Valen fik 56.000 kr. tilbage - plus renter. Derudover huslejen halveret.



Sommeren har allerede budt på
masser af grilldage, og hvorfor ikke
lade et stykke flanksteak følge trop
på risten over kullene? 
Holder grillen minusdag, kan man
sagtens bruge panden indenfor.

Flanksteak var i mange år ikke ret kendt i
sin faste form.

Kødet, der stammer fra slaget på koen,
røg almindeligvis med i kødhakkeren og
blev til hakkebøffer i stedet. Derfor var
det nærmest umuligt at opdrive, og min
onkel og tante, der - som jeg husker det -
i sin tid bragte denne ret med hjem efter
en udstationering i England, måtte deng-
ang bestille kødet hos slagteren, senest
dagen før det skulle bruges.

I dag er flanksteak blevet mere udbredt

og kan også findes i køledisken i hvert
fald i større supermarkeder, især i grillsæ-
sonen.

Marineringen gør det til en nem ret,
fordi kødet bliver gjort klar aftenen i for-
vejen eller senest om morgenen. Jo læn-
gere kødet når at trække, jo bedre bliver
den særlige salte smag fra soyaen.

Marinering i plastikpose
Marinaden til kødet blandes af halvt soya
og halvt olie og tilsættes hakket hvidløg. I
den oprindelige version, jeg smagte, var
der ikke andet i, men kan man lide inge-
fær, gør det på ingen måde retten ringe-
re, og det giver den salte smag et ekstra
asiatisk pift.

Kom kødet i en plastikpose, hæld mari-
naden ned over, slå en knude på posen,
og ‘ælt’ den rundt, så marinaden fordeles
over alt kødet. Kom posen ned i en ekstra
pose - blot for at sikre mod dryp - slå en
knude, og læg det hele ind at trække i en
skål i køleskabet. Og hver gang, du allige-
vel skal hente noget derinde, kan du lige
vende posen lidt rundt, så alt kødet får
glæde af marinaden. Mere skal der ikke
gøres ved det før stegningen.

Resten af maden er en salat, som jeg har
blandet af hovedsageligt grønne grøntsa-
ger, og som godt kan laves i forvejen.

Løgene først
Først hakkes løgene, for de skal trække en
halv times tid i lidt af citronsaften. Det
tager lidt af det skarpe. Smag på dem, før
du blander dem i salaten, og hvis de sta-
dig er for stærke, kan du skylle citronsaf-
ten af under koldt vand i en sigte.

Snit og skyl spidskålen, og læg det i en
skål for sig.

Gulerødderne renses og bruges som de
er, skrabes eller skrælles

- alt efter hvad du bedst kan lide - og
skæres i skiver på skrå.

Lægges også for sig.
I en tredje skål blandes resten af det

grønne til salaten:
Ærterne bælges, agurken skæres over

på langs, kernerne skrabes ud med en
teske (spis det selv i køkkenet eller giv det
til kaninen), hvorefter resten skæres i ski-
ver, og den grønne peber skæres i tynde
strimler.

Rør en dressing ved at blande sennep,
honning, citronsaft og cidereddike, og rør
rundt, til sennep og honning er opløst.
Kom lidt salt og peber i, et par dråber ris-
tet sesamolie, rør sammen og tilsæt nu
olivenolie, til dressingen stadig smager
frisk, men uden at være sur. Smag til med
salt og peber.

På et bræt ved siden af hakkes persille
og pillede hvidløgsfed med en stor kniv.

Sæt en gryde vand over, bring den i kog,
og kom den snittede spidskål i. Blancher i
30 sekunder, og kom så gulerodsskiverne
med ned i gryden i yderligere 30 sekunder.
Hæld derpå det hele i et dørslag, og pøs
koldt vand over, så det ikke koger videre.

Kom dressingen i salatskålen, og vend
de nu lunkne gulerødder og kålsnitter
rundt i blandingen, så den fordeles godt,
hvorefter agurkeskiver, peberstrimler og
ærter blandes med, derpå de hakkede løg,
evt. forårsløg og halvdelen af persille-
hvidløgs-drysset. Drys resten af blanding-
en over til sidst.

Grill eller steg kødet
Kødet kan enten grilles eller steges på
panden. I begge tilfælde tages det ud af
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G O D  O G  B I L L I G  M A D Af Pernille Mac Dalland

Til to personer:

Et stykke okse- eller kalveflanksteak, 
ca. 400 g
0,5 dl soya
0,5 dl olie, f.eks. vindruekerneolie
4-5 fed hvidløg, hakket
evt. et stykke frisk ingefær, revet
Salat:
1/2 spidskål
1/2 agurk
en grøn peber
0,5 kg friske ærter med bælg
1 lille bundt nye gulerødder
1 løg, gerne af nye løg med top
evt. et par forårsløg
Dressing:
1/2 tsk. sennep
1/2 tsk. honning
1/2 citron - saften
1 spsk. æblecidereddike
salt og friskkværnet peber
nogle dråber ristet sesamolie
jomfruolivenolie

Drys:
1/2 bundt persille
1-2 fed hvidløg
evt. nye kartofler eller godt brød til.

GOD MAD FOR 40 KR.
Dyre råvarer og masser af tid øger chancen for succes i køk-
kenet, men hvad gør man, hvis køkkenet er lille og måske
blot udstyret med to blus og en lille ovn, og hvis hverken tid
eller  penge  rækker til de store udskejelser i det daglige?
Den kommende tid giver ´Vi lejere´ nogle bud på retter, der
både smager og mætter, er nemme at lave, og som maksi-
malt koster 40 kr. pr.person.
Forfatteren er journalist og madskribent Pernille Mac Dalland

UDFLUGT I SOMMERGRØNT 
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L L O  H J Æ L P E R

65.000 KR. I “JULEGAVE
Jeanette Petersen og Marden Poulsen på
Florensvej 2 på Amager i København fik en både
uventet og glædelig julegave den 23. december
sidste år. Ikke alene blev deres husleje næsten
halveret, men de fik også 65.000 kr. tilbage i for
meget betalt husleje gennem et år.
Marden og Jeanette gik til tasterne og skrev en
takkemail via hjemmesiden til deres sagsbe-
handler i Lejernes LO i Hovedstaden.

” Hej.
Vi vil bare lige her på Florensvej sige tak for en

god behandling og en god kamp i vores sag om
huslejen. Det har vi sat meget pris på. Derfor skal
i have mange tak for hjælpen og vi vil pga. af
dette henvise alle, der kommer til os med sådan-
ne problemer, til jer.
Tak.” KjH

Det unge pars udlejer hedder Dorte Dittmann. Hun er tilfældigvis jurist i Ret og

Råd!

posen og duppes lidt, hvis det drypper
meget - olien kan give nogle voldsomme
flammer fra grillen. Bruger du panden,
skal den være godt varm, og fedtstof er
unødvendigt, for det har kødet selv med
fra marinaden. Steg kødet mellem 4 og 8
min. på hver side, alt efter hvor tykt det

er. Tag kødet af varmen, og lad det trække
ca. 10 min. Til servering skæres det i tynde
skiver på tværs af fibrene, som ses ret
tydeligt.

Server kødet med salaten enten alene
til eller med noget godt brød eller kogte
nye kartofler til. Hvis du vælger kartofler,

gem da lidt af persille-drysset til dem.
Kartoflerne kan også indgå som en del

af salaten, men husk da at koge dem i
god tid, så du ikke skal stå og vente på
dem til sidst.

Velbekomme!



Tusindvis af unge skifter i denne måned
lejemål. Læs her, hvordan man undgår
problemer senere hen.

I Lejerskolen denne gang kan du læse om,
hvordan du bør forholde dig, når du flytter
ind i et nyt lejemål. Mange problemer og
overraskelser ved din fraflytning kan undgås
ved at følge nogle enkle råd, når du flytter
ind i dit nye hjem. Det er en god ide, at du
følger nedenstående råd, også selvom du har
tillid til din nye udlejer. Den ejendom, du flyt-
ter ind i, kan blive solgt mens du bor i den og
du kan derfor ikke, når du indgår lejekontrak-
ten, forudsige hvilken udlejer, du skal afleve-
re lejligheden til.

Når du overtager lejligheden
Fra den dato lejligheden er til din rådighed,
har du 14 dage til at skrive og sende en ind-
flytningsrapport til din udlejer.
En indflytningsrapport er vigtig, fordi det er
din dokumentation for eventuelle mangler i
lejligheden, som du ikke bør betale for, når
du engang flytter.

Vær omhyggelig, når du laver indflyt-
ningsrapporten. Det du ikke skriver med i
rapporten risikerer du at skulle betale for, når

du flytter. Hvis du har mulighed for det, så
tag meget gerne fotos.

Det er dig, der har pligt til at dokumente-
re, at du har sendt indflytningsrapport til din
udlejer, så send den både anbefalet og som
almindeligt brev. Husk at gemme kvitterin-
gen for det anbefalede brev.

Gem altid en kopi af indflytningsrappor-
ten til dig selv. Den er lige så vigtig som din
lejekontrakt.

Der er ikke nogen krav til, hvordan en ind-
flytningsrapport skal se ud. Du kan i princip-
pet skrive den i hånden på et almindeligt
stykke papir.

Mangler i lejligheden
Mangler i lejligheden kan være:
Malerpletter eller andre mærker på gulvet
Lakken slidt af på gulvene
Manglende døre
Stikkontakter der ikke virker eller er 
overmalede
Huller i fliser
Atypiske farver
Savsmuldstapet, der overlapper 
(skal støde sammen)
Vægmaling på træværk
Kalk i håndvask og wc-kumme
m.m.
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