
 

 

 

Til vores medlemmer og tillidsfolk samt kontaktpersoner. 

 

Nu runder vi så det første halve år af 2016 og hvad er der så sket i afdelingen. 

Vores medlemmer har oplevet, at når de har haft sager, så kan det være svært at få kontakt med os. 

Årsagen er at fra 1.februar har vi fået overdraget sagsbehandlingen fra Midtjylland og til grænsen. 

Afdelinger under LLO i Sønderborg, Esbjerg, Kolding og Fredericia har, uden at drage medlemmer 

ind, udmeldt sig – kun en bestyrelsesbeslutning.  

Det har betydet ret meget for os – lejerne har ikke kunne forstå, at de ikke var medlemmer mere, 

trods det at de har betalt, bare ikke til LLO, nej til en ny forening Danske lejere og denne har taget 

kontingent med sig.  

Vi har således brugt rigtigt meget tid på den slags, og indtil videre har mange valgt at ville forsætte i 

Lejernes LO. 

Blot for at komme de mange lejere til hjælp, så mangler vi frivillige til at hjælpe os. Vi har søgt om 

jurastuderende og vi har fået nogle, som vil hjælpe, men der er stadigvæk brug for nogen – en eller 

flere som kunne være behjælpelig med at passe vores telefontid ville være en stor hjælp. Så kender 

du en, som kunne give en hånd med, så kontakt os meget gerne. Tænk på en god sag for de mange 

lejere, der har brug for hjælp. 

Vores ønske er endvidere at få en socialstuderende til at hjælpe os, da vi nu kan se, at de kære 

folkevalgte på Christiansborg nu har strammet op, Vi forudser at der bliver mange lejere, som ikke 

kan klare at betale huslejen, og derfor må gå fra sit lejemål. 

Det vi kan melde os med, er at vi gennem det første halvår har skaffet mange penge tilbage til vores 

medlemmer. Vi forventer også det næste halvår at hjælpe rigtigt mange. 

Skimmelsvamp sager vokser stadigvæk og forsætter med fuld styrke, kommuner har svært ved at 

leve op til den hjælp, de skal levere og hvorfor skal lejerne komme i klemme fordi udlejer ikke 

vedligeholder sin ejendom. Lejernes kan ikke bare lufte ud for at løse problemer med fugt / 

skimmelsvamp. Det viser de mange rapporter vi ser. 

Til sidst vil afdelingen trods problemer ønske vores medlemmer en god juli måned – vi holder ferie 

i denne måned og møder så op med fornyede kræfter til august måned – det håber vi. 

Husk at vi kæmper og kæmper af alt det vi har lært og det trods at vil alle arbejder frivillig og 

ulønnet for vores medlemmer. 
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