Information.
Lejernes LO Horsens har udskiftet vores Nyhedsbrev, fremover sender vi information ud til
medlemmerne, og andre som er interesseret heri.
Denne information er, hvad vi har oplevet i 2018, og går ud på, hvordan vores medlemmer og Lejernes LO
oplever det, når en kommune ikke opfylder sin pligt til dels svar og dels opfyldelse af den rigtige
ankevejledning.
Men hvordan er det lige med Billund Kommune, som trækker en sag ud ved at informere om en forkert
adresse, når en sag som drejer sig om en forkert afgørelse. Her fik vi
oplyst en adresse i Aabenraa, hvor vi skulle sende en anke til,
adressen var slet ikke korrekt. Lejernes LO havde tilsendt en anke,
og har ikke modtaget en tilbagemelding for modtagelsen af vores
anke, det var vi meget forbavset over. Vort medlem havde gennem
flere måneder rykket os for, hvad der sker i sagen og på vores
opfordring kontaktede de Billund Kommune i forbindelse med deres sag.
Så skete der pludselig noget. Sagsbehandleren blev pludselig opmærksom på, at den ankeadresse der var
informeret om, var forkert og skrev så tilbage til os med en helt ny adresse, som var i Viborg. Alt imedens
var denne sag trukket ud med over et halvt år. Situationen var nu at Billund Kommune ville følge op på
sagen, og tage et nyt syn på ejendommen, samt komme med en ny rapport om de tilstande, som vores
medlemmer har måttet affinde sig med. Hvad tænker en kommune på, er det meningen at man sylter lejerne
bevist? Hvis man ikke har lokalkendskab er man på herrens mark, hvis man er sagsbehandler i LLO – det
viser denne sagsgang tydeligt.

For snart et år siden var vi i gang med en undersøgelse omkring skimmelsvamp i vores område. Der kom
svar fra en lang række kommuner, men vores henvendelse til Borgmestrene i Aabenraa og Haderslev fik vi
intet svar, og det trods vi rykkede for det. Det tyder på, at i de kommuner er man passive, når det gælder om
at svare, men de overholder ikke det de skal, og det trods at det er de øverste i de to nævnte kommuner.
Hvad kan man så lære af ovennævnte spørger James Arbøl som er formand for Lejernes LO i Horsens. Det
er ikke lige det bedste, men i disse tilfælde oplever
både vi og vores medlem, at en kommune ikke
svarer, og når det endelig sker, er det en fejl. Så
lejer, nu er det om at være opmærksom på,
hvad der sker i kommunerne, så det er ikke
fordi vi ikke arbejder med jeres sager, men det er
tit ”op ad bakke”, for at komme videre i sagerne.

Lejernes LO Horsens dækker en lang række kommuner fra Horsens i nord og til grænsen i syd.
Vi kan kontaktes på adresse Hulvej 21 Horsens og pr. e-mail info@llo-horsens.dk
November 2018.

