
Til vores medlemmer og tillidsfolk samt kontaktpersoner. 

Hvad skal lejerne stille op med en håbløs kommune? 

Så gik der et helt år - ja, vi siger et helt år og Vejle kommune foretager sig fortsat intet.

Lad os lige beskrive situationen, som lejeren er kommet i, da der var tale om skimmelsvamp.

Det hele begyndte med, at vort medlem, som har et lejemål i Vedelsgade 28, lever med den værst 
tænkelige skimmelsvamp og med fugt som ikke skyldes lejerens adfærd.

Lejernes LO skrev til kommunen den 8.juli 2016 for at få konstateret, hvilken slags skimmelsvamp der var 

tale om. Vi bad kommunen om at foretage en besigtigelse. Da der intet svar kom og da der intet blev gjort 
fra kommunens side, ja så rykkede vi igen den 10.oktober 2016 og vi forventede derefter at modtage et svar.

Nu efter i over et år at have forsøgt kontakt til kommunen, ja, så har vi ikke længere tillid til Vejle 
kommune! Hvis tarv er det lige man varetager? Er det ikke en kommunes pligt at gøre noget? Det er langt 
fra første gang vi oplever den slags, men hvad årsagen er hertil ved vi ikke. Men har kun en formodning, 
men formodninger kan hverken vi eller vores medlemmer leve med. Sygdom m.v. må man så som lejer 

leve med, medens kommunen intet foretage sig. 

Lejernes LO er blevet bekendt med, at man fra ministeriets side har tilsendt alle kommunerne en håndbog,

som skulle hjælpe med den slags sager. Der er tale om ”en vejledning” og hvad kan den så bruges til, når 

en kommune som her Vejle, ikke lever op til noget som helst. 

Med de mange sager, antallet stiger år for år, uden at der er nogen form for sanktion, det er helt og alene en 

kommune som kan skalte og valte med lejernes helbred. 

Lejernes LO Horsens har nu gennem over 40 år kæmpet med den slags sager, og vi er nu i 2017 og der er 

ikke meget hjælp at hente nogen steder. 

Nu må vi så håbe at de folkevalgte, og ikke mindst i Vejle kommune, vil gøre noget. Der er snart 

kommunevalg, og hvis det er det der skal til, så er det da noget lejerne lige skal tænke på når der skal 

afgives en stemme. 

Vi arbejder lige nu på at bidrage med flere eksempler også fra andre kommuner, som er lige så håbløst som 

Vejle, og det er ikke nogen trøst, men sådan er den virkelig verden. 

Har du oplevet noget som kan give et bidrag til os. Kontakt os meget gerne. 

Vi kan blot oplyse, at vi daglig modtager henvendelser fra lejere, som har fugt / skimmelsvamp og med et 

klima problem vil der opstå meget af den slags fremover, men det hjælper ikke lejerne ret meget? 

Kontor: Hulvej 21 - 8700 Horsens -  75 62 66 00   
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