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ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING

Konkrete anbefalinger

Her ses anbefalinger til fremtidssikring. Baggrunden herfor uddybes i resten af rapporten. 

Bebyggelse 

1. Sokkelpuds - afskalninger m.v. udbedres ved afhugning/ 
afrensning af skadede områder og påføring af nyt 
sokkelpuds 

2. Facader, gavle og murværk 
! Generel afrensning af al løstsiddende vandskuring 

Udskiftes løse sten ved taget 
! Nogle steder ommuring af den øverste del af 

gavltrekanterne 
! Udfræse en stor del af fugerne, da tætheden af disse 

er meget afgørende for udbedringernes holdbarhed. 
! Etablere drypkant som kan afvise en del af regnvandet 

- da dette kan ændre bygningernes fremtræden, vil det 
være nødvendigt med en arkitektonisk bearbejdning 

! Overfladebehandle murværket med et vandafvisende 
men diffusionsåbent produkt. 

3. Facader lette partier 
! Alle krydsfinersplader, som er nedbrudte eller under 

begyndende nedbrydning udskiftes. 
! Deformerede planker samt planker med rådangreb 

udskiftes. 
! Elastiske fuger udskiftes generelt 

4. Yderdøre 
! De mest nedslidte yderdøre og lysningsbrædder 

udskiftes
! Øvrige døre renoveres med montering af 

vandnæseprofil samt tætningslisteprofiler, som kan 
følge dørenes skævheder. Overfladebehandling med 
maling på linoliebasis 

5. Indvendige vægge - revner injiceres med tyndtflydende 
speciallim og med efterfølgende spartling og 
malerbehandling. - da revnerne ikke vurderes at have 
betydning for bygningernes stabilitet, kan udbedring 
eventuelt ske løbende ved istandsættelse ved 
genudlejning. 

6. Gulve i stueplan - fuldstændig gennemgang af dæk mod 
krybekælder samt ydervægsfundamenter under 
parketgulv. 

7. Køkkeninventar udskiftes, der hvor det ikke allerede er 
sket 

8. Badeværelser 
! etablering af en forsatsvæg med vådrumsmembran og 

flisebeklædning. 
! Blandingsbatteri monteres i forsatsvæggen ved 

anvendelse af anerkendt tætningssystem. 

Ude, fri og fællesarealer 

1. Støttemure udskiftes delvist med nye 
støttemure af stålplade med let 
stålgelænder. Der hvor det er muligt 
udskiftes med grøn/tilplantet jordskråning. 
Støttemure ved grønne arealer udfases 
(erstattes med skråninger på sigt). 

2. Stibefæstelser lægges om. 
3. Afvanding på boligstierne er mangelfuld. 

Der etableres afvandingsrende til 
opsamling af overfl adevand. 
Tilslutningsstier fra boliger tilrettes og 
eksist. afløb genanvendes. 

4. Gruspladser/legepladser - Under 
legeredskaber mangler korrekt 
faldunderlag. Ved legepladser etableres 
min. 15 cm faldgrus, afgrænset af 
passende kantning med fx. 
genbrugsplast(svelle). Ved øvrige 
grusbelægninger udskiftes det grove grus 
med 5 cm tromlet stenmel.  

5. Ramper etableres med 
betonstensbelægning og nødvendige 
kantninger. Nogle steder kan trapper 
erstattes af ramper til servicekørsel. 

6. Defekte træstøttemure erstattes af 
jordskråninger med beplantning.  

7. Eksisterende trapper - oprettes pga. 
sætninger. Omsættes med eksisterende 
materialer. 

8. Affaldsopbevaring - Der etableres 
affaldssystem med nedgravede beholdere 
til såvel dagrenovation som genbrugsaffald 
(glas/papir). 

9. Enkelte arealer omlægges til græs eller 
beplantning. Træerne på torvene 
behandles eller udskiftes. 

10. Supplerende parkbelysning, hvor 
belysningen ikke er tilstrækkelig
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! Samtidig med etablering af forsatsvæg vil der være 
mulighed for at udføre en holdbar løsning ved 
overgangen mellem væg og gulv. 

! Skærmvæg mod toilet udskiftes til ny model i 
uorganisk materiale og med tætning mod væg og gulv. 

! Sanitetsgenstande udskiftes til vandbesparende 
modeller. 

! Etablerer en åbning i gipspladevæggen, således at 
aftrækskanal kan forlænges, og risten placeres 
herefter tæt mod loft. 

9. Ventilationsanlæg - der bør foretages en udskiftning af 
ventilationsanlæggene med nye lavenergitype med 
modstrømsvarmeveksler med så høj en virkningsgrad, at 
varmeflade eventuelt kan undværes. Samtidig bør de 
anvendte flexslanger udskiftes med faste kanaler, og der 
anvendes lyddæmpere på kanaler til opholdsrum. 

Økonomi 

1. Det er ikke muligt at hæve huslejen nævneværdige, uden 
at dette vil få konsekvens for udlejningen.  

2. Det anbefales at ansøge om støtte enten via 
Landsbyggefonden eller tilskud fra boligorganisationen for 
at reducere fremtidig lejestigning mest muligt 

Boligsocialt

1. Videoovervågning på parkeringsplads, der 
ikke opbakning til i bestyrelsen. Anden 
mulighed kan være bedre belysning. 

2. Bestyrelsen bør være opmærksom på, at 
en tredjedel af beboerne oplever, at der er 
problemer kriminalitet og hærværk. 
Konkretiser problemstillingerne og 
bekæmp dem. Gennemfør evt. en eller 
dele af en Tryghedspakke 
(www.tryghedspakke.dk).

Kilde:
! Tilstandsregistrering bygninger, Lejerbo, Aarhus, Afd. 238, Skelager 51-275, 8200 Aarhus N. august 

2010, Moe og Brødsgård 
! Lejerbo Afd. 238 – Lærkebo, Forslag til renovering og helhedsplan, Marts 2009, Landskabskonsulenterne 

A/S 
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INDLEDNING

Denne overbliksrapports formål er at skabe et grundlag at handle ud fra. Det grundlag er de 
anbefalinger der står på første side, og netop fordi det er fundamentet for den videre proces, er de 
sat helt i begyndelsen her i rapporten.  

Hvad er fremtidssikring og hvorfor skal den anvendes? 

Et blik på boligmassen i den almene sektor i dag afslører, at en stor del af de bebyggelser vi ser 
som grundstammen i vores boligmasse udgøres af ejendomme opført i perioden fra 1950 til 1980. 
En stor del af disse ejendomme står over for et stort og meget varieret behov for renovering for 
igen at fremstå som det, man kan betegne som en tidssvarende bolig. Lejerbos mange afdelinger 
og bygninger fra denne periode er ingen undtagelse. 

Lejerbo har derfor besluttet at udvikle et værktøj, der skal være med til at sikre, at vi til enhver tid 
kan tilbyde vores beboere og boligsøgende en tidssvarende bolig. Dette værktøj kaldes 
fremtidssikring, og kan vel bedst forklares som et sundhedstjek på ejendommen. Dette 
sundhedstjek belyser en række forhold for jeres ejendom, der tilsammen udgør den hverdag, I 
lever i som beboere i ejendommen. Fremtidssikringen skal sikre, at I får et samlet overblik over, 
hvad der lige nu rører sig i jeres bebyggelse og hvilke udfordringer, der venter jer i fremtiden.  

De tre trin i processen 

Dette er den første del af fremtidssikringen for din boligafdeling: Fremtidssikringsrapporten 
”Overblikket”. Udover overbliksrapporten består processen for fremtidssikring af to andre dele: En 
handleplan og den endelige udførsel af de prioriterede opgaver. Processen vises i nedenstående 
model. 

De tre trin i fremtidssikringsprocessen 
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1 Fremtidssikringsrapports Struktur ”Overblikket” 

Første del (denne rapport) af 
fremtidsikringsprocesen er 
Overbliksrapporten, der har tre kapitler, som 
beskrives her: 

Fremtidens bolig: I første afsnit defineres 
vores bud på fremtidens boliger ud fra en 
række analyser og indsamlet viden.  

Boligafdelingen i dag: Her ses der på, hvordan boligafdelingen fungerer i dag. Dette sker ud fra 
en række analyser og indsamlet viden om afdelingen.  

Anbefalinger: Når boligafdelingen i dag sammenholdes med fremtidens bolig, ender det ud i de 
anbefalinger der står på første side i rapporten. Anbefalingerne er på de områder, hvor 
boligafdelingen i dag har mangler i forhold til fremtidens bolig, og de skal sikre, at boligafdelingen 
forsat er i stand til at tilbyde tidssvarende boliger til fremtidens beboere.   

Prioriteringsarbejdet skal udføres af afdelingsbestyrelsen eventuelt i samarbejde med 
organisationsbestyrelsen alt efter omfanget af de forestående opgaver.  

2 Handleplan 
Det videre forløb i fremtidssikringsprocessen, består af et prioriteringsarbejde af de anbefalinger, 
der er givet i oversigtsrapporten. Prioriteringsarbejdet munder ud i en handleplan, der beskriver 
konkrete tiltag, priser og eventuelle 
huslejekonsekvenser planlagt over en 
kommende årrække.  

Handleplanen skal til sidst behandles på et 
afdelingsmøde, hvor de endelige aktiviteter 
præsenteres og fremlægges til godkendelse.   

3 Udførelse 
Som sidste led i fremtidssikringsprocessen er det planen, at de områder, der i første omgang blev 
beskrevet i oversigtsrapporten og efterfølgende blev prioriteret i handleplanen, nu bliver genstand 
for en reel renovering eller opretning alt efter 
opgavens art. Forhåbentlig med det resultat, at 
boligafdelingen er sikret for fremtiden.  

Fremtidens bolig Boligen i dag Anbefalinger

1

Fremtids-
sikringsrapporten

"Overblikket"

2

Handleplan

”Prioritering af 
anbefalinger”

3

Udførelse af de 
prioriterede opgaver

1

Fremtids-
sikringsrapporten

"Overblikket"

2

Handleplan

”Prioritering af 
anbefalinger”

3

Udførelse af de 
prioriterede opgaver

1

Fremtids-
sikringsrapporten

"Overblikket"

2

Handleplan

”Prioritering af 
anbefalinger”

3

Udførelse af de 
prioriterede opgaver
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Om afdeling 238-0, Lærkebo 

Beskrivelse 
Afdelingen ligger i Skejby ca. 5 km fra Aarhus C, og er opført i 1984/85 og består af 99 almene 
boliger og 12 ungdomsboliger. Afdelingen er opbygget i 7 gårde. Boligerne er i 2 etager med trappe 
til 1. sal. Alle 4- og 5-vær. har gæstetoilet i stueetagen. 

Oversigtsbillede afdelingen 

Til hver bolig hører køle-/fryseskab, komfur, faste skabe og ventilationsanlæg. Der er endvidere en 
mindre have til hver bolig. Der er fællesvaskeri, værksted, computerrum og fælleshus. Der er Stofa 
fællesantenne og man kan vælge mellem forskellige pakker. Antenneafgift betales direkte til Stofa. 
Der betales a´conto varme og vand til Lejerbo. 

Ungdomsboliger udlejes af Kollegiekontoret Aarhus. Man skal være under uddannelse for at være 
berettiget til en ungdomsbolig. 

Boligerne

- Ventetid Rum Antal Areal (M2) Husleje (kr) 

Familiebolig 2 22 69 - 69 4720 

Familiebolig 3 33 80 - 80 5374 

Familiebolig 4 40 93 - 96 6077-6274 

Familiebolig 5 4 104 - 104 6666 

Ungdomsbolig 1 9 31 - 36 1616-2075 

Ungdomsbolig 2 3 36 - 36 2075 

Afdelingen og består af allergi-boliger. Bebyggelsen er opført som en forsøgsbyggeri med formål at 
af række teorier om konstruktion og materialer med det sigte at skabe bedre indeklima for astma-
allergilidende  Dog er skillevæggene til naboerne udført i beton som bærende konstruktion. 
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Lofterne er i letbeton og en del af skillevæggende i letbeton, også kaldet seporex. 

Der er brugt specielle byggematerialer, udluftning m.v. Der er derfor fortrinsret for allergikere ved 
fremsendelse af læge-attest på f.eks. allergi overfor husstøvmider, astma, bronkitis m.v. Fortrinsret 
gælder ikke til de 12 ungdomsboliger.  

Bestyrelsens egen beboerundersøgelse (50 besvarelser, svarprocent 45) viser, at boligerne er 
bygget til og bebos af astma og allergilidende. Mange beboere lider af flere former for allergi.  

Undersøgelsen viser også, at det for beboerne er vigtigt, at boligerne er allergivenlige. 

Alt fremtidigt arbejde bør derfor fortsat tænkes i en astma-allergi venlig kontekst. 
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FREMTIDENS BOLIG

Introduktion til fremtidens bolig 

At svare på hvordan fremtidens bolig skal være, er et samspil af en lang række faktorer. Som 
udgangspunkt kan alle disse i sidste ende føres tilbage til, hvad de nuværende og fremtidige 
beboere i afdelingen vægter højest. Derfor indeholder dette afsnit en spørgeskemaundersøgelse, 
hvor nuværende beboere i afdelingen giver deres vurdering af, hvordan boliger er i dag. Der er 
også lavet en stor undersøgelse blandt beboere på venteliste til en bolig i Lejerbo, hvor de svarer 
på, hvad der er vigtigt for dem, når de skal vælge en ny bolig. 

Endvidere ser vi på befolkningsfremskrivningen i området. Tal her fra viser, hvordan befolkningen 
forventes at udvikle sig i det pågældende geografiske område. Denne del giver derfor et særdeles 
godt billede af, hvordan en stor del af boligafdelingens fremtidige lejere er fordelt i forhold til 
aldersgrupper, indkomstgrupper og tilhørsforhold til arbejdsmarkedet.  

Endelig indeholder denne del af rapporten også en mere ’skæv’ vinkel på fremtidens bolig. Den 
kommer fra Niels Folmann, der er reklamemand og kendt fra DRs ’Kender du typen?’ og tidligere 
stadsarkitekt i Københavns Kommune, Jan Christiansen. De giver deres bud på, hvordan 
fremtidens bolig vil se ud i år 2020, og hvilke tendenser der gør sig gældende, når vi skal vælge en 
ny bolig i fremtiden. 
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Generelt om fremtidens bolig 

På en række områder vil fremtidens bolig sandsynligvis fortsætte de tendenser, vi allerede ser i 
samfundet i dag. Det handler fx om begreber som individualisme og en forventning om mindre 
ensartethed, større grad af fleksibilitet i boligen og et ønske om kvalitet i byggeriet. Derudover skal 
lejeren kunne identificere sig med boligen og det område, de bor i. 

Tryghed i boligområdet vil naturligvis være en tungtvejende faktor i vores boligvalg i fremtiden. 
Allerede nu vægtes tryghed særdeles højt, og meget afhængig af, hvordan vores 
samfundsmæssige udvikling fortsætter, vil trygheden sandsynligvis komme til at fylde endnu mere. 
Tryghed i boligområdet beskrives særskilt i afsnittet om det boligsociale aspekt.  

Udviklingen i det danske samfund frem til nu 
Når man kigger på det danske samfunds udvikling gennem de seneste årtier, har vi gennemgået 
en periode med generelt stigende velstand. I takt med, at vi har fået flere penge at gøre godt med, 
har vores forventninger og krav til boligen også ændret sig.  

Tidligere var boligen bare et opholdssted, der dækkede det absolut nødvendige. I dag er det et 
sted, hvor begreber som velvære og trivsel er i højsædet. Det betyder, at de boliger vi i fremtiden 
skal kunne tilbyde vores beboere, skal kunne opfylde disse behov for at fremstå attraktive for 
boligsøgende i fremtiden.  

Vores forventning til kvalitet i boligen er også fulgt med den generelle udvikling i samfundet, og vi 
danskere har i dag en væsentlig højere forventning til den kvalitet, vores bolig udviser end for 20 år 
siden. Kvalitet i boligen er naturligvis sammensat af en masse faktorer, men primært er det kvalitet 
i materialer, et sundt indeklima, og et ønske om spændende arkitektur, der er i spil. 

Den øgede velstand har også medført et ønske om større boliger og mere plads. Umiddelbart 
skyldes dette ikke et øget antal beboere pr. lejlighed, da dette tal faktisk er faldende, men et ønske 
om at understøtte den øgede velstand og give mulighed for flere aktiviteter inden for hjemmets fire 
vægge. Et faktum den almene boligsektor allerede er bekendt med og reagerer på ved at ændre 
eksempelvis udlejningsreglerne, så par uden hjemmeboende børn kan få større boliger end 
tidligere muligt.  

Tabellen her under viser udviklingen af størrelsen på vores husstand og antallet af kvadratmeter pr. 
beboer. Af tabellen ses det tydeligt, at vi de sidste 45 år konstant har fået flere kvadratmeter at 
boltre os på i vores hjem. 

Husstandsstørrelse og kvm2 forbrug pr. beboer

Kilde: fremforsk.dk 
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Fleksibilitet og individualisering  
Som nævnt søger danskerne i dag mere fleksible boligløsninger og muligheden for at give vores 
hjem et individuelt præg. Der er absolut intet, der tyder på, at disse tendenser er aftagende, og 
derfor skal fremtidens bolig give plads og mulighed for begge dele.  

Fleksibilitet og individualisering i vores boliger kommer til udtryk på en række forskellige områder. 
Når man kigger isoleret på den almene sektor, har specielt den individuelle råderet understøttet 
lige netop ønsket om en individuel bolig med stor grad af fleksibilitet. Brugen af den individuelle 
råderet er stadigt stigende, og denne tendens forventes at fortsætte et godt stykke ud i fremtiden. 
Primært som følge af, at den individuelle råderet i de enkelte boligafdelinger fortsat udvikles og 
kendskabet til ordningen vokser. 

Indtil nu har det primært været køkken og bad, der har stået for tur, når den individuelle råderet og 
modernisering har været anvendt. Meget i tråd med hvad der sker uden for den almene sektor, har 
’samtalekøkkenet’ været den store trend i det seneste årti.  
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Bud på fremtidens bolig 

Hvad er eksperternes bud på danskernes forventninger og ønsker til fremtidens bolig? 
Jan Christiansen 
Tidligere stadsarkitekt 
København Kommune

”I fremtiden vil vi have et ønske om større og flere rum i vores boliger. Boligerne vil være 

mindre funktionsbestemte og minimalistiske i deres grundplan og til gengæld have rumlige 

kvaliteter. 

Når det gælder placering, så vil vi i fremtiden bo i byerne. Det er der, arbejdspladserne og uddannelserne findes, og 

så er det her kulturlivet er. Flere i byerne betyder, at vi skal bo tættere. Men der skal også en vis kritisk masse til for 

at skabe bymæssige kvaliteter, byliv og det er en forudsætning for et mere kollektivt anlagt trafiksystem. 

Lige nu søger vi hele tiden flere og flere kvadratmeter i vores boliger, og det er svært at forestille sig, at vi slækker 

på dette krav. Men hensynet til de samfundsmæssige ressourcer kan selvfølgelig sætte en begrænsning på et 

tidspunkt.  

Når de almene boligselskaber skal tilpasse boligerne til fremtiden, er det mest realistiske nok en blanding af 

renovering og nybyggeri. Den store forskel bliver, at der skal tænkes i mere kollektive byggerier. Lidt det samme 

gælder for fællesarealerne. Her vil man se en tendens til at opdele fællesarealerne i mindre grupper. Lidt som man 

ser det i kolonihaverne”.

Niels Erik Folmann 
Administrerende direktør i den danske afdeling af verdens fjerde største 
reklamebureau, BBDO. Niels er kendt fra DRs program ”Kender du typen”

”Vores tendens til øget selvstændighed sætter sine spor i vores krav til fremtidens bolig. Først og 

fremmest fordi vi fortsat ønsker mere plads pr. familiemedlem. Men det vil tage langt tid at 

gennemføre de ønskede ændringer på de boliger, vi har i dag. Vi bygger nemlig først om på 

boligmassen efterhånden som økonomien og konjunkturerne tillader det. 

Vi vil fortsat vandre mod de store byer, hvor uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, kunst  & kultur samt 

sportsmiljøerne trives. Børnefamilierne er mere tilbøjelige til at vælge de større provinsbyer i en periode, men søger 

senere tilbage mod de store byer. Når ungerne er blevet store, vil forældrene hellere have en kombination af 

lejlighed i byen kombineret med sommerhus på landet eller i Sydeuropa. 

Når vi ser på materialerne, kræver vi i fremtiden klimavenlige materialer ved ombygninger. Samtidig skal boligerne 

efterhånden blive selvforsynende på energisiden. Det kunne være solceller på taget eller avancerede 

jordvarmeanlæg mv. Alle materialer bliver optimalt energieffektive, og der kommer løbende lovkrav om opgradering 

af vores boliger til klimaneutrale løsninger. På det arkitektoniske område tror jeg, vi vil se mere fleksible løsninger 

ved indretningen, så et hus både kan indeholde mange små rum eller færre og større rum med fleksible vægge. Lidt 

som vi kender det fra åbne kontormiljøer i dag.  

Når det gælder de enkelte rum, så vil vi se flere, som får et medierum med plads til fladskærm, PC, Wii osv. 

Spisestuen bliver mere hyggelig og komfortabelt, så man kan sidde der med gæsterne hele aftenen. Køkkenerne 

vokser ikke yderligere. De er rigeligt store i betragtning af, at vi tilbringer kortere tid i dem især til hverdag. Næste 

runde er det badet, der skal have større brusekabiner eller spa-lignende karbade. 

De almene boligselskaber kan kun renovere sig ud af problemerne, hvis der kan skabes økonomi i at tilbyde større 

boliger. Derfor vil der også være meget nybyggeri i fremtiden på denne front. Men i den eksisterende boligmasse vil 

man skulle tillade meget mere individualisme i selve indretningen og udsmykningen, end man ofte ser. Individet 

kræver sin ret til at sætte sit personlige præg på egen bolig. Og det kommer til at give en mangfoldighed, der vil 

gøre de almene boligselskaber endnu mere attraktive end de er i dag”.
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Målgrupper
De forskellige Lejerbo afdelinger kan have forskellige målgrupper. Nogle afdelinger har kapacitet til 
at målrette sig både til unge, børnefamilier og ældre, mens mindre afdelinger med fordel kan 
målrette deres boliger og markedsføringen til en enkelt eller to grupper.  
For eksempel kan det for en lille afdeling være økonomisk uoverkommeligt at anskaffe sig både en 
spændende lejeplads til børnefamilierne og gode adgangsforhold til ældre, ex. elevatorer. Også 
markedsføringen af afdelingen kan give størst muligt udbytte, hvis man målretter den til den gruppe 
af beboere, som afdelingen har valgt at fokusere på.  
Hvordan befolkningssammensætningen ændrer sig overtid kan give en indikator på hvilket beboer-
grundlag, man kan forvente i fremtiden.  

Indeks for aldersgrupper (2009-2049) 
Af tabellen til højre ses det, at gruppen af 
personer på 65 år og derover i Danmark. 
Antallet af folk i den erhvervsaktive alder 
(25-64 år) forventes frem til 2049 at falde 
med 8,7 % fra 2,97 mio. til 2,71 mio. 

Livsfaser 
Næste figur viser de grupper af beboere, som fremtidsforskerne arbejder med. Her kan man se, 
hvordan grupperne har rykket sig siden 1950’erne, og hvordan de forventes at rykke sig yderligere 
frem til år 2030.  

Udover viden om størrelsen af 
aldersgrupper i fremtiden, er det også 
vigtigt at holde sig for øje, at hvis boliger 
skal kunne lejes ud i fremtiden, må vi have 
en anden forståelse af aldersgrupperne end 
vi har i dag. Sagt med andre ord så vil 
eksempelvis den gruppe, som vi i dag 
definere som unge (og de behov, de har for 
boliger), i fremtiden, være anderledes end i 
dag.

Tabellen på næste side hjælper til et overblik over de fremtidige beboergrupper og deres krav til 
boligen.

Kilde: Almennet.dk

Kilde: dst.dk
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Unge - De Frie 1 Forældre Seniorer – De Frie 2 Alderdom 

G
ru

p
p

e
n

 
De unge, frie uden 

børn, der skifter 

uddannelse, job og 

partnere. Krav og 

forventninger skifter 

hurtigt, og de flytter 

ofte.

Familie og karriere 

er i centrum. 

Gruppen er godt 

stillet økonomisk, 

med undtagelse af 

de enlige forældre, 

der også er 

inkluderet i denne 

kategori.

Seniorerne oplever en øget 

frihed og mobilitet efter at 

børnene er fløjet fra reden. 

Nyt hjem, nyt job, ny 

partner, nyt køkken. Der er 

tid og råd til at forkæle sig 

selv og 

forbrugsmulighederne 

topper.

De ældre er den gruppe, 

som har oplevet størst 

forandring. I 1955 var man 

ældre, når man var 

omkring 60 år. I fremtiden 

betegnes man som ældre, 

når man er over 80 år.

K
ra

v
 t

il
 b

o
li
g

 

Skal denne gruppe 

fastholdes i en 

bolig, skal den 

imødekomme alle 

krav til modernitet 

og fleksibilitet.

Familien er alsidig, 

og det er kravene til 

boligen også. Fokus 

er på 

multifunktionelle, 

åbne fællesarealer 

og rum til alle.

De frie 2 bliver den absolut 

største gruppe på bolig 

markedet. Boligen skal 

være funktionel og 

rummelige med gode 

fællesarealer og køkken-

alrum.

Der er store krav til 

boligens indretning. 

Bestræbelserne går på at 

blive i egen bolig så længe 

som muligt, men gode 

adgangsforhold inde og 

ude prioriteres højere end 

kvadratmetertallet.

Befolkningsvæksten 

At svare på om det er muligt at leje boliger ud i fremtiden kræver udover indsigt i den forventede 
alderssammensætningen og fremtidige beboers behov og forventninger også en indsigt i 
befolkningstilvæksten.  

Danmarks befolkningstilvækst fordelt på kommuner (2009-2040) 

Befolkningsvæksten i nærområde viser, om der kommer flere eller færre mulige beboere.  

På kortet ses 
Danmarks 98 
kommuner og deres 
forventede stigning 
eller fald i antal 
borgere og altså 
potentielle nye 
beboere.  

Mange forhold skal 
overvejes, når der 
skal tænkes frem i 
tiden. I nogle områder 
af landet forventes 
der befolkningsvækst, 
mens andre områder 
må forventes et fald i 

antallet af borgere og altså potentielle beboere. Fremover vil vi være mange flere i grupperne af 
seniorer. Alle aldersgrupperne vil have andre forventninger og behov for bolig, end vi ser i dag. 

Lærkebo ligger i 
Aarhus Kommune, 
hvor der forventes en 
stigning på 10 
procent flere borgere 
eller derover
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Bygningsfysikken 

Bygningsfysikken har stor betydning for arbejdet med at fremtidssikre en boligafdeling. Selve 
bygningen danner jo grundlaget for det liv, vi lever i vores boliger, og derfor fylder afsnittet om 
bygningsfysikken også en stor del af analysearbejdet. 
Alle detaljerne fra afdelingens byggescreening kan ses i det medfølgende bilag 

Den konkrete vurdering af Lærkebo kommer i afsnittet: Anbefalinger til fremtidssikring. Afsnittet her 
handler om, hvilke krav vi allerede i dag kan opstille til de fysiske rammer i en boligafdeling i 
fremtiden. Som i de andre afsnit om fremtidens bolig, bygger vurderingerne på trends 
sammenholdt med de forventninger, vi som boligadministrator har til fremtiden for både boligen og 
dens omgivelser.  

En analyse af en afdelings bygningsfysik kommer omkring: 
1. Førstehåndsindtrykket!
2. Udearealer!
3. Tilgængelighed!
4. Klimaskærm!

5. Boligen indvendigt, altan og indeklima!
6. Energi, miljø og klima!

1. Førstehåndsindtrykket 
Ved vores første besøg i en boligafdeling danner vi os hurtigt et indtryk af, om det er et rart sted at 
være. Dette foregår for de fleste mennesker ganske ubevidst, men er alligevel med til at præge 
vores opfattelse af området.  

Førstehåndsindtrykket dannes som udgangspunkt uden at kende til boligernes tilgængelighed, 
isolering af klimaskærm eller indretningen af boligerne. Her snakker vi i stedet om, hvordan 
ejendommen er disponeret med hensyn til placering af bygninger i forhold til udearealer, om 
bygningerne ser velvedligeholdt ud og med en flot arkitektur, om man føler sig tryg, osv.  

Dette førstehåndsindtryk er utrolig vigtigt at tænke ind i fremtidssikringen af en boligafdeling. For 
førstehåndsindtrykket kan ikke laves om, og kan rent faktisk betyde at en mulig ny lejer vender om 
og siger pænt nej tak til boligen – udelukkende på baggrund af førstehåndsindtrykket.  

2. Udearealer 
Udearealer er et område, hvor boligafdelinger for forholdsvis få midler kan skabe store resultater. 
Udearealerne i afdelingen er jo tit et samlingspunkt for afdelingens beboere i sommerhalvåret og 
derfor et område, der bør fremstå velplejede. Trenden i øjeblikket inden for udearealer er 
afveksling og variation i udtrykket.

Parkeringsarealer angives i de fleste tilfælde via 
lokalplanlægning, og er derfor antalsmæssigt ofte givet 
på forhånd. Dog er der væsentlig forskel på, hvordan 
boligafdelinger planlægger deres parkeringsfaciliteter.
Parkeringsarealer skal fremstå som indbydende og 
trygge arealer, fx med god oplysning. Samtidig bør 
arealerne disponeres således, at der er kortest muligt 
afstand fra parkeringsplads til bolig – dog med respekt 
for de andre opholdsarealer.  

Til udearealerne hører også borde, bænke og 
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legeredskaber. Disse faciliteter bør som minimum fremstå vedligeholdte og være indbydende at 
benytte for afdelingens beboere, da de danner rammer for socialt samvær i boligafdelingen. 

3. Tilgængelighed  
Tilgængeligheden til den enkelte bolig er for mange boligafdelingers vedkommende en stor 
udfordring, såfremt tilgængeligheden skal matche en tidssvarende bolig. Det drejer sig specielt om 
ejendomme opført i 1950’erne og 60’erne, hvor fx elevatorer er en sjældenhed.  I fremtidens bolig 
er tilgængeligheden prioriteret, da fleksibiliteten mindskes gevaldigt, hvis der er en ringe 
tilgængelighed. Det vil fx ikke være muligt at omdanne familieboliger til ældreboliger eller 
senioregnede boliger, hvis der ikke er 
elevator.

Også inde i boligerne skal 
tilgængeligheden prioriteres. Fx ved at 
lave god manøvreplads i køkken og bad, 
så boligerne kan bebos af ældre og 
gangbesværede beboere, der anvender 
enten rollator eller kørestol. Desuden skal 
der på udearealer til ejendommen sikres, 
at man som gangbesværet kan færdes 
uden problemer.  

4. Klimaskærm
Klimaskærmen omfatter ejendommens ydre ”skal” indeholdende ydervægge, vinduer, døre, tag 
m.m. Og udgør derfor en stor del af bygningsfysikken samt stort set hele boligafdelingens 
arkitektoniske udtryk.  

Fremtidens klimaskærm forventes at gå i retning af endnu mere energibesparende foranstaltninger 
og byggemetoder. Samtidig udvikles konstant nye facadematerialer, der løbende implementeres i 
de gængse byggemetoder.  

Som nævnt ovenfor er det primært i klimaskærmen, at ejendommens arkitektur for alvor kommer til 
udtryk. Arkitektur er en vanskelig størrelse at skulle beskrive fremadrettet, da holdning til arkitektur 
er individuel. Dog kan man overordnet sige, at tidløse byggerier, som vi ser fra slutningen af 
1940’erne og op igennem 1950’erne, stadigvæk holder rent arkitektonisk i modsætning til 
eksempelvis det kendte elementbyggeri fra 1970’erne, der primært gav os en stor mængde boliger 
til en lav pris og på kort tid.

5. Boligen indvendigt, altaner og indeklima 
Som beskrevet tidligere i rapporten, er den indvendige del af boligen det område, hvor fremtidens 
beboere har de største forventninger. 

Primært er der tale om forventninger til køkken og bad, hvor der i de 
seneste 10 år har været fokus på samtalekøkkenet som et ønske. 
En stor del af de almene boligselskaber har taget hul på 
udskiftningen af køkkener via individuel modernisering, hvilket må 
siges at være en stor succes.  

Badeværelserne bliver den nærmeste fremtids nye fokusområde og 
tager stille og roligt over fra køkkenerne. Vores generelt øgede 
velstand har forplantet sig til badeværelserne, og i fremtiden vil der 
være en forventning om større rum, der skal have brusekabine og 
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eventuelt en eller anden form for badekar. Badeværelset bliver for alvor et wellness-rum, hvilket er 
mere pladskrævende. 

Ud over køkken og bad vil altaner og uderum mere og mere blive betragtet som en del af boligen i 
forhold til, hvad vi kender fra tidligere. Altaner er allerede i dag en klar forventning, når man 
snakker etagebolig. I fremtiden vil vi møde et krav om større altaner, der skal kunne anvendes hele 
året.

Et fokusområde ud over de allerede nævnte bliver helt sikkert indeklimaet og herunder også krav 
til, hvilke materialer vi anvender i boligerne. I takt med løbende opnåelse af ny viden på området, 
udvikles kravene til et godt indeklima konstant.  

6. Energi, miljø og klima 
Kravene til energiforbruget i de boliger, der opføres nu og i fremtiden bliver lovmæssigt hele tiden 
strammet. Der ud over er der generelt en interesse fra bygherrernes side i at optimere 
energiforbruget ud over de lovmæssige krav, da energipriserne konstant stiger og dermed udgør 
en større andel af den samlede udgift til bolig.  

En af løsningerne på optimering af energiforbruget er anvendelse af vedvarende energiformer så 
som sol, jordvarme og vindenergi. Allerede i dag er alle tre energiformer bredt repræsenteret, når 
det handler om at tilføre energi til vores boliger. Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden vil se huse 
og boligafdelinger, der er selvforsynende med energi, og i enkelte tilfælde endda også er i stand til 
at producere et overskud at energi, der kan sælges til det kollektive forsyningsnet.  

Med til at understøtte denne udvikling er de faldende priser på vedvarende energiformer. Prisfald 
og effektiviteten af solenergien gør denne energiform særdeles attraktiv, og vi vil i højere grad se 
løsninger, hvor solenergi indgår.  

Lejerbo har fx allerede udviklet en Energi-0 bolig. En bolig, der forsyner sig selv med energi til 
opvarmning og varmt vand. Boligen opføres til en lav anskaffelsessum og selv med ekstraudgifter 
til isolering, solceller, solfangere mv., kan boligen opføres til under det gældende rammebeløb – vel 
at mærke uden brug af det såkaldte energi-tillæg. Vi vil i fremtiden se flere og flere af denne type 
boliger, og stille og roligt vil selvforsynende boliger være standard, når vi snakker nybyggeri.  
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Beboernes ønsker og behov 

Ved at undersøge, hvad beboerne i Lærkebo har af ønsker 
og behov til deres bolig og afdelingen, kan man videre hen 
søge mod at skabe eftertragtede boliger mange år frem i 
tiden. Beboerne spørges om, hvordan deres behov er i dag 
og om deres forventninger til fremtiden.  

Beboernes svar 

61 beboere har svaret på undersøgelsen, der er udført ved, at afdelingsbestyrelsen har omdelt og 
indsamlet spørgeskemaer fra beboerne.  

Tilfredshed med bolig og afdeling 

Af tabellen kan man se, beboernes 
tilfredshed med deres bolig og afdelingen 
som helhed. 

Bolig: 7 ud af 10 beboere (71%) er tilfredse 
med deres bolig. Men samtidig er 1 ud af 5 
beboere (21%) utilfredse, og det tal er for 
højt.

Afdeling: Tilfredsheden med afdelingen er 
for lav. Kun lidt flere end halvdelen af 
beboerne er tilfredse med afdelingen, og lidt 
flere end 1 ud af 10 beboere. Lidt flere end 
hver fjerde beboer er mellemfornøjet og har 
svaret: Hverken eller.  

Sammenlignes tilfredsheden med boligerne i Lærkebo med andre afdelinger, ses det at 
tilfredsheden er middel for afdelingen, dog fremgår det også, at andelen af utilfredse er for stor. 
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Forventet botid

Beboernes forventninger til, hvor længe de vil blive boende i afdelingen (botid), kan sige noget om, 
hvorvidt afdelingen fungerer optimalt. Hvis mange beboere ønsker at skifte bolig, kan det være et 
tegn på, at der er noget galt. Men det kan også have den naturlige forklaring, at afdelingen ikke 
dækker bestemte gruppers behov, og derfor søger de væk.  

Desuden er den forventede botid vigtig i forhold til de forventede afgifter og ressourcer, der skal 
bruges på flytningerne. 

Hovedparten af Lærkebos beboere forventer at blive boende i deres bolig i mindst fire år og 
næsten halvdelen forventer at blive boende i mindst ti år mere. Det er meget positivt for Lærkebo, 
og en hel del bedre end mange andre Lejerbo afdelinger. Dog er der også en ikke ubetydelig andel 
(1 ud 5) af beboere, der forventer at flytte fra afdelingen indenfor de næste 3 år. 

For yderligere perspektiver på beboernes forventede botid, se afsnittet: fraflytningsanalyse. 
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Boligen

Beboerne blev også spurgt om deres tilfredshed med deres. Hvad de er mest og mindst tilfredse 
med fremgår af den nedenstående tabel. 

Adgangsforhold er flest tilfredse med, og næsten lige så mange er tilfredse med størrelsen på 
lejligheden. Derudover ser det rigtig skidt ud for vinduer, døre, bad/WC og især køkkenet som kun 
en ud af fem beboere er tilfredse med. At så mange beboere er utilfredse eller meget utilfredse 
omkring de forskellige forhold i deres lejlighed er problematisk for afdelingen.  
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Fælles områder 

Her ses det, hvordan beboerne vurdere fælles områderne i afdelingen. 

Tre ud af fire er tilfredse eller meget tilfredse med fælles indendørs faciliteter, næsten lige må 
mange er tilfredse med udendørs områderne, men her er utilfredsheden også en del større (15 %). 
Legepladsen og afdelingens vaskefaciliteter er kun ca. halvdelen tilfredse med, mens mere end en 
ud af fire er utilfredse med afdelingen vaskefaciliteter.
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Konkurrencesituation 

Beboernes vurdering af afdelingens konkurrencesituation. 

Beboernes mener overvejende at de bor tæt på faciliteter som indkøb, institutioner og offentlig 
transport. Derimod mener kun cirka en tredje del af beboerne, at det ville være svært at finde en 
tilsvarende bolig i nærområdet og over halvdelen mener ikke, at der er sammenhæng mellem dem 
husleje de betaler og deres bolig.  
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Beboernes forslag til en bedre afdeling 

Nedenstående er åbne kommentarer fra beboerne, hvor de giver deres bud på, hvad de specielt er 
utilfredse med og hvad der kan gøres for at gøre afdelingen bedre. Alle besvarelserne kan ses i 
bilaget: Undersøgelsen. 

            Åbne besvarelser – sådan bliver afdelingen mere attraktiv 

- Ydre døre er meget utætte og giver 

forøget varmeregning 

- Ovn og emhætte defekte 

- Lak på gulv, gelænder og 

skabslåger i køkkenet i opløsning 

eller helt væk. - Tapet/maling/lister i 

brusekabine er svære at 

rengøre/vedligeholde; forslag: Fliser 

og muret væg i alle badeværelser for 

at forhindre svamp + vandskader. + 

Miljøvenlige vandsparende toiletter 

- Jeg trænger til en ny hoveddør! Jeg 
har bemærket, at flere har fået, mens 
min bare blev limet sammen, ØV! 
- Forbedringer af legepladser!!! Her 
bor mange børn og der er et rigtig 
godt udeliv, men her mangler altså 
lidt bedre legefaciliteter! 
- Skabe og skuffer i køkken er 
grimme og rampouerede! 

Kvaliteten er så ringe. Dårlige 

køkkener, døre, vinduer, forfærdelig 

have. 

Tilbud om lille forbedring af 

badeværelse til den forrykte pris af 

18.000-. Har set megen hærværk af 

beboernes biler de seneste år.  

Ingen mulighed for tidsbestilling af 

vasketider, presser beboerne til at 

købe eget.  

- Nyt køkken med emhætte 

- Isolering af gulve 

- Ny hoveddør 

- Nye skråvinduer 

- Bedre bruseforhold, fliserne 

Ordne udsugning + emhætte 
Nye hoveddøre til alle 

Et ønske om et cykelskur i eller ved 
hver gård. 
Miljøvenlige toiletter med stort og lille 
skyl. Der ryger godt nok mange 
unødvendige liter ud. 

Kollektiv solvarme! (På forsøgs 
basis) 
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Afdelingens boligsociale status  

Den boligsociale situation er vigtig for afdelingens konkurrenceevne både nu og i fremtiden. 
Afdelinger med gode boligsociale forhold er bedre til at fastholde og tiltrække nye beboere, mens 
en dårlig boligsocial situation øger beboerudskiftningen. Det er både ressourcekrævende og dårligt 
for afdelingens økonomi, ligesom store boligsociale udfordringer kræver en lang og sej proces for 
at blive rettet op. Desuden giver sådanne problemer også et meget dårligt ry, som er svært og 
tidskrævende at ændre. 

Beboerdemokrati og naboskab 

Langt de fleste beboere mener at de kommer godt ud af det med hinanden. Kun lidt over en tredje 
del deltager i beboerdemokratiet i nogen eller høj grad, mens næsten halvdelen i mindre grad eller 
slet ikke deltager.  

Hærværk og kriminalitet 

Cirka lige så mange beboere oplever hærværk og kriminalitet i nogen eller høj grad, som dem der 
kun i mindre grad eller slet ikke oplever det. Det er bekymrende at ca. en tredje del oplever 
udfordringer med kriminalitet og hærværk.  
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Tryghed 

Følelsen af trygheden blandt beboerne i afdelingen og boligen er høj  
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Lejerbos boligsøgendepanel – nye beboeres behov og ønsker 

For at en afdeling er fremtidssikret skal der konstant være personer (boligsøgende), som har lyst til 
at flytte ind i afdelingen. Derfor har Lejerbo lavet en analyse af, hvad boligsøgende hos Lejerbo 
finder vigtigt og mindre vigtigt, når de skal vælge ny bolig. 
433 personer har besvaret skemaet. 
Undersøgelsen er lavet i Lejerbos panel for 
boligsøgende. Paneldeltagerne kommer fra hele 
landet. 

Fire emner er undersøgt: 

! Lejligheden 

! Fysiske forhold 

! Sociale forhold 

! Andre forhold 

De sociale forhold de vigtigste for de boligsøgende. Særligt vigtigt er det, at man føler sig tryg i sin 
lejlighed, og når man færdes i afdelingen, samt at der ikke er kriminalitet og hærværk i afdelingen. 
Neden for ses en top 5 over de vigtigste ting for boligsøgende. 

På næste side er en samlet liste for, hvad personerne på venteliste finder vigtigt, når de vælger ny 
bolig.

Om undersøgelsen 

! Panelet består af boligsøgende i Lejerbo 

! Paneldeltagerne kommer fra hele landet 

! Undersøgelsen er gennemført i juni 2010 

! 433 svarpersoner - kvinder 46 % og 
mænd 53 %, 41 % har børn og 59 % har 
ingen børn 
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Konklusion på fremtidens bolig 

Generelt om og bud på fremtidens bolig 
Generelt har vi fået flere kvadratmeter pr. beboere, enten fordi vi bor færre i vores boliger eller fordi 
boligerne bliver større. Forventningen er, at der forsat vil være høje og stigende krav til antallet af 
kvadratmeter pr. beboer. Boligerne i Lærkebo skal være energi og miljøvenlige, og der skal være 
plads til forskellighed og individualitet. 

Målgrupper 
Flere vil bo i byerne, fordi det er der arbejdspladserne er. Her ligger Lærkebo godt, idet Århus og 
omegn er et af de store vækstområder i Danmark. Desuden vil demografien (sammensætning af 
aldersgrupper) ændre sig, der vil fremover være væsentligt flere danskere på 65 år eller ældre. 
Uanset hvilken aldersgruppen som en boligafdeling satser på at få som kommende beboere, så 
skal man være opmærksom på, at boligkravene fra de forskellige grupper har ændret sig og vil 
ændre sig i takt med, at vores livsstil også ændre sig.  

Bygningsfysik 
At kunne kalde en afdeling fremtidssikret stiller høje krav til boligernes bygningsfysik. Første gang 
en potentiel ny beboer får fremvist en bolig, skal de tænke: ”her er rart og trygt, her vil jeg gerne 

bo”.  

For beboerne i Lærkebo er det særlig vigtigt at boligerne er astma og allergivenlige. 

Udearealerne skal fremstå velplejede og varierede med mulighed for aktiviteter. Der skal være god 
tilgængelighed til boligerne, dvs. at både unge og ældre nemt kan komme ind og ud af boligerne. 
Klimaskærmen (den ydre del af bebyggelsen) skal fremstå pæn og i god arkitektonisk stil. Samtid 
skal boligerne være mest mulige energi, miljø og klimavenlige. 

Beboernes ønsker og behov 
7 ud af 10 beboere (71%) er tilfredse med deres bolig. Samtidig er 1 ud af 5 beboere (21%) 
utilfredse, og det tal er for højt. Tilfredsheden med afdelingen er for lav. Hvilket også ses, når der 
sammenlignes med tilsvarende undersøgelse fra andre Lejerbo afdelinger. 

Hovedparten af Lærkebos beboere forventer at blive boende i deres bolig i mindst fire år og 
næsten halvdelen forventer at blive boende i mindst ti år mere. Det er positivt for Lærkebo, og en 
hel del bedre end mange andre Lejerbo afdelinger. Men samtidig er der en betydelig andel (1 ud 5) 
af beboere, der forventer at flytte fra afdelingen indenfor de næste 3 år. 

I forhold til boligerne er flest tilfredse med adgangsforholdene. Næsten lige så mange er tilfredse 
med størrelsen på boligen. Vinduer, døre, bad/WC og især køkkenet er kun en ud af fem beboere 
tilfredse med. 

Fælles indendørs faciliteter er tre ud af fire er tilfredse eller meget tilfredse med. Udendørs 
områderne er næsten lige må mange tilfredse med, men her er utilfredsheden også en del større 
(15 %). Legepladsen og afdelingens vaskefaciliteter er kun ca. halvdelen tilfredse med. Mere end 
en ud af fire er utilfredse med afdelingen vaskefaciliteter.  

Det er godt for Lærke bo, at beboernes mener, at de bor tæt på faciliteter som indkøb, institutioner 
og offentlig transport, det er et vigtigt konkurrenceparameter, når eventuelle nye beboere skal 
vælge bolig. Til gengæld er det negativt, at kun cirka en tredje del af beboerne, at det ville være 
svært at finde en tilsvarende bolig i nærområdet og over halvdelen mener ikke, at der er 
sammenhæng mellem den husleje de betaler og deres bolig.  
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Boligsocialt
De boligsøgende i Lejerbo peger på, at tryghed og ingen kriminalitet og hærværk er de vigtigste 
kriterier, når de skal vælge ny bolig. Derfor er det godt, at Lærkebos beboere er positive i deres 
tilbagemeldinger i forhold til, at de oplever, at der er høj tryghed, samt at det opleves, at der er godt 
naboskab. 

At ca. en tredjedel oplever udfordringer med kriminalitet og hærværk er problematisk, og 
afdelingsbestyrelsen bør drøfte, om de kan gøre noget for at bekæmpe disse problematikker.  
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BOLIGAFDELINGEN I DAG

Introduktion til boligafdelingen i dag 

I dette kapitel gennemgår vi boligafdelingen, som den står i dag. På den måde kan vi skabe et 
overblik over, hvor indsatsområderne er i forhold til en fremtidssikring af boligafdelingen.  

Gennemgangen af boligafdelingen i dag indeholder tre hovedområder, som alle refererer til afsnit 
fra foregående kapitel om fremtidens bolig. På den måde kan vi sammenholde boligafdelingen i 
dag med fremtidens bolig, og dermed få defineret en række indsatsområder i fremtidssikringen. 

Indledningsvist beskrives afdelingen og beboerne ud fra den gennemførte 
spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne og med Nøgletal for boligområder indkøbt i Danmarks 
Statistik. 

Der er på ejendommen gennemført en bygningsscreening, hvor en byggesagkyndig fra Lejerbos 
byggeafdeling har gennemgået afdelingen på et overordnet plan, for at udpege indsatsområder 
som kunne være aktiviteter i fremtidssikringsarbejdet fremover. Der er foretaget en afrapportering i 
skemaform, som er vedlagt denne rapport som bilag. 

I dette kapitels sidste afsnit gennemgås afdelingens økonomi i form af regnskabstal og relevante 
nøgletal. Afdelingens økonomi er i høj grad med til at afgøre, hvordan det forestående arbejde med 
fremtidssikringen kan gennemføres. Afsnittet skaber overblik over den økonomiske fremtid, og 
klarlægger i hvilket omfang der vil være økonomiske ressourcer til rådighed for de aktiviteter, der 
evt. senere skal gennemføres. 

Til sidst opsummeres de foregående afsnit, så øjebliksbilledet af boligafdelingen i dag er klar til at 
sammenholde med fremtidens bolig.   
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Beboerne

Afsnittet om beboerne viser, hvilke grupper af beboere, der bor i afdelingen i dag. At kende til 
beboergrupperne kan danne grundlag for en videre drøftelse af, om man også i fremtiden 
forventer, at det vil være muligt at have den samme gruppe af beboere i afdelingen, eller om det er 
tid til at satse på en eller flere nye grupper til afdelingen og prioritere det fremadrettede 
renoveringsarbejde efter de grupper, der vil være størst mulighed for at leje ud til. De forskellige 
elementer er udvalgt, fordi det er dem, Landsbyggefonden arbejder med, når de tildeler midler til 
blandt andet boligsocialt arbejde. 

Følgende figur viser beboerne på Lærkebo fordelt på alder sammenlignet med Aarhus kommune. 

Som det ses er der væsentligt flere børn i afdelingen end i Aarhus Kommune, og da der ikke bor 
udeboende unge under 18 år i afdelingen, betyder det altså at der er mange børnefamilier i 
afdelingen, hvilken også hænger sammen med den forholdsvis store andel af 35-49 årige. Der er 
derimod færre unge mellem 18 og 34 år i afdelingen. Andelen af 50-64-årige og især dem over 65 
år er også markant lavere end kommunegennemsnittet.  
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Husstandssammensætningen  
Næste tabel viser husstandens sammensætning. 

Det fremgår af denne tabel, at der er mange børnefamilier både enlige og par, der bor i afdelingen i 
forhold til niveauet i resten af kommunen. Dette kan skyldes afdelingens prisniveau, da 
børnefamilier ofte ikke har så stort økonomisk råderum og derfor finder afdelingens boliger 
attraktive. Der er dog også et pænt antal husstande uden børn, især enlige, hvilket kan være den 
store gruppe unge, der muligvis studerer og ikke har etableret sig i et parforhold endnu. hvis de så 
på et tidspunkt finder en partner og flytter sammen med denne, ser det ud til, at det ikke i så høj 
grad er Lærkebo, der bliver den fremtidige bolig, da der bor relativt få par uden børn i afdelingen, 
sammenlignet med andelen af par i kommunen. 

Pensionister 
Andelen af pensionister ud af alle beboere er 
meget mindre for afdelingen (7 %) end for 
Aarhus Kommune (17 %) 
Derimod er to tredjedele af pensionisterne 
på Lærkebo førtidspensionister. Det er et 
meget højt niveau ift. Aarhus kommune, 
hvor kun 0,9 procent af pensionisterne er 
førtidspensionister. 



31 

Indvandre 
Andelen af indvandrere og efterkommere er stort set den samme for afdelingen i forhold 
til andelen af indvandrere og efterkommere generelt i Aarhus kommune (omkring 13 %) 
Danmarks Statistik inddeler indvandrere og efterkommere ind i nogle oprindelseslandegrupper. 
Den gruppe der er mest repræsenteret i afdelingen kommer fra andre EU lande. Denne gruppe 
svarer til 43,8 % af alle indvandrere i Lærkebo. Den næst største gruppe 
(18,8 %) udgøres af indvandrere og efterkommere fra Nord-, Syd- og Mellemamerika samt 
Oceanien. 

Tilknytning til arbejdsmarkedet 
Ud af alle beboere på 16 år og derover udgør arbejdsstyrken 71,1 %, det er lidt mere niveauet for 
Aarhus Kommune hvor 64,4 % af alle på 16 og derudover har tilknytning til arbejdsmarkedet 

Bruttoindkomst 
Den følgende tabel viser bruttoindkomsten. 

For alle de forskellige indkomstkategorier følger Lærkebo Aarhus Kommune ret tæt. Der er en 
meget høj gruppe af beboere der tjener mindst 300.000 kr. i forhold til mange andre Lejerbo 
afdelinger 
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Bygningsscreening 

Som en del af fremtidssikringsarbejdet er der gennemført en bygningsscreening, som har til 
opgave at danne et billede af boligafdelingens fysiske rammer. Selve screeningen udføres af en 
byggesagkyndig fra Lejerbos Udviklings- og Byggeafdeling og understøttes af en dialog med 
afdelingens driftschef og varmemester. 

Bygningsscreeningen er et overordnet blik på ejendommen. Såfremt der under gennemgangen 
konstateres områder, der bør undersøges nærmere anbefales disse, og er desuden også 
gennemgået med varmemesteren på ejendommen. Det skal bemærkes, at der på denne ejendom 
tidligere er udført tilstandsregistrering, så screeningen udføres med henblik på at klarlægge om,   
der er forhold, der ikke tidligere er registreret, som bør indgå i fremtidssikringen af afdelingen.  
I det følgende er angivet de hovedtræk, der er konstateret i bygningsscreeningen,  

Bygningsscreeningen af Lærkebo er gennemført med ejendommens varmemester og driftschef, 
samt Lejerbos energi- og miljøkonsulent.  

Afdelingen er opført som et forsøgsbyggeri med det formål at kunne tilbyde allergivenlige boliger. 
Der er således fortrinsret for allergikere. 

Førstehåndsindtryk
Et af de vigtigste punkter i vurderingen af en ejendom er 
det førstehåndsindtryk, ejendommen efterlader. Ved 
ankomsten til Lærkebo, er førstehåndsindtrykket positivt. 
Der er tale om en velbeliggende og hyggelig ejendom, der 
umiddelbart fremtræder godt vedligeholdt og med en 
arkitektur som er typisk for tæt-lavt byggeri fra firserne.  

Der er rigeligt med P-pladser og de er placeret, så den 
kørende trafik ikke har adgang inde i bebyggelsen. 
Stisystemerne var pænt ryddet og sammenholdt med den 
hyggelige opbygning med små gårdrum var det alt i alt et 
positivt førstehåndsindtryk, der er utroligt vigtigt for 
ejendommens image og udlejningsmulighederne i fremtiden.  

Udearealer
Rækkehusbebyggelsen er bygget op omkring 7 gårde og fremtræder med en høj grad af intimitet 
og hygge. Der er tale om velpassede områder, men stisystemer og hegn bærer præg af 
nedslidning og legepladser er meget enkle. Det er det vores opfattelse, at ude- og friarealer bør 
være et af fokusområderne for afdelingsbestyrelsen i fremtiden.  

Der er dog fin variation og oplevelsesmoment, som også er de nøgleord, der beskriver de 
fremtidige krav til udearealer i boligområder.  

Støttemure, trappeløb og hegn fremstår meget udslidte og det er et driftsmæssigt problem, at der 
ikke kan køres med f.eks. snerydningsmateriel p.g.a. de forskellige trappeløb, der er i de enkelte 
gårdrum. Ligeledes er der en del sætninger i stierne. Stiforløbet bør ændres, så der i stedet for 
trapper er ramper og stier bør oprettes. 
En ting der springer i øjnene er affaldsskurene, der er beliggende på p-pladserne. Disse fremstår 
som store og kedelige træskure med tag af bølgeplast og står i kontrast til den ellers fine arkitektur, 
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der præger bebyggelsen. En forskønnelse af disse eller større ændring af hele måden, affaldet 
håndteres på bør indgå i en renoveringssag. Underjordiske affaldsanlæg ses f.eks. brugt mere og 
mere. 

Der er flere mindre grønne områder og grøn beplantning 
som er medvirkende til at give et positivt indtryk. De er 
dog hovedsaligt placeret som små hjørner eller striber af 
græs ved endehusenes gavle og giver ikke den store 
brugsværdi til ophold eller sociale aktiviteter. 
Der har i sommerperioden 2011 været inddraget en  
p-plads til brug for aktiviteter som skating og boldspil. 
Dette oplyses at have været en succes og kan overvejes 
at gøres permanent.  
I tilstødning til matriklen er der store offentlige grønne 
arealer, som fint kan anvendes af Lejerbos beboere. 

I 6 af de 7 gårdrum er der legepladser, som mest er rettet mod de mindre børn.  Disse er godt 
vedligeholdt og visse redskaber fornyet, men ved alle legepladser gælder det dog, at de er meget 
enkle og de bør opgraderes, så der kommer et mere varieret udbud af legeredskaber, f.eks. større 
klatrestativer og rutsjebaner. Eventuelt kan man nøjes med at ændre én af legepladserne ved at 
udføre en ny legeplads med flere spændende redskaber, som også kunne henvende sig til de lidt 
større børn. 
På de enkelte legepladser er opstillet borde og bænke, men ellers er der ikke fælles, udendørs 
opholdsarealer på ejendommen. Da hver bolig råder over deres egen lille have, vurderes det ikke 
at være af stor betydning, at have fælles udendørs arealer. Til gengæld er der et udmærket 
fælleshus som er flittig brugt.  
Ejendomskontoret opfylder ikke gældende krav, idet der mangler bade- og omklædningsfaciliteter. 
Det er dog allerede besluttet, at føre forholdene up-to-date.  

Tilgængelighed 
Der er ikke niveaufri adgang til boligerne, da der er et trin op til indgangsdøren. Det er selvfølgelig 
muligt at etablere niveaufri adgang i form af en rampe, men da alle boliger i forvejen er i 2-etager, 
vil disse ikke være egnede til bevægelseshæmmede og tilgængelighed ses derfor ikke som et 
fokusområde.  

Klimaskærm 
Lærkebo er udført som en tæt/lav bebyggelse og fremstår i et miks af filtsede mure og lette 
trækonstruktioner udført i enten blå eller rødlig farve alt efter, hvilket gårdrum de er beliggende i. 
Der er tale om en varieret og fin arkitektur, der efterlader et positivt indtryk.  
Afdelingen er generelt velvedligeholdt, men lider under en del konstruktionsmæssige problemer og 
byggeskader, herunder problemer med skimmelsvamp. Dette er registreret i en tilstandsrapport 
udført i 2009 og denne screening understøtter fuldt ud de konklusioner der tidligere er fremkommet 
og de beskrives derfor ikke nærmere i denne rapport. 

Tage og vinduer indgår derimod ikke som en del af tidligere udførte tilstandsrapport.  

Tage er udført som en konstruktion af letbetondæk, 175 mm isolering og beklædning af grå 
eternitplader. Indvendigt er lofter på 1. salen ført til kip. Det menes, at isolering ved kip kan være 
skredet og det anbefales, at der udføres termografering af tage i to-tre huse for at få afklaret dette. 
Umiddelbart er der ikke tegn på at tagpladerne skulle være nedbrudte og på nær kontrol af  
sammenfalden isolering ses tage ikke som et indsatsområde. 
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Tagvinduer er i mindre god stand. Erfaringsmæssigt kan tagvinduer fra den periode have en langt 
kortere levetid end de nye produkter, der er på markedet i dag. Der er i nogle boliger konstateret 
vandindtrængen ved bunden af tagvinduerne, ved tøvejr. Set i lyset af de mange store udfordringer 
afdelingen står overfor, kan tagvinduerne søges bevaret nogle år endnu, men vurderes ikke at 
have en lang levetid tilbage. Det anbefales som minimum, at inddækningernes stand undersøges 
og der foretages en udskiftning af disse, såfremt det er nødvendigt. Det skal dog overvejes om det 
vil være at kaste gode penge efter dårlige, hvis der alligevel skal foretages en udskiftning af 
tagvinduer indenfor få år.    

Vinduer er hvide plastvinduer, der i sagens natur ikke medfører det 
store vedligehold. Men heller ikke på hængsler og andre mekaniske 
dele,  har der endnu været behov for udskiftninger.  
Der kunne konstateres misfarvning ved vinduernes hjørnesamlinger 
udvendigt som kan skyldes begyndende nedbrydning fra 
snavspåvirkninger.  
Isoleringsmæssigt opfylder de oprindelige vinduer langtfra nutidens 
krav og der har været en rivende udvikling indenfor vinduesindustrien 
de senere år. 
Set i det lys, vil der være fornuft i at planlægge en snarlig udskiftning, 
men omvendt er der større udfordringer, som skal prioriteres over en 
vinduesudskiftning. 

Hoveddøres konstruktion er uhensigtsmæssig og medfører som nævnt i tilstandsrapport fra 2009 
træk og kuldegener og dertil er nogle døre nedbrudte. I tidligere udførte tilstandsrapport anbefales, 
at døre renoveres, men det vurderes at være mere rentabelt at udskifte samtlige hoveddøre til en 
bedre og mere holdbar kvalitet. 

Det anbefales at søge eksterne støttemidler til en samlet renoveringssag, hvor alle forhold nævnt i 
tilstandsrapport udbedres og samtidig undersøge muligheden for udskiftning af hoveddøre, vinduer 
og tagvinduer. 

Boligen indvendigt, altaner og indeklima 
Ved screeningen er der besigtiget en 3-rums bolig, en 4-rums bolig og en ungdomsbolig. 
Afdelingen rummer boliger i alle størrelser fra 2-rums til 5-rums boliger, samt ungdomsboliger med 
både 1 og 2 rum. 
Boligerne indvendigt rummer også en stribe indsatsområder, som i fremtiden bør prioriteres.  

Disponering 
Lejlighederne er indrettet med mindre opholdsrum, men rum som køkken og bad, som i de ældre 
ejendomme typisk er de rum, man forsøger at gøre større, er af en udmærket størrelse i denne 
bebyggelse.  
Køkkener og badeværelser er de oprindelige.  

Køkkener 
Køkkener er udført i en kvalitet som ligger væsentlig højere en det man 
typisk ser i det almene byggeri. Fabrikatet er Uno-Form og dette valg er 
begrundet i, at materialevalg skal være astma-allergivenligt. Der er dog en 
del vedligeholdelsesudgifter til disse - bl.a. til bordplader der skal skiftes, 
hvis de nedfældede kogeplader går itu, da betjeningspanelet er placeret i 
bordpladen. Indtrykket ved denne screening er, at man har nogle 
usædvanligt velholdte køkkener, men med en alder på 26 år er det ikke 
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overraskende, at forskellige dele - eksempelvis skuffeudtræk - ikke virker optimalt. Selv den gode 
kvalitet holder ikke evigt og det bør vurderes mere præcist om niveauet for 
vedligeholdelsesomkostningerne bliver for højt.  
Dele af boligernes ventilationsanlæg er placeret i køkkenernes sokler. Da ventilationsanlægget, 
som beskrevet i tilstandsrapport er forbundet med væsentlige problemer vil det være påkrævet, at 
udføre et helt nyt anlæg. Det vil betyde, at køkkener skal demonteres for at få adgang under soklen 
og det anbefales, at man samtidig igangsætter en udskiftning af køkkener. Nye køkkener skal 
naturligvis stadig opfylde kravet om allergivenlighed.   
Vores forventninger til både køkken og bad er steget i takt med den øgede velstand i befolkningen. 
Det anbefales derfor, at der i nærmeste fremtid planlægges en udskiftning af badeværelse og 
køkken, dette vil samtidig formindske vedligeholdelsesomkostningerne.   

Badeværelser 
Badeværelset er som nævnt af en god størrelse, der giver mulighed for opstilling af vaskesøjle. 
Der er terrazzogulve og vægge er udført med overflader i malet glasvæv. Den ene væg i 
bruseniche er en gipskonstruktion. Afskærmning ved brusekabine er udført i en laminatplade.  

Badeværelsernes konstruktion medfører talrige problemer. 
Overgang mellem gulv og væg er tætnet med et påklæbet plastprofil, der løsner, blandingsbatteri i 
bruseniche er monteret i gipsvæggen og løsner, og der er fugeslip ved døre. Vægge er i øvrigt 
udført uden vådrumsmembran. Alle forhold medfører vandskader og store driftsmæssige 
omkostninger. 
Der er lugtgener fra afløb som er udført uhensigtsmæssigt, det samme gør sig gældende for 
aftræk, der er placeret en meter under loftets højeste punkt og dermed giver store problemer med 
kondens. For en mere præcis beskrivelse henvises til omtalte tilstandsrapport fra 2009. 

Denne screening understøtter konklusionerne i tilstandsrapporten. Badeværelsernes konstruktion 
er helt utilstrækkelig og det anbefales at gå skridtet videre og foretage en totalrenovering af 
samtlige badeværelser med flisebeklædte gulve og vægge, hvor også de uhensigtsmæssige 
afløbsforhold søges løst. 

Gulve og øvrigt inventar 
Gulve er bøgeparket udført på opklodsede strøer. Alt efter deres stand mellemslibes de, eller 
fuldslibes ved fraflytninger.   
Der er et generelt problem med store trækgener langs gulve i stueetage, specielt ved de lette 
facadepartier.  
I forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapport i 2009, er der foretaget en destruktiv 
undersøgelse, der bl.a. har påvist mangelfuld udførsel af dampspærre, isolering, samt utætheder 
omkring rørgennemføringer m.m. Der henvises til rapport for uddybning, men konklusionen i dag er 
den samme som dengang: Der skal udføres en gennemgang af gulvkonstruktionen i samtlige 
boliger, med henblik på udbedring af de konstaterede forhold. 

Øvrigt Inventar 
Døre er malet i en lys grå farve og indfatninger og paneler fremstår 
malede i en mørkegrå farve. Det vurderes ikke at være nødvendigt at 
foretage forbedringer omkring disse dele. Et forhold, der dog springer i 
øjnene er boligernes trappe. Denne er udført i fyrretræ med et kraftigt 
trægelænder og fremstår meget tidstypisk for byggeri fra 80’erne. Det 
anbefales, at undersøge om eksempelvis gelænderet kan udskiftes til 
en mere moderne løsning, der vil få trappen til at fremstå knap så tung 
og bombastisk. 
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I bestræbelserne på at udføre husene allergivenligt er der anvendt konstruktioner og 
overfladebehandlinger, der skulle sikre minimal afgasning. Dette er for så vidt udmærket, men 
eksempelvis, bemærkes det at der er dybe sprækker i samlinger mellem dækelementerne, hvilket 
udgør et paradoks, da sprækkerne fungerer som en støv- skidtsamler og dermed ikke er 
medvirkende til at fremme et sundt indeklima. Det bør være genstand for en nærmere 
undersøgelse, hvordan dette forhold kan forbedres. 

Installationer
Vand- og varmeinstallationer volder ikke problemer, bortset fra de væsentlige problemer omkring 
blandingsbatterier i badeværelser ses disse ikke som et indsatsområde.  
Det samme gælder for elinstallationer. 
Afløbsinstallationer omtales under afsnittet ”badeværelser” og dertil er det blevet oplyst, at der ved 
2 husrækker er konstateret gentagne problemer med tilstopning af kloak og både disse 
strækninger, men også kloaksystemet som helhed bør være genstand for en nærmere 
tilstandsvurdering. Dette skal også ses i lyset af, at brug af lavt-skyls toiletter (som anbefales i 
afsnittet om Energi & Miljø) kan medføre øgede problemer med tilstopning af kloakken. 
For tagrenders vedkommende er der konstateret utætheder enkelte steder og dette bør eftergås 
over driften. 

Ventilationsanlæggene har derimod omfattende problemer. Hver bolig har sit eget anlæg, som er 
udført med varmegenvinding ved hjælp af krydsvarmeveksler.  

På anlægget er registreret: 

! Tæringer 

! Støjgener p.g.a. manglende lydisolering 

! Elvarmeflade, der er dyr driftsøkonomisk 

! Gentagne tilstopninger af kondensafløb, med deraf følgende vandskader på gulve 

! Der er anvendt flexslanger med stor modstand, der derfor nedsætter effekten betydeligt  

! Uhensigtsmæssigt udført og svært at rengøre 

Anlæggenes problemer navnlig støjgenerne medfører at beboerne helt 
undlader, at benytte dem. 

Der henvises til tilstandsrapporten for uddybning af problemer, men det 
kan konkluderes, at anlæggene i enhver henseende er utidssvarende, 
har nedsat funktion og er alt for dyre i drift. 

Set i lyset af, at der er tale om allergivenlige boliger er det altafgørende, at man har et 
velfungerende anlæg. Der skal udføres nye ventilationsanlæg i alle boliger og de eksisterende 
indblæsningsarmaturer bør udskiftes, til modeller der er langt mere rengøringsvenlige.  

Energi, miljø og klima 
Afdelingen har individuel måling af el, vand og varme. De individuelle fjernvarmevekslere skiftes 
løbende. Afdelingens totale vand og varmeforbrug kontrolleres med jævne mellemrum. Det 
individuelle elforbrug er relativt højt grundet de individuelle ventilationsanlæg med 
varmegenvinding. Som nævnt under installationer skal ventilationsanlæggene udskiftes.Dette vil 
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resultere i elbesparelser dels ved udskiftning af fleksslanger til glatte ventilationskanaler og dels 
pga. de moderne ventilatorers effektivitet. 

Vand er en begrænset ressource og priserne på vand er generelt stigende i Danmark. Lavt-skyls 
toiletter er en del af fremtiden. En familie på 4 kan spare 2-3000 kr. på den årlige vandregning ved 
at skifte toilettet. I Lærkebo skal afløb og kloakering muligvis udbedres førend det er muligt at nøjes 
med lavt-skyl (se bemærkning under installationer).   

Energien vil i fremtiden blive et af de helt store indsatsområder, og det er i den sammenhæng 
naturligt at kigge på, om der er mulighed for at anvende alternative energiformer i en afdeling som 
Lærkebo.  I dette tilfælde vil der være mulighed for at arbejde med eksempelvis solenergi som 
alternativ energiform på ejendommen. 
Tilbagebetalingstiden for strømproducerende solceller forventes at falde til 10 år i 2015 og 4 år i 
2025, derfor bør solceller medtages i overvejelserne ved enhver tag udskiftning/renovering. I 
Lærkebo kan evt. placeres strømproducerende solceller individuelt på tagene, tilbagebetalingstiden 
hvis de installeres i 2011 er ca. 13 år.  
Ejendommen er forsynet af Århus fjernvarme med en kWh pris på 55 øre/kWh inkl. moms. 
Solenergi til opvarmning af varmt brugsvand er ikke en rentabel løsning indenfor Århus fjernvarmes 
område. Investeringen i solvarmeanlægget til opvarmning af varmt brugsvand, kan ikke betales af 
20 års besparelser på varmeregningen.   
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Afdelingens økonomi 

Undersøgelsen af afdelingens økonomi viser hvor godt, afd. 238-0 Lærkebo står rustet til at møde 
fremtidens opgaver – både i forhold til driften af afdelingen 
og kommende større aktiviteter. 

Som bilag 1 til rapporten er vedlagt en opgørelse af 
udvalgte nøgletal for jeres afdeling over en 5-årig periode. 
Nogle af de økonomiske nøgletal er uddybet her. 

Huslejeniveau 
Huslejen for afdelingens boliglejemål udgør for budgetåret 
2010/11 kr. 797 kr. kvm. (årlig husleje). Husleje-niveauet ligger en anelse over andre almene 
boliger af samme type i Jylland men ligger på niveau med øvrige afdelinger i Lejerbo. Afdelingen 
har haft en prisudvikling i huslejen svarende til sammenlignelige almene boliger. 

Det vurderes, at der ikke vil være nævneværdige muligheder for at hæve huslejen, uden at dette vil 
få konsekvens for udlejningen. 

Driftsudgifter 
Afdelingens udgifter til almindeligt og planlagt vedligeholdelse på konto 115/116 ligger målt i 
udvikling over de sidste 5 år forholdsvis stabilt med en stigende tendens. I forhold til 
sammenlignelige almene boliger ligger både niveau og udvikling over. Det må det antages at 
afdelingen har behov for at opretholde og forøge det nuværende henlæggelsesniveau til at dække 
fremtidige vedligeholdelsesudgifter. 
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Henlæggelser 
Afdelingen har som følge af udviklingen i forbruget på konto 116 og de fremtidige planlagte 
vedligeholdelsesudgifter været nødt til at øge henlæggelserne på konto 120, og målt isoleret på 
denne post ligger afdelingen på niveau med landsgennemsnit for både Lejerbo og andre almene 
afdelinger. 

Afdelingens opsparing på konto 401 været gennemgået en negativ udvikling i samme periode og 
ligger væsentlig under det øvrige jyske gennemsnit. Sammenholder man denne udvikling med 
afdelingens alder og generelle vedligeholdelsesmæssige stand vil det fortsat være nødvendigt at 
fastholde og forøge det nuværende henlæggelsesniveau på konto 120 i de kommende år. 

Afdelingens egenkapital 
Når afdelingens samlede opsparing til: Planlagt vedligehold; Fraflytninger og Tab på fraflyttere 
sammenholdes med evt. underskud kan det konstateres at udviklingen har haft en faldende 
tendens primært som følge af en større nedgang på konto 401 og mindre konsolidering på de 
øvrige henlæggelser. I forhold til øvrige almene afdelinger er kapitalforholdene svage. 
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Muligheder og bindinger 
Større anlægsarbejder som finansieres ved låneoptagelse vil som skitseret påvirke afdelingens 
økonomi i form af lejestigninger, og det kan derfor anbefales at ansøge om støtte enten via 
Landsbyggefonden eller tilskud fra boligorganisationen for at reducere fremtidig lejestigning mest 
muligt.

Huslejekonsekvenser af ydelse på et anlægsarbejde 
Nærværende er ved en almindelig realkreditfinansiering over 30 år: 

Finansieringsbehov Årlig låneydelse Husleje pr. m2 

5.000.000 325.000 37

10.000.000 649.000 74

25.000.000 1.621.000 186
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Fraflytning 

Antallet af fraflytninger er vigtigt for afdelingen, fordi mange flytninger kan være en belastning for 
budget, desuden siger antallet af flytninger noget om, hvor attraktivt, det er at bo i afdelingen. 

I grafen ses statistikken for fraflytninger fra familiebolig i Lærkebo (99 boliger), Organisation Århus 
og alle Lejerbos boliger. 

Fraflytningprocenten fra Lærkebo lå indtil 2008 lidt over gennemsnittet for Lejerbo og Organisations 
Århus, hvor det nu ligger lidt under gennemsnittet for Lejerbo. 
Det har dog ikke på noget tidspunkt afveget mere end 5 % fra Lejerbo gennemsnittet.   

I grafen ses statistikken for fraflytninger fra ungdomsboliger i Lærkebo (12 boliger) og alle Lejerbos 
boliger. Tal fra Organisation Århus er udeladt, da der i hele organisationen kun er ungdomsboliger i 
Lærkebo. 

Fraflytningsprocenten er i perioden 2007-2010 markant lavere end Lejerbo gennemsnittet. De 
voldsomme udsving i fraflytningsstatistikken fra ungdomsboligerne kan dog skyldes det lave antal 
ungdomsboliger, der gør at selv få udflytninger kan skabe store udsving i statistikkerne.  
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Bestyrelsens undersøgelse blandt beboerne kan være med til at forklare, hvorfor beboere flytter fra 
Lærkebo, og hvorfor nuværende beboere overvejer at flytte: 

! Boligens standard er for ringe 

! Huslejen er for høj 

! Boligen er for lille 

15 ud 50 (30 %) beboere erklærer sig meget eller noget enig i, at de overvejer at flytte, fordi 
boligens standard er for ringe.  

30 % af Lærkebos beboere overvejer også at flytte, fordi de synes huslejen er for høj (tabel for 
neden til venstre), eller fordi de mener, at deres bolig er for lille (tabel for neden til højre). 



43 

Udlejningssituation 

Ventetiden til en bolig er en god indikator på, hvor eftertragtet en afdeling og dens boliger er. 
Forstået på den måde, at lang ventetid viser, at boligerne er eftertragtede, da mange gerne vil flytte 
ind, men ikke kan få en bolig. Kort eller ingen ventetid viser, at boligerne er mindre eftertragtede. 

Boliger

- Rum Antal Ventetid 

Familiebolig 2 22 1 år - 3 år 

Familiebolig 3 33 1 år - 3 år 

Familiebolig 4 40 1 år - 3 år 

Familiebolig 5 4 1 år - 4 år 

Ungdomsbolig 1 9 -

Ungdomsbolig 2 3 -

Udlejningsafdelingens vurdering 

Ventetiden på en Lærkebos familieboliger er mellem et til tre år, og kan være op til fire år for en 
bolig med fem rum. Udlejningen af ungdomsboligerne sker ikke gennem Lejerbo men derimod 
Aarhus kommune, men udlejningsafdelingen oplever, at der er en del udfordringer med at få lejet 
dem ud, hvilket også hænger sammen med den store fraflytning fra boligerne. 
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Konklusion på boligafdelingen i dag 

Beboerne 
På Lærkeboen er den mindste beboergruppe børn og unge (0-17 år). Aldersgruppen 18-34 år 
udgør lidt mere 40 % af beboerne. Hvilket også er tilfældet for gruppen af 35 – 64-årige. 65 år og 
ældre er den næst mindste gruppe. Afdelingen er i Lejerbo kontekst ikke en stor afdeling i forhold til 
antallet af beboere og lejemål. En mulighed er at målrette afdelingens profil til en eller to 
målgrupper af beboere fx unge, familier eller ældre.

Bygningsscreening 
Set udefra er afdelingen i fin form og efterlader et godt førstehåndsindtryk, når man ankommer til 
afdelingen, primært i form af god arkitektur, velvedligeholdt klimaskærm og velplejede grønne 
områder. Dog viser bygningsscreeningen, at både udearealer, klimaskærm og boligen indvendigt 
trænger til en opdatering for igen at fremstå tidssvarende. Dernæst er der omfattende problemer 
med byggeskader som allerede tidligere er registreret af en ekstern rådgiver. 

Et kig ind i boligen i dag afslører, at vi er i rækkehuse, der er opført i 1980’erne. Der er tale om 
boliger med forholdsvis små opholdsrum men med en fornuftig planløsning og køkkener og 
badeværelser er af en udmærket størrelse. Køkkener og bad er i original stand, og må siges at 
være klar til udskiftning, hvilket også understreges af de byggetekniske problemer der ses ved 
navnlig badeværelser. De tekniske installationer, såvel som elinstallationen er ligeledes de 
oprindelige, men for varme, vand og el-installationers vedkommende i udmærket stand. Derimod er 
der problemer med afløb i badeværelser, dele af kloaknettet og ventilationsanlæg er behæftet med 
så store problemer, at de helt bør udskiftes.  
Det er af væsentlig betydning, at de mange byggetekniske problemer er medvirkende til at forværre 
indeklimaet, hvilket er stik imod hensigten med at kunne tilbyde allergi- og astmavenlige boliger. 
Dertil er det forbundet med unødig store driftsmæssige omkostninger. 
Der bør søges støttemidler hos Landsbyggefonden til at udføre en større renoveringssag, hvori alle 
berørte punkter fra den eksterne tilstandsrapport, samt denne fremtidssikringsrapport, bør indgå. 

Økonomi 

Huslejen kan ikke hæves nævneværdigt uden, at dette vil få negativ konsekvens for udlejningen. 

Større anlægsarbejder som finansieres ved låneoptagelse vil som skitseret påvirke afdelingens 
økonomi i form af lejestigninger, og det kan derfor anbefales at ansøge om støtte enten via 
Landsbyggefonden eller tilskud fra boligorganisationen for at reducere fremtidig lejestigning mest 
muligt.

Der er allerede tildelt midler fra Dispositionsfonden til udarbejdelse diverse materialer til 
Landsbyggefonden for opstart af en renoveringssag. 

Fraflytning  
Fraflytningsprocenten fra Lærkebos familieboliger lå fra 2006 til 2008 over gennemsnittet for 
Lejerbo og Organisations Århus. Det er positivt, at fraflytningsprocenten er faldet, så den i 2010 er 
mindre end gennemsnittet for Lejerbo og Organisation Århus. 
Bestyrelsens egen undersøgelse viser, at beboere overvejer at flytte, fordi boligens standard er for 
ringe, huslejen er for høj og boligen er for lille. 
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I ungdomsboligerne er fraflytningsprocenten er i perioden 2007-2010 markant lavere end Lejerbo 
gennemsnittet. De voldsomme udsving i fraflytningsstatistikken fra ungdomsboligerne kan dog 
skyldes det lave antal ungdomsboliger 

Udlejningssituation 

For Lærkebos familieboliger er ventetiden mellem et til tre år, og kan være op til fire år for en bolig 
med fem rum. Ungdomsboligerne Udlejes af Aarhus Kommune. Lejerbos udlejningsafdeling indtryk 
er, at der er en del udfordringer med at få lejet ungdomsboligerne ud. 
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Den videre proces 

Anbefalingerne i starten af rapporten bygger på Konklusionen på forrige side, det er dem, der skal 
sigte mod at fremtidssikre jeres boligafdeling. Og det er nu, at afdelingsbestyrelsen, eventuelt i 
samarbejde med organisationsbestyrelsen, skal til at tage fat på selve arbejdet med 
fremtidssikringen. 

Vi anbefaler, at bestyrelsen sætter sig med Lejerbos administration og gennemgår rapporten. 
Gennemgangen skal sikre, at der ikke i rapporten er passager eller aspekter, der ikke giver et klart 
billede af, hvor de fremtidige udfordringer ligger.  

Når anbefalingerne er gennemgået og drøftet, er det tid til at tage stilling til, om der skal arbejdes 
videre med anbefalingerne, så der prioriteres i anbefalingerne og laves en handleplan. Jævnfør 
denne rapport side 3. 

Kontaktpersoner i Lejerbo: 

Udviklingskonsulent Jakob Bøjen jbo@lejerbo.dk 38 12 13 20 

Byggekoordinator Charlotte Thorsgaard Jacobsen ctj@lejerbo.dk 38 12 12 59 

Forretningsfører Helge Larsen hel@lejerbo.dk 38 12 14 69 

Udviklings- og byggechef Ulrik Steen Jensen  uje@lejerbo.dk 38 12 12 66 
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Bilag 1 – Afdelingens økonomiske nøgletal 

Org 751 
Afdeling 238-0 

Org.Navn 
Lejerbo,
Århus

2005/0
6

2006/0
7

2007/0
8

2008/0
9

2009/1
0 Kontonavn

Afdelingsoplysninger 

Husleje Konto 201 684 696 716 735 770 Husleje og boligafgifter 

Driftsudgifter Konto 115 13 13 26 20 22 Almindelig vedligehold 
Konto 116 62 60 110 88 100 Planlagt vedligehold 

Fraflytninger Konto 117 35 27 51 6 19
Afd. udgifter til 
fraflytninger

Henlæggels
er Konto 120 46 48 69 72 73 Planlagt vedligehold 

Konto 121 34 34 34 31 39 Udgifter til fraflytnigner 

Egenkapital Konto 401 154 142 101 85 73 Planlagt vedligehold 
Konto 402 21 28 11 49 68 Fraflytninger 
Konto 405 13 12 13 14 10 Tab og lejeledighed 

Konto 407 0 3 26 0 2 Underskud/overskud 

Samlet 189 179 99 148 149

Egenkapital Konto 401 12.162 11.183 7.940 6.710 5.739 Planlagt vedligehold 
Pr.lejemål Konto 402 1.662 2.204 873 3.822 5.388 Fraflytninger 

Konto 405 1.043 946 1.018 1.102 773 Tab og lejeledighed 
Konto 407 0 216 2.038 0 192 Underskud/overskud 
Samlet 14.867 14.116 7.793 11.634 11.708
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Sammenligninger

Husleje
Konto 201 Afd. 238-0 684 696 716 735 770 

Lejerbo, Århus 602 605 619 627 648 
Lejerbo, Alle 663 683 707 734 760 
Øvrige, Midtjylland 621 633 653 665 685 

Index
Afd. 238-0 100 102 105 108 113 
Lejerbo, Århus 100 101 103 104 108 
Lejerbo, Alle 100 103 107 111 115 
Øvrige, Midtjylland 101 102 105 107 110 

Vedligeholdelse
Konto 115 Afd. 238-0 13 13 26 20 22 

Lejerbo, Århus 18 14 22 21 25 
Lejerbo, Alle 38 39 35 37 38 
Øvrige, Midtjylland 30 30 31 31 34 

Index
Afd. 238-0 100 100 194 153 169 
Lejerbo, Århus 100 81 124 118 141 
Lejerbo, Alle 100 103 93 97 99 
Øvrige, Midtjylland 101 100 103 103 113 
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Planlagt vedligehold
Konto 116 Afd. 238-0 62 60 110 88 100 

Lejerbo, Århus 77 59 84 94 69 
Lejerbo, Alle 54 60 67 76 79 
Øvrige, Midtjylland 72 71 83 73 75 

Index
Afd. 238-0 100 98 178 142 163 
Lejerbo, Århus 100 76 109 121 89 
Lejerbo, Alle 100 110 123 140 145 
Øvrige, Midtjylland 101 99 115 101 104 

Henlæggelse
Konto 120 Afd. 238-0 46 48 69 72 73 

Lejerbo, Århus 55 59 67 84 76 
Lejerbo, Alle 66 68 76 80 83 
Øvrige, Midtjylland 74 75 78 77 81 

Index
Afd. 238-0 100 105 150 156 159 
Lejerbo, Århus 100 108 122 153 138 
Lejerbo, Alle 100 103 116 121 126 
Øvrige, Midtjylland 101 101 105 104 109 
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Opsparing planlagt vedligehold
Konto 401 Afd. 238-0 154 142 101 85 73 

Lejerbo, Århus 186 195 186 195 211 
Lejerbo, Alle 183 199 216 226 237 
Øvrige, Midtjylland 405 406 404 397 432 

Index
Afd. 238-0 100 92 65 55 47 
Lejerbo, Århus 100 105 100 105 113 
Lejerbo, Alle 100 109 118 124 130 
Øvrige, Midtjylland 101 100 100 98 107 

Egenkapital i afdelingen

Konto 401, Afd. 238-0 189 179 99 148 149 
402,405 & 407 Lejerbo, Århus 230 250 234 270 283 

Lejerbo, Alle 216 199 216 226 237 
Øvrige, Midtjylland 469 491 502 515 521 

Index
Afd. 238-0 100 95 52 78 79 
Lejerbo, Århus 100 109 102 117 123 
Lejerbo, Alle 100 92 100 105 110 
Øvrige, Midtjylland 101 105 107 110 111 

Alternative Graf-opsætninger af sammenligninger af kontoudviklinger 
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Bilag 2 – Bygningsscreening 

Se vedlagte bilag. 

Tilstandsregistreringer Bygninger, Moe og Brødsgaard, august 2010 
Lejerbo Afd. 238 – Lærkebo, Forslag til renoveringer og helhedsplan, marts 2009 
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Bilag 3 – Spørgeskemaundersøgelsen 

 

1 Hvad er din alder? Abs. Pct.

0-20 år 1 2%

21-35 år 16 26%

36-60 år 37 61%

61-80 år 6 10%

80 år eller ældre 1 2%

Ubesvaret 0 0%

Basis 61 
 

Lodret procentberegning 
Spørgsmålstype: Kun ét svar 

 

 

2 Hvor mange år har du boet i din nuværende bolig? Abs. Pct.

Under 1 4 7%

1-3 år 22 36%

4-6 år 12 20%

7-9 år 8 13%

Mere end 10 år 14 23%

Ubesvaret 1 2%

Basis 61 
 

Lodret procentberegning 
Spørgsmålstype: Kun ét svar 

 

 

3 Hvor mange år forventer du at bo i din nuværende bolig? Abs. Pct.

Under 1 2 3%

1-3 år 11 18%

4-6 år 7 11%

7-9 år 12 20%

Mere end 10 år 26 43%

Ubesvaret 3 5%

Basis 61 
 

Lodret procentberegning 
Spørgsmålstype: Kun ét svar 

 

 

4 Hvor 
tilfreds er 
du alt i alt?

Meget 
tilfreds 

Tilfreds 
Hverken

eller 
Utilfreds

Meget 
utilfreds

Ved ikke 
 

Ubs.

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct.

Med din 6 10% 37 61% 5 8% 10 16% 3 5% 0 0% 0 0%
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bolig 

Med din 
boligafdeling

10 16% 23 38% 17 28% 6 10% 1 2% 2 3% 
 

2 3%
 

Vandret procentberegning 
Spørgsmålstype: Kun ét svar 

 

 

5 Lever 
følgende
forhold op til 
dine
forventninger?

I høj grad 
I nogen 

grad 
Hverken

eller 
I mindre 

grad 
Slet ikke 

Ved 
ikke/findes

ikke 
Ubs.

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct.

Parkeringsforhold
for personbiler 

18 30% 18 30% 14 23% 3 5% 1 2% 5 8% 2 3%

Afdelingens 
vaskefaciliteter 
(fælles vaskeri) 

10 16% 23 38% 6 10% 11 18% 6 10% 5 8% 0 0%

Fælles indendørs 
faciliteter (fx 
beboerhus) 

20 33% 26 43% 7 11% 2 3% 1 2% 4 7% 1 2%

Udendørs
områder 

20 33% 25 41% 5 8% 5 8% 4 7% 0 0% 2 3%

Legeplads 14 23% 19 31% 8 13% 6 10% 5 8% 8 13% 1 2%
 

Vandret procentberegning 
Spørgsmålstype: Kun ét svar 

 

 

6 Hvor 
tilfreds er du 
med følgende 
forhold i din 
bolig?

Meget 
tilfreds 

Tilfreds 
Hverken

eller 
Utilfreds

Meget 
utilfreds 

Ved ikke 
 

Ubs.

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct.
 
Abs. Pct.

Størrelsen 8 13% 34 56% 4 7% 11 18% 2 3% 1 2% 1 2%

Køkkenet 0 0% 13 21% 9 15% 18 30% 20 33% 0 0% 1 2%

Bad/WC 4 7% 16 26% 10 16% 20 33% 9 15% 0 0% 2 3%

Adgangsforhold 12 20% 31 51% 6 10% 4 7% 4 7% 3 5% 1 2%

Vinduer 6 10% 22 36% 9 15% 17 28% 7 11% 0 0% 0 0%

Døre 10 16% 14 23% 7 11% 18 30% 12 20% 0 0% 0 0%
 

Vandret procentberegning 
Spørgsmålstype: Kun ét svar 

 

 

7 I hvilken 
grad er du 
enig i følgende 
udsagn?

I høj grad 
I nogen 

grad 
Hverken

eller 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke Ubs.

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct.

Deltager du i 
afdelingens 
beboerdemokrati

6 10% 17 28% 11 18% 15 25% 12 20% 0 0% 0 0%

Beboerne
kommer godt ud 
af det med 

27 44% 24 39% 4 7% 3 5% 0 0% 2 3% 1 2%
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hinanden 

Min afdeling har 
udfordringer 
med kriminalitet 

2 3% 17 28% 10 16% 13 21% 9 15% 10 16% 0 0%

Min afdeling har 
udfordringer 
med hærværk 

5 8% 15 25% 10 16% 10 16% 12 20% 9 15% 0 0%

Jeg føler mig 
tryg i min bolig 

37 61% 19 31% 2 3% 3 5% 0 0% 0 0% 0 0%

Jeg føler mig 
tryg, når jeg 
færdes i min 
afdeling 

39 64% 18 30% 2 3% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0%

 

Vandret procentberegning 
Spørgsmålstype: Kun ét svar 

 

 

8 I hvilken grad er 
du enig i følgende 
udsagn?
Konkurrencesituation

I høj grad
I nogen 

grad 
Hverken

eller 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke Ubs. 

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct.

Sammenhængen
mellem huslejen og 
kvaliteten af min bolig 
er rimelig 

6 10% 13 21% 9 15% 19 31% 14 23% 0 0% 0 0%

Jeg har svært ved at 
find en tilsvarende bolig 
i nærområdet 

5 8% 7 11% 11 18% 13 21% 6 10% 19 31% 0 0%

Der er gode muligheder 
for offentlig transport 
tæt på min bolig 

40 66% 18 30% 1 2% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0%

Jeg bor tæt på gode 
faciliteter som indkøb, 
institutioner, 
foreninger/klubber 
m.m.

41 67% 17 28% 1 2% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0%

 

Vandret procentberegning 
Spørgsmålstype: Kun ét svar 

 

 

9 Har du forslag til, hvad der kan gøre din afdeling til et endnu bedre sted at bo?

Svar 

Synes husene er malet meget grimt med meget maling på de hvide vinduers rammer. 
Kunne ønske alle 5 vaskemaskiner fungerede på vaskeriet. For det meste er det kun 3 der duer.
Kunne være dejlig at få skiftet det øverste punkterede vindue ud. 

- Jeg trænger til en ny hoveddør! Jeg har bemærket, at flere har fået, mens min bare blev limet 
sammen, ØV! 
- Forbedringer af legepladser!!! Her bor mange børn og der er et rigtig godt udeliv, men her 
mangler altså lidt bedre legefaciliteter! 
- Skabe og skuffer i køkken er grimme og rampouerede! 

- Renovering af køkkenet med mere skabsplads + ny ovn og komfur. 

- Lavere husleje 
- Renovering af køkken 
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- Bedre opbevaring i køkkenet 
- Bedre isolering 
- Radiator sidder for langt ude fra væg. 

- Nyt køkken med emhætte 
- Isolering af gulve 
- Ny hoveddør 
- Nye skråvinduer 
- Bedre bruseforhold, fliser i bruserum 

- At tagene skiftes, flere steder er der utætheder som på sigt giver vandskader og 
skimmelsvamp. 
- At der sættes flere penge til vedligeholdelse af området. 

Jeg synes, det er for dårligt, at man skal kæmpe uanede kampe for at få skiftet helt elementære 
slidte ting i lejlighed så som sprungne vinduer, rådne døre, ulækre toiletter, defekte 
køkkenelementer osv. med argumentet, at det er der ikke råd til fordi.... 

Kollektiv solvarme! (På forsøgs basis) 

Renovering 

Ordne udsugning + emhætte 
Nye hoveddøre til alle 

Fælles ordning med hækkeklipning er ønskeligt. 
Fordør utæt, gerne en hurtig udskiftning. 
Emhætte skal være uafhængig af udluftningssystemet der dækker hele huset. 

Det er uendeligt svært at få forbedringer af boligen igennem. Min dør er så utæt, at jeg, pånær 
om sommeren, har radiatoren til at stå på 4 i entréen. Vinduerne er utætte, og der mærkes træk 
fra dem. Køkkenet er elendigt og faldefærdigt. Gulvet var nyafhøvlet, da jeg flyttede ind, men 
efter 2 år er der registreret stor slidtage, trods jeg renholder det og ikke går ind med sko på. 
Svaret fra boligforeningen er, at jeg ikke må vaske det mere end højest 1 gang/mdr. Min bil har 
lige været udsat for hærværk til en værdi af 30.000 kr,- Min idé om overvågning til bestyrelsen 
blev henkastet. Forbedring af badeværelset skal jeg betale 18.000,- for, hvilket er helt forrykt! 
Jeg har klaget over standen af haven, da jeg stortset ikke har græs på plænen, men svaret var, 
at jeg skulle have meddelt det, da jeg flyttede ind, hvilket var i nov. - og der er det umuligt at 
vurdere. 

I forbindelse med udskiftning af tag, ovenlysvinduer, facader,- at tænke i solenergi = 
celler/varme. (Have fyldt solcelle tag på vaskehuset og tilføje vaskemaskinernes strøm.) 
På legepladsen i gården: at tænke i små oaser, stier og tunler. Et stort fælles cykelskur/hus. 

Stuerne er små for familier med 2 voksne og 2 børn - særligt når børnene bliver store! 

Et ønske om et cykelskur i eller ved hver gård. 
Miljøvenlige toiletter med stort og lille skyl. Der ryger godt nok mange unødvendige liter ud. 

Luk parkeringspladsen op hele året, det er derfor den er der. 
Haverne ser forfærdelige ud, her ligner snart en flygtningelejr (her var så pænt fra starten.) 
Huslejen stiger hele tiden, hvad får vi for de penge? Hvorfor skal der købes dyre møbler til 
fælleshuset? Pengene kunne bruges bedre. Frit byggeri som skal holdes vedlige. 
Her har været godt at bo for astma og allergi, som jeg selv har. 
Ps. her har været alt for meget dyrt personale. Lad os få nogle ordentlige køleskabe, 
køkkenbordet falder fra hinanden. (Huse kan stå i 100-200 år) 
Tak

Ungdomslejlighederne: 
- Tagvindue vil skabe bedre gennemtræk + vindklima i sommerperioden. 
- Forlængelse af bordplade, så der bliver max udnyttelse af pladsen under trappen. 
- Køkkenskabe ved siden af køleskab på den bare væg. 

Vaskefaciliteterne er gode, men der mangler et tørrerum! 
Kriminalitet og hærværk: Bilerne bliver nogen gange udsat for hærværk eller stjålet. 
Adgangsforhold: Den forreste gang burde have et andet gulv end træ. Det slides hurtigt om 
vinteren. 

Da jeg har boet her i Lærkebo i over 20 år, har jeg vel også sparet op til mere end 2 
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istandsættelser. Alligevel kan der ikke blive tale om en ny bordplade i køkkenet eller nyt armatur 
i køkken/bad. I det hele taget er lejlighederne noget nedslidt. Men når jeg dør eller flytter bliver 
den nok totalrenoveret. 
Det synes jeg ikke er retfærdigt! 

Kvaliteten er så ringe. Dårlige køkkener, døre, vinduer, forfærdelig have - ingen græs og syge 
bøgehække.  
Tilbud om lille forbedring af badeværelse til den forrykte pris af 18.000,-  
Har set megen hærværk af beboernes biler de seneste år.  
Ingen mulighed for tidsbestilling af vasketider, presser beboerne til at købe eget.  
Jeg havde regnet med, at mine børn skulle vokse op her, men i det der konstant sker i 
huslejeforhøjelse og lovede forbedringer ikke bliver udført eller udsat, er jeg pt. ved at søge væk 
til en ordentlig boligforening eller huskøb i en anden kommune. 

Lejerbo skulle virkelig skamme sig! 

- Nyt køkken 
- Nyt wc/badeværelse 
- Udvendig vedligeholdelse 
- Ny legeplads 
- Nye døre 
- Nye tagvinduer 

- Emhætte/udluftning virker ikke - forældet 
- Udskiftning af køkken + bad (inkl. hårdehvidevare) 
- Generel forbedring ad vedligeholdelse 
- Vedligeholde sokler + træværk 
- Pænere/bedre legepladser 

Dejligt område - fin bebyggelse, men MEGET nedslidt! 

Boligen trænger til at blive sat i stand. 

- De fælles gårde er belagt med ral. Det burde i højere grad have karakter af grønne haver med 
græs og enkelte træer: mine børn går udenfor området til tilstødende grønne arealer for at holde 
picnic. Jeg vil gerne have at de bliver i området. 

- Det er et stort problem at udsugningen i køkken og bad ikke fungerer, idet vinduerne er lavt 
placeret, så man heller ikke af denne vej kan skaffe sig af med em/damp/fugtig luft/mad os. 

Bedre vægbeklædning på badeværelset. (Fliser i stedet for tapet) Væggens tilstand: revner i 
væggene burde fjernes. 

Badeværelserne lever ikke op til nutidig standard! 
Snarlig renovering er påkrævet! 

- Huslejen er ved at være urimelig i forhold til kvaliteten af husene. 
- Køkkenet trænger i den grad til renovering. Samt en ny emhætte. 
- Isoleringen halter gevaldigt mange steder i huset. 
- Mange af væggene bærer præg af revner og dårligt håndværk. 

- En gulvlak der kan holde til at man går på den. Ved almindeligt brug var der slidt hul flere 
steder allerede efter 1 år. (Og vi bruger hjemmesko indenfor) 
- En udvidelse af stuen. 
- En emhætte der fungerer. 
- Isoleret hoveddør. 
- Nyt komfur og ovn, der varmer jævnt og kan opvarmes hurtigere end de 20 min. vores gamle 
ovn bruger. 

Jeg bor i sidste gård ned til busvejen. Når vi går ud fra gården, ud på Lærkebo's gennemgående 
sti, har mange (=de fleste) cykelister høj fart ned mod cykelstien. Det er min evige bekymring, 
at en dag, hvor en af ungerne i gården løber ud uden at se sig for (det sker jo tit) at de løber lige 
ud foran en cykelist i høj fart. Jeg har to gange set det være tæt på, hvor cykelisten i begge 
tilfælde blokerede for bremserne, og nåede at styre udenom.  
Vil i overveje, at sætte nogle bumme op (ala dem ud til busvejen fra cykelstien), for enden af 
stien (hjælper jo ikke de øverste gårde)? Ville også sætte en stopper for gennemkørelse på 
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knallert. 

Modernisering af køkken og badeværelse: 
- Toilet, der er vandsparende, vil være godt. 
- Nye vandhaner i både køkken/bad. 
- Vægmøbel i badeværelse m. skuffe/skabe/spejl/vask. 
- Nye køkkenskabe - da de nuværende næsten altid svinger åbent, da de ikke lukker ordentligt. 
- Nyt komfur og emhætte. 

Renovering af køkken og badeværelse. (F.eks. en ordentlig emhætte!) 

Badeværelse er svært at holde rent for kalk og rust pga. indretning. 
Køkkener er alt for nedslidte. Komfur/ovn utidssvarende. 
På trods af status som allergibolig, er der beboere, der holder hund/kat. 

- Vinduer og døre er mere eller mindre utætte. 
- Det er vanskeligt at transportere store/tunge ting til min bolig. (Sidste gård mod busgaden) 
- Der er ofte lugt gener (kloak) på mit badeværelse. 
- Jeg frygter den øgede larm fra busser (20 busser i timen) fra 8. 8. 2011. 
- Udhuset kunne være større. 
- Især om vinteren er det uhensigtsmæssigt at emhætte og udluftningssystemet er koblet 
sammen. Hele boligen bliver kold hver gang man bruger emhætten. 
- Min stue er svær at varme op - det virker på mig, som om gavlvæggen er dårligt isoleret. 
- Jeg oplever lugt gener fra måleudstyret ved radiatorerne. 

- Ydre døre er meget utætte og giver forøget varmeregning 
- Ovn og emhætte defekte 
- Lak på gulv, gelænder og skabslåger i køkkenet i opløsning eller helt væk. 
- Tapet/maling/lister i brusekabine er svære at rengøre/vedligeholde; forslag: Fliser og muret 
væg i alle badeværelser for at forhindre svamp + vandskader. + Miljøvenlige vandsparende 
toiletter 

Vi skal have lov til at male køkken + trappe. Det er simpelthen ikke tidssvarende med alt det 
træ.

Skal noget repareres vil der alligevel komme en forskel i træets farve, da det nuværende er 
gulnet meget trods lak. 

Evt. udskifte gelænder med noget som ikk er så bastant. 

- Der må kunne sættes et modul på stuerne, så der bliver mere plads! 
- Drop de små badeværelser i 4 værelserne og lav et bryggers - gerne med klinker på gulvet. 
- Solfangere på vores tage! 
- Bedre koordinering af renovering - eks. døre mm. (komfurer) 
- Indsats mod kriminalitet - indbrud/hærværk. (Kameraer, garager...) 
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