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

 
 

Bebyggelse 
 

Boligen indvendigt  

For så vidt angår boligen indvendigt anbefales følgende akt 
viteter undersøgt nærmere (udførelse og økonomi): 

• Inddragelse af værelse til køkken 
• Udvidelse af badeværelse 
• Udskiftning af køkken og badeværelser 
• Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer 
• Udskiftning af elinstallationer 
• Ny altanløsning med større altaner  

Tilgængelighed  

Forbedre tilgængelighed og manøvremulighed i køkken og 
bad ved inddragelse af værelse 

Klimaskærm  

Det er vores anbefaling, at man planlægger en igangsætning 
af en ansøgningsproces vedrørende udbedring af facader, 
tage og vinduer. 

• Eftermontering murbindere 
• Udskiftning mørtelfuger i murværk 
• Hulmursisolering 
• Udførelse af nyt tag, tagvinduer og kviste 
• Udskiftning af vinduer og døre 

 

 
Ude, fri og fællesarealer 

 

• Renovering af udslidte trapper 
• Udskiftning af trådhegn 
• Nedlægge tæppebankningspladser, alternativt 

udskiftning af flisebelægning og stativer 
• Ny legeplads – gå i dialog med forældre om, 

hvad de ønsker 
• Nye basketball net 
• Ny belægning på stier 
• Etablering af grillplads(er)  
• Forskønnelse af opgange, herunder udskiftning 

af loftlemme 
• Ombygning af garageanlæg eller alternativt ne-

drivning af dette med henblik på opførelse af ny 
bygning til fælleslokaler, vaskeri og ejendoms-
kontor 

 

 
Økonomi 

 
Afdeling har begrænset mulighed for at bidrage til eventuelle 
igangsatte aktiviteter 
 
Mulige eksterne finansieringskilder: 
• Landsbyggefonden 
• Organisationsbestyrelsen (dispositionsfonden) 
 

 
Boligsocialt 

 
Bistruplund er socialt velfungerende. Det er vigtigt at 
støtte op om og fortsætte det gode arbejde for be-
boernes skyld og den fremtidige udlejning. 
 
Sats på én eller flere målgrupper af fremtidige be-
boere (fx børnefamilier og/eller ældre)  
- ovenstående anbefalinger kan således prioriteres i 
forhold til en målgruppe. Hvis målgruppen fx er 
børnefamilier, så kan det være en fordel at sats på at 
gøre noget ved legepladsen, hvis målgruppen er 
ældre, bør fx adgangsforhold prioriteres.   
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INDLEDNING 
Denne overbliksrapports formål er at skabe et grundlag at handle ud fra. Det grundlag er de anbe-
falinger 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 fremtids-
sikring, og kan vel bedst forklares som et sundhedstjek på ejendommen. Dette sundhedstjek bely-
ser 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.  
 
Netop overblikket er det bærende element i fremtidssikringen og skal skabe grundlag for den vide-
re proces. Derfor har vi også lavet en miniudgave af denne rapport, der fungerer som en selvstæn-
dig lille folder. Denne folder kan i fx dele ud på et afdelingsmøde eller i andre relevante sammen-
hænge. 

De tre trin i processen 
Dette er den første del af fremtidssikringen for din boligafdeling: Fremtidssikringsrapporten ”Over-
blikket”. Udover overbliksrapporten består processen for fremtidssikring af to andre dele: En hand-
leplan og den endelige udførsel af de prioriterede opgaver. Processen vises i nedenstående model. 
 
 

1
Fremtids-

sikringsrapporten
"Overblikket"

2
Handleplan

”Prioritering af 
anbefalinger”

3
Udførelse af de 

prioriterede 
opgaver

De tre trin i fremtidssikringsprocessen 
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1 Fremtidssikringsrapports Struktur ”Overblikket” 

Første del (denne rapport) af fremtid-
sikringsprocesen 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 boligafde-
lingen 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 organisati-
onsbestyrelsen 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 husleje-
konsekvenser 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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Stamdata for afdeling 008-0, Bistruplund 

 
Adresse 
Bistruplund 1-33, 2-10 og Vasevej 68 A – 70 B, 3460 Birkerød 
 
Beskrivelse 
Afdelingen er opført i 1949-50, den består af 126 boliger. Bistruplund er beliggende centralt i Birke-
rød tæt ved skov. Der er grønne områder mellem boligerne, og alle boligerne har altan eller fransk 
altan. Afdelingen har fællesvaskeri og festlokale. Afdelingen er tilsluttet hybridnet. Lejlighederne er 
ikke udstyret med hårde/hvidevarer. Der er ikke elevator.  

 
 

Familiebolig 
 
 

Type Antal Areal (m2) Husleje (kr.) Indskud (kr.) 
2 vær 2 48 - 48 2762 - 3172 8000 - 8000 
3 vær 55 69 - 76 3970 - 4707 12000 - 15200 
4 vær 69 76 - 89 4372 - 5693 12400 – 15200 
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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 ud-
gangspunkt 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 nu-
værende 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. 

Befolkningsfremskrivningen i afdelingens lokalområde er vigtig. Det kan bidrage til at svare på, om 
der kommer flere eller færre potentielle nye beboere.  

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 fremti-
dens 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. Alle-
rede 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 boligom-
rådet 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 bolig-
søgende 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 skyl-
des 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 tidlige-
re 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 
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Kilde: fremforsk.dk 
 
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 min-
dre funktionsbestemte og minimalistiske i deres grundplan og til gengæld have rumlige kvalite-
ter. 
 

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 tids-
punkt.  
 
Når de almene boligselskaber skal tilpasse boligerne til fremtiden, er det mest realistiske nok en blanding af reno-
vering 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 reklame-
bureau, 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 gen-
nemføre de ønskede ændringer på de boliger, vi har i dag. Vi bygger nemlig først om på boligmas-
sen 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 lej-
lighed 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 jordvar-
meanlæg 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. Spises-
tuen 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 mål-
rette 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 forven-
tes at rykke sig yderligere frem til år 2030.  
 
 
Udover viden om størrelsen 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 be-
hov, 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

pp
en

 
De unge, frie uden 
børn, der skifter 
uddannelse, job og 
partnere. Krav og 
forventninger skrif-
ter hurtigt, og de 
flytter ofte. 

Familie og karriere 
er i centrum. Grup-
pen 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 part-
ner, 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 om-
kring 60 år. I fremtiden 
betegnes man som ældre, 
når man er over 80 år. 

K
ra

v 
til

 b
ol

ig
 

Skal denne gruppe 
fastholdes i en bo-
lig, skal den imøde-
komme alle krav til 
modernitet og flek-
sibilitet. 

Familien er alsidig, 
og det er kravene til 
boligen også. Fokus 
er på multifunktio-
nelle, åbne fælles-
arealer og rum til 
alle. 

De frie 2 bliver den absolut 
største gruppe på bolig 
markedet. Boligen skal 
være funktionel og rumme-
lige med gode fællesarea-
ler og køkken-alrum. 

Der er store krav til boli-
gens indretning. Bestræ-
belserne går på at blive i 
egen bolig så længe som 
muligt, men gode ad-
gangsforhold inde og ude 
prioriteres højere end kva-
dratmetertallet. 

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 befolk-
ningstilvæksten.  
Danmarks befolkningstilvækst fordelt på kommuner (2009-2040) 

Befolkningsvæksten i 
afdelingens nærom-
råde viser, om der 
kommer flere eller 
færre mulige beboere.  
 
På kortet kan du se 
Danmarks 98 kom-
muner og deres for-
ventede stigning eller 
fald i antal borgere og 
altså potentielle nye 
beboere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der skal tages højde for mange ting, 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 alders-
grupperne vil have andre forventninger og behov for bolig, end vi ser i dag.  
  

Afdeling 008-0, Bistruplund 
Kommunens forventede be-
folkningsvækst frem til år 
2040 mellem -4.9 og -0,1 
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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 trygge i 
sin lejlighed, og når man færdes i afdelingen, samt at der ikke er kriminalitet og hærværk i afdelin-
gen. Neden for ses en top 5 over de vigtigste ting for boligsøgende. 
 
På næste side ser du, 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 
• Om de 433 svarpersoner  

o Kvinder 46 %, mænd 53 % 
o 41 % har børn, 59 % har ingen børn 
o Alder: 0-20 år 2 %, 21-35 år 30 %, 36-

60 år 48 %, 61 -80 år 20 %, 81 år (1 
person) 

96%

95%

93%

92%

92%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Tryghed i boligen

Tryghed i boligafdelingen

Ingen hærværk i boligafdelingen

Ingen kriminalitet i boligafdelingen

Sammenhæng ml. husleje og boligens 
kvalitet

Top 5 - vigtigst for boligsøgende 



 

 
12 
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Et boligsocialt aspekt 
 
Boligafdelingens konkurrenceevne afhænger i høj grad også af bløde værdier. For eksempel vil 
potentielle lejere søge andre steder hen, hvis de er utrygge i afdelingen og ved dens beboere, eller 
hvis afdelingen er berygtet for hærværk og kriminalitet. Altså, hvis der er store boligsociale udfor-
dringer.  
 
For at en afdeling har gode boligsociale forhold skal flere aspekter spille sammen. 
 
Der skal være: 
• Et velfungerende beboerdemokrati 
• Lavt hærværk og kriminalitet 
• Godt naboskab 
• Høj tryghed 

Formår en afdeling at være velfungerende på de fire ovenstående områder, stiller det afdelingen 
bedre i en konkurrencesituation, fordi det bliver nemmere at tiltrække og fastholde beboere.   
  

Gode boligsociale værktøjer 
 
’Evnen til at bo’ er navnet på Lejerbos boligsociale værktøj. Via denne ene sætning afgræn-
ser Lejerbo det boligsociale arbejde til at være arbejde med adfærd og evner, der er relevant 
for bebyggelsen som helhed. Det udelukker samtidig, at vi som boligselskab beskæftiger os 
med de kommunale opgaver som beskæftigelsesindsatser, misbrugsproblemer mm. 
 
Du kan læse mere om ’Evnen til bo’ på www.lejerbo.org under punktet Boligsociale fora. 
 
’Afdelingsbestyrelsernes værktøjskasse’ indeholder en række værktøjer til beboerdemo-
kratiet, udviklet af Lejerbos demokratiudvalg. Fx inspirationsfoldere til bestyrelser, annonce-
skabeloner til rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer og skabeloner til mødedagsordener. 
 
Læs mere på www.lejerbo.org under punktet Beboerdemokrati og Afdelingsbestyrelsernes 
værktøjskasse 
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Bygningsfysikken 
Bygningsfysikken har stor betydning for arbejdet med at fremtidssikre en boligafdeling. Selve byg-
ningen danner jo grundlaget for det liv, vi lever i vores boliger, og derfor fylder afsnittet om byg-
ningsfysikken også en stor del af analysearbejdet. 
Alle detaljerne fra afdelingens byggescreening kan ses i det medfølgende bilag 
 
Den konkrete vurdering af Bistruplund 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 sammen-
holdt 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 ejen-
dommen er disponeret med hensyn til placering af bygninger i forhold til udearealer, om bygninger-
ne 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 afveks-
ling og variation i udtrykket.  
 
Parkeringsarealer angives i de fleste tilfælde via lokal-
planlægning, og er derfor antalsmæssigt ofte givet på 
forhånd. Dog er der væsentlig forskel på, hvordan bolig-
afdelinger planlægger deres parkeringsfaciliteter.  Parke-
ringsarealer skal fremstå som indbydende og trygge are-
aler, fx med god oplysning. Samtidig bør arealerne di-
sponeres 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 legered-
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skaber. 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 udfor-
dring, såfremt tilgængeligheden skal matche en tidssvarende bolig. Det drejer sig specielt om ejen-
domme 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 tilgængelig-
hed. Det vil fx ikke være muligt at omdanne familieboliger til ældreboliger eller senioregnede boli-
ger, hvis der ikke er elevator.  
 
Også inde i boligerne skal tilgængelighe-
den prioriteres. Fx ved at lave god ma-
nøvreplads 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 gang-
besværet 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 arkitek-
toniske 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 eksem-
pelvis 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 udskiftnin-
gen 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 vel-
stand har forplantet sig til badeværelserne, og i fremtiden vil der 
være en forventning om større rum, der skal have brusekabine og 
eventuelt en eller anden form for badekar. Badeværelset bliver for 
alvor et wellness-rum, hvilket er mere pladskrævende. 
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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 snak-
ker 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 energifor-
bruget 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 op-
varmning 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 Bistruplund 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 

53 beboere har svaret på spørgeskemaet, der blev indsamlet ved telefoninterview. 

Tilfredshed med bolig og afdeling 

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

Beboerne er spurgt, hvor tilfredse de er alt i 
alt med deres bolig. Tilfredsheden med 
boligen er lidt for lav. Næsten 1 ud af 5 
personer (19%) er utilfredse med deres 
bolig.  

Tilfredsheden med afdelingen er lidt bedre 
end med boligerne, det er unik. I andre 
fremtidssikrings undersøgelser er det ”nor-
malt” omvendt. (78%) svarer at de er meget 
tilfredse eller tilfredse med afdelingen. 

 

 

 

Sammenlignes tilfredsheden med boligerne i Bistruplund med andre sammenlignelige afdelinger, 
ses det, at tilfredsheden med boligerne er lidt mindre i Bistruplund end andre lignende afdelinger. 
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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.  

Grafen her under viser, at mange beboere faktisk ønsker at blive boende længe i deres bolig. 

 

 

En stor del (49%) forventer at bo mere end 10 år i Bistruplund, hvilket er godt. I mange andre Le-
jerbo afdelinger er der væsentligt kortere forventet botid blandt beboerne end i Bistruplund. Men 
der er også en stor del, som højst forventer at bo 3 år i deres bolig. Altså en potentielt høj andel 
fraflytninger. 

 

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

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

 

Lejlighedernes adgangsforhold og størrelse er flest tilfredse med. Altanerne er næsten en ud af 
fem utilfredse med dem. Det ser mindre godt ud for beboernes vurdering af deres køkken og 
bad/WC. Omkring halvdelen er tilfredse, og cirka en fjerdel er utilfredse eller meget utilfredse med 
deres bad/ WC og køkken. For døre og især vinduer ser det ikke godt ud, her er der for mange der 
er utilfredse, for vinduernes vedkomne er over halvdelen af beboerne utilfredse eller meget utilfred-
se med dem. 
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Fælles områder 

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

 

De fleste er glade for afdelingens udendørs område. Afdelingens vaskefaciliteter er cirka halvdelen 
af beboerne tilfredse med, og det ser derudover ud til, at cirka en ud af tre beboere ikke bruger 
vaskeriget. Der ser ud til at være en stor utilfredshed med parkeringsforholdene, næsten en ud af 
tre er utilfredse med disse. Det ser ud til at en stor del af beboerne tilsyneladende ikke kender til fx 
festlokalet og andre fælles indendørs faciliteter. Legepladsen er der ligeledes mange der ikke ken-
der til, og af dem der gør, er der en meget stor utilfredshed.  

Konkurrencesituation 

Beboernes vurdering af afdelingens konkurrencesituation. 
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Beboernes mener meget entydigt, at Bistruplund ligger godt placeret i forhold til offentlig transport, 
indkøbsmuligheder og, institutioner med mere. Kun cirka halvdelen (52 %) mener, at der er sam-
menhæng mellem kvaliteten af boligen og huslejen. 

 

Beboernes forslag til en bedre afdeling 

Vinduer og døre er beboerne mindst tilfredse med. Det fremgår også af de åbne besvarelser fra 
beboerne, nedenunder er et udpluk af repræsentative udtalelser fra beboerne. Alle besvarelserne 
kan ses i bilaget: Undersøgelsen.  
 
  

Åbne besvarelser – sådan bliver afdelingen mere attraktiv 
 

Der er generelt ret koldt i 
lejligheden. Der er for høje 
varmeregninger - alt for høje! 
 

Vinduerne og dørene træn-
ger til udskiftning - det træk-
ker ind. Huslejen er for dyr i 
forhold til hvad man får for 
pengene. Trygheden har fået 
et hak nedad - efter der har 
været indbrud i lejligheden. 
Efterlyser dørtelefonerne i 
opgangene som der engang 
var. Der skal være ordentligt 
låst over det hele fx i kælde-
ren. 
 

Vinduerne skal skiftes de er 
mugne/rådne. Billig husleje, 
men dårlig kvalitet af lejlig-
hed hvis man ser på fx vin-
duernes stand. 

Isolering mangler meget. Der 
er ualmindelig meget fugt i 
lejligheden. Vinduerne er i 
meget dårlig stand, man kan 
mærke det trækker. 

Vaskekælderen må godt 
være åben et par timer sene-
re end til klokken syv.

Varmepriserne er for høje. 
Der er problemer med fugt, 
især i køkkenet. Der kunne 
blive sat ensfarvede plader 
op ude på altanerne for at 
skabe et pænere og mere 
ensartet udseende af boli-
gerne. 
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Afdelingens boligsociale status  
 
Den boligsociale situation er vigtig for afdelingens konkurrenceevne både nu og i fremtiden. Afde-
linger 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. 
 
De fire elementer, der er vigtige for at kunne udtale sig om afdelingens boligsociale status gen-
nemgås her i kort form: 
 
Beboerdemokrati 
Undersøgelsen blandt beboerne viser, at en ganske stor gruppe (55%) deltager i nogen eller høj 
grad i beboerdemokratiet.  Derudover er der en ud af ti der har svarer at de deltager i mindre grad 
og en ud af fem der slet ikke deltager i beboerdemokratiet. 
 
Naboskab 
”Beboerne kommer godt ud af det med hinanden på Bistruplund”, er et udsagn 74% af beboerne i 
høj eller nogen grad er enig i. Der er ingen beboere i undersøgelsen, der slet ikke er enige i ud-
sagnet. Det ser altså ud til at det generelt fungerer ret godt mellem beboerne.  
 
Hærværk og kriminalitet 
Af nedenstående tabel ses det, at ingen oplever kriminalitet eller hærværk i høj grad. Langt over 
halvdelen af beboerne oplever slet ikke kriminalitet og hærværk. Dog ser det ud til, at lidt flere be-
boere i nogen eller mindre grad oplever udfordringer med kriminalitet sammenlignet med hærværk. 
  

I hvilken grad er du enig i følgende ud-
sagn? 

I høj 
grad 

I nogen 
grad 

Hverken 
eller 

I mindre 
grad Slet ikke

Min afdeling har udfordringer med kriminalitet 0% 11% 2% 19% 64% 

Min afdeling har udfordringer med hærværk 0% 6% 2% 15% 74% 

 
Tryghed 
Af graferne nedenfor ses det, at Bistruplund er en afdeling, hvor beboerne generelt er trygge. Det 
gælder både i egen bolig, og når de færdes i afdelingen. 
 

 

83%

9%

4%
4% Jeg føler mig tryg i min afdeling

I høj og nogen grad

Hverken eller

I mindre grad eller 
slet ikke

Ved ikke og 
ubesvaret
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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 Bistruplund 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 Bistruplund ikke så godt, fak-
tisk forventes der et lille fald i andelen af borgere, altså potentielle beboere, i kommunen fra mod år 
2040. 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 boligaf-
deling 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”.  

Udearealerne skal forsat 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 
Beboernes tilfredshed med boligerne er lavere end med selve boligafdelingen. Det er ikke set i 
andre tilsvarende undersøgelser. En forklaring kan være Bistruplunds gode beliggenhed, som er 
en afgørende faktor for de fleste, når de vælger bolig. Tilfredsheden med boligerne er lidt lavere 
end i andre afdelinger, hvilket tyder på, at det bør sættes ind for at forbedre boligerne, så ikke util-
fredsheden stiger så meget, at nogle til sidst fravælger en bolig i afdelingen.  

Det er godt for Bistruplund, at mange beboere forventer at blive boende i deres bolig i mere end 10 
år. Der er dog også en stor del, som ikke forventer at bo i afdelingen i 3 år eller mindre. Om disse 
beboere flytter, kan vi ikke vide, det forventede botid er dog vigtig i forhold til de forventede fraflyt-
ninger, hvis disse forventninger holder, vil antallet af fraflytningen stige, hvilket vil være dårligt for 
afdelingens økonomi og ressourceforbrug. 

Adgangsforhold og størrelse er flest tilfredse med. Altanerne er næsten en ud af fem utilfredse 
med. Det ser mindre godt ud for beboernes vurdering af deres køkken og bad/WC. Døre og vindu-
er er der for mange, der er utilfredse med. Vinduerne er over halvdelen af beboerne utilfredse eller 
meget utilfredse med. 

De fleste er glade for afdelingens udendørs område og vaskefaciliteter. Legepladsen er der meget 
stor utilfredshed med.  

Bistruplund ligger godt placeret i forhold til offentlig transport, indkøbsmuligheder og, institutioner 
med mere. Sammenhæng mellem kvaliteten af boligen og huslejen oplever kun cirka halvdelen. 
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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. Her er det godt, at Bistruplunds beboere er positive i deres 
tilbagemeldinger i forhold til, at de oplever, at der er høj tryghed, og at der ikke er udfordringer med 
kriminalitet og hærværk, samt at det opleves, at der er godt naboskab.. 
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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 spørgeskemaundersø-
gelse 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 klar-
lægger 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 
Nedenfor ses det, hvordan beboersammensætningen er for afdelingen. De forskellige elementer er 
udvalgt, fordi det er dem, Landsbyggefonden arbejder med, når de tildeler midler til blandt andet 
boligsocialt arbejde. 
 
Alder 
Følgende figur viser beboerne på Bistruplund fordelt på alder sammenlignet med befolkningen i 
Rudersdal kommune generelt. 
 
 

Som det ses er der cirka lige så mange 0-17-årige i afdelingen som i resten af kommunen. Der er 
en del flere unge mellem 18 og 34 i forhold til gennemsnittet for Rudersdal kommune. Det kan 
skyldes at afdelingens boliger har en pris, der gør dem attraktive for denne gruppe, der muligvis 
bor alene, er under uddannelse eller andet, der gør, at de har en forholdsvis lav indkomst. De 35-
64-årige adskiller sig ikke væsentligt fra resten af kommunen. Til gengæld er der en underrepræ-
sentation af beboere på 65 år eller ældre i forhold til kommunen.  
 
Husstandssammensætningen  
Næste tabel viser husstandens sammensætning 
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Det fremgår af denne tabel, at der er mange enlige både med og uden børn, der bor på afdelingen i 
forhold til niveauet i resten af kommunen. Dette kan igen skyldes afdelingens prisniveau, da enlige 
ofte ikke har så stort økonomisk råderum og derfor finder afdelingens boliger attraktive, 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 Bistruplund, der bliver den fremtidige bolig, da der bor relativt få par i afdelingen, især af 
dem uden børn, sammenlignet med andelen af par i kommunen.  
 
 
Pensionister  
Andelen af Pensionister er cirka den samme 
for afdelingen (23 %) som for Rudersdals 
kommune (20 %)  
 
Derimod er over en tredjedel af pensionisterne 
på Bistruplund førtidspensionister. Det er et 
meget højt niveau ift. Rudersdal kommune, 
hvor kun 1,2 procent af pensionisterne er før-
tidspensionister.  
Da hver fjerde bolig i afdelingen bliver lejet ud 
gennem kommunen, kan det tænkes at mange 
førtidspensionister muligvis har fået tildelt en 
bolig af kommunen, derudover er afdelingens 
prisniveau sandsynligvis noget der også ap-
pellerer til denne gruppe, der muligvis ikke har 
så stort økonomisk råderum.  
 
 
Indvandre 
Andelen af indvandrere og efterkommere er næsten fire gange så høj (39,7 %) for afdelingen i for-
hold til andelen af indvandrere og efterkommere generelt i Rudersdal kommune (10,2 %).  
 
Danmarks Statistik inddeler indvandrere og efterkommere ind i nogle oprindelseslandegrupper. 
Den gruppe der er mest repræsenteret i afdelingen kommer fra europæiske lande, der ikke er en 
del af EU. Denne gruppe svarer til 54,6 % af alle indvandrere i Bistruplund. Den næst største grup-
pe (26,9 %) udgøres af indvandrere og efterkommere fra landegruppen Asien, statsløse samt uop-
lyst.  
 
 
Tilknytning til arbejdsmarkedet 
Ud af alle beboere på 16 år og derover udgør arbejdsstyrken 61,7 %, det er cirka det samme ni-
veau som for Rudersdal Kommune hvor 62,5 % af alle på 16 og derudover har tilknytning til ar-
bejdsmarkedet.   
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Bruttoindkomst 
Som det har vist sig generelt i denne redegørelse for beboersammensætningen i Bistruplund, er 
der ofte en overrepræsentation i afdelingen af grupper, der oftest regnes for mindre økonomisk 
bemidlede. Det være sig unge og enlige både med og uden børn, førtidspensionister og indvandre-
re og efterkommere. Den følgende tabel viser bruttoindkomsten. 
 

 
 
I forhold til Rudersdal kommune har afdelingen en stor andel af personer der tjener mellem 
100.000 og 149.999 kr., faktisk cirka en dobbelt så stor andel. Også andelen af personer med en 
indkomst på 150.000-199.999 kr. er større for afdelingen. Til gengæld er andelen af personer i af-
delingen, der tjener 300.000 kr. eller mere meget mindre end kommunen generelt.  
Det ser altså ud til, at indkomstniveauet i afdelingen generelt afspejler, at det ofte er de mindre 
økonomisk bemidlede, der besidder en bolig i afdelingen. Dog er gruppen af beboere med en mel-
lemindkomst på 200.000-299.999 kr. forholdsvis stor. 
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Bygningsscreening 
Som en del af fremtidssikringsarbejdet er der gennemført en indledende bygningsscreening, som 
har til opgave at danne et billede boligafdelingens fysiske rammer. Selve screeningen udføres af 
en byggesagkyndig fra Lejerbos byggeafdeling og understøttes af en dialog med afdelingens drifts-
chef. 
 
Bygningsscreeningen er et overordnet blik på ejendommen. Såfremt der under gennemgangen 
konstateres områder, der bør undersøges nærmere anbefales disse i konklusionen, og er desuden 
også gennemgået med driftschefen på ejendommen.  
 
I det følgende er angivet de hovedtræk, der er konstateret i bygningsscreeningen, og selve afrap-
porteringen er vedlagt som bilag til fremtidssikringsrapporten. I bilaget kan du også finde uddyben-
de bemærkninger til screeningen. 
 
Bygningsscreeningen af Bistruplund er gennemført i 2 omgange. Først er der foretaget et interview 
af ejendommens driftschef og dernæst et interview af varmemesteren med efterfølgende gennem-
gang af ejendommen.  
 
Førstehåndsindtryk 
Et af de vigtigste punkter i vurderingen af en ejendom er 
det førstehåndsindtryk, ejendommen efterlader. Ved an-
komsten til Bistruplund, er førstehåndsindstrykket meget 
positivt. Der er tale om en velbeliggende ejendom, der 
fremtræder i en klassisk, karakterfuld og bevaringsværdig 
arkitektur. På sine steder fremstår bygningerne dog noget 
slidte. 
 
Det er nemt at finde en parkeringsplads (det skal bemær-
kes, at vi ankom til ejendommen kl. 8.30) og vej- og stisy-
stemer fremstod pænt ryddet. Alt i alt et positivt første-
håndsindtryk, der er utroligt vigtigt for ejendommens image 
og udlejningsmulighederne i fremtiden.  
 
Udearealer 
Umiddelbart fremtræder udearealerne velvedligeholdte, dog er der enkelte områder der ser ned-
slidte ud. Selvom der er tale om velpassede områder, er det vores opfattelse, at dele af ude- og 
friarealer bør være et fokusområde for afdelingsbestyrelsen i fremtiden.  
 
Udearealerne er relativt enkelt beplantet og fremstår parklignende, men fremtræder alligevel med 
variation og oplevelsesmoment, som er de nøgleord, der beskriver de fremtidige krav til udearealer 
i boligområder. Dette skyldes ikke mindst bygningernes beliggenhed på en kuperet grund med en 
unik placering lige op mod skoven. Selve anlægget af de grønne områder vurderes, at være af en 
fin karakter, men der er bl.a. nedslidte trapper (som man har fokus på i afdelingen), nedslidte tråd-
hegn og tæppebankningspladser, som trænger til et løft. Stiernes belægning vurderes i udmærket 
stand, men ser man på det ud fra et helhedsindtryk, kunne disse udføres i et materiale, der spiller 
bedre op til den ellers fine arkitektur.  
 
På ejendommen er der placeret en enkelt legeplads som mest henvender sig til de mindre børn. 
Legepladsen har en fin placering centralt i bebyggelsen, men opfylder formentlig ikke beboernes 
krav i dag, set i lyset af beboersammensætningen. På sigt, såfremt man ønsker at tiltrække yngre 
familier med børn, er den nuværende legeplads ikke tilstrækkelig. Det er vores anbefaling, at lege-
pladsen opgraderes og udformes med et mere varieret udbud af legeredskaber. 
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Dertil efterlyser vi fælles, udendørs opholdsarealer på ejendommen. Ved at etablere et par steder, 
hvor folk kan mødes til grill eller minipicnic, når vejret tillader det, understøttes det sociale fælles-
skab på tværs af afdelingen, hvilket er en løftestang til bedre naboskab.  
 
Ejendommens festlokale, vaskeri og ejendomskontor er beliggende i kælderetagen i forskellige 
blokke. Både placeringen og udformningen vurderes at være utidssvarende og det anbefales, at 
disse lokaliteter forsøges etableret i nye lokaler. Her kunne man enten vælge at se på muligheden 
for at ombygge garagerne og inddrage dem til disse formål eller nedrive hele garageanlægget og 
bygge et helt nyt kompleks til at huse disse servicefunktioner. 
  
 
Tilgængelighed 
Bistruplund er opført i 1949-50 og er meget tidstypisk på godt og ondt – også når det gælder til-
gængeligheden. Først og fremmest er det niveaufri adgang til lejlighederne, elevatorbetjening af 
opgangene samt manøvreplads i boligen, der bør være fokusområderne.  
 

 
Den niveaufri adgang til boligerne hænger naturligvis tæt 
sammen med elevatorbetjeningen af opgangene, og begge 
ændringer medfører store og bekostelige indgreb i bygninger-
ne. At foretage sådanne indgreb i en ejendom som Bistrup-
lund vurderes dog alene på grund af den høje arkitektoniske 
værdi at være problematisk. 
Anbefalingen for tilgængelighed går derfor udelukkende på, at 
forbedre manøvrepladsen i køkken og badeværelser. Dette 
kræver, at der inddrages et værelse ved siden af køkkenet for 
at gøre mulighed for at ændre rumdisponeringen for disse 
rum. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Klimaskærm 
Som tidligere angivet, er der i Bistruplund en karakterfuld arkitektur, der efterlader et solidt og posi-
tivt indtryk.  
Derfor anbefales det at gå nænsomt til værks, men samtidig gøre sig klart, at der er forhold som 
skal udbedres nu. 

Det er vores anbefaling, at man planlægger en igangsætning af en samlet ansøgningsproces hvor 
der søges midler til en større renovering.  

Der bør foretages en facaderenovering, som indebærer eftermontering af nye bindere i gavle, hul-
mursisolering og ikke mindst udførelse af nye fuger. Dette vil respektere den oprindelige fine arki-
tektur, men medfører også, at facader ikke bliver isoleret til nutidig standard. I dette tilfælde bør det 
accepteres af hensyn til bebyggelsens karakter. 

Taget er udslidt og det vurderes, at være forbundet med for store driftsmæssige omkostninger, 
fortsat at søge en løsning, hvor det eksisterende tag bevares. 
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Således bør muligheden for udskiftning af tag, tagvinduer, kviste m.m. undersøges, og en af udfor-
dringerne bliver at projektere en løsning, der konstruktions- og materialemæssigt er i samspil med 
den oprindelige arkitektur.    

Vinduer og døre er udslidte og bør udskiftes og det anbefales fortsat, at der vælges vinduer udført i 
træ. 

Det må overvejes nøje, hvordan de nødvendige midler kan skaffes og hvilke muligheder der er i 
forhold til at finansiere dele af en renovering over huslejen. Dele kan muligvis også finansieres 
gennem allerede foretaget henlæggelser til forbedringer. Ansøgningsprocessen rettes mod at opnå 
støttemidler fra eksterne parter som eksempelvis Landsbyggefonden. Det anbefales, at ansøg-
ningsprocessen omfatter resterende anbefalinger i den samlede fremtidssikringsrapport. 

 
 
 
Boligen indvendigt, altaner  

Boligen indvendigt rummer også en stribe indsatsområder, som i fremtiden bør prioriteres. Som 
tidligere angivet giver lejlighedernes størrelser problemer i forhold til indretning og disponering.  
Lejlighederne er for så vidt disponeret med udmærkede rum, der ikke er voldsom store, men dog 
alligevel formår at give en fornemmelse af rummelighed og boligerne fremstår samtidig lyse. 

Dette gælder dog ikke for køkken og badeværelser. 
Disse rum er meget smalle på nær badeværelserne i de 
26 tagboliger, som har en fornuftig rumstørrelse.  
 
Samtidig er køkkener og badeværelser generelt af æl-
dre dato, og vores forventninger til netop disse rum er 
steget i takt med den øgede velstand i befolkningen. 
Det anbefales derfor, at der i nærmeste fremtid plan-
lægges en udskiftning af badeværelse og køkken, og 
som nævnt under afsnittet tilgængelighed at undersøge 
muligheden for at omdisponere indretningen ved ind-
dragelse af et værelse, således at køkken og bad kan 
gøres større. 
 
Vand- og afløbsinstallationer er de oprindelige og vurderes at være udslidte. Der foretages løbende 
udskiftninger, men som led i en større renoveringssag, vil det være ønskeligt om, disse kunne ud-
skiftes i alle boliger. 
Det samme er tilfældet for el-installationer. 
 
Altanerne er udslidte og skal renoveres og i forbindelse med det anbefales det, at arbejde med en 
løsning, hvor disse udvides. Dog er det vigtigt at understrege, at dette skal ske med respekt for den 
oprindelige arkitektur. 
  
 
Energi, miljø og klima 
En energirenovering af klimaskærmen som helhed, vil naturligvis forbedre isoleringsstandarden og 
selv om eksempelvis facader ikke isoleres optimalt, vil der alligevel komme et væsentligt bidrag fra 
en tagrenovering og vinduesudskiftning, som vil forbedre besparelser på energiforbruget væsent-
ligt. Et led i processen med planlægningen af en energirenovering, er dog at foretage rentabilitets-
beregninger.  
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Der foretages allerede i dag årlige energitjek og generelt kan dette anbefales. Det er vores erfaring, 
at der i stort set samtlige ejendomme er en gevinst at hente ved en sådan indreguleringer og et 
sådant tjek bør også omfatte radiatorers placering og ydelser.  
 
 Energien vil i fremtiden blive et af de helt store indsatsområder, og det er i den sammenhæng na-
turligt at kigge på, om der er mulighed for at anvende alternative energiformer på en ejendom som 
Bistruplund. Set i lyset af, man netop er overgået til fjernvarme i denne afdeling, er det ikke vold-
somt relevant, men der kunne dog ses på muligheden for at arbejde med eksempelvis solenergi 
som alternativ energiform på ejendommen. På ejendommen findes både fællesvaskeri og fælleslo-
kaler, og et projekt kunne omfatte at disse aktiviteter drives via solenergi. Naturligvis er der en del 
økonomi forbundet med et sådant projekt, men vores anbefaling er, at der gøres tiltag til at tænke 
de alternative energiformer ind i den fremtidige drift af afdelingen.  



 

 
33 

Afdelingens økonomi 
 
Undersøgelsen af afdelingens økonomi viser hvor godt, Bistruplund står rustet til at møde fremti-
dens 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. 718 kr./m2 – sammenlignet 
med de øvrige boliger i Lejerbo, Rudersdal er dette markant lavere, mens landsdelens snit for til-
svarende boliger er en anelse billigere end Bistruplund. Det bør derfor være muligt at hæve husle-
jen i dette område, uden dette vil få konsekvens for udlejningen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter 
Afdelingens udgifter til vedligeholdelse på konto 115 ligger målt i udvikling over de sidste 5 år for-
holdsvis stabilt, men sammenlignet med landsdelens snit for tilsvarende boliger på Sjælland ligger 
forbruget noget højere. 
 
De løbende udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse på konto 116 har i samme periode 
været stærkt stigende og forbruget er sammenlignet med afdelingerne i Lejerbo og boligerne på 
Sjælland en del større. I den sammenhæng skal afdelingernes alder og tidligere vedligeholdelses-
stand tages i betragtning.  
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Eventuelle tiltag i afdelingen som kan modvirke de driftsmæssige udgifter vil på sigt styrke økono-
mien. 
 
Henlæggelser til Planlagt vedligehold 
Afdelingen har som følge af udviklingen i forbruget på konto 116 og de fremtidige planlagte vedli-
geholdelsesudgifter været nødt til at øge henlæggelserne på konto 120, og fra at have ligget på 
niveau med boligerne på Sjælland ligger afdelingen nu over landsgennemsnittet for Lejerbo og 
Sjælland med ca. 30%. 
 
Afdelingen har i 2009/10 ikke haft tilstrækkelige henlæggelser på konto 401 til at dække forbruget 
på konto 116. Dette har medvirket til negativ driftspåvirkning og forøgelse af afdelingens opsamlet 
underskud. Afdelingens alder og generelle vedligeholdelsesmæssige stand gør det nødvendigt at 
fastholde det nuværende henlæggelsesniveau. 
 
Afdelingens egenkapital 
Når afdelingens samlede opsparing til: Planlagt vedligehold; Fraflytninger og Tab på fraflyttere 
sammenholdes med evt. underskud kan det konstateres at afdelingen har økonomiske udfordringer 
de kommende år. Afdelingen har et massivt underskud som et resultat af de driftsmæssige udfor-
dringer, hvortil en afvikling heraf ligeledes belaster økonomien. 
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Muligheder og bindinger 
Afdelingen har ikke forbedringssager som inden for de næste 5 år vil være tilbagebetalt og derved 
kunne give mulighed for driftsbesparelser, samtidig afvikler afdelingen opsamlet underskud med kr. 
275.000 årligt frem til år 2016. 
 
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 Lands-
byggefonden 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 34

10.000.000 649.000 67
25.000.000 1.621.000 168
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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 Bistruplund og alle Lejerbos boliger. 
 

 
 
Fraflytningsprocenten for Bistruplund ser ud til at følge den samme tendens som hos Lejerbo, hvor 
fraflytningsprocenten generelt er stigende. Dog ligger fraflytningsprocenten generelt lavere end 
Lejerbo generelt, hvilket er godt for afdelingen. I 2005 var fraflytningsprocenten ret høj, mens den i 
2007 var ret lav. De sidst år har fraflytningsprocenten været stigende, hvilket er et faresignal. 
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Udlejningssituation 
Ventetiden til en bolig er en god indikator på, hvor eftertragtet en afdeling og dens boliger er. For-
stået 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. 
 
Familiebolig 

Type Antal Venteliste 
2 vær 2 2-5 år 
3 vær 55 2-5 år 
4 vær 69 2-5 år 

 
Udlejningsafdelingens vurdering 
 
Bistruplunds familieboliger har alle en ventetid på mellem 2 og 5 år, det er umiddelbart en fornuftig 
periode. Boligerne er altså attraktive, og det er ikke svært at få dem udlejet, dog oplever udlej-
ningsafdelingen, at der har været en forholdsvis stor fraflytning i 2010 og også indtil d.d. i 2011. 
Der er blandede aldersgrupper der flytter ind, men udlejningsafdelingen vurderer, at der især er 
mange unge, der flytter til Bistruplund.  
Huslejen vurderes til at være attraktiv for området, dog er især lejligheder der får installeret nyt 
køkken, ved at nå markedsprisen for området, når man også tager lejlighedernes alder og tilstand i 
betragtning.  
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Konklusion på boligafdelingen i dag 
 
Beboerne 
 
Bistruplund er beboermæssigt en ung afdeling. Forstået på den måde, at der er flest af de yngste 
og færrest af de ældste beboere. Den største gruppe er børn/unge og den mindste 65 år og ældre. 
 
Familiesammensætninger fordeler sig således, gruppe 1 er den største: 
1. Enlige med børn 
2. Par med børn 
3. Par uden børn 
4. Enlige med børn 

Indkomster er noget under kommunens gennemsnittet. Hvilket er vigtigt at være opmærksom på, 
hvis der skal tænkes i fremtidige ændringer. 
 
Bygningsscreening 
Set udefra er afdelingen i fin form og efterlader et godt førstehåndsindtryk når man ankommer til 
afdelingen, primært i form af solid fin arkitektur og en fantastisk placering. Der er dog en del udfor-
dringer på vedligeholdelsesdelen, specielt på klimaskærmen. Her er det tvingende nødvendigt, at 
der foretages en større indsats, snarest muligt. Indvendigt er det køkken og badeværelser, der 
trænger til en opdatering for igen at fremstå tidssvarende, køkkener udskiftes dog allerede ved 
fraflytninger, men det vil alt andet lige være en lang proces inden alle køkkener er udskiftet på 
denne måde. Udearealerne fremstår med en fin variation og oplevelsesmoment, men bærer visse 
steder præg af nedslidning og disse samt på legepladsen bør ses som et indsatsområde.  
 
Som så mange andre ejendomme fra den tid er ejendommen opført uden elevatorbetjening af op-
gangene. Umiddelbart afskærer det en del potentielle lejere, der er afhængig af niveaufri adgang til 
deres bopæl. Desuden er indretningen af boligen en udfordring i forhold til manøvreplads i hoved-
sageligt køkken og badeværelse. 
 
Et kig ind i boligen i dag afslører, at vi er i lejligheder, der er opført omkring 1950’erne. Der er tale 
om forholdsvis små lejligheder, hvor den største del af dem er plaget af at have dårligt disponerede 
køkken- og badrum i forhold til, hvad vi ser i nybyggeri i dag. Der ud over fremstår køkkener og bad 
herunder installationer i original stand, og må siges at være klar til udskiftning. Stort set samtlige 
lejligheder er forsynet med altaner, dog af en begrænset størrelse, hvor brugbarheden ikke er spe-
ciel stor.  
 
Økonomi 
Afdelingen har ikke forbedringssager som inden for de næste 5 år vil være tilbagebetalt og derved 
kunne give mulighed for driftsbesparelser, samtidig afvikler afdelingen opsamlet underskud med kr. 
275.000 årligt frem til år 2016. Hvis der  fremadrettet skal arbejdes med større anlægsarbejder som 
finansieres ved låneoptagelse vil det påvirke afdelingens økonomi i form af lejestigninger, derfor 
anbefales det at ansøge om støtte enten via Landsbyggefonden eller tilskud fra boligorganisatio-
nen for at reducere fremtidig lejestigning mest muligt. 
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Fraflytning  
Bistruplunds fraflytningsprocenten følger tendens hos Lejerbo, hvor fraflytningsprocenten de sidste 
år er stigende. Den stigende fraflytningsprocent er dog et faresignal, som der bør diskuteres, om 
der kan gøres en indsats for at stoppe. 
 
Udlejningssituation 
Udlejningssituationen er god for Bistruplund. Der er ventetid på boligerne, dog oplever udlejnings-
afdelingen, at der er stigende fraflytninger.  
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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 fremtidssikrin-
gen. 
 
Vi anbefaler, at bestyrelsen sætter sig med Lejerbos administration og gennemgår rapporten. Gen-
nemgangen skal sikre, at der ikke i rapporten er passager eller aspekter, der ikke giver et klart bil-
lede 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. 
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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 Steffen Boel Jørgensen sbj@lejerbo.dk 38 12 12 93 

Områdeleder Lars Schmidt  lam@lejerbo.dk 38 12 12 01 

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

 

 

Org 181 
Afdeling 008-0 

Org.Navn 
Lejerbo, Ru-
dersdal 

2005/0
6 

2006/0
7 

2007/0
8 

2008/0
9 

2009/1
0 Kontonavn 

Afdelingsoplysninger 

Husleje Konto 201 594 607 616 643 700 Husleje og boligafgifter 

Driftsudgif-
ter Konto 115 42 41 53 40 41 Almindelig vedligehold 

Konto 116 55 72 85 101 143 Planlagt vedligehold 

Fraflytnin-
ger Konto 117 46 21 26 24 33

Afd. udgifter til fraflyt-
ninger 

Henlæggel-
ser Konto 120 68 78 88 88 105 Planlagt vedligehold 

Konto 121 44 44 47 47 21 Udgifter til fraflytnigner 

Egenkapital Konto 401 81 85 88 74 105 Planlagt vedligehold 
Konto 402 3 16 37 60 47 Fraflytninger 
Konto 405 8 9 12 17 18 Tab og lejeledighed 
Konto 407 0 0 61 84 115 Underskud/overskud 
Samlet 92 110 76 68 55

Egenkapital Konto 401 6.054 6.316 6.540 5.534 7.846 Planlagt vedligehold 
Pr.lejemål Konto 402 215 1.191 2.739 4.447 3.501 Fraflytninger 

Konto 405 561 651 921 1.279 1.319 Tab og lejeledighed 
Konto 407 0 8 4.570 6.222 8.584 Underskud/overskud 
Samlet 6.830 8.149 5.629 5.038 4.083
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Sammenligninger 
Husleje 
Konto 201 Afd. 008-0 594 607 616 643 700 

Lejerbo, Rudersdal 852 869 890 915 937 
Lejerbo, Alle 663 683 707 734 760 
Øvrige, Sjælland 551 573 585 609 629 

Index 
Afd. 008-0 100 102 104 108 118 
Lejerbo, Rudersdal 100 102 104 107 110 
Lejerbo, Alle 100 103 107 111 115 
Øvrige, Sjælland 101 104 106 111 114 
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Vedligeholdelse 
Konto 115 Afd. 008-0 42 41 53 40 41 

Lejerbo, Rudersdal 38 53 48 40 39 
Lejerbo, Alle 38 39 35 37 38 
Øvrige, Sjælland 24 26 26 26 27 

Index 
Afd. 008-0 100 97 125 94 98 
Lejerbo, Rudersdal 100 141 126 106 103 
Lejerbo, Alle 100 103 93 97 99 
Øvrige, Sjælland 101 108 108 108 113 
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Planlagt vedligehold 
Konto 116 Afd. 008-0 55 72 85 101 143 

Lejerbo, Rudersdal 54 49 81 68 54 
Lejerbo, Alle 54 60 67 76 79 
Øvrige, Sjælland 69 65 82 89 95 

Index 
Afd. 008-0 100 130 154 184 259 
Lejerbo, Rudersdal 100 91 149 126 100 
Lejerbo, Alle 100 110 123 140 145 
Øvrige, Sjælland 101 94 119 129 138 
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Henlæggelse 
Konto 120 Afd. 008-0 68 78 88 88 105 

Lejerbo, Rudersdal 63 67 76 76 77 
Lejerbo, Alle 66 68 76 80 83 
Øvrige, Sjælland 71 76 80 86 86 

Index 
Afd. 008-0 100 114 129 129 155 
Lejerbo, Rudersdal 100 107 121 120 122 
Lejerbo, Alle 100 103 116 121 126 
Øvrige, Sjælland 101 107 113 121 121 
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Opsparing planlagt vedligehold 
Konto 401 Afd. 008-0 81 85 88 74 105 

Lejerbo, Rudersdal 149 169 164 170 196 
Lejerbo, Alle 183 199 216 226 237 
Øvrige, Sjælland 272 275 279 270 267 

Index 
Afd. 008-0 100 104 108 91 130 
Lejerbo, Rudersdal 100 113 110 114 131 
Lejerbo, Alle 100 109 118 124 130 
Øvrige, Sjælland 101 101 103 99 98 
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Egenkapital i afdelingen 
Konto 401, Afd. 008-0 92 110 76 68 55 
402,405 & 
407 

Lejerbo, Ruders-
dal 210 189 157 156 198 
Lejerbo, Alle 216 199 216 226 237 
Øvrige, Sjælland 292 290 297 306 298 

Index 
Afd. 008-0 100 119 82 74 60 
Lejerbo, Ruders-
dal 100 90 75 74 94 
Lejerbo, Alle 100 92 100 105 110 
Øvrige, Sjælland 101 99 102 105 102 

 
 

Forudsætninger 
1) Tal for Lejerbo er ikke inkluderet de afdelinger, som ikke har tal for alle 5 
år. 
2) Tal for landsgennemsnit er for samtlige almene boliger i Danmark afgrænset til boliger på Sjæl-
land, samt 
    Afdelinger mellem 100 og 149 lejemål 
3) År 2006/2007 er omregnet fra 7 mdr. regnskab til 12 mdr. regnskab fsva. 
Driftstal 
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