
 

   
 

 
Brøndby, den 7. april 2020 

 

Kære Boligminister. 

Luk op for Landsbyggefondens milliarder 

 

Mange repræsentanter fra boligorganisationer, fagbevægelse og erhvervsorganisationer har 

den seneste tid opfordret regeringen til at lukke op for Landsbyggefondens pengetank og 

sætte gang i de renoveringsprojekter, der står i en lang kø i den almene boligsektor. Som 

formand for BIB, sammenslutningen af otte boligselskaber i Brøndby Kommune, kan jeg kun 

tilslutte mig koret. 

 

Pengene fra Landsbyggefonden kan holde gang i hjulene og sikre job i byggeriet i en tid, hvor 

corona-krisen allerede har gjort mange arbejdsløse. Lejerne i de almene boliger får sundere og 

mere tidssvarende boliger. Og de betaler endda selv for det, da det er lejerne, der har sparet 

pengene i Landsbyggefonden op. 

 

Det er ren win-win-win. Selvfølgelig skal pengene ikke rulle så hurtigt, at det fører til 

overophedning i byggebranchen og opskruede priser. Men i en tid, hvor der er udsigt til, at 

private byggeprojekter bliver sat på pause, er det er redskab, der er mere end oplagt at 

anvende. 

 

Jeg savner en udmelding fra boligminister Kaare Dybvad. Det er korrekt, at forhandlingerne 

om et boligforlig så småt var gået i gang, da corona-krisen brød ud, men det bør ikke forhindre 

ministeren i at have en politisk holdning. Boligministeren har indtil videre været usynlig, selv 

om boligorganisationer, fagbevægelse, erhvervsorganisationer og politikere gang på gang 

nævner Landsbyggefonden som en del af de løsninger, der kan holde samfundet i gang. 

 

Imens vokser køen af arbejdsløse og renoveringsopgaverne i det almene. I Brøndby Kommune 

alene står over 2200 boliger i kø til at blive renoveret. I Brøndby Strand venter lejere og 

boligorganisationer på nedrivningen af fem tomme højhuse med 300 boliger, inden vi kan 

komme videre med renoveringen af alle de andre boliger, der nu og i mange år frem danner 

 

 
 



ramme om beboeres liv. Hvorfor skal vi vente? Det er akut, når facaderne på de syv højhuse, 

der bliver stående, begynder at skalle af. I Brøndbyvester har vi 500 boliger i Moserne og i 

Brøndbyøster 200 boliger i Lindeager, som også står i renoveringskøen. 

 

Konsekvensen i Brøndby Strand, Brøndbyvester og Brøndbyøster samt mange andre almene 

boligafdelinger er midlertidige lappeløsninger og udgifter, der bare bliver større. Samtidig 

mærker vores beboere også konsekvenserne af den bratte økonomiske opbremsning og faldet 

i beskæftigelsen. Det kan blive begyndelsen til en ond cirkel, hvis vi ikke handler nu. 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Buch Barnes 

Formand for BIB - en sammenslutning på 8898 lejemål for otte boligselskaber i Brøndby 

Kommune: Brøndby almennyttige Boligselskab, Brøndbyernes Andelsboligforening, Brøndby 

Boligselskab, Den selvejende institution Tranemosegård, Boligorganisationen Nygårdsparken, 

Boligorganisationen Lejerbo Brøndby, Arbejdernes Andels-Boligforening og 

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


