
   

             Ø-sammenslutningen indbyder til  

seminar om udlejningsboliger, boligselskaber og lejelov   
 

”Stjerneskibet” (iværksætterhus), Havnegade 29, 5000 Odense C  
Torsdag 6. december kl. 10-15 

 

På mange af de danske småøer er der mangel på lejeboliger. Flere og flere mennesker ønsker at prøve 

ø-livet af, men udbuddet af lejeboliger er langt fra tilstrækkeligt. Tilsvarende er der begrænsede 

muligheder for at tilbyde de fastboende en lejebolig. Det gælder fx ældre på øerne, når de ikke længere 

kan blive i egen bolig, men også andre øboere ønsker lejebolig. Manglen på lejeboliger er dermed en 

hjørnesten i småøernes mulighed for at styrke bosætningen.  

 

Reglerne for udlejning kan være svære at overskue. Og vil man på en ø etablere et boligselskab er der 

flere muligheder, der kan være svære at gennemskue. 

 

På opfordring fra øboerne, har Sammenslutningen af Danske Småøer derfor med kort varsel fået 

mulighed for at afholde et seminar om lovgivningen og muligheder for at etablere udlejningsboliger, 

boligselskaber m.m.  

Parallelt med projektet ’Nye naboer – mere øliv’, som Sammenslutningen af Danske Småøer i 

samarbejde med LAG Småøerne kører om bosætning, kan vi derfor tilbyde dette éndagsseminar.  

Det henvender sig dels til den private udlejer af lejeboliger (herunder fritidshuse / flexboliger / 

sommerhuse), og dels til øboere, der går med tanker om at etablere et boligselskab på deres ø. 

 

Seminaret er åbent for alle og vil desuden blive live-streamet, og være tilgængeligt på video 

efterfølgende.  

 

Tidspunkt: Torsdag den 6. december 2018 kl. 10-15 

Sted: ”Stjerneskibet” (iværksætterhus), Havnegade 29, 5000 Odense C  

 

Seminaret er åbent for alle og vil desuden blive live-streamet og vil være tilgængeligt på video 

efterfølgende.  

Tilmelding: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Der er begrænset antal pladser.  

Tilmelding sker til sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller pr. telefon 62 51 39 93 senest den 27. 

november. 

For øboere på de 27 småøer er der mulighed for at søge om refusion af rejseudgifterne.  Ansøg og oplys 

om udgifternes omfang på forhånd. Vi kan refundere udgifter til færge, offentlig transport samt kørsel 

efter statens lave takst, 1,94 kr./km. Vi vil dog betinge, at der er samkørsel mellem deltagere fra samme 

ø. 

mailto:sekretariatet@danske-smaaoer.dk


Seminar om almene og private udlejningsboliger, 

boligselskaber og lejelov 

 
 

 

 

 

Program  

 

09.30 – 10.00  Ankomst og morgenkaffe  

10.00 – 10.05 Velkomst  

Sammenslutningen af Danske Småøer v/fmd. Dorthe Winther 

10.05 – 11.15 Almene boliger – også på de små øer?  

Bjarne Zetterström, chefkonsulent ved Boligselskabernes Landsforening  

11.15 – 12.00 Etablering af private andelsboligforeninger i eksisterende bygninger og som 

nyopførte boliger  

Jan Hansen, dir. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) 

12.00 – 13.00 Frokost på ”Alfred og Kamilla”  

13.00 – 14.00 Privat lejeret for udlejere - Del I  

Jacob Lichtenstein, fuldmægtig ved Center for byggeri og bolig. Trafik-, Bygge- 

og Boligstyrelsen 

14.00 – 14.10 Kaffepause 

14.10 – 15.00 Privat lejeret for udlejere - Del II  

Jacob Lichtenstein, fuldmægtig ved Center for byggeri og bolig. Trafik-, Bygge- 

og Boligstyrelsen 

15.00   Tak for i dag! 

 

                                                                                

 


