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Fondens 
formål

Fondens formål er i henhold 
til lov om almene boliger 
samt støttede private 
andelsboliger m.v. at 
fremme det almene byggeris 
selvfinansiering.
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Indbetalinger til 
Fonden
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• Indbetalingerne kommer fra beboerne, 
når realkreditlånene er betalt.

• Landsbyggefondens økonomiske model 
hviler i sig selv.

• Det giver en robusthed og evne til 
selvfinansiering. 



Fundament

”Landsbyggefonden bidrager til støtten og udviklingen af det almene 
boligbyggeri, boligsociale indsatser og sektorens konkurrenceevne. 
Det sker gennem forskellige støtteordninger, unik data- og 
evidensbaseret viden samt helhedsorienteret og bystrategisk 
udvikling. Derved er fonden med til at sikre en bæredygtig fremtid 
for livet i de almene boligområder.”
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Grundlæggende rolle

• Opkræver bidrag

• Støtter nybyggeri

• Finansierer og kvalificerer renoveringer

• Garanterer og kontrollerer (nødhjælp)

• Finansierer og kvalificerer boligsocialt arbejde

• Analyser, styringsdialog

• Huslejeregister, boligsikring, boligydelse

• DCAB og DCAR

• Støtter forskning …
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Bystrategisk aktør 



Den almene 
boligsektor 
- en del af løsningen

Den almene boligsektor har en lang tradition for at være innovativ 
- i dag er sektoren innovativ i udviklingen af både boligområder, 
boligtypologier, bæredygtige løsninger, fællesskaber, 
demokratiudvikling mm.

Almene boligorganisationer sikrer ikke alene, at der er gode 
betalbare hjem for alle, men varetager også centrale 
velfærdsopgaver, bl.a. gennem sociale indsatser for de borgere, 
der har mest brug for det. 

De almene boligområder er således en del af løsningen, men kan 
naturligvis ikke stå alene. For at lykkes med at skabe gode hjem 
og fællesskab er de almene boligområder afhængige af den 
omkringliggende by - byens medborgere, faciliteter, tilbud og 
institutioner - og de investeringer, der gøres for at udvikle disse. 

Der er behov for at tænke indsatser endnu mere på tværs og 
skabe stærke forbindelse og fællesskaber mellem byens 
forskellige dele. På den måde kan vi sikre en mere bæredygtig 
byudvikling.





Der er brug for 
fælles kræfter & 
samarbejde

For at kunne tackle nutidens store og komplekse 
udfordringer fra klima til velfærd er der behov for, at 
mange forskellige parter bidrager og sammen udvikler 
lokale løsninger på tværs - og at det sker ud fra stærke, 
fælles visioner og mål. 

Vi fra Landsbyggefonden ønsker at bidrage til disse 
mange vigtige samarbejder og partnerskaber.



<

01-03-2023

Hvad er 
bystrategi?

• Fysiske, sociale og 
udlejningsindsatser tænkt 
sammen

• Overskrider matriklen

• Infrastruktur og netværk 

• Helhedsorienteret og 
bæredygtig byudvikling 
(den blandede by) 



Samarbejde med kommuner
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Kommunernes dobbelt rolle 
– tilsyn og samarbejdspart

LBF understøtter:

• Dialog – organisatorisk 

• Nedbryde silotænkning

• Ekspertviden 

• Skubber på de langsigtede 
løsninger

• Nedbryde drift mindsettet

• Finansiering 

• Synliggøre potentialer
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Bystrategisk vision

EN BY FOR ALLE
Gennem fælles løsninger

Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig
Livskvalitet, tryghed og borgerperspektiv

En vision der løfter blikket:

• fra bolig til by

• fra problem til ressource

• fra udgift til investering

• fra beboer til borger

• fra projekt til langsigtet løsning

• fra fysisk/boligsocial/udlejningsindsats 
til en samlet bystrategisk indsats

Blandet by
Fair husleje

Forøge livschancer
Sunde, tilgængelige boliger

Bystrategisk
Sammentænke det fysiske og 

boligsociale
Forpligtende samarbejde og 

ejerskab

Vision

Mål

Tilgang



Viby C

• Kommunen har en 
stratgiske helhedsplan 

• LBF samarbejdspart 

• Samlede kommune, 
boligorganisation på tværs 
af det sociale og fysiske 

• Hjælper med at se 
mulighederne

• Navigering ift. lovgivning
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Work in progress

Tidlig dialog 

Samler partnerne 

Formidle viden

Partnerskaber 

Visionerne store
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Organisatorisk infrastruktur
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Effektinvestering sammen med boligsocial indsats

• 150 borgere med børn samt komplekse problemstillinger 
og langvarig kontakthjælp

• Målgruppen er med til at udvikle indsatsen 

• Helhedsorienteret boligsocial indsats støtter op

Dobbelt bundlinje 
Kilde: DSi

Kilde: DSK
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