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TDC Pensionskasse, som er ejer og udlejer af Meulenborg Park, 3070 Snekkersten, et boligområde med 74 
lejemål,  har ved det årlige s.k. ”budgetmøde” d. 27. april denne gang varslet en huslejeforhøjelse, som 
forekommer aldeles ude af proportion med den konkrete økonomi og af en sådan størrelse, at den med 
stor sandsynlighed vil få alvorlige konsekvenser for mange af beboerne – at man simpelthen må søge andre 
boligmuligheder. 
  
Derfor indgiver vi, Beboerrepræsentationen, hermed på vegne af beboerne, på det bestemteste ikke-
accept & protest mod de varslede huslejestigninger. 
 
Forhøjelsen forekommer os urimelig, uberrettiget og ude af proportion med de faktiske økonomiske 
forhold. Ja, direkte fjendtlig. Set i forhold til omkostningsbestemt husleje er udgifterne i 2015 mindre end i 
2014, så alene af dén grund forekommer der overhovedet ikke  grundlag for en huslejestigning. 
 
Vi noterer os de talmæssige ”argumenter” fra TDC´s side og betvivler ikke at det juridiske forarbejde kan 
gøre det teoretisk muligt, men finder det ubehageligt og grådigt at konstatere, at den procentvise forøgelse 
af afkastet søges øget fra 5,7% til nu 6,85%  og en videre stiging ud fra en teknisk indeksering af den 
faktiske byggesum på DKK 70 mio til DKK 96 Mio. 
 
Set i lyset af den varslede huslejeforhøjelse er der lagt op til, at værdistigningen skal tages hjem 2 gange: 

 
1. Lejerne skal forrente den teoretiske værdistigning – den indeksregulerede forhøjelse af den 

oprindelige byggesum. 
2. Fortjenesten kan/skal hjemtages ved evt. salg 

 
Det huslejeniveau som den varslede forhøjelse viser, vil tvinge flere beboere til at søge andre 
boligløsninger. Det normale niveau for boliger i dette område er 7 – 900 DKK /m2. For Meulenborg Park 
1.100,- (før varslet forhøjelse!)  
 
Udover denne ret enkle ”matematik” er det ubehageligt bemærkelsesværdigt, at vedligehold, service og 
drift er blevet sparet bort i en grad, som denne smukt beliggende bebyggelse næppe fortjener. Der er langt 
flere opgaver end en deltidsvicevært kan overkomme, hvorfor almindelige og nødvendige reparationer og 
fornyelser overhales af naturlig slitage, hvis omkostninger minsandten søges overført på de enkelte lejere. 
 
Vi ved godt at hjerner der beslutter sådanne tiltag har en beklagelig mangel på empati og forståelse for den 
samfundsmæssige helhed. Hvilke motiver gør det så f...... vigtigt at presse de juridiske muligheder til det 
yderste? Hvem gør de glade? Hvordan bidrager det til en bedre fremtidig verden? Tænker de ikke på, at 
virksomheder som TDC – især måske TDC´s pensionskasse – har et samfundsansvar – en Corporate 
Responsibility – som rækker ud over den ene interessentgruppe: aktionærer? 
 



Det er nærliggende at tænke, at der må være andre motiver end den kortsigtede profit, der iværksætter 
denne udsugningsstrategi. Er den egentlige hensigt mon ikke at MB Park skal dresses op til salg?! Eller er 
det alene en ny administratorperson der skal vise ”muskler” og please sin direktion ved at gennemføre 
disse i alle henseender utiltalende, asociale og i sidste ende fremtidsfjendtlige tiltag? 
 
Vi anmoder om forståelse for vores frustration og om hjælp til at imødekomme denne udlejerstrategi med 
et rimeligt modforslag, der kan tilfredsstille begge parter. 
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