
 
 
 
Kære medlem 
  

Vi ser ind i det nye år med optimisme 

Som jeg skrev i mit nyhedsbrev i december 2020 ser vi stadig – med en vis begrænsning - 
optimistisk ind i det nye år.    
  
Optimismen er blandt andet begrundet i, at den samlede tomgang på landsplan ser ud til at forblive 
uændret og det er jo egentlig en god og positiv nyhed midt i en pandemi med nedlukning af 
samfundet.   
  
Faktisk ser vi lige nu på landsplan et mindre fald i bolig-tomgangen på 0,5 procentpoint (år 0,1) og 
det er naturligvis tankevækkende, at de samfundsmæssige udfordringer vi står midt i ikke har haft 
nævneværdig indflydelse på danskernes lyst til at erhverve sig en udlejningsbolig.   
  
Ikke overraskende ser vi modsat på landsplan en mindre stigning i tomgangen for butiks- (0,1) og 
kontorlejemål (0,2); men slet ikke på et niveau som vi måske kunne have forventet - eller frygtet - 
som følge af COVID-19.  
  
Vi anbefalet fortsat, at trængte erhvervs- og butikslejere hjælpes igennem COVID-19 via en tæt 
dialog og at værktøjer som eksempelvis at tilbyde løbende henstand (eventuelt mod transport i 
hjælpepakker) tages i brug hvor det er muligt.  
  
Kurven for Aalborg er (måske) knækket 
Ser vi på tomgangstallene generelt for Nordjylland har tallene for alle sektorer værende faldende.   
  
Hvis vi ser isoleret på Aalborg har tomgangskurven, for boliger, i andet halvår af 2020 lavet et 
længe ventet ”knæk”.  Det betyder, at den økonomiske tomgang for de private udlejningsboliger er 
nu faldet med 1,0 procentpoint (0,8 årligt). Ikke overraskende er det de mindre lejligheder, som har 
lavest tomgang – her ligger tallet ifølge de seneste statistikker på 4,5 procent.  
  
Samlet set ser vi i anden halvdel af 2020 en økonomisk tomgangsprocent i Aalborg på bolig-
lejemål på 6,9 procent.  
  
Men selvom der er en vis grund til optimisme som følge af de faldende tomgangstal, ja så skal der 
unægtelig arbejdes hårdt i det nuværende marked når det gælder (gen)udlejningen. 
  
Udlejningsmarkedet kræver fortsat fuldt fokus 
Markedet kræver lige nu fuld opmærksomhed og fokus og det stiller store krav til alle – både 
udlejere og administratorer.  
  
Her i ProDomus er vi meget bevidste om, at det nuværende marked fordrer, at vi gør os umage og 
løber stærkt for at få en lejekontrakt på plads.  Tiderne med ventelister husker vi alle, men vi er 
desværre nødt til at erkende, at det desværre nok er fortid.  
  
Vi hjælper gerne med udlejningen 
I vores udlejningsafdeling står der yderst kompetente og dygtige medarbejdere klar til at ”løbe en 
ekstra mil” for vores medlemmers udlejning.  
  



 
Vi tilbyder således både fysiske fremvisninger, tilkobling af udlejningstelefon, hjælp til vurdering af 
lejeniveau, opfølgning på lejere, udarbejdelse af lejeoptimeringsforslag, udlejningsstrategier og 
forskellige kampagner på de sociale medier (FaceBook og Instagram) etc. etc.    
  
Vi tilbyder også en samlet udlejnings-pakkeløsning, hvor princippet no-cure-no-pay anvendes. Det 
betyder, at der først betales honorar for udlejningsopgaven, når lejemålet er endeligt udlejet - det 
vil sige når kontrakten er underskrevet via NemID, lejer er hvidvasket og depositum og forudbetalt 
leje er indbetalt.   
  
Alle ydelser tilbydes til sædvanlig lave og markedskonforme medlemspriser.  
  
Hvis du vil høre mere om hvilke udlejningsoptimerende ydelser vi kan hjælpe dig og din udlejning 
med, så kontakt endelig kontoret hurtigst muligt – tlf. 98120500. 
  
Hold også øje med de kommende nyhedsbreve den næste måneds tid. Der vil være nyt om 
planlagte kurser i 2021, den ordinære generalforsamling, de lovgivningsmæssige nyheder om 
lagerbeskatning og den sammenskrevne lejelov pr. 1-1-2022 etc. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Britta Jespersgaard 
 
 
Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik, okt. 20. 


