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Pressemeddelelse af Pressemeddelelse af Pressemeddelelse af Pressemeddelelse af 6. marts 2012:6. marts 2012:6. marts 2012:6. marts 2012:    
 

””””Fusion mellem Fusion mellem Fusion mellem Fusion mellem Svaneke Boligforening og Svaneke Boligforening og Svaneke Boligforening og Svaneke Boligforening og Bo42 pr. 1. januar 201Bo42 pr. 1. januar 201Bo42 pr. 1. januar 201Bo42 pr. 1. januar 2012222....    
 

Svaneke Boligforening og Bo42 fusionerer med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2012 og bliver 

dermed til én samlet boligorganisation. 
 

Fusionen blev dels besluttet på 2 generalforsamlinger i Svaneke Boligforening den 27. februar og 

1. marts 2012, og dels på repræsentantskabsmøde i Bo42 afholdt den 6. marts 2012. 
 

I Svaneke Boligforening blev beslutningen truffet med markant flertal med 28 stemmer FOR, 4 

stemmer IMOD og 4 stemmer hverken for eller imod. Beslutning om fusion kræver at mindst 

halvdelen af medlemmerne er til stede, hvorfor der den 1. marts 2012 blev afholdt ny 

generalforsamling. Her blev fusion godkendt med 93 % for beslutningen, fordelt med 28 stemmer 

FOR, 0 stemmer IMOD og 2 stemmer hverken for eller imod. I Bo42 blev fusionen godkendt med 

20 stemmer FOR, 4 stemmer IMOD og 1 stemme hverken for eller imod. 
 

Den ”nye” sammenlagte boligorganisation kommer til at hedde ”Bo42”. 
 

De 83 boliger i det tidligere Svaneke Boligforening overgår administrativt til Bo42 pr. 1. april 2012. 

Fusionen får derudover ikke nogen konsekvens for lejerne og disses lejemål, da alle lejeaftaler 

fortsætter fuldstændig uændret. Alle boliger i det tidligere Svaneke Boligforening er samlet 

organisatorisk i én afdeling, som er en selvstændig økonomisk enhed. Denne afdeling fortsætter 

ligeledes uændret, hvorfor lejerne fortsat vil have en afdelingsbestyrelse blandt lejerne og eget 

regnskab og budget, som det foreskrives i den almene boliglovgivning. 
 

Fusionen medfører, at der pr. 1. april 2012 bliver etableret én fælles venteliste. Alle boligsøgende 

på de to nuværende ventelister overføres automatisk til den nye venteliste, og de boligsøgende 

medtager nuværende anciennitet og status til den nye fælles venteliste. 
 

Svaneke Boligforening og Bo42 har aftalt at fusionere, for derved at styrke boligorganisationernes 

muligheder for også i fremtiden at kunne magte de opgaver, der stilles til boligorganisationerne 

såvel organisatorisk som økonomisk, og således at boligorganisationerne samtidig kan bevare og 

udvikle den service, der ydes til lejerne til en konkurrencedygtig pris. 
 

Svaneke Boligforening og Bo42 har i denne sammenhæng aftalt fusion mellem 

boligorganisationerne, idet dette efter boligorganisationernes opfattelse på sigt vil medføre 

stordriftsfordele og hvor boligorganisationernes lokale forankring samtidig bibeholdes.  
 

Fusionen vil medføre, at vi sammen står bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer. Det nye 

fællesskab er åbent overfor de øvrige almene boligorganisationer på Bornholm.” 
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