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Flexboligernes kendetegn 
På tværs af Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner  

 



Anskaffelse og anvendelse 



Flexboligens kerneværdi 

Fleksboligen giver dig som køber frihed til at vælge. Du kan vælge at bruge din 

flexbolig som fritidshus eller som din helårsbolig. Du er frigjort af 

sommerhusområdets begrænsninger og kan frit vælge om, du vil bo ved kysten, 

midt i naturen eller i et byområder. Du er fri til at vælge om, du flytter ind i et 

lokalmiljø eller friheden til at være helt dig selv. I flexboligen har du frihed til at 

sætte dit eget præg på boligen og indfri dine unikke drømme. Der er større 

frihed til at være dig selv, gå sammen med flere om en flexbolig, og der er typisk 

ekstra rum til byde familie og venner med indenfor. Du har frihed til at være 

original i autentiske rammer og bygge videre på kulturhistorien.  
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En styrket boligmasse 

Landdistriktskonference, 23. april 2015 

 
 

 
Udviklingschef Birgitte Rønnow 
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Kort om flexboliger i Lolland Kommune 

 

 

 

 



7 

Tomme boliger i Lolland Kommune 

 

 

http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Page=Socio&Site=Lolland
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Flexboligordningen fjerner ikke dem her…  
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Flexboligordningens udfordringer 

 

 

Få styr på 

vilkårene! 



10 

Hvad gør vi så i Lolland Kommune? 
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Der er efterspørgsel efter fritidshuse 
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Der er efterspørgsel efter fritidshuse 
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Flexboligordningens muligheder 

 

 

’Vi besluttede at få sommerhus, og da vi hørte om ordningen fra mægleren, 

kunne vi godt se, at det var en fordel at bruge den, da vi kunne få ret meget 

for pengene på Lolland.’ 

 

’Det er et 230 år gammelt bondehus, der er lavet om af mange omgange. Det 

har været en skole på et tidspunkt’  

 

’At have fritidshus giver et dejligt afbræk fra hverdagen, og det at det er i 

køreafstand fra Valby, det er jo en luksus at kunne få. Det giver bedre 

livsværdi.’  

 

’Vi havde ikke råd til et rigtigt sommerhus og havde lyst til at have en 

fritidsbolig. Området har vi valgt fordi vi var på ferie forrige år i min brors 

sommerhus tæt på Nakskov.’  

 

’Vi har boet forskellige steder på Sjælland, og købte sommerhus i Jægerspris. 

Men der var for meget larm, så ville vi gerne finde noget andet’ 

 


