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Velkommen til Bo42 
– din boligorganisation på hele Bornholm
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Vi skaber trygge rammer



www.bo42.dk

Bo42 er med sine 1.141 boliger den største almene 

boligorganisation på Bornholm. Vi har et bredt udvalg 

af boliger både i Rønne og i Svaneke. Vi kan tilbyde 

en tidssvarende og passende bolig, uanset om du er 

enlig, en børnefamilie eller ældre.  

Når du bor til leje i en boligorganisation, er du en del 

af et større fællesskab – du er ikke kun tæt med dine 

naboer, men også med de engagerede medarbejdere, 

som hver dag gør en kæmpe indsats for, at vores be-

boere kan bo trygt og godt. Alle medarbejdere i Bo42 

har fokus på en åben og serviceorienteret dialog.

Vi er en boligorganisation i kontinuerlig udvikling. Vi 

renoverer løbende i afdelingerne, så vi kan bevare 

vores høje niveau. Vi ønsker med vores lokale forank-

ring på Bornholm fortsat at være en aktiv medspiller, 

som bakker 100 % op om det lokale ø-liv og sikrer, at 

der er lokal administration af almene boliger på øen 

både nu og i fremtiden.

Som Bornholms største boligorganisation har vi et 

ansvar, og vores mål er at kunne tilbyde boliger af 

højest mulig kvalitet for pengene. Det er vores ønske 

at fortsætte den gode dialog, så alle beboere kan føle 

sig trygge og velkomne i vores boliger.

Helge Hansen, formand

VIDSTE DU, AT
15-20 husvilde familier i Rønne var den 
direkte anledning til, at der i 1942 blev 
stiftet en almen boligorganisation, i dag 
Bo42. Ud over de husvilde måtte en 
del familier deles om en enkelt bolig.
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Fordelene ved at bo 
alment er mange
• Huslejen dækker hele din boligudgift  

– med undtagelse af forbrugsafgifterne. 

• Du skal fx ikke vedligeholde bygninger,  
grønne områder, døre, vinduer, vandhaner, 
radiatorer og lignende. 

• Græsslåning og snerydning af fællesarealer klares  
af ejendomsfunktionæren.

• Tryghed i din hverdag.

• Hvis du ønsker det, er der et fællesskab  
lige uden for din dør.

• Du har indflydelse på ejendommens drift  
via beboerdemokratiet.

• Du kan, hvis du har eller får behov for det, søge 
boligstøtte og indskudslån hos kommunen.

• Vi skal være her alle sammen. Derfor er der i den 
enkelte afdeling udformet en beboervedtaget 
husorden, der er med til at sikre, at både du og  

dine naboer føler jer godt tilpas. 

Fundamentet i Bo42 er beboer-
demokratiet, hvor du som beboer  
kan have stor indflydelse
Bo42 består af en bestyrelse, der vælges ved det 

årlige repræsentantskabsmøde. Repræsentanter er 

en eller flere beboere fra din afdeling, som du på det 

årlige ordinære afdelingsmøde er med til at vælge.  

I hver afdeling er der en afdelingsbestyrelse, der 

vare tager nærmiljøet i netop din afdeling. Som be-

boer har du indflydelse på, hvem der bliver valgt  

ind i afdelingsbestyrelsen. 

Læn dig tilbage og nyd  
fordelene som lejer

Vi skaber trygge rammer
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I Bo42 ligger det  os meget på sinde at yde den 

bedste service over for vores beboere, og vi står 

altid klar til at hjælpe og svare på spørgsmål. Vi vil 

gerne have glade og velfungerende beboere, der 

holder af og værner om deres bolig og nærmiljøet,  

og vi arbejder derfor hver dag på at skabe trygge 

rammer. Vi har stor fokus på vores dygtige team 

af medarbejdere, og der arbejdes målrettet på de 

mest optimale betingelser for alle medarbejdere i 

Bo42. Derigennem kan vi nemlig fastholde og ud-

vikle Bo42 som en god og attraktiv arbejdsplads til 

gavn og glæde for medarbejdere, samarbejdspart-

nere og ikke mindst vores beboere. Hos os er der 

mulighed for videreuddannelse, og dermed bliver 

vores medarbejdere endnu bedre til at servicere 

både vores nuværende og kommende beboere.

Vi har i Bo42 som formål at stille passende boliger 

til rådighed for alle med behov herfor og  til en 

rimelig husleje. Almene boliger udlejes af boligor-

ganisationen uden fortjeneste. Det er din sikkerhed 

for en husleje, der alene fastsættes ud fra hvad 

boligen koster i drift og vedligeholdelse. 

En boligorganisation med et menneskeligt ansigt

www.bo42.dk
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Pas godt på din bolig 
– den er rammen om dit liv

Råderet
Boligindretning optager rigtig mange, og råderetten 

giver dig mulighed for at forandre din bolig, så dit 

hjem bliver ideelt for dig. Princippet i råderetten er, 

at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal 

ændres, og selv sørger for at arbejdet bliver udført og 

finansieret. Inden du går i gang med ændringerne 

af den almene bolig, skal der afleveres en skriftlig 

ansøgning omkring arbejdet til Bo42. Find mere 

information omkring råderet på vores hjemmeside. 

Sådan sikrer du et godt indeklima:
• Sørg for, at indeklimaet er godt i din bolig,  

og undgå problemer med træk, fugt og 
skimmelsvamp m.v.

• Den anbefalede temperatur er mellem  
20-21 grader celsius i opholdsrum som  
stue, køkken og soveværelse.

• Luft ud flere gange dagligt. Det er nok at åbne 
vinduerne tre gange 10 minutter om dagen.

• Undgå at tørre tøj indenfor.

• Tjek, at udsugning og aftræk virker, som det skal.

• Luft godt ud på badeværelset, når du  
har været i bad.

• Sørg altid for at bruge emhætten, når  
du laver mad.

Er der svigt i dine tekniske installationer, eller opdager 

du en dryppende vandhane, en utæt cisterne eller 

lignende, skal du meddele det til dit lokale ejendoms-

kontor, der søger for reparationen.
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Afdeling 1
Bo42’s ældste afdeling fra 1943 gennemgik i 

2015/2016 en gennemgribende renovering. De 24 

boliger, der er beliggende lidt uden for Rønnes cen-

trum, fremstår i dag som moderne og velindrettede 

boliger med gode adgangsforhold. Egen terrasse og 

en mindre have til hver bolig.

Moderne og 
velindrettede boliger
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Afdeling 2, Afdeling 3  
og Afdeling 4
62 rummelige boliger i ensartede dobbelt-

huse, opført i perioden 1945-1950, belig-

gende i roligt kvarter tæt på centrum. Egen, 

ugenert have med god plads til børnenes 

leg, mens kaffen nydes på terrassen.

www.bo42.dk
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NordParken
NordParken – fantastiske fællesarealer og indby-

dende nærmiljø.  

NordParken er Bornholms største boligområde og 

udgør seks velbeliggende afdelinger. Afdelingerne 

er opført som lavt etagebyggeri. Lejlighederne, der 

er lyse og rummelige, er placeret lige midt i køn-

ne grønne omgivelser, tæt på skov og badestrand. 

De fleste boliger har egen terrasse eller altan, hvor 

du kan sidde og nyde den friske luft. Der er store 

grønne fællesarealer, hvor børnene trygt kan lege 

med hinanden på en af legepladserne, måske med 

et smut over til en venskabelig fodboldkamp i mini-

arenaen. Her er hyggelige områder med fællesgrill 

og borde-/bænkesæt samt gode fælleslokaler, der 

frit kan lånes. Fællesvaskeriet er til for alle beboer-

ne. 

Børnehuset ”Nordstjernen”, en integreret kommu-

nal institution med plads til i alt 35 børn, ligger 

placeret i hjertet af NordParken. Skole og idræts-

faciliteter ligger i kort cykelafstand, og der er gode 

busforbindelser ind til centrum. NordParken er et 

trygt boligområde med plads til alle.
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Afdeling 56
154 boliger, der er opført i perioden 1953-1959.  

Til næsten alle boligerne er der enten en altan eller 

en terrasse. 

Afdeling 7
Afdelingen består af 48 boliger, der i år 2015/2016 

gennemgik en renovering af både køkken og bad. 

Afdelingen er opført i 1963 med svalegange, og der 

er fransk altan til næsten alle boligerne. 

Afdeling 8 
48 boliger opført i 1967. Der er svalegange og enten 

altan eller terrasse til hver bolig.

Afdeling 10
27 store boliger med altan samt svalegange.  

Afdelingen er opført i 1972.

Afdeling 12 
48 boliger, alle med enten en lukket altan eller en 

terrasse. Afdelingen er opført i 1976.

Afdeling 14 
Ældre- og handicapegnede lejligheder med 

elevator. Til hver af de 48 boliger fra 1979 er der 

enten en altan eller terrasse.

11



Attraktive 
boliger med 
egen have 
og terrasse

Afdeling 9
Tæt på skov og strand i roligt kvarter i det nordlige Røn-

ne ligger Afdeling 9. 25 to-etagers boliger med god plads 

såvel inde som ude. Egen sydvestvendt have og terrasse.  

Individuelle boliger med godt fællesskab.
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Sandemandsvej 27 • 3700 Rønne • Tlf. 56 95 68 50 • www.knudsker-el.dk

Almegårdsvej 8
3700 Rønne

Tlf.: 56 92 55 00
mail@bofa.dk
www.bofa.dk

Snorrebakken 42
3700 Rønne

Tlf.: 56 95 20 19
Mobil: 30 54 53 54

TORNEGADE 4 1. sal, 3700 RØNNE
TLF.: 5695 1066 • INFO@BORNREV.DK • WWW.BORNREV.DK



Afdeling 20 
Bo42’s mest eksklusive etagebyggeri fra 1997. De 18 

ældre- og handicapegnede lejligheder, med eleva-

tor, har alle enten altan eller terrasse, hvorfra natu-

ren, havet og havnen kan opleves. Tæt beliggende 

på centrum med gode busforbindelser.

Pakhuset
To sammenbyggede tidligere pakhuse danner 

rammen for de 22 utraditionelle boliger. Boligerne, 

der er opført i 1987, har fælles gård. Bo42’s mest 

centralt beliggende afdeling, kun få minutters gang 

fra St. Torv.

Afdeling 11
24 mindre lejligheder, opført i 1972, beliggende 

tæt på centrum med grønne arealer lige uden for 

døren. Beliggenheden indbyder til gode gåture på 

den vestvendte kyst ned omkring havet og havnen. 

Gode busforbindelser ind til centrum.

Afdeling 19
Velindrettede lejligheder med enten altan eller 

terrasse. I det lave etagebyggeri er der et rumme-

ligt og lyst fællesareal (Glashuset), der indbyder til 

hyggeligt samvær og fællesskab. Fra næsten alle 

23 lejligheder, der er opført i 1991, kan havet og 

solnedgangen nydes. Gode busforbindelser ind til 

centrum.

www.bo42.dk
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Rolige og trygge 
omgivelser

Strandgården
Til dig, der søger roligt område med plads til fami-

lien, hunden og katten. 20 velindrettede parcelhu-

se beliggende i det nordlige Rønne – tæt på skov 

og strand. Stor grund med egen have, carport og 

udhus. Cykelsti til nærliggende skole, idræts- og fri-

tidsfaciliteter. Nyd friheden og pladsen ved at bo til 

leje i et af vores dejlige parcelhuse i Strandgården. 

Møllegården 
16 relativt store boliger med egen, ugenert have. 

Rækkehusene er opført i 1965 og fik i 2011 renove-

ret køkkenerne. Hyggelig landlig beliggenhed kun 

3 km nordøst for Rønne. Gode busforbindelser til 

centrum samt til resten af øen. 
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Tlf.: 5695 1888
ple@ple.dk 
www.ple.dk

Tlf.: 5695 9105 (døgnvagt)
bks@ple.dk

www.bornholmskloakservice.dk



Midgården I og II
Afdelingerne Midgården I og II er beliggende i det 

østlige Rønne i et trygt og roligt kvarter. Her er både 

små og store boliger med haver. Oplagt til familien, 

der ønsker at bo tæt på daginstitutionen, skolen og 

fritidsaktiviteterne – eller til den ældre, der nyder 

gåturen til de nærliggende indkøbsmuligheder. 

Velplaceret miniarena til brug for områdets børn og 

unge. Valhalla er afdelingens fælleslokale, hvor man 

kan leje sig ind til enhver form for arrangement. 

Midgården I består af 39 gårdhavehuse, opført i 1969. 

Midgården II er opført i 1972 med 34 række- og  

klyngehuse, enkelte med carport. I begge afdelinger 

er der en overkommelig gårdhave samt en hyggelig 

terrasse til hver bolig.

Søndergården I og II
Ensrettede, hyggelige stræder fører ned blandt 

rækkehusene med i alt 92 boliger. En tryg og rolig 

afdeling, med indbydende legeplads, beliggende i 

det sydlige Rønne. Søndergården I er bygget i 1977 

og består af 47 gode boliger med meget varierende 

størrelser. Søndergården II er fra 1982 og rummer  

i alt 45 boliger med egne, ugenerte haver afgrænset  

af hæk.  

Fælleslokalet Søndergårdens selskabslokale danner 

rammen om afdelingens møder og andre sammen-

komster.  

Fælles parkeringsplads tæt ved boligerne. Daglig-

varebutik ligger i gåafstand derfra, og skov og  

strand i kort cykelafstand.  

Ågården
27 boliger opført i rødmurstens-rækkehuse. Boligerne, der er fra 1983, er velbeliggende i trygt og børnevenligt 

område med grønne arealer langs boligerne og egne, ugenerte haver. Fælles parkeringsplads nær afdelingens 

bebyggelse. Gode forbindelser via cykelstierne til skole og fritidsaktiviteter.   
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• Alt inden for malerarbejde samt gulvslibning udføres   •   Lige fra istandsættelse af den lille entre til totalren-

overing af huset   • Salg af professionelle malermaterialer efter aftale   •   Kontakt os for uforpligtende tilbud 

– Vi kommer og ser på opgaven, når det passer Dem 

Tlf.: 5695 8430 mail@casperholmnielsen.dk
Smallesund 10, 3700 Rønne CVR-nr. 32878466

www.casperholmnielsen.dk



Højvangsparken  
– et harmonisk og 
attraktivt boligområde

Tæt på natur og åbent landskab ligger vores 

næststørste boligområde med sine 222 lyse 

boliger, der i år 2015/2016 gennemgik en 

køkkenrenovering. Byggeriet, der er opført 

i perioden 1984-1990, består af såvel lavt 

etagebyggeri som tæt-lav-bebyggelse med 

både familieboliger og ungdomsboliger. 

Afdelingen har Bornholms absolut billigste 

ungdomsboliger.
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Advokaterne:
Christian Dohn
John Jørgensen
Peter Vang
Bjarne Olesen
Rikke Solberg Bruun

Krystalgade 1 · 3700 Rønne · 56 95 10 85
Afdelingskontor: Kannikegård · 3720 Aakirkeby · 56 97 50 22

ADVODAN Bornholm ApS
bornholm@advodan.dk



Der er egen altan eller mindre have til hver 

bolig. Afdelingen har en lang række fælles-

faciliteter, herunder et moderne fællesva-

skeri, indbydende legeplads, boldbane samt 

mange hyggekroge, der indbyder til nærvær 

og fællesskab. Boligorganisationens største 

fælleslokale, Fælleshûzed, er beliggende i 

Højvangsparken.

www.bo42.dk
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Østergade 28 
3790 Hasle 

Tlf: 56 96 40 02 
 

mail@broedreneanker.dk ∙ www.broedreneanker.dk

Brødrene Anker Hasle ApS

Alt i smede- og 
maskinarbejde



Svaneke

1. Postgade 6A-6C
9 boliger opført i 1953. Centralt 

beliggende i hjertet af Svaneke. 

Afdeling Svaneke består af i alt 10 byggeafsnit 

beliggende primært i smukke Svaneke by, et afsnit 

to km derfra – i det charmerende Listed – og et i 

hyggelige Aarsdale, der ligger mellem Svaneke og 

Nexø. Byggeafsnittene ligger midt i den rustikke 

bornholmske natur med klipper, hav og de smuk-

keste solopgange. Om sommeren summer Svaneke 

by af et forfriskende leben med besøg af øens man-

ge turister. Når vinteren kommer, sænker freden 

og roen sig igen over byen. Svaneke er en aktiv 

by med et rigt forenings- og idrætsliv samt en lille 

privatskole beliggende i udkanten af Svaneke.

Byggeafsnittene i Svaneke har gode indkøbsmulig-

heder i den centrale del af byen. Fra alle tre havne-

byer er der busforbindelser til en af de større byer. 
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Vesterlundvej 14
2730 Herlev
Tlf.: 77 77 70 00 

Vi har næsten 100 års erfaring i at levere forbrugsregnskaber og målesystemer 
til boliger og bygninger.

Brunatas kerneforretning er at levere:

• Forbrugsregnskaber med fordeling af alle typer af udgifter i en ejendom
• Online services med præsentationer af måledata, forbrugsregnskaber og luftfugtighed
• Fjernaflæsning og aflæsning ved besøg 
• Installation og produktion af forbrugsmålere, som fx måler varme, vand og fugt

Per Eriksson 
driftoest@brunata.dk
www.brunata.dk

2. Dyrlæge Jürgensensgade 2-30
13 relativt store boliger opført i 1976. Beliggende  i 

den nordlige del af Svaneke.

3. Dyrlæge Jürgensensgade 25-35
12 mindre boliger opført i 1984. Beliggende  i den 

nordlige del af Svaneke. 

2 3 



4. Lindevej 7-17
6 boliger opført i 1986 som tre dobbelthuse.  

Beliggende i fredelige omgivelser tæt på grønne  

arealer og park. 

5. Gulehaldstræde 1-9
10 boliger opført i 1986. Beliggende i det charmeren-

de og natursmukke Listed. Boligerne på første sal har 

havkig.

6. Norre Bakke 3A-3D
4 boliger opført i 1988. Beliggende i gåafstand  

til havet i havnebyen Aarsdale.

7. Ahornvej 1-17
9 boliger opført i 1990, alle på 67 m². Beliggende  

på blind vej med fælles parkeringsplads.

8. Byfogedbakken 2A-2B
7 boliger opført i 1991. Beliggende næsten  

lige ned til Svaneke Torv.

9. Otto Holst Bakke 3-17
7 boliger opført i 1991. Beliggende på rolig  

vej meget nær centrum.

10. Gryneparken 86-94
5 boliger opført i 1991. Beliggende mellem Svaneke  

og Listed. Eksklusiv brugsret til et tildelt havestykke. 

4 
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 Pleje og vedligeholdelse af grønne områder 
Rengøring af boliger

Paradisvej 57 • 3730 Nexø • Tlf.: 25 40 44 32
holberg@olesen.mail.dk • www.eriksejendomsservice.dk



Kommunalt anviste boliger
Rosenlunden
I tilknytning til Aktivitets- og Plejecentret Lunden er  

Rosenlunden opført. 24 boliger, opført i 1975, alle på  

63 m² og alle ældre- og handicapegnede. Gode bus-

forbindelser ind til Rønne centrum. En afdeling, der 

byder på tryghed og nærhed for den enkelte beboer.   

Støberigården
Disse 57 m² store ældre- og handicapegnede boliger er beliggende nær centrum.  

Der er elevator til lejlighederne på første sal. Byggeriet, der er opført i 1986, har et  

fælles grønt og solrigt gårdmiljø. Hyggelige boliger tæt på biblioteket samt St. Torv.    
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En del af et  
større fællesskab
Fælleslokaler
De tre fælleslokaler i Bo42 er alle velegnede til  

at danne ramme om enhver anledning, som fx  

møder, foredrag eller fester. Pæn service, borde  

og gode stole er at finde i alle tre fælleslokaler. 

Pæne og velindrettede lokaler, der kan matche 

ethvert ønske.

Fælleshûzed
Handicapvenlige lokaler med bl.a. teleslynge og 

gode toiletfaciliteter. De to sale kan tilsammen 

rumme op til 120 personer. Stort og 

velindrettet køkken godkendt 

til madproduktion. Legeplads 

lige udenfor, hvor børnene 

trygt kan lege. Fælleshûzed 

er beliggende Torneværksvej 

53, Rønne.    

Valhalla
Pænt lokale med plads til 50 personer. Køkkenet 

kan anvendes som modtagerkøkken, hvor i forvejen 

tilberedt mad kan modtages og opvarmes. Valhalla 

er beliggende Midgårdsvej 36, Rønne.

Søndergårdens selskabslokale
Fint lokale med plads til 40 personer. Køkkenet kan 

anvendes som modtagerkøkken, hvor i forvejen 

tilberedt mad kan modtages og opvarmes. Sønder-

gårdens selskabslokale er beliggende Lodsstræde 2, 

Rønne.   

På vores hjemmeside kan du finde 

flere oplysninger omkring fælles-

lokalerne, samt hvem man skal 

kontakte for nærmere information/

booking af lokalerne.
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Store Torv 16-18 • 3700 Rønne • 70 33 33 33 • www.nordea.dk

BYGGEFORRETNING ApS

Vi udfører:
Tømrer- og snedkerarbejde · Murer- og �isearbejde 

Maskinsnedker · Anlægsarbejde · Kalkning · Renoveringsarbejde

BYLEDSGADE 10 · 3700 RØNNE · TLF. 5695 0709 · FAX 5695 9709
POST@HJB-BYG.DK · WWW.HJB-BYG.DK

E-mail: brian@brian-lang.dk
www.brian-lang.dk

Anlægsgartner Lang ApS

2343 8561 & 5648 1895
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3  Dyrlæge Jürgensensgade 25-35

4  Lindevej 7-17

5  Gulehaldstræde 1-9, Listed

6  Norre Bakke 3A-3D, Aarsdale

7  Ahornvej 1-17

8  Byfogedbakken 2A-2B

9  Otto Holst Bakke 3-17

10  Gryneparken 86-94
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