
Uffe Frejdal Nielsen 

Genopstiller som kandidat til Domea.dks bestyrelse 

 

Jeg hedder Uffe Frejdal Nielsen, og jeg genopstiller som be-

styrelsesmedlem til Domea.dks bestyrelse.  

Jeg har været med i mange år. Var med til at skabe Domea i 

2005, og vil gerne fortsætte den udvikling der blev igangsat 

med at opbygge et forretningsførerselskab, der adskiller sig 

fra resten af den almene sektor. 

Bestyrelsen har i årenes løb skabt muligheder for at de til-

sluttede boligorganisationer kan drive deres organisation på 

en rentabel måde.  Der skal ske en videreudvikling af Do-

mea.dk, så der skabes endnu bedre effektivitet på forret-

ningsførelsen til gavn for den enkelte beboer.    

Det er en skelsættende tid vi er i lige nu. Uligheden stiger i samfundet og det medfører, at 

der er beboere, der får det sværere og sværere med at få dagligdagen til at hænge sam-

men.  Derfor skal vi være innovative og skabe boligformer der giver alle borgere mulighed 

for at få en god bolig der kan danne rammen om deres familieliv. 

Den udvikling vil jeg stadig gerne være en del af og derfor stiller jeg op til Domea.dks besty-

relse. 

Min baggrund er blandt andet, at jeg i de sidste 20 år virket som projektleder i produkti-

onsvirksomheder der leverede til byggeri.  Jeg er uddannet byggetekniker, og blev oprinde-

ligt uddannet som tømrer. 

Er i dag afdelingsformand for Ladegårdsparken, som er en afdeling på 800 lejemål.  Det har 

jeg været siden 1993.  Har lige gennemført en renovering for 500 mio.  i afdelingen. 

Jeg er næstformand i Holbæk Boligselskab. Et selskab på små 2000 boliger i 3 afdelinger, 

hvor jeg har været med i bestyrelsen siden 1993. 

Bestyrelsesarbejdet i Domea.dk handler for mig om at holde selskabet på sporet til at ud-

vikle koncepter der billiggør driften i afdelingerne. Skabe koncepter til at billiggøre nybyg-

geri, uden der slækkes på kvaliteten.  Derudover naturligvis at give direktionen med og 

modspil, samt udøve kontrol med at selskabet er på rette vej.  

Det vil jeg gerne investere 2 år mere i.  


