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Indledning
Kære medlemmer af SAB´s repræsentantskab 

2010 har været et år med mange udfordringer for os i den almene sektor. Vi har spændt af-
ventet regeringens udkast til finansloven, og hvilke fortrædeligheder den kunne indeholde.

Et centralt punkt har som altid været penge. De almene boligselskaber kan over de næste 3 
år bruge yderligere 5 mia. kr. – af vores egne penge – i Landsbyggefonden. Vi er glade for, 
at køen til renovering nu afvikles hurtigere. Der er mange boliger i SAB, der trænger til re-
novering, så vi kan kun være glade for, at vi får mulighed for at bruge vores egne opsparede 
midler hertil.

Ghettoplanen er et andet element, som regeringen har lanceret, men her tror jeg ikke rigtigt, 
at de har fingeren helt på pulsen. 29 områder er blevet udråbt til at være ghettoområder. Det 
er lidt uforståeligt for os, at man på denne måde stigmatiserer et helt boligområde, og resul-
tatet er selvfølgelig, at det bliver sværere at udleje boligerne, når de potentielle nye beboere 
på forhånd er utrygge ved at skulle bo i en ghetto. Der er ifølge Københavns Politi ikke flere 
tilfælde af ballade, vold og hærværk i f.eks. Tingbjerg end andre steder i byen.

Regeringen lægger op til, at der skal ske en sortering af beboerne i deres såkaldte ghettoom-
råder. Dette er der ikke noget nyt i. SAB har i samarbejde med Københavns Kommune haft 
fleksibel anvisning til f.eks. Tingbjerg i en lang periode, hvor de øvrige afdelinger i SAB har 
båret den kommunale anvisning.

Vi har indledt det nye samarbejde med Københavns Kommune på styringsdialogmøderne 
og har fået et positivt indtryk af de muligheder, dette giver.

SAB vil fortsat være et boligselskab, der tilbyder gode, moderne boliger til mennesker fra alle 
samfundsgrupper og sikrer, at der er plads også til beboere med særlige behov. Samtidig vil 
vi  arbejde for at styrke fællesskabet i afdelingerne.

Jeg ønsker os alle et godt repræsentantskabsmøde. 

John B. Sørensen
Formand for organisationsbestyrelsen



I 2010 er udarbejdel-
sen af handleplaner 
blevet påbegyndt for 
15 afdelinger, herun-
der Absalonhus.
Foto: Thomas 
Brolyng Steen.
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SAB’s fremtidssikringsprojekt
SAB’s fremtidssikringsprojekt har været i gang siden 2005. I 2009 besluttede SAB’s organisa-
tionsbestyrelse, at forlænge projektet således, at samtlige af SAB’s afdelinger får en handle-
plan som en fast del af driften fremover. Handleplanerne revideres en gang årligt i forbindelse 
med budgetplanlægningen. Når en afdelings beboere vedtager det årlige budget, godken-
der de også den reviderede handleplan. Handleplanerne er i tæt samspil med afdelingernes 
langtidsbudgetter og beboernes visioner en del af udviklingen af den enkelte afdeling. 

SAB’s forvaltningskommission fungerer som styregruppe for projektet, og de enkelte hand-
leplaner er blevet behandlet i forvaltningskommissionen, før de indstilles til vedtagelse af 
beboerne i de pågældende afdelinger. Forvaltningskommissionen drøfter løbende nye tiltag 
i fremtidssikringsprojektet, herunder hvordan handleplanerne kan bruges i forskellige sam-
menhænge f. eks. i forbindelse med ansøgninger om midler i Landsbyggefonden. Fremover 
vil SAB’s forvaltningskommission også være det udvalg, som behandler ændringer eller nye 
tiltag i forbindelse med handleplanerne.

I den årlige revision af handleplanerne spiller afdelingsbestyrelserne en central opgave. I 
samarbejde med driftschefen er det afdelingsbestyrelsernes opgave at sørge for at handle-
planerne revideres korrekt, således at eventuelle nye visioner (gule projekter) indarbejdes. 
Samtidig er det også vigtigt at teksten i handleplanerne er korrekt. Ved markvandringer ind-
går handleplanerne som et fast værktøj til at gennemgå afdelingen med. Det er driftschefens 
opgave at sørge for det praktiske omkring handleplanerne, så de kan fremlægges på budget-
møderne. Dette vil være en fast arbejdsgang fremover. 

I 2010 er udarbejdelsen af handleplaner for de resterende 15 afdelinger blevet påbegyndt. 
Det drejer sig om Fynshuse, Askholm, Teglværkshavnen, Brohuset, Sejlhuset, Kastrupvej 
Ungdomsboliger, Bonderupgård Plejeboliger, Absalonhus, Bispebjerghjemmet, Tingbjerg-
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hjemmet, Børnegården i Vanløse, Margrethegården, Herlev Fritidshjem, Tingbjerg Børne-
have og På Sporet. Fælles for disse afdelinger er, på nær Fynshuse, at de ikke har fået ud-
arbejdet en fremtidssikringsanalyse. Dette hænger sammen med, at afdelingerne er relativt 
nyopførte samt de driftsmæssige forhold omkring afdelingerne, som f.eks. plejeboligerne. 
Det forventes, at de sidste handleplaner vil blive vedtaget på budgetmøderne i foråret 2011. 

Lejlighedssammenlægninger 
i SAB
I forbindelse med at der er gennemført fremtidssikring, har flere afdelinger arbejdet med 
lejlighedssammenlægninger. Disse projekter fremgår af afdelingernes handleplaner og er 
derfor ofte koordineret med den almindelige vedligeholdelse. Udfordringen i projekterne 
har vist sig at være økonomien for de sammenlagte lejligheder. Arbejdet med lejlighedssam-
menlægninger har bl.a. medført et forventningspres på SAB, fordi flere nu ønsker at gen-
nemføre sammenlægninger.

SAB’s organisationsbestyrelse har derfor valgt at sætte fokus på diskussionen og politikken 
omkring lejlighedssammenlægninger i SAB. Målet med debatten er at forsøge at finde øko-
nomisk holdbare løsninger. Lejlighedssammenlægningerne i SAB har hidtil været kendeteg-
net ved at være meget dyre og af høj kvalitet. Det har medført, at der kun er gennemført et 
meget begrænset antal lejlighedssammenlægninger i enkelte afdelinger. 

Organisationsbestyrelsen tog hul på debatten om standarden ved en temadag i Kongens 
Enghave. Temadagen bestod af en tur rundt i en række AKB afdelinger, hvor der er gennem-
ført lejlighedssammenlægninger- og udvidelser. Efterfølgende var der en god diskussion af 
kvaliteten og hvilke erfaringer, som SAB kunne bruge i den fortsatte debat. På SAB’s årlige 
seminar i september 2010 fortsatte diskussionen med et oplæg om, hvor udfordringerne er 
for afdelingerne. Der blev i denne del af debatten sat fokus på afdelingernes forventninger til 
økonomisk støtte fra SAB. SAB’s organisationsbestyrelse er bevidst om, at mange afdelinger 
står over for store økonomiske udfordringer i forhold til moderniseringer. Der arbejdes derfor 
med at undersøge muligheden for at målrette en del af SAB’s trækningsretsmidler ved at af-
sætte en fast pulje, som afdelingerne kan ansøge om tilskud til lejlighedssammenlægninger. 

Organisationsbestyrelsen har samtidigt besluttet, at afdelingsbestyrelserne skal have en ræk-
ke nye værktøjer til at kvalificere arbejdet med lejlighedssammenlægninger. Der er derfor 
igangsat et arbejde med at udarbejde et katalog/værktøj, som er målrettet mod afdelingsbe-
styrelserne og deres arbejde med lejlighedssammenlægninger. 

Diskussionen vil blive fortsat i 2011, hvor der vil blive sat særlig fokus på politikken og for-
ventningerne omkring kvaliteten af lejlighedssammenlægninger, og det er ambitionen at 
kunne fastsætte en ny politik for fremtidige lejlighedssammenlægninger i SAB’s afdelinger 
i løbet af 2011.



I Stilledal er der som 
led i demonstrations-
projektet også blevet 
etableret nye tag-
altaner. Foto: lading 
arkitekter + konsulen-
ter A/S

7

SAB Årsberetning

Demonstrationsprojektet 
i Stilledal
Demonstrationsprojektet i Stilledal er gået ind i sin sidste fase efter et forholdsvis langt pro-
jektforløb med begyndelse i 2004. I august 2009 blev projektet formelt set afsluttet. 

I forsommeren 2010 blev 1 års eftersyn gennemført af et eksternt rådgiverfirma. Første års 
gennemgang pegede bl.a. på manglende brandisolering mellem installationskarnapper og 
boligerne. Derudover var der også et par andre udeståender efter afleveringen. 

I forbindelse med de nye installationskarnapper har der været en del kulde- og trækproble-
mer, hvilket beboerne i Stilledal også har gjort opmærksom på. Dette er ikke mindst blevet 
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forstærket af den lange og kolde vinter i 2009/2010. I efteråret har der været arbejdet med 
denne problemstilling, og problemet er nu blevet løst. 

Et andet udestående er de franske altandøre, hvor et stort antal døre er utætte med træk til 
følge. Totalentreprenøren Enemærke & Petersen har forsøgt at justere dørene, men uden 
det ønskede resultat. Forholdet omkring dørene er desværre fortsat uafklaret, og sagen kan 
desværre ende med at SAB beslutter at udmelde syn & skøn.

Den øvrige afhjælpning af mangler i boligerne er stort set tilendebragt. For at sikre sig at 
samtlige fejl og mangler var blevet udført besluttede følgegruppen at gennemføre en spør-
geskemaundersøgelse blandt beboerne. Dette er et ekstra tiltag, som ikke er normalt, men 
følgegruppen mente, at det var nødvendigt af hensyn til beboerne. Enemærke & Petersen 
har efterfølgende fulgt op på manglerne, og der er derudover ansat en ”alt-mulig-mand” til 
at udbedre de sidste fejl og mangler.

Evalueringen af projektet er gået i gang her i efteråret og er i fuld gang. Det er Lading Arkitek-
ter, som udarbejder det første udkast, og dette vil blive behandlet af demonstrationsprojek-
tets følgegruppe. Det forventes, at den færdige evalueringsrapport foreligger i begyndelsen 
af 2011.

Tingbjerg Utterslevhuse 
Åben By
Partnerskabsaftalen mellem SAB, FSB, politiet og Københavns Kommune har skabt en gro-
bund for et frugtbart samarbejde med det formål at forbedre tryghedsindekset yderligere.
Partnerskabet har i 2010 fordelt 2 millioner kr. til bl.a. videoovervågning af Ruten, som er 
hovedgaden i Tingbjerg.  De mange nye tiltag herunder en større politimæssig indsats og 
projekt ”Ny start” i samarbejde med socialforvaltningen, hvor 25 familier er blevet tilbudt 
frivilligt at flytte fra Tingbjerg – har alle medvirket til et relativt roligt år for Tingbjerg.

I 2010 har der været en enkelt skudepisode, og desværre adskillige røverier – specielt rettet 
mod Super Best, men det er vigtigt at understrege, at antallet af voldssager og alm. kriminali-
tet viser en nedadgående tendens. Desuden viser undersøgelser, at selv om en del beboere 
fortsat føler sig utrygge om aftenen/natten, så er antallet af beboere, der føler sig utrygge i 
dagtimerne, faldet med 25 %.

August 2010 flyttede Tingbjergs ejendomskontorer, områdesekretariatet og bestyrelserne 
ind i det nye bofællesskab på Midtfløjene. Et fællesskab som har fået navnet Tingbjerg 
Forum.

August 2010 var tillige startskuddet for en række ændringer for driften i Tingbjerg, hvor med-
arbejderne på tværs af boligorganisationerne kan hjælpe hinanden og sammen benytte den 
fælles maskinpark.
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Utterslevhuse står fortsat uden for dette driftssamarbejde, men deltager i den del, der hand-
ler om den boligsociale indsats.

Mediemæssigt er Tingbjerg fortsat i mediernes søgelys, tendensen er dog, at den dårlige hi-
storie har været mindre synlig, og især besøg af justitsministeren, socialministeren og senere 
Pia Kjærsgårds første besøg i et såkaldt ghettoområde har givet positiv omtale.

Tingbjerghjemmet
Tingbjerghjemmet er efter ombygningen udvidet til 55 flotte 2 værelsesboliger, og de tilhø-
rende store fællesfaciliteter giver mange muligheder for et aktivt seniorliv.

Tingbjerghjemmet er en selvstændig afdeling med egen bestyrelse, som indgår i driftsfæl-
lesskabet i Tingbjerg.

Elevatorer i Utterslevhuse
Der har gennem en lang årrække været kæmpet en brav kamp for at få etableret elevatorer i 
seniorbofællesskabet i Utterslevhuse. Der har ganske vist været uenigheder internt i senior-
gruppen, fordi nogle beboere har følt behovet for en elevator stærkere end andre. Samlet 
set var der dog flertal for projektet i seniorgruppen, som sammen med afdelingsbestyrelsen 
valgte at sende projektet til afstemning på et ekstraordinært afdelingsmøde den 20. septem-
ber 2010. Desværre mødte projektet massiv modstand i afdelingen, som stemte elevato-
rerne ned med et overvældende flertal.  

I august 2010 flyt-
tede Tingbjergs 
ejendomskontorer, 
områdesekretariatet 
og bestyrelserne ind i 
det nye kontorfælles-
skab på Midtfløjene. 
Et fællesskab som har 
fået navnet Tingbjerg 
Forum. Billedet er 
fra receptionen på 
åbningsdagen. Foto: 
Marianne Svolgaard.
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Projektet havde opnået støttemidler fra Byfornyelsespuljen, SAB´s trækningsret og forventet 
tilsagn om lån på særlige vilkår fra Landsbyggefonden på grund af den øgede tilgængelig-
hed. Disse midler vil nu blive sendt retur.  

Strandlodsvej
SAB arbejder i øjeblikket på at realisere et byggeprojekt på Amager med opførelse af 94 fa-
milieboliger, fælleshus og 26 plejeboliger til fysisk og psykisk handicappede. Det forventes, 
at selve byggeriet kan sættes i gang i september 2011.

Toften (tidligere Illu)
Gennem en længere årrække har SAB i samarbejde primært med Københavns Kommunes 
Socialforvaltning forsøgt at realisere et projekt med nybyggeri af 10 såkaldte skæve boliger 
på Toften i Brønshøj. Projektet har haft svære vilkår primært på grund af problemer med fi-
nansieringen. Efter finanskrisens indtog øjnede SAB dog en chance for at forsøge på ny, og 
fik også et bud i hus med væsentligt lavere byggeomkostninger end tidligere. Desværre er 
projektet pt. strandet i Socialministeriet, hvor en godkendelse af den nuværende ansøgning 
vil forudsætte en forhøjelse af det støttebeløb, der hidtil har været det maksimale tilskud pr. 
bolig. Der er fortsat dialog med såvel Socialministeriet som Københavns Kommune og for-
håbentligt kan SAB opføre den længe ventede afdeling inden for nær fremtid.  

Et nyt tiltag på Bel-
lahøj er en multibane 
og en legeplads for 
større børn, som blev 
indviet i september 
2010. Faciliteterne 
er blevet taget godt 
imod af områdets 
børn og unge, og be-
nyttes flittigt. Foto: 
Marianne Svolgaard.
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Bellahøj I-II 
I forbindelse med den seneste mulighed for at søge midler til gennemførelse af boligsociale 
helhedsplaner i Landsbyggefonden, forsøgte SAB at få de tre øvrige boligorganisationer med 
afdelinger på Bellahøj, nemlig AAB, FSB og AKB til at indgå i et samarbejde om en helheds-
plan. Dette var dog ikke umiddelbart realiserbart, bl.a. fordi der desværre ikke har været den 
store tradition for samarbejde på Bellahøj. Sidenhen er der dog efter initiativ fra beboerde-
mokratiet på Bellahøj etableret et frugtbart samarbejde mellem alle fire afdelinger, og der er 
pt. ansøgt om midler såvel i lokaludvalget som i Indenrigsministeriet med henblik på kortlæg-
ning af forskellige behov og igangsætning af diverse initiativer. På længere sigt er det planen 
at udarbejde en egentlig helhedsplan for området, da det vurderes, at der er behov for en 
indsats her. Indsatsen skal rettes mod vanskeligt stillede børn og unge, integrationsproble-
mer, hærværk og en beboersammensætning, der generelt bliver mere og mere udsat.

Et nyt tiltag er den multibane og en legeplads for større børn, som blev indviet ved en fest-
lig begivenhed af Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev i september 2010. Halvdelen af 
udgifterne til anlægget er finansieret af Københavns Kommunes tilskudsdeklarationspulje, 
mens den anden halvdel er finansieret af afdelingen selv. Faciliteterne er blevet taget godt 
imod af områdets større børn og unge og benyttes flittigt. 

Snart får man også i Bellahøj glæden af kunstværket Stenslangen. Den ligger i dag i Brum-
leby, men kunstneren og Brumleby er enige om, at denne placering ikke er hensigtsmæssig, 
hvorfor SAB’s kunstudvalg og KAB siden foråret har arbejdet på at finde en ny placering i en 
SAB afdeling. Det er nu aftalt, at Stenslangen i starten af 2011 flyttes til Bellahøj, hvor den 
placeres på den store græsplæne i forlængelse af legepladsen.

Boligsocial indsats i Fynshuse
Fynshuse er beliggende i København NV nærmere bestemt Borups Alle, Vestergårds Vej, 
Stærevej, og Rørsangervej. Afdelingen består af 168 boliger, heraf 163 1- og 2-rums boliger. 
For år tilbage har der fra administrationens side været forsøgt forskellige tiltag i forhold til 
at gennemføre lejlighedssammenlægninger, udvidelser via tagetage, renovering af køkken 
og bad mv. Desværre har der ikke tidligere kunnet opnås flertal for den slags investeringer 
blandt beboerne. Det betyder desværre, at vi i dag har en afdeling, der er præget af bo-
ligsociale problemer. 

I afdelingen bor der en større gruppe ressourcestærke beboere, heriblandt en del stude-
rende. Lejlighedernes stand og størrelse gør imidlertid, at mange af disse, så snart de har 
mulighed for det, vælger at flytte videre. For at styrke beboersammensætningen på længere 
sigt bør der foretages renoveringer i afdelingen, evt. i form af kollektive individuelle moder-
niseringer i køkken og bad. Desuden bør der foretages lejlighedssammenlægninger og/eller 
de gamle planer om udvidelse til tagetagen bør realiseres. Det vurderes herefter, at afdelin-
gen kan blive attraktiv, bl.a. fordi der er fine udearealer, og der til de fleste stuelejligheder 
også hører egen have.
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Imidlertid er der brug for en massiv boligsocial indsats både i Fynshuse og i de omkringlig-
gende afdelinger, hvilket også er baggrunden for, at SAB tog opfordringen op, da man blev 
opfordret til at indgå i et samarbejde om en boligsocial helhedsplan for området sammen 
med AAB og 3B. 

1. november 2010 er der fremsendt ansøgning til Landsbyggefonden om midler til et projekt, 
der skal strække sig over 4 år og have to ansatte, en netværksmedarbejder og en børne/unge 
medarbejder. Såfremt der opnås bevilling, vil der i samarbejde med de involverede afdelings-
bestyrelser blive lagt mere konkrete planer om indsatsen.

Boligsocial indsats i 
ældreboligafdelingerne
I SAB´s fem ældreboligafdelinger blev der i 2004, med tilskud fra Landsbyggefonden og Kø-
benhavns Kommune, ansat en beboerrådgiver til en projektperiode på fem år. Målet var at 
igangsætte og koordinere det boligsociale arbejde i afdelingerne, herunder undersøge og kort-
lægge behovet for indsats. Beboerrådgiverprojektet blev siden forlænget med yderligere to 
år frem til 2010 for at få afsluttet de processer, som var igangsat i SAB´s ældreboligafdelinger. 

Projektperioden slutter nu med udgang af året og AKB og SAB har i fællesskab udarbejdet 
en rapport over erfaringer fra arbejdet i ældreboligområdet. Rapporten formidler anbefa-
linger til, hvad boligorganisationer og kommuner sammen kan gøre for at højne de ældres 
boligtrivsel. 

Der er brug for en 
massiv boligsocial 
indsats både i Fyns-
huse (foto) og i de 
omkringliggende 
afdelinger. Foto: 
Thomas Brolyng 
Steen.
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En af rapportens hovedkonklusioner er, at det er nødvendigt med lokale sociale medarbej-
dere i ældreboligafdelingerne, hvis livs- og boligkvalitet for alvor skal højnes. Et tættere sam-
arbejde mellem de ansatte i afdelingerne og de mange øvrige aktører i området, herunder 
naturligvis de kommunale, er desuden nødvendigt. 

Et af de store problemer i ældreboligerne er, at mange oplever, at de beboere der flytter ind, 
er svagere og svagere, og at fraflytningsprocenten desuden er ret høj. En måde at øge trivs-
len i afdelingerne kunne derfor oplagt være, hvis visitationskriterierne lempes, sådan at der 
kom flere friske ældre ind i afdelingerne.

På baggrund af rapporten har der været holdt en konference for forskellige boligselskaber, 
Københavns Kommune, frivillige organisationer med flere. Rapportens anbefalinger blev 
brugt som udgangspunkt for de diskussioner, der efterfølgende udspillede sig blandt pa-
neldeltagerne, som bl.a. bestod af Bjørn Petersen, formand for AKB, København, Jesper 
Nygård, adm. direktør i KAB og Ninna Thomsen, Sundheds- og Omsorgsborgmester i Kø-
benhavns Kommune. 

Ninna Thomsen lovede på konferencen blandt andet, at hun ville se nærmere på visitations-
regler og på finansiering af lokale sociale medarbejdere, og det bliver spændende at se, hvad 
det kan betyde på længere sigt. 

Ved en konference 
om ”Trivsel i ældre-
boliger” opstod der 
livlig debat blandt pa-
neldeltagerne, som 
bl.a. bestod af Bjørn 
Petersen, formand 
for AKB, København, 
Jesper Nygård, adm. 
direktør i KAB og 
Ninna Thomsen, 
Sundheds- og Om-
sorgsborgmester i 
Københavns Kom-
mune. Foto: Annette 
Sadolin.



14

SAB Årsberetning 2010

Ændret anvendelse af 
ældreboliger
Københavns Kommune er begyndt at opleve problemer med en overkapacitet af ældreboli-
ger. I SAB har man indtil videre ikke mærket problemet så voldsomt som i andre boligselska-
ber. Det er kun i Valbyholm, at flere ældreboliger har stået tomme. 

Det er kommunen, der visiterer til ældreboliger og derfor er det også kommunen, som beta-
ler lejetabet for de tomme boliger. Kommunen har udarbejdet beregninger, der viser, at man 
i øjeblikket har et tab på 15-20 mio. kr. pr. år på tomme ældreboliger, som vil stige til 70-90 
mio. kr. i 2015.

Der er derfor forskellige overvejelser i gang for at løse problemet. I første omgang er der 
iværksat et forsøg med udlejning til unge studerende i visse ældreboligafdelinger - heriblandt 
Valbyholm. De unge er flyttet ind på midlertidige lejekontrakter hen over sommeren. De er 
gjort bekendt med, at de flytter ind i en ældreboligafdeling, og at de skal tage hensyn til de 
andre beboere. Forsøget vil blive evalueret inden lejekontrakterne forlænges.

Det forventes, at der omkring årsskiftet indgås en aftale mellem kommunen og boligselska-
berne om yderligere udlejning af ledige ældreboliger til andre grupper. Udlejningen skal fort-
sat ske under hensyntagen til de ældre beboere.

Det forventes, at der 
omkring årsskiftet 
indgås en aftale mel-
lem kommunen og 
boligselskaberne om 
yderligere udlejning 
af ledige ældreboli-
ger til andre grupper. 
Udlejningen skal 
fortsat ske under 
hensyntagen til de 
ældre beboere. Her 
ældreboliger i afde-
lingen Valbyholm.
Foto: Thomas 
Brolyng Steen.



15

SAB Årsberetning

Styringsdialog med 
Københavns Kommune
Et led i den ny lovgivning, der blev indført i 2010, er, at boligorganisationerne hvert år skal 
afholde et såkaldt styringsdialogmøde med kommunen.

SAB var derfor indkaldt til styringsdialogmøde med Københavns Kommune den 21. sep-
tember 2010. Mødet skal afholdes på baggrund af en indsendt dokumentationspakke med 
et væld af forskellige oplysninger om boligselskabet, som på længere sigt kan anvendes til at 
følge udviklingen i boligselskabet, herunder de enkelte afdelinger, og sammenligne nøgletal 
med andre boligselskaber.

I møderne deltager alle relevante forvaltninger i kommunen, og der er således en god mulig-
hed for at få en dialog med forskellige parter i kommunen.

Et væsentligt emne på dette års møde var SAB´s holdning til den nye udlejningsaftale og 
status på SAB´s levering af ungdomsboliger og særboliger. 

Herudover roste kommunen generelt SAB for sit strategiske arbejde med bl.a. fremtidssik-
ringsprojektet og henlæggelsespolitikken.

Landsbyggefondens IT platform var ikke færdig, da SAB som de første var inviteret til sty-
ringsdialog. Det er aftalt, at nøgletal efterfølgende lægges ind i databasen for at sikre mulig-
heden for benchmarking (sammenligning) fremadrettet.

Et led i den ny lov-
givning, der blev 
indført i 2010, er, 
at boligorganisatio-
nerne hvert år skal 
afholde et såkaldt 
styringsdialogmøde 
med kommunen. I 
møderne deltager 
alle relevante forvalt-
ninger i kommunen, 
og der er således 
gode muligheder for 
at få en dialog med 
forskellige parter i 
kommunen. Foto: 
Colourbox.
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Beboerklagenævnssager
I løbet af de første 11 måneder i 2010 er der indbragt 55 SAB sager til beboerklagenævnet. 
Der er tale om sager vedrørende en række forskellige emner. 20 sager handler om varme-
afregning og 14 sager handler om fraflytningsafregninger. Mange af sagerne er endnu ikke 
afgjort, og 5 er bortfaldet eller afvist. SAB har over 8000 boliger og ca.1200 fraflytninger 
årligt. Det svarer altså til, at der i under 2 % af boligerne verserer beboerklagenævnssager, og 
at ca. 1 % af fraflytningerne ender med en klage.
Til trods for at de enkelte sager kan være både generende og ressourcekrævende er der sam-
let set intet alarmerende ved tallene, der ser ud til at være svagt faldende til trods for at SAB, 
som bekendt har ibrugtaget en række nye boliger de seneste år.

Ommærkning af særboliger 
og ungdomsboliger
I forbindelse med anvisningsaftalen i København, der trådte i kraft pr. den 1. januar 2007, 
blev det besluttet, at 1 % af alle almene familieboliger skal ommærkes til særboliger, dette 
gælder dog ikke i nybyggerierne og heller ikke i de udsatte områder.

SAB skal levere 60 særboliger fordelt på afdelingerne, heraf er de 52 leveret pr. 1. november 
2010. Der er i forbindelse med særboligerne oprettet udvidet mulighed for at tage kontakt 
til boligrådgiverne i Københavns Kommune. Alle afdelinger, dvs. såvel ejendomskontorer 
som afdelingsbestyrelser, har mulighed for at henvende sig til kommunens boligrådgivere, 
såfremt der måtte være behov.

I forbindelse med det 
udbud af nybygge-
rierne i København, 
der førte til opfø-
relsen af bl.a. Tegl-
værkshavnen (foto), 
var det et konkurren-
ceparameter, at der 
skulle ommærkes to 
små boliger til ung-
domsboliger for hver 
ny familiebolig, der 
skulle bygges. Foto: 
Marianne Svolgaard.



17

SAB Årsberetning

I forbindelse med det udbud af nybyggerierne i København, der førte til opførelsen af Ask-
holm, Teglværkshavnen, Brohuset og Sejlhuset, var det et konkurrenceparameter, at der 
skulle ommærkes to små boliger til ungdomsboliger for hver ny familiebolig, der skulle byg-
ges. Det betyder, at SAB i alt skal ommærke 390 boliger til ungdomsboliger. Der er ved ud-
gangen af 2009 ommærket 50 boliger. Processen er sat i bero, da der i første omgang har 
været fokuseret på at ommærke til særboliger.

Udlejning, statistik og 
boliggarantibevis
Der foreligger endnu ingen statistik på antallet af ledige boliger i år, men mange beboere 
oplever, at der er flere tomme lejemål i deres afdeling. Årsagen hertil kan være, at skifteretter 
og fogedretter for tiden har meget lange ekspeditionstider, så ofte står boligerne tomme i en 
længere periode i forbindelse med dødsboer. Derudover betyder de lange tidsfrister i foged-
retten, at der kan gå helt op til mellem 9 og 10 måneder, før der kan ske fogedudsættelse i en 
sag, hvor der ikke er betalt husleje.

Flyttestatistikken opgøres normalt pr. kalenderår, men her er den opgjort fra den 1. januar 
2010 til den 1. november 2010. For familieboligerne er fraflytningsprocenten pr. den 1. no-
vember på 12,6 %. Den samlede fraflytningsprocent for 2010 vurderes til at blive ca. 15 %, 
hvilket er en stigning i forhold til tidligere år.

Fraflytningsprocenten i tidligere år har for familieboligerne været:

År  Fraflytningsprocent

2002  8,8 %
2003  10,4 %
2004  10,4 %
2005  11,7 %
2006  11,2 %
2007  11,6 %
2008  11,7 %
2009  13, 5%
2010  15,0 %

Stigningen i forhold til de tidligere år skyldes dels en stor udskiftning i nybyggerierne, og dels 
at der i en række afdelinger generelt har været flere fraflytninger. I Tingbjerg er nogle boliger 
på Hækkevold blevet tømt, da de skal bruges til lejlighedssammenlægninger, dette bidrager 
også til flere fraflytninger.

Flytteprocenterne for de fire nybyggerier opgjort pr. den 1. november 2010 er som følger: 
Askholm 46,4 %, Teglværkshavnen 36,1 %, Brohuset 30,6 % og Sejlhuset 45,3 %. Der er 
fortsat en meget høj flytteprocent, som bl.a. skyldes, at vi ligger i konkurrence med private 
udlejningsbyggerier i de samme områder.
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Blandt de ældre afdelinger forekom de fire højeste flytteprocenter pr. den 1. november 2010 
i Rolandsgården (16,4 %), Lykkebo (15,8 %), Glumsøparken (15,6 %) og Sjællandshuse (15,2 
%). Det skal bemærkes, at ingen af de fire afdelinger er gengangere fra sidste års ”top” fire.

I ældreboligafdelingerne og plejeboligerne er fraflytningsprocenten generelt høj. Pr. den 1. 
november 2010 varierer den fra 3,8 % til 37,9 %. 

Også de 91 ungdomsboliger har en forventelig høj fraflytningsprocent. Den var i gennemsnit 
33 %, opgjort pr. den 1. november 2010.

Boliggarantibevis 
I 2007 blev ordningen med boliggarantibeviser gjort permanent således, at alle boligorgani-
sationer kan beslutte at tilbyde boliggarantibevis til boligtagere, der fraflytter deres lejlighed. 
Baggrunden for at indføre ordningen var at frigive boliger til udlejning – boliger, der ellers 
ikke ville være blevet fraflyttet, fordi beboeren ville frygte at miste retten til en ny lejlighed. 

Boliggarantibeviset giver indehaveren fortrinsret på ventelisten til en ledig bolig så vidt mulig 
i den afdeling, som indehaveren er fraflyttet, inden for en periode på 3 år.

I SAB blev der i løbet af 2009 udstedt 73 boliggarantibeviser, hvoraf de 4 har benyttet garan-
tibeviset til at flytte tilbage igen. 

Den 1. november 2010 er der udstedt 53 boliggarantibeviser, og 4 har gjort brug af bolig-
garantibeviset.

Rolandsgården 
topper i år listen 
over ældre afdelin-
ger med høj flytte-
procent. 
Foto: Marianne 
Svolgaard.
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Ny udlejningsaftale 
Fleksibel udlejning

Den nuværende udlejningsaftale udløber den 31. december 2011, men aftalen omkring flek-
sibel udlejning udløber den 31. december 2010, da en aftale om fleksibel udlejning maksi-
malt kan være på 4 år.

BL’s 1. kreds har sammen med Københavns Kommune forhandlet en ny udlejningsaftale 
med virkning fra den 1. januar 2011. Aftalen skal gælde de næste 4 år og følge perioden for 
den nye aftale om fleksibel udlejning.

De fleksible kriterier fortsætter med fire overordnede kriterier, men forenkles således, at det 
for boligsøgende vil virke mere retfærdigt, og det vil være nemmere at forstå og kommunikere.

De to kriterier for arbejdsmarkedstilknytning fortsætter, men i forbindelse med udlejningen 
sidestilles disse kriterier. De nuværende tre kriterier for studerende afskaffes, og der bliver 
kun ét kriterium – nemlig studerende, som har studieplads i København og Frederiksberg.
Skilsmissekriteriet og seniorkriteriet fortsætter uændret.

Som led i forhandlingen af den nye aftale er der foretaget en evaluering af den eksisterende 
aftale og resultatet er meget positivt.

De enkelte afdelinger er inddelt i tre kategorier:
1. Udsatte områder, områder som Socialministeriet definerer som udsatte
2. 40+ områder, hvor over 40 % af beboerne er uden for arbejdsmarkedet
3. 40- områder, hvor under 40 % af beboerne er uden for arbejdsmarkedet

Tilsvarende opdeling er i den nuværende aftale, dog er der i de knap 4 år, hvor den nuvæ-
rende udlejningsaftale har fungeret, sket ændringer i hvor den enkelte afdeling skal indpla-
ceres. SAB har fået 40+ afdelinger, hvor den kommunale anvisningsret ophører i en periode.

Den nuværende ud-
lejningsaftale udløber 
den 31. december 
2011, men aftalen 
omkring fleksibel ud-
lejning udløber den 
31. december 2010, 
da en aftale om 
fleksibel udlejning 
maksimalt kan være 
på 4 år.
Foto: Colourbox.
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Der er afdelinger, som har en meget problematisk beboersammensætning, og hvor der har 
været en høj grad af utilfredse beboere, mange klagesager m.v. som på nuværende tids-
punkt er en 40- afdeling, men som efter den 1. januar 2011 overgår til at være en 40+ afde-
ling. Det betyder, at afdelingerne i en periode fra den 1. januar 2011 til den 31. december 
2014 friholdes for kommunal anvisning.

Hvilke afdelinger, der er tale om, kan meddeles, når Borgerrepræsentationen i København 
har godkendt aftalen, og dette sker formentlig primo december 2010. 

Da den nuværende aftale blev indført, vurderede administrationen hvor stor en procentan-
del af fleksibel udlejning, der skulle være i de enkelte afdelinger, og da der er sket ændringer 
i løbet af perioden, er der igen sket en vurdering af, hvor stor en andel den enkelte afdeling 
skal have i fleksibel udlejning.

Beboerfortrinsretten

Som en del af den nye aftale er beboerfortrinsretten drøftet og SAB har besluttet, at hvis man 
med beboerfortrinsret ønsker at flytte til et udsat område eller til en 40- afdeling, så skal man 
opfylde de fleksible kriterier. Som beboer i en af disse afdelinger har man mulighed for frit at 
flytte til en anden bolig. 

Annoncering

I forbindelse med den nye lovgivning, der kom 1. januar 2010, er der kommet et nyt instru-
ment, der kan bruges i forbindelse med udlejningen af boliger i de udsatte områder. 

Det er muligt at anvende annoncering til udlejning af op til 50 % af de ledige boliger i disse 
områder, og det betyder, at det vil være muligt for boligsøgende at komme i betragtning til 
en bolig uden at stå på venteliste i flere år, og der er en forhåbning om, at dette værktøj kan 
være med til at tiltrække ressourcestærke beboere.

SAB har besluttet at anvende dette nye værktøj i Tingbjerg, Utterslevhuse og i Fynshuse.

SAB studietur 2010
SAB afholder hvert andet år en studietur for organisationsbestyrelsens medlemmer, supple-
anter og et antal ansatte fra KAB - overvejende fra Forvaltningsområde A.

I år gik studieturen til Stockholm og Helsinki for at hente generel inspiration til byggeri, re-
novering og administration. Årets studietur var desuden planlagt med særligt fokus på miljø-
venligt byggeri og tiltag som alternative energikilder og affaldshåndtering.

Da der er kommet en del nye medlemmer i bestyrelsen, gav turen også mulighed for at ryste 
den nye bestyrelse sammen og dermed styrke det fremtidige samarbejde.
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Cirkusforestilling
SAB har gennem de sidste mange år afholdt et julearrangement for afdelingsbestyrelsesmed-
lemmer og ansatte i SAB. I år blev det besluttet at afprøve en anden type familiearrangement, 
hvilket mundede ud i en cirkusforestilling med Cirkus Arli, søndag den 15. august 2010. 

Cirkus Arli er et hyggeligt familiecirkus med plads til 300 personer. Det betyder, at det kan 
fungere som et lukket arrangement for SAB alene. 

Indtrykket var, at folk hyggede og morede sig rigtig godt. Der er kommet flere positive tilba-
gemeldinger på arrangementet efterfølgende, og SAB’s organisationsbestyrelse har beslut-
tet at gentage arrangementet i 2011. 

SAB seminar
Traditionen tro afholdt SAB sit årlige seminar den første weekend i september på Klinten i 
Rødvig for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer. Seminaret giver anledning 
til at tage nogle centrale eller aktuelle emner op og fungerer som en generel erfaringsudveks-
ling mellem afdelingsbestyrelsesmedlemmerne.

Temaerne i år var muligheder for lejlighedssammenlægninger i afdelingerne, SAB´s økonomi 
med fokus på den økonomiske sammenhæng mellem organisation og afdelinger, og et oplæg 
og gruppearbejde om, hvordan målene fra SAB´s nye målsætningsprogram implementeres. 
Der var desuden nogle mindre oplæg om den nye registrering af beboerhenvendelser på 
ejendomskontorerne og om SAB´s boliger for hjemløse.

På seminaret deltog 55 afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra 22 forskellige afdelinger. 

SAB har gennem de 
sidste mange år af-
holdt et julearrange-
ment for afdelingsbe-
styrelsesmedlemmer 
og ansatte i SAB. I 
år blev det beslut-
tet at afprøve en 
anden type familiear-
rangement, hvilket 
mundede ud i en 
cirkusforestilling med 
Cirkus Arli. 
Foto: Colourbox.
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Administration
Den 1. januar 2011 træder de nye forvaltningsmodeller i KAB i kraft. I den forbindelse har 
også SAB skullet tage stilling til valg af driftsmodel, nye produktpakker og eventuelle tilkøb.

Blandt driftsmodellerne skulle der vælges mellem en smal model, en lokal model og en cen-
tral model. Her har organisationsbestyrelsen valgt den centrale model, der ligner den, som 
SAB har i forvejen, hvor afdelingerne lokalt betjenes af en driftsleder, men hvor inspektøry-
delserne leveres af en fast driftschef, som er placeret centralt i Vester Voldgade.

Med hensyn til produktpakker kan der vælges mellem en stor og en lille pakke. Her har SAB 
valgt den store pakke, der giver SAB mulighed for at trække på alle de ydelser, KAB leverer. 
Herudover har SAB valgt at fortsætte med tilkøb af driftschefbistand og konsulentbistand. I 
forbindelse med at KAB har øget driftschefnormeringen til SAB, har SAB valgt ikke at spare 
den udgift, men i stedet at ansætte en driftskonsulent. Driftskonsulenten skal primært bistå 
driftscheferne i tværgående opgaver.

På personalesiden bør det også nævnes, at Forvaltningsområde A i KAB, der betjener SAB, 
har fået ny områdechef, Lene Vennits, der tiltrådte i stillingen 1. september 2010.

SAB´s økonomi
De fleste af SAB’s opsparede midler er fordelt i to konkurrerende investeringsforeninger. For-
målet er at få den bedste forrentning af de opsparede midler. Det seneste års rentefald har 
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medført en positiv kursudvikling af obligationerne. Det har medført, at afkastet i år har været 
højere end budgetteret, men desværre bliver gevinsten delvist udlignet af de tilsvarende 
lavere renteindtægter på bl.a. bankbeholdningen.

Rentefaldet har også medført, at renteudbetalingen til afdelingerne har været væsentligt la-
vere end budgetteret. Det skyldes, at afdelingernes indestående bliver forrentet med dis-
kontoen minus 2 % p.a. Da diskontoen kun har været på 0,75 %, betyder det, at selskabet 
ikke har skullet udbetale renter til afdelingerne i regnskabsåret 2009/2010. Alligevel vedtog 
organisationsbestyrelsen at udbetale 1 % i rente til afdelingerne i første og andet kvartal af 
2010 for at mindske risikoen for underskud i afdelingerne.

I det indeværende regnskabsår, der startede 1. august 2010, må selskabet ikke længere selv 
vælge renteniveau, og de skal dermed betale afdelingerne den optjente rente for det inde-
stående, de hver især har. Dette medfører også, at selskabet ikke længere har en nettorente-
indtægt, som kan anvendes til at give afdelingerne tilskud til administrationen.

Egenkapitalen er vokset fra 43 mio. kr. til 183 mio. kr. Det betyder desværre ikke, at SAB er 
blevet væsentligt rigere, men skyldes en lovændring, der betyder, at byggefonden er blevet 
nedlagt som selvstændig afdeling, og nu er blevet en del af dispositionsfonden. Den likvide 
del af dispositionsfonden er på trods af indbetalinger fra afdelingerne faldet, da der stadig 
har været store tab ved lejeledighed i nybyggerierne. En lille del af stigningen i egenkapitalen 
skyldes dog, at den urealiserede kursgevinst på investeringsforeningerne og obligationerne 
er steget fra 17,3 mio. kr. til 22,1 mio. kr.

På trods af at selskabet sidste år havde et overskud på 3,3 mio. kr., og i år har et overskud 
på 11,7 mio. kr. er SAB’s økonomi samlet set stadig ikke god. Det skyldes bl.a., at selskabet 
gennem nogle år har haft underskud og har skullet dække store lejetab i afdelingerne. Det 
betyder, at både arbejdskapitalen og dispositionsfonden stadig er under minimum.

De fleste af SAB’s 
opsparede midler er 
fordelt i to konkur-
rerende investerings-
foreninger. Formålet 
er at få den bedste 
forrentning af de op-
sparede midler. Foto: 
Colourbox.
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Bestyrelsen har derfor igen i år haft fokus på atter at gøre SAB til en velkonsolideret organi-
sation. Dette vil afspejle sig i det budgetforslag, der fremlægges for repræsentantskabet den 
15. december 2010, hvor det således vil være indregnet i budgetforslaget, at man i 2011/12 
bibeholder indbetaling til arbejdskapitalen. Hertil kommer, at der fortsat skal foretages ind-
betaling til dispositionsfonden.

Målsætninger for SAB
På repræsentantskabsmødet den 27. januar 2010 vedtog repræsentantskabet et nyt målsæt-
ningsprogram for SAB gældende for 2010 – 2013. SAB´s bestyrelse har arbejdet aktivt i løbet 
af 2010 med at udarbejde et oversigtsskema, der giver et overblik og formulerer et kort stik-
ordsagtigt oplæg til, hvordan de 66 enkelte delmålsætninger tænkes gennemført. Skemaet 
udgør på denne måde en ny type handleplan, der kan udvikles og udvides i løbet af de 4 år, 
som målsætningsprogrammet strækker sig over. 

Skemaet giver desuden mulighed for at følge med i, om der handles på de enkelte målsæt-
ninger og i hvilket omfang, de opfyldes. Nogle af delmålene opfyldes løbende via allerede 
iværksatte aktiviteter, som SAB aktivt ønsker at videreføre, andre delmål kræver en særlig 
bevågenhed eller en ny indsats for at blive opfyldt. 

På dette års SAB-seminar deltog også afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i arbejdet med at 
formulere de handlinger og initiativer, der skal til for at opfylde SAB´s målsætninger. I alt er der 

i løbet af 2010 formuleret forslag til 
specifikke aktiviteter til ca. 40 af de 
66 delmål. Heraf er der igangsat ak-
tiviteter til 35 af delmålene. Visse af 
disse opfyldes løbende ved f.eks. 
årligt tilbagevendende aktiviteter 
eller ved at valgte repræsentanter 
eller nedsatte grupper har påtaget 
sig et særligt ansvar for at arbejde 
med delmålet. 

Blandt de delmål, der har været 
særligt fokus på i 2010, skal følgen-
de fremhæves:

SAB vil lægge vægt på, at hus-

lejeniveauet skal være på et ni-

veau, som almindelige mellem-

indkomstfamilier skal kunne 

betale.

Støtten fra SAB til at holde huslejen 
i ro i de fire nybyggerier Askholm, 
Teglværkshavnen, Brohuset og Sejl-
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huset blev allerede iværksat i 2009. En lovændring, der trådte i kraft 1. januar 2010, har givet 
mulighed for at ændre på finansieringen af nybyggeriet og har på den måde aflastet SAB´s 
støtte. 

SAB er fortsat meget opmærksom på, at huslejen i nybyggerierne ikke må stige og dækker 
fortsat de tab, der er på udlejningen i nybyggerierne. I forbindelse med renoveringen og 
ombygningen af Arkaderne i Tingbjerg er der også opstået problemer med at leje de største 
og dyreste af lejlighederne ud. Også her har SAB besluttet at yde et midlertidigt tilskud til at 
holde huslejen i ro, mens der ansøges i Landsbyggefonden om støtte.

Som noget nyt blev der på organsationsbestyrelsens møde i juni indført en oversigt over 
samtlige huslejestigninger vedtaget på budgetmøderne i afdelingerne i foråret. En sådan 
oversigt vil også blive udarbejdet til næste år, så bestyrelsen let kan følge huslejeudviklingen 
og årsagerne til huslejestigningerne. 

Den gennemsnitlige husleje i SAB steg pr. 1. august 2010 for familieboligerne og ungdoms-
boligerne med 4,38 % til 835,68 kr. pr. m2. pr. år. Ældreboligerne steg i gennemsnit med 3,66 
% til en husleje på 1.122,33 kr. pr m2 pr. år.

Den laveste husleje i SAB´s familieboliger og ungdomsboliger findes i Grøndalslund, hvor m2 
-lejen er 594,15 kr. pr. år. Den højeste husleje betales i Kastrupvejens Ungdomsboliger, hvor 
m2-lejen er 1.284,35 kr. pr. år.

Ud af de 52 boligafdelinger havde 19 afdelinger huslejestigninger på over 5 %. De generelle 
årsager til huslejestigningerne var en stigning i ejendomsskatter og de påbegyndte indbeta-
linger til arbejdskapitalen. Yderligere årsager er stigning i administrationsbidraget som følge 
af moms på administrationshonoreret og bortfaldet af tilskud fra selskabet. De to sidstnævn-
te årsager er en direkte følge af ny lovgivning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2010. 

Støtten fra SAB til at 
holde huslejen i ro i 
de fire nybyggerier 
Askholm (foto), Tegl-
værkshavnen, Brohu-
set og Sejlhuset blev 
allerede iværksat i 
2009. Foto: 
Marianne Svolgaard.
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SAB vil følge henlæggelserne i de enkelte boligafdelinger for at sikre at der hen-

lægges tilstrækkeligt.

Organisationsbestyrelsen vedtog i 2009 en henlæggelsespolitik, der er blevet iværksat i 
2010. Det tilstræbes, at henlæggelserne bliver lineære og dermed mere jævnt fordelt over 
en 16-årig periode i stedet for mere springende henlæggelser over 10 år, som var praksis tid-
ligere. Det tilstræbes desuden, at der er et vist råderum for henlæggelserne, svarende til 2-3 
års henlæggelser, når henlæggelserne fremskrives med lige stigninger til det 16. år. 

Den nye henlæggelsespolitik er så vidt muligt gennemført i alle afdelinger. I nogle afdelinger, 
hvor henlæggelsesniveauet har været meget lavt, har det været en medvirkende faktor til 
huslejestigningerne, og i enkelte afdelinger har det været nødvendigt at holde lidt igen med 
gennemførelsen af den nye henlæggelsespolitik af hensyn til huslejetrykket.  

Det forventes dog, at henlæggelsespolitikken vil være fuldt implementeret i 2011.

Bestyrelsen skal udarbejde retningslinjer for anvendelse af trækningsretsmidlerne 

Beholdningen af trækningsretsmidler er akkumuleret fra 60.781.905 kr. i 2007 til 101.309.382 
kr. i 2010. Det kan synes voldsomt, men reelt er der disponeret over 80.388.000 kr. af mid-
lerne til moderniserings- og forbedringsprojekter i afdelingerne, som blot ikke er færdigud-
ført eller afventer.

Den nye henlæggel-
sespolitik er så vidt 
muligt gennemført i 
alle SAB’s afdelinger. 
Foto: Colourbox.
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Organisationsbestyrelsen har generelt haft stort fokus på trækningsretsmidlerne – senest 
på et ekstraordinært temamøde i august 2010, hvor bestyrelsen tog en række principielle 
diskussioner om brugen af trækningsretten – herunder hvordan trækningsretten skulle an-
vendes ved lejlighedssammenlægninger og om der fortsat skulle være tale om en solidarisk 
pulje, som alle afdelinger kan søge fra, uanset om de selv bidrager til opbygningen af puljen.

Det er fortsat SAB´s holdning, at alle afdelinger kan søge trækningsretspuljen til relevante 
projekter.

Debatten blev videreført på SAB seminaret med afdelingsbestyrelserne, hvilket også har væ-
ret med til at give et øget fokus på disse midler i afdelingerne.

SAB skal over de næste tre regnskabsår sikre en genopbygning af arbejdskapitalen 

og dispositionsfonden

Et meget vigtigt delmål har for SAB været at konsolidere selskabets økonomi. Som omtalt i af-
snittet om økonomien har SAB haft et par år med underskud og hårde træk på såvel disposi-
tionsfonden som arbejdskapitalen. På organisationsbestyrelsens årlige temadag præsenteres 
en status på økonomien og udviklingen for dispositionsfonden, og arbejdskapitalen følges 
nøje. På den baggrund indstiller organisationsbestyrelsen, at indbetalingerne fortsættes – i 
første omgang indtil det lovbestemte minimum.

Bestyrelsens sammensætning, 
udvalg og møder
SAB ledes af en organisationsbestyrelse, bestående af 8 beboerrepræsentanter, 1 medar-
bejderrepræsentant og 2 medlemmer med særlig viden. På det seneste repræsentantskabs-
møde i januar 2010 blev der valgt en ny formand og flere nye medlemmer af bestyrelsen, 
hvis sammensætning ellers har været stort set uændret i en årrække. Bestyrelsen har orga-
niseret sig med en række underudvalg og kommissioner, nemlig Forvaltningskommission, 
Trækningsretudvalg, Løn- og personaleudvalg, Kunstudvalg og udvalg vedr. lejlighedssam-
menlægninger. Bestyrelsen har vedtaget kommissorier for samtlige udvalg.

Organisationsbestyrelsen holder årligt 6-8 møder samt en heldags temadag med fokus på 
økonomien og andre relevante emner. 

Bestyrelsen har valgt at fordele afdelingerne i organisationen imellem sig således, at 6 af de 
beboervalgte repræsentanter hver især fungerer som kontaktperson for en række afdelinger, 
og er ansvarlige for dialogen mellem afdelinger og organisation. To gange årligt afholdes der 
fællesmøde med alle afdelingsbestyrelser således, at der også her er mulighed for en samlet 
dialog mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. 
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Kort over SAB´s afdelinger
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Boligafdelinger

Organisationen er stiftet i 1940.

Københavns Kommune
Hjemstedskommune:

Andre lejemål:
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SAB’s bestyrelse

John B. Sørensen,
Formand

Flemming Balle,
Særligt valgt

Mogens Hansen,
Valgt af medarbejderne

Stig T. Kaspersen,
Bestyrelsesmedlem

Ellen Højgaard Jensen,
Særligt valgt

Lone Ulholm,
Bestyrelsesmedlem

Frank Sass,
Bestyrelsesmedlem

Ole Lagoni,
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Krohn,
Bestyrelsesmedlem

Alice Brødbæk,
Bestyrelsesmedlem

Kjeld Poulsen,
Næstformand
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Noter
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