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Indledning af John B. Sørensen

Kære repræsentanter, 

2011 har været et år, hvor der er blevet sat fokus på 
renoveringer. Landsbyggefonden har fået fremryk-
ket mulighederne for at yde tilskud til boligselska-
berne. Dette hilser vi velkomment. Der er et stort 
behov for at få ‘rykket’ ved standarden på en del af 
vores byggeri.

Den nye regering har også som noget af det første 
givet Landsbyggefonden ret til at bruge flere penge, 
men inden vi falder i svime over dette, skal vi huske, 
at det er vores egne penge, vi nu får lov til at bruge 
lidt på forskud.

Bestyrelsen har i det forløbne år udarbejdet en 
boligstrategi, der skal hjælpe os med at udvikle SAB 
mest hensigtsmæssigt. Vi skal udnytte, at vi er en 
stor organisation, der har mulighed for at udvikle 
forskellige afdelinger med hver deres kvaliteter og 
beboersammensætning. i forlængelse heraf har vi 
også drøftet, hvilke afdelinger, der kunne indstil-
les med helhedsplan til Landsbyggefonden og har 
udvalgt en række afdelinger. Der henstår stadig 
drøftelser om, hvor mange midler vi kan reservere 
til dette formål.

SAB har haft sit årlige dialogmøde med Køben-
havns Kommune, og et af punkterne, som SAB 
rejste, er Købehavns Kommunes facadecensur, 
hvor der er flere eksempler på, at f.eks. isolerings-
projekter ikke kan lade sig gøre på grund af kravene 
fra Københavns Kommune. Omvendt har Køben-
havns Kommune en målsætning om at udlede 20 % 
mindre CO2 i 2015 og at være helt CO2-neutral i 
2025. Kommunen bliver derfor nødt til at samar-
bejde med boligorganisationerne om energiven-
lige løsninger. Kommunen har oplyst, at de er i 
gang med at kigge på denne problemstilling, så vi 
håber, at det vil skabe nogle nye rammer for vores 
renoveringsprojekter.

SAB vil forsat satse på at være på forkant med ud-
viklingen – og udvikle både vores beboerdemokrati 
og økonomi.

Jeg ønsker jer god fornøjelse med beretningen.       

John B. Sørensen
Formand for organisationsbestyrelsen
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novere Bellahøj, og Landsbyggefonden forudsæt-
ter at de fire boligorganisationer, der har boliger i 
Bellahøj, samarbejder om en helhedsplan. 

i følgende afdelinger er afdelingsbestyrelserne 
langt fremme med tanker, der harmonerer med 
boligstrategien: 

Skyttevænget: Afdelingsbestyrelsen vil gerne 
lave en strategi, som sikrer differentierede boliger 
til differentierede priser. 

Sjællandshuse: Adelingen har stort potentiale for 
unge-miljø med klimaprofil. Afdelingsbestyrelsen 
vil gerne gennemføre lejlighedssammenlægning 
med dele-køkken.

Abildgården: Afdelingen har stort potentiale for 
blandet beboelse, men akut behov for lejligheds-
sammenlægning, hvis familier skal tiltrækkes/
fastholdes. Afdelingens målsætning er blandet 
beboelse.

Fynshuse: Her spirer en idé om i højere grad 
at gøre afdelingen til en unge-afdeling. Der er et 
ekstremt stort behov for at gennemføre en række 
større moderniserings- og renoverings-opgaver, 
men det skal være simple løsninger, så lav husleje 
kan fastholdes.

Himmerlandshuse: Afdelingen trænger til 
en gennemgribende modernisering og her øn-
skes lejlighedssammenlægninger af hensyn til 
beboersammensætningen. 

Senere vil det være relevant at se på støtte via  
helhedsplan til: Voldboligerne, tingbjerg, 
Sallinghus og glumsøparken.

Humlevænget skal have repareret kældertrapper, 
og elleparken skal have renoveret tag. 

SAB’s boligstrategi

“Boliger for alle pengepunge og alle boliger skal 
kunne lejes ud”, det er overskriften i SAB’s netop 
vedtagne boligstrategi. Udviklingen og renove-
ringen af den enkelte afdeling skal målrettes den 
fremtidige beboer. 

SAB er med sine 55 boligafdelinger en af de største 
boligorganisationer i hovedstaden. Størrelsen giver 
os mulighed for at tænke mangfoldigt. Derfor har 
SAB besluttet, at der fortsat skal være små lejlighe-
der med lav husleje til enlige og ældre, og der skal 
være moderne indrettede lejligheder med samtale-
køkken til børnefamilien med noget større beta-
lingsevne. De bynære afdelinger appellerer til unge, 
mens afdelinger i mere rolige omgivelser med 
adgang til grønne arealer og institutioner tiltræk-
ker børnefamilier. Det skal tænkes ind i strategien 
for den enkelte afdeling. grøn profil og alternative 
boformer har også fået plads i SAB’s boligstrategi. 

Støtte via Landsbyggefonden
Det er ikke tilfældigt, at SAB vedtager sin boligstra-
tegi nu. Landsbyggefonden har fået mulighed for 
at disponere over 5 mia. kr. ekstra i de kommende 
år, og en række af SAB’s afdelinger trænger til en 
modernisering. Faktisk er 22 afdelinger fra 40’erne. 
SAB’s boligstrategi indeholder derfor også en prio-
ritering af, hvilke afdelinger der skal søge Landsbyg-
gefonden om støtte til fysisk helhedsplan. 

Faktaboks

Landsbyggefonden giver renoveringsstøtte til:
• Opretning (tidligere byggeskader)
• Sammenlægninger/ombygning
• Tilgængelighed
• Miljøarbejder (f.eks. udemiljø, fællesarealer)

•	 Ikke til manglende vedligeholdelse eller selvstæn-
dig modernisering af køkken og bad.

Prioriteringer
Bellahøj har længe stået højt på listen over renove-
ringsparate afdelinger, fordi der er alvorlige fysiske 
skader på facaderne. Det er et stort projekt at re-
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boligkvalitet, arkitektur og CO
2
-neutralitet.

Kommunens repræsentanter fortalte, at de altid 
har fokus på henlæggelser og roste på den bag-
grund SAB for deres henlæggelsespolitik, som 
betyder, at kun meget få afdelinger ligger under 
niveau.

Kommunen bebudede til gengæld, at man til næste 
års styringsdialogmøde vil koncentrere sig om 
tilstandsrapporter for afdelingerne, og vil bede 
boligorganisationerne komme med en redegørelse 
for afdelingernes forbrug på konto 119 med særlig 
fokus på afdelingsbestyrelsernes udgifter.

en af de opgaver, Københavns Kommune meget 
gerne vil samarbejde med boligorganisationerne 
om i de kommende år, er fremskaffelsen af ung-
domsboliger. ifølge kommunens beregninger for 
befolkningsudviklingen vil der frem til 2025 komme 
33.000 flere unge i Københavns Kommune. Bl.a. 
derfor er kommunen stærkt interesseret i om-
mærkning af familieboliger til ungdomsboliger og 
ønsker at etablere én fælles anvisning for ung-
domsboliger for hele kommunen. 

Styringsdialogmødet med kommunen var alt i alt 
et godt og konstruktivt møde, som pegede frem 
mod et tættere samarbejde med kommunen om 
særskilte emner. 

Styringsdialog med  

Københavns Kommune

For anden gang blev det årlige styringsdialogmøde 
med Københavns Kommune afholdt. Kommunen 
har pligt til at føre tilsyn med de københavnske 
boligorganisationers drift af deres boligafdelinger, 
og det gøres blandt andet via styringsdialogen. På 
styringsdialogmødet kan parterne stille spørgsmål 
til hinanden og drøfte fælles anliggender, som f.eks. 
visitation og anvisning til boliger.

SAB havde f.eks. igen i år rejst problemstillingen 
med den stramme visitation til ældreboligerne 
og den kommunale opbakning til de beboere, der 
enten har psykiske lidelser, er demente, misbrugere 
eller på anden måde har behov for særlig opmærk-
somhed fra kommunen.

til det spørgsmål blev der svaret, at der med 
ansættelsen af flere boligrådgivere og kontaktper-
sonordningen er sat fokus på problemet i familie-
boligafdelingerne, og at man for ældreboligafdelin-
gernes vedkommende gerne vil arbejde på at få en 
lignende ordning. Visitationsordningen var der ikke 
økonomisk mulighed for at ændre på.

SAB gjorde også indsigelser overfor den forhøjede 
renovationsafgift, som er slået igennem i de fleste 
af SAB’s boligafdelinger. renovationsafgiften ser 
ud til at ramme skævt, og under alle omstændig-
heder medfører den, at der ikke længere er nogen 
økonomisk tilskyndelse til at sortere eller begræn-
se affaldet. Hertil var svaret, at kommunen admini-
strerer efter de retningslinjer, der er udstukket fra 
regeringen, men at man er villig til at samarbejde 
om at udfordre staten på effekten af reglerne.

et tredje emne SAB havde rejst var ønsket om at 
foretage energirenoveringer som f.eks. gavliso-
lering eller udnyttelse af tagetager uden at være 
begrænset af facadecensur. ifølge de kommu-
nale repræsentanter er der i øjeblikket fokus på 
udvikling af nyt produktdesign, så man kan skabe 
bæredygtige boliger, der både lever op til krav om 

Status for SAB’s målsætnings-

program 2010-2013

SAB’s målsætningsprogram blev formuleret i 2010 
og gælder til og med 2013. Bestyrelsen har løbende 
arbejdet med de forskellige målsætninger og har 
blandt andet udarbejdet et arbejdsprogram for at 
sikre, at der bliver arbejdet med alle målsætninger. 
Bestyrelsen har udarbejdet en status for, hvordan 
det går med udførelsen af SAB’s målsætningspro-
gram ved at give karakterer fra 0 til 5 for følgende 
hovedemner i strategien: 

Social profil 3

Boligpolitik 3

Renovering 3

SAB’s økonomi 2

Udvikling af beboerdemokrati 2

Boligafdelingernes drift 2

Klima- og energipolitik 0

Intern kommunikation 1

Bolig social indsats 2

Nybyggeri 3

Udlejning 2

Disse indsatser vil blive realiseret på anden vis end 
helhedsplan. nogle afdelinger har problemer med 
høj husleje, de indgår naturligvis også i strategien. 

Faktaboks

Målsætningerne i SAB’s boligstrategi er følgende:
• Der skal være boliger for alle pengepunge og alle 

boliger skal kunne lejes ud
• Boligerne skal have en nutidssvarende standard, 

kvalitet og størrelse i forhold til den konkrete 
målgruppe 

• Målgrupperne er ældre, studerende, børnefami-
lien, singlen, den ressourcestærke og den svage

• Afdelingerne skal komplementere hinanden med 
rammer for fællesskab, klimarigtige løsninger og 
alternative boformer

Boligstrategien er baseret på fremtids-
sikringsanalyserne og erfaringerne med 
lejlighedssammenlægninger. 

SAB’s målsætningsprogram 
2010–2013. Karakterene er 
givet i forhold til hvad der er 
arbejdet med –ikke de resulta-
ter der er opnået.

SAB 
Målsætningsprogram
2010 - 2013
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SAB’s ejendomsfunktionærer gjorde en kæmpe 
indsats. Mange mødte på arbejde så snart de 
erfarede, hvor voldsom situationen var. ejendoms-
funktionærerne har ikke døgnberedskab, så det var 
en flot og ansvarlig gestus. 

Fem måneder efter hændelsen er der fortsat 
afdelinger, der arbejder på at få genoprettet ska-
derne, som samlet set i SAB forventes at løbe op i 
over 21 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der kun 
udbetalt 6 mio. kr. af forsikringsselskabet, men de 
forventer altså yderligere erstatningssager på ca. 
15 mio. kr. 

når skaderne har et så stort omfang, som tilfældet 
var den 2. juli 2011, så er det nødvendigt at priori-
tere. Plejehjem og andre steder, hvor folk opholder 
sig på døgnbasis, fik naturligvis første prioritet. Det 
var der nogle af SAB’s beboere, der havde vanske-
ligt ved at forstå. Set fra den enkeltes synsvinkel er 
det rigtig irriterende, at man skal vente flere måne-
der på en affugter og på at få genoprettet skaderne 
i ens egen kælder. Men i den slags katastrofelig-
nende situationer er man nødt til at respektere, at 
der må foretages en prioritering.

Skybruddet d. 2. juli

Lørdag den 2. juli 2011 er en dag som de fleste 
københavnere kan huske. Det var den dag sluserne 
over os blev åbnet. Lokalt i København målte DMi 
135 mm regn på et døgn. Flere af byens store ind-
faldsveje lignede floder. Det var umuligt at komme 
igennem til Falcks skadesservice og forsikrings-
selskabernes telefoner. i SAB fælleskabet er der 
anmeldt skader i over 30 afdelinger.

eksempler på information fra driftschef  
til henholdsvis afdelingsbestyrelserne, beboerne  
og medarbejderne

Internet, telefon og tv er generelt delvis eller helt 
nede, blandt andet pga. vand i elektronisk udstyr mv. 
Problemet er dog ikke kun lokalt. YouSee arbejder 
på at få overblik. Medarbejderne orienterer bebo-
erne ved henvendelse. 

Der er konstateret vand i kældrene generelt. Vand-
støvsugere og pumper er i gang, og vi er på vente-
listen hos skadeservice. Alt forventes at være suget 
op inden onsdag.

En generel orienteringsskrivelse til beboerne – om 
signalforsyning, brug af egen indboforsikring osv. – 
er sendt til ejendomskontorerne. Opslaget hænges 
op i opgangene – evt. uddybet med afdelingsspeci-
fikke oplysninger.

Beretning

Kælder under vand, efter 
det voldsomme skybrud. På 
træværket kan man tydeligt 
se markeringer af hvor høj 
vandstanden har været.

For mange beboere betød 
skybruddet at der ufrivlligt 
skulle ryddes gevaldigt ud og 
op i kælderum.

Hvad forårsagede skaderne, og hvad gør vi 
fremadrettet
Skaderne opstod primært på grund af vand, der 
blev presset op fra kloakkerne, men også over-
fladevand der trængte ind gennem vinduer og døre. 
Som klimaet har udviklet sig, kan vi være sikre på, at 
der vil komme skybrud igen, så det er vigtigt at lære 
af erfaringerne.

Kommunen ser på deres beredskab – som omhand-
ler kloakrenovering, mindre asfaltering/ brobelæg-
ning og afvandingssystemer. Boligorganisationen, 
afdelingerne og KAB arbejder med følgende:

• Forebyggende foranstaltninger – pumper, 
højtvandslukkere samt udskiftning af træskille-
vægge med gitterbure.  

• information – task force man kan ringe til, når 
uheldet er sket, præcis og korrekt information til 
beboere og en aftale mellem forsikring, admini-
stration og beboervalgte om, hvem der informe-
rer om hvad. 

• Afhjælpende foranstaltninger – uddannelse 
af personale i håndtering af skader, beskyttelses-
udstyr og lettere adgang til affugtere. 

Forvaltningen er i dialog med SAB’s forsikrings-
mægler Willis om at samarbejde mere og bedre i 
skadessituationen. 
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Nye vinde blæser i Fynshuse

I Fynshuse er der ved at ske noget nyt. Afdelingen, 
der er beliggende i København NV, er et fint ældre 
byggeri, som hovedsageligt består af 1- og 2 rums-
lejligheder. Der har været planer om lejlighedssam-
menlægninger, altaner og udnyttelse af tagetagen 
i afdelingen, men det har ikke kunnet godkendes på 
afdelingsmøderne. Nye ideer peger på at renovere 
meget billigt og satse på at skabe en ungeprofil i 
afdelingen. 

Desværre har afdelingen oplevet stigende udfordrin-
ger med utryghed på grund af alkoholisme og utilpas-
sede beboere. Af den grund gik SAB ind i arbejdet om 
at få en større boligsocial indsats til området. SAB 
ansøgte i 2010 sammen med boligselskaberne AAB 
og 3B om en helhedsplan for SAB’s Fynshuse samt 6 
andre afdelinger og blev godkendt. 

Den boligsociale helhedsplan er nu i gang med at 
skabe nye stemninger i Fynshuse. Der arbejdes på at 
højne trivslen i Fynshuse og omegn. Konkret har de 
startet deres arbejde med at identificere specifikke 
problemstillinger og skabe netværk ved at tale 
med beboere og holde møder med bestyrelserne. 
De har arrangeret møder med kommune og politi 
om aktuelle problemstillinger, de søger penge til 
forskønnelse af Stærevej, arrangerer en kvarter-
fest og planlægger fællesmøder for bestyrelser og 
ejendomsfunktionærer. 

Projektleder for den bolig-
sociale helhedsplan Christina 
Udesen og børn/unge med-
arbejder Anders Kristiansen 
uden for Fynshuse

Lokal afledning af regnvand 

(LAR)

Da man i Lollikhuse skulle have udskiftet kloak-
systemet, blev man opmærksom på, at Københavns 
Energi har indført en tilskudsordning, som kom-
mer til udbetaling, hvis man udfører separering af 
regnvand fra kloakvand. Et tilskud man også kunne 
kalde en tilbagebetaling, da beløbet man får udbetalt 
svarer til 40 % af det kloaktilslutningsbidrag, som 
der oprindeligt blev indbetalt ved opførelsen af byg-
geriet. Tilbagebetalingen blev på 3.685.968 kr. for de 
168 lejemål.

Enkelt beskrevet så går et LAR-projekt ud på at samle 
alt overfladevand og lede det ud i et nedsivningsan-
læg. Inden tilladelsen gives, skal der udføres nogle 
nedsivningsprøver, som viser, om undergrunden på 
stedet er egnet til at modtage/bortsive det opsam-
lede vand. Ud fra en beregning af overfladestørrelser 
dimensioneres faskinerne (det modtageanlæg der 
nedgraves). 

Anlægget stod sin prøve ved skybruddet i juli måned, 
og det gav tilbagestuvning i lyskasser og vand i kæld-
rene – men det skete da vist også et par andre steder 
i byen. Efterfølgende blev modtageanlægget udbyg-
get, og lyskassernes afløb blev frakoblet. Anlægget 
har fungeret siden, og afdelingen har fået økonomisk 
mulighed for at medtage mange andre anlægsopga-
ver på grund af tilskuddet. 
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Generationer mødes i  

solskinshistorie

Københavns Kommune har 100 % anvisningsret i 
SAB’s ældreboliger, og de dækker derfor også hus-
lejetab, når boligerne står tomme. Og netop tomme 
ældreboliger har de sidste år været et stigende pro-
blem kombineret med mangel på ungdomsboliger. 
For at løse dette problem har Københavns Kom-
mune udarbejdet en model, hvor unge studerende 
tilbydes en ældrebolig. 

I SAB er Valbyholm og Husum Vænge med i pro-
jektet. I starten var mange beboere ikke glade ved 
tanken om at få de unge ind, men den holdning er 
vendt efter de positive erfaringer, der kommet i 
hus. Både de ældre og de yngre synes ordningen 
er en succes. Det er positivt, at lejlighederne ikke 
står tomme, og det sociale liv kan styrkes med flere 
generationer i spil.

SAB-seminar på Klinten

Nede på Stevns ligger et dejligt kursuscenter på 
kanten af skrænten ned til havet. Her afholder 
SAB hvert år den første weekend i september et 
seminar for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer. I 
år var et af hovedemnerne SAB’s boligstrategi, men 
der var også oplæg med erfaringer fra afdelings-
bestyrelserne i bl.a. Humlevænget og Valbyholm. 
Alt i alt er det en god anledning til at lære mere 
om SAB og til at møde bestyrelsesmedlemmer fra 
andre afdelinger og udveksle erfaringer og ideer.

Plads til alle, plads til forskelligheder og hjælpsom-
hed – sådan definerede SAB’s afdelingsbestyrelser 
SAB’s sociale profil.

Hvordan kan vi realisere det, spurgte den skrappe 
områdechef? Forsamlingens svar var:

1. Vi byder nye velkommen – måske med en blomst
2. Vi taler med vores nabo 
3. Vi er positive og hjælpsomme

Og så var der det helt nye: vi vil arbejde på at ud-
forme nogle positive husordensregler. 

I stedet for at skrive: Det	er	forbudt	at	...	
kunne man skrive: Du	må	gerne	...
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Tingbjerg og Utterslevhuse 

godt på vej

Tingbjerg og Utterslevhuse er inde i en glædelig 
positiv udvikling, hvor beboere og ansatte nu kan 
begynde at høste frugterne af det hidtidige store 
boligsociale arbejde. Der er dog stadig behov for 
en yderligere indsats for at sikre stabilitet i områ-
det samt støtte til udsatte beboere i at blive mere 
selvhjulpne. 

Den boligsociale indsats i Tingbjerg – Utterslevhuse 
består bl.a. af en velfungerende job- og uddannel-
sesvejledning, beboerværksteder og et populært 
sundhedshus, hvor der er tilknyttet 10 aktive bydels-
mødre. Den boligsociale indsats skaber tværgående 
fora mellem alle de forskellige aktører, der opererer 
i Tingbjerg og har kontinuerlig kontakt til ca. 200 
beboere.

En af de opgaver, der på det seneste har været me-
get fokus på, er unge i hård kriminalitet og med me-
get bekymrende adfærd. Det sker bl.a. i samarbejde 
med et handle kraftigt SSP (skole, socialforvaltning, 
politi).

På driftssiden går det også godt i Tingbjerg. Ting-
bjerg Forum, som er navnet på det fællesskab SAB 
og fsb har indgået, kører godt og varetager al drift 
på tværs af SAB og fsb. Tingbjerg Forum danner 
også en god ramme om den boligsociale indsats og 
skaber gode vilkår for et tæt samarbejde mellem 
den boligsociale indsats, det lokale beboerdemo-
krati og driften. Det er en positiv historie, at to bo-
ligselskaber kan arbejde så tæt sammen. Tingbjerg 
Forum har netop fået ny områdeleder, Flemming 
Stenhøj Andersen, som glæder sig til at komme i 
gang med arbejdet. 

Den 5. juli 2011 modtog KAB Socialministeriets god-

kendelse til opførelsen af 10 såkaldte skæve boliger i 

Brønshøj til tidligere hjemløse. SAB har tidligere opført 12 

skæve boliger på Amager, der betegnes som en stor suc-

ces. De 10 skæve boliger i Brønshøj var imidlertid tæt på 

ikke at blive til noget, fordi det var svært at få finansierin-

gen på plads. Men nu er alle aftaler indgået og underskre-

vet. Københavns Kommune har stillet grunden i Brønshøj 

til rådighed i minimum 30 år, stillet garanti for udlejnin-

gen og ubetinget taget ansvar for eventuel forurening. 

Den samlede pris på projektet er endt på 8,9 mio. kr., og 

den forventede husleje er 3.150 kr. 

Københavns Kommune har sat deres ‘hjemløse team’ til 

at udpege de beboere, der skal tilbydes en bolig i Toften. 

Målgruppen er en bred beboersammensætning, som vi 

kender den i de øvrige ‘skæve’ boligafdelinger. 

Boligmodulet på 36 m2 blev vist i fuld størrelse på de Al-

mene Boligdage i Bella Centret. Det var en sjov oplevelse, 

at vise det frem. Nogle troede, det var en AlmenBolig+ 

og andre, at det var en prototype på en nye ungdoms-/ 

ældrebolig. At det var et hjem til tidligere gadefolk, blev 

virkelig positivt modtaget af alle besøgende. 

Gode boliger til gæve eksistenser på Toften Beliggenhed, beliggenhed, 

beliggenhed – Nybyggeri  

med havkig

91 familieboliger og 26 plejeboliger skulle det gerne 

blive til på Strandlodsvej på Amager med indflytning 

ved udgangen af 2013. Byggeriet opføres i samarbejde 

med en privat ejendomsudvikler, der skal opføre en 

parkeringskælder og to supermarkeder i stueplan. 

SAB’s del af byggeriet skal starte i første sals højde og 

de øverste lejligheder kommer til at ligge på 11. etage 

med havkig til Øresund. I den modsatte retning vil 

bebyggelsen have få hundrede meter til Lergravspar-

kens metrostation. 

Der er med andre ord tale om en rigtig unik beliggen-

hed, hvis vi skal holde os i ejendomsmæglersproget.

Projektet løb desværre ind i finansielle problemer, 

fordi entreprenøren gik konkurs. En ny entreprenør 

er dog fundet og projektet er sat på skinner igen med 

tre måneders forsinkelse.

Sølund

SAB har givet nogle penge til at opstarte projektet 
Modelplejecenter Sølund. Projektet omhandler Kø-
benhavns største plejehjem, som har en fantastisk 
beliggenhed - nemlig lige ned til søerne på Nør-
rebro. Det er et utroligt spændende projekt med 
høje ambitioner. Københavns kommune har således 
udpeget projektet til at være et flagskibsprojekt, 
der skal lede vejen til en ny måde at bygge plejehjem 
på, et modelbyggeri for plejehjem i Danmark og 
måske også i udlandet. Det er forventningen, at 
SAB skal være bygherre på Modelplejecenteret, og 
det påregnes at byggefasen startes ultimo 2013.
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Bellahøj

Bellahøj er københavnerhistorie med sine smukke 

højhuse, der var de første af deres slags. Lige nu arbej-

der mange kræfter på at sikre, at Bellahøj vedbliver at 

være en smuk og attraktiv afdeling, hvor der ikke er uro 

og hærværk. Blandt andet arbejdes der på at få både en 

fysisk og en boligsocial helhedsplan til Bellahøj. Lands-

byggefonden har dog betinget sig, at alle boligselskaber 

i Bellahøj arbejder sammen, hvis de skal yde støtte til 

helhedsplaner. 

KAB har taget initiativ til at alle fire boligorganisatio-

ner (SAB, AKB, AAB og fsb) med afdelinger på Bellahøj, 

mødes i et koordinerende fællessekretariat, der skal 

sikre samarbejde og fremdrift på tværs af hele Bellahøj. 

Her skal man blandt andet drøfte, om der skal satses på 

individuelle fællesfaciliteter eller, om der skal etableres 

et kvarterhus for hele området. 

Moderne tider – iPad

“Når man først har prøvet at have en iPad, bliver man 

helt afhængig”. Det har flere bestyrelsesmedlemmer 

måttet sande. Normalt får SAB’s bestyrelse tilsendt 

flere kilo papirmateriale om året i form af dagsorde-

ner, byggeregnskaber, notater m.m. Nu har de alle 

fået en iPad, der vejer 750 gram og fylder mindre end 

en A4 papmappe. Det betyder, at man kan modtage 

alt materialet pr. mail og læse det på iPad’en, præcis 

hvor man har lyst. Ét bestyrelsesmedlem har f.eks. 

en del ventetid på sit arbejde i sin arbejdsvogn, hvor 

han nu kan udnytte tiden til at sidde og forberede 

bestyrelsesmøderne.

Alt materialet lægges ind i et program, hvor man kan 

foretage understregninger og gøre notater fuld-

stændig ligesom på en papirdagsorden. Når alle først 

har vænnet sig til det, skulle det gerne blive enklere. 

Under alle omstændigheder fylder det mindre og er 

bedre for miljøet.

Cirkus, cirkus, cirkus!

SAB besluttede at gentage successen fra sidste år og 

lejede Cirkus Arli til en forestilling for afdelingsbe-

styrelser og ansatte i SAB med familier. 

Det blev en endnu større succes i år, hvor teltet var 

næsten fyldt, og Cirkus Arli leverede en forestil-

ling i sædvanlig hyggelig Cirkus Arli stil. Her bliver 

det mindste forvandlet til det største: geder gør 

det ud for elefanter, klovnen er cirkusdirektør – og 

omvendt, hulahopringe er ikke bare legetøj, men 

håndteres i verdensklasse, og en driftsleder op-

trådte med at slå søm i J

Børn, forældre og bedsteforældre sad tæt i det lille 

telt og havde en hyggelig eftermiddag med popcorn, 

slush-ice og, hvad der ellers hører sig til.

En ny tradition er født! 
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Interview med områdechef 

Lene Vennits 

Hvordan synes du 2011 er gået for SAB? 
Forrygende, det har været et spændende år, hvor 
SAB har arbejdet med en række interessante om-
råder. SAB har lagt grundstenene til fremtiden med 
en grundig gennemarbejdet boligstrategi. Det er 
besluttet, hvilke afdelinger, der skal søge om støtte 
fra Landsbyggefonden til helhedsplaner, og det har 
givet os et godt grundlag for at gå i gang.

Hvad synes du om samarbejdet med SAB’s 
organisationsbestyrelse?
Jeg synes, vi har et godt, tæt samarbejde. Vi har nogle 
gode organisationsbestyrelsesmøder, hvor bestyrel-

sen bruger alle deres kompetencer og viser, at SAB 
er et hold, hvor alle er med og alle er indstillede på, at 
det er de samme målsætninger, der arbejdes for at 
nå. i SAB arbejder man for helheden og ikke kun for 
sin egen afdeling. Jeg synes, der en god og professio-
nel indstilling i SAB’s bestyrelse. 

Hvilke fokusområder ser du som vigtige til 
næste år for SAB?
Der er meget bestyrelsen kan tage fat på. Målsæt-
ningsprogrammet indeholder ønsker om driftsfæl-
lesskaber og klimavenlige løsninger, hvilket er to store 
spændende udfordringer. SAB har allerede taget det 
første klimavenlige skridt og sagt ja til 12 lavenergi-
rækkehuse i Herlev. Vi ved ikke præcist, hvordan vi 
bedst arbejder klimavenligt, men til næste år skal SAB 
indhøste nogle erfaringer med det. Og så skal vi na-
turligvis forsat sikre en stabil drift i de enkelte afdelin-
ger og generelt udmønte målsætningsprogrammet. 

SAB’s økonomi

For regnskabsåret 1. august 2010 – 31. juli 2011 
forventes det i skrivende stund, at SAB kommer ud 
med et overskud på ca. 3,7 mio. kr. Det er umid-
delbart noget bedre end det overskud på 659.000 
kr., der var budgetteret med. Og helt generelt må 
man konstatere, at SAB’s økonomi har bedret sig 
væsentligt siden det store dyk for fem år siden.

en del af den positive udvikling de seneste tre år kan 
tilskrives afkastet fra investeringsforeningerne, 
som i det forløbne år har givet en rente på 4,33 %, 
hvilket igen ligger noget over de 2,55 %, der var 
budgetteret med. i år er det fulde afkast af afdelin-
gernes indestående blevet udbetalt til de enkelte 
afdelinger som følge af den lovændring, der blev 
gennemført i 2010. Det vil også vise sig som et 
overskud i mange af afdelingernes regnskaber. til 
gengæld er tilskuddet fra SAB bortfaldet, hvilket vil 
ramme de afdelinger, der ikke er så velpolstrede. 

SAB’s egenkapital er stort set uændret fra sidste 
år. Arbejdskapitalen er stigende, men har først i år 

netop passeret den fastsatte minimumsgrænse for 
beholdningen. Det vil derfor være indeholdt i SAB’s 
budgetforslag, at indbetalingerne til arbejdskapita-
len fortsættes for at sikre et økonomisk råderum.

Udgiften til lejetab i nybyggerierne har gennem de 
seneste år trukket voldsomt på SAB’s dispositions-
fond. Lejetabene er heldigvis nedbragt betydeligt 
og dispositionsfonden er så småt i bedring. Der er 
dog et stykke vej til målet, da der også for disposi-
tionsfonden er et fastsat minimumskrav, som SAB 
med de nuværende indbetalinger først når op på 
i 2017 under forudsætning af, at der ikke trækkes 
yderligere på dispositionsfonden. Da det er urea-
listisk at forestille sig, at SAB overhovedet ikke får 
brug for at anvende dispositionsfonden undervejs, 
er det målet at nå minimumsbeløbet i 2020.

Alt i alt er SAB’s økonomi i bedring efter nogle 
hårde år, men der er fortsat ikke de store overskud 
at dele ud af til afdelingerne. Den eneste pulje SAB 
for alvor kan bringe i spil for at understøtte SAB’s 
boligstrategi er trækningsretsmidlerne, hvor der 
i øjeblikket er 109 mio. kr. til disposition over de 
næste fem år.
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udlejningen i nybyggerierne, siden der blev indført 
huslejenedsættelser i sommeren 2011.

Blandt de ældre afdelinger forekom de tre højeste 
flytteprocenter pr. den 1. december 2011 i tingbjerg 
V (17,9 %), Himmerlandshuse (17,1 %) og Sallinghus 
(17 %).

i ældreboligafdelingerne og plejeboligerne er fra-
flytningsprocenten gene relt høj. Pr. den 1. decem-
ber 2011 varierer den fra 13,4 % til 30 %. 

De 91 ungdomsboliger har en forventelig høj 
fraflytningsprocent. Den var i gennem snit 28 % 
opgjort pr. den 1. december 2011.

Boliggarantibevis
i 2007 blev ordningen med boliggarantibeviser 
gjort permanent, således at alle boligorgani sa-
tioner kan beslutte at tilbyde boliggarantibevis til 
boligtagere, der fraflytter deres lejlighed. Baggrun-
den for at indføre ordningen var at frigive boliger til 
udlej ning – boliger, som ellers ikke ville være blevet 
fraflyttet, fordi beboeren ville frygte at miste ret-
ten til en ny lejlighed. 

en del beboere oplever, at der er flere tomme leje-
mål i deres afdeling. årsagen kan være relativ lang 
ventetid i skifteretten i forbindelse med dødsfald 
og fogedretten i forbindelse med manglende 
hus lejebetaling. 

Det går lidt bedre med tidsfristerne i fogedretten, vi 
er nu nede på mellem 6 og 7 måneder, fra en beboer 
ikke betaler husleje til der sker en fogedudsættelse. 

Fraflytningsprocenten for familieboliger opgjort 
for perioden 1. januar til 1. december 2011 er på  
10,8 %, og på baggrund af dette, kan den samlede 
fraflytningsprocent vurderes til ca. 13 % for hele 
2011. 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 14,1 %

2011 13,0 %

Det vil sige, at der er et fald i fraflytningsprocenten 
på ca. 1,1 %. 

Afdelingerne med de højeste fraflytningsprocenter 
er fortsat nybyggerierne. Flytteprocenterne for de 
fire nybyggerier opgjort pr. den 1. december 2011 
er som følger: Askholm 44,9 %, teglværkshavnen 
36,1 %, Brohuset 29 % og Sejlhuset 31,2 %. Det er 
dog en glædelig nyhed, at der er kommet stabilitet i 

Udlejningsstatistik  

og boliggarantibevis

Tab på fraflyttere i 

afdelingernes regnskaber

i mange af afdelingernes regnskaber kan man i år se 
en kedelig tendens til at den konto, der hedder tab 
på fraflyttere til inkasso, er steget markant i løbet af 
de sidste to år. tallene er kedelige for afdelingerne, 
som får en ekstraudgift og i nogle tilfælde et under-
skud af den grund. Men bag tallene ligger desværre 
også triste menneskeskæbner.

For hele SAB ser stigningen således ud:

År Stigning

2009 3,4 mio. kr.

2010 8,5 mio. kr.

2011 15 mio. kr.

Der kan være to forklaringer til stigningen. Den ene 
er de mange dødsboer i SAB’s ældste boligafdelin-
ger, hvor mange ældre mennesker måske har boet 
siden 50’erne eller 60’erne og efterlader en meget 
nedslidt eller misligholdt lejlighed, der skal totali-
standsættes. istandsættelsen kan som regel ikke 
dækkes af de typisk meget lave indskud, der blev 
indbetalt dengang. De lange ventetider i skifteret-
ten kan også være med til at give lejetab på boligen, 
uden at dødsboet er i stand til at dække tabet.

en anden forklaring er formodentlig finanskrisen. 
Mange mennesker er blevet arbejdsløse og kan 
pludselig ikke betale huslejen. en del bliver erklæret 
insolvente og bliver aldrig i stand til at tilbagebetale 
deres gæld. enkelte får en afdragsordning, som be-
tyder at der over en årerække kan vende lidt penge 
tilbage til afdelingerne. i KAB regnes der med at ca. 
25 % af tabet vender tilbage til afdelingerne igen.

Boliggarantibeviset giver indehaveren fortrinsret 
på ventelisten til en ledig bolig så vidt mu lig i den 
afde ling, som indehaveren er fraflyttet, inden for 
en periode på tre år.

År Udstedte beviser Benyttede beviser

2009 64 4

2010 54 5

2011 53 5

Der er dermed ikke så mange, der benytter sig af 
muligheden for at flytte tilbage, men ordningen kan 
være med til at give den fraflyttede en sikkerhed, 
der gør, at man hellere afgiver sin lejlighed end 
fremlejer den ulovligt.

Boliggarantibevis
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SAB’s bestyrelse

SAB ledes af organisationsbestyrelsen, som består 
af 11 medlemmer. De otte medlemmer er beboerre-
præsentanter, to medlemmer er valgt på baggrund 
af en særlig viden om almene boliger, boligbyggeri 
og -politik og et medlem er valgt som repræsentant 
for medarbejderne.

Bestyrelsen holder møder 6-8 gange om året. i 2011 
har bestyrelsen som noget nyt afholdt et seminar, 
hvor der blev sat fokus på bestyrelsesarbejdet. 
Seminaret resulterede bl.a. i et arbejdsprogram for 
bestyrelsen for det næste 1 1/2 år og dannede afsæt 
for formuleringen af SAB’s boligstrategi.

Senere på året afsatte bestyrelsesmedlemmerne 
en hel dag til at tage på en rundtur til 11 af SAB’s 
afdelinger for ved selvsyn at konstatere nogle af alle 
de behov, der er for renoveringer og modernise-
ring af boligerne. Bestyrelsen var så begejstret for 
turen og for at få et bedre kendskab til afdelingerne, 
at det overvejes at lave en lignende tur til 11 andre 
afdelinger til næste år.

Organisationsbestyrelsen har nedsat en række 
underudvalg til at forbehandle sager, inden de 
fremlægges for den samlede bestyrelse. Under-
udvalgene er: Forvaltningskommissionen, træk-
ningsretsudvalget, Løn- og personaleudvalget, 
Kunstudvalget og Udvalget vedrørende lejligheds-
sammenlægninger. i 2011 blev der desuden nedsat 
et Udlejningsudvalg.

Foruden møderne i organisationsbestyrelsen og 
underudvalgene deltager medlemmerne i følge-
gruppemøder i afdelingerne i forbindelse med 
byggeri og større renoveringsprojekter. Flere af 
bestyrelsesmedlemmerne fungerer desuden som 
kontaktperson for afdelingerne og stiller op som 
dirigenter på afdelingsmøderne.

Beboerklagenævnssager

Der er indbragt 74 klager til beboerklagenævnet 
af SAB-beboere i de første 11 måneder af 2011 – fire 
klager er bortfaldet. Det er en stigning på 10 klager 
i forhold til sidste år. Stigningen skyldes primært 
en næsten fordobling af klager over varmesager. 
Formodentlig skyldes klagerne den usædvanligt 
hårde vinter, der har ført til høje og måske uventede 
varmeregninger. Ca. halvdelen af klagerne over 
varme er behandlet, og i alle tilfælde er der givet 
medhold til boligorganisationen. 

Det er glædeligt at bemærke, at klager over fra-
flytning er halveret og klager over installation og 
råderet er faldet meget. 47 klager er endnu ikke 
afgjort i beboerklagenævnet. i de afgjorte sager 
har boligorganisationen fået medhold i 18 sager og 
beboerne i fem sager. 

Samlet set er der i 2011 i SAB kun beboerklagesager 
i under 1 % af boligerne. i forbindelse med SAB’s ca. 
1.200 årlige fraflytninger er der klager i ca. 0,5 % af 
tilfældene. Der er derfor intet alarmerende i antal-
let af beboerklagenævnssager i SAB.
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med tilrettelæggelse af driften at gøre og alt, hvad 
der handler om afdelingernes beboerdemokrati. 

Der er dog andre dele af administrationen, som er 
indeholdt i administrationshonoraret, der udføres 
af andre enheder i KAB. Udlejning og opkrævning af 
husleje i SAB’s afdelinger varetages f.eks. af KAB’s 
beboerserviceområde. Husordenssager m.m. 
besvares af Juraområdet og energiområdet står 
for varmeregnskaber og teknisk tilsyn med varme-
systemerne. Kommunikationsområdet laver bl.a. 
beboerblade, som f.eks. SAB-bladet, og arrangerer 
kurser for de beboervalgte, og Hr-området sørger 
for udbetaling af løn og skriver kontrakter ved 
ansættelse af nyt personale i SAB. 

når en afdeling skal renoveres eller ombygges, skal 
der til gengæld tilkøbes hjælp fra KAB’s byggeafde-
ling. Det er ikke en del af administrationshonoraret 
men afregnes særskilt for den enkelte bygge- eller 
renoveringssag.

Administration

Hvad får SAB for sit administrationshonorar?
Som det nok er de fleste bekendt, administreres 
SAB i det daglige af Forvaltningsområde A (FOA) i 
KAB. i Forvaltningsområde A er der pt. 30 ansatte 
bestående af driftschefer, sekretærer, økonomi-
medarbejdere, konsulenter, forretningsførere, en 
studentermedhjælp og en områdechef. Største-
parten af de ansatte i FOA servicerer SAB, mens 
nogle enkelte også har opgaver for andre boligsel-
skaber. (FOA har desuden en filial på Frederiksberg, 
som betjener tre frederiksbergske boligselskaber).

FOA er delt ind i teams, der hver består af en 
driftschef, en sekretær, en økonomimedarbejder 
og en forretningsfører. Hvert team har tilsammen 
ansvar for et antal afdelinger i SAB – typisk i samme 
område (f.eks. Vanløse, Husum eller Amager). 
teamet sørger for, at der udarbejdes budgetter 
og regnskaber, afholdes markvandringer, sendes 
indkaldelser ud, svarer på beboerhenvendelser 
og yder assistance til afdelingsbestyrelserne m.m. 
Med andre ord varetager teamet alt, hvad der har 

FOA’s fire sekretærer:  
Margith Jensen, Anette  
Lærkesen, Gitte Nielsen og 
Jette Højgaard Nielsen
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Antal boliglejemål:  8.509
Andre lejemål:  1.773

Hjemstedskommune:
Københavns Kommune

Organisationen er stiftet i 1940.

  Boligafdelinger

Lister over SAB’s afdelinger samt formænd

Afdeling / Afd. bestyrelsesformand

Abildgården / Birgit Lauritsen

Absalonhus

Askholm / Martin Larsen

Bellahøj I+II / Bjarne Krohn

Bellahøj III / Gert Framvig

Bispebjerghjemmet

Bispebjerg Terrasser / Erik Elgaard Calsson

Bonderupgård Plejeboliger

Brohuset / Carina Ræbild

Børnegården i Vanløse

Dybbølhus

Elleparken / Kuno Østergaard

Falsterbo / Linda Andersen

Flexibo / Morten Bekker

Fynshuse / Rasmus Sterndorff Hansen

Glumsøparken / Brian Johnny Pedersen

Grøndals Ældreboliger / Annie Rost

Grøndalslund / Gitte Ingemann

Herlevhuse / Rene Petersen

Herlevhuse fritidshjem

Himmerlandshuse

Holmehusene / Svend Erik Pedersen

Humlevænget / Jeanette Staudorf

Husum Vænge / Ingrid Andersen

Jydeholmen / Kjeld Poulsen

Jyllandshuse / Lisa Teruel

Kastrupvej Ungdomsboliger

Langelandshus / Heidi Constantin Justesen

Livornoparken / Børgil Ib Pedersen 

Lollikhuse / Charlotte Pedersen

Lykkebo / Susie Jensen

Lønstruphuse / Bente Holm Nielsen

Margrethegården (børneinstitution)

På Sporet

Rebildhuse / Anette Davidsen

Rolandsgården / John M. Parknov

Sallinghus / Kristoffer T. Henrichsen

Saxobo / Birgit Jakobsen

Sejlhuset / Tanja K. Iversen

Sjællandshuse / Joost Haugmark

Skyttevænget / Gertie Elleby

Stefansgård / Allan Christensen

Stilledal / Morten Hansen

Teglværkshavnen / Lone Ulholm

Tingbjerg I-V / Stig Torp Kaspersen

Tingbjerg II Børnehave

Tingbjerg Plejehjem

Tusindfryd / Lars Madsen

Ungdomsgården i Brønshøj

Utterslevhuse / Steen Friborg

Valbyholm / Flemming Brogren

Vesterbo / Frank Larsen

Voldboligerne / Poul Brorson

Wittenberghus / Karsten Riis
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Bestyrelsen i SAB

John B. Sørensen,
Formand

Mogens Hansen,
Valgt af medarbejderne

Bjarne Krohn,
Bestyrelsesmedlem

Ellen Højgaard Jensen,
Særligt valgt

Ole Lagoni,
Bestyrelsesmedlem

Stig T. Kaspersen,
Bestyrelsesmedlem

Alice Brødbæk,
Bestyrelsesmedlem

Frank Sass,
Bestyrelsesmedlem

Flemming Balle,
Særligt valgt

Lone Ulholm, 
Bestyrelsesmedlem

Kjeld Poulsen,
Næstformand
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