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Forord til beretningen

Kære repræsentanter,

2014 har været et år, hvor SAB har fået åbnet 
mange projekter: 

Vi har fået gang i udlejningen af Strandlodshus 
og Sølund, repræsentantskabet har vedtaget et 
nyt målsætningsprogram for 2014-2017 og vi har 
arbejdet videre med vores arbejdsprogram. Vores 
nye hjemmeside er også kommet i luften og bliver 
nu videreudviklet.

SAB er en byggende boligorganisation og byder 
derfor ind på flere forskellige byggeopgaver i 
København. Vi skal i gang med tre projekter i Valby 
og på et tidspunkt, vil det også blive afklaret, hvad 
der skal ske med Sølund. Det tyder i øjeblikket på, 
at det bliver en kombination af plejeboliger og 
ungdomsboliger.

2014 var også året, hvor der blev indgået en ny 
udlejningsaftale mellem boligorganisationerne 
og Københavns Kommune. SAB havde en række 
områder, som vi ønskede ændret i udlejningsafta-
len, og vi kan konstatere, at en del af disse forslag er 
blevet gennemført. 

I 2015 fylder SAB 75 år, som vil blive markeret på 
selve dagen den 19. juni. Vi er i løbet af de 75 år 
blevet en af de største boligorganisationer i Køben-
havn, og vi har også sat vores præg på byen, fordi 
vi altid har været villige til at satse på kvaliteten og 
den arkitektoniske udførelse af vores byggerier.

Jeg ønsker jer god fornøjelse med beretningen.

John B. Sørensen
Formand for organisationsbestyrelsen

2014
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Nybyggeri og renovering

Det er en kendt sag, at København har vokseværk. 
Det vrimler med unge tilflyttere, som gerne vil 
bo i ungdomsboliger. Det vrimler med forældre 
med børn, som ønsker at blive boende i byen og 
det vrimler med aktive ældre, som gerne vil blive 
boende i SAB’s boliger. 

SAB’s organisationsbestyrelse forfølger de to 
mål i målsætningsprogrammet - at bygge nyt, 
bæredygtigt byggeri og at sikre løbende strategisk 
renovering af den ældre boligmasse. SAB har i 2014 
givet tilsagn og startkapital til projektudvikling af 
fire nybyggerier.

Tre af nybyggerierne er koncentreret 
 i Valby-området med:

• et Gårdhavehus-projekt med 95 familieboliger på en 

nabogrund til Elleparken

• et idrætskollegium med ungdomsboliger til eliteud-

øvere og andre unge 

• et etagebyggeri/rækkehuse på det gamle Grøntorv 

med boliger i varierende størrelser (enlige og familier)

SAB har også givet grønt lys til at opføre et 
‘sandwich-byggeri’ ved siden af DR’s Koncerthus 
i Ørestad med ungdomsboliger omkranset af 
forretninger i stueplan og ejerlejligheder på 
toppen. Dette byggeri skal realisere betalelige 
ungdomsboliger uden, at man går på kompromis 
med kvaliteten. 

SAB’s målsætningsprogram

“Det starter med dig” – er SAB’s nye slogan! 

Det starter med dig, fordi din og din nabos adfærd 
er grundpillerne i fællesskabet og jeres adfærd har 
indflydelse på økonomien i din boligafdeling. 

SAB ønsker med det nye målsætningsprogram at 
involvere bestyrelserne mere i strategien og give 
dem nogle redskaber, så de kan hjælpe med at 
realisere målene i det nye målsætningsprogram. 

De centrale temaer i målsætningsprogrammet  
er i øvrigt: 

• Strategisk renovering – pris og kvalitet skal følges ad

• Rationel drift og indkøb – bidrag til at huslejen ikke 

eskalerer

• Affaldshåndtering – bedre sortering og arbejdsmiljø

• Bæredygtige boliger

SAB’s nye målsætningsprogram for 2014 – 2017, er 
også starten på en ny epoke, hvor SAB går fra papir 
til digitalisering og derfor er udviklingen af SAB’s 
hjemmeside central. Vi har taget hul på at bistå 
afdelingsbestyrelserne med at realisere informa-
tive, brugervenlige undersider for afdelingerne..
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Renoveringsprojekter 2013/14

Boligafdeling Projektrenoveringer Status

Abildgården   Varmesystem Projektet er i gang

Bellahøj III   Vinduesudskiftning Afventer

Dybbølhus   Varmeanlæg Afventer

Glumsøparken   Badeværelser Gennemført

Grøndalslund   Vandrør og kloakker Forprojekt i gang

Grøndals Ældreb.   Karnap- & Vinduesudskiftning Afventer

Himmerlandshuse   Varmesystem Forprojekt i gang

Holmehusene   Klimaskærme, tage og vinduer Forprojekt i gang

Jyllandshuse   Altaner, tagboliger og renovering Forprojekt i gang

Lønstruphuse   Faldstammer og stigstrenge Forprojekt i gang

Rebildhuse   Varmesystem Forprojekt i gang

Rolandsgården   Tag Forprojekt i gang

Sjællandshuse   Vinduer og franske altaner Forprojekt i gang

Tingbjerg  I-V   Varmesystem, tekn. Installationer, kloak Afventer

Voldboligerne   Tag og vinduer Projektet er i gang

Helhedsplansprojekter 2013/14

Boligafdeling Status

Bellahøj Stand-by

Elleparken Forprojekt i gang

Fynshuse Afventer

Humlevænget Forprojekt i gang

Sallinghus Forprojekt i gang

Skyttevænget Forprojekt i gang

Tingbjerg Projektet sendt i udbud

Nybyggerier 2013/14

Boligafdeling/projekt Status

Eksercerpladsen Forprojekt i gang

Herlev Åhuse I gang men pt. stilstand – Ny licitation følger

Strandlodshus Ibrugtaget – Mangeludbedringer skal foretages

Sølund Lokalplan udvikles i politisk proces, ny arkitektkonkurrence

Valby Gårdhavehuse Projektidé godkendt af SAB

Valby idrætskollegium Projektidé godkendt af SAB

Grønttorvet Projektidé godkendt af SAB

Nordhavnen Projektidé godkendt af SAB

Mange store SAB renoveringssager
Renoveringssagerne er fortsat i fokus. Helhedspla-
nerne er komplicerede sager. Følgegruppen mødes 
mange gange og projektet kører frem og tilbage. 

Først skal visionen og drømmen afklares, der skal 
regnes på økonomien, beboerne skal inddrages, og 
så skal projektet rettes og skæres til. Herefter kan 
der søges penge i Landsbyggefonden og først da 
starter det egentlige arbejde med at nå til enighed 
om, hvilket projekt man helt konkret ønsker 
realiseret. 

Helhedsplaner kræver tålmodighed, men det er 
som regel den eneste mulighed, hvis man bor i en 
afdeling, der er stærkt nedslidt eller forældet.

Nyt varmeanlæg, nye tage og nye vinduer er 
topscorerne blandt renoveringsaktiviteterne i de 
ældre boligafdelinger. Men selv sådanne ‘mere 
begrænsede’ projekter kræver stor tålmodighed 
og et stort fokus på kommunikation med og til 
beboerne. Det har de pågældende afdelinger 
erfaret. 
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Tilfredshedsundersøgelsen  

– status på opfølgningen

I 2012 blev der gennemført en tilfredshedsunder-
søgelse i SAB blandt afdelingsbestyrelsesmedlem-
merne: I løbet af 2013 arbejdede to engagerede 
arbejdsgrupper (en demokratigruppe og en 
driftsgruppe) med at udlede anbefalinger med 
udgangspunkt i undersøgelsens resultater. 

Anbefalingerne koncentrerede sig især om to 
hovedområder omhandlende KAB’s kommunika-
tion og KAB’s opbakning til afdelingsbestyrelserne. 
Men også emner som bl.a. modtagelse af nye 
beboere og rekruttering af nye medlemmer til 
beboerdemokratiet var emner, som arbejdsgrup-
perne fandt vigtige.

Der er i løbet af det seneste år iværksat flere 
forskellige initiativer. Her nedenfor er de væsentlig-
ste resultater oplistet:

Kommunikation
Det har været efterspurgt, at KAB indfører brug af 
telefonsvarer. Dette er gennemført med det nye 
telefonsystem Lync. Der har været lidt udfordrin-
ger med at få det til at fungere efter hensigten, men 
det er vurderingen, at det nu er nemmere at få fat 
på den person i KAB, man ønsker at tale med og det 
er muligt at lægge en besked på en telefonsvarer.

Helt generelt arbejder KAB i øjeblikket på sine 
besvarelser af beboerhenvendelser gennem en 
organisationsændring, som iværksættes pr. 1. 
januar 2015, hvor der bl.a. indføres et center for 
beboerservice og et kontaktcenter. 

På SAB’s nye hjemmeside er e-mailadressen til 
hvert enkelt ejendomskontor fremhævet. I det 
nye velkomstkoncept, som ejendomskontorerne 
skal bruge, indgår der en lille magnet, som man kan 
sætte på sit køleskab. Også her er ejendomskonto-
rets e-mailadresse samt andre informationsoplys-
ninger påtrykt. 

Der arbejdes løbende på at indføre flest mulige 
digitale løsninger og særligt i de nye afdelinger, 
hvor det kan indføres fra starten, ser det ud til at 
kunne lykkes. Her sendes f.eks. beboerinformation 
ud pr. mail eller på Facebook.

SAB arbejder også med at udvikle afdelingernes 
undersider til SAB’s hjemmeside, så de kan levere 
basisinformation til beboerne, heriblandt mulighe-
den for at finde referater fra afdelingsmøder. 

Opbakning fra KAB til bestyrelserne
Der har i løbet af 2014 været afholdt flere møder 
med nye eller delvis nye bestyrelser, hvor afdelings-
bestyrelsen har været præsenteret for det team i 
KAB, som betjener dem. Her har de haft lejlighed 
til at drøfte de opgaver, afdelingsbestyrelsen skal 
varetage i samarbejde med KAB.

På SAB’s nye hjemmeside er der kommet fokus på 
udveksling af viden og ideer mellem afdelingsbesty-
relserne. Der er allerede oprettet en side, der skal 
fungere som et ‘bibliotek’ med gode ideer. Siden 
skal dog videreudvikles.

Driftsgruppen havde stort fokus på besigtigelserne 
og ønskede sig bl.a. en folder, som kort og præcist 
beskriver, hvad en besigtigelse er. Folderen er 
næsten færdig og vil blive lagt på hjemmesiden.

Modtagelse af nye beboere
Demokratigruppen efterspurgte en bedre og 
mere personlig velkomst til nye bebeboere. Det 
har inspireret KAB til at udvikle et helt nyt koncept 
for modtagelse af nye beboere på ejendomskon-
torerne. I konceptet indgår, at driftslederen ringer 
til de nye beboere før indflytningen og sørger 
for at introducere dem til afdelingen for på den 
måde at give dem en mere personlig kontakt til 
ejendomskontoret. Der er desuden udviklet nye 
velkomstmaterialer, så informationsniveauet på 
den måde styrkes. 
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Udbredelse af beboerdemokratiet
Dette var et emne, som lå demokratigruppen 
meget på sinde, men som også er meget vanskeligt 
at løfte og kræver en del af det eksisterende 
beboerdemokrati. Demokratigruppen anbefalede, 
at man gjorde noget mere ud af afdelingsmøderne 
med mere spændende indkaldelser og emner og 
eventuel servering til møderne, så de også kunne 
blive en hyggelig anledning til at mødes.

Det blev også diskuteret, hvordan man kan enga-
gere flere beboere med anden etnisk baggrund i 
beboerdemokratiet og i det hele taget, om man 
kan informere fremmedsprogede bedre ved at 
udarbejde informationsmateriale på flere sprog.

I Utterslevhuse er der forskellige initiativer i gang 
i forhold til at engagere flere sproggrupper i 
beboerdemokratiet og der er spirende overvejel-
ser i SAB om, hvordan man kan kommunikere til 
fremmedsprogede. Utterslevhuse vil gerne dele ud 
af erfaringerne, når deres projekt er afsluttet.

Den videre proces
Organisationsbestyrelsen følger de iværksatte 
initiativer, og vurderer, om de er passende, og 
hvad der i øvrigt skal ske. I løbet af 2016 vil der 
blive foretaget en ny måling med udgangspunkt i 
nogle af de samme spørgsmål, som blev stillet ved 
tilfredshedsundersøgelsen i 2012. Der vil ske en 
tilbagemelding på repræsentantskabsmødet i 2017

Forsiden på SAB’s nye hjemmeside:  
www.sab-bolig.dk

Ny hjemmeside og  

digital udvikling

I 2014 har SAB fået en ny flot hjemmeside med 
et unikt udtryk, som skal være en af de vigtigste 
brikker i SAB’s digitale udvikling. 

Hjemmesiden fungerer, men det er målet hele 
tiden at videreudvikle den, så den er opdateret, 
dynamisk og bliver udnyttet bedst muligt. En vigtig 
del af formålet for hjemmesiden er at opfylde SAB’s 
målsætningsprogram, hvor kommunikationen er 
i centrum. Der bliver sendt store mængder papir i 
SAB-regi og der skal arbejdes målrettet på at sende 
mindre papir og mere elektronisk post. 

KAB er snart i mål med at få digitaliseret alle 
blanketter, hvilket er et stort fremskridt. Nu skal vi i 
SAB i gang med at bruge blanketterne digitalt. 

På hver afdelings underhjemmeside skal det bl.a. 
være muligt at finde referater fra afdelingsbesty-
relsesmøder og beboermøder, hvilket vil kunne 
erstatte meget papir og husstandsomdeling. Den 
videre udvikling af afdelingernes hjemmesider vil 
ske i dialog med afdelingerne, hvor det er SAB’s 
vision at implementere tiltag, som leverer ressour-
cebesparelser, information og forudsætninger for 
stærke fællesskaber og nærhed i afdelingerne. 
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SAB og driftsfællesskaber

Det er en del af SAB’s målsætningsprogram at 
fremme udbredelsen af driftsfællesskaber. De 
mange praktiske og økonomiske fordele ved at 
lave større enheder er indlysende: Det er særligt 
ideer om bedre arbejdsmiljø, flere kolleger, social 
sammenhængskraft samt nødvendigheden af, at 
kontoret skal op af kælderen, som er helt essentielt 
i driftsfællesskaberne. 

Driftsfællesskaberne åbner op for det vigtige 
element, at medarbejderne trives og i højere grad 
beskæftiger sig med det, som de er bedst til.

Afdelinger i driftsfællesskaber

Udviklingen i SAB’s etablerede driftsfællesskaber 
er illustreret ved ovenstående figur, som viser stig-
ningen i antallet af afdelinger, der er blevet invol-
veret i former for driftsfællesskab. Strandlodshus 
med Wittenberghus samt Rolandsgården med 
Langelandshus, er de fire afdelinger, som i 2014 har 
sluttet sig sammen i to nye driftsfællesskaber.
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Markant forøget fremmøde  

på beboermøder i 2014

Beboerdemokratiet er beboernes mulighed for at 
gøre deres indflydelse gældende og være med til 
at forme boligafdelingerne. Dette sker primært på 
afdelingsmødet, hvor beboerne kan stille forslag, 
vælge repræsentanter til afdelingsbestyrelsen og 
få medbestemmelse over afdelingens budget. 

SAB finder det derfor relevant at måle udviklingen 
i beboernes deltagelse i beboerdemokratiet i 
de forskellige afdelinger. Sidste års måling viste 
meget forskellige udstrækninger af fremmøde til 
afdelingsmøderne i 2013. I tre afdelinger var der 
slet ingen fremmødte til afdelingsmødet og i ca. 
halvdelen af SAB’s afdelinger var der under 10 % 
fremmøde. Dette års målinger af fremmøde i 2014 
viser dog en gennemsnitsstigning. 

Gennemsnittet for fremmøde er øget markant fra 
15 % i 2013 til 20 % i 2014 og hvor ca. halvdelen af 
afdelingerne i 2013 oplevede under 10 % fremmøde, 
var det i 2014 kun en fjerdedel af afdelingerne, 
som oplevede mindre end 10 % beboere. Mere 
bemærkelsesværdigt er det dog, at 8 % af de målte 
afdelinger i SAB nu har mere end 50 % fremmøde. 

Det kan derfor konkluderes, at der er indikationer 
på stigende deltagelse i beboerdemokratiet.

35
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2010 20122011 2013 2014
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Sølund – et ungt demokrati

I SAB er der meget fokus på beboerdemokratiet. Derfor 
holdes der ekstra godt øje med, hvordan de unge gør på 
Sølund. Her er der nemlig en dynamik og et tempo, som 
det traditionelle beboerdemokrati kan være lidt misunde-
lige på. På Sølund dannede de ny-indflyttede unge straks 
Facebook-grupper. Her bliver der drøftet stort som småt 
og driftschefen kan nemt bede om at få lagt beskeder ud 
til grupperne. Beskederne bliver læst af alle og som regel 
inden for de første par timer. 

De unges reaktionsevner er store; i løbet af få dage efter 
en fest, der udviklede sig uheldigt, havde de unge selv 
indkaldt og afholdt et beboermøde, hvor de diskuterede 
reglerne for fester. 

Afdelingen består af ny-indflyttede unge. Organisations-
bestyrelsen holder øje med, hvad vi kan lære af de unge 
på Sølund. Hvorfor er involveringen og engagementet så 
stort her?

Glumsøparken  
– nye installationer

I Glumsøparken har man fra august 2013 til november 2014 haft et større 
projekt i form af udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i afdelingens 
424 lejemål fordelt på 68 opgange.

Arbejdet i den enkelte bolig har bestået af udskiftning af installationerne 
for koldt og varmt vand samt afløb og faldstammer. Men badeværelserne 
er i den grad blevet gennemtænkt. For at give badeværelserne et pænt 
og simpelt udtryk, er installationerne nu gemt i en rørkasse, hvorpå nye 
væghængte toiletter også er monterede. Derudover er der opsat nye 
håndvaske, blandingsbatterier og brusearmaturer.

Undervejs i projektet har der været adskillige udfordringer med at få 
adgang til boligerne, ligesom der mange steder ikke har været ryddet, så 
håndværkerne kunne komme til.
Takket være et godt samarbejde mellem driften, rådgiveren og entrepre-
nøren er byggesagen gennemført upåklageligt og i overensstemmelse med 
tidsplanen.
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Smart kildesortering i 
Teglværkshavnen

Teglværkshavnens beboere i Sydhavnen var godt trætte af 
de traditionelle plastikcontainere til aviser, pap, hård plast 
osv. I blæsevejr åbnedes lågene og det kunne ske, at de 
væltede og affaldet blæste rundt i området.

Nu er der etableret underjordiske containere til affalds-
sortering og afdelingsbestyrelsens formand er begejstret, 
og udtaler, at “det er en pæn løsning, som er nem for 
beboerne at gå til. Det er også nemt at vedligeholde. Ingen 
kan længere gå og rode i vores containere og generelt tror 
jeg, at vi nu har løst vores problem med synligt skrald”.  

Stor beholder under jorden
De underjordiske containere består af en synlig del over 
jorden, hvor nedkastningen sker, mens selve affaldsbehol-
deren er gravet ned. Hver af de underjordiske containere 
rummer 5 kubikmeter. Tømningen foregår ved at hele 
containeren løftes i en krog og tømmes i skraldebilen.

Prisen for det nye affaldssystem er 350.000 kr., som 
afdelingen havde afsat penge til. Anlægget dækker 
sortering fra ca. 120 boliger. Prisen for afhentning af affald 
fra underjordiske containere er den samme som for de 
almindelige containere.

Systemet er også forberedt på fremtiden og intelligent 
afhentning, således at der kan monteres sensorer, som 
måler, hvornår der er behov for at tømme hver enkelt 
container.

Endelig indflytning i 
Strandlodshus

Efter to konkurser, der forsinkede den planlagte ind-
flytning, kunne beboerne i Strandlodshus endelig flytte 
ind i løbet af sommeren 2014. Det skete ved en løbende 
indflytning, hvor beboerne flyttede ind ad tre omgange i 
takt med, at boligerne blev færdigmeldt. 

Her behøvede de heldigvis ikke at lede længe efter 
butikker. De to boligafdelinger med 93 familieboliger og 
26 plejeboliger til psykisk og fysisk handicappede har i 
stueetagen både Kvickly, Fakta, apotek, café og cykelhand-
ler. Foruden butikker, familieboliger og plejeboliger huser 
bebyggelsen en børneinstitution og en parkeringskælder 
med offentlig adgang. 

Alle boliger har altan og adgang til to fælles tagterrasser. 
Boligafdelingerne er hævet over gadeniveau til 1. sals 
højde, hvor man også finder det fælles gårdanlæg og 
beboernes fælleshus. Her mødte hele 82 beboere op til 
afdelingens første afdelingsmøde. 
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Dette års SAB-seminar  
med indtryk

SAB’s seminar er en årlig tradition, hvor medlemmer af 
afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen del-
tager i besøg i boligafdelingerne. Formålet med seminaret 
er mulighed for erfaringsudveksling, hvor tiltagene i SAB’s 
afdelinger kan inspirere andre.

Fra oversvømmelse til grønnere afdeling
På vej til SAB-seminaret gjorde bussen et stop i Glostrup 
Vestergård, hvor naturen bringes ind i afdelingen. Her har 
man gennem flere år været plaget af oversvømmelser. 
Men nu føres regnvand – med inspiration fra en KAB 
studietur – gennem kanaler og bruges til afvanding af 
områdets natur, mens grønne tage opsuger regnvandet, 
isolerer mod både kulde, varme og støj. Hermed vender 
afdelingen et problem til en fordel, som både er ressource-
besparende, miljøvenlig og grøn.

Mangfoldige fællesskaber som hygger
Som fast tradition var der på seminaret oplæg fra de 
afdelingsbestyrelser, der har særlige erfaringer at videre-
bringe. Ordet blev taget af beboere fra Utterslevhuse, som 
rummer både familie-, beskyttede-, og ungdomsboliger 
samt et bofællesskab for seniorer. En afdeling med 
beboere i alle livsfaser og mindst 8 forskellige talte sprog, 
som også er repræsenteret bredt i afdelingsbestyrelsen, 
hvor ambitionen er at få alle i tale ved hjælp af dialogmøder 
med mad og hygge.

Nyt samarbejde i Tingbjerg 
– partnerskabsaftale

Mange års arbejde med fysiske forandringer, lejligheds-
sammenlægninger og fleksibel udlejning har betydet, at 
Tingbjerg nu er så stærk, at der fra 2015 skal ske boligsocial 
anvisning. Men bydelen er fortsat en relativt isoleret bydel. 

SAB og fsb har derfor sagt ja til at indgå en partnerskabsaf-
tale med Københavns Kommune om at udvikle området, så 
det kan få del i den fantastiske udvikling, som hovedstaden 
er inde i. Visionen hedder “fra udsat bydel til bæredygtigt 
byudviklingsområde”.

Trafikalt arbejder kommunen på at få letbanen gennem 
Tingbjerg. Dette vil lette tilgængeligheden væsentligt og 
knytte Tingbjerg langt mere til resten af København end 
nu.  På kortere sigt er det erhverv, institutioner, sport og 
blandede boligformer, der kan komme i spil. 

Et konsortium af arkitekterne EFFEKT, COWI m.v. skal 
stå i spidsen for at udarbejde et ideoplæg for områdets 
udvikling. 
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SAB støtter kunsten

Det er en vigtig værdi i SAB, at almene boligafdelinger 
er smukke at se på og opholde sig i. Derfor har SAB en 
kunstfond, hvor afdelingerne kan søge støtte til kunstværk, 
der øger forskønnelsen af afdelingerne. SAB afsætter årligt 
100.000 kr. til formålet. 

I år har kunstfonden bevilliget penge til tre projekter. 
Projekterne er: 

• Bispebjerg Terrasser, som netop har indviet deres nye 
relieffer på gavlen mod Frederiksborgvej. Kunstfonden har 
tidligere støttet afdelingens ‘Vildgås’ og et andet gavlrelief. 

• I Rolandsgården er kunstneren netop færdig med at 
opføre to store gavlmalerier, ‘Twilight’ ved indgangen til 
afdelingen. 

• I Jyllandshuse er dekorationen af garageportene med 
‘De faldne træer’ et led i en større forskønnelsesplan for 
udearealerne.
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Interview med KAB’s  

kundechef Lene Vennits

Hvordan er 2014 gået for SAB – set med  
dine øjne?
2014 har været mindst lige så travl som de forgange 
år. Arbejdet har primært handlet om at få lavet en 
samlet plan for, hvordan målsætningsprogrammet 
skal udmøntes. Vi er jo lige i starten af målsætnings-
programmets periode, som løber fra 2014 til 2017. 

I målsætningsprogrammet er der meget fokus på, 
at vi skal have lavet en række analyser og under-
søgelser, som fremadrettet sikrer en bæredygtig 
økonomi. Vi har taget hul på at kigge på, hvor meget 
f.eks. uønsket beboeradfærd fylder og hvordan 
man kan opgøre omkostninger til det. Derudover 
har vi også taget fat i, hvordan vi kan reducere 
udgifter til tab på fraflyttere. 

Særligt to andre fokusområder har været vigtige i 
2014; nybyggerier og renovering. I forhold til nybyg-
gerier er vi i en gunstig situation, hvor Københavns 
Kommune har afsat et stort beløb til grundkapital. 
Det betyder, at det er nu, vi skal smede i forhold 
til nybyggerier. Det har også været i fokus at sikre 
fremdriften i renoveringen af vores mange dejlige 
boliger fra 40’erne og 50’erne. 

Herudover har afdelingsbestyrelserne og organi-
sationsbestyrelsen været stærkt optagede af SAB’s 
nye hjemmeside. Den er overordnet set kommet 
godt ud over rampen. I de sidste måneder af 2014 
har vi haft fokus på at få lavet en plan for, hvordan 
vi udvikler undersider til afdelingerne og deres 
bestyrelser, som kan understøtte deres arbejde 
bedst muligt. 

Hvilke fokusområder ser du for 2015?
Vi skal have hjemmesiden helt på plads, så den for 
alvor kommer til at bidrage til at opfylde målsæt-
ningsprogrammet. Afdelingernes undersider skal 
rulles ud så beboere og afdelingsbestyrelser kan 
finde det, de har behov for. Vi skal også i gang med 
at opdatere afdelingernes regelsæt, husordner, 
vedtægter osv. Vores håb er, at en forbedret 
hjemmeside kan være med til at give beboerne en 
bedre service. 

Affald kommer i fokus i 2015, fordi kravene til 
sortering er blevet skærpede og der verserer 
rygter om, at man kan blive pålagt et administrativt 
gebyr, hvis man ikke sorterer korrekt. Vi vil benytte 
anledningen til at forhandle med kommunen om, 
at få lov til at nedlægge skakter da det, ud over 
at mindske kildesortering, samtidig er et stort 
arbejdsmiljømæssigt problem.

Har du kommentarer til samarbejdet  
med organisationsbestyrelsen?
Samarbejdet er forbilledligt. Det er simpelthen en 
fornøjelse at arbejde med en organisationsbesty-
relse, som er så fokuseret på at finde løsninger og 
tør hoppe ud i nye projekter. 

Det er også flot, at de evner at optage nye medlem-
mer i kredsen og få dem med ind og give plads til 
deres ideer. SAB’s organisationsbestyrelse kan 
betegnes som åben, vedholdende og lyttende.
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SAB’s udlejninger

Udlejninger for 2013
Af udlejningsstatistikken for 2013 kan man se, at 
SAB i løbet af året har foretaget 1.083 udlejninger. 
Faktisk er det nøjagtig samme antal som i 2012.

Heraf foregik de 779 udlejninger i familie-
boligerne, mens resten var ældreboliger eller 
ungdomsboliger. 

ØKONOMI & ADMINISTRATION

er derfor stadig under stort pres og det forventes 
ikke, at dispositionsfonden når lovgivningens 
minimumskrav foreløbig. 

Til gengæld er arbejdskapitalen siden sidste år 
vokset med 12 mio. kr. Arbejdskapitalens disponible 
beholdning ligger dermed nu over det anbefalede 
niveau. En del af baggrunden herfor er tilbage-
betalingen af nogle større udlæg til byggesager i 
Herlev Åhuse og Sølund. Det er de selvsamme byg-
gesager, der sidste år var hovedårsagen til et fald i 
arbejds kapitalen. Det er derfor vigtigt at pointere, 
at saldoen på arbejdskapitalen er et øjebliksbillede. 
I øjeblikket er alle nybyggerier fuldt finansierede, 
men der vil fremover fortsat være et stort behov 
for midler til udlæg og mellemfinansiering af 
nybyggerier og renoveringsprojekter.

Samlet set må man derfor glæde sig over, at 
arbejdskapitalen er så velkonsolideret, fordi den 
giver SAB et økonomisk råderum på trods af den 
hårdt spændte dispositionsfond.

SAB’s økonomi

Resultatet for SAB’s regnskab i år (regnskabsår  
1. august 2013 – 31. juli 2014) er et overskud på godt 
2,2 mio. kr. 

SAB’s overskud har gennem mange år haft en 
meget direkte sammenhæng med afkastet fra 
investeringsforeningerne, som i det forløbne år 
har givet en rente på 2,96 %. I år skyldes en stor del 
af overskuddet dog besparelser fra driften. Den 
samlede renteindtægt for hele SAB (dvs. organi-
sationen og alle dens afdelinger) udgør 16,7 mio. kr. 
Heraf tilbagebetales hovedparten (15,6 mio. kr.) til 
afdelingerne.

SAB’s samlede egenkapital er på 209,9 mio. kr. 
Egenkapitalen er vokset med 24 mio. kr. siden 
sidste år. Egenkapitalen består af årets resultat/
overskud og beholdningen i selskabets arbejdska-
pital og dispositionsfond. 

Der er sket et fald i dispositionsfonden på 3 mio. kr. 
i alt. Det skyldes flere udbetalinger af lån og tilskud 
til nødlidende afdelinger. SAB’s dispositionsfond 

Hvis man ser på, hvordan beboerne fik adgang til at 
leje en familiebolig hos SAB, ser det ud på følgende 
måde: 77 % kom fra ventelisten, 17 % fra kommunal 
anvisning, 3 % byttede sig til en bolig og 3% af 
boligerne gik til byfornyelsesformål m.m. Denne 
fordeling svarer også meget godt til fordelingen fra 
sidste år.

Nu er der ikke kun én venteliste i SAB. De 77 % fra 
ventelisten fordeler sig med: 26 %, der har fået en 
bolig via oprykningsventelisten (det er ventelisten 
for beboere, som allerede bor i SAB, men søger 
en anden bolig i samme afdeling eller en anden 
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afdeling hos SAB), det er 6 %-point flere end 
sidste år. 16 % har fået en bolig via den almindelige 
venteliste (2 %-point færre end sidste år) og 35 % 
har fået en bolig via den almindelige venteliste, men 
på de fleksible kriterier, der giver fortrin til beboere 
i arbejde, studerende eller folkepensionister  
(4 %-point færre end sidste år).

Hvis man ser på tildelingen af familieboliger, kan 
man se, at kommunen langt fra benytter sin ret til at 
anvise til 33 % af familieboligerne i SAB. Kommunen 
har reelt kun anvist til 17% af SAB’s boliger, hvilket 
ligger på det samme niveau som sidste år.

Fraflytning
Den samlede fraflytningsprocent for hele SAB var i 
2013 på 12 % (hvilket er 0,7 %-point færre end sidste 
år). Til sammenligning var den gennemsnitlige 
flytteprocent for hele KAB-fællesskabet på 14 %. 
SAB har med andre ord haft lidt færre fraflytninger 
end gennemsnittet i KAB-fællesskabet.

Den samlede fraflytningsprocent dækker over 
en variation i de forskellige typer lejemål: I både 
ungdoms- og ældreboligerne er der af naturlige 
årsager sædvanligvis en noget højere fraflytning 
end i familieboligerne.

I familieboligerne har vi nu fulgt udviklingen i 
fraflytninger gennem 11 år, hvor man kan se, at der 
skete en stigning i fraflytningerne fra 2002-2003, 
som har holdt sig lige siden, men var oppe at vende 
på KAB gennemsnittet på 14 % i 2010. Det ser ud til, 
at den er svagt faldende igen. I 2013 ligger den på 
10,7 %.

Der er kun to relativt store udsving i fraflytninger: I 
2014 var det kun Langelandshus (24 %) og Askholm 
(25 %), som havde langt de største fraflytningspro-
center, hvilke er så høje, at de trækker det samlede 
gennemsnit væsentligt op. Ikke desto mindre er 
den generelle tendens, at fraflytningsprocenten i 
afdelingerne er svagt faldende.

Forklaringen på netop disse to afdelingers høje fra-
flytningsprocent synes dog at være en smule mere 
kompleks. Det kan være en forholdsvis plausibel 
gisning, at der er en vis sammenhæng mellem den 
relativt høje husleje i Askholm og afdelingens høje 
fraflytningsprocent.

Tallene fra Langelandshus i 2014 viser dog et større 
udsving i fraflytningsprocenten, som synes at 
være vanskelig at give en forklaring på og derfor 
betragtes som et statistisk udsving.

Laveste fraflytningsprocent har afdelingerne som 
bl.a. Saxobo (4 %), Herlevhuse (5 %), Stilledal  
(5 %) og Tingbjerg II (5 %), som alle har mindsket 
fraflytningsprocent i 2014.

Gennemsnittet af fraflytninger i SAB’s afdelinger er 
fortsat i 2014 stabilt på 10,7 %.
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Stabilt antal af 

beboerklagenævnssager

SAB måler og kategoriserer de indløbne klagesager 
og følger udviklingen.

I de 10 første måneder af 2013 indløb 58 klager og 
med også 58 indløbne klager i de 10 første måneder 
af 2014, må tallet derfor siges at være stabilt og det 
følger dermed gennemsnittet fra tidligere år. Dog 
er det værd at bemærke, at antallet af klagesager 
ikke er øget på trods af en vis stigning i SAB’s antal 
af lejemål.

Størstedelen af indløbne klager omhandler 
fortsat varmeopgørelse og forbrug, hvor beboere 
primært har gjort indsigelser over for størrelserne 
af varmeregninger. Boligorganisationen har dog 
fået medhold i langt de fleste af de indløbne klager. 

I ca. 9 ud af 10 afgjorte sager er det boligorgani-
sationen, som har fået medhold. Dog er der på 
nuværende tidspunkt hele 25 uafgjorte sager, som 
endnu ikke kan medregnes.

Medhold i beboerklagenævnsager: 
 

 boligorganisation (58)
 Beboere (9)
 Bortfaldne (7)
 Uafsluttede (25)

Fordeling af sager i 2014 +/- ift. 2013

33 varmeregnskab  - 3

13 husorden  + 3

9 fraflytning  + 2

1 lejemålets stand  0

1 råderet og installationsret  + 1

1 beboerdemokrati  + 1

0 udlejning  - 3

0 indflytning  - 1

58 i alt  0
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Bestyrelseshonorarer 2013/14

Bestyrelseshonorar
For arbejdet i SAB modtager organisations-
bestyrelsens medlemmer hvert år et honorar, 
der er omfattede af Socialministeriets regler om, 
hvordan disse skal beregnes. 

Organisationsbestyrelsen har på bestyrelses-
mødet d. 15 april 1997 besluttet, at bestyrelses-
honoraret fordeles således, at formanden 
modtager 16 %, næstformanden 12 %, og de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager hver  
8 % af det samlede honorar.

Bestyrelseshonorar i forbindelse  
med byggesager 
KAB’s udbetaling af bestyrelseshonorarer i 
forbindelse med byggesager baserer sig på en 
vejledning om offentligt byggeri fra 2002, hvor 
bestyrelsesvederlaget beregnes som en promille 
af den samlede anskaffelsessum. Der udbetales 
kun bestyrelseshonorar for støttede byggerier.

I SAB har man besluttet at fordele bestyrelses-
honoraret ligeligt mellem de organisationsbe-
styrelsesmedlemmer, der sidder i bestyrelsen i 
den periode, byggesager forløber, uanset om de 
er medlemmer af den pågældende byggefølge-
gruppe eller ej. 

I overensstemmelse med gældende praksis ud-
betales honorarer i forbindelse med bygge sager 
samme år, som byggeregnskaber foreligger. Da 
ingen byggeregnskaber er forelagt i 2014, er der 
derfor ingen udbetalinger i dette år.

ØKONOMI & ADMINISTRATION

Bestyrelseshonorar 2013/14

Bestyrelsesmedlem 2014 Procentsats

John B. Sørensen 68.541,12 16 %

Kjeld Poulsen 51.405,84 12 %

Stig Kaspersen 34.270,00 8 %

Bjarne Krohn 34.270,56 8 %

Mogens Hansen 34.270,56 8 %

Alice Brødbæk 34.270,56 8 %

Ole R. Lagoni 34.270,56 8 %

Ellen Højgaard Jensen 34.270,56 8 %

Frank Sass 34,270,56 8 %

Flemming Balle 34.270,56 8 %

Said Hussein 34.270,56 8 %

Bestyrelseshonorar i forbindelse med byggesager 2013/14

Bestyrelsesmedlem 2009 2010 2011 2012 2013 2014

John B. Sørensen - 6.196 3.810 - 11.584 -

Kjeld Poulsen - 16.944 12.065 - 11.584 -

Stig Kaspersen - 16.944 12.065 - 11.584 -

Bjarne Krohn - 5.100 3.810 - 11.584 -

Mogens Hansen - 1.096 1.905 - 6.436 -

Alice Brødbæk - 14.203 10.160 - 11.584 -

Ole R. Lagoni - 15.299 12.065 - 11.584 -

Flemming Balle - 16.944 12.065 - 11.584 -

Peder Boas Jensen - 16.944 12.065 - 11.584 -

Ritta Fischer Jensen - 16.944 12.065 - 11.584 -

Lizzi Andersen - 16.944 12.065 - 11.584 -

Said Hussein - - - - - -

Ellen Højgaard Jensen - - - - - -

Frank Sass - - - - - -
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Antal lejemål:  9.181

Hjemstedskommune:
Københavns Kommune

Organisationen er stiftet i 1940.

 Boligafdelinger

Kort over SAB’s afdelinger 

Afdeling / Afd. bestyrelsesformand

Abildgården / Birgit Lauritsen
Absalonhus 
Askholm / Jørgen Green
Bellahøj I + II / John Steen Johansen
Bellahøj III / Eddie René Rasmussen
Bispebjerghjemmet / Inge Lise Bøgelund
Bispebjerg Terrasser / Erik Elgaard Calsson
Bonderupgård Plejeboliger 
Brohuset / Dennis Andersen
Børnegården i Vanløse 
Dybbølhus / Erling Knudsen
Elleparken / Kuno Østergaard
Falsterbo / Linda Andersen
Flexibo / Morten Bekker
Fynshuse / Rasmus Sterndorff Hansen
Glumsøparken / Brian Johnny Pedersen
Grøndals Ældreboliger / Bent Maes Lindeneg
Grøndalslund / Gitte Ingemann
Herlevhuse / René Petersen
Herlev Åhuse
Himmerlandshuse
Holmehusene / Svend Erik Pedersen

Humlevænget / Ritta Fischer Jensen
Husum Vænge / Ulla Anna Nielsen
Jydeholmen / Kjeld Poulsen
Jyllandshuse / Lisa Teruel
Kastrupvej Ungdomsboliger
Langelandshus / Morten Erichsen
Livornoparken / Tove Westh Gøling
Lollikhuse / Charlotte Pedersen
Lykkebo / Susie Jensen
Lønstruphuse / Helle Pitters
Margrethegården 
På Sporet / Sonni Brennech Sørensen
Rebildhuse / Anette Davidsen
Rolandsgården / John M. Parknov
Sallinghus / Michael Juncker
Saxobo / Birgit Jakobsen
Sejlhuset / Peter Ræbild
Sjællandshuse / Jakob Haraldsted
Skyttevænget / Lis Bojsen
Stefansgård / Claus Aarestrup
Stilledal / Helle Nielsen
Strandlodshus / Bjarne Krohn
Sølund / Charlotte Skovby Andersen
Teglværkshavnen / Jørn Busk Odderup
Tingbjerg I-V / Stig Torp Kaspersen
Tingbjerg II 
Tingbjerghjemmet / Pelle Jarmer
Toften / Hans Erik Nissen
Tusindfryd / Lars Madsen
Ungdomsgården i Brønshøj
Utterslev Huse / Said Hussein
Valbyholm / John Jensen
Vesterbo / Frank Larsen
Voldboligerne / Finn Kaj-Ove Andersen
Wittenberghus / Karsten Riis
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SAB’s bestyrelse

John B. Sørensen
Formand for SAB 
jbs@kab-bolig.dk

Mogens Hansen
Bestyrelsesmedlem
mog@kab-bolig.dk

Ole Lagoni
Bestyrelsesmedlem
ola@kab-bolig.dk

Ellen Højgaard Jensen
Særligt valgt
ehj@kab-bolig.dk

Alice Brødbæk
Bestyrelsesmedlem
aha@kab-bolig.dk

Bjarne Krohn
Bestyrelsesmedlem
bjk@kab-bolig.dk

Stig T. Kaspersen 
Bestyrelsesmedlem
stk@kab-bolig.dk

Frank Sass
Bestyrelsesmedlem
frs@kab-bolig.dk

Flemming Balle
Særligt valgt
fba@kab-bolig.dk

Said Hussein
Bestyrelsesmedlem
shu@kab-bolig.dk

Kjeld Poulsen
Næstformand for SAB 
kjp@kab-bolig.dk
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