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Vi har ventet meget længe på, at regeringen 
skulle komme med et udspil, der ville sikre, 
at der igen kan bygges almene boliger. Vi 
har også ønsket en forenkling af de meget 
omfattende regler for almene boliger samt 
bedre vilkår for samarbejde og dialog med 
kommunerne. 

I de sene timer på Folketingets sidste møde-
dag før sommerferien blev der med snævert 
flertal vedtaget en ”boligpakke”, som får 
stor betydning for alle, der bor eller beskæf-
tiger sig med den almene boligsektor.

Det er ingen hemmelighed, at nybyggeriet 
har haft store vanskeligheder i de senere år. 
Stigende priser på byggegrunde, materialer 
og håndværkerudgifter har medført høje 
huslejer i de nye afdelinger, det er lykkedes 
at opføre. Trods stor interesse fra boligsø-
gende har prisen betydet, at det har været 
svært at leje boligerne ud. 

Flere boligorganisationer har måttet opgive 
byggerier, der var givet kommunalt tilsagn til.

Derfor er det godt, at der nu er vedtaget en 
finansieringsmodel, som giver en billigere 
starthusleje i nybyggeriet. Det er også godt, 
at det er lykkedes at få en overgangsord-
ning, så boligafdelinger opført indenfor de 
seneste år også kan nyde godt af det. Blot 
ærgerligt, at det først får virkning fra. 1. ja-
nuar 2010. Det vil betyde betragtelige leje-
tab i 2009, som boligorganisationerne skal 
dække.

Vi har længe arbejdet for, at man skulle ha-
ve et langsigtet perspektiv for bygge- og 
driftsomkostninger. Besparelser ved opfø-
relsen af et byggeri medfører tit merudgif-
ter til vedligeholdelse, når boligerne er i 
drift. Derfor er det også godt, at maksi-
mumbeløbet for prisen på nybyggeri er ble-
vet hævet. 

Der er fra forskellige sider udtrykt tvivl om, 
hvorvidt boligpakken vil have nogen større 
effekt på igangsætningen af nye almene bo-
liger, da kommunerne generelt er hårdt 
trængt økonomisk. Ikke engang ministeren 
tør garantere, at statens forventninger om 
fire-fem tusinde nye boliger vil blive op-
fyldt. Og selv om det skulle lykkes, så vil 
nybyggeriet kun udgøre 1 % af det samlede 
almene byggeri. 

Derfor er det ikke godt, at Folketinget sam-
me dag vedtager en skattepakke, der påfø-
rer alle beboere i almene boliger nye om-
kostninger. Moms på ejendomsadministra-
tion foruden ”skattepakkens” stigende 
grønne afgifter vil betyde stigning i husle-
jen. Samtidig mangler pakken økonomiske 
initiativer til at imødegå de massive opga-
ver, som skal løses i den eksisterende bolig-
masse. 

Almene boliger fremstår i almindelighed 
som ”vel vedligeholdte”, men det rykker ik-
ke ved den kendsgerning, at mange boligaf-
delinger er fra en tid, hvor man havde en 
anden opfattelse af, hvad der var ”en god 
social bolig”. Et stort antal boliger er på 1-2 
værelser. Mange har gennem årene gen-
nemgået en renovering af klimaskærm og 
varmeinstallationer, men små toiletrum er 
både dyre og svære at ombygge til funktio-
nelle badeværelser. Smalle køkkener med 
ringe arbejdsforhold er ikke attraktive. Der-
til kommer, at der vil blive et enormt behov 
for udskiftning af kloakker og dermed også 
omkostninger til fortove og veje. 

Alt dette kan ikke løses gennem almindelig 
forhøjelse af vedligeholdelseskontoen og 
stigende husleje.  Flere og flere af de min-
dre velstillede beboere rammer loftet i bo-
ligstøtten, og det betyder, at enhver stigning 
får 100 % virkning for dem. Der er allerede 
nu et stigende antal, som ikke kan klare den 

husleje, der betales i dag. Landsbyggefon-
den har ikke tilstrækkelige midler, da der 
gennem lovgivning er pålagt denne fond 
ekstraordinære forpligtelser, som har bety-
det, at der er disponeret over midler, der 
endnu ikke er indbetalt fra boligorganisati-
onerne. Staten lader med andre ord Lands-
byggefonden låne penge for at kunne betale 
udgifter, som tidligere var statens, men som 
den har fritaget sig selv for.

Der er brug for nye finansieringsmulighe-
der for nødvendige større moderniseringer 
af den eksisterende boligmasse. Der er brug 
for en revision af lovgivningen om indivi-
duel boligstøtte. Bl.a. bør man reducere el-
ler helt fjerne den såkaldte ”bagatelgræn-
se”, som betyder, at en boligtager kan miste 
op til 240 kr. om måneden. Det er især enli-
ge, der har fået beskåret boligstøtten.

Ældreboliger opført i 80’erne og 90’erne er 
tilsyneladende blevet ”en parentes” i det 
samlede byggeri.

Nu bygger man plejeboliger med tilknyttet 
døgnpleje. Den oprindelige idé med ældre-
boliger var, at de var tiltænkt ældre eller 
handicappede, som havde et vist behov for 
hjælp, men i øvrigt kunne klare sig længst 
muligt i eget hjem. Behovet for boliger til 
stærkt plejekrævende har medført, at det i 
høj grad er de svageste, som får tildelt boli-
gerne, også i afdelinger, hvor kommunen 
har nedlagt eksisterende servicecentre, så 
hjemmehjælpere og hjemmeplejere må 
komme udefra. Der er stor flyttefrekvens. 
De mange flyttesager kræver ekstra perso-
naleindsats. Huslejen er høj, kapitaludgifter 
og ejendomsskat udgør ca. 60 % af de sam-
lede udgifter. Trods behovet for gode boli-
ger til ældre står der tomme lejligheder. Her 
burde man både se på, om der er mulighed 
for økonomiske lettelser (skattefritagelse 
som for ungdomsboliger) og tage en vurde-
ring af visitationspraksis. 

Boligpakken indeholder både skidt og kanel 
og smørklatten mangler helt. Så man må hå-
be, at Folketinget vil tage skeen i den anden 
hånd efter sommerferien. Der er hårdt brug 
for at lave en helt ny og bedre portion grød.

Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Boligpakke 2009

Foto: Thomas Brolyng Steen.
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Tema: Ældreboliger

FaktaFakta 
om boliger for ældre
Ældreboliger
Ældreboliger er for ældre og handicap-
pede, som ikke længere kan klare sig i 
en almindelig bolig. Ældreboliger er 1- 
og 2-værelses lejligheder, der er indret-
tet, så de egner sig til ældre og handi-
cappede. Der er elevator og mulighed 
for kaldeanlæg i alle boliger. Køben-
havns Kommune har ca. 4.200 almene 
ældreboliger fordelt over hele byen.

Plejeboliger
Plejeboliger er for ældre og handicappe-
de, som ikke kan få deres behov for ple-
je tilgodeset i en almindelig bolig eller 
ældrebolig.

Plejeboligerne ligger i plejehjem eller 
nye plejeboligbebyggelser. Der er til-
knyttet fast personale. Københavns 
Kommune har 4.900 plejeboliger.

Hvordan søger man en 
ældre- eller plejebolig?
Kontakt dit lokale Pensions- og om-
sorgskontor. En medarbejder besøger 
dig og taler med dig om dine behov og 
ønsker. I udfylder et ansøgningsskema, 
som behandles af kommunen. Ledige 
boliger tilbydes de ansøgere på venteli-
sten, der har størst behov for en bolig 
vurderet ud fra fastsatte regler. Der er 
frit boligvalg for ældre i Danmark, dvs. 
at du selv bestemmer, hvor i kommunen 
du ønsker at bo, eller om du ønsker at 
flytte til en anden kommune. 

SAB har boliger for ældre
Samvirkende Boligselskaber står for 
driften af 1.070 ældre- og plejeboliger. 
Selvom du er beboer i en SAB-bolig, 
har du ikke fortrinsret til disse boliger. 
Alle ældre- og plejeboliger fordeles af 
Københavns Kommune (se ovenfor). 
Det sker dog, at kommunen ikke kan 
bruge en ældrebolig (på grund af ad-
gangsproblemer eller lignende). I disse 
tilfælde er der en aftale om, at KAB 
forsøger at udleje boligen til en person 
over 60 år. Det er muligt at komme på 
venteliste til en sådan bolig, og det er 
gratis. 

Kilder: www.kk.dk samt Beboerservice-
området i KAB

Ældreboligerne i Livornoparken har små 
terrasser i forbindelse med boligen. 
Foto: Thomas Brolyng Steen.
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                    Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk              

Klædt i pink og strålende smil byder 
for stander, Lis Sønderby, gæster og be-
boere velkommen til indvielsesfest for 
Bispebjerghjemmet. Plejehjemmet blev 
bygget i 1970, men en totalrenovering 
har i løbet af de sidste to år forvandlet 
huset til et moderne plejecenter. For-
standeren kalder i sin indvielsestale 
det nye hus for ”venligt og imødekom-
mende”: 

- Her er skabt de perfekte rammer for et 
godt og værdigt liv for beboerne. Og 
her i denne dejlige café vil vi skabe en 
masse liv både for beboerne og pensio-
nisterne i lokalområdet, sagde hun og 
udbragte en skål for huset.    

En mærkesag
Plejecentret drives af en selvejende in-
stitution, mens driften af boligerne blev 
overdraget til Samvirkende Boligsel-
skaber i forbindelse med renoveringen. 
Ritta Fischer Jensen, formand for Sam-
virkende Boligselskaber, ønsker tillyk-
ke specielt til de medarbejdere og bebo-

Champagne-fest 
for Bispebjerghjemmet
Beboere og gæster strømmer til og fylder Caféen på Bispe-
bjerghjemmet den 11. maj 2009. Det er dagen, hvor de nye 
plejeboliger og servicecenter skal indvies

ere, der har taget huset i brug og nu skal 
dele dagene med hinanden:

- Det er en stor glæde for os, at Samvir-
kende Boligselskaber blev valgt til at 
overtage bygningerne og gennemføre 
denne store renovering. Gode boliger til 
ældre er en mærkesag for SAB. 

Liv frem for ro
Mogens Lønborg, sundheds- og om-
sorgsborgmester (K), roser også reno-
veringen af huset:

- Vores ældste medborgere skal bo godt. 
Det har de fortjent. De har slidt og slæbt 
hele livet. I dag indvier vi et ombygget 
plejehjem, der er helt i top.

Han fortæller også, at han blev overra-
sket, da han hørte, hvilke boliger i be-
byggelsen der er mest populære blandt 
beboerne.

- Jeg troede, at det måtte være mest at-
traktivt at have udsigt over den skønne 

park (Lersøparken, red.). Men nej. Be-
boerne vil helst bo ud til Tagensvej og 
følge med i livet på gaden. Og det er da 
dejligt, at det stadig er livet, der tiltræk-
ker, siger han. 

Store badeværelser er alfa 
omega
Ombygningen har reduceret antallet af 
boliger fra 108 til 90, og der er bl.a. lagt 
vægt på, at hver bolig skal have et stort 
badeværelse. Det sætter medarbejderne 
pris på: 

- Det er alfa omega i vores arbejde at 
have god arbejdsplads på badeværelser-
ne, så vi f.eks. kan være to om at hjælpe 
en beboer, forklarer Henriette Nimb, 
der er teamleder blandt social- og sund-
hedsassistenterne. 

Henriette har arbejdet 15 år på Fælled-
gården, et plejecenter på Østerbro, der 
nu står overfor renovering. Også hoved-
parten af beboerne kommer fra Fælled-
gården.

- Sammenlignet med Fælledgården er 
boligerne større her, og udover badevæ-
relserne er det også dejligt, at her ikke 
er hverken dørtrin eller niveauforskelle. 
Og så er alt her jo bare nyt og lækkert. 
Desværre blev loftliftene sparet væk, 
men det må jo komme efterhånden, si-
ger hun.  

Der er 90 faste faguddannede medar-
bejdere på Bispebjerghjemmet, og en-
gagementet er højt: 

- Her er en god ånd. Lederne har for-
mået at samle os i nogle teams, der bare 
fungerer, og så er det jo fedt at være 
med til at starte noget nyt op, siger 
Henriette.

Under renoveringen af Bispebjerghjemmet dukkede den gamle grundsten op. Det blev 
derfor besluttet, at der skulle indmures en ny grundsten efter ombygningen. Et grundstens-
dokument blev sammen med årets mønter lagt i et blyrør. Her er smeden i gang med at 
forsegle ”grundstenen”. Foto: Annette Sadolin.
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Tema: Ældreboliger

          Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

Fællesskabet i Grøndals Ældreboliger 
har ikke haft de bedste betingelser for 
at blomstre. Hidtil har vaskeriet været 
det eneste mulige mødested for beboer-
ne i den lille Vanløse-afdeling med 20 
lejemål. Det var også her, afdelingsmø-
derne blev holdt.

- Det var ganske besværligt, for vi skul-
le selv have stole med til møderne. Af 
samme grund var der heller ikke ret 
mange, der deltog, forklarer Hjørdis på 
71 år, der mindes de noget specielle 
møder. Bestyrelsen skulle også huske at 
reservere vasketiderne, så der ikke 
pludselig stod en beboer med sit vaske-
tøj midt i mødet. 

Et sted at mødes 
Et fælleslokale har selvsagt stået højt på 
beboernes ønskeliste, og humøret var 
højt, da de i marts 2009 kunne indvie 
det nyindrettede fælleslokale. Lokalet 
er indrettet i en 2-rums bolig, der også 
skal fungere som kontor for en nyansat 
social vicevært, Marianne Borch Mad-
sen. Endelig har beboerne i den lille bo-
ligafdeling fået et sted at mødes og 
plads til at udvikle fællesskabet. 

Fællesspisning
Allerede kort efter indvielsen blev be-
boerne enige om at mødes til fælles-
spisning en gang om måneden i det nye 
beboerlokale. En tradition der er blevet 
til på initiativ af den sociale vicevært, 
som er i boligafdelingen hver onsdag og 
bl.a. vil sætte fælles aktiviteter i gang. 
Denne onsdag er der dækket op til det 
store danske frokostbord med sild, lune 
retter og pålæg, osteanretning og kaffe. 
Den sociale vicevært har sørget for ind-
køb, men beboerne har deltaget i plan-
lægningen og hjælper også til.

Fra vaskeri til fælleslokale
En bolig i Grøndals Ældreboliger er indrettet som fælles-
lokale for beboerne og kontor for en social vicevært. 
Før blev afdelingens vaskeri brugt til f.eks. det årlige 
afdelingsmøde

- Før kendte vi ikke hinanden. Nu ken-
der jeg alle mine naboer, og jeg kan lide 
dem. Marianne (den sociale vicevært, 
red.) har en god evne til at komme ind 
på folk, og hun har formået at samle os, 
siger Hjørdis. 

Der bliver nikket rundt om bordet. Be-
boerlokalet er hurtigt blevet et naturligt 
samlingssted, og der er ingen tvivl om, 
at flere fælles aktiviteter vil følge.  

Fælleslokalet i Grøndals Ældreboliger 
er etableret som et led i et 3-årigt for-
søg med en social vicevært i Grøndals 
Ældreboliger og Livornoparken. Læs 
mere i artiklen ”En social vicevært ryk-
ker ind” her i bladet.

Vaskeriet var boligafdelingens eneste mø-
dested, før beboerlokalet blev etableret. 
Her er flere afdelingsmøder blevet holdt. 
Fra venstre: Jytte og Hjørdis. 

Beboerne i Grøndals Ældreboliger mødes 
til fællesspisning i det nye beboerlokale. 
Fra venstre: Edel, Simone, Marianne 
(social vicevært) og Jytte. 
Fotos: Annette Sadolin.
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                    Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

En del af beboerne var temmelig skep-
tiske, da de hørte, at SAB havde planer 
om at ansætte en social vicevært i 
Grøndals Ældreboliger og Livornopar-
ken. Ja, nogle af beboerne troede fak-
tisk, at hun skulle bo i boligafdelingen. 
Det skulle hun nu ikke, og i dag er 
skepsis vendt til begejstring:

- Inden jeg har låst døren til lokalerne i 
Grøndals Ældreboliger op, vinker den 
første beboer godmorgen fra sit vindue. 
Og i løbet af dagen kigger mange bebo-
ere forbi. I dag tror jeg faktisk, at nogle 
af beboerne godt kunne ønske sig, at 
jeg boede her, siger Marianne Borch 
Madsen med et varmt smil. 

En social vicevært rykker ind
Marianne Borch Madsen er ansat til at skabe sammen-
hold og tryghed blandt beboerne i Grøndals Ældreboliger 
og Livornoparken

Uden stol eller kaffekop
Hun blev ansat som social vicevært den 
1. februar 2009, og lige siden har der 
været tryk på. Hun deler sin tid mellem 
Grøndals Ældreboliger i Vanløse og 
Livornoparken på Amager, og begge 
steder har hun stået for at indrette en 
bolig til kombineret kontor og beboerlo-
kale. Lokalerne i Grøndals Ældreboli-
ger blev indviet i marts. Nu er turen 
kommet til Livornoparken.

- Her var ingenting. Ikke en stol eller en 
kaffekop. Det er kommet bag på mig, 
hvor tidskrævende det er at indrette et 
kontor samtidig med, at jeg også skal 
definere jobbet, siger Marianne og fav-

ner med en armbevægelse lokalet i 
Livornoparken. Nu er hyggen ved at 
flytte ind. Der står kaffekopper på bor-
det og planter i vindueskarmen, og i 
baggrunden går hendes mand, Per, og 
samler borde sammen med Poul, en fri-
villig beboer. 

Fællesspisning og 
påskefrokost
Marianne er 54 år og uddannet social-
pædagog. Hun har tidligere arbejdet 
med vanskelige unge, men har nu fået 
lyst til at omgive sig med en helt anden 
type mennesker. Hendes opgave som 
social vicevært er bl.a. at skabe sam-
menhold og tryghed blandt beboerne.

- Det bedste ved mit job er at lære alle de dejlige mennesker at kende, som bor i de to boligafdelinger. Deres ressourcer, humor og varme. 
Det er et meget livsbekræftende job, siger Marianne Borch Madsen. Fotos: Annette Sadolin.
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Tema: Ældreboliger

- Grøndals Ældreboliger er en lille bo-
ligafdeling med 20 boliger. Nogle af 
beboerne kender selvfølgelig hinan-
den, men der er ikke tradition for at 
mødes til fælles aktiviteter. Jeg kan 
hjælpe med at skabe større livskvalitet. 
Som en begyndelse har vi nu fælles-
spisning en gang om måneden og har 
også holdt en påskefrokost, fortæller 
hun. 

Rollator-tyveri og 
sygdoms-snak
Marianne hjælper også med helt prak-
tiske ting som f.eks. den dag, en bebo-
er fik stjålet sin rollator:

- Det er svært at håndtere at ringe til 
politi og forsikring, specielt når man 
ikke hører så godt. Så kan panikken 
hurtigt melde sig, forklarer hun.

Andre opgaver i den første tid har væ-
ret at skifte batterierne ud til fjernbe-
tjeningen til et TV og skrive en anke 
til kommunen over afslag på en el-
scooter. Og så er der den personlige 
kontakt og samtale:

- Mange har brug for at tale om ting, 
der bekymrer dem. Sygdom, angst el-
ler sorg. Det er en stor del af opgaven, 
siger den sociale vicevært.

Et mini-samfund
Generelt oplever Marianne, at beboer-
ne i begge boligafdelinger har stor om-
sorg for hinanden og ser det som et 
godt fundament at bygge på. 

- De fungerer faktisk som et lille mini-
samfund med mange forskellige per-
sonligheder. De holder øje med hinan-
den og er hurtige til at se, hvis noget 
ikke er, som det plejer at være. De 

Hvad laver en social vicevært?

En social vicevært udfylder tomrummet, hvor både hjemmeplejen 
og ”viceværten” må melde pas. Det er helt praktiske ting som f.eks. 
at kontakte offentlige myndigheder og hjælpe med at hænge gar-
diner op efter vask. Det er samtaler om glæder og bekymringer. Og 
det er koordinering af aktiviteter, der skaber sammenhold og tryghed 
blandt beboerne.  

Ansættelse af en social vicevært i Grøndals Ældreboliger og Livor-
noparken er et 3-årigt forsøg, der finansieres af Landsbyggefonden, 
Samvirkende Boligselskaber og boligafdelingerne, mens Køben-
havns Kommune støtter projektet med penge til aktiviteter og indret-
ning af lokaler. På sigt er det tanken, at boligafdelingerne selv skal 
betale hele lønudgiften.

kommer og fortæller mig, hvis de er 
bekymrede for en anden beboer.

Finde fælles interesser
I den kommende tid vil Marianne invi-
tere sig selv på besøg hos alle beboer-
ne i de to boligafdelinger. Formålet er 
at få en snak om interesser og drøm-
me, som vil give hende mulighed for at 
koordinere og sætte aktiviteter i gang 
blandt beboerne. 

- En dame på omkring 90 år er f.eks. i 
gang med at læse Stig Larssons trilogi, 

og jeg tænker, at der måske er basis for 
at etablere en læsegruppe, men det vil 
mine besøg hos beboerne vise, forkla-
rer hun. 

En beboer, Grethe, banker på og har 
medbragt pandekager. De to ”handy-
men” tager en pause, og Marianne 
skænker kaffe i kopperne. Døren står 
åben, og solen skinner ind på Ikea-pak-
kerne på gulvet. Snart er også lokalerne 
i Livornoparken klar, så den sociale vi-
cevært kan ”flytte ind”. 

Fællesspisning i 
Grøndals Ældreboliger.
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”I den lejlighed, jeg flyttede fra, betalte 
jeg kun 3.000 kr. om måneden, og nu 
skal jeg til at betale næsten det dobbel-
te. Hvorfor skal det være så dyrt?” Det 
er et spørgsmål, man ofte hører stillet 
på budgetmøderne i ældreboligafdelin-
gerne. Det kan synes urimeligt, at fol-
kepensionister skal betale de dyreste 
huslejer - og det er et faktum, at husle-
jen i ældreboligafdelingerne er blandt 
de højeste i SAB. 

Tre grunde
Der er mindst tre grunde til, at SAB ś 
ældreboliger er dyrere end andre boli-
ger i SAB.

Udgifter fra afdelingernes 
opførelse
Den første grund er ældreboligernes 
store nettokapitaludgifter. Alle SAB ś 
fem ældreboligafdelinger er enten om-
bygget til ældreboliger eller nyopført i 
1990 érne. Netop den periode var en 
højrente periode, hvor lånefinansierin-
gen var meget ugunstig. Det betyder, at 
afdelingerne fortsat betaler renter af 
nogle meget dyre lån. 

Man ser det mest tydeligt, når man ser 
på de såkaldte ”lagkagebudgetter”, der 
er optrykt på forsiden af de budgetter, 
der sendes ud til alle beboere inden for-
årets afdelingsmøde. ”Lagkagebudget-
terne” viser fordelingen mellem de stør-
ste udgiftsposter i budgettet. Her kan 
man se, at den blå del af lagkagen, som 
viser nettokapitaludgifterne, udgør en 
tredjedel eller mere af budgettet i æl-
dreboligafdelingerne, mens det i en ty-
pisk SAB-afdeling fra 40 érne eller 
60 érne kun udgør en tyvendedel eller 
mindre.

For f.eks. Grøndals Ældreboliger gør 
det sig desuden gældende, at det er en 

Hvorfor er ældreboligerne så dyre?

Af forretningsfører Anne Mette F. Svendsen, afs@kab-bolig.dk

Eksempler på huslejer i SAB for budgetåret 2009/2010

 Familieboliger Stefansgård Wittenberghus

 Årlig husleje pr. m²  604 kr. 631 kr.

 Månedlig husleje for 50 m² bolig 2.516 kr. 2.629 kr.

 Ældreboliger Grøndals Ældreboliger Voldboligerne

 Årlig husleje pr. m² 1.223 kr. 1.041 kr.

 Månedlig husleje for 50 m² bolig 5.095 kr. 4.337 kr.

Figuren viser, at huslejen i ældreboligerne er væsentlig højere end i familieboligerne. Det 
skal dog nævnes, at de ældre familieboligafdelinger står overfor omfattende renoveringer i 
de kommende år.

forholdsvis lille afdeling, der er lidt dy-
rere at opføre og drive, fordi der er fær-
re lejemål til at betale grundomkostnin-
gerne.

Krav om handicap-venlighed
Den anden grund til, at ældreboligerne 
er dyrere at bygge end andre boliger, 
har at gøre med de krav, der stilles til 
ældreboliger om tilgængelighed eller 
handicap-venlighed. 

I langt de fleste opgange er der installe-
ret elevator. En elevator er både med til 
at fordyre et byggeri, når det opføres, 
men koster også ekstra i resten af en 
ejendoms levetid, fordi der hvert år skal 
afsættes penge til driften af en elevator. 
Den bruger strøm, skal have jævnlige 
eftersyn og skal af og til repareres.

Der stilles også krav til indretning af 
badeværelserne i ældreboligerne. Et 
handicapvenligt badeværelse skal være 
ca. 6 m² stort, for at en kørestol skal 
kunne vende og for at give plads til, at 
en hjælper kan assistere med badning. 

Badeværelset skal også være indrettet, 
så der er plads til hjælpemidler og mu-
lighed for at sætte støttegelændere og 
håndtag op. 

Endelig skal en ældrebolig være forsy-
net med et nødkaldeanlæg, så beboeren 
eller andre hurtigt kan tilkalde hjælp fra 
en alarmcentral.

Flere ejendomsfunktionærer
Den tredje grund er, at bemandingen af 
ejendomskontoret i en ældreboligafde-
ling altid er lidt højere end i almindeli-
ge boligafdelinger. Det skyldes især, at 
der er mange flere ind- og fraflytninger 
i løbet af et år. Hver gang en beboer 
flytter eller dør, skal ejendomskontoret 
syne lejligheden, eventuelt fremvise 
den for nye indflyttere og bestille hånd-
værkere og sætte arbejder i gang. 

Endelig er der også en erfaring for, at 
beboerne i ældreboligafdelingerne 
trækker lidt mere på ejendomskontoret 
med forskellige mindre praktiske op-
gaver.
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Angivet i %

Henlæggelser
18,32%

Ekstraordinære udgifter
2,45%

Faste og offentlige udgifter
27,57%

Variable udgifter
14,22%

Nettokapitaludgifter
37,44%

Angivet i %
Nettokapitaludgifter

2,14%

Faste og offentlige udgifter
43,49%

Ekstraordinære udgifter
7,01%

Variable udgifter
19,78%

Henlæggelser
27,58%

Angivet i %

Faste og offentlige udgifter
41,17%

Variable udgifter
18,26%

Henlæggelser
25,63%

Ekstraordinære udgifter
9,38%

Nettokapitaludgifter
5,55%

Angivet i %

Faste og offentlige udgifter
24,74%

Variable udgifter
16,79%

Henlæggelser
15,49%

Ekstraordinære udgifter
2,05%

Nettokapitaludgifter
40,93%

Wittenberghus
opført i 1962

Voldboligerne
ombygget i 1992

Tema: Ældreboliger

Stefansgård 
opført i 1942

Grøndals 
Ældreboliger
opført i 1995

Fraflytningsstatistik for SAB´s 
familieboligafdelinger og pleje- 
og ældreboligafdelinger

  Familie- Ældre-
  boliger boliger

 2007 11,6 % 20 %

 2008 11,5 % 16,8 %

Et plaster på såret?
Langt de fleste beboere i pleje- og æl-
dreboligerne kan få en forhøjet bolig-
ydelse, der gør det muligt at betale hus-
lejen alligevel. Boligydelsen til pleje- 
og ældreboliger er netop højere, fordi 
man kun kan blive visiteret til en pleje- 
eller ældrebolig, hvis man har et behov 
for denne type bolig og derfor er tvun-
get til at flytte. Boligydelsen beregnes 
dog stadig individuelt på baggrund af 
indkomst, antal m² m.m., og det er der-
for langt fra sikkert, at man kan komme 
til at bo lige så billigt, som man gjorde 
før.

Eksempler på lagkager 
fra de fire afdelinger

Nettokapitaludgifterne (blå farve) er væ-
sentlig højere i ældreboligafdelingerne (de 
to nederste lagkager) sammenlignet med fa-
milieboligafdelingerne (de to øverste lagka-
ger). Det er en af årsagerne til den højere 
husleje i ældreboligafdelingerne. 
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”Jeg skal simpelthen bo herude på ter-
rassen om sommeren”, siger Brit Buch-
have og stråler om kap med solen, der 
denne forårsdag står højt over Vanløse. 
I påsken flyttede Brit ind i en af de ny-
renoverede tagboliger i Stilledal med 
udgang til en tagterrasse på 30 kvadrat-
meter. Kun to boliger i boligafdelingen 
får så store terrasser efter renoveringen. 
Den gennemgribende og eksperimente-
rende ombygning af boligerne i Stille-
dal har været i gang siden 2007, og de 
første boliger blev indflyttet i marts 
2009. Samtlige boliger forventes færdi-
ge i sensommeren 2009.  

Denne april-dag er der ikke en vind, 
der rører sig, og luften står stille på tag-

Oven på et tilbygget tårn er der blevet plads 
til en fantastisk tagterrasse

terrassen. ”Jeg skal bruge terrassen til 
en masse grill-aftener med venner og 
familie. Housewarmingen skal da også 
holdes herude. Og så har jeg planer om 
at sætte en hængekøje op”, siger Brit. 
Hun er 29 år og arbejder til daglig som 
tekstforfatter i et reklamebureau. 

Ud over terrassen er lyset en af de ting, 
som Brit er allermest glad for ved sin 
nye bolig. ”Jeg var lidt bekymret for, 
om skråvæggene vil gøre lejligheden 
mørk, men der er virkelig et godt lys i 
de åbne gennemlyste rum”, siger hun.  

Højttalere på hemsen
Senere på sommeren flytter kæresten 
fra Jylland ind i den rummelige tagbo-

lig. De 82 kvadratmeter er fordelt på to 
værelser og et stort åbent køkken/alrum 
med plads til både spisebord og sofa-
arran gement. Fra både stue og det ene 
værelse er der adgang til to hemse. 

”Jeg havde mange planer for, hvad hem-
sene skulle bruges til, men jeg måtte re-
vurdere, fordi loftshøjden blev ændret 
undervejs. En sparerunde i byggeriet 
betød, at taget alligevel ikke blev hævet 
som planlagt”, forklarer Brit. Den ene 
hems får kæresten til sine store højtta-
lere. Den anden skal bruges til en hyg-
geplads, hvor veninder fra Jylland kan 
overnatte, eller man kan ligge og læse 
en god bog. Og så er der plads til at 
pakke vintertøjet væk i en kommode.  

På toppen i Stilledal

- Jeg har drømt om at have altan, siden jeg 
flyttede hjemmefra. Jeg får nok aldrig en 
større end denne, siger Brit Buchhave, be-
boer i Stilledal. Fotos: Annette Sadolin.

                    Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 
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Huslejen i tagboligen på 82 
kvadratmeter er ca. 5.200 kr. 
om måneden uden forbrug af 
varme m.v.

Sammenlægning af boliger 
reducerer antallet af boliger i 
Stilldal fra 99 før renoveringen 
til 77 efter. Renoveringen kan 
gennemføres uden drastiske 
huslejestigninger bl.a. som 
følge af støtte fra Landsbygge-
fonden. 

Renoveringen af Stilledal er 
et demonstrationsprojekt. En 
eksperimenterende renovering 
hvor der udvikles metoder, 
som også kan bruges i andre 
bebyggelser fra samme tid. 

Genhuset i 6 måneder
Renoveringen af Stilledal har været 
længe undervejs, og beboerne har gen-
nemgået en hård periode med genhus-
ning og byggerod.

”Mange beboere synes, at det har været 
rigtig svært at leve i støv og støj så læn-
ge. Der har også været mange tidsplan-
ændringer undervejs, som hele tiden 
har skubbet projektet til stor frustration 
for os beboere. Personligt synes jeg, at 
det var en fordel at blive genhuset frem 
for, som først planlagt, at beboerne i en 
del af boligerne skulle blive boende un-
der renoveringen med adgang til toilet- 
og badevogne. Det var jeg glad for at 
slippe for”, siger Brit. Hun var genhuset 
i et halvt år i en anden bolig i Stilledal. 

Tilskud til flytningerne
Begge flytninger har Brit klaret med 
3x34 og gode venners hjælp. Alle bebo-
ere i Stilledal har fået et beløb til flyt-
ning afhængig af boligstørrelsen. De 
ældre beboere har fået mulighed for at 
vælge at benytte et udvalgt flyttefirma i 
stedet for et beløb til flytningen.

”Ordningen har fungeret. Det er dyrt at 
flytte og specielt, når man skal flytte 
flere gange indenfor kort tid. Måske 
skal køleskabet skiftes ud, fordi det ik-
ke passer i den nye bolig, eller der er 

andre uforudsete udgifter. Tankerne 
bag ordningen er fin, og det har været 
en nødvendig hjælp for mange beboe-
re”, siger Brit. 

Vokset op i KAB
Brit Buchhave er en rigtig ”KAB’er”. 
Hele sit liv har hun boet i KAB-admini-
strerede boliger. Hun tilbragte barn-
dommen i Bakkehusene i Københavns 
Nordvest-kvarter, der er et Parlamenta-
risk Selskab og et af de første byggeri-
er, opført af KAB. Forældrene sørgede 

for at skrive Brit op på venteliste i 
KAB, og da selvstændighedsalderen 
satte ind, fik den unge Brit egen bolig i 
Jyllandshuse i Vanløse. Her boede hun 
knap fire år, indtil en kæreste fik lokket 
hende til et kort besøg i en privat an-
delsbolig. Heldigvis havde Brit købt et 
boliggarantibevis og fik hurtigt en an-
den KAB-bolig, da forholdet brast. Det 
blev en 2-værelses i Stilledal. Resten af 
historien kender I: to interne flytninger 
førte Brit til den fantastiske bolig på 
toppen i Stilledal. 

De øvrige tagboliger er forsynet med mindre kvistaltaner.

Tagvinduerne giver lys på hemsene og gennemlyste rum i boligen.
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SAB har gode erfaringer med at udføre 
en prøvebolig før en større renovering. 
Arkitekterne kalder det også for en 
”mock-up”. I Stilledal var prøveboligen 
en stor succes, og mange beboere var 
forbi og se, hvordan stregerne på teg-
ningerne egentlig tager sig ud i virke-
ligheden. Et nyt projekt i SAB handler 
om at udføre modeller i fuld størrelse 
indenfor forskellige løsningsmodeller. 
Projektet kaldes for ”1:1 modelprojek-
tet”. De første modeller vil vise forskel-
lige eksempler på modernisering af 
2-rums boliger og lejlighedssammen-
lægning og skal udføres i Sjællandshu-
se i Københavns sydvestkvarter. 

Bolig-modeller i Sjællandshuse
Nyt projekt vil skabe modeller i fuld størrelse, 
så bestyrelser og beboere kan se forskellige løsninger 
på for eksempel lejlighedssammenlægning

Fremtidssikring
Projektet er et såkaldt ”kølvands-pro-
jekt” opstået i kølvandet af SAB’s 
Fremtidssikringsprojekt. Takket være 
Fremtidssikringsprojektet har hver en-
kelt boligafdeling i SAB nu et godt 
overblik over mulige tiltag, som kan 
være med til at sikre, at boligerne også i 
fremtiden vil være attraktive for for-
skellige familietyper. Imidlertid er en 
del af de foreslåede fremtidssikrings-
løsninger meget dyre, og det kan også 
være svært at overskue præcis, hvilken 
løsningsmodel man skal vælge i den en-
kelte boligafdeling. Her kommer 1:1 
modelprojektet ind i billedet. 

- Det er svært at ommøblere sin egen 
stue. Det er svært at forestille sig, at det 
kan være anderledes. 1:1 modelprojek-
tet skal være et redskab, der kan hjælpe 
afdelingsbestyrelserne i arbejdet med 
boligafdelingens handleplan, siger Jo-
nas Mørch Cohen, forretningsfører i 
SAB og ansvarlig for projektet. 

Dyre og billige løsninger
Projektet består af 9 forskellige tema-
projekter. Det første tema, som efter 
planen skal gennemføres i Sjællandshu-
se, kaldes for ”ABC-løsninger”. Som 
navnet antyder, er formålet at vise for-
skellige løsningsmodeller, både dyre og 
billige. 

Model af Lading Arkitekter + konsulenter A/S : ABC-løsningen

Løsning A:
- 2 rum, ca. 57 m²
- Uændret 
  lejlighedsplan
- Moderniseret     
  køkken og bad

Løsning B:
- 2 rum, ca. 57 m²
- Ny indretning
- Nyt bad
- Spisekøkken

                     Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 
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- Det behøver ikke at være den dyre 
model hver gang. Med mindre løsnin-
ger kan vi sætte mere i gang. Økonomi-
en må ikke blive en stopklods for forny-
else og modernisering, forklarer Jonas 
Mørch Cohen. 

Projektet i Sjællandshuse
I Sjællandshuse er det planen at gen-
nemføre tre forskellige renoveringsmo-
deller for en 2-rums bolig. En billig løs-
ning hvor rumfordelingen ikke ændres, 
en lidt dyrere hvor badeværelset er flyt-
tet og køkkenet udvidet, og den dyre 
model med helt ny indretning, køkken/
alrum, ændret placering af badeværelse 
og eventuelt altan eller fransk altan.

Yderligere gennemføres en sammen-
lægning af to 2-rums boliger og en 
sammenlægning af en 2-rums bolig 
med tagrummet over boligen. Altså i alt 
fem boliger bliver modelboliger, som 
kan vises frem for bestyrelsesmedlem-
mer i andre boligafdelinger, som går 
med tanker om at renovere og sammen-
lægge boliger.  

Fordel at deltage
Beboerne i Sjællandshuse godkendte på 
et afdelingsmøde den 14. maj 2009, at 
bestyrelse og administration gennemfø-
rer forundersøgelser til projektet. På et 
senere tidspunkt vil der blive afholdt 
endnu et møde, hvor beboerne skal tage 

stilling til selve projektet. For boligaf-
delingen – i dette tilfælde Sjællandshu-
se - er det en fordel at deltage i projek-
tet, fordi en række nødvendige forun-
dersøgelser bliver betalt via projektet. 
Det er penge, der er sparet, hvis bolig-
afdelingen vil gennemføre renovering 
af flere boliger. Modelprojektet i Sjæl-
landshuse vil anslået koste ca. 5,1 mio. 
kr., heraf bidrager Københavns Kom-
munes byfornyelsespulje med 2,2 mio.
kr., og SAB er lige nu ved at undersøge, 
om der kan opnås yderligere støtte til 
projektet. Der kan blive tale om senere 
at sætte modelprojekter i gang i andre 
boligafdelinger afhængig af erfaringer-
ne fra Sjællandshuse.

Løsning C:
- 2 rum, ca. 57 m²
- Ny indretning
- Nyt bad
- Køkken/alrum
- Værelse
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Godt et år efter de attraktive kanalboli-
ger i Askholm i Sluseholmen stod fær-
dige, blev det klart for Samvirkende 
Boligselskaber (SAB), at selskabet måt-
te handle. Halvdelen af de 69 boliger 
var stadig ikke udlejet og skabte et hus-
lejetab på 400.000 kr. hver måned. Ikke 
en holdbar situation for en almen bolig-
afdeling. For at tiltrække flere boligsø-
gende besluttede selskabet at nedsætte 
huslejen med op til 20 % med virkning 
fra den 1. april 2009. 

- Det var ikke en nem beslutning, men 
en boligorganisation har pligt til at 
hjælpe boligafdelinger i nød. Det er en 
del af hele solidaritetsprincippet i vores 
fonde i den almene sektor, siger Ritta 
Fischer Jensen, formand for Samvirken-
de Boligselskaber.

Huslejenedsættelsen finansieres som et 
rente- og afdragsfrit lån fra selskabets 
dispositionsfond. Lejen optrappes grad-
vist over i alt 8 år med første husleje-
stigning i 2011.

 

Effektiv huslejenedsættelse 
i Askholm
Det virkede at sætte huslejen ned i de nye kanalboliger i 
Sluseholmen. Nu er alle boligerne lejet ud eller reserveret

Huslejenedsættelse i Askholm

Huslejenedsættelsen varierer fra 643 kr. til 2.200 kr. alt efter størrelse 
og herlighedsværdi.

Eksempel: 
110 m² på Sluseholmen sættes ned med 2.200 kr.
Husleje før: 11.245 kr. om måneden
Husleje nu: 9.045 kr. om måneden 

Askholm blev godkendt som et af de sidste byggerier, inden ramme-
beløbet for alment nybyggeri blev genindført. Efter huslejenedsættel-
sen svarer huslejen i Askholm til tilsvarende nybyggerier i området, 
der er opført indenfor rammebeløbet. 

- Vores beslutning skal sammenholdes 
med, at vi jo ellers ville være nødt til at 
dække lejetabet i boligafdelingen. I ste-
det for at betale for tomme boliger ville 
vi hellere nedsætte lejen og vende nega-

tive penge til positive, forklarer Ritta 
Fischer Jensen. 

Det virker
Når boligorganisationen ventede næsten 
et år med at træffe den svære beslut-
ning, skyldes det, at interessen for boli-
gerne gennem hele forløbet var stor, 
fortæller formanden:

- Medarbejdere i Udlejningen i KAB 
har gjort en kæmpe indsats, og både 
åbent-hus arrangementer og fremvis-
ninger har trukket rigtig mange interes-
serede til. 

Og noget tyder på, at boligerne er efter-
tragtede, for efter nedsættelsen af hus-
lejen er alle ledige boliger i Askholm 
reserveret. Ja, der er endda venteliste. 
Alle indflyttere skal dog godkendes af 
Københavns Kommune.

Foto: Marianne Svolgaard.

                     Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 
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Vinder af 
SAB-sjov

Vinderen af konkurrencen ”SAB-
sjov” i bladet fra marts 2009 er:

Jørgen Jørner
Husum Vænge 30, 2.th.
2700 Brønshøj

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

20 børn og unge i alderen 7-16 år mødte 
den 14. april 2009 op til et børne- og 
ungemøde for at komme med deres ide-
er til afdelingens fremtid inden det årli-
ge afdelingsmøde i Grøndalslund. Der 
er ca. 100 børn og unge under 18 år i af-
delingen, så 20 % var altså mødt op - et 
noget højere fremmøde end ved mange 
afdelingsmøder! 

          Af specialkonsulent Mette-Lise Djupdræt, mls@kab-bolig.dk

Børn og unge sprudler 
af gode ideer
I forbindelse med SAB´s beboer-
demokratiprojekt inviterede afdelings-
bestyrelsen i Grøndalslund til børne- 
og ungemøde

Entusiasmen blandt de fremmødte var 
stor, og der kom masser af ideer på tav-
len, bl.a. en fest for børn og unge, en 
fodboldklub, et større fodboldbur, en ny 
legeplads med gynger, nye bænke og et 
rygerum for voksne (så de ikke behøver 
ryge i lejligheden...!). Ideerne blev præ-
senteret for de voksne beboere på afde-
lingsmødet i slutningen af april - og nu 
håber vi så, at nogle af dem kan blive 
realiseret!Foto: Mogens Hansen.
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Navn:

Adresse:

Post-nr. og By:

Der er fire forskellige opgaver, som er tænkt til forskel-
lige aldersgrupper - små og store børn samt voksne.
Voksne skal løse alle fire opgaver for at deltage i
lodtrækningen om gevinst. Hvis man er barn og går i
skole, skal man løse mindst to af opgaverne.
Hvis man ikke går i skole endnu, behøver man kun at
løse en af opgaverne for at deltage.
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- for hele familienSAB
sjov

OPGAVE 4:
Skriv kodeordet -dvs. bogstaverne i de nummerede felter.

Du kan også indsende dine løsninger på
opgaverne pr. e-mail: asa@kab-bolig.dk
Læs på bagsiden om, hvordan du skal gøre.

Indsend hele siden til:
KAB,Vester Voldgade 17, 1552 København V,
senest Fredag den 31. juli 2009 
Mærk kuverten “SAB-sjov”.

Den først udtrukne rigtige løsning vinder et
gavekort til en værdi af 300 kr.

Alder bedes 
oplyst, hvis du 
ikke har løst alle 
opgaver:

... En dreng - der hed Helge - sad på gulvet i sit værelse
og legede med små brandbiler med stiger og slanger.
Hans mor kom pludseligt ind på værelset og krævede, at
han skulle finde en kam eller børste og rede håret, for de
skulle på Zoologisk Museum.
“Jamen, så får jeg ikke tid til at læse lektier sammen med
Katrine”, sagde Helge.
“Åh, lad være med at skabe dig” sagde 
hans mor, og tilføjede: “I kan vel øve 
jer på de tabeller når vi kommer hjem”...

C
O

PY
R

IG
H

T:O
LES

FO
R

LA
G

&
T

EG
N

EST
U

E
(2-2009)

OPGAVE 3: Spejlbilledet
Silas er helt klar til at holde sommerferie, og står og 
nyder sit nye tøj foran spejlet. Men hov, der er noget galt.
På spejlbilledet mangler 6 små ting. Prøv om du kan finde dem?
Sæt en tydelig cirkel om. (Ved mail-svar må du skrive de ting der mangler).

OPGAVE 1:
Det lange reb
Hvor mange knuder vil
der komme på rebet,
hvis du forestiller dig, at
to personer trækker i
hver sin ende.

Skriv svaret/antallet
her:

OPGAVE 2: En mærkelig historie
Siden ovenfor er et uddrag af en bog om en dreng der hedder Helge.
Der er det mærkelige ved teksten, at der gemmer sig en masse dyr i de
mange ord, eller kombinationer af “nabo-ord”. Prøv om du kan finde
mindst 8 dyr. Sæt streg under.
(Ved mail-svar må du skrive en liste med dyrene)


