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Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Forårspakke 
og handleplaner

Foto: Thomas Brolyng Steen.

Så er den længe ventede skattereform 
blevet til i samarbejde mellem regerings-
partierne og DF. Man har været i det po-
etiske hjørne og kaldt den en ”forårspak-
ke”, men som alle ved, kan foråret væ-
re rigtig lunefuldt. Flertallet af beboerne 
i de almene boliger vil nok føle, at der er 
flere regnbyger og slud end solskinsti-
mer i den pakke. 

Hvis man hører til i den indkomstgrup-
pe, hvor man stort set bruger hele sin løn 
eller pension til at leve for, så vil regne-
stykket nok ende med at gå i minus. En 
lille skattelettelse skal vejes op mod sti-
gende afgifter på vand, el og varme. 
Den grønne check vil knap nok dække 
stigningerne til det direkte forbrug. Er-
hvervslivet skal have dækning for stigen-
de omkostninger. Forligspartierne har 
planer om, at der skal betales moms for 
boligadministration. Det vil også få ind-
flydelse på huslejeudviklingen. Hvis der 
ikke samtidig sker et løft i den person-
lige boligstøtte, vil mange (især enlige) 
opleve, at de når loftet for huslejetilskud 
og derfor ikke får støtte til stigningerne. 
Kort sagt, det bliver dyrere at leve.

Fremtidssikring – fra projekt 
til handling – hvor skal pen-
gene komme fra?
SAB har gennem flere år arbejdet med 
fremtidssikring. Langt de fleste boligaf-
delinger har vedtaget handleplaner. De 
giver et overblik over, hvilke vedlige-
holdelsesopgaver og fornyelser, der er 
brug for i afdelingen, det giver også en 
viden om, hvor store økonomiske res-

sourcer der vil være behov for i de kom-
mende år. Det handler om mange, man-
ge millioner. 

Et spørgsmål, der ofte høres på afde-
lingsmøderne, er: hvem skal dog betale 
alle de penge? Det korte svar er, det skal 
beboerne. Hvis der ikke er tilstrækkelige 
henlæggelser, må det ske ved forhøjelse 
af huslejen. Til større renoveringer eller 
forbedringer kan der optages lån. 

Næste spørgsmål: hvad med alle de pen-
ge, der er i Landsbyggefonden. Det er 
jo beboerne, der har indbetalt dem. Så 
kan vi vel få noget støtte. Der er vist og-
så noget med, at staten og kommunerne 
kan give noget støtte.

Ja, der kan søges støtte fra Landsbygge-
fonden indenfor forskellige regler, der er 
fastlagt i lovgivningen. Men behovet er 
langt større end de beløb, der er til rådig-
hed. Det skyldes ikke mindst, at et fler-
tal i Folketinget har påtvunget Lands-
byggefonden en række udgifter, som tid-
ligere var statens. Situationen er derfor, 
at der er disponeret over pengene i fle-
re år frem. Staten fastlægger hvor stort 
et beløb, der kan disponeres til støtte for 
eksisterende boligafdelinger. Landsbyg-
gefonden har aktuelt ansøgninger lig-
gende, som er næsten det dobbelte af, 
hvad der er til rådighed. Derfor må man 
meget nøje prioritere, hvad der støttes og 
med hvor stor en andel. 

Det gælder også den pulje, som kaldes 
boligorganisationens trækningsret. Det 

er en pulje, som kommer fra de A- og G-
indskud, som boligafdelingerne indbeta-
ler gennem huslejen. SAB har et særligt 
udvalg, som behandler alle ansøgnin-
ger fra afdelingerne. Der gives ikke til-
skud til vedligeholdelsesarbejder, og der 
er visse nødvendige forbedringer, som 
prioriteres ved tildelingen af støtte. SAB 
modtager så mange relevante ansøgnin-
ger, at det er nødvendigt at nedsætte til-
skuddet til de enkelte projekter. Bolig-
afdelingen skal altid betale mindst 33 % 
selv.

Netop derfor er det så vigtigt, at I på je-
res budgetmøder tager handleplanerne 
med ind i debatten. Det er et uvurderligt 
redskab til at prioritere, hvad jeres pen-
ge skal bruges til. Når I skal gennem-
føre nogle af de ”nødvendige” opgaver, 
skal I dog ikke glemme at se på de visio-
nære ideer, der også findes i planen. Det 
vil ofte være en god idé at implementere 
nogle af dem i de konkrete forbedrings-
projekter. 

Det er også et godt dokumentationsma-
teriale til at illustrere, hvor stærkt beho-
vet er for, at de almene boligafdelinger 
får en større andel af de midler, som be-
boerne indbetaler til Landsbyggefonden. 
Nybyggeriet udgør under 1 % af den 
samlede boligmasse. Det er vigtigt at be-
vare og forbedre eksisterende boliger. 

I ”forårspakken” indgik en aftale om, at 
der skal ydes støtte til private boliger for 
1,5 milliarder. Dansk Folkeparti modsat-
te sig, at de skulle øremærkes til f.eks. 
energirenoveringer. Boligejerne kan til-
syneladende få tilskud til hvad som helst 
i deres bolig. Det vil virkelig være at føje 
spot til skade, hvis de nødvendige ener-
girenoveringer, som staten tilsyneladen-
de er meget interesseret i, skal dækkes af 
Landsbyggefonden i den almene sektor. 
Det vil endnu en gang svare til at fodre 
hunden med dens egen hale. 
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Af Gry Abrahamsen, kommunikationsmedarbejder, Områdesekretariatet i Tingbjerg

For et år siden var eleverne i 7A og 7B 
på Tingbjerg Heldagsskole ikke gode 
venner. Kontakten mellem eleverne i de 
to klasser var dårlig. Det skulle der gø-
res noget ved. Derfor igangsatte Ting-
bjerg Heldagsskole sammen med ele-
verne, deres forældre og kommunika-
tionsbureauet zoomstory et forløb, der 
netop er kulmineret med premiere på 
filmen ”Vi er bedre end vores rygte”.

Forskellighed er blevet en 
styrke
Forløbet har med fokus på fællesskab og 
forskellighed styrket særligt elevernes, 
men også forældrenes, evner til at arbej-
de sammen på kryds og tværs. Sammen 
har de skabt små historier over ord som 
f.eks. samarbejde og hjælpsomhed, som 
de derefter har filmet. 

Opgaven har haft facetter fra at finde 
på en historie over at fordele rollerne til 
at finde ud af det praktiske og tekniske 
i at filme. Det har fordret et tæt samar-
bejde eleverne imellem. 

Ibadete, Mevlyde, Amira og Sara fra 
7A er stolte over deres indsats. ”Det har 
været sjovt at lave film”. De suppleres af 
deres klassekammerat Volkan: ”Vi har 
nydt at se hinandens film. Vi har grinet 
meget”. Det intensive fokus på samar-
bejde har rystet eleverne godt og grun-
digt sammen. De fortæller samstem-
mende, at de er blevet bedre til at være 
sammen, og at der er blevet mere stille i 
klassen, når der undervises.

Tid til fest
SAB og SAB-bladet vil gerne beløn-
ne 7. klasserne for deres koncentrerede 

indsats undervejs og det gode resultat. 
Derfor har formand for organisations-
bestyrelsen, Ritta Fischer Jensen, over-
rakt klasserne en check på 1.000 kroner 
med ordene: ”Tillykke til jer. Min tanke 
var først, at checken skulle være præ-
mie for "den bedste film". Men i stedet 
skal den gå til jer alle sammen. For det-
te projekts bedste resultat er den større 
forståelse for andre og det stærke fæl-
lesskab på tværs, I har opnået. Pengene 
kan I bruge til at købe noget, som I øn-
sker jer, eller I kan holde en fest.”

Filmprojekt ryster elever sammen

”Filmprojektet har faktisk betydet meget for os alle sammen. Vi er blevet 
mere åbne. Det kan vi bruge resten af vores liv.” Det fortæller begejstrede 
elever fra 7. klasserne på Tingbjerg Heldagsskole efter i et halvt år at have 
arbejdet med et helt særligt filmprojekt

Se film fra Tingbjerg Heldags-
skole
De mange små film, som elever og 
forældre har skabt på Tingbjerg Hel-
dagsskole, kan ses på www.dinblok.
dk, der redigeres af elever og kom-
munikationsbureauet zoomstory.

Om "Vi er bedre end vores 
rygte"
Projektet er finansieret af Integrati-
onsministeriet, Tingbjerg Heldags-
skole og zoomstory. Såvel repræsen-
tanter for ministeriet som overborg-
mester Ritt Bjerregaard var også 
til stede ved filmpremieren. Sidst-
nævnte holdt tale for skolebørnene 
og de involverede parter.

En glad 7. klasse havde sørget for gaver til deres læremestre fra zoomstory. Foto: Område-
sekretariatet i Tingbjerg.
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Af John B. Sørensen, medlem af organisationsbestyrelsen

SAB"s besty-
relse startede 
drøftelserne 
om fremtids-
sikrings- og 
handleplaner 
for afdelinger-
ne med bag-
grund i et øn-
ske om at have 

et værktøj til afdelingerne og til organi-
sationsbestyrelsen, der på en anderledes 
måde end vores 10-års budgetoversig-
ter kunne give et overblik over afdelin-
gernes behov for vedligeholdelse samt 
få mulighed for at kunne koordinere de 
forskellige elementer. Det var også et 
ønske at få indarbejdet de mere visio-
nære projekter. 

Er det så opnået? Ja, kunne være det 
korte svar.

Det er min oplevelse, at der i de en-
kelte afdelinger, på trods af nogle en-
kelte ”skæverter”, er opnået en bedre 
forståelse og indsigt i afdelingens ved-
ligeholdelsesstand og ikke mindst et 
bedre overblik over, hvilke nødvendige 
projekter der forestår.

Hvad kan det så bruges til?
Det er nu på en skematisk baggrund 
muligt at få et samlet overblik over, 
hvilke projekter der skal udføres og og-
så på hvilke tidspunkter. Det giver en 
enestående mulighed for at kombinere 
disse, således at vi kan udnytte denne 
viden til at kombinere forskellige pro-
jekter. Hvis man f.eks. ønsker en ud-
skiftning af køkkener, ville det være re-
levant at kigge på om faldstammer eller 
stigstrenge alligevel stod overfor en ud-
skiftning i nærmeste fremtid, således at 
man på denne måde ville kunne billig-
gøre dette.   

Et godt redskab
Handleplanerne er også et rigtigt godt 
redskab til at få prioriteret de forskelli-
ge projekter.

 Handleplanerne har givet organisa-
tionsbestyrelsen et unikt redskab til at 
kunne overskue, hvilke projekter de en-
kelte afdelinger har planlagt. Dette gi-
ver en mulighed for at kunne forudse, 
hvilket træk der vil være på vores fæl-
les midler i Landsbyggefonden (træk-
ningsretten), som jo desværre er ble-

vet noget mindre i forbindelse med sta-
tens indhug heri. Der forestår herefter 
en nødvendig drøftelse af vores strate-
gi i forhold til, hvilke projekter der skal 
nyde fremme i forhold til trækningsret-
ten samt niveauet herfor.

Overblik over udgifterne 
De enkelte afdelinger (undtaget nog-
le enkelte) har fået vedtaget handlepla-
ner m.v. på deres afdelingsmøder. Det 
er min opfattelse, at vi har fået et red-
skab, som på en enkel og overskuelig 
måde kan give en forståelse for, hvil-
ke større projekter der er undervejs, så-
ledes at debatten om budgetterne blive 
mere kvalificeret og giver et godt over-
blik over de kommende udgifter, som 
vil udmønte sig i huslejestigninger.   

Jeg er overbevist om, at vi om få år 
vil have udviklet og forbedret fremtids-
sikrings- og handleplanerne således, at 
vi fortsat vil have de bedste mulighe-
der for gode og frugtbare drøftelser om 
vedligeholdelsen og økonomien i vores 
afdelinger.

Hvorfor
skal vi 
have 
fremtidssikringsplaner?

Foto: Colourbox
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           Af Annette Sadolin, kommunikationsmedarbejder

Et stort åbent køkken/alrum har stået 
højt på Alice Hahns ønskeseddel i man-
ge år. Nu har en ny ordning gjort det 
muligt for Alice og andre beboere i Jy-
deholmen i Vanløse at gennemføre mo-
dernisering af badeværelser og køkke-
ner uden selv at optage lån til projekter-
ne. Alice Hahn var blandt de første, der 
indsendte en ansøgning, da ordningen 
blev vedtaget i 2008. I dag kan hun ny-
de sit nye store køkken/alrum.

Ordningen kaldes ”Kollektiv indivi-
duel modernisering” og giver beboerne 
mulighed for at få nyt køkken eller ba-
deværelse mod at betale en mindre hus-
lejeforhøjelse. Det kan lade sig gøre, 
fordi boligafdelingen optager et fælles 
lån for de beboere, der ønsker at moder-
nisere deres bolig, og beboerne betaler 
så lånet tilbage over 20 år via en forhø-

jet husleje. Et nyt køkken til ca. 55.000 
kr. giver f.eks. en huslejeforhøjelse på 
ca. 500 kr. i 20 år.

Suveræn ordning
- Denne ordning er økonomisk suveræn 
for beboerne, fordi der er en stor frihed 
til selv at indrette boligen, og alligevel 
tager du ikke udgiften med dig, hvis du 
flytter, siger Alice Hahn. 

Alice fremhæver den nye ordning 
frem for råderetten, som også giver be-
boere i almene boliger mulighed for 
selv at modernisere og forbedre deres 
bolig. Men råderetten kræver, at beboe-
ren selv optager lån:

- En del beboere i almene boliger har 
ikke selv mulighed for at optage lån i 
banken. Og bankerne er ikke så vilde 
med at låne ud til ombygningsprojekter 

i lejeboliger, og da slet ikke med en lø-
betid på 20 år, siger Alice Hahn.

 
Rammer for arbejdet
Boligafdelingen har sat en række ram-
mer for den ”Kollektive individuelle 
modernisering” i Jydeholmen, da det jo 
er boligafdelingen, som hæfter for lå-
nene, og dermed i sidste ende står med 
ansvaret for arbejdets kvalitet. Det be-
tyder bl.a., at beboerne ikke selv må 
indgå bindende aftaler med håndvær-
kere eller leverandører. Når det gælder 
leverandører, kan beboerne frit vælge 
blandt f.eks. køkkenleverandører, men 
kan også benytte en række attraktive 
aftaler, KAB har indgået med udvalgte 
leverandører. I Jydeholmen er der også 
sat en grænse for, hvor meget beboerne 
kan låne, på 80.000 kr. Arbejderne sæt-
tes i gang en gang om året, og der kan 
udføres 10 projekter på et år. 

Alice Hahns nye køkken/alrum ram-
mer loftet på de 80.000 kr. og vil give 
familien en huslejestigning på ca. 600 
kr. om måneden de næste 20 år. En lil-
le pris for en stor forbedring af boligen, 
mener Alice:

- Efter vi har fået dette her drømme-
køkken, tror jeg, at vi skal bæres ud 
herfra, siger hun og lyser op i et stort 
smil. 

Drømmekøkken for 
små penge
En ny ordning giver beboerne i Jyde-
holmen mulighed for selv at moderni-
sere køkken eller badeværelse mod 
en mindre huslejestigning

Vægge til køkken og entré er brudt ned, 
og hele underetagen i rækkehuset i Jyde-
holmen er omdannet til et stort åbent køk-
ken/alrum. "Min mand kan godt lide at lave 
mad, og jeg kan godt lide at være med, sid-
de og sludre, få et glas vin. Det her køkken 
giver mulighed for det fællesskab omkring 
madlavningen, som vi godt kan lide", siger 
Alice Hahn. Foto: Annette Sadolin. 
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Af Annette Sadolin, kommunikationsmedarbejder

Moderne familier har travlt, og de er 
engageret i mange forskellige sammen-
hænge. Det går ikke så godt i spænd 
med det traditionelle beboerdemokra-
ti, hvor formanden sidder for borden-
den, og deltagerne forventes at sætte tid 
af til mange lange aftenmøder og lan-
ge skrifter, der skal gennemlæses. Men 
måske vil flere beboere gerne være ak-
tive, hvis de kunne nøjes med at arbej-
de med det, der interesserer dem. Det 
kunne være en ny legeplads, altaner el-
ler en fælles markedsdag. Det er bag-
grunden for et nyt projekt i SAB, der 
kaldes beboerdemokratiprojektet. Prin-
cippet er, at afdelingsbestyrelsen udde-

legerer nogle konkrete arbejdsopgaver 
til projektgrupper. Lige nu kører pro-
jektet som forsøg i fire boligafdelinger: 
Abildgården på Amager, Teglværkshav-
nen i Sydhavnen, Elleparken i Valby og 
Grøndalslund i Vanløse. Vi har været 
på besøg i to af boligafdelingerne for at 
høre, hvordan det går.

Petanque og fitness i 
Abildgården
Inger Bengtsen er en af de beboe-
re, som slet ikke er til at stoppe med at 
være aktiv. Hun er 76 år og har boet i 
Abildgården på Amager tæt på et halvt 
århundrede. Hun er bl.a. medlem af af-

delingsbestyrelsen, formand for senior-
klubben, skriver til beboerbladet og 
har et frivilligt job som dansklærer for 
fremmedsprogede. Som super-engage-
ret i sit boligområde falder hun jo fuld-
stændig udenfor projektets målgruppe, 
men hun arbejder aktivt for at fremme 
projektet, som hun ser som vigtigt for 
boligafdelingen:

- Vi vil jo gerne have flere friske 
kræfter ind. Det er vigtigt for boligom-
rådet, siger hun.

Det første møde om beboerdemo-
kratiprojektet blev afholdt i september 
2008, hvor ca. 10 beboere mødte op for 
at deltage. Ikke et imponerende frem-

Beboerdemokrati for alle
Nyt projekt engagerer flere beboere i Abildgården og 
Teglværkshavnen

Inger Bengtsen og naboen Jens Pedersen brænder begge for at etablere en petanquebane i Abildgården. Placeringen af banen, som er på 
14-16 meter, har indtil nu været det vanskelige punkt i processen. Gårdmiljøet i Abildgården er indbydende indrettet med private haver, 
grønne fællesarealer og zoner til leg og hygge. Foto: Annette Sadolin. 
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møde, når man tager i betragtning, at 
afdelingen består af 373 boliger, men 
Inger ser de 10 nye aktive som et po-
sitivt signal for boligafdelingen og for 
projektet.

- Der kom ideer fra folk, som jeg al-
drig havde ventet det fra. Også helt nye 
beboere. Og det er jo bare dejligt, si-
ger Inger.

På mødet blev det besluttet at arbejde 
videre med fire projektgrupper: 
• Etablering af en petanquebane
• Modernisering af legepladsen
• Computercafé
• Indretning af et fitnessrum

Især to af grupperne er godt i gang 
med at realisere de nye ideer. Petanque-
banen forventes at stå klar til sommer, 
og fitnessrummet er godt på vej. I sidst-
nævnte vil beboerne selv deltage aktivt 
i arbejdet med at male et kælderlokale 
– ligesom mange af maskinerne er er-
hvervet via genbrug. 

Inger er aktiv i Petanquegruppen, hvor 
hun bl.a. har fået sin nabo involveret. 

- Det er et alle tiders spil og en akti-
vitet, som alle aldersgrupper kan delta-
ge i. Jeg håber, at vi får mange engage-
ret i at spille, når banen er færdig, siger 
Inger Bengtsen. 

Nabofællesskab i 
Teglværkshavnen 
Lone Ulholm flyttede i efteråret 2007 
ind i den nybyggede boligafdeling Tegl-
værkshavnen i Sydhavnen. Hun kom 
fra et bofællesskab på Midtsjælland og 
var opsat på også i storbyen at deltage 
aktivt i et nabofællesskab. 

- Det var helt fantastisk. På det før-
ste stiftende møde i april 2008 var alle 
boliger repræsenteret, og vi måtte ud i 
kampvalg om bestyrelsesposterne, for-
klarer hun. 

Lone Ulholm var en af de heldige, der 
blev valgt ind i bestyrelsen, og hun er i 
dag formand i boligafdelingen.

- Vi ville bruge den energi og alle de 
gode ideer, der kom frem på det første 
møde. Vi vidste også allerede fra start 
af, at vi var udvalgt til at deltage i de-
mokratiprojektet. Derfor ville vi gerne 
opbygge en anden struktur end den tra-
ditionelle, hvor alt er centreret om be-
styrelsen, forklarer hun.

Bestyrelsen indkaldte derfor kun to 
måneder efter det stiftende møde til et 

ekstraordinært afdelingsmøde, hvor de-
mokratiprojektet var på dagsordenen. På 
mødet kom flere ideer frem, og der blev 
lavet en stor planche med ikke mindre 
end 11 interessegrupper, som beboerne 
kunne skrive sig på. Et medlem af be-
styrelsen deltager i hver interessegruppe 
som tovholder og initiativtager.

- Der mødte ikke ligeså mange op til 
dette møde, ca. 25 beboere, men energi-
en var stadig høj, og de fleste skrev sig 
på en eller flere af grupperne, fortæller 
Lone Ulholm.  

Siden er især fem af interessegrup-
perne kommet godt i gang. Det er:

Drys-drys. Friske krydderurter giver smag i den orientalske gryde. Spiseklubben i Tegl-
værkshavnen lægger vægt på at lave sund og økologisk mad. Foto: Thomas Brolyng Steen.

• Indretning af fælleshuset
• Fælles arrangementer
• Kulturgruppen
• Vand og havn
• Hjemmeside 

Fælleshusgruppen har fået indkøbt 
borde og stole og køkkenting, således at 
huset nu fungerer og bliver brugt til so-
ciale arrangementer for beboerne. 

- Fællesarrangementerne er kommet 
godt i gang. Vi er nu 9 familier, der mø-
des hver 14. dag og spiser sammen. Og 
vi har også holdt en sommerfest, en 
konfektlavningsdag, og så har vi et fit-
ness-hold, forklarer Lone Ulholm.
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Kulturgruppen er bl.a. i gang med at 
planlægge vekslende udstillinger i bo-
ligafdelingens helt unikke fælleshus, og 
hjemmesidegruppen har allerede fået 
www.kab-teglvaerkshavnen.dk i luften 
med mange gode og nyttige oplysninger 
og funktionaliteter.

Vand og havn-gruppen er en kajak-
klub for de ca. 15 beboere, der har ka-
jak. Gruppen har allerede udarbejdet et 
oplæg til sommer/vinter parkering af 
kajakker i bebyggelsen, men retnings-
linierne skal godkendes i den fælles 
ejerforening, da Teglværkshavnen er 
et blandet byggeri af både ejer- og leje-
boliger.

- Det kan være en kilde til frustration 
blandt de aktive, når vi støder mod bar-
rierer, som f.eks. at processen skal væ-
re så tung for at få et sæt retningslin-
jer for kajakkerne. Men jeg synes, at vi 
er gode til at bevare gejsten, siger Lo-
ne Ulholm. 

Hun vurderer, at ca. 25 % af beboer-
ne er meget aktive og deltager i besty-
relsen eller interessegrupper og fælles-
aktiviteter.

- Selvom jeg kunne ønske mig, at fle-
re var aktive, så fungerer det egentlig 
sådan, som vi først havde tænkt os. Be-
styrelsen er det formelle organ, men det 
er en større kreds, der løser opgaverne. 

Vi koordinerer f.eks. mange ting, når vi 
mødes i spiseklubben, forklarer hun. 

Beboerdemokratiprojektet er finan-
sieret af Landsbyggefonden og SAB. 
Projektet begyndte i august 2007 og va-
rer i 3 år. Boligafdelingerne, der delta-
ger i projektet, har mulighed for at få 
konsulentstøtte fra KAB og NIRAS 
konsulenterne, og de kan deltage i erfa-
ringsudvekslingsmøder. 

Vil du være 
med?

Bor du i en af de fire boligafdelin-
ger, der deltager i projektet, og har 
du fået lyst til at deltage aktivt i en 
projektgruppe? 

Du kan stadig nå at være med. 
Kontakt afdelingsbestyrelsen i din 
boligafdeling.

Hvis du vil vide mere om pro-
jektet, er du også velkommen til at 
kontakte specialkonsulent Mette 
Lise Djupdræt på tlf. 33 63 10 33.

Så er der serveret. Spiseklubben er bl.a. dannet for at skabe fællesskab og lette hverdagen 
for hinanden. Foto: Thomas Brolyng Steen.
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          Tekst og fotos: Annette Sadolin, kommunikationsmedarbejder

De kommende beboere på plejehjemmet 
Bispebjerghjemmet kan glæde sig til at 
flytte ind i moderne plejeboliger med et 
tilknyttet servicecenter - og til at flytte 
ind før tid. Ombygningen er som noget 
ganske ekstraordinært gennemført hurti-
gere end planlagt. I december var de nye 
plejeboliger klar til brug – 4 måneder før 
planlagt. Beboerne er dog først begyndt 
at flytte ind i januar og februar 2009.

Før ombygningen var Bispebjerg-
hjemmet en selvejende institution med 

Vellykket 
ombygning 
af Bispebjerghjemmet

driftsoverenskomst med Københavns 
Kommune. Bebyggelsen blev i forbin-
delse med ombygningen overdraget til 
SAB, som altså nu står for driften af bo-
ligerne. Det er fortsat den selvejende in-
stitution, som varetager driften af selve 
plejehjemmet.

Moderne faciliteter
De 108 små boligenheder er efter om-
bygningen blevet til 90 moderne ple-
jeboliger. Her er bl.a. blevet plads til et 

stort badeværelse i tilknytning til hver 
bolig, hvor der tidligere kun var et lille 
toilet med brusemulighed, og hvert bo-
ligafsnit måtte deles om et stort badevæ-
relse til de beboere, som behøvede hjælp 
i badet. 

Ombygningen har kostet 132,5 mio. 
kr. i anlægssum, mens huslejen i de nye 
plejeboliger vil ligge på 1.455 kr. pr. m2 
pr. år (inklusiv varmeforbrug). Det sva-
rer til en husleje på ca. 7.275 kr. for en 
bolig på 60 m2. 
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Af Annette Sadolin, kommunikationsmedarbejder

I Arkaderne i Tingbjerg er ombygnin-
gen af 70 moderne familieboliger snart 
ved at være afsluttet. Mange vægge er 
brudt ned for at forvandle de 154 små 
klemte etværelses til 70 store og lyse 
familieboliger. Ombygningen er fore-
gået i etaper. De første boliger stod klar 
til indflytning i maj 2008, og den sidste 
blok forventes færdig i marts 2009.

Anders Vegeberg og Lotte Grøntoft 
blev glade, da de i december måned fik 
mulighed for at flytte til Tingbjerg i en 
af de moderniserede familieboliger i 
Arkaderne. 

- Jeg er opvokset i Tingbjerg, og min 
mor bor her stadig. Jeg har det fint med 
at vende tilbage, og boligerne her lig-
ger centralt i området, tæt på butikker-
ne, det er rart, siger Lotte, der er 25 år 
og til daglig arbejder som privat børne-
passer.

Kæresten Anders er også 25 år og ar-
bejder på McDonalds i Herlev. Han er 

opvokset langt fra Lotte – nærmere be-
stemt i Frederikshavn.

- Jeg er blevet glædeligt overrasket. 
Tingbjerg er bedre end sit rygte. Jeg 
ved, at der sker hærværk og container-
brande, men det sker jo også andre ste-
der i byen. Og så længe man holder sig 
for sig selv, er her trygt at være, siger 
han.

  
Stort køkken og varme gulve
Det unge par er flyttet ind i en 3 værel-
ses bolig, og de er rigtig godt tilfredse 
med boligen:

- Når man sammenligner med den 
bolig, Lottes mor bor i, så er det som 
nat og dag. Det her er luksusboliger. 
Køkkenet er stort og dejligt, og der er 
varme i gulvet i både gangen og ba-
deværelset. Vi har gasset lidt med, at 
vi også godt kunne tænke os varme i 
gulvet i soveværelset, siger Anders og 
griner.

Hjem til Tingbjerg
Anders og Lotte er flyttet ind i en af de store moderniserede 
familieboliger i Arkaderne

Arkaderne

Arkaderne består af 70 boliger, her-
af 36 store familieboliger.
45 af boligerne er SAB's, mens de 
resterende tilhører FSBbolig.

Parret bor på 1. sal, hvor der er adgang 
til boligerne fra en svalegang: 

- Det er nærmest som at have en al-
tan. Især når vi bor for enden af gan-
gen, siger Lotte.

Vores base
Siden Anders og Lotte flyttede fra Fre-
derikshavn til København for ca. et år 
siden, har de haft svært ved at finde 
fodfæste på boligmarkedet:

- Vi er løbet ind i private udlejere, der 
har prøvet at tage overpris for el og var-
me, og vi har endda mistet vores de-
positum i en fremlejet bolig, fordi ud-
lejeren stak af. Vi er faktisk flyttet fi-
re gange på et år, men det er slut nu. Vi 
har fundet vores base her, siger Anders.

Anders og Lotte har fundet deres base i Ar-
kaderne i Tingbjerg. Foto: Annette Sadolin.

Renoveringen af Arkaderne er gennemført i etaper og afsluttes i marts 2009. 
Foto: Vibeke Gravlund.
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Vinder af 
SAB-sjov

Vinderen af konkurrencen ”SAB-
sjov” i bladet fra oktober 2008 er:

Linda Andersen
Buskager 34, 2. tv.
2720 Vanløse

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Det store arbejde med håndtering af 
hjemløseproblematikken gav i midten 
af januar 2009 udenlandsk besøg i Kø-
benhavn. Den franske boligminister, 
Christine Boutin, kom sammen med en 
større gruppe af embedsmænd til by-
en for at høre mere om indsatsen. På sin 
lynvisit nåede den franske minister og-
så at besøge SAB afdelingen "På Spo-
ret" i Vermlandsgade, der består af 12 

Der er kommet et interaktivt kort på SAB's hjemmeside www.sab-bolig.dk
Gå ind på Boligsøgende > Afdelinger på bykort. Du kan klikke dig direkte videre 
fra kortet til de enkelte afdelinger. Prøv det, prøv det. Se også de nye sider om pro-
jekter i SAB samt værktøjer til afdelingsbestyrelsen.

Fransk visit ”På sporet”

Interaktivt kort på sab-bolig.dk

små huse for tidligere hjemløse. "På 
Sporet" blev etableret i 2001, og bebo-
erne visiteres hertil af Socialforvaltnin-
gen i Københavns Kommune. Der er 
ansat en social vicevært i bebyggelsen.

Selvom den danske velfærdsmodel 
adskiller sig væsentligt fra den franske, 
gav ministeren alligevel udtryk for at 
have fået meget ud af sin "smuttur" til 
København.                                 - ms

"Allo-allo"! Den franske minister (nr. 2 fra 
venstre) lytter til "På Sporet"s sociale vice-
vært Henning Kristensens (længst til højre) 
fortællinger fra den virkelige verden. Også 
Københavns socialborgmester, Mikkel War-
ming (nr. 2 fra højre), følger interesseret 
med. Foto: Kenn Thomsen.
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Navn:

Adresse:

Post-nr. og By:

Der er fire forskellige opgaver, som er tænkt til
forskellige aldersgrupper - små og store børn samt
voksne.Voksne skal løse alle fire opgaver for at del-
tage 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.

OPGAVE 2: Hvilket flag har landet?
Til hvert af de syv europæiske lande passer et af de viste flag. Prøv om du
kan genkende landene, og finde det korrekte flag. Skriv landenes navne på
kortet, og træk en streger mellem landene og flagene.
Hvis du indsender løsning som e-mail, skal du skrive landenes navne og efter
hver navn angive det rigtige flag (flagene er markeret med bogstaver).

1
2

3
4

5
6

7

OPGAVE 3: Hvilket billede hører ikke til?
I hver række af billeder, er der et af dem, som ikke synes
at høre naturligt “hjemme” i rækken.
Sæt et stort minus over det billede der er “forkert”.

OPGAVE 4: Louises oldeforældre
Louise har et gammelt billede af sine oldeforældre, men
hun kan ikke huske, hvor gamle de er på billedet. Prøv
om du kan hjælpe. Læg tallene sammen, og find alderen
på både oldemor og oldefar.
Skriv resultatet i feltet.

- for hele familienSAB
sjov

OPGAVE 1: Skriv kodeordet -dvs. bogstaverne i de nummerede felter.

Du kan også indsende dine løsninger på
opgaverne pr. e-mail: asa@kab-bolig.dk

Indsend hele siden til:
KAB,Vester Voldgade 17, 1552 København V,
senest Mandag den 20. april 2009 
Mærk kuverten “SAB-sjov”.

Den først udtrukne rigtige løsning vinder et
gavekort til en værdi af 300 kr.
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Alder bedes 
oplyst, hvis du 
ikke har løst alle 
opgaver:

Oldefar    Oldemor




