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Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Tryghed i boligområdet 
– også for de ansatte

Foto: Thomas Brolyng Steen.

Det er godt at bo godt, det er det gene-
relle slogan for den almene boligbevæ-
gelse. Der er mange faktorer, der spiller 
ind, for at man kan trives i sin bolig og 
i boligafdelingen. 

Et meget vigtigt element er de lokalt 
ansatte driftledere og driftsassistenter, 
som sørger for at boligafdelingen er 
renholdt og vel vedligeholdt. 

På ejendomskontoret er det driftslede-
ren, der har kontakten til beboerne. Der 
kan være mange forskellige grunde til 
at beboere henvender sig f.eks. at der 
skal ordnes noget i lejligheden, at der 
skal synes et istandsættelsesarbejde, at 
man ønsker information eller at man vil 
klage over et eller andet.

Udenfor har kontortiden driftslederen 
en række administrative og praktiske 
opgaver, blandt andet skal han ofte ind i 
lejligheder for at føre tilsyn med udført 
arbejde. 

I SAB som i andre almene boligorgani-
sationer lægges der stor vægt på at have 
dygtige og engagerede medarbejdere. 
Der er både obligatoriske kurser for ny-
ansatte og valgfri kurser for medarbej-
dere. 

I den senere tid har vi konstateret, at 
kurser om psykisk arbejdsmiljø eller 
konflikthåndtering er blevet meget ef-
terspurgte. 

Det har desværre sin grund i en række 
hændelser i boligafdelingerne. Vold og 
trusler om vold er blevet en del af hver-
dagen. Nogle steder har det ført til, at 
man har været nødt til at lukke ejen-
domskontoret i en periode, andre steder 
har det medført, at en medarbejder har 
sagt sin stilling op.  

Når vold og trusler finder sted bliver 
det indberettet til politiet. Den pågæl-
dende beboer får en påtale og i særlig 
grove tilfælde ophæves lejemålet. Der 
tages kontakt til Arbejdstilsynet, som 
vurderer det fysiske og psykiske miljø. 
Der kan blive iværksat forskellige sik-
kerhedsforanstaltninger for at forebyg-
ge/undgå ny episoder. 

Men det altafgørende er, at vi som be-
boere, behandler vores servicepersona-
le med samme høflighed og respekt, 
som vi selv ønsker fra andre. Vi kan ik-
ke leve med, at nogen skal føle sig 
utryg ved at gå på arbejdet. Vi kan hel-
ler ikke leve med det, hvis disse tenden-
ser fører til, at det bliver uattraktivt at 
være ansat i vores boligafdelinger. 

Til sidst vil jeg bemærke, at vi er helt 
på det rene med, at det store flertal af 
beboere har et godt forhold til persona-
let. Det vil være en god hjælp, hvis I 
skaber en modvægt til de kedelige ople-
velser ved at give et smil og nogle aner-
kendende ord, når I har ærinde på kon-
toret.

God kontakt til afdelingens medarbejdere kan være en modvægt til de kedelige oplevelser, 
som nogle af medarbejderne desværre har haft. Foto: Karen Steen.
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          Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

Lykken er vendt i Lykkebo
Rotter og rådne vinduer er blot nogle af de problemer en ny driftsleder har 
fået has på i boligafdelingen Lykkebo

Michael Egelund overtog posten som 
driftsleder i Skyttevænget i Valby for 
halvandet år siden. En relativt stor 
bolig afdeling med 350 lejemål og fem 
mand ansat. Med i købet fulgte Lykke-
bo, en nærliggende boligafdeling bestå-
ende af 50 boliger opført i 1990. En 
nem lille tjans skulle man tro. Men nej. 
Selvom afdelingen kun har stået i knap 
20 år, var der nok at tage fat på. 

- Det var noget rod. En kombination af 
mangel på vedligeholdelse og bygge-
skader, fordi der er brugt dårlige mate-
rialer eller materialer, der ikke fungerer 
godt sammen. Der havde også været 
kommunikationsproblemer mellem be-
styrelsen og driftslederen, og der var 
ikke blevet taget hånd om problemerne. 
Man lyttede ikke til hinanden, forklarer 
Michael Egelund.

Med en baggrund som byggeleder  
vidste Michael Egelund, hvordan 
situatio nen skulle gribes an. 

- Jeg udarbejdede en liste over proble-
merne og lagde et budget sammen med 
afdelingsbestyrelsen og driftschefen. 
Sammen har vi allerede fået løst en del 
af problemerne, forklarer han.

Nye vinduer og legeplads 
Det er tydeligt, at Lykkebo har fået et 
løft. Vinduerne var så rådne, at nogle  
af dem faldt ud. De er nu skiftet. I gård-
rummet står en splinterny legeplads, 
som erstatning for den gamle, der var 
rådnet og sikkerhedsmæssigt uforsvar-
lig. Den lave beplantning rundt om be-
byggelsen er ryddet for at komme et 
stort problem med rotter til livs. Ad-
gang til boligerne på 1. sal via trapper   
i træ var udført forkert, så der opstod 
råd. De er nu ved at blive ud bedret. 
Fælleshuset har fået et løft med lake-
ring af gulve og nye hvidevarer.

- Vores nye driftsleder er en driftig og 
energisk person. Vi havde alt for mange 
hængepartier, men nu sker der virkelig 
noget. Alle medarbejderne i Lykkebo 
fortjener stor ros. Der er virkelig blevet 
knoklet, siger Susie Jensen, der er med-
lem af afdelingsbestyrelsen. 

Hun fortæller også, at afdelingsbesty-
relsen i 2007 udarbejdede en strategi-
plan for Lykkebo for at sikre, at øko-
nomien kunne rumme ikke bare de 
nødtørftige reparationer men også for-
nuftige vedligeholdelsesarbejder. En 
indsats der i dag er værdifuld for bolig-
afdelingen.  
 
Samarbejde er altafgørende
Michael Egelund er glad for de positive 
tilbagemeldinger fra bestyrelse og be-
boere. Selv lægger han stor vægt på 
samarbejdet:

- Det væsentligste for mig er at sam-
arbejdet fungerer. Vi kommer ingen 
vegne uden det. Her går det rigtig fint 

med at samarbejde med bestyrelsen, og 
jeg synes faktisk de er ret kompetente. 
De er gode til at sætte sig ind i økono-
mien, siger han.

Og det er godt, for der er flere vigtige 
opgaver i Lykkebo:

- De næste større opgaver bliver tag-
renderne, der har mangler, og så skal 
vi i gang med ny beplantning, siger den 
driftige driftsleder. Michael Egelund 
fortæller, at også boligafdelingen 
Skytte vænget står med lignende pro-
blemer på grund af et efterslæb i ved-
ligeholdelsen af boligerne. 

- Jeg interesserer mig for det bygnings-
mæssige, og jeg synes, at beboerne skal 
kunne regne med, at vi tager hånd om 
ejendommene. Jeg synes måske, at 
efter synet med nybyggeri kunne være 
mere grundigt, men driftspersonalet 
har også et stort ansvar for at følge op 
på eventuelle problemer, understreger 
han.

Michael Egelund, driftsleder i Lykkebo og Skyttevænget, er 36 år og har en baggrund som 
arbejdsleder i et tømrerfirma og byggeleder i NCC. Foto: Annette Sadolin.
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                    Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk og Karin Peitersen, kbp@kab-bolig.dk      

Eventyret om et loft
I en ungdomsgård i Husum har man haft et ganske usædvanligt loft. 
Det er der kommet en ganske usædvanlig bog ud af

I 1944 vandt en ung og endnu ikke 
vide re kendt maler en konkurrence om 
udsmykning af et loft i en børneinstitu-
tion. Den unge mand hed Richard Mor-
tensen. Modsat flere af sine kollegaer 
mente han ikke, at han skulle udforme 
maleriet, som var det en hvilken som 
helst opgave. Richard Mortensen ville 
dykke tilbage til barndommens land og 
indfange eventyrskikkelser, hekse, ki-
nesere og prinsesser, der skulle vandre 
side om side med elefanter og skorstens-
fejere. Han ville kort sagt rette formen 
til efter opgavens art.

Nedbrydning
Det tog dog tre år, inden man den 11. 
januar 1947 kunne indvie eventyrloftet 
i Husum. Men herefter har børnene og-
så haft glæde af de mange eventyr, ma-
leriet satte i gang, i fem årtier. Desvær-
re begyndte loftet allerede i 1970’erne 
at smuldre. Børns leg og utætheder i ta-
get har gjort deres til, at loftet delvist 

blev ødelagt. I flere år søgte ejerne af 
bygningen, Samvirkende Boligselska-
ber (SAB), sammen med KAB for-
gæves at rejse midler til en renovering.

Fra loft til bog
Den 23. september 2009 blev en bog 
offi cielt lanceret ved en reception i 
Ungdomsgården, og her kom flere af 
talerne ind på den lange proces, der 
fandt sted for at bevare loftet. 

KAB’s administrerende direktør Jesper 
Nygård fortalte, at man havde fået be-
vilget to millioner kroner fra fonde til 
at få flyttet loftet, og at Esbjerg Museum 
havde sagt ja til at modtage det. 

Ritta Fischer Jensen, formand for Sam-
virkende Boligselskaber, kunne videre 
fortælle, at pengene desværre måtte 
sendes retur. Det viste sig nemlig, at så 
snart maleriet var fjernet fra loftet, 
skulle det behandles af konservatorer 

inden for de næste 3 uger. Det ville be-
tyde, at museet skulle disponere bud-
gettet for de kommende tre årtil denne 
opgave, og takkede derfor pænt nej. 

Da det ikke lykkedes at bevare loftet, 
valgte man den næstbedste løsning. 
Forfatter og journalist Peter Olesen fik 
sammen med den nu afdøde fotograf 
Peter Bak til opgave at skrive en bog, 
der kunne bevare Richard Mortensens 
kunstværk for eftertiden. Peter Olesen 
kunne, ligesom Richard Mortensens 
steddatter, Nanna Hartman, kun be-
klage tabet af loftet. Men i sin tale ved 
receptionen gjorde Peter Olesen dog 
opmærksom på, at loftet jo er der end-
nu, gemt bag de nye loftsplader. Så må-
ske er der håb om engang at kunne red-
de det.

Men indtil dette måske sker, kan man 
glæde sig over bogen ”Et loft af   
Richard Mortensen – historien om et 
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usædvanligt loft i Husum, der ikke 
kunne reddes”. En meget fin, lille bog, 
hvor fotografier gengiver såvel det fan-
tastiske loftsmaleri som Richard Mor-
tensen i aktion, og hvor Peter Olesen i 
tekst beskriver processen. Ind imellem 
er der interessante citater fra såvel 
kunstneren selv, nutidige – og måske 
lidt misundelige? – kollegaer samt 
kunst eksperter. 

Som læser sidder man tilbage med en 
dyb respekt for den fornemmelse for 
børns behov og fantasi, der ligger bag 
selve værket – og ikke mindst den vilje, 
der gjorde loftmaleriet muligt. Et pro-
jekt, der de fleste steder i dag ville bli-
ve sparet væk, før det kom ud af idé-
fasen.

Til venstre Ungdomsgårdens næstformand Corrie de Place og lederen Jesper Puch Hansen, 
der begge gav udtryk for, at de var glade for, at renoveringen af salen endelig var færdig, 
så børnene igen kunne bruge den. Det er SAB’s formand, Ritta Fischer Jensen til højre, 
der selv har haft børn i Ungdomsgården, og bagerst ses Inga Hartby, tidligere vuggestue-
leder og Helle Fris, KAB. Foto: Karin Peitersen.

Ungdomsgården i Husum

Ungdomsgården er opført i 1943 
af SAB og udlejet til Børneringen. 
Ved grundstensnedlæggelsen 
var både Hendes Kgl. Højhed 
Kronprinsesse Ingrid, indenrigs-
ministeren og Københavns over -
borgmester tilstede samt 1.000 
børn med hver sit dannebrogs-
flag.
I Ungdomsgården er der plads 
til 200 børn og der er både vug-
gestue, børnehave, fritidshjem 
og ungdomsklub. Salen med 
loftsmaleriet blev tidligere brugt 
til sovesal for de mindste. Den 
er i dag nyrenoveret og bruges 
til leg, boldspil og meget andet 
til stor glæde for de mange 
børn, der har deres daglige 
gang i Ungdomsgården.

Richard Mortensen 
1910-1993
Maler, grafiker og professor ved
Det Kongelige Danske Kunst-
akademi 1964-80. En af 1900- 
tallets største danske malere 
med stor betydning for udvik-
lingen af det abstrakte maleri i 
Danmark. Hans værker hænger 
på mange danske såvel som 
udenlandske kunstmuseer. 
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                    Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

             

SAB på seminar

Det gode humør og debatlysten var 
rejst med på turen til Rødvig, hvor det 
årlige SAB-seminar løb af staben i 
weekenden den 5.- 6. september 2009. 
Deltagerne var bestyrelsesmedlemmer 
fra SAB’s boligafdelinger
. 

Programmet for de to dage bød bl.a. på 
en gennemgang af den nye lovgivning 
indenfor almenbolig-området af Birthe 
Houlind, chefjurist i KAB. ”Styringsre-
formen” kaldes de mange nye regler, 
som deltagerne fik en kyndig indføring 

i. Samarbejdet omkring bygge- og re-
noveringsprojekter blev præsenteret af 
Kjeld Poulsen, næstformand i SAB og 
Leif Tøiberg Schüler, områdechef, og 
søndag morgen præsenterede Astrid 
Berg, NIRAS, evalueringen af SAB’s 
Fremtidssikringsprojekt. 

Er du blevet nysgerrig, kan du finde 
oplæg gene på SAB’s hjemmeside 
www.sab-bolig.dk. 

Her kan du læse, hvad to af deltagerne 
tog med sig hjem fra SAB-seminaret: 

Birthe Vedel, medlem af 
afdelingsbestyrelsen i Tingbjerg
Jeg har fået en masse med hjem. Normalt sidder vi i vores 
egne bestyrelser med hverdagsting. De tager så meget tid, at 
man ikke når det overordnede. Jeg synes f.eks., at det var 
rigtig godt at få gennemgået Lovgivningen. Det var i det   
hele taget et meget fint program i år. Det betyder også no-
get, at det bliver styret godt, og det gør Leif jo fantastisk 
(Leif Tøiberg, områdechef i KAB, red.). Humoristisk uden 
at folk bliver pillet ned.  

Vi får også talt med hinanden og hører, hvordan de andre 
takler deres udfordringer. Man tror, at man selv sidder med 
alle problemerne, men sådan hænger det jo ikke sammen.
Og så er der Ritta (formand for SAB, red.). Hun er så godt 
inde i emnerne, at hun stiller de spørgsmål, som hun synes, 
at vi andre skal høre svarene på. Det er flot. Det formår, vi 
andre ikke. 

Måske kunne vi næste år have et emne om livet mellem    
husene – alt det sociale, der er så vigtigt. Det er et emne på 
KAB-konferencen i år. Men det kunne være fint også at gå   
i dybden med det tema i SAB-regi. 

Erling Knudsen, formand for 
afdelingsbestyrelsen i Lykkebo
De havde virkelig strikket et godt program sammen denne 
gang. Jeg synes specielt, at indlægget om fremtidssikring var 
godt. Vi havde mange gode debatter. Der kom meget ”nede-
fra” – fra deltagerne – det gik f.eks. op for mig, at det er me-
get de samme problemstillinger, vi sidder og bokser med. 
Viggo Børsting (driftschef, red.) bragte langtidsplanlægning 
på banen, og her fremdrog han Lykkebo, fordi vi nok er nogle 
af de første, der har ændret langtidsplanlægningen. Gene relt 
kører afdelingerne med for få henlæggelser, og det har vi også 
gjort. Tidligere planlagde vi efter 10 års forløb. Det har vi nu 
ændret til 16 år, og det betyder, at vi kan være mere på forkant 
med de behov, der er i afdelingen. Det kan f.eks. være vindu-
esudskiftning eller kloakrenovering. Den store fordel er, at vi 
løbende lægger til side til de opgaver, vi ved kommer, i stedet 
for at vi pludselig står med en meget stor huslejestigning. 

Jeg kunne godt tænke mig at samarbejde om affaldshåndte-
ring mellem mindre boligafdelinger blev et tema på et af de 
kommende seminarer. Det ville være relevant for Lykkebo. Vi 
kunne også arbejde med at tage endnu bedre hånd om nye be-
styrelsesmedlemmer, synes jeg.   
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          Af Christina Tønder Bell, ctb@kab-bolig.dk 

Evaluering af 
Fremtidssikringsprojektet
SAB har skabt et godt overblik over 
mulighederne for at modernisere 
vores boliger og et redskab til at nå 
målene 

Fremtidssikringsprojektet blev sat i sø-
en for at sikre, at SAB’s boliger lever op 
til nutidens og fremtidens krav til en 
moderne bolig. Mange af SAB’s boliger 
er gode sunde boliger, men bl.a. ned-
slidte, umoderne køkkener og utidssva-
rende badeværelser har gjort boligerne 
mindre konkurrencedygtige over for 
nybyggeri og andre boliger generelt. 
Målet med Fremtidssikringsprojektet 
har været at få et overblik over bolig-
afdelingernes moderniseringsbehov og 
på den måde skabe et arbejdsredskab 
for bestyrelserne. Projektet blev sat i 
gang i januar 2004 og ved udgangen af 
2008 var hovedparten af handleplaner-
ne på plads. 

Et eksternt konsulentfirma har nu fore-
taget en evaluering af projektet. På den 
måde  vil SAB sikre, at der bliver sam-
let ordentligt op på de erfaringer, vi har 
gjort os, så vi i fremtiden bliver endnu 
bedre til at lave projekter. Evalueringen 
bestod af tre dele; workshops, en konfe-
rence og en rapport. 

Tre workshops
Der er afholdt tre workshops. En for af-
delingsbestyrelserne, en for SAB’s For-
valtningskommission (et udvalg nedsat 
af SAB’s bestyrelse) og til slut en for 
driftscheferne. Formålet med de tre 
workshops var at give repræsentanter 
for de tre centrale grupper i projektet 
mulighed for at diskutere projektet.   
Alle tre workshops var bygget ens op, 
hvor der først blev evalueret på projek-
tets produkter (handleplan og fremtids-
sikringsanalyse) og dernæst på proces-
sen. Til slut blev blikket rettet fremad 
mod fremtiden for fremtidssikringen i 
SAB. 

Det har for nogle føltes som en drøj 
proces, og nogle afdelingsbestyrelser 
har følt projektet som et pres oppefra. 
Heller ikke alle beboere var lige enga-
gerede i projektet, og de første møder 
oplevedes som frustrerende. Til gen-
gæld er de fleste afdelingsbestyrelser 
blevet rigtigt glade for det endelige pro-
dukt. ”Tak fordi I trak det ned over ho-
vedet på os”, lød en af kommentarerne 
fra evalueringen. Det endelige produkt 
– handleplanen – er et godt redskab   
både til afdelingsbestyrelser og drifts-
chefer. Det giver et godt overblik over 
afdelingens større arbejder.

Da vi rettede blikket fremad kom det 
bl.a. frem, at det var vigtigt, at handle-
planerne i højere grad integreres med 
langtidsbudgettet, og derfor er de nu et 
fast punkt på det årlige budgetmøde 
sammen med budgettet.

Fremtidssikringskonference
Fremtidssikringskonferencen blev af-
holdt den 13. juni 2009 i KAB’s lokaler. 
Deltagerne var en bred kreds af afde-
lingsbestyrelsesmedlemmer og andre, 
som er involverede i den daglige drift. 

Dagen startede med et indlæg af socio-
logen Henrik Dahl, der snakkede om, 
hvad fremtid er. Derudover bød dagen 
bl.a. på indlæg fra Sune Skovgaard fra 
Københavns Kommunes Tekniske For-
valtning, der fortalte, at handleplanerne 

er et brugbart værktøj, når afdelingerne 
skal søge om støtte til større projekter. 
Om eftermiddagen var der gruppe-
arbejde, hvor der var mulighed for at 
diskutere, hvordan handleplanerne 
integre res i det daglige arbejde for 
driftschefer og afdelingsbestyrelser.

Rapporten 
Rapporten udkom op til SAB-semina-
ret i starten af september og blev frem-
lagt af konsulent fra NIRAS, Astrid 
Berg, der også lagde op til en åben dis-
kussion om processen. Rapporten op-
summerer de vigtigste punkter fra eva-
lueringen og samler op på de erfarin-
ger, vi har gjort os i SAB. Den viser, 
hvad vi er gode til, og hvor vi kan blive 
bedre, og er således et godt redskab til 
fremtidige projekter.

Vil du læse hele evaluerings-
rapporten kan du hente 
den på SAB’s hjemmeside 
www.sab-bolig.dk under 
Publikationer/Rapporter/
Fremtidssikring. Du kan også 
finde dette års handleplan 
for din afdeling på hjemme-
siden. Gå ind under Boliger/
Afdelingsinfo og find din afde-
ling. Handleplanerne revide-
res årligt, og skal godkendes 
af beboerne på budgetmødet.
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Larm om ny legeplads
Den nye legeplads i Humlevænget er populær, men ikke blandt alle beboere

Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

I rækkehusbebyggelsen Humlevænget i 
Husum har renoveringen af en lege-
plads bragt sindene i kog. Børnene lar-
mer nemlig, når de leger. Det har fået 
flere familier til at klage til bestyrelsen, 
og én familie er sågar ved at pakke flyt-
tekasserne og har fundet et andet sted at 
bo. Hvordan kunne det komme så vidt 
på grund af noget så ”uskyldigt” som 
legende børn? 

Bestyrelsen synes, at de har grebet 
sage n an helt efter bogen. Først er reno-
vering af legepladsen vedtaget på et af-
delingsmøde, så har et udvalg arbejdet 
med at finde legeredskaber, og under-
vejs har alle beboere været indbudt til 
møder med mulighed for at få indfly-
delse på indretning af legepladsen. 
Allige vel er der efterfølgende kommet 
klager.

Aktiv leg
Den nye legeplads er målrettet lidt stør-
re børn fra 10-12 år ud fra en vurdering 
af behovet i bebyggelsen: 

- Vi har allerede en småbørns legeplads 
et andet sted i bebyggelsen, derfor var 
der  behov for noget til mellemgruppen. 
Og de kan selvfølgelig høres mere end 
småbørnene, forklarer Jeanette Staudorf, 
formand for bestyrelsen. 

Legepladsen består bl.a. af et klatre-ar-
rangement, der lægger op til bevægelse 
og til aktive lege som ”jorden-er-giftig”. 
Børnene kan bl.a. klatre i reb, svinge 
sig i store ringe og hænge på hovedet, 
rutsche og træne balance på de store ba-
lance-kegler. 
- Vi har også haft børnene med på råd, 
da vi skulle vælge legeredskaber. Vi 

holdt et møde for både børn og voksne, 
hvor der kom nogle rigtig gode ideer fra 
børnene, siger formanden. 

Mange børn i ferien
Legepladsen blev sat op i juli måned – 
midt i sommerferien – og blev straks 
indtaget af børnene. Kort efter fik be-
styrelsen de første klager. 

- Lige til at begynde med var der rigtig 
mange børn på legepladsen, men nu 
hvor skolerne er åbnet efter ferien, så er 
der ikke nær så mange . De familier, 
der har klaget, taler om op til 60 børn 
på legepladsen, men nu har jeg i de se-
neste uger rundet legepladsen, og det er 
et helt andet billede, jeg ser. På min ef-
termiddags- eller aftentur ser jeg 7-10 
børn her, forklarer Jeanette Staudorf.

Tidligere lå her en småbørns legeplads. Den nye legeplads er for større børn og lægger op til aktiv leg. Støjen fra børnenes leg har fået 
nogle af de nærmeste naboer til at klage over legepladsen. Her er Emma og Victor i fuld aktivitet. Foto: Annette Sadolin.
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Bestyrelsen besluttede hurtigt at fjerne 
et gyngestativ, der var placeret meget 
tæt på en af haverne. Det er nu lagt i 
depot og vil blive opsat et andet sted i 
bebyggelsen. Og så blev sagen taget op 
på det først kommende beboermøde i 
afdelingen. Her foreslog de klagende fa-
milier, at husordenen skulle ændres så-
dan, at leg på legepladsen blev forbudt 
efter klokken 16 alle dage. Forslaget 
blev nedstemt.

- Vi kan ikke først beslutte at renovere 
en legeplads til 600.000 kr. og bagefter 
sige, at det er forbudt at lege der. Det gi-
ver ikke mening, siger formanden.
I dag er det sådan, at leg er tilladt til kl. 
20 om vinteren og kl. 22 om sommeren.

Ro i haven
For de klagende familier har fjernelsen 
af det ene gyngestativ ikke løst proble-
met. En af familierne har valgt at flytte 
på grund af støj fra legepladsen. De har 
ikke ønsket at medvirke i artiklen, men 
giver bl.a. udtryk for, at støjen er så 
voldsom, at de ikke kan benytte deres 
have, når de kommer hjem fra arbejde. 
Holdninger fra nogle af de andre klage-
re, kan læses under beboernes mening. 

For bestyrelsen slutter sagen her:
- Det har været en vanskelig sag, fordi 
vi er i en situation, hvor det ikke kan la-
de sig gøre at stille alle til pas. Vi hver-
ken kan eller vil rive en legeplads til 
600.000 kr. ned. Der skal være plads til 
os alle, understreger formanden.  

Hvad mener beboerne?

Victor, 7 år:
”Man kan da ikke lege uden at larme”.

Mor til Victor, Søs Steffensen, 30 år, 
arbejdssøgende: 
”Vi blev lidt skuffede, da vi så lege-
pladsen. Den så ikke ud af meget. Men 
der er vi blevet overraskede. Børnene er 
rigtig glade for at lege her. Jeg synes, 
det er helt grotesk at klage over en lege-
plads. Nye legepladser kan jo netop væ-
re med til at tiltrække børnefamilier, og 
det har vi brug for her, så det ikke bli-
ver et rent sølvbryllupskvarter.”  

Berit Korpi, 56 år, førtidspensionist: 
”Jeg synes ikke, at jeg har fået nok in-
formation om legepladsen. Jeg havde 
ikke forventet, at de ville ændre lege-
pladsen fra en småbørns legeplads til at 
være for større børn. De større børn 
larmer meget mere, end de mindre gjor-
de. Og det er generende, at der er larm 
til kl. 23-24 nogle dage. De råber og 
skriger, og det kan jo ikke være rigtigt, 
at det er mig, som skal dæmpe dem 
ned. Det må være forældrenes opgave. 
Man kunne godt gøre mere for at gøre 
forældrene opmærksom på deres ansvar 
i det her.”

Jeanette Christiansen, 41 år, køkken-
chef:
”Mine fire børn er rigtig glade for den 
store gynge. Resten er de kede af og har 
ikke lyst til at bruge. Det er rigtig ær-
gerligt, at vi ikke kunne komme til mø-
det om legepladsen. Jeg kan godt forstå, 
at nogle af de nærmeste naboer har kla-
get over legepladsen. Der var også pla-
ceret et gyngestativ lige op ad en have. 
Jeg kan også godt have det sådan, at de 
har jo al legen – hvorfor ikke fordele 
det lidt mere. Udenfor min dør er der en 
stor plads, som slet ikke bliver brugt til 
leg.”

Jeanette Staudorf, 
formand for 
bestyrelsen i
Humlevænget
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Clara, Mathilde og Iben:
Clara, 7 år: ”Der er meget at klatre på. 
Og så er der sådan nogle runde nogen, 
som drejer rundt og er svære at komme 
op på”.

Mathilde, 8 år: ”Den nye legeplads er 
bare rigtig sjov”

Iben, 12 år: ”Den er sjov, fordi vi kan 
lege fangeleg og jorden-er-giftig. Og så 
er den store gynge rigtig god. Og vi 
kommer til at grine meget, når vi gyn-
ger højt”.

Mor til de tre piger, Gitte, 44 år, dag-
plejer: ”Ja, når legepladserne så er go-
de, skal det altså også være et problem. 
Mine børn er glade for den og leger me-
get derovre”.

Hvad siger eksperten?

Ning de Coninck-Smith, er lektor ved 
Danmarks Pædagogiske Universitet, og 
er i øjeblikket i gang med at skrive en 
bog om udviklingen i byggeri til børn 
herunder legepladser.   

Har du hørt om andre eksempler på, at 
legepladser har givet anledning til kon-
flikter?

Ja, for søren. KAB hyrede faktisk for 
årtier tilbage den kendte landskabsarki-
tekt C. Th. Sørensen til at udvikle lege-

pladser, og det gav nogle gevaldige 
slåskampe med gårdmændene og bebo-
erne, som hellere ville have roser end 
skrammellegepladser og soppesøer. 
Han skabte nogle meget anderledes 
lege pladser, hvor børnene blev sat i 
centrum i rummet. Det i sig selv virke-
de meget provokerende på de voksne 
beboere.  

Har du nogle gode råd til andre bolig-
afdelinger, der gerne vil undgå at hav-
ne i en konfliktsituation? 

Som beboer er det vigtigt at forstå, at 
man har medindflydelse til et vist 
punkt. Man må råbe op i tide. Det er 
selvfølgelig også vigtigt, at bestyrelsen 
er opsøgende for at sikre, at alle beboe-
re ved, hvornår der træffes en vigtig be-
slutning. Jeg synes også, at I kan over-
veje at etablere legepladser, der både er 
for voksne og børn. Det er det sidste 
nye. En slags café-legepladser, som in-

Ning de Coninck-
Smith

tegrerer børn og voksnes brug af rum-
met. Her kan de mobile haver i Ørestad 
måske være til inspiration.

Hvorfor er det vigtigt at have legeplad-
ser i boligområderne?

Det er et godt spørgsmål. For hvis skyld 
etableres legepladser? Når de unge fa-
milier bliver i byerne, får legepladserne 
en slags ”lufte-funktion”. Det samme 
ses i New York. Når man bor i et bymil-
jø er adgangen til egne haver begrænse-
de, så er det rart at have steder, hvor 
man kan udfolde sig og også mødes 
med andre. Boldbure. Legepladser. Men 
jeg synes, at der er en idé i at tale om 
frirum frem for legepladser. Frirum 
målrettet både børn og voksne. Det kan 
også betyde, at dem der ser sig sure på 
legepladserne i stedet vil se disse fri-
rum som en udvidelse også af deres ud-
foldelsesmuligheder.
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          Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk 

Valbyholm – fest året rundt 
Hvis man har en forestilling om, at det er trist flytte i ældrebolig, bliver for-
dommen gjort til skamme i Valbyholm

Kalenderen bugner af aktiviteter. De 
ugentlige, faste aktiviteter, men også 
større som sommerfest, Mortens Aften 
og julefrokost er markeret i aktivitets-
medarbejder Dorthea Flammanns væg-
kalender. I Valbyholm bor der ganske 
vist ældre, men bestemt ikke stillesid-
dende beboere.

Våd start
Min anledning til at besøge Valbyholm 
er deres årlige sommerfest. Vejret er ik-
ke for godt på denne sensommerdag, og 
mens jeg sidder i Linie 6 på vej ud ad 
Roskildevej, trækker skyerne sig tru-
ende sammen. Da jeg står af, må jeg i 
silende regn løbe i læ under busstoppe-
stedets halvtag. Jeg går ud fra, at en 
stor gruppe skuffede beboere nu må se 
deres sommerfest aflyst. Jeg kunne    
ikke have taget mere fejl.

Syngepiger og 
Bakkestemning
På plænen midt i bebyggelsen er et stort 
festtelt slået op. Og det er fyldt til briste-
punktet af glade beboere, der ikke lader 
sig genere af vejrgudernes lunefuldhed, 
men spisende og leende venter på da-

gens hovedattraktion – syngepigerne. 
Årets tema er nemlig Bakkefest, og lo-
gikken er slående: Når mange af de 
gangbesværede beboere ikke kan kom-
me på Bakken, må Bakkestemningen 
komme til dem. Og det lykkes til fulde. 
Da de tre modne syngepiger griber mi-
krofonerne og starter med ”Undskyld 
hr. – må jeg byde dem et kirsebær”, kan 
humøret i teltet dårligt blive højere. 

Dorthea går sammen med boligafdelin-
gens øvrige medarbejdere rundt og sør-
ger for, at alle har, hvad de behøver. Al-
le ansatte hjælper til på den travle dag – 
servicemedarbejdere, driftsleder og 
trappevaskere. For det er ikke helt al-
mindelig trappevaskere.

Social rengøring
Valbyholms to trappevaskere gør nem-
lig ikke kun rent. De er også ansat som 
en slags sociale medarbejdere. 

– De er mine øjne i området, smiler 
Dorthea Flammann. Jeg er jo en blæk-
sprutte med mange jern i ilden, og jeg 
kan ikke være med over det hele, for-
klarer aktivitetsmedarbejderen. Men 

Jette og Susanne (trappevaskerne, red.) 
er jo ude i alle opgangene og bemærker, 
hvis der er noget galt rundt omkring. 
Hvis nogle virker isolerede, eller hvis 
posten ikke bliver fjernet gennem læn-
gere tid. Så kan vi i fællesskab tage ak-
tion, fortæller Dorthea.

Alt under ét tag
Midt i teltet med et stort smil på læber-
ne sidder Ewald Drifte, Valbyholms 
formand. – Mange af vores beboere er 
jo ikke så lette til bens, som de har væ-
ret, medgiver Ewald. Netop derfor er 
det jo så vigtigt, at det er rart at være 
her, hvor de tilbringer de fleste af døg-
nets 24 timer. Og derfor skal vi være 
åbne overfor aktivitetsforslag og i øv-
rigt have mange forskellige tilbud, me-
ner formanden. Og det må man sige, 
der er. Noget for enhver smag – og alt 
sammen i samme afdeling. Fra kortklub 
og mandags café til banko og it-under-
visning. Det er slet ikke så trist at blive 
ældre. SAB bladets udsendte medarbej-
der pakker sammen for at tage hjem 
med hovedet fyldt af indtryk. I Valby-
holm fortsætter festen.

Festtøjet er fundet frem til festen i Valby-
holm. 

Underholdning og fællessang var en del af programmet til sommerfesten. 
Fotos: Marianne Svolgaard.
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Vores opgang i Wittenberghus
En gruppe beboere i Wittenberghus er ikke bare naboer, men følger med i 
hinandens liv på tæt hold og hjælper hinanden på kryds og tværs 

                     Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

I stuen bor Marianne og Britt, der taler 
godt sammen og har set efter hinandens 
henholdsvis barn og barnebarn. Pierre 
fra 2. sal køber ind for fru Sørensen, 
der bor på 5. sal og ikke så tit kommer 
ud. Karen og Per fra 3. sal har jævnligt 
en kurv fuld æbler med hjem fra kolo-
nihaven, som de sætter frem til alle op-
gangens beboere. I opgang 59 i Witten-
berghus på Amager er det gode nabo-
skab blevet en livsstil. 

Hvordan det begyndte, er der ingen, der 
rigtig husker. Udover at det ikke altid 
har været sådan. Engang var opgang 59 
en helt almindelig opgang, hvor man fik 

en nik fra naboerne, når man passerede 
hinanden på trappen eller mødtes i va-
skekælderen. Men sådan er det ikke 
længere. Nu følger de med i hinandens 
liv, og der bliver f.eks. pyntet op med 
flag og billeder, når en beboer i opgan-
gen fylder rundt. ”Med hilsen fra os i 
opgang 59”. Og Pierre fra 2. sal har ir-
ske rødder, og spiller gerne nytåret ind 
på sækkepiberne, så hele opgangen 
svinger. I det hele taget er Pierre en af 
de meget aktive i fællesskabet.

Pierre på tilbudsjagt
Pierre Hansen fra 2. sal er 50 år og ar-
bejder i holdskift som flyarbejder. Han 
bor alene, og for fem år siden begyndte 
han at købe ind for en ældre dame i op-
gangen. 

- Det begyndte med, at hun spurgte, om 
jeg kunne tage et par småting med for 
hende. Så var der hendes veninde på 5. 
sal (Fru Sørensen, red.), som også gerne 
lige ville have et par småting med. Det 
fik jeg så sat i system til en ugentlig 
indkøbsdag, hvor jeg handlede for de 
to. Nu er den ene jo desværre gået bort, 
forklarer Pierre.

Begge de ældre damer var kede af pri-
vatiseringen af den kommunale ind-
købsordning, hvor de havde oplevet at 
få mælk, der udløb dagen efter, og dår-
lige grøntsager.

- Ja, din service kan der ikke klages 
over. Du bliver jo også ind imellem 
sendt rundt i forskellige butikker efter 
gode tilbud, siger Marianne Keller fra 
stuen til Pierre og får et genert smil re-
tur. 

Morgenbrød til døren
Pierre har fundet en anden måde at for-
kæle sine naboer. Det hænder, at der 
bliver ringet på døren søndag morgen, 
og så hænger der en pose med morgen-
brød fra Pierre.

- Jeg har været så heldig selv at prøve 
det flere gange, siger Marianne med et 
stort smil. 

Den med gaverne går tilsyneladende på 
kryds og tværs. Bent fra 1. sal finder 
jævnligt anledning til at lægge en lille 
gave til en af naboerne. Senest var det 
Marianne i stuen, der skulle have en 
æske chokolade. Hun fik også opmærk-
somhed fra flere andre naboer, da hun 
meget trist måtte aflive sin hund.

- Jeg har fået knus og blomster og cho-
kolade. Alle har bare været så søde, si-
ger hun. 

Også Pierre får noget tilbage for al sin 
hjælpsomhed. Britt Jørgensen i stuen 
har han hjulpet med it, og modtog en 
hjemmelavet pastaret retur. Noget Britt 
har styr på efter at have boet i Italien 
gennem en årrække. Og en anden bebo-
er i opgangen sender sin weekendavis 
videre til Pierre, som når han har læst 
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den, lader den gå videre til Fru Søren-
sen. Hun læser den ikke, men er glad 
for at løse krydsord.

Tilflyttere  
Hvordan har de ”gamle” beboere det så 
med at lukke nye ind i fællesskabet? Jo, 
Susanne Madsen har prøvet det. For to 
år siden flyttede hun ind i opgangen fra 
en anden lejlighed i bebyggelsen, og 
hun føler sig godt taget i mod.

- Det er bare noget andet at bo her i op-
gang 59. Vi er som en stor familie. I den 
anden opgang talte vi også sammen, 
men jeg kunne ikke finde på at banke 
på i pyjamas og morgenhår for at låne 
et æg. Det kan man her, siger hun.

Effektiv konfliktløsning
Som altid når folk bor tæt, kan der op-
stå konflikter. I stueetagen kunne Britts 
hund finde på at gø højt, når Britt ikke 
var hjemme.

- Så fik nabo bare min nøgle, så kunne 
hun selv gå ind og dæmpe den ned, 
forkla rer Britt. – Vi har altid talt om 
tingene.

Det blev også nødvendigt for Bent, da 
Pierre en dag spillede høj musik, så det 
blev generende.

- Jeg ringede op til ham. ”Lige et øje-
blik. Jeg skal lige skrue ned for musik-
ken”, sagde han i telefonen. ”Det var 
det, jeg ville sige”, sagde jeg så, og så 
fik vi os et godt grin, forklarer Bent og 
smiler. 

Tryghed og varme
På spørgsmålet om hvad det betyder for 
dem at bo et sted, hvor de kender nabo-
erne godt, svarer Susanne:
- Det er trygt.

Mariannes søn Mick på 17 år supplerer:
- I sommer ferien var mine forældre tre 
uger i Sverige, mens jeg var alene hjem-
me i lejligheden. Det var rart at vide, at 
der altid ville være nogen at gå til, hvis 
jeg fik brug for det, siger han.

For Pierre er det at være noget for andre 
betydningsfuldt:
- Jeg har ikke så meget familie tilbage. 
Jeg er glad for den sociale kontakt og 
varme, vi har her, siger han.  

Beboerne i opgang 59:
Fra venstre: Bent Danielsen, Britt Jørgen-
sen, Pierre Hansen, Marianne Keller, Su-
sanne Madsen og Mick Keller. 
Fotos: Annette Sadolin.

"Sladre-stenen" gør det muligt for Marian-
ne og Britt at få sig en sludder - også når de 
er i haven.
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04En tur langs havnen

                    Tekst og fotos: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk 

Københavns havn har været under dra-
stisk forvandling det seneste årti – mel-
lem skrothandlere, gamle kajanlæg og 
husbåde er nye boligområder og glitte-
de indkøbscentre skudt op. Forvandlin-
gen opleves bedst fra vandet. 

Den sejlende bybus
En nærliggende mulighed er at tage 
med linje 904. En dansk pendant til de 
kendte ”Vaporettoer” i Venedig. Stå for 
eksempel på ved Nyhavn – så får du og-
så lejlighed til at opleve det imponeren-
de, nye teaterhus, der med sin lette glas-
facade inviterer havnen indenfor i fo-
yeren. 

Linje 904 zig-zagger ud gennem hav-
nen med Islands Brygge på den ene side 
og Kalvebod på den anden. Billedsiden 

Havnen 
Når byen derinde får lysene på 
og arbejdsdagen så småt går i stå 
og folk ruller hjem efter dagen der gik 
butiksfolk, kontorfolk og dem på fabrik 
så er jeg med sådan omkring klokken fem 
og jeg kører altid en omvej før jeg ta'r hjem 
jeg kører mig en tur langs med havnen 
jeg må ned og se hvad der sker 
jeg kan ikke forklare nøjagtig hvorfor 
det er sådan bare - - ja gu er det så! 
det er sådan en slags indeklemt længsel 
lissom en der har siddet i fængsel 
og pludselig mærker, at nu er han fri 
sådan har jeg det altid, når dagen er forbi.
(Tekst af Arvid Müller, 
sunget af Oswald Helmuth, Fønixrevyen 1937)

skifter mellem kraftværk, skrothandel, 
haveforeningen, eksklusive boliger i 
tidligere sojakage-siloer og helt nyop-
førte luksus lejligheder. Lystbåde, 
skumsprøjt og havmåger. Et afvekslen-
de og spændende bymiljø. En alsidig-
hed vi må håbe, bevares for eftertiden.

Almen bolig 
med havneudsigt
Sidste stop, inden vandbussen vender 
om og sejler tilbage til Nyhavn, er Tegl-
holmen/Sluseholmen syd for Fisketor-
vet. Hvis du ikke bare vil sejle tilbage, 
har du nu rig mulighed for opleve de 
nyeste skud på SAB-stammen: Ask-
holm og Teglværkshavnen. Nye, lyse 
boliger på kanten af havnen. 
Og hele turen koster bare et klip på et 
blåt klippekort – god fornøjelse!

Skuespilhuset.

Modsætninger ved Islands Brygge.

Stoppestedet i Teglværkshavnen.

Teglværkshavnen.

Tårnhuset på Havneholmen.
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Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Københavns Kommune har i bud-
gettet for 2010 afsat mange millio-
ner til Tingbjerg. 
Bydelen får i perioden 2010-2012 
årligt 2 mio. kr. til tryghedsskaben-
de aktiviteter. Der er også afsat 
midler til at holde Tingbjerg svøm-
mehal åben for offent ligheden i 
weekenderne. Et initiativ der vil 
komme hele Brønshøj-Husum til 
gode. Endelig vil Københavns 
Kommune investere i alt 22 mio. kr. 
i et kulturhus i Tingbjerg, foruden 
de årlige udgifter til at drive deres 
del af huset, herunder et bibliotek. 

Millioner til Tingbjerg

Også Landsbyggefonden har lovet 
økonomisk støtte til etablering af et 
kulturhus i Tingbjerg.

Fra 1. september er det blevet endnu 
nemmere at dyrke sport og motion i 
København. Nu er det nemlig muligt 
at booke tider og baner hjemme fra 
computeren eller via touchscreen i 
hallerne, ligesom al betaling foregår 

Boliggarantibeviset 
- din helgardering 

Siger du din bolig op for at flytte 
sammen med kæresten eller af an-
dre grunde, kan du måske have glæ-
de af et boliggarantibevis. Beviset 
sikrer dig ret til at få en tilsvarende 
bolig, som den du forlod, indenfor 
garantiperioden på 3 år. Et bolig-
garantibevis koster 900 kr. 
Læs mere på KAB’s hjemmeside 
www.kab-bolig.dk eller kontakt 
KAB’s udlejningsområde på 
33 63 13 40.

Book din egen bane
elektronisk og forud. Indgangen er 
hjemmesiden www.sport.kk.dk, hvor 
du kan få et overblik over aktiviteter-
ne og booke tider og baner i alle de 
københavnske idrætshaller. 
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Navn:

Adresse:

Post-nr. og By:

Der er fire forskellige opgaver, som er tænkt til forskellige alders-
grupper - små og store børn samt voksne.Voksne skal løse alle fi-
re 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.

1

2

3

4

5

6

78

9

10

- for hele familien

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

Indsend hele siden til: KAB,Vester Voldgade 17, 1552 Kbhvn.V,
senest Tirsdag den 1. dec. 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:

DANMARK

C
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E (3-2009)

Skriv hvad de GRØNNEbyer har til fælles:

SAB
sjov

1.

5.

9.
10. 11.

12.

6. 7.

8.

2.
3. 4.

Skriv hvad de RØDE

byer har til fælles:

OPGAVE 3: Hvilken ende?
Hvilken ende skal katten hive i, hvis den
vil lege med garnnøglet? Sæt ring om 
A, B eller C.

OPGAVE 4: Byer i Danmark

Alle byer, som på kortet har sam-

me farve, har noget til fælles.

Skriv i de tilsvarende 

farvede felter, hvad du 

mener det kan være.

Skriv hvad de BLÅ byer
har til fælles:

OPGAVE 2: Hvad er det?
I hver bolle er tegnet en ting, eller rettere en del af en ting.
Prøv om du kan se hvad det er. Skriv svaret i bollerne. Du skal
mindst have otte rigtige, for at løsningen betragtes som godkendt.
(Numrene er påsat af hensyn til evt. besvarelse pr. email).

A
B
C

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


