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Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Hvordan får vi råd 
til det hele?

Det er et spørgsmål, som vi kommer til 
at drøfte indgående i bestyrelsen i den 
kommende periode. En lang række af 
vores afdelinger har måttet tåle store 
pro centstigninger i huslejen og kan 
imødese flere stigninger i de kommen-
de år. Nogle af stigningerne bliver ”lidt 
groft sagt” nødvendige, idet der ikke 
har været vist rettidig omhu i forbindel-
se med henlæggelser.   

Bestyrelsen har i mange år drøftet be-
hovet for at få sammenlagt lejligheder, 
således at vi kunne få ændret vores 
lejlighedssammensætning.

Disse projekter er der blevet arbejdet 
længe og intenst med i afdelingerne, og 
der har også været søgt midler hos Kø-
benhavns Kommune m.v. Der er blevet 
bevilliget pæne tilskud fra Københavns 
Kommune hertil, og vi var alle fortrøst-
ningsfulde om, at vi ville få nogle gode 
lejligheder ud af dette. 

Det viste sig dog, at selv med op til 80 
% udefrakommende finansiering, ville 
huslejeniveauet i de sammenlagte lej-

ligheder blive så høje, at det overstiger 
den leje, vi forventer at kunne udleje til.

Betyder det, at vi skal opgive lejlig-
hedssammenlægninger? Nej, men det 
kan være, at vi skal have et lidt andet 
ambitionsniveau og acceptere, at de nye 
sammenlagte lejligheder f.eks. ikke står 
som helt fine og nyrenoverede 
lejligheder.

Vi har en række ejendomme, som er 
blevet godt vedligeholdt for så vidt an-
går klimaskærm m.v., men det kan kon-
stateres, at sådan noget som stigstrenge, 
faldstammer og kloakker er ved at være 
modne for udskiftning i mange 
afdelinger.

Det er omkostningstunge projekter og 
kræver planlægning og omhu for, at det 
ikke skal slå bunden ud af kassen i 
afdelingerne.

Bestyrelsen tager dette meget alvorligt 
og har allerede planlagt et ekstraordi-
nært bestyrelsesmøde, hvor situationen 
skal drøftes.   

2     SAB-bladet • juni 2010



Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

Genhusning af beboerne i Helleborg 
Når der står totalrenovering på programmet, må beboerne 
genhuses. I Helleborg i Tingbjerg er 36 beboere ved at pakke 
flyttekasserne for at flytte til andre boliger i SAB

I Tingbjerg er forberedelserne til en to-
talrenovering af to boligblokke godt i 
gang. Ombygningen blev i januar god-
kendt af beboerne, også selvom det i 
praksis betyder, at alle må fraflytte bo-
ligerne. Projektet omfatter nemlig lej-
lighedssammenlægninger og er så gen-
nemgribende, at beboerne må 
genhuses. 

De to boligblokke, der også kaldes 
Hækkevold og Helleborg opkaldt efter 
vejnavnene, består i dag af 72 små 
utidssvarende boliger uden eget bad. 
Halvdelen af boligerne tilhører fsb, og 
halvdelen SAB. Ombygningen vil for-
vandle de 72 små boliger til 36 overve-
jende store, moderne familieboliger. 

Straks efter beboermødet tog KAB’s 
udlejning fat på opgaven med at genhu-
se beboerne. Det er nemlig svært at for-
udsige nøjagtig, hvor lang tid det tager 
at finde andre boliger til beboerne. Men 
KAB’s udlejning melder foreløbig om 
et godt forløb, der også har været præ-
get af en god kontakt til beboerne. 

Bolig efter ønske
Hvordan foregår det så i praksis, når en 
bebyggelse skal ryddes, og mange be-
boere skal genhuses? 

Beboerne fik allerede forud for beboer-
mødet en pjece med beskrivelse af vil-
kårene for genhusningen. Efter mødet 
sendte KAB’s udlejning et ønskeskema 
til alle beboerne samt en oversigt over 
SAB’s boliger. 

- Efterhånden som der bliver boliger le-
dige, som matcher beboernes ønsker, 
sender vi tilbud til hver enkelt beboer. 
De fleste virker glade for, at ombygnin-
gen af Helleborg giver dem mulighed 
for at flytte til en anden bolig, men der 

er også enkelte af beboerne som har lidt 
svært ved at forstå situationen, forklarer 
Rikke Thy, udlejningsmedarbejder, der 
sammen med en anden medarbejder har 
haft kontakten til beboerne.

Dialog med beboerne
Nogle af beboerne har ønsket at blive i 
Tingbjerg, mens andre har ønsket at 
flytte til de øvrige bydele i København, 
hvor SAB har boliger, f.eks. Amager, 
Sydhavnen, Nørrebro og Nordvest. Alle 
beboere tilbydes permanent genhus-
ning, dvs. en bolig med lejekontrakt på 
almindelige vilkår. 

Foreløbig har 23 ud af 36 beboere mod-
taget tilbud om genhusning og har un-
derskrevet kontrakten på den nye bolig. 
Indtil videre har syv beboere ikke været 
tilfredse med det første tilbud om 
genhusning. 

- Vi giver principielt kun et tilbud om 
genhusning, men vi strækker os langt 

for at i mødekomme deres ønsker, for vi 
vil nødig tvinge nogen til at flytte til en 
bolig, de ikke er tilfredse med, forkla-
rer Rikke Thy.   
  
Og KAB’s udlejning har succes med 
den konstruktive dialog, for siden er de 
syv utilfredse beboere blevet til to, og 
udlejningen arbejder fortsat på at finde 
løsninger for de sidste. 

- Vi fastholder opsigelsen, der følger 
med tilbuddet, men forsøger at finde en 
løsning ved at indkredse deres ønsker 
til bolig nærmere, siger udlejningsmed-
arbejderen.

Alle beboere får foruden tilbuddet om 
genhusning også en check til flytte-
hjælp på 6.000 kr. 

Beboerne skal være fraflyttet senest 
den 1. oktober 2010, hvorefter renove-
ringen af boligblokkene begynder. Ind-
flytning i de nyrenoverede boliger er 
planlagt til at ske fra januar 2012.     

Renoveringen af Hækkevold og Helleborg vil omdanne de små et- og torums boliger 
til fortrinsvis store moderne familieboliger - nogle med udgang til et mindre havestykke.
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                     Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

SAB’s 70 års jubilæum:

Beboerdemokrati er noget, 
vi har kæmpet os til
SAB fylder 70 år. Men selvom boligselskabet er ved at blive en 
ældre dame, så er beboerdemokratiet stadig ungt. Og mange 
beboere er slet ikke bevidst om, hvor stor indflydelse de egentlig 
har, mener Ritta Fischer Jensen, tidl. formand for selskabet 

Verden så noget anderledes ud, da Sam-
virkende Boligselskaber i 1940 satte 
spaden i jorden til de tre første bygge-
rier: Jyllandshuse i Vanløse, Sjællands-
huse i Sydvestkvarteret og Bispebjerg 
Terrasser i Nordvestkvarteret. Krigen 
var lige brudt ud og bød med isvintre 
og materialemangel på hårde tider. Ud-
bredt boligmangel betød, at der blev 
ind ført meget gunstige regler for bolig-
selskaberne, og det satte gang i bygge-
aktiviteten. For SAB’s vedkommende 
blev mere end 4.000 boliger - knap 
halvdelen af selskabets boliger - bygget 
i løbet af de fem krigsår.   
  
Også beboernes indflydelse på deres 
bolig og boligafdeling så ganske ander-
ledes ud i selskabets unge dage.  Den-
gang havde beboerne ikke meget at 
skulle have sagt. SAB’s stifter, F.C. 

Boldsen, der også stiftede KAB, sad for 
bordenden, og selvom der allerede i 
1940’erne blev stiftet lejerforeninger, 
var indflydelsen meget begrænset. Be-
boerne var lejere hos en udlejer. Først i 
1972 blev beboerdemokrati indført ved 
lov, og beboerne i SAB begyndte at 
vælge afdelingsbestyrelser. Dog stadig 
med begrænset indflydelse.

Beboerdemokrati for 30 år 
siden
Den for nylig afgåede formand, Ritta 
Fischer Jensen, har været beboer i Sam-
virkende Boligselskaber i næsten 50 år 
og aktiv i beboerdemokratiet i mere end 
30 år. Hun husker tilbage på en periode, 
der bød på en enorm udvikling i bebo-
ernes indflydelse. 
- Da jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 
Humlevænget i 1977 var det forret-

ningsføreren og inspektøren i KAB, der 
styrede det meste. SAB holdt et årligt 
fællesmøde for boligafdelingerne, hvor 
direktionen aflagde beretning til orien-
tering, men vi havde ikke indflydelse 
på de beslutninger, der var truffet, for-
klarer hun.  

Ritta Fischer Jensen husker også, at hun 
i 80’erne deltog i et afdelingsmøde i en 
boligafdeling i Vanløse, hvor valget af 
en afdelingsbestyrelse var på 
dagsordenen. 

- Beboerne diskuterede, om de skulle 
vælge en bestyrelse, og nogle var i 
mod, fordi de havde en god inspektør, 
og det skulle en afdelingsbestyrelse ik-
ke komme og ødelægge. Jeg måtte så 
forklare dem, at bestyrelsen skulle være 
en samarbejdspartner for inspektøren 

Humlevænget i Husum 1941-43.                       
392 rækkehuse, 10 butikshuse og 12 garager. Pris: 7,8 mio. kr. 

Askholm i Sluseholmen 2008.
69 moderne familieboliger. Pris ca. 163 mio. kr.
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Beboerdemokratiets udvikling i SAB

1940 SAB stiftes og de første boliger opføres

1940-50’erne  Der stiftes lejerforeninger i nogle boligområder. 
Lejerforeningerne fungerer uafhængig af administratoren 
og er ligesom i privat udlejningsbyggeri ofte i opposition til 
”udlejeren”.

1958 Det indføres med lov at der i almennyttige selskaber kan 
vælges beboerrepræsentanter, der skal orienteres om vigtige 
forhold

1972 Beboerdemokrati indføres ved lov. Alle boligafdelinger får 
mulighed for at vælge en afdelingsbestyrelse. I SAB vælges 
22 afdelingsbestyrelser.

1982 SAB er på forkant og har to år før det indføres ved lov et 
flertal af beboere i selskabets bestyrelse

1984 Beboerflertal i selskabsbestyrelserne (SAB) indføres ved lov. 
Samme år indføres også beboerflertal i boligadministratio-
nens bestyrelse (KAB), hvor SAB har været repræsenteret 
siden 1983    

1993 En SAB’er bliver den første beboervalgte formand for KAB – 
nemlig Ritta Fischer Jensen. 

og ikke en erstatning, siger hun og smi-
ler ved tanken om debatten, som trods 
alt endte med, at beboerne valgte en be-
styrelse med tre medlemmer. 

Beboerne for bordenden
Siden har beboerdemokratiet udviklet 
sig. Men først i 1984 blev det ved lov 
indført at beboerne fik flertal i selskabs-
bestyrelsen – altså SAB’s bestyrelse. 

- Beboerdemokratiet, som vi kender det 
i dag, er altså ganske ungt. Og vi har 
gradvist fået mere og mere indflydelse. 
I starten blev der set med nogen skepsis 
på samarbejdet fra begge sider; både 
fra medarbejderne i KAB og fra bebo-
ernes side. Siden har samarbejdet ud-
viklet sig meget bl.a. gennem fælles 
kurser og konferencer. Jeg oplever dog 
stadig, at en del beboere har svært ved 
at forstå, hvor stor indflydelse og hvor 
stort et medansvar, vi egentlig har. Der 
har vi stadig en opgave foran os, forkla-
rer Ritta Fischer Jensen.

Forholdet mellem SAB og KAB er et af 
de spørgsmål, der igen og igen giver 
forvirring. 

- Forleden mødte jeg en beboer, og vi 
kom til at snakke om SAB. Hun blev 
hårdnakket ved med at holde fast i, at 
hun bor i KAB og ikke SAB. Folk har 
svært ved at forstå, at KAB er vores ad-
ministrator, og at det er os selv - SAB - 
der ejer boligerne, siger den garvede 
beboerdemokrat. 

SAB har meget at være stolt af
Hvad betyder beboernes indflydelse da? 
Og hvilke mærkesager har SAB, at væ-
re stolt af her ved 70 års jubilæet?

- Beboerdemokratiet er fantastisk vig-
tigt. Mest betydningsfuldt for afdelin-
gerne er, at hver boligafdeling godken-
der årets budget og de handleplaner, der 
ligger til grund for budgetlægningen. 
Det er også beboerne, der selv træffer 
beslutning om husorden og andre regel-
sæt, der gælder i afdelingen. Og det stil-
ler krav til de aktive. Man skal turde og 
ville møde beboerne i øjenhøjde, og 

man skal indse at ens egen gode idé 
måske ikke er flertallets, forklarer Ritta 
Fischer Jensen og fortsætter:
- Vi har i SAB altid lagt vægt på, at bo-
ligafdelingerne skal have det så godt 
som muligt. Hvis der har været over-
skud, er penge ført tilbage til boligafde-
lingerne, og vi prøver at hjælpe boligaf-
delinger, der er trængt økonomisk. 

Andre milepæle i SAB’s politiske histo-
rie er faste retningslinjer omkring træk-
ningsretten i Landsbyggefonden og en 
tradition for at nedsætte følgegrupper 
med beboerrepræsentanter, der følger 
byggesager nøje på de kommende be-
boeres vegne. Med fremtidssikrings-
projektet gør SAB en stor indsats for, at 
boligerne også i fremtiden kan blive ved 
at være attraktive. Og så er det bolig-
sociale arbejde i disse år et højt priori-
teret område:

- Vi er et selskab, der lægger vægt på at 
tage et socialt ansvar. Nogle steder er 
der brug for professionelle, men der er 
også brug for, at vi beboere interesserer 
os for vores boligområde og for vores 
naboer. En måde at gøre det på er at 
deltage i beboerdemokratiet, for der er 
brug for unge kræfter, siger Ritta 
Fischer Jensen. En opfordring vi her-
med lader gå videre.     

Ritta Fischer Jensen har været SAB 
beboer i næsten 50 år.  Hun flyttede 
ind i en lejlighed i Langelandshus i 
Husum i 1964 og derfra videre til et 
rækkehus i Humlevænget i 1972. Her 
bor hun den dag i dag.  
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En lille historie 
om at skabe tryghed

Inge (t.h.) og Jette Thiilmark har begge gjort en aktiv indsats for at forebygge indbrud i deres boligafdeling, Elleparken. 
Foto: Marianne Svolgaard.
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          Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Ved Elleparken i Folehaven suser bilerne forbi, 
men på Inge Thiilmarks lukkede altan oser det 
af fred og hygge. Sådan skal det helst fortsætte 
med at være – derfor tog Inge et usædvanligt 
initiativ efter et indbrudsforsøg

Gode råd til forebyggelse
Nogle enkle forholdsregler kan være med til at stoppe tyven 
inden indbruddet:
• Det skal være svært at komme ind i din bolig – husk at 

haspe og låse døre og vinduer.
• Hvad kan tyven se gennem vinduerne? Sæt evt. værdi-

genstande væk.
• En høj hæk eller plankeværk giver tyvens arbejdsro – kan 

du på nogen måde forbedre synligheden udefra?
• Hav lyset tændt og evt. også en radio eller brug tænd-sluk 

ur, når du er væk.
• Undgå at fortælle på internettet, telefonsvarer eller lig-

nende, at du er bortrejst.
• Fortæl dine naboer, hvornår du er væk, så de kan holde 

lidt øje med din bolig.

Du kan få flere gode råd på Det Kriminalpræventive Råds 
hjemmeside www.dkr.dk 

Inge Thiilmark og hendes datter Jette 
har hver deres bolig i Elleparken, hvor 
de begge har boet i mere end 30 år. 
Man kan uden at overdrive sige, det er 
et område, de kender godt, og hvor de 
føler sig hjemme. Derfor reagerede de 
også straks, da Inge i januar 2010 ople-
vede et groft indbrudsforsøg i sin bolig.

– Jeg var ikke hjemme, men blev ringet 
op af min nabo. Tre-fire unge mænd 
havde prøvet at komme ind i min lejlig-
hed, og det var ikke gået stille for sig, 
fortæller Inge i sin hyggelige stue. – De 
havde sparket på døren og flået lister 
af. Helt åbenlyst. Heldigvis hørte min 
overbo det, og han en stor fyr, der kun-
ne jage dem væk og få alarmeret politi-
et. Gerningsmændene blev dog ikke 
pågrebet.

Nægter at være offer
Selvom Inge altid lader et lys være 
tændt, når hun ikke er hjemme, havde 
det ikke afskrækket gerningsmændene 
– måske havde de ligefrem regnet med 
at finde nogen hjemme. Det kan godt 
være lidt skræmmende at tænke på, 
men Inge lader sig ikke så let slå ud. I 
stedet for at sidde bange bag nedrullede 
gardiner, indkaldte hun til et fælles be-
boermøde for hele boligafdelingen. 

– På mødet deltog 35-40 beboere. Det 
er en del flere, end der plejer at komme 
til vores afdelingsmøder, kan Inge for-
tælle. – Jeg havde også inviteret en re-
præsentant for det lokale politi, der gav 
os gode anvisninger til, hvordan vi kan 
forebygge indbrud. Og så fik vi snakket 
om, at vi i det hele taget skal være mere 
opmærksomme på fremmede, så jeg sy-

nes, vi fik noget ud af mødet, mener In-
ge. Inge og Jette er selv blevet meget 
påpasselige med, hvem de lukker ind i 
opgangen. – Før i tiden lukkede vi altid 
op, når der blev sagt ’reklamer’ i dørte-
lefonen – nu tjekker vi hvem det er, 
smiler Jette, klog af skade.

Din betjent
På beboermødet deltog Ane W. Nyrop 
fra Valby Lokalpoliti. Ane W. Nyrop er 
Folehavens ”egen” betjent som en del af 
projekt ”Din betjent”, der er et relativt 
nyt initiativ på Nørrebro, Vesterbro og 
Valby. – Formålet er at styrke kontakten 
mellem borgerne og politiet, forklarer 
Ane. – Vi har brug for at have kontakt 
til beboerne rundt omkring i lokalom-
rådet, for de kender deres kvarter og 
lægger mærke til, hvad der sker. Og 
borgerne har brug for at have en ind-

gang til politiet, hvis de skal i kontakt 
med os i ikke akutte situationer. På den 
måde er en lokalbetjent til gavn for alle, 
fortæller Ane ivrigt over telefonen. Hun 
oplevede beboermødet i Elleparken me-
get positivt. – Der var mødt mange en-
gagerede beboere op, som gerne ville 
høre om indbrudssikring. Og jeg fik 
lejlighed til at fortælle lidt om, hvad der 
sker i området samt hvilke forventnin-
ger, beboerne i al almindelighed kan 
have til politiet – for selvom vi gerne 
vil, kan vi ikke være alle steder på én 
gang, slutter lokalbetjenten. 

Så indbrudsforsøget hos Inge Thiilmark 
førte altså i sidste ende noget godt med 
sig. Beboerne kan føle sig lidt mere 
trygge, nu hvor de har fået gode råd til 
forebyggelse af indbrud og deres ”egen” 
lokalbetjent.
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Outlandish i Tingbjerg
Fredag den 7. maj 2010 gav Danmarks populære musiknavn 
Outlandish et brag af en koncert i Tingbjerg. Flere hundrede 
mennesker trodsede den grå og råkolde aften og fik i stedet 
varmen med hop og dans til rytmerne fra musikken

Af Christine Espholm, ces@tingbjerg.com - Fotos: Tor Larsson

Tingbjerg Byfest
Koncerten med Outlandish var en del af den årlige byfest i 
Tingbjerg. Hvert år holder bydelen en stor fest med musik, 
kultur, aktiviteter, leg og sjov for beboerne i området og be-
søgende fra København og omegn. I år løb byfesten af sta-
blen den 7.-8. maj 2010.

Masser af musik
Udover Outlandish var der meget andet musik på pro-
grammet. Rap og hiphop blev leveret af Zaki og Negash 
Ali fra den danske hiphop-scene samt Tingbjergs to lokale 
hiphop-grupper Blok 27 og Tingbjerg City Gz. Der var 
desuden gospel, indisk dhol, jazz, Balkan- og sigøjnermu-
sik, samt 80’er hits.

De lokale brandmænd viser Tingbjergs børn hvordan en brand-
slange skal håndteres.

De frivillige unge bar særlige t-shirts for byfesten.

Tingbjergs lokale hiphop band Blok 27 spillede for.
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Flødebollekast gjorde lykke.

Flødeboller og gladiatorbane
Byfesten byder på noget for enhver smag, og i år var der 
blandt andet flødebollekast, hoppeborg, børnejazz, ansigts-
maling og teatersminke for de mindre børn. De lidt større 
børn og unge kunne derimod kaste sig over gladiatorbane, 
pannafodbold, basketball og graffitimaling.

Loppemarked og banko
Loppemarkedet var et stort tilløbs-
stykke for de voksne, og de ældre hyg-
gede sig med banko, kage og kaffe.  

Outlandish gav et brag af en koncert og tryllebandt de mange tilskuere.

Hygge i teltet på det velbesøgte 
loppemarked.

Intensiv kamp på gladiatorbanen.

De mindste børn frydede sig med at hoppe rundt på hoppeborgen.

Frivillige til byfesten nyder en øl sammen i en velfortjent pause.

Læs mere om byfesten og Tingbjerg på hjemmesiden www.tingbjerg.com og på facebook. Her kan du f.eks. se en film og mange flere billeder fra byfesten!
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er

 Af Mikael Grinda Rasmussen, mgr@kab-bolig.dk - Fotos: Gert Stradel, gst@kab-bolig.dk 

SAB’s bestyrelse har været en lille tur 
ude i verdenen for at se på socialt bolig-
byggeri, nærmere bestemt i Stockholm 
og Helsinki. Målet med sådan en tur er 
at se, om der er noget at hente i måden 
der bygges på, administreres på, reno-
veres på eller håndtering af miljøet og 
forbrugsstoffer såsom vand, varme og 
el.

Turen startede mandag den 3. maj 2010 
i Stockholm, hvor vi først var inviteret 
ind hos SABO, der svarer nogenlunde 
til Boligselskabernes Landsforening i 
Danmark. SABO gennemgik, hvordan 
socialt boligbyggeri fungerer i Sverige, 
og lad det være sagt med det samme: 
heller ikke i Sverige har man noget så 
unikt som den almene bolig i Danmark. 
I hvert fald når vi snakker beboerdemo-
krati og medindflydelse. Boligerne og 
intentionerne er måske lige så gode i 
Sverige, og beboerne kan da også give 
deres mening til kende, men den direk-
te medindflydelse har beboerne ikke. 

Den svenske model
Skal det siges meget enkelt, så har Sve-
rige tre forskellige typer boliger, som så 

Den bekymringsfri bolig
Havneboliger og renoveringsmetoder i Stockholm. Vedvarende energi i Helsinki. 
SAB’s bestyrelse henter inspiration på studietur hos vores nordiske naboer  

kan variere lidt. Der findes kommunale 
udlejningsboliger, som kommer nær-
mest vores almene boliger, hvor man 
som i Danmark betaler et indskud og en 
månedlig leje, men lejen bestemmes af 
administrationen, og hvem der må/kan 
flytte ind bestemmes også af admini-
strationen efter ansøgning – altså ingen 
venteliste. Så har man, hvad der nær-
mest svarer til en andelsbolig herhjem-
me, hvor man betaler en andel og hus-
leje. Også her sker udvælgelsen efter 
ansøgning og kommunen bestemmer, 
hvem der skal/kan komme ind eller står 
for tur. Så det direkte demokrati, som 
vi har i Danmark, findes ikke i hverken 
Sverige eller Finland, rent faktisk fin-
des det ikke nogen steder i hele verde-
nen, os bekendt. Så kære beboer pas 
godt på beboerdemokratiet, det er en 
sjælden vare.

Mini, midi og maxi renove-
ring
Tirsdag gik turen ud til boligorganisa-
tionen Sigtuna nord for Stockholm i en 
forstad, der hedder Märsta. Det var her, 
man havde fundet det fremragende slo-
gan ”Den bekymringsfri bolig”. Her 

slås man sloganet til trods lidt med de 
samme problemer, som vi gør nemlig 
en boligmasse, der har en alder så en 
renovering er påtrængt, og her som hos 
os er pengene ikke tilgængelige i uane-
de mængder. Organisationen har så ind-
ført tre renoveringskategorier, som de 
kalder mini, midi og maxi. Mini består 
af nye faldstammer, nyt badeværelse, 
ny entredør (som er en branddør) samt 
el og ventilation. Midi består af det 
samme som mini, men her får man også 
nye køkkenlåger, og der gøres noget 
ved vægge og gulve. Maxi består af en 
renovering, hvor man rydder alt, så man 
kun har råhuset tilbage. At sammenlig-
ne priser med danske forhold tjener ik-
ke rigtigt noget formål, samtidigt er det 
også muligt i Sverige at rige og mere at-
traktivt beliggende boliger hjælper nød-
lidende afdelinger ved at organisationen 
omfordeler midlerne. Det kan lade sig 
gøre, da man dels ikke har egen økono-
mi i afdelingerne, og dels eksisterer der 
ikke beboerdemokrati med afdelings-
møder, der bestemmer afdelingens 
økonomi. 

Erfaringsudveksling
Hos Sigtuna så vi også på nogle renove-
ringer med facadeisoleringer og nye 
vådrum, her fik vi nogle spændende er-
faringsudvekslinger med håndværker 
omkring materialer og udføring. Vi så 
også på nybygning, bl.a. hvor man hav-
de velfungerende jordvarme, der funge-
rede ved, at man om sommeren opvar-
mer klippegrunden med varmt vand 
som opvarmes via solfangere, om vin-
teren henter man så varmen tilbage til 
opvarmning af boligerne, desværre er 
det system nok mest anvendeligt på 
Bornholm.

Vellykket Olympisk by
Onsdag gik turen til den spændende og 
inspirerende Hammerby Sjöstad en hel 

Spektakulært byggeri i Hammerby Sjöstad i Stockholm. I øvrigt bygget med dansk 
producerede teglsten.
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bydel som var tænkt som den olympi-
ske by, da Stockholm håbede og vel og-
så regnede med at få de olympiske lege 
i 2004, det fik man så ikke, men allige-
vel videreudviklede man bydelen, som 
ligger på et gammelt fabriks- og havne-
område til en moderne gennemplanlagt 
by med fokus på miljøet, hvad angår 
forbrugsstoffer som vand, el og varme 
samt affald, men man har helt bestemt 
også tænkt på bomiljøet. Bydelen er 
meget smuk velfungerende og attraktiv. 
Bestemt et område man kunne lade sig 
inspirere af både med de ting, vi allere-
de har nævnt, men bestemt også den ar-
kitektoniske profil, i det hele taget man-
ge takter som godt kunne overføres og 
gerne må overføres til eksempelvis 
Ørestaden.

Sol-energi i Helsinki
Efter den tur hvor der var rigtig mange 
skridt gik turen ned til havnen, hvor vi 
gik ombord på færgen til Helsinki, som 
vi anløb torsdag morgen kl. 10.00. Efter 
check in på hotellet mødtes vi med 
kommunen til en orientering om socialt 
boligbyggeri i Finland. Deres system 
ligger ret tæt på den svenske model. I 
øvrigt var der heldigvis stødt en tolk til. 
En ung mand fra Thy som var bosat i 
Helsinki, og som kunne sproget flyden-
de, og det er noget af en præstation, da 
man må sige at finsk er meget finsk og 

komplet uforståelig. Efter præsentatio-
nen i kommune var vi ude at se en lille 
bydel, hvor man havde og har fokus på 
vedvarende energi som solfangere og 
solceller. En kendsgerning som vækker 
til eftertanke, når man tænker på byde-
lens ret nordlige geografiske placering, 
men det kan lade sig gøre, en kendsger-
ning som hele flokken tog med sig 
hjem.  

Godt for samarbejdet
På turen var der også indlagt sightsee-
ing i Stockholm og Helsinki samt fælles 
samvær, såvel som der hist og her var 
indlagt en pause så arbejdet kunne pas-

ses ved hjælp af medbragte computere 
og telefoner. Desuden fik vi, når vi kør-
te i bus, sejlede med færge, ventede på 
fly og spiste god mad snakket og grint 
på kryds og på tværs alt sammen ting, 
der vil styrke arbejdet fremover i dag-
ligdagen mellem bestyrelse og forvalt-
ning. Nu har vi fælles oplevelser og et 
bedre kendskab til hinanden. En tur der 
på alle måder var inspirerende og 
lærerig. 

     

Eco-Viikkisom – bæredygtige boliger i Helsinki.

En driftschef fra Sigtuna, Stockholm, 
forklarer om et velfungerende jordvarme-
projekt, hvor klippegrundens evne til at 
holde på varmen udnyttes.

11SAB-bladet • juni 2010



Som beboer møder du sjældent de men-
nesker, der arbejder bag kulissen og 
sørger for at en mængde ting i din 
bolig afdeling bare fungerer i dagligda-
gen. SAB-bladet vil derfor sætte ansigt 
på nogle af de medarbejdere i admini-
strationen i KAB, der i samarbejde med 
bestyrelser og ejendomskontorer hver 
dag arbejder for at skabe gode rammer 
for dig og alle de andre beboere. 
 
Ringer du ind til KAB som beboer i en 
af SAB’s boligafdelinger, vil du blive 
stillet om til sekretærerne i Forvalt-
ningsområde A. Der er fire forvaltnings-
områder i KAB, og SAB hører under 
Forvaltningsområde A. Det er ikke 
usandsynligt, at du allerede har talt med 
en af dem, for Margith, Gitte, Vivi, Jette 
og Eva tager hver omkring 50 telefon-
opkald om dagen. Jobbet som sekretær 
er et afvekslende job, der kræver mange 
arme.
 
Spørgsmål om 
boligændringer og klager
Beboere ringer ind til KAB med 
spørgsmål om f.eks. råderetsreglerne, 
der bl.a. giver ret til at opsætte et nyt 
køkken, badeværelse og mulighed for at 
flytte vægge i boligen. Der kan også 
være spørgsmål til flytteopgørelsen, 
når en beboer er ved at fraflytte. Og så 
er der en del spørgsmål, der handler om 
klager over naboer eller service.  

- Vi oplever ofte, at en beboer ringer og 
er helt ophidset over et eller andet, men 
når samtalen er færdig, siger han tak for 
hjælpen. Vi lytter til deres problem og 
prøver at hjælpe. Vores job kræver, at vi 
har menneskekundskab. Det er dejligt, 

Sekretær – 
et job der kræver mange arme  

Du kender dem måske som en stemme i røret. Her får du mulighed 
for at sætte ansigt på de fem sekretærer i KAB, der bl.a. arbejder 
for Samvirkende Boligselskaber

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

at beboerne som regel sætter pris på 
det, forklarer Jette Højgaard Nielsen.

Ejendomskontoret eller KAB?
Sekretærerne modtager også en del 
spørgsmål, som egentlig skulle være 
rettet til ejendomskontoret.

- Jeg har oplevet, at beboere ringer ind 
for at klage over f.eks. et toilet, der ikke 
virker, men der må vi altså henvise til 
ejendomskontoret, siger Vivi Cederblad 
Knudsen.

Og Gitte Nielsen supplerer: - En del 
henvendelser kommer fra beboere, som 
tror, at KAB kan hjælpe, når ejendoms-
kontoret har lukket. Her er åbningstiden 
jo længere. Men sådan fungerer det ik-
ke. Ejendomskontoret og KAB tager sig 
af helt forskellige opgaver. 

Hovedreglen er, at alle praktiske spørgs-
mål om forhold i din bolig eller bolig-
området skal rettes til ejendomskonto-
ret – se også boksen nedenfor.

Mange opgaver og 
tids frister
Men sekretærerne tager sig af meget 
andet end telefonopkald fra beboere,  
leverandører og ejendomskontorer. De 
er kontorets anker samt sekretær for en 
eller flere driftschefer og ”det kan altså 
være en svær opgave at holde styr på 
sådan én”, forklarer de. Dertil er der en 
mængde opgaver som skal udføres til 
rette tid for at overholde lovgivning og 
ikke mindst de mange vigtige tidsfri-
ster. Det gælder f.eks. flyttesager og 
-opgørelser, planlægning og indkaldel-

ser til møder og opfølgning af disse i 
hver enkelt boligafdeling samt bogfø-
ring af alle regninger. 

Margith Jensen sidder med afregnin-
gerne på alle flyttesager for SAB’s   
boligafdelinger og lige nu er der 175 
igangværende flyttesager, der skal af-
regnes med den fraflyttende beboer. 
- Det er meget vigtigt, at vi er omhyg-
gelige med at overholde tidsfrister for 
varsling af syn og varsling af priser for 
de håndværksmæssige arbejder, der 
skal udføres ved fraflytning af en bolig, 
da det ellers kan det betyde tab for bo-
ligafdelingen, hvis en beboer klager og 
sagen ender i beboerklagenævnet, for-
klarer hun.

Også de ansatte på ejendomskontorerne 
og bestyrelsesmedlemmer er ofte i kon-
takt med sekretærerne for at få afklaret 
forskellige spørgsmål. Sekretærerne  
arbejder tæt sammen med økonomimed-
arbejdere, driftschefer og forretnings-
førere, fordi arbejdet i KAB er organi-
seret i teams.

Plads til et godt grin
Men selvom de mange opgaver betyder, 
at sekretærerne må løbe stærkt, er det 
også det der gør, at de kan lide jobbet:
- Det bedste ved mit job er, at der ikke 
er to dage eller bare to timer, der er ens, 
siger Margith Jensen og kollegaen Jette 
Højgaard Nielsen supplerer: 

- Blæksprutten er egentlig en ret ram-
mende beskrivelse af vores job. Og når 
folk taler om, at nu skal vi være omstil-
lingsparate, så må jeg grine – for det er 
jo en forudsætning i det her job. 
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Grinet får de også blandt sekretærerne, 
for ind i mellem oplever de en telefon-
samtale, der kalder smilene frem.  

- Jeg har en vending, jeg bruger i telefo-
nen, som giver nogle sjove forvekslin-
ger. Jeg siger ”Hvor ringer du fra?” og 
mener boligafdeling eller adresse, men 
mange misforstår og svarer ”Min mo-
biltelefon”, fortæller Gitte Nielsen med 
et grin. 

Vivi Cederblad Knudsen husker tilbage 
på en anden morsom historie: 
- En beboer ringede en gang og sagde 
til mig, at han gerne ville have lejlig-
heden på tage-tagen. Jeg kunne slet 
ikke forstå, hvad han mente, men efter 
nogen tid gik det op for mig, at han 
mente boligen i tag-etagen. Den har vi 
grinet meget af. Det danske sprog kan 
være svært – også for danskere!

Hvem skal jeg spørge?

Kontakt Ejendomskontoret om:
- praktiske forhold i din bolig f.eks. ting, der ikke virker 
- spørgsmål om fælleslokaler, vaskeri etc.
- nøgler, syn af bolig ved indflytning og fraflytning
- husdyrtilladelse
- tilladelse til opsætning af egen vaskemaskine o.l.

Kontakt Forvaltningsområdet i KAB om: 
- ansøgning om tilladelse til at udføre ændringer i din bolig 

(råderetssager)
- fraflytningsopgørelse (en opgørelse du modtager, når du 

fraflytter din bolig)
- vejledning om klagesager (f.eks. naboklager)
- for bestyrelsesmedlemmer kan en række spørgsmål om 

regler for møder mv. være aktuelle  

Kontakt Udlejningen og Huslejen i KAB om:
- spørgsmål om lejekontrakten
- opskrivning på venteliste til en anden bolig
- spørgsmål om din husleje

Øverst fra venstre: Eva, Gitte og Jette. Nederst fra venstre: Margith og Vivi. Sekretærer i SAB, der kan lide deres afvekslende 
”blæksprutte”-job. Foto: Annette Sadolin.
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Nye regler om ventelister og 
udlejning

Udlejning
Boligorganisationen kan nu alene træffe 
beslutning om, hvorvidt man ønsker at 
give fortrinsret til en bolig i forbindelse 
med skilsmisse eller brudt parforhold. 
Tidligere skulle kommunen og boligor-
ganisationen være enige på dette punkt. 
Samvirkende Boligselskaber har beslut-
tet at fortsætte med at give fortrinsret 
til en bolig ved skilsmisse eller brudt 
parforhold, når der er hjemmeboende 
børn i familien. Et vigtigt argument for 
at bevare fortrinsretten er, at det ofte 
kommer børnene til gode, at forældrene 
bor i samme nærområde. 

I forbindelse med styringsreformen for almene boliger 
er en række regler ændret. Her kan du læse om de ændringer 
i reglerne om ventelister og udlejning, som er vigtige for 
beboerne at kende til

Venteliste
De nye regler omfatter en betalingsfrist 
på 6 uger for betaling af ajourførings-
gebyr for at stå på venteliste. Dette gæl-
der kun den eksterne venteliste. Tidli-
gere var der ikke en frist for betaling, 
men KAB er nu nødt til at følge de nye 
retningslinjer. Er du opnoteret til en an-
den bolig, skal du altså være opmærk-
som på at betale ajourføringsgebyret in-
denfor fristen – ellers slettes din 
opnotering.

Boligorganisationen kan nu træffe be-
slutning om, hvorvidt beboernes an-
ciennitet på venteliste skal bevares eller 
slettes, når man får tildelt en bolig. 

SAB har besluttet at fortsætte som hid-
til, dvs. at ancienniteten slettes, når 
man får anvist en bolig. Baggrunden 
for beslutningen er, at beboerne, når de 
er flyttet ind, har adgang til en intern 
venteliste samt til at købe et boliggaran-
tibevis ved fraflytning. 

- asa 

Spørgsmål om opnotering på venteliste 
og tilbud om bolig skal rettes til Beboer-
serviceområdet i KAB. Her er det udlej-
ningsmedarbejder Jane Amdisen, der bl.a. 
står for udlejning af boliger i Valbyholm. 
Foto: Marianne Svolgaard.
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Vinder af 
SAB-sjov

Vinderen af konkurrencen ”SAB-
sjov” i bladet fra marts 2010 er:

Uwe Lohse
Husum Vænge 33, st.tv.
2700 Brønshøj

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Kort nyt

Plug ’n play bane i Ørestad

En ny type idrætsbane giver mulighed for at dyrke nye idrætsgrene som 
speedskating på rulleskøjter og dirt jump (mountainbike) foruden de mere 
traditionelle som fodbold og streetbasket. Anlægget er etableret i samar-
bejde mellem lokale borgere og idrætsudøvere i Ørestad og resten af 
København. 

Idrætsanlægget er døgnåbent og alle kan frit komme og bruge faciliteter-
ne. Et uformelt mødested som kan være med til at skabe liv og bevægelse 
mellem bygningerne i det nye kvarter.
(Foto: Lokale- og anlægsfondens årsberetning)

Boliggarantibeviset - din helgardering 

Siger du din bolig op for at flytte sammen med kæresten eller af andre 
grunde, kan du måske have glæde af et boliggarantibevis. Beviset sikrer dig 
ret til at få en tilsvarende bolig, som den du forlod, indenfor garantiperioden 
på 3 år. Et boliggarantibevis koster 900 kr. 

Læs mere på KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk eller kontakt KAB’s 
udlejningsområde på 33 63 13 40.

SAB ønsker alle
 sine beboer

e 

en rigtig god
 sommer

Illustration: Colourbox
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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

7
8

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 Mandag den 2. aug. 2010  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:

SAB
sjov

OPGAVE 1: Skriv kodeordet af de nummererede bogstaver.

OPGAVE 2: Hvem bruger bolden?
Prøv om du kan finde navnet på den sportsgren, som boldene
(kuglerne - eller hvad det nu hedder) bruges til. Du skal mindst
have 8 af de 12 viste rigtige, for at opgaven er besvaret.
Skriv ved bolden, eller lav en pil, hvis du ikke synes der er plads.
(Numrene er påsat af hensyn til evt. besvarelse pr. email).

OPGAVE 3: Lav et kvadrat
Prøv om du kan få tænstikkerne
til at danne et kvadrat, ved kun
at flytte en eneste af tændstik- 
kerne. Vis med pil(e) og 

eller forståelige 
streger, hvad du vil 
gøre.

Af hensyn til email-besvarelser har vi
benævnt de fire tændstikker med et
bogstav. Du må da med ord forklare,
hvad du vil gøre ved 
hvilken tændstik.
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OPGAVE 4: Hvem spiser hvad?
De 6 dyr skal alle have noget at spise fra en af de runde boller.
Prøv om du, ved at trække steger mellem dyr og boller, kan vise,
hvem der bør spise hvad, sådan at alle får noget.
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