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Af John B. Sørensen, formand for organisationsbestyrelsen

Et spørgsmål, som vi løbende drøfter 
og følger op på, er udlejningssituatio-
nen i vores afdelinger - både i forhold 
til eventuelle lejetab men også, om der 
er særlige problemstillinger i de enkel-
te afdelinger.

Jeg får jævnligt henvendelser fra bebo-
erdemokrater, som er bekymrede over 
udviklingen i deres afdelinger, og her 
bliver ofte nævnt, at kommunens anvis-
ningspolitik kan skabe nogle konflikter 
i afdelingerne. Oplevelsen er, at kom-
munen ikke følger tilstrækkeligt op på 
de familier, som kan have det lidt svært. 
   
Vi er forpligtigede til at afgive udlej-
ningen af hver tredje ledige almene fa-
miliebolig til løsning af påtrængende 
boligsociale opgaver i kommunen. Det 
er kommunen, som efter en konkret 
vurdering afgør, om den enkelte bolig-
søgende har et sådant behov for en bo-
lig, og herefter anviser en bolig. Syste-
met er sådan, at kommunen har anvis-

ningsret til hver tredje ledige bolig i en 
bestemt afdeling. Det er ledig bolig nr. 
3, nr. 6 osv., der altså skal tilbydes kom-
munen, hvorved kommunen kan kom-
me til at råde over både små og store 
boliger og boliger beliggende forskelli-
ge steder i afdelingen.

Herudover afgives hver niende bolig til 
byfornyelsen. 

SAB har herudover vedtaget, at der er 
intern beboerfortrinsret, således at der 
for den resterende del af de ledige leje-
mål, er mulighed for at kunne flytte in-
ternt i SAB ś afdelinger (og indenfor af-
delingen). Der er områder, hvor beboer-
fortrinsretten kun kan bruges, hvis man 
opfylder kriterierne for fleksibel udlej-
ning, som er et af de håndtag, der kan 
skrues på for at få ændret beboersam-
mensætningen i de udsatte afdelinger.

Bestyrelsen er meget opmærksom på 
disse muligheder, men det er vigtigt, at 

Beboersammensætning 
– et svært emne

de overordnende mål ikke slippes af sy-
ne. Mål vi sammen har formuleret og 
nedfældet i et målsætningsprogram for 
SAB. Nemlig at SAB ønsker at kunne 
tilbyde gode moderne boliger til men-
nesker fra alle samfundsgrupper, og at 
vi derfor vil:
• Sikre, at der også kan skabes plads til 

beboere med særlige behov
• Medvirke til at skabe opgangs fælles-

skaber
• Arbejde for, at beboerne viser gensi-

dig respekt for hinanden
• Arbejde for at styrke fællesskabet i 

afdelingerne.     

Samtidig skal vi, der allerede bor i en af 
SAB ś afdelinger stadig føle, at vi bor et 
rart og godt sted. 

Det er nogle af de udfordringer, som vi 
skal have løst i samarbejde med blandt 
andre kommunen.
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Fredag den 17. september 2010 var 
der pyntet op til fest i Midtfløjene 16 
i Tingbjerg. Og med god grund – der 
var nemlig indvielse af det nye fælles-
hus, hvor samtlige 60 ansatte i Ting-
bjerg fremover er at finde. Som tidli-
gere beskrevet i SAB-bladet, skal såvel 
driftsmedarbejdere som boligsocialt an-
satte fra både fsb og SAB dele det ny-
istandsatte hus. For fremtiden skal be-
boerne altså kun gå ét sted hen, uanset 
hvad deres ærinde er, og hvem de beta-
ler husleje til. 

Danmarkshistorie i Tingbjerg   

Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

”Der bliver skrevet Danmarkshisto-
rie i dag. Det er ikke før set, at to sto-
re bolig organisationer på denne måde 
arbejder så tæt sammen og har fælles 
drift af to boligafdelinger”, sagde ad-
ministrerende direktør for fsb, Bjarne 
Larsson.

Og helt problemfrit har forarbejdet da 
heller ikke været. Administrerende di-
rektør i KAB, Jesper Nygård, kunne 
fortælle, at idéen første gang opstod til-
bage i 1997, hvor man på et fællesmøde 

Snoren klippes i det nye fælleshus ”Tingbjerg Forum” af formand for fsb Tingbjerg Keld Fredericia (tv.), områdeleder Adam Vangtorp og 
formand for SAB Tingbjerg Stig Torp Kaspersen. Foto: Marianne Svolgaard.

besluttede at arbejde mod fælles drift i 
Tingbjerg inden årtusindeskiftet. For-
målet var – og er – at sikre bedst mulig 
service til bydelens mange beboere. Det 
har været en lang proces, men nu er det 
endelig lykkedes.

Jesper Nygård ønskede held og lykke 
med det fremtidige samarbejde og 
overrakte på vegne af SAB og KAB et 
gavekort til et foldboldbord til det nye 
hus.
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I Bellahøj Højhusene har der været en 
tilgang på langt over 100 børn indenfor 
de seneste 2 år. En aktivitetslegeplads 
er et af de tiltag, der skal imødekomme 
et stort behov for aktiviteter blandt de 
mange nye børn. 

- Vi kan se, at boligområdet er ved at 
skifte karakter fra at være et område, 
hvor hovedparten af beboerne har bo-
et siden bebyggelsen blev opført til et 
område med mange børnerige familier 
med anden etnisk baggrund, forklarer 
Bjarne Krohn, formand for afdelingsbe-
styrelsen i Bellahøj under Samvirkende 
Boligselskaber.

Udviklingen har været en kilde til be-
kymring i bestyrelsen:
- Vi har haft en oprigtig bekymring for, 
at Bellahøj skulle udvikle sig til et nyt 
ghettoområde, men med en række tiltag 

håber vi at tage problemerne i opløbet, 
siger Bjarne Krohn.

Ny type legeplads
Den nye legeplads består af en multiba-
ne til forskellige boldspil og et område 
med lege- og fitnessredskaber. 

Et udvalg af beboere har stået for indret-
ningen af pladsen. Der er bevidst satset 
på legeredskaber for de store børn, fordi 
der allerede eksisterer en legeplads for 
de mindre børn i bebyggelsen. Og så har 
udvalget som noget relativt nyt også sat-
set på at tiltrække de voksne ved at kom-
binere lege- og fitnessredskaber.

”De store fanger du ved at sætte ting 
ind, der er cool. Denne legeplads er ik-
ke for pattebørn. Der skal være udfor-
dringer som f.eks. klatremasten. Og fit-
nessredskaberne kan bruges af både 

voksne og store børn. Tanken med den-
ne legeplads er jo også at få flere til at 
mødes og lære hinanden at kende på 
kryds og tværs”, siger arkitekt Karoline 
Grum-Schwensen fra Elverdal A/S, der 
har leveret legeredskaberne. 
 
Legepladsen har kostet 1 mio. kr. at 
etablere, hvoraf halvdelen er tildelt som 
støtte fra Københavns Kommune. 

Indvielsen
Indvielsen af legepladsen fandt sted den 
17. september 2010. Pia Allerslev, Kø-
benhavns kultur- og fritidsborgmester, 
deltog og sagde i sin tale til beboerne:

”Jeg håber, at denne aktivitetslegeplads 
vil gøre Bellahøj til et endnu bedre sted 
at bo, lege og røre sig. Plads er der brug 
for, fordi der er kommet flere børn til. 
Og så er det er godt, at her bor voks-

Børneboom på Bellahøj
Et sandt boom i antallet af børn i Bellahøj Højhusene har fået 
afdelingen til at etablere en ny type legeplads

Tekst og fotos: Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk
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Vi har haft en oprigtig 
bekymring for, at Bellahøj 
skulle udvikle sig til et nyt 
ghettoområde, men med 
en række tiltag, håber 
vi at tage problemerne i 
opløbet.

Bjarne Krohn

ne, som vil være med til at udvikle Bel-
lahøj. Nu vil jeg gøre det som borgme-
stre elsker; erklære alt dette for åbent 
og klar til at bruge”. 

Inge-Margrethe Madsen, beboer gen-
nem 13 år, gav også den nye legeplads 
et par ord med på vejen:
 
”Det er en ren fornøjelse fra mit køk-
kenvindue på 5. sal at se alle de man-
ge små børn, store børn og meget sto-
re børn, altså voksne og bedstemødre, 
prøve mulighederne af. Nogle voksne er 
ikke så glade for de mange lyde – skrig, 
skrål og glade hvin – men måske skal 
vi huske, hvordan det er at være barn, 
når man er så glad og har det sjovt”.

Efter talerne bød afdelingen på frugt, 
juice og kaffe, og så var der ellers mu-

lighed for at prøve legepladsen af eller 
kaste sig ud i stop-dans.   

Boligsocial indsats
Samvirkende Boligselskaber ejer 487 
ud af de i alt 1.300 boliger i Bellahøj 
Højhusene. De øvrige boliger ejes af 
Boligforeningen AAB, Boligselskabet 
AKB, København og fsb. 

De fire bolig organisationer er nu i gang 
med at udarbejde en social helhedsplan 
for hele området i samarbejde med Kø-
benhavns Kommune. Planen omfatter 
foruden de nye faciliteter for børnene 
også en opsøgende indsats fra Brønshøj 
Fritidsordning og et udvidet SSP-sam-
arbejde (kriminalitetsforebyggende ind-
sats i samarbejde mellem skole, social-
forvaltning og politi).

Legepladsen er bygget op om den store sky-
surfer, hvor børnene kan få en ordentlig 
svingtur.

Fra venstre Pia Allerslev, kultur- og fritids-
borgmester i København, Bjarne Krohn, 
formand for bestyrelsen og Inge-Margrethe 
Madsen, beboer i Bellahøj Højhusene.

Klovnen sørgede for en festlig indvielse for 
børnene med bl.a. stopdans.

Nudi Ghelam er opsøgende medarbej-
der i Bellahøj, ansat af de lokale fritids- 
og ungdomsklubber i Brønshøj. Han si-
ger om sin rolle i bebyggelsen:

”Jeg kan hjælpe med at få de unge ind i 
de lokale klubber og sportsforeninger. 
Og måske i gang med et fritidsjob. Det 
handler om, at de kan bruge deres tid 
bedre end at hænge i opgangene.
Jeg har også tit kontakt til familierne, 
og jeg får god respons fra dem”. 

Nudi Ghelam vil fremover være ved 
den nye legeplads hver lørdag fra kl. 
13-16.00. Han vil arrangere aktiviteter 
og være med til at skabe en god stem-
ning omkring legepladsen.
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SAB afholder hvert år i september et 
seminar for afdelingsbestyrelsesmed-
lemmer i alle SAB ś boligafdelinger. I 
år var der 55 deltagere fra 24 forskelli-
ge afdelinger.

Det årlige seminar giver blandt andet 
mulighed for, at afdelingsbestyrelserne 
kan møde hinanden og udveksle erfa-
ringer, men frem for alt giver det lejlig-
hed til at tage nogle bredere diskussio-
ner i boligorganisationen under hygge-
lige former.

Et meget væsentligt og aktuelt emne 
på dette års seminar var lejlighedssam-

menlægninger. Hvordan kan det prak-
tisk og økonomisk lade sig gøre at få 
nogle større boliger i SAB ś afdelinger?

SAB ś formand John B. Sørensen og 
forretningsfører Jonas Mørch Cohen 
holdt et oplæg, om de overvejelser og 
diskussioner organisationsbestyrelsen 
har haft for nylig. 

Der er flere afdelinger i SAB, der øn-
sker sig lejlighedssammenlægninger. 
En sammentælling i handleplanerne vi-
ser, at det er der faktisk 19 afdelinger, 
der har planer om på kortere eller læn-
gere sigt. John B. Sørensen fortalte, at 

der helt aktuelt er planer i 3 afdelinger, 
hvor man har forsøgt at regne på pro-
jekterne. Problemet er, at selv med mas-
siv støtte fra SAB og fra diverse pul-
jer bliver huslejen for høj til, at vi tror 
på, at boligerne kan lejes ud. Derfor er 
SAB gået i gang med se på, om der fin-
des billigere løsninger. En lejligheds-
sammenlægning kan jo bestå af alt fra 
et hul i væggen mellem to lejligheder til 
en gennemrenoveret sammenlagt lejlig-
hed med nyt køkken, nyt badeværelse 
og ændret rumfordeling. SAB overvejer 
desuden, om der skal prioriteres mel-
lem afdelingerne, når der gives støtte til 
lejlighedssammenlægninger. 

SAB på seminar

Sammenlægning af lejligheder var et af de aktuelle emner på 
årets seminar for afdelingsbestyrelser i SAB

Af Anne Mette F. Svendsen, forretningsfører
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Sammenhænge mellem SAB ś 
og afdelingernes økonomi
Et andet større emne på seminaret var 
sammenhængene mellem SAB ś økono-
mi som boligorganisation og de enkelte 
afdelingers økonomi. Økonomisk kon-
sulent Marit Frederiksen fortalte over-
ordnet om, hvad det er for indtægter og 
udgifter SAB har, og forretningsfører 
Anne Mette Fredsgaard Svendsen for-
talte om de puljer, SAB har til at støt-
te projekter og afdelingernes økonomi, 
og efter hvilke retningslinjer disse pul-
jer anvendes. Oplægget gav anledning 
til en masse spørgsmål om, hvordan af-
delingerne blandt andet kan få del i 
trækningsretsmidlerne.

SAB ś målsætningsprogram
Det sidste store emne på lørdagens pro-
gram var SAB ś målsætningsprogram, 
der blev vedtaget på repræsentantskabs-
mødet i januar 2010. SAB ś næstfor-
mand Kjeld Poulsen gennemgik mål-
sætningsprogrammet og lagde op til 
et gruppearbejde om, hvordan alle de 
gode målsætninger kan omsættes til 
virkelighed. Alle ideerne er blevet skre-
vet ned og vil blive anvendt i organisa-
tionsbestyrelsens videre arbejde med at 
opfylde målene.

Tip en 13’er

Et nyt indslag på dette års SAB se-
minar var en ”Tip en 13 ér om 
SAB” – konkurrence. Deltager-
ne skulle svare på 13 spørgsmål 
om SAB, som f.eks.: Hvilken afde-
ling er SAB ś største og hvilken er 
den mindste? Hvor mange år fyld-
te SAB i år? Og hvor mange kvin-
delige formænd er der i SAB ś 
afdelingsbestyrelser? 

Vinderen af konkurrencen blev Ger-
tie Elleby fra Skyttevænget, som 
havde 12 rigtige.

Til orientering er Bellahøj I og II 
SAB ś største afdeling (487 bo-
liger) og Kastrupvejens ung-
domsboliger den mindste (9 bo-
liger). SAB fyldte 70 år i år, og 
der er for tiden 15 kvindelige 
afdelingsbestyrelsesformænd.

Nyt beboeropgavesystem
Søndag formiddag var der et oplæg fra 
driftschef Viggo Strøm Børsting om 
det nye beboeropgavesystem. Også her 
var der livlig gang i debatten. Man-
ge var bange for, at det bliver for stor 
en ekstraopgave for ejendomskontorer-
ne, mens andre kunne se fordelene, hvis 
der f.eks. er udskiftning af driftslede-
ren, eller hvis beboere føler, at der ikke 
sker noget med deres henvendelse.
Driftschef Hanne Nørgaard fortalte om 
SAB ś målsætning om at være et bo-
ligselskab for alle, hvilket blandt andet 
betyder, at SAB også har særlige boli-
ger for tidligere hjemløse, og at der ar-
bejdes på at etablere flere af sådanne 
boliger.

Endelig var der et spændende oplæg fra 
Tegnestuen Tretres, der præsenterede 
et byggeri, der inviterer til samvær og 
giver mulighed for privatliv på samme 
tid. I byggeriet er indarbejdet forskel-
lige boligtyper til forskellige behov i 
menneskers livsbane.

Du kan finde alle oplæggene fra semi-
naret på SAB ś hjemmeside:
www.sab-bolig.dk

Selvom der var lagt et stramt program for SAB seminaret, var der også tid til at hygge sig 
sammen på kryds og tværs, nyde den dejlige udsigt eller f.eks. prøve kursusstedets massa-
gestol i kælderen. Fotos: Jonas Mørch Cohen.

Vinder af SAB-sjov

Vinderen af konkurrencen ”SAB-
sjov” i SAB-bladet fra juni 2010 er:
Natalia Hansen
Moselgade 8, 3. tv.
2300 København S
Præmien er på 300 kr. Tillykke!
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Søndag 22. august 2010 tog beboere fra 
Grøndalslund, Abildgården og Tegl-
værkshavnen ud for at få inspiration til 
nye legepladser. De tre afdelinger del-
tager i SAB’s beboerdemokratiprojekt, 
der handler om at engagere beboerne i 
de dele af beboerdemokratiet, som in-
teresserer lige netop dem. I disse tre af-
delinger er der dannet arbejdsgrupper, 
der beskæftiger sig med legepladser og 
udeområder. Disse arbejdsgrupper tog 
derfor sammen med andre interessere-
de ud for at se på forskellige legeplad-
ser, så de kunne få inspiration til lege-
pladserne hjemme hos sig selv. Og fle-

re havde valgt at tage deres børn med, 
så der var også mulighed for at teste 
legepladserne.

Den 22. august var en regnvåd søndag, 
men humøret var godt, og der var mas-
ser af inputs, der overskyggede regnen. 
Vi var ude at se på fem forskellige le-
gepladser, der hver især giver deres for-
skellige bud på, hvordan en legeplads 
kan se ud.

Naturfarver og heksehatte
Vi startede i Vigerslevparken, hvor 
vi så Coplas bud på en legeplads. Hos 

Copla lægger man vægt på at inddrage 
det eksisterende terræn, og materialer-
ne er holdt i naturfarver. Legepladsen 
i Vigerslevparken er i lys træ og meget 
æstetisk at se på, fordi den er en del af 
et helhedsindtryk. Næste stop på vejen 
var hos Børnehaven Tryllefløjten, hvor 
en repræsentant fra Hampus mødte os 
og lukkede os ind. Han fortalte lidt om 
deres tanke bag legepladsen, og de mu-
ligheder de kunne tilbyde. Tryllefløj-
ten ligner lidt noget fra en Harry Pot-
ter film med skæve bygninger og hek-
sehatte. Her tog regnen for alvor til, så 
selv strømper og sko blev våde. Heldig-

Regnvejrsleg
Rundtur på fem legepladser gav masser af inspiration til nye
legepladser i SAB-afdelinger

Tekst og fotos: Christina Tønder Bell, projektmedarbejder
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Edderkoppespindet i Aksel Møllers Have er 
lige sagen for små og store spider-børn.

Regnen forstærkede kun Harry Potter stem-
ningen på legepladsen i børnehaven Trylle-
fløjten. De flyvende koste var desværre for 
hurtige for fotografen.

Legepladsen i Brumleby er et eksempel på, 
hvordan en legeplads kan skræddersys til 
boligafdelingen.
 

vis var børnene klædt mere fornuftigt 
på end de voksne, og de så ud til, at de 
sagtens kunne have fortsat med at lege, 
da vi tog videre.

Kreativitet og klatreedderkop
Frokosten blev indtaget i Solbjerg Have 
på Frederiksberg, hvor to bestyrelses-
medlemmer var så søde at holde deres 

café åben for os og fortælle lidt om tan-
kerne bag legepladsen. Hos Solbjerg 
Have har de en naturlegeplads, hvor der 
er lagt stor vægt på at udfordre børnenes 
egen kreativitet, og på at elementerne 
indgår i en helhed med det grønne rundt 
omkring. Derefter kørte vi til Aksel 
Møllers Have, hvor den store edderkop 
fik både børn og voksne i spindet.

Skæve huse i Brumleby
Turens sidste stop var i Brumleby med 
de skæve huse. Legepladsen i Brumle-
by er lavet af Monstrum, der laver man-
ge sjove og anderledes bud på legeplad-
ser. Herfra gik vi over i Cafépavillonen 
i Fælledparken for at snakke om, hvor-
dan de idéer, der var kommet frem i lø-
bet af dagen, kan bruges i de forskel-
lige afdelinger. Christina Weidemann, 
som er landskabsarkitekt, havde væ-
ret med på hele turen og kom med gode 
indspark til at få eksempelvis et skævt 
hus, en bestemt stor gynge eller et ed-
derkoppespind til at passe ind i hver af 
de tre afdelinger.

Efter en våd dag med masser af inputs 
er det nu tid til at tage hjem til afdelin-
gerne og finde ud af, hvordan man kan 
realisere de idéer, der er kommet frem.

Hvis du bor i en af de tre afdelinger, og 
har lyst til at være med til at planlægge 
jeres nye legeplads, er du velkommen 
til at henvende dig til din afdelingsbe-
styrelse for at få mere information om 
arbejdsgruppen for legepladser.
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En undersøgelse fra Miljøstyrelsen vi-
ser, at der findes mindst én sparepære 
i ni ud af ti husstande i landet. Så man 
kan roligt sige, at sparepæren er blevet 
en del af vores daglige forbrugsmøn-
ster. Glødepæren er da også på vej ud 
ad markedet, og i 2013 bliver den helt 
forbudt. Set med miljøbrillerne på, er 
det udmærket, for en almindelig gløde-
pære bruger fire gange så meget energi 
som en A-mærket sparepære. Men hvis 
ikke sparepærerne håndteres rigtigt ef-
ter brug, kan vi få et nyt miljøproblem.

Affaldsproblem
Udover glas, metal og aluminium inde-
holder sparepærer og lysstofrør nemlig 
både kviksølv og lysstøv – stoffer der 
er yderst skadelige for miljøet, hvis ik-
ke de sorteres hensigtsmæssigt. Og det 
er der desværre tegn på, de ikke gør på 
nuværende tidspunkt. I Danmark sæl-
ges der årligt 8-9 millioner lysstofrør 
og 3-4 millioner sparepærer – og tallet 
er stigende. Men alt for mange ender i 
vores almindelige husholdningsaffald. 
Dermed ender kviksølvet i naturen og i 
sidste ende i vores mad.

Genbrug
Lysstofrør og sparepærer skal håndte-
res som farligt affald. Når de bliver sor-
teret, kan man genanvende 90-94 % af 
materialet, og resten deponeres forsvar-

ligt. Derfor er det vigtigt at få dansker-
ne til at sortere brugte pærer korrekt. 
Det bliver der nu gjort noget ved – både 
på landsplan og i din boligafdeling. 

Samarbejde med WEEE
Lyskildebranchens WEEE* Forening er 
ikke et sjovt computerspil, men en kol-
lektiv indsamlingsordning, som i efter-
året 2010 vil sætte fokus på at få dan-
skerne til at sortere deres sparepærer 
korrekt. KAB har indledt et samarbejde 
med foreningen med henblik på at ska-
be affaldssortering ved kilden, nemlig 
ude ved boligerne. Imidlertid håndteres 
affald meget forskelligt rundt omkring, 
så der arbejdes i øjeblikket på at udvik-
le sorteringsmetoder, der tilpasses de 
forskellige boligafdelingers behov. 
Vi regner med i løbet af efteråret at 
komme med sorteringsmuligheder til 
jer i boligafdelingerne – indtil da kan 
du aflevere dine sparepærer og lys-
stofrør til farligt affald enten i din af-
faldsstation eller på den kommunale 
genbrugsplads.

Se meget mere om håndtering af spa-
repærer på hjemmesiderne www.lwf.nu  
og www.elsparefonden.dk 

* WEEE står for ”Waste Electrical and 
Electronic Equipment”.

Dit lys kan 
blive til 
farligt affald

Sparepærer er gode 
for miljøet – især hvis 
de håndteres rigtigt 
efter brug

Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Faktaboks
I Danmark er det producenter og 
importører, der har ansvaret for at 
indsamle og genanvende lyskilder 
som sparepærer og lysstofrør. Der-
for har brancheorganisationen for 
lyskildebranchen taget initiativet til 
en ny oplysningskampagne for at 
gøre danskerne opmærksomme på, 
at pærerne bliver til farligt affald.

Lyskildebranchens WEEE Forening

Illustration: Corbis/Polfoto.
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Tekst og fotos: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

”Det kræver jo ikke så meget at ska-
be rammer for hygge i boligafdelin-
gen”, mener Flemming Berthou, der er 
driftsleder i Glumsøparken i Brønshøj. 
SAB Bladet har sat Flemming stævne 
på ejendomskontoret, da vi har hørt en 
lille fugl synge om et usædvanligt ini-
tiativ i boligafdelingen. Glumsøparken 
består af røde etageblokke omgivet af 
store, dejlige græsplæner. Og en dag, 
Flemming kørte rundt og slog græs, fik 
han en idé.

En Egon Olsen plan
”Det her er da et oplagt sted for en golf-
bane, slog det ned i mig, da jeg kigge-
de ud over plænerne fra græsklipperen. 
Og der skal ikke så meget til”, fortæller 
driftslederen smilende. Og hos Flem-
ming Berthou er der ikke langt fra tan-
ke til handling. Flemming forelagde sin 
plan for afdelingsbestyrelsen, der var 
med på idéen.

Efter sin sommerferie gik Flemming i 
gang. I bedste Olsenbanden-stil var pla-
nen enkel: Alt hvad han behøvede var 9 
kloakrør, 9 papirflagspinde, 9 A4 ark, 
lidt grus, en lamineringsmaskine og 
en times solskin. Og vupti – så var der 
golfbane i Glumsøparken. Da jeg spør-
ger Flemming, om ikke der er regler 
for, hvordan sådan en golfbanen skal 
anlægges, griner han højt. ”Jo, sikkert – 
men dem kender jeg ikke”.

De glade amatører
Og det har tilsyneladende heller ikke 
været nødvendigt. ”Jeg var ret spændt 
på, hvordan beboerne ville tage imod 
banen. Når man tænker på golf, er det 
første billede på nethinden måske ik-
ke lige en beboer fra en etværelses i 

Brønshøj”, siger driftslederen. Der var 
da heller ingen beboere, der havde ud-
trykt ønske om en golfbane eller bare 
prøvet at spille før. Men da banen var 
en realitet, blev den straks taget i brug. 
”Beboerne stod fra morgenstunden ne-
de på kontoret og ville låne golfudstyr. 
Men det var altså ikke en del af pak-
ken”, griner Flemming. Det slog nu ik-
ke de kommende golfspillere ud – de 
gik selv ud og investerede i udstyr. Og 
hele sommeren har den 120 meter lan-
ge og ganske ureglementerede golfba-
ne med ni huller været flittigt brugt. På 
denne kølige og blæsende september-
dag kunne vi dog kun lokke formand 
Brian Pedersen med ud. ”Jeg spiller ik-
ke golf, og det var ikke en idé vi selv 
ville have fundet på i afdelingsbesty-
relsen. Det er kun fordi, vi har en tosset 

driftsleder”, griner formanden drillende 
og kigger på Flemming.

Fest
Golfbanen er anlagt i forbindelse med 
en mindre grillplads og hyggekrog i et 
mindre befærdet hjørne af boligafdelin-
gen. ”Min eneste frygt er, at de kom-
mer kørende hertil med golfvogne fra 
Albertslund”, siger Flemming med et 
glimt i øjet. ”Men indtil videre har den 
eneste ulempe været, at der en gang i 
mellem bliver festet lidt rigeligt i for-
bindelse med spillet. Men ikke vold-
somt – og der skal jo være plads til lidt 
fis og ballade, slutter driftslederen og 
sætter køllerne på plads i skuret efter at 
have hentet dem til ære for fotografen. 
Beboerne skulle jo nødigt få den idé, at 
de ansatte går og spiller i arbejdstiden.

Glumsø golf
På en af Glumsøparkens mange plæner er der med få midler 
skabt en noget anderledes ’legeplads’ til glæde for de voksne 
beboere

Formand for Glumsøparken Brian Pedersen (tv) ”putter” med sin driftsleder.
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I slutningen af maj deltog jeg i en 
studie  tur til Sverige arrangeret af KAB. 
Der var så mange spændende indtryk, 
at jeg fik lyst til at dele mine oplevelser 
med hele SAB.

Turen handlede om miljø- og energirig-
tige boliger og bød bl.a. på besøg i pas-
sivhuse og andre gode tiltag, der har til 
formål at forbedre miljøet og nedbrin-
ge udgifter til energi. Det var en tre da-
ges tur, hvor man på forhånd var adva-
ret om meget lange gåture og et strengt 
program.

Augustenborg – kanaler og 
grønne tage
Turen startede i Augustenborg, en bydel 
i udkanten af Malmø. Her kommer be-
søgende fra hele verden. Augustenborg 
har satset på regnvand og opsamling af 

det i lange kanaler. Hele området er la-
vet, så vandet render ned i disse kana-
ler og videre ud i søer, og skulle der bli-
ve for meget, sendes det til rensnings-
anlægget. Det meste af vandet (80 %) 
fordamper eller siver ned og gavner jor-
den, så kun 20 % sendes nogle gange 
retur. Kanalerne gør bydelen til et næ-
sten Venedig-agtigt område med mange 
fugle og dyr.

Augustenborg er et område med meget 
kriminalitet og hærværk og var kendt 
for at huse mange indvandrere og frem-
medsprogede. Man har derfor også målt 
på, om kriminaliteten dalede i områ-
det, når man indførte tage med græs og 
planter, kanaler med vandopsamling, 
solceller til hjælp til el og køkkenhaver 
til beboerne. Og kriminaliteten er dalet 
med 40 %. Man har involveret beboere 

ved opsøgende arbejde og med oversæt-
telser af materiale til forskellige sprog.

Fra slum til lavenergi-boliger
Turen forsatte til Gøteborg. Gøteborg 
ligger på højde med Skagen i Jylland så 
det er en lang tur. Vi besøgte først en 
ny bydel ved havnen med meget lækre 
havneboliger.

Herefter gik turen til boligselskabet 
Bostads AB Poseidon i området Ek-
backa. Her var der nogle meget ener-
giske mennesker, der havde rettet nog-
le slumområder op med økologiske til-
tag og involvering af beboerne. Her var 
smukke haver og affaldssortering og et 
bioaffaldsanlæg, der laver verdens bed-
ste muldjord. Foruden cykelkarruseller 
og passiv huse. Alle skakte blev bare 
lukket, og der blev opsat otte miljøsta-

Kanaler, grønne tage 
og passivhuse
En spændende tur til Sverige gav indblik i miljø- 
og energirigtige boliger

Tekst og fotos: Allan Christensen, medlem af afdelingsbestyrelsen i Stefansgård, Nørrebro

Augustenborg med grønne tage og solceller. 
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tioner, hvor beboerne selv skal sorte-
re. Miljøstationerne var pinligt rene – 
svenskerne er renlige mennesker. Ikke 
en eneste pose ved siden af skraldekas-
serne – sådan skal det være.

Senere på dagen så vi et andet bolig-
område, hvor der bor 7.500 menne-
sker, fortrinsvis indvandrere. Her hav-

Allan Christensen om almene 
boliger i Sverige:
I Sverige og mange andre lande som 
f.eks. Frankrig, Holland, Spanien 
m.fl. er de politiske forhold sådan, 
at private bygherrer skal afgive 20–
30 % af lejlighederne til almennyt-
tig beboelse. Det vil sige, at ingen 
privat bygherre kan bygge udeluk-
kende private lejligheder. Dermed 
holdes boligpriserne for de fattige 
nede. De fattige kan bo som de ri-
ge og til billige penge. Sverige har 
på denne måde en meget høj grad af 
retfærdighed indbygget i deres love. 

Det er også sådan i Sverige, at der 
ikke findes beboerbestyrelser. Her 
er det boligselskabet selv, der gør 
arbejdet i samråd med nogle bebo-
ere, som har lyst og evner til at gøre 
noget godt for beboerne, og som kan 
lide at lave opsøgende arbejde.

de man ikke nået at lave så meget ved 
de fysiske huse, som var opført i beton 
i 1960’erne. Kønt var det ikke, og det 
indrømmede de, men man havde lavet 
mange gode tiltag med at få beboerne 
til bare at snakke sammen og inddraget 
forskellige foreninger for de forskellige 
nationaliteter. Det er blevet til en stor 
succes, og de har modtaget en pris for 

arbejdet, fordi kriminaliteten er faldet 
med næsten 50 %.

Men det var et hårdt område med man-
ge fattige og meget arbejdsløshed. Men 
de snakkede sammen, og der er håb for 
fremtiden...

Byer af passivhuse
Turens sidste dag bød på besøg i passiv-
huse. Ja, hele byer af passivhuse, hvor 
man selv lavede flis-pille-fyring og sol-
opvarmning af vand. Og det uden støt-
te fra EU, fordi man havde undersøgt, 
at administrationen af ansøgningen om 
støtte var dyrere end selv at bekoste det.
Passivhusene var forsynet med solfan-
ger og meget, meget tykke vægge og 
luft opvarmning i alle boliger. El måtte 
de selv sørge for, men der var sat plads 
af på loft m.m. til solceller.

Her er opstået hele byer af passivhuse, 
og der er ventetid på at få et.

Vi sluttede denne tur af lidt uden for 
Malmø i Jakriborg, hvor der er bygget 
en ny middelalderby efter tysk mønster 
– men af beton. Det giver et indtryk af 
noget gammelt, men det er det meget 
langt fra.

Mange arkitekter kan ikke lide det, men 
sjovt er det og meget besøgt.

Sverige bygger hele byer af passivhuse. Tykkelsen på murene var imponerende 
og så opføres boligerne med to lag lavenergiruder.

Jakriborg – en nybygget middelalderby lidt udenfor Malmø.
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Det gyldne 
regnvand

Københavns Kommune 
yder tilskud til boligafde-
linger, der vil aflede regn-
vand lokalt. Lollikhuse har 
fået tilsagn om 3,6 mio. 
kr. i støtte og venter nu 
spændt på resultaterne af 
de tekniske undersøgelser

En faskine opsamler regnvandet og sørger for langsom nedsivning til 
grundvandet. Ilustration fra BYG-ERFA, Erfaringsblad nr. (50) 06 04 03.

Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

ventes afsluttet i oktober 2010, og kan 
afledningen af regnvand gennemføres 
som planlagt, vil spaden blive sat i jor-
den i Lollikhuse i foråret 2011.

Måske tilskud til flere 
afdelinger
Indenfor SAB er der mulighed for, at 
flere andre boligafdelinger kan drage 
nytte af tilskud til lokal afledning af 
regnvand i forbindelse med renovering 
af kloaksystemer. Det vil dog ligesom 
for Lollikhuse kræve nærmere tekniske 
undersøgelser.

Læs mere om lokal afledning af regn-
vand og tilskudsmuligheden på hjem-
mesiden www.kk.dk/lar

Regnen siler ned. Rammer tagene og 
løber fra tagrenderne ned i kloakken. 
Her bliver det rene regnvand blandet 
med kloakspildevand og ført til rens-
ningsanlæggene. Falder der meget regn 
på kort tid kan kloaknettet ikke klare 
presset. Så er det, vi ser vand og andet 
mindre skønt boble op af kloakkerne og 
give oversvømmelser i huse og gader. 
For at lette presset på kloakkerne og 
undgå at sende for meget rent regnvand 
til rensning yder Københavns Kommu-
ne støtte til boligejere, der selv kan stå 
for afledning af en del af regnvandet. 
Lollikhuse i Husum er en af de bolig-
afdelinger, hvor en sådan ordning kan 
være fordelagtig. 

”Afdelingen står overfor en renove-
ring af kloaksystemet og skal allige-
vel i gang med at grave. Det betyder, at 
det ikke vil være en stor ekstraudgift 
at nedlægge rør til regnvand. De nye 
rør til regnvand leder vandet til såkald-
te faskiner, der kan opsamle og sørge 
for langsom nedsivning af regnvandet 
på boligafdelingens egne arealer”, for-
klarer Thomas Kirkegaard, projektle-
der i KAB.

Københavns Energi har givet afdelin-
gen forhåndstilsagn om støtte på 3,6 
mio. kr. til projektet, hvis det altså tek-

nisk set kan lade sig gøre at håndtere 
regnvandet lokalt. Det er nemlig ikke 
alle steder, der er lige egnet. 

Jorden skal være porøs
En forundersøgelse af en gruppe bolig-
afdelinger i KAB-fællesskabet har vist, 
at Lollikhuse er ”måske egnet” til lo-
kal afledning af regnvand ud fra de ge-
nerelle jordbundsforhold i området. En 
nærmere analyse af jorden vil vise, om 
jorden er tilstrækkelig porøs til at kun-
ne optage de mængder regnvand, som 
ledes ud via faskinerne. Undersøgelser-
ne af jorden foregår dels via boringer 
og analyser af jordprøver, dels via prak-
tiske forsøg, der tester jordens mulig-
hed for at optage nedsivende vand. 

Lille huslejestigning for stort 
projekt
I Lollikhuse er der planer om at lede 
den regn, der falder på tagene via fa-
skiner til boligafdelingens egne area-
ler. Tilskuddet fra Københavns Ener-
gi gives som tilbagebetaling af en del 
af tilslutningsbidraget, og Lollikhuse 
er berettiget til at modtage et tilskud på 
40 %, svarende til 3,6 mio. kr. For be-
boerne vil tilskuddet betyde, at husleje-
stigningen i forbindelse med renoverin-
gen af kloakkerne bliver på under to kr. 
pr. m2 om året. De tekniske prøver for-

Så meget kan Lollikhuse 
spare med lokal afledning 
af regnvand

Huslejestigning for kloakrenovering 
(almindelig): 21,1 kr. pr. m2 pr. år

Huslejestigning for kloakrenovering 
kombineret med lokal afledning af 
regnvand: 1,85 kr. pr. m2 pr. år
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Tingbjerghjemmet er efter ombygningen udvidet med 1.487 kvadratmeter. Tilbygningen er 
tegnet af Arkitektfirmaet MW A/S og er passet ind med respekt for den oprindelige arkitektur. 
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En større ombygning og tilbygning af 
Tingbjerg plejehjem blev fejret med en 
indvielse onsdag den 22. september 
2010. Ombygningen har skabt 55 mo-
derne torums plejeboliger med tilhøren-
de servicearealer, og plejehjemmet har 
ændret navn til Tingbjerghjemmet.
 
De store lyse fælleslokaler med tilstø-
dende gårdhave dannede rammen om 
en festlig dag. Det nye byggeri fik man-
ge fine ord med på vejen.

Forstander Jette Riis fortalte om den 
krævende proces med først at fraflyt-
te og rydde de gamle lokaler og deref-
ter gøre de nye lokaler klar til personale 
og beboere. Og så lagde hun kimen til, 
hvordan de nye rammer skal udfyldes:

”Tingbjerghjemmet skal være kendt 
som et hjem med hjerterum, hvor kvali-
tet og omsorg har første prioritet.” 

Ombygningen blev færdig i foråret ef-
ter en vellykket byggeproces, og de før-
ste beboere flyttede ind i maj måned. 
Men før festen skulle både beboere og 
personale falde lidt på plads.

Sundheds- og omsorgsborgmester Nin-
na Thomsen, sagde i sin tale:
”Jeg var på besøg herude i april, hvor 
alle havde travlt med at gøre lokalerne 
klar til de første beboere. Det er sjovt at 
se transformationen fra de små etrums 
boliger fra 1972, som trængte til mere 
end en kærlig hånd, til det flotte, mo-
derne plejehjem, som Tingbjerghjem-
met i dag er blevet til”.    

Administrerende direktør i KAB Jesper 
Nygård pegede i sin tale på de mange 
store forandringer af det fysiske miljø, 
der er gennemført i Tingbjerg:
”De sidste år er der sket et massivt løft 
af det fysiske miljø. Der er kommet nye 
torve, cykelstier, legepladser og ny og 
bedre belysning. Mange små boliger er 

Tekst og foto: Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

Beboere, personale 
og byggeriets parter 
fejrede en vellykket 
ombygning og tilbyg-
ning af plejehjem-
met i Tingbjerg

Indvielse af Tingbjerghjemmet
lagt sammen til store lyse familieboli-
ger, og Højhuset har fået en ansigtsløft-
ning. Senest er der opnået et godt resul-
tat med Tingbjerghjemmet, hvor der er 
skabt gode forhold for beboere og per-
sonale. Det er vigtigt”.

Han glædede sig også over den måde 
tilbygningen er tilpasset den oprinde-
lige stil:
”Til trods for at der er blevet ændret på 
facaderne og bygget til for at leve op 
til de krav, der i dag stilles til indret-
ning af plejeboliger og servicearealer, 
er Tingbjerghjemmet fortsat i tråd med 
den arkitektur, som arkitekt Steen Eiler 
Rasmussen skabte i Tingbjerg”. 

Ombygningen af Tingbjerghjemmet er 
gennemført i perioden fra marts 2009 
til april 2010. Prisen for ombygningen 
beløber sig til 128 mio. kr. 
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OPGAVE 3: 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 Kbh.V,
senest Mandag d. 20. dec. 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:
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Skriv eller tegn her:

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.

OPGAVE 1:
Hvor mange LEGO-klodser?
Her skal du blot fortælle os, hvor mange LEGO-klodser der 
er brugt til det lille hus. Der er kun brugt de “almindelige”
klodser med otte knopper. Skriv dit svar i det hvide felt.

OPGAVE 2:
Hvilken genstand er ikke vist?
Bogstaverne på “den lange bane” bruges alle til beskrivelse af
de viste, samt den ikke-viste (manglende) genstand. Prøv om
du kan finde ud af, hvad det er for en genstand, der ikke er
vist. Du kan enten skrive hvilken genstand, der er tale om, eller
du kan tegne genstanden i det hvide felt oven over de andre
genstande.

OPGAVE 4:
Emmas sære frisure
Emmas far er dyrepasser i 
Zoologisk Have, og har derfor
fået frisøren til at lave en fri-
sure, som hun tror, at hendes
far vil synes er spændende.
Prøv om du kan se hvilke dyr,
der er skjult i Emmas frisure.
Du kan skrive dyrenes navne i
marginen på siden.

Der er brugt

LEGO-klodser.


