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Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Udlicitering mv. er et mantra for nogle 
politikere, og det har vist sig gang på 
gang, at det ikke altid er lige gennem-
tænkt.

Nu begynder vi at se konsekvenserne af 
udliciteringen af R 98, som skulle give 
en billiggørelse samtidig med at kvalite -
ten skulle holdes. Dette er fine og pæne 
ord, men ser ikke ud til at blive konse-
kvensen af nedlæggelsen af R 98.

Københavns Kommune har lavet en 
omlægning af gebyropkrævningen for 
håndtering af affald fra husholdninger. 
Det ændres fra, at der har været opkræ-
vet efter beholdervolumen til, at der op-
kræves efter, hvor mange boliger der er 
i den enkelte afdeling.

Gebyromlægningen, betyder ifølge Kø-
benhavns Kommune at nogen vil stige 
og andre vil falde i afgift, men at det 
samlede opkrævede beløb vil være det 
samme som i 2010.
 
I SAB har vi fået affaldstaksterne for 
2011 via skatteopgørelserne, og kan 
konstatere, at der samlet for SAB ś af-

delinger sker en stigning fra 12.570.493 
kr. til 15.348.637 kr., dvs. at vores afde-
linger står til samlet, at skulle betale 
2.778.140 kr. mere for renovation end i 
2010.

Der er 6 af vores afdelinger, som får en 
reduktion på mellem 2 og 33 procent. 
Stigninger for resten af afdelingerne 
kommer til at være mellem 6 og 134 
procent.    

Det er ikke en retfærdig omlægning. 

De almene boligafdelinger er blandt 
dem, der går forrest i kampen for at få 
indført affaldssortering mv., fordi vi 
erkender vores fælles ansvar for 
miljøet. 

Københavns Kommune risikerer at slå 
dette arbejde i stykker, da der ikke læn-
gere vil være et incitament for afdelin-
gerne til at genbruge, sortere og ned-
bringe affaldsmængderne.

Vi opfordrer politikerne til at tænke sig 
om en ekstra gang, inden forslaget om 
omlægning af taksterne sendes til 
afstemning. 

Urimelige 
prisstigninger på 
affaldshåndtering
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Af Diyar Kashlook, Ungdomsredaktionen

Den nyåbnede pigecafé holder til i 
Sundhedshuset, som ligger på Terras-
serne i Tingbjerg. Vi laver noget for-
skelligt hver gang, og vi bliver klogere 
og sundere for hver gang. For konceptet 
er, at vi laver sund og lækker mad. Ikke 
nok med det, så har vi også en fanta-
stisk voksen at være sammen med.

På tur med pigerne
Vi tager på ture en gang imellem, og 
der bliver garanteret masser af sjov til 
de friske piger. Årets første tur gik til 
Roskilde, hvor vi besøgte Roskilde 
domkirke. Vi så de gamle danske kon-
gers grave, som lå i selve kirken. Kir-
ken er meget flot udsmykket og virkelig 
unik. Herefter tog vi til Roskildes be-
rømte gågade og spiste frokost. Til sidst 
tog vi på et vikingemuseum, hvor vi 

Verdens bedste pigecafé
I Tingbjerg har vi fra den 1. oktober fået en super fed pigecafé, 
som bliver holdt hver fredag, og der er åbent for alle piger i alde-
ren 13-18 år

blandt andet klædte os ud i vikingetøj 
og så en film om nogle vikinger, der 
blandt andet rejste til Norge i et vikin-
geskib. Det var meget lærerigt og sjovt 
at lære noget om vikingerne. Pigerne, 
der var med på turen, hyggede sig helt 
klart og havde det rigtig sjovt.

Vi bliver klogere 
På pigecafeen kommer der også nogle 
gange forskellige mennesker og holder 
oplæg og foredrag om nye og interes-
sante emner. Én af gangene lavede vi 
mexicansk mad, og vi så en film, sam-
tidig med at vi spiste. Filmen handlede 
om Palæstina og Israel konflikten, og 
efterfølgende snakkede vi om filmen. 
Det er ret cool at få sagt, hvad man har 
på hjerte, og det er også ret fedt at høre 
andres meninger om det.

Pigecafé hver fredag 
– også for dig

Pigecafeen er for dig, som 
kan lide mad og mennesker. 

Det er nogle rigtig seje piger, 
som altid har gang i noget 
sjovt, der går der. 

Pigecafeen er åben hver 
fredag kl. 16-19.30, og mål-
gruppen er piger fra 13-18 
år. Alle er velkomne!

Bor du i Tingbjerg og vil du 
vide mere om pigecaféen, 
så kontakt Majken på tlf.
21 14 27 74.

Diyar Kashlook er 17 år og læser HHX på 
Niels Brock. Hun har været med i Ungdoms-
redaktionen i ca. 1 år. Ungdomsredaktionen 
i Tingbjerg samler unge, der har lyst til at 
skrive artikler om deres boligområde. 
Artiklerne bliver trykt i Tingbjerg-bladet. 

Essia, Farheen og Majken er i gang med at hakke hvidløg og grønsager. 
Fotos: Mikal Schlosser.
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Af Mette Lise Djupdræt, mls@kab-bolig.dk

Lige nu er det højsæson for problemer 
med fugt og skimmelsvamp i boligen. 
Du kan selv gøre en masse for at sikre, 
at din bolig er sund at bo i.

Se nedenstående tips og gode råd og 
husk ved problemer med indeklimaet er 
det vigtigt, at du kontakter dit ejen-
domskontor hurtigst muligt – der er 
hjælp at hente.

Om skimmel
Skimmelsvampe er bittesmå svampe, 
som spreder sig gennem luften ved 
hjælp af sporer. Disse sporer kan ud-
vikle sig til skimmelsvampe på fugtige 
overflader. Når der er tegn på fugt i din 
bolig, skal du derfor være opmærksom 
på, om der også er vækst af 
skimmelsvampe.

Hvordan ser skimmel-
svampe ud?
Skimmelsvampe viser sig som grønne, 
sorte, brune eller hvide pletter eller 

Fugt i boligen
Hvordan opstår fugt i boligen, og hvad kan du gøre?

skjolder, der ofte har en lodden over-
flade. Nogen gange kan de have samme 
farve som det sted, de vokser, eller 
dække i så tyndt et lag, at de er svære at 
få øje på.

Hvor lever skimmelsvampe?
Selv om skimmelsvampe tit sidder syn-
ligt på vægge, gulve eller lofter, kan de 
også i visse boliger gemme sig på ste-
der, hvor de er svære at opdage – typisk 
i hulrum som f.eks. krybekældre og 
skunke eller bag tapet. Man kan opdage 
den skjulte vækst ved at tapetet løsner 
sig, eller der opstår en muggen lugt i 
rummet eller ved fodpanelerne.

Skimmel skal fjernes
Hvis du lægger mærke til en muggen 
eller jordslået lugt, der kommer fra ska-
be eller utætheder ved f.eks. paneler, 
kan det være et praj om, at der er skjul-
te fugtproblemer i boligen. Selv om 
skimmelsvampene er gemt bag tapet 
eller inde i en væg, skal de væk.

Sådan undgår du skimmel
Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde 
undgås, hvis du holder boligen tør og 
sikrer, at der er god ventilation. Du kan 
holde luftfugtigheden nede i hjemmet 
ved at følge disse gode råd:

• Sørg for at lufte godt ud – lav gen-
nemtræk i boligen 5-10 minutter fle-
re gange dagligt. Du skal være ekstra 
omhyggelig med udluftningen på 
badeværelset og i køkkenet, når du 
har været i bad eller laver mad.

• Sørg altid for at bruge emhætten, når 
du laver mad. Tjek at udsugning og 
aftræk virker som det skal.

• Hæng tøj til tørre udenfor eller brug 
en tørretumbler med kondensvirk-
ning eller aftræk til det fri.

• Hold den samme temperatur i alle 
rum i hjemmet. Temperaturen må 
ikke være lavere end 18 grader.

• Hvis der opstår vandskade, skal du 
sørge for at kontakte ejendomskonto-
ret, så skaden kan blive udbedret 
hurtigst muligt.

• Hold friskluftsventiler i vinduesram-
mer og vægge åbne, og se om af-
trækskanaler og udsugningsventiler 
fungerer og er rene. Kontakt ejen-
domskontoret hvis du er i tvivl.

Sådan fjerner du skimmel
Hvis der er skimmelsvampe i din bolig, 
skal du sørge for at få dem fjernet så 
hurtigt som muligt. Følg disse fem trin, 
når du går i kast med at udbedre 
skimmelproblemer.

Skimmelsvamp. Fotos: John Kepny-Rasmussen.
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1) Find årsagen til skimmelsvampe i 
boligen

 Gå boligen grundigt igennem. Er der 
f.eks. tale om vandskader, stoppede 
udsugningskanaler eller møbler tæt 
på kolde ydervægge i boligen? Sørger 
du for at lufte ordentligt ud mindst to 
gange om dagen? Husker du at bruge 
emhætten, når du laver mad? Tørrer 
du dit tøj udendørs eller i en tørre-
tumbler med aftræk til det fri? Sørg 
for, at disse ting altid er i orden.

2) Fjern årsagen
 Når du har fundet årsagen til, at der 

er skimmelsvampe i boligen, skal 
du fjerne den. Ellers vil der stadig 
være gode vækstvilkår for skimmel-

  svampe.
3) Fjern skimmelsvampene
 Hvis skimmelsvampene kun dækker 

et lille areal, kan du rengøre det ram-
te område med Rodalon eller Klorin. 
Lad midlet sidde på i 20 minutter, 
før du vasker det af. Husk, at Klorin 

bleger. Dækker skimmelsvampene et 
større område, skal du kontakte ejen-
domskontoret i din ejendom.

4) Udbedring af eventuel skade
 Hvis der er sket skade på boligen på 

grund af skimmelsvampene, eller da 
du fjernede svampene, skal du sørge 
for at skaderne bliver repareret, så 

din bolig igen er i orden.
5) Kvalitetskontrol
 Følg op! Tjek, om de fire første trin 

er gennemført så grundigt, at skim-
melsvampene ikke kommer igen.

Kilde: www.skimmel.dk her kan du og-
så læse flere gode råd og få råd og vej-
ledning på en lang række fremmed-
sprog, f.eks. urdu, engelsk, tyrkisk, ara-
bisk, farsi m.fl.

Der dannes meget fugt ved madlavning, og når der tages bad. Fotos: Colourbox.

Sørg for at lufte godt ud flere gange om dagen. Foto: Colourbox.
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Stefansgård på Nørrebro har vand i 
kælderen. Ikke bare en gang i mellem, 
men hele tiden. Fra kælderlokalerne fø-
rer en stejl trappe ned til den gamle 
kulkælder og her springer en naturlig 
kilde. Det klukker og risler fra et lille 
hul i jorden. Vandet løber i en rende i 
gulvet og videre til en fordybning. Her 
kører en pumpe i døgndrift for at holde 
kælderen fri for de mindst 5 m³ vand, 
som kilden hver dag sender op til 
overfalden. 

For driftsleder Lars Andreasen giver 
kilden i kælderen en smule ekstra 
arbejde:

”Jeg lurede noget, da jeg begyndte mit 
job her og fik at vide, at der var en kilde 
i kælderen. Vi går hver dag forbi og 

                     Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

I Stefansgård springer en kilde
Fra en naturlig kilde risler hver dag omkring 5 kubikmeter vand 
op i kælderen i en boligafdeling på Nørrebro

tjekker, at pumpen kører. Nogle gange 
sker det, at den går i stå”, forklarer han. 
Og når det sker, kan det være lidt af et 
syn, der møder medarbejderne den føl-
gende morgen.

”Jeg har oplevet, at vandet er nået op til 
trappens tredje øverste trin, og så er jeg 
nødt til at tilkalde en vvs’er med en 
ekstra pumpe”, siger han.      

Måske gratis toiletskyl
Egen kilde. Det burde da kunne udnyt-
tes. Vand er jo dyre dråber i dag. Ste-
fansgård er opmærksom på mulig-
 hederne. 

”For nogle år siden moderniserede vi 
vaskeriet og undersøgte i den forbin-
delse om vandet fra kilden kunne ud-

nyttes til tøjvask. Det viste sig desvær-
re, at vandet indeholdt en række metal-
ler og bakterier, som betød, at det ikke 
kunne betale sig”, forklarer Lars An-
dreasen. Imidlertid er en anden idé 
dukket op i forbindelse med, at bolig-
afdelingen snart skal have renoveret 
rørsystemerne. 

Driftschef i KAB, Mikael Grinda Ras-
mussen, har det overordnede ansvar for 
driften:

”Vandet fra kilden kan måske bruges til 
toiletskyl. Vi har det i baghovedet, fordi 
det kunne være sjovt at gøre brug af 
vandet, og fordi jeg vil foretrække, at vi 
kontrollerer kildens løb og dermed også 
det fugtige miljø i kælderen. Vi vil un-
dersøge mulighederne, forklarer han.   

Så højt har driftsle-
der Lars Andreasen 
oplevet vandet stå i 
den gamle kulkæl-
der, når pumpen er 
gået i stå og den 
naturlige kilde risler 
videre. Foto: 
Annette Sadolin.
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Bryggeriet Hafnia var 
en sammenslutning af 
tre hvidtølsbryggerier, 
etableret i 1898. Frem 
til 1939 blev der bryg-
get øl og senere soda-
vand i Stefansgade på 
Nørrebro. Bryggeriet 
blev revet ned for at 
give plads til en mo-
derne beboelsesejen-
dom – Stefansgården. 

Bryggerens kilde
I kulkælderen er gulvet mudret og luf-
ten er fugtig, men driftslederen ser ikke 
tegn på egentlige problemer for huset.

”Så længe vi pumper vandet væk, mener 
jeg ikke, at kilden vil give fugtproble-
mer i bygningen. Det her er gedigent 
byggeri, og kilden har efter al sandsyn-
lighed været her lang tid før, huset blev 
opført”, siger han.  

Stefansgård er opført på en tidligere 
industrigrund. Her stod det gamle Haf-
nia Bryggeri, som var særlig kendt for 
sin hvidtøl ”nisseøl”. I 1939 blev Hafnia 
opkøbt af De Forenede Bryggerier og 
produktionen flyttet. Fabriksbygnin-
gerne blev revet ned og Stefansgården 
opført efter tegninger af den berømte 

arkitekt Kay Fisker. En teori om kilden 
er, at den allerede eksisterede, da her 
blev produceret øl på grunden.   

En kilde er et sted, hvor vandet naturligt løber fra grund-
vandet og ud af jordoverfladen. Der hvor kilden springer, 
kan der dannes et større eller mindre vandløb.

Vandets kemiske sammensætning varierer fra sted til sted, 
og er styret af en hel række faktorer, som f.eks. hvilke 
jordlag det befinder sig i. Vandet optager kemiske stoffer 
fra sine omgivelser og transporterer dem videre i vand-
kredsløbet.

Kilde: Wikipendia og Geologisk Nyt
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Kort nyt

Lørdag den 22. januar 2011 var der indvielse af 
Teglværksbroen, der forbinder Sluseholmen med 
Teglværksholmen. Dermed får 1.800 beboere i 
den nye bydel – heriblandt SAB’s boligafdeling 
Askholm – lettere adgang til resten af Køben-
havn. Allerede fra søndag den 23. januar vil bus 
30 køre i en ny rute ned gennem Sluseholmen 
over broen og videre til Teglholmen og ind mod 
byen.

Det betyder også, at to af SAB’s nyere boligafde-
linger – Teglværksholmen og Askholm – ikke 
længere skal nøjes med at titte til hinanden over 
vandet, men også kan besøge hinanden uden at 
skulle næsten ud til motorvejen først. 

Broen er en 100 m. lang, kombineret bil-, cykel- 
og gangbro, hvor den midterste del kan åbnes, så 
bådene fortsat kan sejle helt ind i bunden af Tegl-
værkshavnen og videre ind langs Kalvebod.
- ms 

I sidste nummer af SAB-bladet kunne du i artiklen ”Det gyldne 
regnvand” læse om et spændende projekt om lokal afledning af 
regnvand i Lollikhuse. Projektet var dog afhængig af resulta-
terne af tekniske undersøgelser af jordbundsforholdene. Under-
søgelserne er nu afsluttet og viser, at jorden omkring boligafde-
lingen er tilstrækkelig porøs til at gennemføre projektet. 

Københavns Kommune støtter lokal afledning af regnvand for 
at lette presset på kloaknettet og undgå at sende for meget rent 
regnvand til rensning. Lollikhuse har fået tilsagn om støtte på 
3,6 mio. kr. til projektet. Afdelingen står overfor en større reno-
vering af kloaksystemet, og det er derfor ikke nogen stor eks-
traudgift at etablere separate kloakrør til regnvandet. Tværti-
mod betyder tilskuddet, at renoveringen af kloaksystemet kan 
gennemføres for en minimal huslejestigning. Projektet i Lollik-
huse forventes at gå i gang i marts 2011. 

Mere information om lokal afledning af regnvand på 
www.kk.dk (tast ”LAR” i søgefeltet)
-asa

Penge til Sydhavnens 
havneområder

Københavns Kommune har i budgettet for 
2011 afsat 60 mio. kr. til færdiggørelse af 
infrastruktur i Sydhavnens havneområder. 

Pengene skal bl.a. gå til:

- Færdiggørelse af Teglholmsgade
- Kryds ved Sluseholmen/Sjællandsbroen
- Sikker skolevej til Kgs.Enghave
- Bedre busbetjening til Sluseholm og 

Teglholm
- asa

Stort tilskud til lokal afledning 
af regnvand

Askholm kommer tættere på byen

Illustration: Hvidt Arkitekter
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Af Jonas Mørch Cohen, forretningsfører

Trods bidende kulde og kun 9 dage til 
jul mødte 48 aktive beboerdemokrater 
op til SAB’s årlige repræsentantskabs -
møde. 

”En ændring i lov om almene boliger, 
betyder, at vi nu skal godkende regn-
skabet senest 5 måneder efter regn-
skabets afslutning - tidligere var det 6 
måneder. Derfor mødes vi i år i den 
travleste måned, men vi laver om på det 
til næste år, så det igen bliver i januar”, 
lovede formanden John B. Sørensen i 
sin velkomst.   

Det er ikke altid lige let at få nogen til 
at påtage sig bestyrelsesarbejde, men 
sådan er det ikke i SAB, her er der 
kamp om pladserne. Det kunne dirigen-
ten, KAB’s kundechef Margrete Pump, 
konstatere. Der var dog ingen, der (tur-
de) udfordre næstformanden Kjeld 
Poulsen, som blev genvalgt for en to-
årig periode. 

SAB’s næstformand genvalgt på 
Repræsentantskabsmødet
Mange aktive beboere vil gerne deltage i bestyrelsesarbejdet i 
Samvirkende Boligselskaber. I år var der kampvalg om posterne

”Og nu stemmer vi med gul stemme-
seddel”, sagde dirigenten. Deltagerne 
småsludrede, mens stemmesedlerne 
blev talt op. Kampvalget om bestyrel-
sespladserne endte med, at Stig Torp 
Kaspersen (Tingbjerg), Ole Lagoni 
(Humlevænget) og Alice Brødbæk (Jy-
deholmen) blev genvalgt som organisa-
tionsbestyrelsesmedlemmer for en to-
årig periode. Birgit Lauritsen (Abild-
gården), Gertie Elleby (Skyttevænget) 
og René Michelsen (Utterslevhuse) blev 
valgt som henholdsvis 1., 2. og 3. sup-
pleant for et år.

Ghettoer – ikke hos os
”29 områder er blevet udråbt som ghet-
toområder af regeringen. Men hvad er 
meningen?”, tordnede formanden fra 
talerstolen i sin mundtlige beretning. 
”SAB vil fortsat være et boligselskab, 
der tilbyder gode, moderne boliger til 
mennesker fra alle samfundsgrupper, 
også folk med særlige behov. Det vil vi 
fortsat gøre, og helst uden stigmatise-
rende benævnelser af visse boligområ-
der”, sluttede John B. Sørensen sin 
beretning. 

Efter formandens beretning var der en 
livlig debat, som især handlede om 
samarbejdet med KAB og KAB’s ad-
ministration af SAB’s boligafdelinger. 

Regnskaber
Regnskabet for SAB og boligafdelin-
gerne 2009/2010 blev fremlagt, det 
skabte en debat om boligafdelingernes 
underskud. Formanden gjorde i debat-

ten opmærksom på, at det er meget vig-
tigt at få et overblik over, hvad under-
skuddene skyldes, hvordan de kan be-
grænses, og om boligafdelingerne 
henlægger tilstrækkeligt. Regnskabet 
blev vedtaget med overvældende fler-
tal. Derefter behandlede repræsentant-
skabet forslaget til SAB’s budget for 
2010/2011, som også blev vedtaget med 
overvældende flertal.

Ændring af vedtægter
Det centrale punkt under indkomne for-
slag var ændringen af SAB’s vedtægter. 
Størstedelen af ændringerne i vedtæg-
terne er en følge af ændringen af lov 
om almene boliger. SAB’s organisa-
tionsbestyrelse har dog tilføjet et par 
enkelte ting, som f.eks. at referaterne 
fra afdelingsmøder skal foreligge senest 
4 uger efter, mødet er afholdt. Ifølge 
SAB’s vedtægter skal mindst 2/3 af re-
præsentanterne være fremmødt for, at 
vedtægtsændringerne kan vedtages. 
Der var ikke mødt nok op til repræsen-
tantskabsmødet, og derfor blev der den 
5. januar afholdt et ekstraordinært re-
præsentantskabsmøde, hvor vedtægts-
ændringerne blev vedtaget. 

John B. Sørensen håber, at flere end 48 
ud af 163 mulige møder op til næste års 
repræsentantskabsmøde. Hvad kunne 
få dig til at møde frem? 

Referatet for repræsentantskabsmødet 
kan du læse på SAB’s hjemmeside, 
www.sab-bolig.dk 

Kjeld Poulsen ved sidste års repræsentant-
skabsmøde. Foto: Marianne Svolgaard.
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                     Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

Samvirkende Boligselskaber har i syv 
år haft en beboerrådgiver ansat til at 
gøre en særlig indsats for trivslen i æl-
dreboligafdelingerne. Det samme gæl-
der Boligselskabet AKB, København. 
De to beboerrådgivere præsenterede i 
efteråret 2010 på vegne af styregruppen 
resultaterne af indsatsen på en konfe-
rence på Københavns Rådhus. Det gav 
anledning til en livlig debat, hvor visi-
tationsreglerne – altså reglerne om 
hvem der kan få en ældrebolig - kom i 
fokus.   

Kjeld Poulsen, næstformand i Samvir-
kende Boligselskaber, åbnede debatten 
med at konstatere:

Beboere, der anvises til ældreboliger, er generelt for dårlige, 
mener flere af deltagerne i en konference om ældreboliger

Konference om ældreboliger: 

Visitationsreglerne 
er for skrappe

Paneldeltagerne fra venstre: Jesper Nygård, adm. direktør i KAB, Bjørn Petersen, formand for Boligselskabet AKB, København, Ninna 
Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester, Tine Fristrup, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Christina Udesen og Kerstin 
Lorenzen, beboerrådgivere samt journalist Trine Sick, konferencier. Foto: Annette Sadolin.

”Visitationsreglerne er en hæmsko for 
at skabe bedre trivsel i ældreboligerne. 
De ældre som anvises i dag er generelt 
for dårlige.”

Der var ligefrem klapsalver til paneldel-
tager, adm. direktør i KAB Jesper Ny-
gård, der kom med dette forslag:

”Vi oplever dagligt folk, der ikke kan 
blive visiteret til en ældrebolig, men 
gerne vil bo der. Hvad med at lave et 
forsøg, hvor man lemper på kravene i 
én ældreboligafdeling? Det koster må-
ske lidt i boligstøtte. Men vi vinder helt 
sikkert på trivsel”, sagde han. 

Sundheds- og omsorgsborgmester Nin-
na Thomsen (SF) var ikke afvisende 
over for idéen. 

”Jeg vil gerne være med til at se på visi-
tationsreglerne, men jeg er nødt til at 
sige, at økonomien også er en faktor 
her.”

Når det har økonomiske omkostninger 
for kommunen at lempe på visitations-
reglerne, er det fordi, beboere i ældre-
boliger kan få en forhøjet boligydelse. 
Der er normalt et loft for hvor høj en 
boligydelse, man kan få. Dette loft er 
fjernet for beboere, der er visiteret til 
en ældrebolig.
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”Jeg har et bud på et opråb til poli-
tikerne om betydningen af beboer-
demokrati og den boligsociale ind-
sats i bestræbelserne på at skabe 
trivsel for de ældre: ”Se her, Kø-
benhavns politikere – vi har et 
redskab i organiseringen af alme-
ne ældreboliger, der hedder bebo-
erdemokrati. Her fremmer vi den 
ældres udfoldelsesmuligheder, 
selvbestemmelse og kontinuitet 
ved at arbejde med den ældres res-
sourcer og viljen til at ville være 
agent for sit eget liv – livsagent”. 
80’ernes parole ”Længst muligt i 
eget hjem” er i dag afløst af 00’er-
nes parole ”Længst muligt i eget 
liv”.

Tine Fristrup, lektor ved Dan-
marks Pædagogiske Bibliotek

”Vi kan konstatere, at de bo-
ligsociale medarbejdere er med til 
at sikre bredde i udbuddet af akti-
viteter, og de er gode til at få de 
ældres egne ressourcer bragt i 
spil”. 

Kerstin Lorenzen, beboerrådgiver 
SAB

”Rigtig mange beboere er afhæn-
gig af andres hjælp. Det er urime-
ligt at de øvrige beboere skal løfte 
opgaven med at skabe tryghed og 
trivsel”

Christina Udesen, beboerrådgiver 
Boligselskabet AKB, København

”Det er urimeligt, at beboerne ale-
ne skal betale for den boligsociale 
indsats i ældreboliger. Samfundet 
må også bidrage. I nogle boligaf-
delinger siger beboerne ja til at 
dække udgifterne til en boligsocial 
medarbejder, men vi har også ak-
tuelle eksempler på, at beboerne 
stemmer nej, fordi de synes husle-
jen er høj nok i forvejen.”

Bjørn Petersen, formand for Bolig-
selskabet AKB, København”Der er ikke en tilstrækkelig tæt 

dialog mellem boligselskab og 
kommune om anvisningen af æl-
dreboliger. Vi ser ældreboligerne 
som stadiet før plejehjem, men alt 
for mange, der flytter ind, burde 
være visiteret til en plejebolig i 
stedet.”

Jesper Nygård, adm. direktør i 
KAB

”Antallet af tomme ældreboliger 
har været i kraftig vækst. Køben-
havns Kommune har valgt at bru-
ge de tomme ældreboliger til unge 
boligsøgende. Det er sket i tæt 
samarbejde med boligorganisatio-
nerne. Ambitionen er et tæt fælles-
skab på tværs af alder, men det 
kræver en indsats fra både ældre 
og unge.”

Ninna Thomsen (SF), sundheds- 
og omsorgsborgmester i 
København

Borgmesteren er åben 
for debat
Sundheds- og omsorgsborg-
mester, Ninna Thomsen (SF), 
sagde på konferencen, at 
hun er åben for at debattere 
videre om tre vigtige emner:

• Visitationsreglerne og en 
mulig lempelse af kravene

• Finansieringen af 
boligsociale medarbejdere 
ansat i ældreboligafdelinger

• En kontaktpersonordning 
så medarbejdere i bolig-
afdelingerne får lettere 
adgang til Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen

Konklusioner fra rapporten, ”Trivsel i ældreboliger”
• Beboerne er afhængige af andres hjælp, og der er behov for en 

vedvarende boligsocial indsats i ældreboligafdelingerne

• Opgaven kan kun løftes gennem samarbejde mellem kommunen 
og boligorganisationerne

• Lokalt ansatte ejendomsledere, ejendomsfunktionærer og sociale 
medarbejdere har bl.a. behov for en direkte kontakt i Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningen, som de kan henvende sig til, hvis der 
er spørgsmål eller problemer vedrørende beboerne.  

• Der er behov for en permanent finansierings-model 

Evalueringsrapporten er skrevet af Kerstin Lorenzen og Christina 
Udesen -  de to beboerrådgivere var i perioden 2004-2010 ansat i 
helhedsplanerne for ældreboligerne i Samvirkende Boligselskaber og 
Boligselskabet AKB, København. Rapporten er tilgængelig på KAB’s 
hjemmeside www.kab-bolig.dk under publikationer.

Citater fra konferencen:
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Beboermøde med på noderne

I Lønstruphuse syntes afdelingsbesty-
relsen, de manglede en festlig start på 
deres beboermøde. Derfor skrev Ulla 
Elmose, der mangeårig sangskriver og 
medlem af afdelingsbestyrelsen, en fæl-
lessang. Vi bringer den her til inspira-
tion, hvis andre skulle have mod på at 
gøre Ulla kunsten efter – men du er og-
så velkommen til bare at synge lidt der-
hjemme i stuen 

Lønstruphusesangen

Mel.: Jeg vil male dagen blå

Ja, så er vi her igen
og ser lidt til lagkag’n hen,
kaffe skal vi ha’ og boller,
se på regnskab om det holder,
eller det problemer volder.
Ja – så er vi her igen.

KAB – det er vor ven
SAB – de holder dem
i en snor, som de kan strække,
LLO – kan hånden række
frem til os, hvis vi VIL IKKE
KAB – det er vor ven.

Lønstruphuse hør’ vi til
i vort hjem vi gerne vil
skabe os de trygge rammer
ikke have nabo-skrammer,
ikke alle giver krammer
Lønstruphuse hør’ vi til.

Og det er en gammel svend
bygget her i firetifem
forrige århundred’ tallet
under krig var kronen faldet,
pengepungen var lidt skaldet,
bygget blev der efter den.

Reparere må man jo,
klinke det der går itu.
Åhh! Så fine op’rationer
er der sket for millioner
ja – det koster mange kroner,
renovere må man jo.

Kakkelovne blev lagt ned,
apparat med varme hed
i hvert rum blev godt at være,
ingen is på vindue mere,
fuglene blev måske sære?
På det nye tag lå sne!

Her er smukt, og her er rart!
Ned til Damhusengen snart.
Førhen – børn ku’ lege længe
li’e til de sku’ hjem i senge,
her i dag ku’ vi vist trænge
til at se lidt fler’ af dem.

Hyg’ligt at så mange kom!
Der er nok at tale om!
Tal og handleplan med mere,
her kan sagtens være flere
til at give atmosfære,
hyg’ligt at så mange kom.
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SAB er en meget stor organisation. 
Hvordan er indgangen til bestyrelses-
medlemmerne? Hvordan får den enkel-
te afdeling og afdelingsbestyrelse en 
mere personlig kontakt til bestyrelsen?
Hvordan undgår vi en for lang ekspedi-
tionstid? Det, og sikkert flere andre 
spørgsmål, er der nok flere, der har stil-
let ude i afdelingerne.

Team-spirit
Forvaltningsgruppen for SAB er opdelt 
i syv teams, og hvert team er tilknyttet 
en forretningsfører, en driftschef, en 
sekretær, en varmetekniker og en øko-
nomimedarbejder. Boligafdelinger i 
samme bydel er så vidt muligt samlet 
indenfor samme team, undtaget team 5 
der hedder København i øvrigt og dæk-
ker afdelinger, der ligger spredt fra Her-
lev til Amager.

Kontaktpersoner
I bestyrelsen har vi tilknyttet et besty-
relsesmedlem, kaldet en kontaktperson, 
til hvert team. Det betyder, at udover de 
mere overordnet og generelle ting, som 
vi tager os af i bestyrelsen, modtager 
den enkelte kontaktperson materiale, 
der vedrører den afdeling/område, man 
er kontaktperson for, og opnår dermed 
et lokalkendskab.

Vi blander os ikke
Det er ikke sådan, at kontaktpersonen 
kommer og blander sig i afdelingens 
arbejde. Det er vi helt sikre på, at afde-
lingerne klarer fint selv, men der kan 
være spørgsmål, hvor vi måske kan 
hjælpe jer videre i en proces, ligesom  
vi også stiller os til rådighed på jeres 
afdelingsmøder, måske som dirigent, 
måske for at hjælpe med spørgsmål.

Af Kjeld Poulsen, næstformand i SAB

En hånd til bestyrelserne
Afdelingsbestyrelserne kan trække på deres kontaktpersoner 
i organisations bestyrelsen

Kontaktperson for afdelingsbestyrelser i SAB:

Område 1 (Vanløse): John B. Sørensen

Område 2 (Brønshøj-Husum): Ole Lagoni

Område 3 (Bellahøj, Utterslevhuse, 

   Tusindfryd, Grøndals Ældreboliger): Stig Torp Kaspersen

Område 4 (Nørrebro, Amager): Frank Sass

Område 5 (Bispebjerg, Sydhavnen, 

   Herlev, Amager (På Sporet)):  Kjeld Poulsen

Område 6 (Valby, Vesterbro): Bjarne Krohn

Område 7 (Tingbjerg): Stig Torp Kaspersen

Det er ikke sådan, at kontaktpersonerne 
på nogen måde skal blande sig i admi-
nistrationen eller indgangen til driften. 
Spørgsmål om driften skal rettes til 
driftsleder, driftschef og forretningsfø-
rer i nævnte rækkefølge. Kontaktperso-
nen kan være med til at løse problemer 
af mere politisk karakter, og vi kommer 
ikke af os selv - kun hvis afdelingen 
anmoder om det.

Brug os
Formålet er at få løst eventuelle proble-
mer hurtigere og være behjælpelig med 
forretningsgange m.m.

Vi opfordrer afdelingsbestyrelserne til 
at gøre brug af deres kontaktperson. I 
boksen kan du se, hvem der er kontakt-
person i dit område.

Stiftende afdelingsmøde i Teglværkshavnen. Foto: Annette Sadolin.
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Den daglige politiske ledelse af SAB 
varetages af organisationsbestyrelsen, 
som mødes minimum seks gange om 
året. Det seneste møde blev afholdt den 
27. januar 2011. 

Organisationsbestyrelsen behandler 
blandt andet alle byggesager i SAB og 
følger løbende med i udlejningen af 
nybyggerierne. 

Udlejning af nybyggerierne
Der har siden opførelsen været mange 
opsigelser og fraflytninger i nybyggeri-
erne. Det har medført en del huslejetab, 
som har belastet SAB ś økonomi og gi-
vet anledning til en del bekymring i 
bestyrelsen. Det gode budskab på dette 
bestyrelsesmøde var, at stort set alle 
boliger nu igen er lejet ud, og at der er 
ved at være opbygget en lille venteliste 
til nybyggerierne.

Af Anne Mette F. Svendsen, forretningsfører og John B. Sørensen, formand

Nyt fra bestyrelsen

Udlejningsudvalg
Et emne, der har været på dagsordenen 
på de seneste organisationsbestyrelses-
møder har været den nye udlejningsaf-
tale mellem Københavns Kommune og 
Boligselskabernes Landsforening, som 
skal regulere udlejningen i de næste 4 
år og en ældreboligaftale, der lukker op 
for udlejning af ledige ældreboliger til 
unge studerende i ældreboligafdelin-
gerne. I den forbindelse opstod ideen 
om at nedsætte et udlejningsudvalg.

Udlejningsudvalget skal blandt følge op 
på de nye tiltag på ældreboligområdet 
og effekterne af den nye udlejningsaf-
tale. Udlejningsudvalget kan også be-
handle enkeltsager og gå mere i dybden 
i behandlingen af nye tiltag fra kommu-
nen. Udvalget består af to medlemmer 
fra organisationsbestyrelsen, to medar-
bejdere fra KAB og op til to medlem-
mer fra afdelingsbestyrelser, som kan 
indkaldes efter behov, fordi de har ak-
tuelle sager inde på livet og kan give 
inputs til udvalget.

Mobiltelefoner i afdelings-
bestyrelser
I mange afdelinger har man besluttet at 
bevillige en mobiltelefon med tilhøren-
de abonnement til formanden for afde-
lingen. Som alle ved er mobiltelefon-
markedet temmelig uigennemskueligt, 
og der har derfor været flere tilfælde af, 
at der er blevet tegnet abonnementer, 
som ikke matchede forbruget. F.eks. har 
der været betalt meget høje priser for 
datatrafik eller minutpriser. 

SAB ś organisationsbestyrelse beslut-
tede derfor, at afdelingsbestyrelserne 
fremover skal tegne mobilabonnemen-
ter gennem KAB, for at sikre at abon-
nementerne passer til behovet, og at 
afdelingerne ikke kommer til at betale 
for meget. Indkøbet af selve telefonen 
kan dog stadig ske uden om KAB. 

Det næste ordinære organisationsbesty-
relsesmøde afholdes den 11. april 2011.

Bagerst fra venstre: Mogens Hansen, Ellen 
Højgaard Jensen, Frank Sass og Stig Torp 
Kaspersen. 
Forrest fra venstre: Ole Lagoni, Bjarne 
Krohn, John B. Sørensen, Kjeld Poulsen og  
Alice Brødbæk.
Flemming Balle og Lone Ulholm var des-
værre fraværende ved fotografering.
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Vinder af 
SAB-sjov

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

Bente Lie
Ruten 93, 1.C.
2700 Brønshøj

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Vidste du at …

Svømmehal for alle

I efteråret 2010 åbnede Tingbjerg 
Svømmehal for offentligheden i 
weekenderne. Svømmehallen funge-
rer i hverdagene som skolesvømme-
hal. Svømmehallen har et 25 meter 
bassin med 5 baner samt en 1-meter 
og en 3-meter vippe. Prisen for en 
tur i svømmehallen er kun 5 kr., 
som betales i en automat ved 
indgangen.

Du kan bytte din bolig
Retten til at bytte sin bolig står skrevet 
i Lov om leje af almene boliger §69, og 
det betyder, at ingen udlejer kan lave 
særlige regler, som nægter dig denne 
ret. Til gengæld er der en række for-
hold, som skal være opfyldt, før byt-
ning af en almen bolig kan godkendes.

Du skal selv finde en, du kan bytte bo-
lig med. Du kan bytte med en anden 
lejer i almene boligorganisationer, al-
mene andelsboligforeninger og private 
udlejningsejendomme. 

Du kan ikke bytte med en ejer af et par-
celhus eller ejerlejlighed. Heller ikke 
med en andelshaver i en privat andels-
boligforening eller med en lejer, der bor 
i en bolig med tilknyttet erhverv.

KAB skal godkende bytningen. Hvis 
du skylder i husleje eller i øvrigt har et 
økonomisk mellemværende i forbindel-
se med dit lejemål, skal dette være af-
klaret, inden ansøgningen om bytte kan 
godkendes.

Læs mere om reglerne om bytte på 
www.kab-bolig.dk under ”Beboere”.

Du kan købe et 
Boliggarantibevis
Siger du din bolig op for at flytte sam-
men med kæresten eller af andre grun-
de, kan du måske have glæde af et bo-
liggarantibevis. 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 udlej-
ningsområde på 33 63 13 40.

Du kan søge en anden bolig 
i SAB
Hvis du vil søge en anden bolig i SAB, 
skal du opnoteres på oprykningsventeli-
sten (kaldes også den interne 
venteliste). 

Enhver beboer, som afgiver en bolig i 
SAB, har beboerfortrinsret til at over-
tage en anden bolig i SAB. Beboerfor-
trinsretten gælder først i egen afdeling 
- altså i samme boligområde. Herefter 
gælder den i samme boligorganisation 
(selskab). 

Der er forskellige betingelser, som skal 
være opfyldt.
• Du skal have boet 2 år i din nuvæ-

rende bolig, før du kan gøre brug af 
fortrinsretten. Lejere af ungdomsbo-
liger opnår dog beboerfortrinsret ef-
ter 1 år. 

• Du skal være opnoteret på SAB’s 
oprykningsventeliste. Det koster et 
gebyr på pt. 125 kr. årligt. 

Læs mere om oprykningsventelisten på 
www.sab-bolig.dk under regler for 
opskrivning.

Fakta om svømmehallen
Tingbjerg Svømmehal, 
Skolesiden 2, 2700 Brønshøj

Åbningstider:
Lørdag og søndag: 08.00 - 12.00 og 
  14.00 - 16.30

Fra 11.30 til 14.00 er svømmehallen 
optaget af klubber.
- asa
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- for hele familienSAB
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OPGAVE 3: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her

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 Fredag d. 15. apr. 2011 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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Der er fire forskellige opgaver, som er tænkt til forskellige alders-
grupper - små og store børn samt voksne.Voksne skal løse alle
fire opgaver for at deltage i lodtrækningen om gevinst. Hvis man
er barn og går i skole, skal man løse mindst to af opgaverne.
Hvis man ikke går i skole endnu, behøver man kun at løse en af
opgaverne for at deltage.

OPGAVE 1:

ThorvaldTusindben har fået helt

nye hjemmestrikkede sokker.

Men desværre er der gået

så meget rod i strikningen, at kun to

sokker er blevet helt ens. Prøv om du kan

finde de to ens. Markér med et tydeligt kryds.

OPGAVE 4:
Hvad passer sammen?
Hver af de fem ting i bollerne passer til en af tingene udenfor.
Hvordan de passer sammen skal du selv finde ud af. Når du har
løst opgaven kan du trække streger mellem parrene.

OPGAVE 2:
Et sportsudtryk?
Her skal du bare skrive
et sportsudtryk.
Kravet er, at du skal bruge 

alle bogstaverne i sækken.

Skriv her 
på manilla-
mærket!

Af hensyn til jer 
der sender løsningen ind 

pr. email, har hver sok fået en markering med et bogstav.


