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  Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Boliger til alle pengepunge

SAB har en lang række afdelinger som 
er bygget i 1940 - 50’erne, og de har et 
stort behov for renovering som f.eks. 
isolering på ydermure, udskiftning af 
stigstrenge mv.

Bestyrelsen i SAB har påbegyndt en 
drøftelse om en prioritering af vores 
trækningsretsmidler. 

Det må konstateres, at behovet for til-
skud er større end vores økonomiske 
muligheder – her kan man måske håbe 
på, at et regeringsskifte vil kunne til-
føre os flere midler – men det er der 
nok ikke den store sandsynlighed for. 

Så vi må gøre som vi plejer – klare det 
selv. Det kan vi også godt, men det 
kræver, at politikerne vil se positivt på 
den almene sektor, og giver os fred og 

ro til at få udarbejdet nogle handlepla-
ner mv.

I øjeblikket går drøftelserne på, hvor vi 
kan prioritere at udarbejde helhedspla-
ner, som også vil kunne opnå støtte fra 
Landsbyggefonden. 

Nogle af de parametre som indgår i 
drøftelserne er:

• Renoverings- og 
moderniseringsbehov

• Hvem skal bo her
• Beliggenhed
• Huslejeniveau
• Boligsociale behov
• Udendørsfaciliteter

Vi hverken kan – eller skal gøre det 
samme alle steder. 

Men vi skal også stadig have midler til 
at kunne støtte de enkelte afdelinger i 
deres renoveringsbehov.

Dette er en nødvendig proces. Vi kan 
allerede nu konstatere, at nogle af vores 
afdelinger er ved at nå et huslejeniveau, 
som er på niveau med nybyggeriernes, 
og det er vel at mærke afdelinger, som 
har sørget for at få henlagt til stigstren-
ge, kloaker, klimaskærm mv., og har 
sørget for løbende, at vedligeholde af-
delingen, så den er i pæn og god stand.    

Det har ikke endnu givet udlejningspro-
blemer, men bestyrelsen vil nøje følge 
udviklingen.

Vi ønsker at have boliger for alle – 
gamle som unge, den enlige og fami-
lien, den ressourcestærke og den svage.           
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En slange i Paradisets Have, en gra-
nitskulptur, et møbel i uderummet. Hel-
le Vibeke Steffensens 42 meter lange 
granitslange kan mere end blot beun-
dres. Den indbyder til, at man bruger 
den, går på den, sætter sig på den, tager 

Et nyt dyr i Bellahøjs have
Et kunstværk blev til overs i Brumleby, men fandt nye græsgange 
på Bellahøj

Helle Vibeke Steffensen var på pletten hver dag i de uger, det tog at lægge slangen på 
plads. Hver eneste sten blev omhyggeligt udvalgt og lagt, som den oprindeligt havde ligget 
på Østerbro. Her ses kunstneren sammen med formand Bjarne Krohn midt i processen.

Slangen under anlæggelse – heroppe fra kan tydeligt se den bugtende, naturtro form.  Fotos: Marianne Svolgaard.

en pause og ser sig omkring. Oprinde-
ligt blev den lavet til Brumleby i 1996, 
men da beboerne begyndte at flytte 
rundt på stenene, fordi den lå i vejen for 
en ny legeplads, sagde kunstneren stop. 
Heldigvis fandt slangen et nyt hjem.

Helikopterkig
”Der er jo ikke mange steder, der er så 
god plads som her”, konstaterer for-
mand for SAB’s boligafdelinger på Bel-
lahøj, Bjarne Krohn, og slår ud med 
armene. Selv om kunstværket endnu 
ikke er helt på plads, er man tilbøjelig 
til at give Bjarne ret. Den lange slange 
bugter sig op ad bakken for at ende i et 
tonstungt granithoved overfor en stor 
legeplads. 

”Så selv om det ikke har været uden 
forhindringer at få slangen herud, er vi 
nu sikre på, beboerne bliver glade for, 
de sagde ja til projektet”, mener 
formanden.

Og netop herude blandt de høje punkt-
huse kan kunstværket opleves fra en ny 
vinkel: helikopterperspektivet. Tager 
man elevatoren i den nærmeste bygning 
til 12. sal, får man et storslået kig – ik-
ke bare ind over byen – men også ned 
til det bugtende kunstværk.

Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk
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Nu nærmer tiden sig, hvor afdelingsbe-
styrelserne skal til at lægge budgetter 
for afdelingerne for 2012 – 2013. Der 
bliver hvert år stillet mange spørgsmål 
om, hvordan forretningsgangene er. Her 
vil jeg komme med en kort beskrivelse.

De første skridt tages ved den mark-
vandring, som er i gang i øjeblikket. 
Her deltager driftschefen, driftslederen 
samt repræsentanter for afdelingsbesty-
relsen, og man gennemgår i fællesskab 
hele afdelingen fra kælder til kvist samt 
udeområderne. Driftschefen tager nota-
ter om de ønsker, man har om forskel-
lige arbejder, og ikke mindst er der ved-
ligeholdelsesarbejder, der er nødven-
dige at lave. Driftslederen har som regel 
i løbet af året gjort sig overvejelser om, 
hvor man burde sætte ind. 

Driftschefen sørger for udarbejdelse af 
referat og beregner, hvad omkostnin-
gerne er for de ting, man er blevet enige 
om at udføre. Økonomiafdelingen sør-
ger for at lægge tallene ind i det budget-
forslag, som afdelingen modtager i lø-
bet af foråret 2012.

Visioner og virkelighed 
mødes 
Nu er det så, der flere steder kan opstå 
divergerende meninger om budgettet. 
Måske har Økonomiafdelingen nu lagt 
flere omkostninger ind. Det kan være 
højere afgifter af forskellige arter. Af-
delingsbestyrelsen river sig i håret. De 
mener, det samlede budget giver en for 
høj stigning i huslejen, men omvendt 
kan vi jo ikke nægte at betale skatter og 
afgifter.

Vi anbefaler, at afdelingsbestyrelserne 
gennemgår budgetterne nøje, udarbej-
der forslag til ændringer, holder møde 
med driftschef, driftsleder og måske en 
økonomimedarbejder for at se, om der 

Af Kjeld Poulsen, næstformand i Samvirkende Boligselskaber

Afdelingernes budgetter
Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle, og hvilke dele af budgettet 
har vi som beboere egentlig indflydelse på? 

er mulighed for at ændre nogle poster. 
Det kunne jo være, at man finder det 
formålstjenligt at udskyde nogle af 
visionerne. 

Hvor er der mulighed for at 
ændre i budgettet?
Selv om det er afdelingsmødet, der 
skal godkende budgettet, så er der ikke 
frit slag. Der er en række omkostnin-
ger, der ikke kan røres ved: Skatter, 
afgifter, forsikringer, tidligere optagne 
lån m.m.

Reelt er der tre konti, man kan gå ind i.

Konto 114  Renholdelse. Her ligger 
drift af ejendomskontoret, løn til funk-
tionærerne, snerydning, traktoromkost-
ninger og rengøring og vinduespole-
ring. Her kan man overveje, hvilket ni-
veau af renholdelse afdelingen ønsker, 
men det er sjældent populært at slække 
på standarden.

Konto 115  Populært kaldet ”Hovsa 
kontoen”. Her ligger budget for alle 
de uforudsete ting, der kan opstå af 
mindre vedligeholdelsesarbejder. Her 
kan man kigge på de sidste års for-
brug for at se, om det er muligt at  
ændre den.

Konto 116  Planlagt og periodisk ved-
ligeholdelse. Her må man kigge på, om 
ambitionsniveauet kan ændres. Er der 
ting, der forsvarligt kan udskydes? Er 
der ting, som måske ikke længere er 
aktuelle?

Man må huske, at konto 116 i stor ud-
strækning er vedtaget på et afdelings-
møde. Det er jo blandt andet den, der  
er udgangspunkt for langtidsbudgettet. 
Det kræver et afdelingsmødes beslut-
ning at ændre tidligere vedtagne 
arbejder.

Disse drøftelser må afdelingsbestyrelse 
og administration tage og i fællesskab 
finde frem til en løsning. Nogle gange 
kan det lykkes, andre gange er der ikke 
mulighed for det.

Bestyrelsens budgetforslag
Det er meget vigtigt, at afdelingsbesty-
relserne tager ansvar for budgetterne. 
På afdelingsmødet er det afdelingsbe-
styrelsens budgetforslag, der bliver 
fremlagt. Det budget, der bliver frem-
sendt, er et forslag, men et forslag der 
er godt gennemarbejdet af  administra-
 tionen.

Jeg kan anbefale, at man bruger den nye 
bog, som KAB har udsendt. Alle  afde-
lingsformænd/kvinder har modtaget 
den. Selv om titlen er ”Håndbog om 
almene boligafdelingers regnskab” kan 
den med fordel også bruges ved budget-
lægningen. Her er en god beskrivelse af 
de enkelte konti. 

Men vigtigt er det, at afdelingsbestyrel-
sen tager ansvar for budgettet, og ikke 
blot siger, at det er administrationens 
forslag.

Hvis flertallet stemmer nej
Hvis et budgetforslag nedstemmes på et 
afdelingsmøde, vil det blive forelagt 
organisationsbestyrelsen, som så vil 
behandle det. Hvis ikke der specifikt er 
nævnt, hvad det er i budgettet, der er 
utilfredshed med, vil beslutningen nok 
blive, at man sender det videre til til-
synsmyndigheden med en indstilling 
om godkendelse.

Så opfordringen er: Bliv nu enige om et 
forsvarligt budget inden det præsente-
res på et afdelingsmøde.

Jeg ønsker jer alle gode budgetmøder i 
foråret 2012!
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SAB seminar
Tekst og fotos: Jonas Mørch Cohen, forretningsfører, jmc@kab-bolig.dk

Årets SAB-seminar blev traditionen tro 
holdt på Klinten i Rødvig på Stevns. 
Ca. 50 afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
deltog i seminariet og årets overord-
nede tema var SAB’s boligstrategi.  I 
programmet for seminariet var der i år 
lagt særlig vægt på at få deltagerne i 
gang, derfor var der indlagt en del 
gruppearbejde. 

Områdechef Lene Vennits samlede op på 
gruppearbejdet, bemærk den flotte SAB 
nederdel.

Efter en række inspirerende oplæg var der gruppearbejde, hvor deltagerne  havde mulig-
hed for at dele deres erfaring og holdninger.

SAB’s formandsskab og Flemmind Lind lige 
inden vi tager hul på årets seminar.

Under oplæggene var der mulighed for at 
stille spørgsmål.

I pauserne blev der trukket ” frisk luft” og 
diskuteret.

Formand for Humlevænget Jeanette 
Staudorf og afdelingsbestyrelsesmedlem 
Frank Sass holdt et interessant oplæg om 
det gode afdelingsbestyrelsesarbejde.

Alt i alt var der stor tilfredshed med 
årets SAB-seminar for afdelingsbesty-
relsesmedlemmer. Igen i år var der tip 
en 13’er om SAB. Årets heldige og klo-
ge vinder blev SAB’s næstformand 
Kjeld Poulsen. 
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Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

Jytte Andersen har en stol stående lige 
ved sit soveværelsesvindue i boligen på 
2. sal i ældreboligafdelingen Husum 
Vænge. Når Jytte slår sig ned på stolen, 
er det ikke så meget for at beundre ud-
sigten over de grønne områder, men for-
di der er gæster på besøg. Små sultne 
gæster. På en krog udenfor vinduet hæn-
ger en kugle med frø og trækker fugle til.

”Jeg kan sidde og se dem helt tæt på. 
Jeg har haft besøg af en mejse med fem 
unger. Fantastisk!” siger Jytte Andersen 
og smiler bredt. Hun er 84 år og yngste 
medlem i boligafdelingens Fugleudvalg, 
som også tæller Tove Andersen, 92 år 
og Aase Ovesen, 89 år. 

Fuglehaven i Husum Vænge
Aktive beboere og medarbejdere har skabt 
en lille oase for fugle og beboere

Fra idé til handling
Det var en dag hun sad ved soveværel-
sesvinduet, at Jytte Andersen fik ideen 
til at omdanne en lille plads i bebyggel-
sen til en fuglehave. Hun drøftede ideen 
med Fugleudvalget og Jeanette Christi-
ansen, seniorkoordinator i bebyggelsen. 

”I Husum Vænge er der tre afgrænsede 
haver; Flagrundingen, Rosenhaven og 
denne her, som ikke var noget. Nær-
mest et vildnis. Og der var længe blevet 
talt om at gøre noget ved den”, forklarer 
Jeanette Christiansen.

Hun bragte ideen om en fuglehave vi-
dere til bestyrelse og driftspersonale, 

som alle bakkede op. Jeanette og udval-
get gav sig i kast med planlægningen og 
servicemedarbejder Ib Rytter Larsen 
leverede uvurderlig hjælp til udførelsen. 
Den 26. august 2011 stod Fuglehaven 
klar til indvielse, og udvalget kunne 
høste frugten af deres indsats. 

En kop kaffe med fuglekvid-
der
Haven er gjort attraktiv for fuglene 
med fodermaskiner, fuglehuse og valg 
af planter, som tiltrækker de små sang-
fugle. Udover fuglene håber udvalget 
også, at beboerne vil tage den nye have 
til sig. 

Omgivelserne i Husum Vænge er optimale for et varieret fugleliv. Høje træer, buske, blomster – og fred og ro. Blandt fuglene i området 
er musvitter, gråspurve, blåmejser og spurvehøge. Kun et enkelt duepar ses i bebyggelsen - og er derfor meget velkomne. 
Fotos: Annette Sadolin.
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”De skal bare komme ned og bruge ha-
ven, så meget de kan”, siger Tove An-
dersen. ”Ja, og tage en termokande 
med”, tilføjer Aase Ovesen og smiler.

Foredrag om fugleliv
Fugleudvalget slutter ikke deres virke 
med anlæggelse af haven. De vil fortsat 
arbejde med at forny haven bl.a. med 
sommerfuglebuske og andre planter, 
der kan tiltrække flere bevingede dyr. I 
foråret har de også planer om at arran-
gere et foredrag med en ornitolog, som 
kan fortælle mere om fuglelivet og vil-
kårene for fugle i Husum Vænge. 

Fuglehaven er blevet til i et samarbejde 
mellem aktive beboere og medarbejdere. 
Jytte Andersen har monteret fuglehuse, skil-
tet er Jeanette Christiansens værk, og fug-
lefoder køber fugleudvalgets medlemmer af 
egen lomme. Sammen med Ib Rytter Larsen 
har de alle knoklet for at få haven færdig til 
indvielsen. 

Fugleudvalget klipper snoren 
og erklærer Fuglehaven for åben 

fredag den 26. august 2011.
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Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Forventningerne var store op til den 
annoncerede ’Bellahøj Cup’, hvor bebo-
erne i SAB’s boligafdeling på Bellahøj 
kunne dyste mod hinanden. Formand 
Bjarne Krohn blev i dagene op til afhol-
delsen ofte stoppet af ivrige fodbolden-
tusiaster, der ville snakke fodbold og 
præmier, når han færdedes i området. 
Lørdag den 10. september oprandt da-
gen, og undtagelsesvis for denne våde 
sommer var vejrguderne barmhjertige. 

Omkring 50 børn og unge i alderen 
6-17 år (det lykkedes desværre ikke at 
samle et seniorhold) kæmpede om 
sponsorerede billetter til henholdsvis 
FCK og Brøndbys superligakampe. De 
kæmpende var opdelt i flere hold i al-
dersopdelte rækker, og hver vinder fik 
en flot guldmedalje, hvor der på bagsi-

Bellahøj Cup
Der var fodboldbilletter på højkant, da man for andet år i træk 
afviklede fodboldturnering for alle aldre på Bellahøj

Piger i trøjen – det var ikke kun drengene, der gik til bolden på Bellahøj. Foto: Bjarne Krohn. 

Søndag den 24. juli 2011 blev vores nye 
og tiltrængte legeplads indviet. Vi i be-
styrelsen og legepladsudvalget er rigtig 
glade for, at vi nu har fået en dejlig le-
geplads, og mon ikke også børnene i 
Abildgården bliver det! Flere beboere 
– og blandt dem en del børn – trodsede 
regnvejret og var med til at fejre dagen. 
Ikke mange minutter efter at båndet var 
klippet, blev legepladsen indtaget. Der 
blev leget og gynget, og boldburet blev 
også flittigt brugt. Vi sluttede af med at 
uddele gaver til alle børnene såsom 
frisbees, T-shirts og skridttællere. 
Ydermere donerede firmaet Kompan 
bolde til vores nye boldbur. Vi havde 
alle en dejlig dag – om end lidt våd.   

Ny legeplads i Abildgården
Af Birgit Lauritzen, formand for afdelingsbestyrelsen

Regn er ingen hindring for leg. Abildgårdens børn indtager den nye legeplads efter 
indvielsen. Foto: Birgit Lauritzen.

den var indgraveret ’SAB Bellahøj Cup 
2011’. Det var dog ikke kun vinderne, 

der fik præmier – en spiller i hver ræk-
ke fik også en ’Fair play statuette’.
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Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

I Humlevænget er der installeret indivi-
duelle vandmålere i alle boliger. Samti-
dig er der hele 37 hovedmålere, som 
registrerer, hvor meget vand Humle-
vænget modtager fra vandværket – Kø-
benhavns Energi. Hovedmålerne aflæ-
ses af beboerne selv, og de aflæser også 
deres egen måler én gang om året. 

Et fint system – altså hvis regnskabet 
stemmer. For tre år siden opdagede be-
styrelsen i Humlevænget, at der var stor 
uoverensstemmelse mellem det forbrug, 
der blev målt på hovedmålerne og af-
regnet til Københavns Energi, og det 
forbrug beboerne indberettede på deres 
årlige aflæsninger. 

”Da vi nærstuderede tallene opdagede 
vi, at nogle beboere i flere år havde ind-
berettet et meget, meget lavt forbrug, 
og vi blev fortørnede over, at KAB ikke 
havde reageret på det”, forklarer Jea-
nette Staudorf, formand for bestyrelsen. 

I KAB kan Torben Trampe, teknisk 
chef, godt forstå bestyrelsens reaktion, 
men forklarer: ”Aflæsningerne indlæ-
ses i et administrationssystem og hver 
enkelt aflæsning gennemgås ikke af 
medarbejdere. Vi har ingen alarm på 
aflæsningerne, derfor har vi ikke mu-
lighed for at fange en meget lav aflæs-
ning. Hvis en beboer slet ikke indberet-
ter sit vandforbrug, ville vi sætte beta-
lingen efter et skønnet forbrug, men 
aflæsning af et meget lavt forbrug, rea-
gerer vores system ikke på”.  

Kontrol afslører fejl
Bestyrelsen besluttede at sende medar-
bejdere fra ejendomskontoret ud for at 
aflæse målerne i alle boliger. ”De opda-

Grumset vandregnskab 
Hver familie betaler for eget forbrug. Det er ideen med 
individuelle målere. I boligafdelingen Humlevænget i 
Brønshøj gik der imidlertid alvorligt koks i vandregn-
skabet, og bestyrelsen og KAB kom på arbejde for at 
finde en løsning

gede store fejl i aflæsningerne. Selvom 
det kostede mange medarbejdertimer, 
er jeg glad for, at vi gjorde det, for det 
gav os et mere retvisende billede af for-
holdene. Nu forstod vi, hvorfor regn-
skabet ikke stemte”, forklarer Jeanette 
Staudorf.

For en række beboere betød opklarin-
gen en klækkelig efterregning for flere 
års fejlaflæsninger af vandforbruget. 
Der var flere eksempler på regninger på 
10.-15.000 kr. og en enkelt helt oppe på 
50.000 kr. En situation som gav både 
bestyrelse og ejendomskontor nok at se 
til.

Fjernaflæsning i fremtiden
For at forebygge problemer med fejlaf-
læsninger i fremtiden besluttede Hum-
levænget i foråret 2011 at skifte alle 
vandmålere til en ny model, som kan 
fjernaflæses. Det giver en langt større 
sikkerhed for, at forbruget i den enkelte 
bolig måles præcist. 

I KAB har sagen også givet anledning 
til refleksion: ”Vi vil være mere op-
mærksomme på at advare om mulighe-
den for fejl, når beboerne selv aflæser 

målere. Og så vil vi arbejde videre med 
at indarbejde alarmer i vores regnska-
ber. Det er kompliceret, fordi alarmerne 
skal knyttes til den enkelte måler, og 
hvis vi indfører alarmer, skal vi også 
være helt afklaret omkring, hvordan vi 
reagerer på alarmerne”, forklarer Tor-
ben Trampe. 

Regnskabet gøres op
Jeanette Staudorf har været glad for 
samarbejdet med Torben Trampe om-
kring løsning af problemerne i Humle-
vænget, men én ting generer hende 
stadig. 

”De øvrige beboere har dækket under-
skuddet i regnskabet for de beboere, 
som har aflæst forkert. Når pengene så 
kommer ind, kan der være beboere, 
som er fraflyttet og derfor ikke får pen-
ge tilbage. Det er ikke rimeligt, og der-
for ville jeg gerne have kørt underskud-
det på driftsregnskabet”, siger hun. 

Ifølge Torben Trampe er det imidlertid 
sådan, at et vandregnskab skal gøres op 
hvert år, og regnskabsteknisk vil det 
ikke være lovligt at overføre underskud 
til et afdelingsregnskab.

Jeanette Staudorf, formand for 
bestyrelsen i Humlevænget.

Torben Trampe, teknisk chef i KAB.
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Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Fra baggård i midtbyen 
til hus og have i forstaden
Et nyt hæfte fortæller den enestående historie om SAB’s eneste 
boligafdeling udenfor Københavns Kommune: Herlevhuse 

285 huse på 88-96 m², alle med egen 
have. Allerede da Herlevhuse kun var 
streger på tegnebrættet, lignede det en 
drøm for mange københavner-familier, 
der i slutningen af 1940’erne måske bo-
ede i en lille lejlighed i anden baggård. 
Derfor var interessen da også overvæl-
dende for at flytte ud på en ellers bar 
mark langt udenfor byen, og 100 boli-
ger var lejet ud, allerede inden bygge-
riet var færdigt i 1950.

Mødt med skepsis
Var københavnerne ivrige for at flytte 
ud til landsbyen Herlev, var begejstrin-
gen til gengæld til at overse hos de lo-
kale beboere. I hvert fald i starten. Her-
lev var dengang ikke en selvstændig 

kommune, og flere frygtede, at det var 
et forsøg fra hovedstadens side på at 
’erobre’ nye områder. Men stemningen 
vendte heldigvis efter et par år.

Pionererne
De nye tilflyttere var pionerer i mere 
end én forstand. Ikke alene flyttede de 
ud på en pløjemark uden naboer, men 
de flyttede også ind i et forsøgsbyggeri. 
I Herlevhuse gjorde man sig de første 
erfaringer med elementbyggeri i Dan-
mark. Her høstede man den viden, man 
få år senere anvendte ved bl.a. opførel-
sen af Bellahøj.

De mange unge familier var også be-
vidste om betydningen af et godt bo-

miljø. Helt konkret ville man undgå at 
trække problemerne fra de københavn-
ske baggårde med ud til Herlev. Derfor 
var der fra starten stor fokus på fritids-
tilbuddene.

Foreningsliv
Flere foreninger så hurtigt dagens lys 
og bidrog aktivt og engageret til skabe 
et levende kulturliv i den nye forstads-
bebyggelse. Der blev indgået samarbej-
de med de forretningsdrivende, og ikke 
mindst var man opmærksom på børne- 
og ungdomsarbejdet. Sommerlejr, 
sportsturneringer, beboerblad og som-
merfester var blot nogle af de tilbud, de 
aktive beboere arrangerede. Begreber 
der i dag er kendt fra det boligsociale 
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arbejde i mange boligafdelinger, men 
dengang i starten af 1950’erne var det 
både nyt og fremsynet. Heller ikke den-
gang forløb det altid helt uden proble-
mer: I 1955 måtte man aflyse den tradi-
tionelle sommerfest, da de unge var gå-
et lidt voldsomt til den året forinden. 
Det var de nymodens ’swingpjattere’, 
der havde erobret dansegulvet lidt for 
heftigt.

Hele historien
Det lille hæfte ’Herlevhuse – det første 
årti’ er i det hele taget meget underhol-
dende læsning. Teksten er letlæselig, og 
de mange historiske fotos er ganske in-
teressante. På 36 gennemillustrerede 
sider får du hele historien om forsøgs-
byggeriet, der stadig er attraktive 
familieboliger.

Herlev Huse 1950. 
Arkivfotos.

Herlev Huse 2005. Foto: Thomas Brolyng Steen.

Udstilling og historie
Historien om den første tid i 
Herlevhuse er netop udkommet 
som et lille hæfte i forbindelse 
med en udstilling, der i perio-
den 19. august – 25. september 
kunne ses på Herlev Medborger-
hus. ’Herlevhuse – det første årti’ 
er skrevet af Jette Hoffmeyer og 
Darius Monfared og udgivet i 
samarbejde mellem Herlev-
Hjortespring Egnsmuseum, 
Herlev Kommunes lokalarkiv og 
Kroppedal Museum.

Gik du glip af udstillingen, er 
der dog håb – det lille hæfte er 
lige så interessant og kan købes 
hos Herlev Kommunes Lokalar-
kiv, telefon 44 52 57 17. Hæftet 
koster 50 kr.

I forbindelse med en ny lov, som 
trådte i kraft den 1. januar 2010, har 
man pligt til at offentliggøre referater 
fra møder på alle niveauer i beboer-
demokratiet.  Det vil sige, at man 
som beboer skal kunne læse referater 
fra såvel organisationsbestyrelsesmø-
der, som afdelingsmøder og afdelings-
bestyrelsesmøder. 

Det er dog ikke ensbetydende med at 
man får alle referater sendt hjem til 
sig selv i sin stue, men at referaterne 
skal være tilgængelige for de bebo-
ere, der er interesserede i at læse 
dem.

Hvor kan man så finde 
dem?
Referater fra SAB ś repræsentant-
skabsmøder og organisationsbesty-
relsesmøder bliver lagt op på både 
SAB’s og KAB ś hjemmeside. På 
SAB’s hjemmeside ligger de under 
Om SAB/ Repræsentantskab/ Besty-
relsen og på KAB’s hjemmeside un-
der Beboere/Din bolig/Referater, 
regnskaber og dagsordener/Samvir-
kende Boligselskaber.

I mange afdelinger bliver referater fra 
afdelingsmødet omdelt til samtlige 
beboere, men lovændringen gælder 
også referater fra afdelingsbestyrel-
sesmøderne. Her kan der være for-
skellige måder at gøre det på. En løs-
ning kan være at hænge referater op i 
opgangene. En anden model kan væ-
re at give beboerne mulighed for at 
læse referaterne i bestyrelsens træf-
fetid eller på ejendomskontoret.

Man skal som afdelingsbestyrelse 
bare huske på, at der kan være punk-
ter af fortrolig karakter, personføl-
somme oplysninger eller lignende, 
som bør anonymiseres, eller hvor kun 
overskriften for punktet kan offent-
liggøres i referatet. 

Offentlig-
gørelse af 
referater
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En tidsrejse gennem 60 års boligbyggeri

Et hjem er meget 
mere end blot tag 
over hovedet. Men 
hvordan ser en 
boligdrøm ud, og 
hvad betyder tek-
nisk kunnen og 
økonomi, når vi 
skal omsætte drøm-
men til konkrete 
byggerier? I dette 
og de kommende 
to udgaver af SAB 
Bladet rejser vi til-
bage gennem 60 
års boligbyggeri i 
SAB og ser på tids-
typiske boliger

Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Første stop på rejsen er Sjællandshuse 
– SAB’s første boligafdeling. Vi kan 
forestille os en familie. Mor, far og to-
tre børn tager hinanden i hånden for en 
dag at flytte helt ud til det nye byggeri 
ved Bavnehøjkvarteret i Kgs. Enghave. 
Boligen er sandsynligvis noget bedre, 
end det de kommer fra inde i byen. 
Herinde er små, mørke boliger i tredje 
baggård med toilet i gården stadig bed-
ste boligbud til børnefamilien. Og selv 
om Bavnehøj er langt ude, kører spor-
vognen næsten til døren.

Måske har familien endda været så hel-
dig at få en bolig i den vestlige længe, 
der var forbeholdt børnerige familier, 
fordi der både var et værelse og to eller 
endda tre kamre og egen kakkelovn. 
Prisen for drømmen var i 1941 62,50 kr. 
om måneden for en toværelses og 540 
kr. i indskud. En ganske pæn sum i ti-
dens penge, men så havde man også 
eget toiletrum med håndvask og grønne 
plæner lige udenfor døren (som børnene 
sandsynligvis ikke måtte betræde).

Sjællandshuse
Arkitekt: A/S Dominia 
1941, 3 etagehuse, børneinsti-
tution
Antal boliger: 267

Stok bebyggelsen: Sjællandshuse, 1940’erne

Lys og luft 
Sjællandshuse består af tre femetagers 
blokke. I modsætning til det tidlige byg- 
geri i Kgs. Enghave, der overvejende 
består af lukkede karréer, blev Sjæl-
landshuse opført som fritliggende blok-
ke langs adgangsvejen. Stok bebyggel-
sen henter sit forbillede i funktionalis- 
men – en arkitektonisk stilart, der lagde 
vægt på en ’saglig’ arkitektur uden 
pynt, rene former og sunde boliger. Lys 
og luft var centrale begreber.  

Krigsbyggeri 
Bebyggelsen bærer dog præg af at være 
opført i tider med knaphed. De i alt 270 
boliger er opført i starten af Anden Ver-
denskrig. Selv om mange af tidens 
funktionalistiske bebyggelser blev op-
ført med altan, så familierne kunne 
komme direkte ud i den friske luft fra 
boligen, er det dog ikke tilfældet med 
Sjællandshuse. De relativt høje blokke 
blev også opført i gule sten – det var 
der flere byggerier, der blev i perioden, 
men de røde sten blev stadig opfattet 
som lidt ’finere’ end de gule. 

Ikke desto mindre – familien fra før, 
der flyttede herud i 1941, var uden tvivl 
glade for deres store, lyse og meget mo-
derne bolig.
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SAB byggede meget efter krigen, men 
næste gang vi lander med tidsmaski-
nen, er vi fremme i 1951. Bolignøden 
var stor, og der opstod et behov for at 
kunne bygge effektivt og i større enhe-
der – den industrielle udvikling gjorde 
det muligt.

Bellahøj var Danmarks første egentlige 
højhuse, opført på en bakke vest for 
København. En samlet bebyggelsesplan 
med i alt 1.300 boliger i 28 punkthuse, 
med ikke mindre end fire boligorgani-
sationer som bygherrer.

Til vejrs
De første fire dobbelte punkthuse, der 
indbyrdes var forbundet med et glasind-
dækket trapperum, stod klar til indflyt-
ning i 1954. Bellahøj I satte helt nye 
standarder for, hvor højt man kunne 
bygge: Helt op til 12 etager med en 
svimlende udsigt over by og land. Det 
krævede elevator, og den blev oveni kø-
bet hurtiggående. I det hele taget var 
der indbygget mange moderne 
bekvemmeligheder.

Havregrødsboligerne
Spisekøkken, køleskab, el-komfur, rust-
frie stålvaske, affaldsskakte – der var 
tænkt på det hele. Men billigt blev det 
ikke, selvom industrialiseringen gjorde 
opførelsen af byggeriet mere effektivt. 
En toværelses kostede 280 kr. om må-
neden, og indskuddet var på 2.400 kr. 
Det var en mindre formue, og selvom 
Bellahøj blev betragtet som særligt fine 
boliger, kom øgenavnet ’Havregrødshu-
sene’ til at hænge ved: Her var der ikke 
råd til andet end havregrød, når husle-
jen var betalt.

Ikke kun til pynt
Når ungerne blev sendt ned og lege – og 
det gjorde de faktisk dengang – var der 
til gengæld masser af plads til at lege 

Tidsrejsen til Tingbjerg tager kun fem 
år, men byggeriet har en væsentlig an-
den karakter end de høje punkthuse på 
Bellahøj. Enkelte fællesnævnere er der 
dog. Begge byggerier er meget store og 
opføres af flere boligselskaber. Og beg-
ge steder har den tidligere omtalte land-
skabsarkitekt, C.Th. Sørensen været på 
spil. Men så hører ligheden også op. 

Lavt og grønt 
Tingbjerg blev opført over en længere 
periode fra midten af 1950’erne til star-
ten af 1970’erne.
Bebyggelsen blev skabt af den kendte 
byplanprofessor, Steen Eiler Rasmus-

Bellahøj 
Arkitekt: A/S Dominia og 
stadsarkitekten i København
1951-58, 10 højhuse, 6 butik-
ker, børneinstitution, vaskeri
Antal boliger: 487

Navnet stammer tilbage fra et 
landsted, som grosserer Moses 
Levin Mariboe (1760-1830) 
opførte i 1791 og opkaldte efter 
sin hustru, Isabella – kaldet Bella 
– Henriques. Stuehuset udgør i 
dag Restaurant Bellahøj.

Byggeriet industrialiseres: Bellahøj, 1950’erne

Den grønne by: Tingbjerg, 1950’erne

på. Og nu måtte de gerne betræde 
græsset. 

Tidens fremmeste landsskabsarkitekt 
C. Th. Sørensen stod for udformning af 
udearealerne, og det nyder man godt af 
den dag i dag. Det flotte amfiteater står 
endnu, og den erfarne arkitekt valgte 
træer, der i dag er vokset så store, at de 
matcher de høje bygninger. Med tiden 
er der også investeret i nye og spænden-
de legepladser og senest et 42 m. langt 
kunstværk i form af en granitslange (se 
artikel andet sted i bladet).

fortsættes side 14
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SAB har tidligere opført en boligafde-
ling med 12 skæve boliger på Amager 
- nu er yderligere 10 på vej i Brønshøj. 
Erfaring fra tidligere projekter betyder, 
at kvaliteten er hævet i det nye projekt. 
Facaderne udføres i betonfiberplader 
fremfor træ, hvilket giver fordele i både 
holdbarhed og vedligeholdelse.  Boli-
gerne bliver bedre isoleret og tilsluttet 
fjernvarme, hvilket vil forbedre bebo-
ernes varmeøkonomi. Endelig er alle 
boligerne 2-rums boliger fremfor 

Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

Skæve boliger på vej 
SAB opfører 10 skæve boliger på Toften 28-32 i Brønshøj. 
De nye boliger er af høj kvalitet

1-rums for at give beboerne et rum at 
trække sig tilbage til eller mulighed for 
at have en overnattende gæst. 

Boligerne i Brønshøj var meget tæt på 
slet ikke at blive til noget. Økonomien 
voldte store kvaler, og det var meget 
svært at sammensætte et budget, som 
kunne holde en husleje, som de fremti-
dige beboere kan betale. SAB har været 
vedholdende i processen:

”Vi ville ikke give op, fordi vi tror på 
vores mission om at bygge boliger for 
alle – også de skæve eksistenser”, siger 
John  B. Sørensen, formand for 
bestyrelsen.

Den samlede pris for projektet er endt 
på 8,8 mio. kr., mens den månedlige 
husleje for beboerne er beregnet til 
3.150 kr. Både Socialministeriet og Kø-
benhavns Kommune bidrager økono-
misk til projektet.

Skæve eller gæve 
Skæve boliger er blevet beteg-
nelsen for boliger opført til 
bl.a. hjemløse, der har svært 
ved at passe ind i de gængse 
skrevne og uskrevne bo- og 
leveregler. I Samvirkende 
Boligselskaber kaldes boli-
gerne også for ”Gode boliger 
til gæve eksistenser” i respekt 
for, at vi ikke alle er ens. 

En model af de nye skæve 
boliger var med på bolig-
messen ”Almene Boligdage” 
i Bellacentret den første 
weekend i september. 
Foto: Marianne Svolgaard  

Tidsrejse / Tingbjerg fortsat

Tingbjerg I-V
Arkitekt: Steen Eiler Rasmussen
1956-71, 42 etagehuse. 
Kirke, butikker, skole, børne-
institutioner.
Antal boliger: 1.113

sen, og er beliggende i en grøn lomme, 
omgivet af Vestvolden og Utterslev 
Mose. Og det grønne er trukket ind i 
bebyggelsen, hvor de – i sammenlig-
ning med Bellahøjs lave – treetagers, 
gule teglstensblokke omgiver store, åb-
ne uderum. 

Nye tider
10 km. fra Rådhuspladsen betød i 
1950’erne, at det var langt udenfor by-
en. Bebyggelsen blev da også planlagt 
som en selvforsynende by i byen med 
egen kirke, skole, butiksstrøg, institu-
tioner med mere. Omgivet af grønne 
områder var det en oplagt drømmebolig 
for en almindelig familie. Og det blev 

da også dem, der flyttede herud, da 
byggeriet var nyt. Men allerede i 
1960’erne blev typehuset en hård kon-
kurrent. Med parcelhusets indtog på 
boligmarkedet kunne børnefamilierne 
få endnu en drøm opfyldt: egen have. 
Det betød store forandringer for 
Tingbjerg. 

Nye udfordringer
Området har i dag, trods indlysende 
kvaliteter, sine udfordringer. En isoleret 
beliggenhed og en væsentlig ændring i 
beboersammensætningen har medført 
mange boligsociale udfordringer. Ud-
fordringer som er blevet grebet aktivt 
og professionelt an. De seneste 10 år er 
der iværksat flere, koordinerede indsat-

ser på det sociale såvel som det fysiske 
område. Lejlighedssammenlægninger, 
renoveringer, nye store legepladser og 
mange aktiviteter for områdets beboere 
er blot nogle af de mange initiativer, der 
er i Tingbjerg i dag. Og spørger du nog-
le af de godt 5.500 beboere, har Ting-
bjerg stadig det, der skal til, for at op-
fylde en boligdrøm.
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Vinder af 
SAB-sjov

Vinderen af konkurrencen ”SAB-
sjov” i bladet fra februar 2011 er:

Karina Hartmann
Smørumvej 27
2700 Brønshøj

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Under overskriften ”Det gode bo-
ligliv” indkalder Realdania an-
søgninger om støtte til projekter, 
der nytænker fælles faciliteterne i 
de almene bebyggelser. I sær de 
mange bebyggelser fra 1940 - 
60’erne trænger til fornyelse af 
boligafdelingernes fælles facilite-
ter. Beboere, beboergrupper og 
ildsjæle kan søge om støtte til 
”Den vilde idé”, som giver nye og 
inspirerende fælles faciliteter Der 
er afsat i alt 100 mio. kr. til kam-
pagnen og til hvert projekt kan 
søges om op til 500.000 kr. Frist 
for ansøgninger til første ansøg-
ningsrunde er 16. december 2011.
Læs mere om kampagnen og hent 
ansøgningsskema på www.detgo-
deboligliv.dk

- asa 

Støtte til 
vilde idéer

Nyt fra bestyrelsen

Den daglige politiske ledelse af SAB 
varetages af organisationsbestyrelsen, 
som mødes minimum seks gange om 
året. Det seneste møde blev afholdt den 
20. september 2011, hvor bl.a. nedenstå-
ende emner var på dagsordenen:

Ny forsikringsaftale
SAB har i to år frem til 1. oktober 2011 
haft sine afdelinger forsikret hos selska-
bet Gjensidige. Gjensidige ønskede pr. 
1. oktober 2011 at hæve forsikringspræ-
mien med ca. 50% på grund af et sti-
gende antal skader og dermed store tab 
for forsikringsselskabet. Det skal be-
mærkes, at det endda var før det store 
skybrud den 2. juli 2011. Derfor blev 
det besluttet at sende forsikringerne i 
udbud igen for at forsøge at opnå en 
bedre pris hos et andet selskab. Det har 
medført, at SAB nu har tegnet forsik-
ring hos forsikringsselskabet Topdan-
mark med virkning fra 1. oktober 2011. 
Topdanmark har gjort et grundigt forar-
bejde med at vurdere afdelingerne for at 
kunne foretage en realistisk præmie-
fastsættelse. Prisen blev lidt bedre. Det 
endte med, at SAB i gennemsnit ”kun” 
stiger med ca. 27%.

Styringsdialogmøde med 
Københavns kommune
Ifølge en ny lov, som trådte i kraft den 
1. januar 2010, skal der hvert år afhol-
des et møde med tilsynsmyndigheden 
(kommunen), hvor man gennemgår bo-
ligorganisationen og boligafdelingernes 
resultater, økonomi, drift, administra-
tion, beboerdemokrati, m.m. Der skal 
indleveres en hel dokumentationspakke 
med tal og oplysninger for de enkelte 
afdelinger og boligorganisationen, som 
danner baggrund for mødet. Derudover 
kan såvel kommunen som boligorgani-
sationen melde emner ind, som man 
ønsker behandlet på mødet.

Nogle af de emner, SAB ønsker at dis-
kutere med kommunen, er:
• Visitationskravene for ældreboliger. 

Det er fortsat SAB ś holdning, at kra-

vene for visitationen af ældre til æl-
dreboligerne er for skrappe.

• Den kommunale hjælp og støtte til 
udsatte beboere. Det er en generel 
oplevelse blandt ejendomsfunktio-
nærer og beboere, at der mangler 
kommunal støtte til demente, sinds-
lidende og misbrugere i både ældre-
boligafdelingerne og familiebolig -

 afdelingerne.
• De nye renovationsafgifter. SAB ś 

afdelinger har fået en stor ekstrareg-
ning på grund af de nye renovations-
afgifter. Det er SAB ś holdning, at de 
rammer skævt og hæmmer incita-
mentet til at sortere affaldet og be-
grænse affaldsmængden.

• Facadecensur på ældre ejendomme. 
Isoleringsprojekter, tagrenoveringer 
og projekter, der udnytter tagetagen 
ender ofte med meget dyre løsninger 
pga. facadecensur på ældre ejendom-
me. Spørgsmålet er, om der kan ud-
tænkes andre kreative løsninger på 
problemet.

Beboerhøjskolerne
Som de foregående år besluttede SAB 
også i år at bevillige tilskud til 50 plad-
ser på KAB ś beboerhøjskoler i somme-
ren 2012. De 50 pladser vil blive tilbudt 
beboerne i SAB.  Foruden tilskuddet 
fra SAB vil der også være mulighed for 
at søge tilskud gennem Arbejdsmarke-
dets Feriefond. Familiehøjskolen vil i 
2012 blive afholdt på Ryslinge Højskole 
og seniorhøjskolen vil foregå på Skar-
rildhus ved Herning.

Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand 
og Anne Mette Svendsen, forretningsfører, afs@kab-bolig.dk
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- for hele familienSAB
sjov

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

Alder bedes 
oplyst, hvis
du ikke har
løst alle op-
gaver:

OPGAVE 3: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her
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Den først udtrukne rigtige løsning vinder et gavekort 
til en værdi af 300 kr.

Indsend hele siden til: KAB,Vester Voldgade 17, 1552 Kbh.V,
senest  Tirsdag d. 3. jan. 2012 · Mærk kuverten “SAB-sjov”.

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 have “hjulpet” en voksen for at deltage.
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OPGAVE 1:
Hvad passer sammen?
Til hver tekstbolle passer en af bollerne med en tegning
på den måde, at de danner et ord du sikkert kender.
Sammensæt de rigtige par, og træk streger imellem dem.
Numrene i bollerne kan du bruge, hvis du mailer dine
løsninger.

OPGAVE 4: Hvor gammel
er Julemanden?
Nu nærmer tiden sig, hvor
Julemanden får enormt travlt.
Så travlt, at han ikke har tid til 
at fortælle os, hvor gammel 
han er. Prøv om du kan regne
det ud. (Bemærk, at nogle af 
tallene er spejlvendte, men 
de tæller med alligevel).

Julemanden er:

Skriv antal år.

Skriv antal
blade

OPGAVE 2:
Hvor mange SAB-blade?
Prøv om du ved at kigge på de tre tegninger med vægt-
stænger kan regne ud, hvor mange SAB-blade der skal til,

at opveje en enkel æblemost,
altså skabe balance.


