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  Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Et godt repræsentantskabsmøde

SAB afholdt repræsentantskabsmøde 
den 26. januar 2012. Det var et spæn-
dende og godt møde.

Der var forslag om, at der skal udarbej-
des en spørgeskemaundersøgelse blandt 
SAB beboere og eller beboerrepræsen-
tanter om vores tilfredshed med KAB 
som administrationsselskab.

Organisationsbestyrelsen er enig i det 
hensigtsmæssige heri, idet det altid er 
fornuftigt at få taget temperaturen på 
servicen. Undersøgelsen vil omfatte 
alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i 
SAB.

Repræsentantskabet vedtog bestyrel-
sens indstilling om at undersøgelsen 
foretages af et analysefirma, således at 
undersøgelsen kan foretages anonymt. 
Repræsentantskabet vedtog også, at der 
nedsættes et udvalg, hvor der deltager 
to personer valgt af repræsentantskabet, 
to personer udpeget af organisations-
bestyrelsen og en person udpeget af 
KAB’s administration.

Undersøgelsen gennemføres hurtigst 
muligt, og endelig afrapportering vil 
finde sted på næste års re præsen tant-   
skabsmøde.
Jeg ønsker udvalget god arbejdslyst.

SAB har haft sit årlige dialogmøde med 
Københavns Kommune og har drøftet 
energirenoveringer med Københavns 
Kommune, idet vi oplever, at Kommu-
nens facadetilsyn kan fordyre energi-
renoveringer med det resultat, at de ik-
ke gennemføres. Deres tilbagemeldin-
ger er, at de har fokus på udvikling af et 
nyt produktdesign. Det er ikke godt 
nok, så min opfordring skal være - se så 
at komme i gang - og lad os få nogle 
nye muligheder, som vi kan klare.
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Alma Andreasen på 
97 har boet i Humle-
vænget i Brønshøj 
i 68 år, og hun kan 
ikke forestille sig et 
bedre sted at bo

Luftalarmen lyder over København 
igen. Alma Andreasen samler børnene 
og skynder sig ned ad trappen fra lejlig-
heden i Haraldsgade på Nørrebro. Den-
ne dag er der vand i kælderen, og det er 
her, mens hun sidder i vand til knæene 
med to små børn på armen, at hun tager 
beslutningen. ”Jeg sagde til min mand: 
’Her kan vi ikke bo med børnene. Vi 
må flytte ud på landet’. Hvor vil du da 
hen?, spurgte han. Og jeg nævnte, at jeg 
havde hørt om Brønshøj”. 

Familien Andreasen flyttede ind i et 
nybygget rækkehus i Humlevænget den 
18. februar 1944. I dag er Alma Andre-
asen 97 år og bor i det samme række-
hus. Indflytningsdagen husker hun ty-
deligt: ”Vi kom med damptoget, som 
det jo var dengang, og jeg havde lille Ib 
på armen. Det var en kold dag, og var-
men i huset virkede ikke. Heldigvis var 
naboerne flinke, og lige fra jeg satte 
benene her, har jeg været glad for 
stedet”. 

Familien lånte en midlertidig varme-
kilde og få dage senere kom husets kok-

Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

sovn i gang: ”Uha, det var noget værre 
griseri, men det gav da varme”, siger 
Alma og griner.  

Børnerige år
Humlevænget blev opført i perioden 
1941-43 og var kun lige færdigbygget, 
da familien Andreasen flyttede ind. 

”Rundt omkring os var der mange ste-
der gravet op efter byggeriet, og man 
skulle sådan passe på børnene”, forkla-
rer Alma. Børn var der mange af i 
Humlevænget, og Almas tre drenge 
havde ofte venner på besøg. ”Så bagte 
jeg tit noget til dem. Der var så meget 
liv her dengang”.

Klarer sig selv 
– men trappen er svær
I dag bor Alma alene i rækkehuset. 
Manden er gået bort og børnene for 
længst flyttet hjemmefra. Væggene i 
boligen er prydet af mere end 300 tal-
lerkner, som Alma har samlet gennem 
et langt liv. Og som hun siger: ”Hver 
eneste ting jeg har her, har betydning 
for mig”. Hun er gangbesværet, men 

kan stadig klare sig selv. Det kritiske 
punkt er trappen op til første sal. Hun 
har ansøgt kommunen om hjælp til en 
trappelift, men fik afslag.
 
Ældre vil blive i eget hjem
Ønsket om at blive i eget hjem fremfor 
at flytte til en mere ældre-egnet bolig 
deler Alma Andreasen med mange an-
dre ældre i Danmark. En aktuel under-
søgelse gennemført af Boligøkonomisk 
Videncenter viser, at 80 % af landets 
70-90-årige er meget tilfredse med de-
res bolig, og det uanset om de bor i en 
almen bolig eller et parcelhus, i byen 
eller på landet. I en artikel i Politiken 
om undersøgelsen peger Ældresagens 
direktør Bjarne Hastrup på, at politi-
kerne nu bør give al hjælp og støtte til, 
at ældre kan blive boende i egen bolig. 

Trapperne til trods er der ingen tvivl at 
spore hos Alma Andreasen. Hun er fast 
i blikket, når hun siger: ”Jeg giver ikke 
op. For mit vedkommende er der ikke et 
bedre sted at bo end lige nøjagtig her”. 
 

Mit hjem i 
Humlevænget

3SAB-bladet • februar 2012



Af Lene Venits, områdechef, lve@kab-bolig.dk

SAB’s boligstrategi

SAB er med sine 55 boligafdelinger en 
af de største boligorganisationer i ho-
vedstaden. Størrelsen giver os mulighed 
for at tænke mangfoldigt. Derfor har 
SAB besluttet, at der fortsat skal være 
små lejligheder med lav husleje til en-
lige og ældre, og der skal være moderne 
indrettede lejligheder med samtalekøk-
ken til børnefamilien med noget større 
betalingsevne. De bynære afdelinger 
appellerer til unge, mens afdelinger i 
mere rolige omgivelser med adgang til 
grønne arealer og institutioner tiltræk-
ker børnefamilier. Det skal tænkes ind i 
strategien for den enkelte afdeling.  
Grøn profil og alternative boformer har 
også fået plads i SAB’s boligstrategi. 

Støtte via 
Landsbyggefonden
Det er ikke tilfældigt, at SAB vedtager 
sin boligstrategi nu. Landsbyggefonden 
har fået mulighed for at disponere over 
10 mia. kr. ekstra i de kommende år, og 
en række af SAB’s afdelinger trænger 
til en modernisering. Faktisk er 22 af-
delinger fra 40’erne. SAB’s boligstra-
tegi indeholder derfor også en priorite-
ring af, hvilke afdelinger der skal søge 
Landsbyggefonden om støtte til fysisk 
helhedsplan.

Desværre er de 10 mia. ekstra kroner 
hurtigt ædt op af den venteliste med 
ansøgninger fra boligafdelinger i hele 
landet, der allerede gennem årene er 
opbygget i Landsbyggefonden. Og alle-
rede fra 2013 vil der igen ”kun” være 
afsat 1,3 mia. kr. om året til renovering 
og modernisering. Det kan med andre 
ord være en meget lang proces at få en 
ansøgning igennem hos Landsbygge-
fonden.
 
Prioriteringer
Da støtte fra Landsbyggefonden forud-
sætter medfinansiering fra boligorgani-
sationen er SAB gået meget aktivt ind i 
at vurdere, hvilke afdelinger, man tror, 
vil have en chance for at få en ansøg-
ning igennem, og hvilke afdelinger 
SAB vil bakke op om at støtte økono-
misk med baggrund i de retningslinjer, 
der ligger i boligstrategien.

Det drejer sig om følgende afdelinger:

Bellahøj har længe stået højt på listen 
over renoveringsparate afdelinger, fordi 
der er alvorlige fysiske skader på faca-
derne. Det er et stort 
projekt at renovere 
Bellahøj, og Lands-
byggefonden for-
udsætter at de 
fire boligorga-Målsætningerne i SAB’s 

boligstrategi er følgende:

• Der skal være boliger for alle pengepunge, og alle boliger skal 
kunne lejes ud

• Boligerne skal have en nutidssvarende standard, kvalitet og stør-
relse i forhold til den konkrete målgruppe  

• Målgrupperne er ældre, studerende, børnefamilien, singlen, den 
ressourcestærke og den svage

• Afdelingerne skal komplementere hinanden med rammer for 
fællesskab, klimarigtige løsninger og alternative boformer

Boligstrategien er baseret på fremtidssikringsanalyserne og erfa-
ringerne med lejlighedssammenlægninger. 

”Boliger for alle 
pengepunge og alle 
boliger skal kunne 
lejes ud.” Det er 
overskriften i SAB’s 
netop vedtagne 
boligstrategi. Udvik-
lingen og renoverin-
gen af den enkelte 
afdeling skal mål-
rettes den fremtidige 
beboer
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nisationer, der har boliger i Bellahøj, 
samarbejder om en helhedsplan. 

I følgende afdelinger er afdelingsbesty-
relserne langt fremme med tanker, der 
harmonerer med boligstrategien: 

Skyttevænget: Afdelingsbestyrelsen i 
Skyttevænget har længe ønsket at lave 
lejlighedssammenlægninger. Organisa-
tionsbestyrelsen ser gerne, at der laves 
en strategi, som sikrer differentierede 
boliger til differentierede priser.
 
Sjællandshuse: Adelingen har stort po-
tentiale for unge-miljø med klimaprofil. 
Afdelingsbestyrelsen vil gerne gennem-
føre lejlighedssammenlægninger med 
dele-køkken.  

Abildgården: Afdelingen har stort po-
tentiale for blandet beboelse, men akut 
behov for lejlighedssammenlægninger, 
hvis familier skal tiltrækkes/fastholdes. 
Afdelingens målsætning er blandet 
beboelse.

Fynshuse: Her spirer en idé om i højere 
grad at gøre afdelingen til en unge-af-
deling. Der er et ekstremt stort behov 
for at gennemføre en række større mo-
derniserings- og renoverings-opgaver, 
men det skal være simple løsninger, så 
lav husleje kan fastholdes.

Himmerlandshuse: Afdelingen trænger 
til en gennemgribende modernisering 
og her ønskes lejlighedssammenlæg-
ninger af hensyn til beboersam men-
 sætningen. 

I en anden runde vil det være relevant 
at se på støtte via helhedsplan til: Vold-
boligerne, Tingbjerg, Sallinghus og 
Glumsøparken.

Herudover er der afdelinger som måske 
ikke kan få en helhedsplan, men har 
behov for støtte til større arbejder. Det 

gælder Humlevænget, som skal have 
repareret kældertrapper, og Elleparken, 
der bl.a. skal have renoveret tag. Disse 
indsatser vil blive realiseret på anden 
vis end gennem en helhedsplan. Nogle 
afdelinger har problemer med høj hus-
leje, de indgår naturligvis også i 
strategien. 

Det er vigtigt at understrege, at de afde-
linger, der er udvalgt til udarbejdelse af 
helhedsplan, på ingen måde får det hele 
forærende af hverken Landsbyggefon-
den eller SAB. For det første gives støt-
ten fra Landsbyggefonden i form af 
støttede lån, hvilket vil sige af afdelin-
gerne fortsat skal optage lån, men at 
lånene kan optages til en lavere rente 
end ellers. Det betyder for det andet, at 
afdelingerne må regne med, at en hel-
hedsplan også kommer til at koste eks-
tra for beboerne i form af huslejestig-
ninger. Men ingen afdelinger får husle-
jestigninger uden at planerne og de 
økonomiske konsekvenser har været 
forelagt afdelingen på et afdelings-
møde.

Landsbyggefonden giver 
renoveringsstøtte til:

• Opretning (tidligere bygge-
skader)

• Sammenlægninger/ombyg-
ning

• Tilgængelighed

• Miljøarbejder (f.eks. ude-
miljø, fællesarealer)

---------------------------------

• Ikke til manglende vedlige-
holdelse eller selvstændig 
moder nisering af køkken 
og bad.

Mange af SAB’s boligafdelinger trænger til 
modernisering – både inde og ude.
Foto: Colourbox.
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Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

Nyt køkken efter eget design 
Jane valgte at skifte det gamle køkken ud med et nyt. 
Råderetten sikrer, at hun får en del af investeringen igen, 
hvis hun en dag flytter fra boligen 

Grimt, uhygiejnisk og upraktisk. Sådan 
beskriver Jane Mogensen det køkken, 
der mødte hende, da hun flyttede ind i 
boligen i Wittenberghus i 2007. ”Jeg 
tænkte: Det her kan jeg simpelthen ikke 
leve med. Det var værre end bare et 
normalt slidt køkken. Det var også uhy-
giejnisk”, forklarer hun.

Familie og gode venner tilbød Jane de-
res hjælp, derfor besluttede hun sig for 
at give sig i kast med opgaven og gøre 
meget af arbejdet selv. 

”Vi rev alt ud. Jeg levede uden køkken i 
tre måneder. I den tid spiste jeg ofte hos 
familie og venner og købte pizzaer, 
men jeg indrettede også et lille midler-
tidigt køkken i stuen, med køleskab og 
elkedel. Det gik egentlig fint nok”, for-
klarer hun.

Et Jane-køkken
I mellemtiden gik Jane også i gang med 
at planlægge indretningen af det nye 
køkken. ”Jeg valgte et IKEA-køkken 
og tegnede det selv via deres tegnepro-
gram. Det betød, at jeg kunne få det 
lige som, jeg ville have det”. Men der 
var et par overraskelser undervejs.

”Jeg lavede et par fejl, som betød, at jeg 
måtte i IKEA et par gange for at bytte 
elementer. Jeg havde f.eks. overset nogle 
rør bag de gamle skabe”, fortæller hun.

Endelig oprandt dagen hvor det nye 
køkken var klar til brug. ”Jeg husker 
stadig fornemmelsen af at gå ud i det 
helt nye køkken. Faktisk nyder jeg det 
stadig hver dag. Og jeg synes resultatet 
er blevet rigtig godt”.

Min egen lejebolig
Jane har mødt mange, som har spurgt, 
hvorfor hun dog bruger penge på en le-
jebolig.  ”De føler ikke, at en lejebolig 

Råderetten giver beboere ret til at 
foretage forbedringer inde i boli-
gen og nedtage ikke-bærende 
skillevægge. Forbedringerne giver 
ret til godtgørelse efter nærmere 
bestemte regler. Det er vigtigt at 
kontakte ejendomskontoret inden 
arbejdet kan sætte i gang, fordi 
ombygningsprojektet skal godken-
des som en råderetssag. Læs mere 
på www.kab-bolig.dk under 
”Beboere”.

Blandt de ting Jane sætter mest pris på ved det nye køkken er udvidelsen af skabspladsen 
og indretningen med skuffer og trådkurve i underskabene. Foto: Annette Sadolin.

er deres egen bolig, men det gør jeg. 
Der er jo heller ingen, der kan smide 
mig ud herfra, og jeg får noget ud af det 
både, mens jeg bor her, og hvis jeg flyt-
ter”, siger hun. 

Janes nye køkken har kostet hende ca. 
25.000 kr. Det kunne gøres så billigt, 
fordi Jane udførte meget af arbejdet 
selv. Køkkenet er godkendt som en 
råde retssag. Det betyder, at Jane får   
en del af sin investering igen, hvis hun 
flytter indenfor de næste 20 år. Køkke-
nets værdi nedskrives med 5 % om året.

Ny bolig eller nyt bad 
Lige nu har Jane ingen planer om at 
flytte. ”Jeg tænker, at jeg skal bo i den-
ne ejendom altid, men ikke nødvendig-
vis lige her. Jeg er skrevet op på den 
interne venteliste og på et tidspunkt 
kunne jeg godt tænke mig en bolig med 
altan”, siger hun. Og så er det jo en for-
del, at hun kan få en del af sin investe-
ring i køkkenet med sig.

Råderetten og hele ideen om at man 
som lejer selv kan forbedre sin bolig, er 
Jane begejstret for. Hvis hun giver sig i 
kast med et nyt projekt, bliver det bade-
værelset. ”Det er meget gammelt, og 
der er f.eks. fælles armatur for bad og 
håndvask. Det ville jeg ændre. Og så 
ville jeg ikke sætte fliser op over det 
hele. Men det er et stort projekt, så det 
ligger ikke lige om hjørnet”, forklarer 
hun.  
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Sidste års repræsentantskabsmøde i 
SAB blev afholdt midt i en travl og kold 
december. Dette års møde var på en 
ikke mindre kold dag, men for de fleste 
af os mindre travl. 57 stemmeberetti-
gede repræsentanter var mødt frem til 
et møde, hvor bestyrelsen blev genvalgt 
og hvor diskussionerne var mange. Den  
genvalgte formand John B. Sørensen 
lovede, at: ”Organisationsbestyrelsen 
fortsat vil arbejde, for at SAB’s afdelin-
ger er et godt sted at være beboer og et 
godt sted at være beboerdemokrat.”

Kommunen skal samarbejde 
om mulighederne for ener-
girigtige renoveringer
Organisationsbestyrelsesformanden 
John B. Sørensen bød repræsentanterne 
velkommen, efter at alle havde forsynet 
sig med drikkevarer og småkager. For-
manden fremlagde derpå sin mundtlige 
beretning om årets gang i SAB. Han 
nævnte blandt andet det årlige dialog-
møde med Københavns Kommune, 
hvor kommunen har mulighed for at få 
en status på boligorganisationernes ar-
bejde og hvor aktuelle problemstillinger 
kan diskuteres. SAB havde bragt emnet 
om energivenlige renoveringer op, 
kommunen lovede at arbejde videre 
med at løse op for de facaderestriktio-
ner, der lige nu udgør et problem for at 
renovere klimarigtigt. 

Et godt år for SAB
Formanden berettede også, at det gene-
relt har været et godt år for SAB, de fle-
ste afdelinger har haft overskud. I orga-
nisationsbestyrelsen har man stort fo-

Livlig debat på SAB’s 
årlige repræsentant-
skabsmøde
Mange af SAB’s aktive beboerdemokrater 
indtog talerstolen på årets repræsentant-
skabsmøde og SAB beviste sit engagerede 
og aktive beboerdemokrati

Af Berit Bekhøj, konsulent, bbe@kab-bolig.dk

kus på at hjælpe afdelingerne med at 
undgå lejetab, blandt andet har man sat 
administrationen i gang med at under-
søge årsagerne til nuværende lejetab i 
Tingbjerg. Områdechef i KAB Lene 
Vennits fremlagde SAB’s regnskab og 
budgetter og begge blev enstemmigt 
godkendt af repræsentantskabet. 

Forslag om en servicekonsu-
lent i SAB
Der blev stillet to forslag fra afdelin-
gerne på repræsentantskabsmødet. Det 
første kom fra Wittenberghus og gik ud 
på, at SAB skal ansætte en servicekon-
sulent, som er uafhængig af KAB, og 
som kan fungere som bindeled mellem 
afdelingsbestyrelserne, organisations-
bestyrelsen og de ansatte i KAB. 

Frank Sass fra organisationsbestyrelsen 
kommenterede blandt andre forslaget. 
Han lagde vægt på, at det ligner den 
nuværende ordning, hvor alle afdelinger 
har deres faste kontakt i organisations-
bestyrelsen, som kan kontaktes og net-
op være det omtalte bindeled. Frank 
Sass mente, at ordning kører godt, han 
er selv kontaktperson for Wittenberg-
hus, der stillede forslaget. Forslagsstil-
leren fra Wittenberghus forsikrede for-
samlingen om, at de ikke havde noget 
at udsætte på Franks Sass’ indsats.  
Frank Sass opfordrede til, at hvis en 
afdeling har problemer, så skal man 
bruge sin kontaktperson i 
organisationsbestyrelsen. 
Forslaget blev nedstemt af 
repræsentantskabet.

En spørgeskemaundersø-
gelse om tilfredsheden med 
KAB
Det andet forslag på mødet kom fra Jyl-
landshuse og handlede om at gennem-
føre en spørgeskemaundersøgelse 
blandt SAB’s beboere om deres til-
fredshed med KAB som administrati-
onsselskab. Organisationsbestyrelsen 
stillede et ændringsforlag til forslaget, 
som præciserede to ting: 1) at Boligsel-
skabernes Landsforening (BL), som har 
erfaring med lignende undersøgelser 
skal gennemføre undersøgelsen og 2) at 
der skal nedsættes et udvalg bestående 
af medlemmer fra repræsentantskabet 
og organisationsbestyrelsen, der skal 
være med til at udforme undersøgelsen 
i samarbejde med BL. Forslaget og æn-
dringsforslaget blev debatteret livligt og 
afslutningsvis blev ændringsforslaget 
godkendt ved afstemning. 

Efterfølgende blev der valgt to repræ-
sentanter fra repræsentantskabet blandt 
tre opstillede. Repræsentanterne blev: 
Frank Førby Andersen fra Bispebjerg 
Terrasser og Lisa Teruel fra 
Jyllandshuse.

SAB’s formand afsluttede årets repræ-
sentantskabsmøde med at rose forsam-
lingen for at være dejlig spørgelystne 
og diskuterende.

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

Synlig del 

Personlige henvendelser 
fra beboere. Besig-tigelse 
af opgaver og udførelse af 
små reparationer. 

Omdeling af materiale til 
alle lejemål.

Usynlig del 

Mail- og telefonhenven-
delser fra beboerne.  
Registrering af alle bebo-
erhenvendelser.

Rekvirering af håndvær-
kere, kvalitetssikring,  
fakturering mm. 

Leverandører

Synlig del 

Håndværkeres 
udførelse af 
arbejder i lejlig-
heder og fæl-
lesområder ude 
og inde.

Usynlig del 

Indhentning af tilbud på 
materialer og ydelser til 
den rigtige pris og rekvi-
rering heraf. Koordine-
ring med beboere ved 
ydelser i lejlighederne, 
nøgleudlevering mm. 
Kvalitetssikring, tilsyn og 
opfølgning på håndvær-
keropgaver og bogfø-
ring, kontering og 
godkendelse af faktu-
raer.

Opsyn og vedligehold af afdelingen inde og ude inkl. varme

Synlig del 

Almindelig daglig renhold.

Skaktning, renovation og affaldshåndte-
ring.

Pasning af grønne områder sommer og 
glatføreberedskab vinter.

Vedligehold af området, fx legepladser, 
træbeskyttelse, malearbejde, tjek af 
afløb, graffiti, opsyn med udendørsbe-
lysning mm.

Trappevask og rengøring i vaskeri.

Årlig cykelindsamling.

Usynlig del 

Planlægning af arbej-
det.

Tilsyn med varme-
central eller fjernvar-
mefyr (i rækkehuse).

Vedligehold af maski-
ner og værktøj.

Flyttesager

Synlig del 

Syn og håndværkerar-
bejde i lejligheden.

Usynlig del 

Flytterapport, syn, kommunikation 
med ud- og indflyttere fremvisning, 
indflytning, mangelliste, fra og til-
melding KE og Dong, eventuelt 
rekvirering af håndværkere, kon-
tering af fakturaer, fejl og mangel 
syn, opfølgning.

Tid til at holde sig ajour med regler 
og lovgivning på området. Beboere 
er blevet mere opmærksomme på 
deres rettigheder.

Hvad laver SAB’s ejen

Der er meget stor forskel på de forskellige ejendomme, nogle steder laver 
man mange håndværksmæssige reparationer, og andre steder laver man 
slet ikke den slags. Nogle ejendomme har gamle varmecentraler, der kræ-
ver meget eftersyn og justering, i andre afdelinger er varmesystemet nyt 
og stort set selvkørende. Nedenstående er en gennemsnitlig oversigt over 
ejendomsfunktionærenes opgaver i en SAB afdeling. 

Af Berit Bekhøj, konsulent, bbe@kab-bolig.dk
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Socialt arbejde

Synlig del 

Beboerpleje såsom at tale 
med beboere om løst og 
fast, når man mødes i 
området.

Usynlig del 

Henvendelse fra eller om 
ustabile beboere, kontakt med 
kommunen, støttekontaktper-
sonordningen.

Deltage i udsættelser.

Deltage i beboerklagenævns-
sager.

Skrive breve til beboere der 
ikke overholder husordnen

Renoveringer

Synlig del 

Vinduesrenovering, cen-
tralvarmerenovering, 
skorstene, tagrender, 
brandkarme, tag, faca-
der, gavle, køkkenud-
skiftninger med tilskud.

Små reparationer i lejlig-
heder, opgange og på 
udearealer.

Usynlig del 

Møder i bygge-
sager, nøgleud-
levering, 
fremvisning, 
besvare spørgs-
mål, koordine-
ring.

Servicering af bestyrelse og beboermøder

Synlig del 

Deltagelse i bestyrelsesmøder 
ca. en gang om måneden samt 
udvalg + beboermøder.

Usynlig del 

Forberedelse til møder og 
opfølgning, medfører 
opgaver, budget tilrette-
læggelse og styring.

Ledelse

Synlig del Usynlig del 

Tilrettelægning af arbejdsdag og opga-
ver, ferie, sygdom, personaleledelse, 
mus-samtaler.

Kurser og videreuddannelse.

Akutte problemstillinger,                                                          
fx brand, indbrud, hærværk, vandskader

Synlig del 

Besigtigelse 
af skader

 Usynlig del

Rekvirering af håndværkere mm., kon-
takt med forsikringen.

Administration

Synlig del Usynlig del 

Møder og telefonisk kontakt med driftschef.

Besvare henvendelser fra og tage kontakt til Huslejen, 
Udlejningen, økonomimedarbejdere og Hotline.

Deltage i driftsmøder, fælles driftsledermøder o.a.

Kontering, arbejdssedler, registrering af papirfaktura, 
beboeropgavesystemet.

Stigende registrering i beboerarkivet.

Registrering af sager, (skimmel, fugt, lugt). 

ndomsfunktionærer?
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Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Det er en grå tirsdag i januar. Driftsle-
der Lars Anthonisen har sat lidt tid af i 
sin travle kalender for at fortælle om 
hverdagen i Skyttevænget og Lykkebo. 
To almindelige boligafdelinger i Valby 
med henholdsvis 350 og 50 boliger – og 
arbejdsplads for 4½ SAB medarbejdere. 

På kontoret er der to mand. Udover 
Lars selv, er det driftslederassistent Sø-
ren Laursen, der lige når at hilse, inden 
han smutter ud ad døren til et flyttesyn.

”Jeg vil tro vi bruger halvdelen af vores 
tid på beboeropgaver og flyttesyn og 
den anden halvdel på administration,” 
anslår Lars i det lille bestyrelseslokale, 
vi har lånt til lejligheden. Lars kigger 
ud ad vinduet på de gule blokke. Her 
ser hyggeligt ud, men der er en del fra-
flytninger i boligafdelingen. Og nogle 
er mere tidskrævende end andre.

Flytterod
”For godt en måned siden flyttede en 
beboer fra en lejlighed, uden at sige den 
op. Det varede noget, inden vi fandt ud 
af det. Først da vi fik en henvendelse 
om lugtgener, blev vi opmærksomme 
på det. Sådan en fraflytning kræver rig-
tigt meget arbejde – vi er ikke færdige 
endnu,” smiler Lars tålmodigt.

”Der lå døde katte og affald, så lejlig-
heden skulle renses af en skadedyrsbe-

Dagens gang i Skyttevænget

kæmper. Beboeren var flyttet uden at 
opsige lejemålet eller tage sit indbo 
med, og vi vidste ikke, hvor hun be-
fandt sig,” fortæller driftslederen, der 
ved denne lejlighed også måtte være 
detektiv og bruge mange timer på at 
opspore pigen, for at få underskrevet en 
opsigelse, så boligen kan genudlejes.

Tung administration
Heldigvis hører den slags hændelser 
ikke til hverdagen. En stor del af dagen 
går med opgaver hos beboerne. Mindre 
skimmelsager, reparationer og rådgiv-
ning af beboerne i vedligeholdelse af 
boligen. Gode tip om udluftning, en 
snak med fru Jensen, der er alene – det 
skal der også være tid til, mener 
driftslederen.

Der er dog også en del administrativt 
arbejde. Alle opgaver – selv de mindste 
reparationer – i boligerne skal tastes 
ind i KAB’s elektroniske database, så 
man til hver en tid kan se, hvad der er 
sket i en given bolig. Det kan være lidt 
tungt, medgiver Lars Anthonisen.

”Vores systemer fungerer langt fra op-
timalt. F.eks. er vores printer koblet på 
KAB’s netværk. Det betyder det tager 
15-20 minutter at printe et dokument. 
Op til et par timer hvis det indeholder 
billeder,” sukker Lars, der håber, der er 
fokus på problemet i KAB. 

En vellidt driftsleder
En håndværker kommer ind og skal in-
strueres i de opgaver, der ligger til ham. 
Lars udleverer nøgler og følger ham ud. 
I døren møder han en beboer, der anmel-
der et problem i vaskeriet, som Lars skal 
ned og kigge på. Som elektronik inge-
niør kan han klare mange opgaver selv.

På vej rundt i boligafdelingen møder vi 
John Jacobsen, der kommer med en 
trillebør og en grensaks. Selv om vinte-
ren er der plejeopgaver i de grønne 
områder. 

Boligafdelingens tre servicemedarbej-
dere passer i det daglige selv deres ruti-
ner og de opgaver, de får fra driftslede-
ren. Beskæringer af træer og buske, 
renholdelse, trappevask og affaldshånd-
tering er dagligdagen for dem. Og man 
kan se, arbejdet bliver udført med nid-
kærhed: Der ser pænt og ryddeligt ud i 
området.

Så til trods for den til tider tunge admi-
nistration og de mange overarbejdsti-
mer er Lars glad for sit arbejde. At han 
også er vellidt fremgår tydeligt af bebo-
ernes hilsner til ham, som vi går rundt.

På side 8-9 kan du se en oversigt over 
de opgaver, der klares på de lokale ejen-
domskontorer. De har travlt – også når 
døren er låst.

Hvad går de i grunden og 
laver på ejendomskontoret, 
når døren er låst? Det 
spørgsmål er der nok 
mange beboere, der 
stiller sig selv og 
hinanden. 
SAB Bladet tog ud for 
at opklare mysteriet, 
og vi kan svare kort: 
De har travlt!
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Med virkning fra den 1. januar 2011 
blev der etableret et driftsfællesskab i 
SAB Sydhavnen for boligafdelingerne 
Sjællandshuse, Dybbølhus, Teglværks-
havnen og Askholm.

Alle 4 bebyggelser ligger relativt tæt på 
hinanden i Sydhavnsområdet.

Sjællandshuse og Dybbølhus er almin-
delige almene boligafdelinger fra 
1940’erne, hvorimod nybyggerierne 
Teglværkshavnen og Askholm er opført 
i 2007 og kendetegnet ved disse nybyg-
gerier er, at de almene boliger er opført 
sammen med ejerboliger og kommu-
nale institutioner.

Fælles for Teglværkshavnen og Ask-
holm er derfor, at udearealer, parke-
ringskældre, bygninger og tekniske in-
stallationer er et fællesanliggende for 
såvel lejere som ejere. Fællesdriften ad-
ministreres af eksterne administrations-
selskaber gennem ejerforeninger og 
gårdlaug/P-laug, og derover svæver 
grundejerforeningerne Sluseholmen og 
Teglholmen.

Driftsfællesskab i SAB Sydhavnen
I Sydhavnen er fire boligafdelinger gået sammen om 
driftsopgaven, og samarbejdet tegner positivt

Af Flemming Lind, forretningsfører, fl@kab-bolig.dk

Blandede ejerformer giver 
udfordringer
Da Teglværkshavnen og Askholm gik 
fra byggefase til drift blev det aftalt, at 
det var SAB’s personale, der skulle ud-
føre ejendomsserviceopgaverne på alle 
fællesarealer samt udføre almindelig 
beboerservice for vore egne almene af-
delinger. Der blev derfor ansat en fuld-
tids driftsleder i hver afdeling.

Det har på det nærmeste været en umu-
lig opgave at tilfredsstille alle parter i et 
sådant driftssamarbejde, idet der alt for 
ofte opstod problemer med, hvem der 
skulle betale for hvad, og fik alle parter 
nu også den service, de betalte for. Re-
sultatet blev, at såvel ejerforening som 
gårdlaug ikke ønskede at fortsætte 
samarbejdet.

Mål om driftsfællesskaber
I SAB’s målsætningsprogram for 2010-
2013 er der et stort ønske om at sam-
menlægge de enmandsbetjente ejen-
domskontorer med andre ejendoms-
kontorer for at opnå stordriftsfordele  
og en bedre ejendomsservice samt ikke  
    mindst reducere sårbarheden, i  
          de enkeltmandsbetjente afde-
              linger. Derfor var der her  
                  en oplagt mulighed for  
                    at få etableret et bre-
                       dere driftsfællesskab.

  Det blev besluttet,  
  at etablere et   
  driftsfællesskab  
                          mellem Sjællands-
                         huse, Dybbølhus,  
                       Teglværkshavnen og  
                     Askholm. Alle afdelin-
                  ger er tilknyttet det store  
             ejendomskontor i Sjæl-
         landshuse, og derudover har 

ejendomskontorerne i Teglværkshavnen 
og Askholm åbent to dage om ugen.

Ejendomsservice på fællesarealerne i 
Teglværkshavnen og Askholm udføres 
af eksterne firmaer og SAB’s personale 
udfører alene beboerservice og drifts-
opgaver i disse to afdelinger.

Velfungerende samarbejde 
Driftsfællesskabet fungerer rigtigt godt, 
og det er endda lykkedes at styrke sam-
arbejdet mellem ejere og lejere i denne 
konstruktion.

Det er oplagt, at der i fremtiden også 
skal opføres nybyggerier med blandede 
ejerformer. En appel skal dog lyde, at 
man ikke samtidig etablerer fællesarea-
ler, fælles bygningsdrift og fælles tek-
niske installationer, idet parterne ofte 
har forskellige interesser, hvilket ofte 
medfører konflikter.  

Flere sammen giver et stærkere ejendoms-
kontor. Foto: Annette Sadolin.
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En tidsrejse gennem 60 års boligbyggeri

I vores serie om 
SAB’s boliger gen-
nem tiden er vi 
nået frem til perio-
den 1970-1990. En 
periode, hvor bl.a. 
energikrise og lav-
konjunktur kom til 
at præge boligbyg-
geriet, og vi fik de 
første erfaringer 
med byfornyelse i 
stor skala

Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

1970’erne – tæt-lav bebyggelse: Flexibo

I midten af 1970’erne havde såvel byg-
gebranche som beboere fået nok af de 
store bebyggelsesplaner, hvor der rask 
væk blev opført mere end 1.000 boliger 
ad gangen. 

Over tre udgaver af SAB Bladet vil 
vi se på tidstypiske boligbyggerier 
fra 1940’erne frem til i dag. Vi star-
tede i sidste udgave af bladet (nr. 3, 
2011) med Sjællandshuse, Bellahøj 
og Tingbjerg. Du kan se bladet på 
www.sab-bolig.dk

Flexibo tilbyder beboerne en unik mulighed for at indrette og løbende ændre deres bolig. 
Hæfte fra 1979.

Arkitekterne søgte inspiration tilbage 
fra de gamle landsbyer, og ud af det 
kom det tæt-lave byggeri. Beboernes 
trivsel kom i centrum. Det sociale fæl-
lesskab skulle styrkes ved at opføre 
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Flexibo
Arkitekt: Fællestegnestuen
1976, rækkehuse i 1-2 etager.
Antal boliger: 68

1980’erne – den nye bybolig: Tusindfryd

’Fattigfirserne’ var præget af økono-
misk krise og arbejdsløshed. Kartoffel-
kuren i 1986 gjorde det dyrere at låne 
til forbrug og byggeri, og 1980’erne blev 
et årti med meget lav byggeaktivitet.

SAB opførte i denne periode kun én 
boligafdeling udover Tusindfryd (Sa-
xobo på Vesterbro). De to boligafdelin-
ger har det til fælles, at det er byboliger. 

Tilbage til byen
Der opstod i 1980’erne en ny interesse 
for byen og bylivet, og folk begyndte at 
flytte fra forstæderne tilbage til byen. 

Det førte til, at arkitekterne kastede sig 
over at udvikle det moderne byhus. Of-
te karréer eller enkeltstående byhuse i 
flere etager. 

En sådan lille boligafdeling er 
Tusindfryd.

Som et bofællesskab
Tusindfryd er beliggende i et roligt 
hjørne af Brønshøj, bag Bellahøj, og 
med sine kun 18 boliger er Tusindfryd 
nærmest et lille bofællesskab. 
”Det er et dejligt sted – her er et godt 
fællesskab” bedyrer Søs Bak Sørensen 

Tusindfryd
Arkitekt: Fællestegnestuen
1982, etagehus, 3 etager
Antal boliger: 18

fra Tusindfryd og tilføjer: ”Vi kender 
alle sammen hinanden, og flere har bo-
et her i mange år. Boligerne er fine, be-
liggenheden er god, og det er et godt og 
roligt sted for børn at vokse op.” Og Søs 
ved, hvad hun taler om – hun har boet 
der i 22 år.

mindre bebyggelser i tætte enklaver 
omkring bilfrie, grønne uderum, hvor 
beboerne ikke kunne undgå at mødes 
med naboerne.

Flexibo er på den måde meget typisk 
for sin tid, men skiller sig dog på én 
måde ud fra tidens lignende 
boligbebyggelser.

Det foranderlige hus
I Flexibo bestemmer beboerne selv, 
hvordan boligen skal indrettes. Hver 
bolig består af en ramme med fast køk-

ken og badeværelse. Den øvrige indret-
ning er op til beboerne. Skillevægge 
kan hentes og afleveres i en ’vægbank’ 
hos driftslederen.

”Om vi har flyttet meget rundt på væg-
gene? Hold nu lige op, altså,” griner 
Marianne Løhmann i telefonen. 

Marianne har boet i Flexibo med sin 
familie siden 1976. Først med tre børn, 
og den 105 m² store bolig var dengang 
indrettet med seks værelser. Men der er 
vandret frem og tilbage til vægbanken i 
flere omgange.

”Nu er vi kun min mand og jeg, og lige 
pt. har vi tre store værelser. Det passer 
os fint. Det ene af værelserne er hobby-
rum, hvor min mand bl.a. har en stor 
elektrisk togbane,” forklarer Marianne 

og tilføjer, at fleksibiliteten er noget af 
det bedste ved boligerne.

Ifølge boligafdelingens tidligere for-
mand, Kent Larsen, er der blandt de 68 
boliger ikke to, der er ens.

Idéen videreudvikles
På trods af at modellen var – og er – 
popu lær blandt beboerne, blev der kun 
opført ét lignende byggeri. Det er Syd-
kystens Boligselskab, der med Greve-
flex i 1978 opførte en ’tvilling’ til Fle-
xibo. Men idéen med brugerinvolvering 
i indretningen af boligen er ikke dårlig, 
og i 2006 blev den taget frem fra skuf-
fen igen og videreudviklet til det så-
kaldte AlmenBolig+ koncept. Netop nu 
opføres der derfor nye, fleksible boliger 
i bl.a. København, Hvidovre, Herlev og 
Køge kommuner. 

Tusindfryd 2004. Foto: Thomas Brolyng Steen.

Foto: Marianne Svolgaard.
Tusindfryd i dag efter altanrenovering.
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1990’erne – det tilpassede byggeri: Vesterbo

Vesterbo
Arkitekt: Thure Nielsen & 
Robow A/S
1998, etagehus, 4 etager 
samt udnyttet tagetage
Antal boliger: 48

Byfornyelsen var for alvor blevet en 
selvstændig disciplin i 1980’erne. De 
små, utidssvarende boliger uden toilet 
og bad skulle væk og erstattes af nye 
boliger med moderne bekvemmelighe-
der. Og man malede med de brede 
pensler. Ikke mindst på Nørrebro gik 
man hårdt til værks og rev mange boli-
ger ned. Nyt byggeri skød hurtigt op, 
men det skete ikke uden omkostninger. 
Dels havde der været voldsomme prote-

ster mod nedrivningerne, dels blev det 
nye byggeri – bl.a. omkring Blågårds 
Plads – meget ensformigt.

Da man i 1990’ernes gik i gang med at 
byforny Vesterbro, gik man mere næn-
somt til værks.

Et hus som i gamle dage
Vesterbo i Absalonsgade er et såkaldt 
’infill byggeri’ – en enkel bygning, der 
er bygget ind i en eksisterende karré. 
Og her vender arkitekterne tilbage til 
de klassiske dyder. 

Man har tydeligvis søgt at tilpasse faca-
derne til de omkringliggende bygnin-
ger. Selvom Vesterbo er én stor beton-
bygning, fik den teglfacader og blev 

opdelt i fem afsnit, svarende til de op-
rindelige fem huse, der lå på grunden. 
Hvert afsnit har egen trappeopgang og 
eget særpræg ved gesimser i forskellige 
højder. De meget små vinduer, der op-
stod som følge af energikrisen i 
1970’erne, er nu blevet større, og spros-
sen er genindført. I det hele taget gør 
Vesterbo en dyd ud af at ligne et 100 år 
ældre hus, end det egentlig er.

Bybolig med grønt miljø
Formand for Vesterbo Frank Larsen har 
boet der, siden byggeriet blev opført i 
1998, og han er ikke i tvivl om, hvorfor 
det er et godt sted at bo:

”Det er en fed gård. Den er stor og 
åben. Vi får masser af lys og luft, selv-
om vi bor midt i byen. Jeg er københav-
ner med stort K, så jeg kunne aldrig 
drømme om at flytte længere ud. Alt 
udenfor Valby er provinsen for mig. Og 
ånden i boligafdelingen er også fin. Vi 
kender hinanden og spiser sammen i 
fælleslokalet en gang om måneden.”

Vesterbo i Absalonsgade. Foto: Thomas Brolyng Steen.
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Vinder af 
SAB-sjov

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

Lise Hansen
Ruten 181, 3., 1.
2700 Brønshøj

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Nyt fra bestyrelsen

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

Den daglige politiske ledelse af SAB 
varetages af organisationsbestyrelsen, 
som mødes minimum seks gange om 
året. Siden udgivelsen af det sidste 
nummer af SAB-bladet har der været 
afholdt to møder, den 24. november 
2011 og den 10. januar 2012.

Godkendelse af SAB ś regn-
skaber
På bestyrelsesmødet i begyndelsen af 
januar er der en rimelig fast tilbageven-
dende dagsorden. På dette møde forbe-
reder organisationsbestyrelsen repræ-
sentantskabsmødet som afholdes i slut-
ningen af januar (se artiklen om repræ-
sentantskabsmødet på side 7 i dette 
blad). Her behandler bestyrelsen årsbe-
retningen og SAB ś regnskab for det 
forgangne år og budgettet for det kom-
mende år, inden det sendes videre til 
repræsentantskabet til endelig vedtagelse.

Hvis der er afdelinger, der ikke har 
godkendt deres regnskaber, bliver de 
også behandlet af SAB ś organisations-
bestyrelse på dette møde. Årsagerne til, 
at regnskaberne ikke er blevet godkendt 
i afdelingerne, kan være flere: Det kan 
være, at der ikke mødte nogen op til 
regnskabsmødet. Det kan være, at afde-
lingen slet ikke afholder regnskabsmø-
de, så det er afdelingsbestyrelsen, der 
skal behandle regnskabet. Hvis der i en 
afdeling så heller ikke er nogen afde-

lingsbestyrelse, bliver regnskabet sendt 
videre til organisationsbestyrelsen. Det 
gælder f.eks. for flere af SAB ś plejebo-
ligafdelinger, at de hverken afholder 
regnskabsmøde eller har en bestyrelse.

Endelig sker det også, at en afdeling 
ikke vil godkende sit regnskab. Det kan 
f.eks. være i protest over nogle udgifter, 
man ikke er enig i. Her går bestyrelsen 
ind og ser på årsagerne og forholder sig 
kritisk til problemstillingen. 

I år var der dog ingen afdelinger, der 
aktivt havde nedstemt regnskabet, kun 
afdelinger der manglede bestyrelser. 
Når SAB har behandlet afdelingernes 
regnskaber bliver de sendt videre til 
kommunen, som skal føre tilsyn med 
de almene boligselskaber og deres afde-
linger og tager stilling til regnskabet 
(eller budgettet), hvis der er uenighed 
mellem en afdeling og organisa tions-
bestyrelsen.

Fællesventelisten 
Bolignøglen
På SAB ś organisationsbestyrelsesmøde 
den 24. november 2011 behandlede be-
styrelsen endeligt spørgsmålet om 
KAB ś nye fællesventeliste, Bolignøg-
len. Allerede på mødet i juni besluttede 
SAB at tilslutte sig fællesventelisten, 
sådan at man som nuværende beboer i 
SAB har fået mulighed for at søge bolig 
i en helt anden boligorganisation, som 
også er administreret af KAB, hvis man 
f.eks. gerne vil flytte ud af København 
til en omegnskommune, hvor SAB ikke 
har boliger.

Bolignøglen betyder også, at man som 
ny boligsøgende kan lade sig skrive op 
til alle de boligselskaber i KAB, som 
har tilsluttet sig Bolignøglen på én gang 
i stedet for at skulle stå på flere venteli-
ster. Det svarer til at man er skrevet op 
til 40.000 boliger i alt i hovedstads-
regionen.

Det er dog fortsat sådan, at beboerne i 
SAB har fortrinsret til en anden bolig i 
deres egen afdeling (hvis de har boet 
der i mindst to år) og at SAB beboere 
har fortrinsret til at søge bolig i andre 
SAB afdelinger, før andre. Det nye er, 
at beboere fra andre KAB-administre-
rede boligorganisationer nu også kan 
flytte ind i SAB ś afdelinger, og at der 
lukkes lidt mere op for nye folk fra ven-
telisten til enkelte af afdelingerne.

SAB ś boligstrategi
Et andet vigtigt punkt på dagsordenen 
den 24. november 2011 var den endelige 
vedtagelse af den del af SAB ś bo-
ligstrategi, der handler om, hvilke afde-
linger man vil indstille til at få udarbej-
det helhedsplaner med støtte fra Lands-
byggefonden (se også artiklen side 4-5). 
Det er et emne, der har været behandlet 
meget grundigt over fem organisations-
bestyrelsesmøder i løbet af 2011, bl.a. 
har bestyrelsen været på en rundtur til 
11 af SAB ś afdelinger, som især er ble-
vet gransket.

I tilknytning til boligstrategien beslut-
tede bestyrelsen også på mødet den 24. 
november 2011 nogle nye principper for 
tildeling af trækningsretsmidlerne, som 
er en pulje penge SAB råder over til at 
støtte afdelinger med særligt behov for 
renovering og modernisering. Der har 
tidligere været et forslag fremme om at 
reservere en del af denne pulje til at 
støtte lejlighedssammenlægninger i af-
delingerne. Det vil blive særskilt be-
handlet på et kommende møde.

Hvis man er yderligere interesseret i at 
følge bestyrelsens arbejde, kan man læ-
se referater fra organisationsbestyrel-
sesmøderne på SAB ś hjemmeside, 
hvor man kan finde dem ved at følge 
stien: www.sab-bolig.dk /om SAB/ be-
styrelsen/ referater. 
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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:

AUSTRALIEN 
2 dyr

EUROPA 
3 dyr

ASIEN
2 dyr

AFRIKA
2 dyr

NORD- OG SYDAMERKA
3 dyr

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  Fredag d. 30. marts. 2012
Mærk kuverten “SAB-sjov”.

Der er tre forskellige opgaver, som er tænkt til forskellige
aldersgrupper - små og store børn samt voksne.Voksne 
skal løse alle tre 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, be-
høver man kun at have “hjulpet” en voksen for at deltage.
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(1-2012)

Tegning nr. 1
Sæt boller her.

Tegning nr. 2
Her mangler 9 ting.

OPGAVE 1: Hvad mangler der på tegnig 2?
På tegning nr. 2 er ni (9) ting forsvundet. Prøv om du kan få øje 
på de manglende ting, og sæt en ring om på tegning nr. 1.
Hvis du mailer svar, så skriv kort de manglende ting.

OPGAVE 2: Hvor kommer dyrene fra?
Prøv om du kan indplacere dyrene rigtigt i skemaet ud 
fra, hvor de bl.a. lever. (Skriv dyrenes numre i skemaet).

Vær opmærk-
som på, at 
nogle af dyrene kan 
leve i flere verdensdele,
men du skal sørge for,
at antallet som står i

skemaet kommer 
til at passe.

2 3

6

9
10

11 12

7 8

4
5

1

OPGAVE 3: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her:


