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            Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

er en af Københavns Kommunes mål-
sætninger i deres store klimaplan om at 
være co2 neutral i 2025.

Det konstateres i planen, at en del af 
målet er lavere energiregning, bedre in-
deklima og mindre støj.

Nogle flotte og rigtige mål – som vi 
kun kan tilslutte os. Men ingen roser 
uden nogen enkelte torne.

SAB vil meget gerne være med til at op-
nå målene – og vi har også en lang ræk-
ke energiprojekter i vores handleplaner.

En af vores store udfordringer er ener-
girenovering af vores byggerier fra 40, 

Bygninger med god energi

 

50 og 60’erne. Mange afdelinger har ef-
terhånden fået renoveret deres vinduer 
og tage med mere, men der mangler at 
blive foretaget noget på gavle og andre 
facader.

Det er hulens dyrt at foretage isolering 
af gavle og facader indefra lejligheder-
ne. En anden mulighed er at foretage en 
ekstra isolering af gavlene og facaderne 
udefra. 

Her støder vi desværre ofte på, at faca-
decensuren gør at de løsninger som Kø-
benhavns Kommune vil acceptere bli-
ver alt for dyre, således at projekterne 
bliver skrinlagt. 

Det er ærgerligt – både for beboerne 
som ikke opnår den komfortforøgelse 
og lavere energiregning – som et veliso-
leret hus giver – og på den lange bane 
også for Københavns Kommune – som 
går glip af et reduceret co2-udslip.

Det må kunne gøres bedre – og jeg skal 
opfordre Københavns Kommune til, at 
indgå i en positiv dialog om hvorledes, 
vi både kan bibeholde et København 
som er attraktivt at kigge på – men også 
er et godt sted at bo.         
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”De var vildt vakse ved havelågen.” Ro-
sa Rasmussen sidder mellem det elske-
de nips i sin stue i Skyttevænget. Ikke 
alle møblerne er kommet helt på plads, 
efter at den 82-årige dame måtte gen-
huses i syv uger i forbindelse med en 
større vandskade. 

Det er de lokale servicemedarbejdere 
og Rosas hjemmehjælper, der var ’vildt 
vakse’. Uden dem er det ikke til at vi-
de, hvordan det var gået Rosa, efter at 
hun en tidlig morgen i marts stak sine 
spinkle fødder ud over sengekanten og 
ned i det vandbassin, der aftenen forin-
den havde udgjort gulvet i hendes sove-
værelse.

Skaden stoppes
Rosa selv er nu heller ikke tabt bag en 
vogn, og hun ringer derfor straks til en 
blikkenslager, der kan konstatere, at en 
hjemmehjælperafløser var kommet til 
at åbne en hane under vasken, der her-
efter havde løbet hele natten. 

Men problemet var ikke løst, for selvom 
hanen blev lukket, var Rosas nu meget 
fugtige lejlighed uegnet til beboelse på 
ubestemt tid. Ikke mindst for Rosa, der 
på grund af KOL har problemer med 
vejrtrækningen selv på en god dag. Nu 
var gode råd dyre, men det burde jo ik-
ke være svært at få hjælp til en 82 årig, 
syg kvinde, der pludselig var hjemløs.

Da Rosa blev skyllet væk
Velfærdssystemet svigtede, da Rosa blev hjemløs på grund af en 
omfattende vandskade – men midt i et frit fald blev Rosa heldigvis 
grebet af sin hjemmehjælper og to servicemedarbejdere

            Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Hjemløs
Det var det nu alligevel.

”Jeg brugte en hel dag på at blive kastet 
mellem Rosas egen læge og visitationen 
i Københavns Kommune,” husker Ro-
sas hjemmehjælper, Louise Henriksen, 
der kender Rosa rigtigt godt.

Til sidst gav Louise op. Rosa sad der-
hjemme med fødderne i vand og fik det 
værre og værre. Louise beslutter sig til 
sidst for at få Rosa indlagt på hospita-
let – dels for at få hende ud ad boligen, 
dels for at få hende undersøgt. 

Men allerede næste dag bliver Rosa ud-
skrevet. Hun bliver kørt hjem og sat ind 
i sin våde lejlighed uden at hjemmeple-
jen bliver underrettet. Her sidder Rosa 
så igen alene og hiver efter vejret.

En ekstraordinær indsats
Men så går det stærkt. Rosa ringer til 
ejendomskontoret. Driftslederassistent 
Søren Laursen ringer til sin kollega 
John Tønne Hansen i den nærliggen-
de ældreboligafdeling Valbyholm, hvor 
en ledig bolig bliver Rosas hjem for en 
periode. Og allerede samme dag har 
hjemmehjælper og servicemedarbejdere 
i samarbejde fået flyttet Rosa og hen-
des mest nødvendige møbler over i den 
nye bolig. Søren kører selv Rosa der-
over og hjælper hende op.

”Der blev brugt en del tid på det, men 
det er jo nødvendigt,” mener både John 
og Søren, der ofte påtager sig den slags 
opgaver. Selvom det egentlig ikke er en 
del af deres arbejdsbeskrivelser. 

Rosa (i midten) er hjemme i Skyttevænget 
igen. Her med sine hjælpende ånder Louise 
Henriksen, John Tønne Hansen (stående) og 
Søren Laursen. Foto: Marianne Svolgaard

Fortsætter side 4
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Den daglige politiske ledelse varetages 
af organisationsbestyrelsen, som mø-
des minimum seks gange om året. Si-
den udgivelsen af det sidste nummer af 
SAB-bladet har der været afholdt to be-
styrelsesmøder, den 29. februar og den 
26. april 2012.

Konstituerende møde
Det første bestyrelsesmøde efter repræ-
sentantskabsmødet i januar er det kon-
stituerende bestyrelsesmøde. I år blev 
der ikke valgt nye personer ind i besty-
relsen, så der skete ikke de store æn-
dringer. Alligevel gennemgås på febru-
ar-mødet alle de udvalg og følgegrupper 
bestyrelsesmedlemmerne er repræsente-
ret i for at se om der skal ske ændringer.

I den forbindelse er det også vigtigt at 
nævne, at alle afdelingerne har en kon-
taktperson i bestyrelsen, de kan trække 
på, hvis der er spørgsmål eller problemer 
i forbindelse med beboerdemokratiet el-
ler af mere politisk karakter. På SAB´s 
hjemmeside kan man se en fortegnelse 
over hvilket bestyrelsesmedlem, der har 
ansvar for hvilke områder/afdelinger. 

Drejebog for lejligheds
sammenlægninger
På begge de to omtalte møder i organi-
sationsbestyrelsen har det været disku-

Nyt fra bestyrelsen

teret, hvordan man kan få gang i lejlig-
hedssammenlægninger i afdelingerne. 
Mange steder i SAB er par eller fami-
lier nødt til at flytte, når de får børn, 
fordi lejligheden ikke er stor nok og der 
ikke er nok store ledige boliger i afde-
lingen. Derfor har der gennem mange 
år været talt om og lagt planer for lej-
ligheds-sammenlægninger, som ofte er 
strandet, fordi de er blevet for dyre.

Derfor har SAB nu taget initiativ til at 
udarbejde en drejebog for afdelinger, 
der gerne vil lave enkle hul-i-muren lej-
lighedssammenlægninger. Drejebogen 
vil udkomme hen over sommeren og 
blive sendt ud til afdelingsbestyrelserne 
som inspirationsoplæg.

Drejebogen giver bl.a. anvisninger på, 
hvad afdelingen skal træffe beslutning 

om inden man går i gang, hvad man 
skal tage højde for og hvad SAB kan 
yde tilskud til. SAB har besluttet at yde 
støtte til op til 2/3 af ombygningsudgif-
terne ved de simple lejlighedssammen-
lægninger.

Jubilæer i afdelingerne
Mange af SAB ś afdelinger fra 40 érne 
og 50 érne kan i disse år fejre store run-
de jubilæer. I den forbindelse har der 
været et par forespørgsler fra afdelin-
gerne om SAB giver tilskud til en ju-
bilæumsfest? Det gør SAB ikke. Hvis 
man vil holde fest, må det gøres inden-
for afdelingens egen aktivitetskonto. 
SAB vil derimod gerne give en gave 
til afdelingen i forbindelse med fejrin-
gen af et jubilæum og SAB-bladet vil 
også gerne bringe et billede eller en 
omtale af dagen. Så giv besked til For-
valtningsområde A i KAB, hvis I fejrer 
jubilæum i afdelingen.

Nyt fra redaktionen
Vi har på redaktionen modtaget et 
 læserbrev og har i den forbindelse haft 
forskellige overvejelser. Det er redak-
tionens holdning, at SAB-bladet er et 
informerende og oplysende blad, men 
ikke et egentligt debatforum. Derimod 
modtager vi gerne artikler eller ideer til 
artikler.

”Vi er jo nødt til at hjælpe sådan en 
som Rosa,” siger Søren og tilføjer: ”Så 
er der bare noget andet, der må vente. 
Græsslåning for eksempel.”

Hjem, kære hjem
Nu er Rosa hjemme i Skyttevænget 
igen. 

”Gudskelov! De sendte mig jo over til 
de gamle. Så var de af med mig,” ud-

bryder Rosa med et glimt i øjet. Men 
fortsætter:

”Der var ingen smalle steder. Louise, 
Søren og John ordnede det hele.” Ro-
sa er glad for al den hjælp hun har fået. 
Men hun er endnu mere glad for at væ-
re hjemme igen. Oven i købet i en ny-
renoveret bolig med nye gulve og nyt 
køkken.

”Næ, der var for stille i Valbyholm. Her 
på Skyttegårdvej kan jeg følge med i li-

vet fra mit vindue, og her bor mine ven-
ner,” tilføjer hun fra sin faste plads i en 
blød stol. Med udsigt til sin lille have. 
Og med mulighed for at få de venner, 
hun har lært at kende gennem sine mere 
end 30 år i boligafdelingen, på besøg. 

Fortsat fra side 3

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

Inspiration til modernisering
”Under samme tag” er et forsøgs- og udviklingsprojekt, der byder på konkrete 
ideer til modernisering af boliger fra 1940-50’erne. Projektet har haft fokus på at 
finde løsninger, der er både attraktive og økonomisk realistiske. Løsningsmodel-
lerne er eksemplificeret med analyser og tegninger fra tre boligafdelinger i Sam-
virkende Boligselskaber: Abildgården på Amager, Elleparken i Valby og Sjæl-
landshuse i Sydhavnen. Besøg i boligafdelingerne og interview med beboere har 
indgået i udviklingsarbejdet.

Bydelsmødrene fra Tingbjerg
Bydelsmødrene i Tingbjerg løb med 1. præ-
mien på 15.000 kroner ved uddeling af årets 
KAB-priser i maj 2012. 

Bydelsmødrene er 13 kvinder, der tilsammen 
taler 14 forskellige sprog, og har uddannet sig 
til at hjælpe andre kvinder med at få hverda-
gen til at fungere. Ved at bruge deres  egne 
erfaringer med baggrund i et andet land, er 
de med til at hjælpe andre mødre og kvinder 
med emner som børneopdragelse, forældres 
opgaver i forhold til den danske skole, sund-
hed og meget andet.

Koralbadet
Det nye havnebad i Sydhavnen ligger i 
Teglholmshavnen i det nybyggede Slu-
seholmskvarter – lige om hjørnet fra 
SAB-bebyggelsen Askholm. Koralba-
det åbnede officielt for vinterbadere i 
efteråret 2011, og fra den 1. juni 2012 er 
det så sommergæsternes tur. Koralba-
det er bygget på flydende pontoner, der 
tilsammen danner en lagune. Selve ba-
det består af tre bassiner - et lavvandet 
lege-soppebasin, et børnebassin med 
fast bund og et større bassin til svøm-
ning og udspring. Sommersæsonen lø-
ber til den 31. august 2012.

Læs mere og find inspiration på www.undersammetag.dk
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Afdelingsbestyrelsen i Brohuset arbej-
der under lidt andre rammer end andre 
bestyrelser i SAB. Huset er nemlig delt 
mellem to ejere – halvdelen af huset til-
hører SAB og halvdelen boligforenin-
gen 3B. En noget speciel konstruktion, 
men mere om det lidt senere. 

Selvom huset er delt i to boligafdelinger, 
blev beboerne opfordret til at danne én 
samlet bestyrelse. Det råd har de fulgt, 
men som reglerne er, skal der være en 
formand for hver boligafdeling. Det er 
grunden til, at Brohuset har to formænd. 
Carina Ræbild er formand for SAB’s 
boligafdeling og Charlotte Michaelsen 
for 3B’s boligafdeling i Brohuset. 

”Det mest underlige er, at vi betrag-
ter os som én samlet bestyrelse, men vi 
samarbejder med to forskellige admi-
nistrationer, der opfatter os som to bo-

To boligafdelinger under 
samme tag
Brohuset i Ørestad huser to boligafdelinger. Den ene hører til SAB, 
den anden til 3B. Det giver udfordringer for bestyrelsen – og for 
de to formænd

   Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

ligafdelinger”, forklarer Charlotte Mi-
chaelsen, der har boet i Brohuset, siden 
huset blev opført i 2007 og været aktiv i 
bestyrelsen lige så længe.

Formand på skift
To kaptajner på et skib kan nemt give 
slingrekurs. Det har Carina og Char-
lotte set komme, derfor har de fundet 
en ordning, som har vist sig at fungere 
optimalt:  

”Vi skiftes til at være formand i et halvt 
år ad gangen. Som formand står vi for 
at indkalde til møder, skrive referat og 
være den, der har overblikket. Det fun-
gerer super godt at skiftes om opga-
ven”, forklarer Carina Ræbild.

Charlotte Michaelsen supplerer: ”Alle i 
bestyrelsen løfter, men der er et større 
pres på formanden. Når Carina er for-

mand, så tænker jeg, at det hende, der 
har bolden. Og jeg synes, det er rart, at 
jeg ikke har den hele tiden”.

De sætter også begge pris på at have én 
at sparre med i svære sager. For eksem-
pel husordenssager, hvor naboer bliver 
uenige og kontakter formændene. Her 
bruger de to hinanden og har et tæt par-
løb.

Flere møder og mere 
 papirarbejde
Der er imidlertid også en række ulem-
per ved at være to boligafdelinger i 
samme hus.

”De to boligafdelingers regnskabs-
år ligger forskudt i forhold til hinan-
den, derfor er vi nødt til at holde to af-
delingsmøder om året. Alle beboere 
er velkomne til begge møder, men den 
sidste halvdel af hvert møde vedrører 
kun SAB’s eller 3B’s beboere. Det er 
upraktisk og giver os i bestyrelsen eks-
tra arbejde”, siger Carina.  

Også de fælles aktiviteter for beboerne 
i huset giver bestyrelsen hovedbrud.
”Vi skal sidde og få bilag til at gå op 
med to regnskaber. Det er meget be-
sværligt. Vi ønsker os en fælles kasse 
til aktiviteter. Det er et spørgsmål, vi 
vil tage op med administrationerne”, 
forklarer Charlotte.

Samarbejdet med to forskellige admini-
strationer er i sig selv en udfordring for 
bestyrelsen. 

”Vi mærker en stor kulturforskel i ad-
ministrationen hos 3B og SAB/KAB. 

Bestyrelsen i Brohuset har fundet deres egen måde at leve med opdelingen i to afdelinger 
og fungerer reelt som en enhed.
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Det er den lille og mere dynamiske ad-
ministration kontra det større og noget 
tungere apparat”, siger Charlotte, og 
begge fremhæver, at stor udskiftning i 
personalet også har haft betydning for 
oplevelsen af SAB/KAB.

En fælles ejerforening
Når der er to ejere af et hus, skal der 
også dannes en ejerforening, som skal 
tage sig af de fælles anliggender om-
kring huset. Der er altså ikke bare to 
boligafdelinger men også en ejerfor-
ening, som formændene skal forholde 
sig til og holde møder om. 

”Det står ikke helt tydeligt for mig, 
hvad bestyrelsen kan træffe beslutning 
om, og hvad som skal besluttes i ejer-
foreningen”, siger Carina og fortsætter: 
”Det virker som om hele denne kon-
struktion er til for administrationernes 
skyld – ikke for vores skyld”.

De ville stå stærkere 
Carina peger på, at den samme kon-
struktion gælder for nabo-bebyggelsen, 
Sejlhuset: ”Opdelingen mellem SAB 
og 3B giver både beboerne og ejen-
domskontoret en masse bøvl. Vi be-
griber faktisk ikke, hvorfor man ikke 
valgte at eje et hus hver, fremfor at de-
le to.” 

Et godt spørgsmål som Jesper Kærn, 
projektleder i KAB, kan kaste lidt lys 
over. Han var ansvarlig for byggefor-
retningsførelsen, da de to huse blev op-
ført.
 

”Samarbejdet mellem de to boligorga-
nisationer opstod, fordi begge var me-
get interesseret i at bygge i den nye by-
del. De så en styrke i at stå sammen og 
udnytte fælles ressourcer og erfaring i 
forhold til at vinde opgaven som byg-
herrer. Og det lykkedes jo”, forklarer 
han. 

Løsninger søges
Anne Mette F. Svendsen, forretnings-
fører i KAB med overordnet ansvar for 
bl.a. Brohuset, kan se de udfordringer, 
fælleseje af huset giver bestyrelsen:

”I forhold til at vinde byggeherreopga-
ven var det muligvis en god idé for de 
to boligorganisationer at samarbejde. 
Dengang var det måske svært at forud-
sige, hvor kompliceret administrationen 
ville blive og konsekvenserne for de be-
boervalgte, for ejendomskontoret og for 
3B og SAB/KAB. Jeg vil lige indskyde, 
at når SAB/KAB opleves som den tun-
geste part her, kan det også skyldes, at 
vi har flere af de fælles opgaver såsom 
administration af ejerforeningen og 
personaleadministration. Vi prøver på 
bedste vis at finde gode løsninger, og 
det vil vi også arbejde med fremadret-
tet, men lovgivningen sætter nogle be-
grænsninger, så længe der er to boligor-
ganisationer”, forklarer hun.   

Gode løsninger håber Charlotte og Ca-
rina også, at fremtiden vil bringe. På 
spørgsmålet om de har gode råd til 
fremtidige bestyrelser i en lignende si-
tuation, svarer de samstemmende: ”Vi 
kan ikke anbefale at gentage det her”. 
Skulle det alligevel ske, har Charlotte 
et par gode råd: ”Bestyrelsen skal have 
bedre støtte i startfasen. Den støtte vi 
fik fra inspektøren i 3B var afgørende, 
og vi kunne have brugt mere. Og så bør 
der ske en bedre koordinering af de ad-
ministrative forhold”.

FAKTA 
om Brohuset 

Opført i 2006-2007
I alt 123 boliger
3B har 61 boliger 
SAB har 62 boliger
Beliggende i Ørestad City

De to formænd: Charlotte Michaelsen (tv) 
og Carina Ræbild.

Brohuset huser to boligafdelinger. Huset er nemt at kende med de karakteristiske broer.
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  Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk  

Inspirerende studietur til Holland

   Af Lene Venits, områdechef

De første fem dage i maj drog SAB’s organisationsbestyrelse 
på studietur til Amsterdam, Rotterdam og Den Haag. En bå-
de krævende og lærerig tur.

"Vi har ikke besluttet, om vi skal rive de her ældre række-
huse ned og genopføre dem i samme stil, eller om vi skal re-
novere dem. Nu gør vi begge dele i to modelhuse, og så vur-
derer vi, hvad der er bedst ud fra pris og kvalitet”, fortalte 
vores guide Franka Kanters fra Ymere. 

En lidt anden måde at gå til en renovering, end vi normalt 
praktiserer herhjemme.

Her et par glimt fra nogle af turens øvrige oplevelser. 

I Amsterdam besøgte bestyrelsen  …

Et boligområde med en kombination af renovering og indivi-
duel råderet, hvor beboerne får mulighed for at udvide bebo-
elsesarealet med en karnap eller en kvist. 

Eksempler på midlertidig anvendelse af tomme lejligheder 
og erhvervslokaler til aktiviteter som gavner beboerne. Her 
er det kunstnere, der er flyttet ind. 

32 % af Hollands boliger er almene. I Danmark er 
det 20 %.
Hollands største boligorganisation ejer 76.500 boli-
ger. SAB ejer 8.500

I Rotterdam så vi …  

Et bofælleskab for beboere fra Kap Verde, som var glade for 
muligheden for at tale deres eget sprog og fejre kulturelle 
festdage sammen. 

Den Haag bød på …

Et udsat boligområde med 33.200 beboere, heraf 9 % hollæn-
dere, 5 % vest Europa, 86 % andre lande -Tyrkiet, Marokko, 
Surinam (tidligere koloni).

Driften havde besluttet at fokusere på tre ting for at løfte om-
rådet: Renholdelsen skal være i orden, her skal være trygt og 
sikkert at færdes, og der må ikke være tegn på hærværk eller 
ting, der er gået i stykker. Derfor er deres slogan: Rent, sik-
kert og helt! 

Det var nogle af de hovedretter, der var på menukortet i Hol-
land. Efter fem intensive dage i det hollandske boliglandskab 
gik turen igen hjemad.
"Vi fik lært en masse, også hvad man ikke skal gøre" sagde 
formand John B. Sørensen i sin afskedstale. 
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Den enkelte servicemedarbejder er ofte 
tæt knyttet til den boligafdeling, hvor 
han møder hver dag og bl.a. passer de 
grønne områder, syner boliger ved fra-
flytning og ordner stort og småt i boli-
gerne. 

På papiret er alle medarbejderne imidler-
tid ansat i Samvirkende Boligselskaber 
(SAB) – også kaldet boligorganisationen 
på fagsprog. I ansættelseskontrakten står 
der hvilken boligafdeling, medarbejde-
ren har som arbejdssted. 

John B. Sørensen, formand for SAB, 
forklarer: ”Det er SAB, der ejer ejen-
dommene og har det overordnede an-
svar for drift og vedligeholdelse. Derfor 
er det SAB, som har arbejdsgiveran-
svaret. Den enkelte boligafdeling har 
stor indflydelse på sit eget budget og på 
serviceniveauet lokalt. Boligafdelingen 
kan f.eks. beslutte, at der skal ansættes 
en ekstra mand, men det vil være SAB, 
der står for selve ansættelsen”.

Fordele for medarbejderne
Fællestillidsmand Jens Christian Aanæs 
har oplevet situationer, hvor medarbej-
dernes ansættelse i boligorganisationen 
har været en stor fordel.

De ansatte i fællesskabet
Medarbejderne er knyttet til boligafdelingen, men ansat i bolig
organisationen. Det er der flere gode grunde til

  Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk  

”Det kan være en bestyrelse i en bolig-
afdeling, som forlanger mere af medar-
bejderen, end han eller hun kan nå. Det 
giver stress hos medarbejderen. I disse 
situationer er det en stor fordel, at med-
arbejderen kan flyttes til et andet ar-
bejdssted indenfor organisationen”.

Hvis Samvirkende Boligselskaber væl-
ger at flytte en medarbejder til et an-
det arbejdssted, skal det varsles i god 
tid, fordi det er en væsentlig ændring af 
 arbejdsvilkårene.   

Fordel for boligorganisationen
Den modsatte situation er også set i 
SAB. Boligorganisationen skulle have 
en kabale omkring en mindre omstruk-
turering til at gå op og måtte flytte et 
par medarbejdere. 

”Der kan bl.a. være økonomiske hen-
syn, som gør det nødvendigt at om-
strukturere og flytte medarbejdere, der-
for er vi i boligorganisationen glade for, 
at muligheden er der. Overordnet set er 
det også en fordel for beboerne”, forkla-
rer formanden.

Omstruktureringen skete efter aftale 
med medarbejderne, men blandt bebo-
erne var der reaktioner på, at en afholdt 
medarbejder blev flyttet til en anden 
boligafdeling. 

”Jeg kan godt forstå reaktionen”, siger 
John B. Sørensen og fortsætter: ”Det er 
dejligt, at medarbejderne bliver værd-
sat. Særligt i ældreboligafdelingerne 
kan der opstå et tæt forhold mellem be-
boere og ansatte, hvor medarbejderne 
f.eks. hjælper fru Hansen med at hænge 
billeder op. Heldigvis er det meget sjæl-
dent nødvendigt at flytte en medarbej-
der, og vi inddrager altid bestyrelsen i 
beslutningen”.

KAB’s rolle
I det daglige har SAB uddelegeret ar-
bejdsgiveransvaret til KAB som ad-
ministrator. Til dette formål har KAB 
ansat en række driftschefer og forret-
ningsførere, der rådgiver og hjælper det 
lokale personale med driften af de en-
kelte ejendomme. 

•	 Medarbejderne	er	ansat	i	SAB
•	 SAB	har	det	overordnede	arbejdsgiveransvar
•	 SAB	træffer	alle	beslutninger	om	ansættelser	og	

 af skedigelser samt vilkår for medarbejderne

•	 SAB	har	uddelegeret	personaleadminis	tration	
 og -ledelse til KAB
•	 KAB	sørger	f.eks.	for	at	udbetale	løn	og		skrive	

kontrakter
•	 Medarbejdernes	chef	er	ansat	i	KAB.	De	kaldes	

driftschefer.

•	 Medarbejderne	har	et	fast	arbejdssted	i	en	boligafdeling
•	 Der	er	et	tæt	samarbejde	mellem	driftsleder	og	
 besty relse om den daglige drift
•	 Beboerne	har	indflydelse	på	serviceniveauet	via	budgettet

Bolig-
afdeling

KAB

SAB

John B. Søren-
sen (tv), formand 
i SAB, og Jens 
Christian Aanæs, 
fællestillidsmand
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En tidsrejse gennem 60 års boligbyggeri

   Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

I vores serie om SAB’s boliger gennem tiden er vi nået frem til 
 rejsens foreløbige afslutning: I starten af det nye årtusinde er SAB 
med til at udvikle nye byområder i København. Byen har vokse
værk – tidligere havneområder og store arealer på Amager Fælled 
inddrages til boligområder

De nye bykvarterer
Hovedstaden forventes at have 100.000 
flere indbyggere om 20 år end i dag. 
Det kræver plads. København får brug 
for rigtigt mange nye boliger, men kan 
ikke vokse ud mod forstæderne. I ste-
det kaster man i 1990’erne blikket på 
de ubenyttede havnearealer og Ama-
ger Fælled. Store, bynære arealer, der 
kan rumme rigtigt mange beboere, hvis 
man bygger højt og tæt.

Ørestaden – Sejlhuset og 
Brohuset
Allerede tilbage i 1989 begynder et ud-
valg nedsat af regeringen at kigge på 
udviklingen af det nuværende Øre-
stadsområde. Man har store planer, og 
udvalget foreslår bl.a. Øresundsbroen 
og udviklingen af en ny bydel på Ama-
ger. I 1994 udskrives en international 
arkitektkonkurrence om en helhedsplan 
for det nye byområde, som den finske 
tegnestue ARKKI, vinder. Ørestaden 
er på vej.

Brohuset
Arkitekt: 3xNielsen
2007, etagehuse
Antal boliger: 62

Sejlhuset
Arkitekt: Vandkunsten
2007, etagehuse
Antal boliger: 69
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Teglværksholmen 
(Sømærk)
Arkitekt: Vandkunsten
2007, etagehuse
Antal boliger: 61

Huslejenedsættelse
De nye bebyggelser er opført under højkonjunkturen, hvor grundpriserne 
var høje og håndværkere en mangelvare. Huslejen var derfor relativ høj – i 
Askholm kostede en bolig på 96 bruttokvadratmeter ca. 11.200. Det var ikke 
holdbart. Boligerne var svære at udleje, og de tomme lejemål kostede afdelin-
gerne mange penge.

Undsætningen kommer i form af en ny lovgivning i 2010, der gør det muligt 
at omlægge lånene i nyt byggeri og dermed nedsætte den månedlige ydelse. 
De dyreste boligafdelinger – Teglværksholmen og Askholm – får derudover 
støtte til ekstra huslejenedsættelse fra SAB over en tiårig periode.
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De unge beboere
SAB’s to byggerier i Ørestaden, Sejlhu-
set og Brohuset, bliver opført samtidigt. 
Som noget nyt blev begge byggerier op-
ført i samarbejde med boligforeningen 
3B (se også artikel på side 6)

Med byggeriet forsøger man bl.a. at til-
trække de unge børnefamilier, der fore-
trækker det bymæssige miljø og nærhe-
den til city fremfor have og radisebede. 
En undersøgelse fra 2012 viser da også, 
at gennemsnitsalderen er lavere her end 
i København som helhed – den største 
gruppe af beboere er mellem 20-39 år, 
og her er også flere børn under fire år 
end i resten af byen.

Det gik stærkt
Begge byggerier – og også Teglværks-
havnen og Askholm – bliver opført un-
der højkonjunkturen i de første år af det 
nye årtusinde. Det betyder høje priser 
og dermed også dyrere boliger, der mod 
forventning ikke blev lette at udleje.

Desværre betyder det også et hånd-
værksmæssigt hastværk, der kommer 
til udtryk i en del fejl og mangler i det 
færdige byggeri, og de første beboere er 
langt fra alle tilfredse med boligernes 
standard. Ekstra Bladet lugter skandale 
og har overskrifter som ’Sjuskeri med 
nybyggeri’. 

Men det er ikke nogen let sag at få de 
ansvarlige entreprenører til at udbedre 
fejlene, og det tager lang tid, før boli-
gerne er fuldt funktionelle. 

Teglværkshavnen
Teglværkshavnen er en del af bebyggel-
sen Sømærk, hvor 61 af de i alt 120 bo-
liger er SAB’s. De øvrige er ejerboliger, 
hvoraf mange dog blev lejet ud, da de 
ikke umiddelbart kunne sælges. 

En del af bygningerne står på pæle ud i 
havneløbet. Bl.a. det spektakulære fæl-

Pionererne 
”Vi var jo en slags pionerer. Vi var rigtigt mange, der flyttede ind samme 
weekend. Det har givet en art sammenhold. Boligafdelingen var helt ny, og 
der gik otte måneder, før der kom en driftsleder. Så måtte vi jo løse proble-
merne sammen.
 Vi kunne godt have brugt mere information om de fejl og mangler, der 
var. Vi vidste ikke, hvordan vi skulle forholde os. 5 års gennemgangen er 
først under planlægning, så det er nu, der er mulighed for at rette op på den 
mangelfulde 1 års gennemgang
 Men her er skønt at bo. Tæt på byen, men alligevel er der masser af lys, 
luft og vand. I det her vejr (høj sol, red.) er det jo ligesom en ferielejlighed.”
Lone Ulholm, Teglværkshavnen.
 
”Det er helt fantastisk at flytte ind i noget nyt. Specielt for mig, der kom fra 
et parcelhus, jeg selv havde passet og plejet. Her skal jeg slet ikke tænke på 
vedligeholdelsen. Vi har en effektiv driftsleder, der har styr på tingene.
I starten var det hårdt at bo på en byggeplads. Der var meget larm. Men min 
nye bolig overskyggede ulemperne. Jeg havde egentlig planlagt at flytte igen 
til en ejerbolig, men den plan er foreløbig sat i bero, fordi der er så mange 
fordele ved at bo her.
 Infrastrukturen er perfekt for mig, der arbejder i lufthavnen. Jeg kan komme 
hjem på alle tider af døgnet – det har betydet, jeg har sparet min bil væk. Hus-
lejen er måske høj. Men ser jeg mig omkring, er det svært at finde noget billi-
gere i den standard. Jeg har aldrig nogensinde fortrudt, jeg flyttede herud.”
Helen Rise Jensen, Sejlhuset.
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Der er sket noget. Noget er foran-
dret. Flere små ting. På en gavl er et 
nyt maleri dukket op. Den tegner ken-
der man da… det er da ham der ’Husk 
Mit Navn’. Et andet sted er der skabt en 
plantesamling af lokaler arter og rundt 
om i passager og gennemgange hænger 
anderledes og smukke plakater. For en-
den af Ruten blafrer store, orange pre-
senninger i vinden, og i et vindue kører 
en underlig video i båndsløjfe. Kunsten 
er sluppet løs i Tingbjerg.

Kunsten indtager Tingbjerg
Forsommeren bød på en utraditionel kunstfestival i Tingbjerg. 
Hvis du er hurtig kan du nå at se enkelte af værkerne

   Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Kan man sende en glad maler ud og forskønne et område ved at give det en gang lak? Det 
spørgsmål stiller Husk Mit Navn med sine to udsmykninger i Tingbjerg. Den ene på en 
gavl på Ruten, hvor mange passerer hver dag, og den anden et næsten hemmeligt sted i et 
hjørne af bydelen.

Askholm
Arkitekt: Arkitema
2008, etagehuse
Antal boliger: 69
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leshus, der med sit store glasparti ud 
mod havnen absolut må være et af by-
ens flotteste. 

Enestående og smukt
Bebyggelsen får da også en pris i 2008 
fra Foreningen til Hovedstadens For-
skønnelse for enestående og smukt byg-
geri. I begrundelsen står der bl.a.:

”Sømærk i Teglværkshavnen er et ene-
stående smukt, stærkt og begavet tænkt 
boligprojekt der viser, at der stadig kan 
skabes prisbillige blandede ejer- og le-
jerboliger af høj kvalitet i byens havne-
områder. Bag projektet ligger en storsti-
let plan der rækker længere end til selve 
boligerne.”

Askholm 
Da Københavns Kommune besluttede 
at udvikle den tidligere teglværkshavn 
til boligområde, hentede man inspirati-
on i Amsterdam. Den overordnede plan 
for Sluseholmen og Sydhavnens Sjæl-
landsside blev udformet af den holland-
ske arkitekt Sjoerd Soeters. 

Bydelen er opbygget af klassiske, luk-
kede karréer, men hver karré består af 

enkeltstående bygninger med forskellige 
facader, ligesom højden også varierer.

Kanalbyen
Kanalerne er det bærende princip i by-
delen, der rummer i alt 1.340 boliger. 
Beboerne har derfor enten udsigt til 
havnens hovedløb eller kanalerne. Ka-
nalerne og broerne over dem gør Slu-
seholmen til et anderledes og varieret 
kvarter i København.
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Visit Tingbjerg 
De fleste har jo nok hørt om den grøn-
ne bydel ved Utterslev mose, men langt 
færre har besøgt stedet. Det vil de to 
kunstnere og kuratorer Matthias Hvass 
Borello og Kenneth A. Balfelt lave om 
på med deres kunstfestival ’Visit Ting-
bjerg’. De har inviteret 21 kunstnere fra 
ind- og udland til at arbejde i og med 
bydelen og dens beboere gennem en 
længere periode, hvor de har udviklet 
deres kunst specielt til Tingbjerg. Alle 
værker har dermed udgangspunkt i ste-
det og dets beboere.

FEstivalEn blev åbnet den 
11. maj og varer frem til den 23. 
juni. Det er endnu uvist, om nog-
le af kunstværkerne vil blive i 
Tingbjerg efter festivalens afslut-
ning. Men du kan lige nå det – 
hop på cyklen eller linje 15. Der 
er faktisk ikke særlig langt derud.

sE mErE om begivenheder og 
de 21 kunstnere på www.visit-
tingbjerg.dk eller følg visitting-
bjergdk på Facebook.

 Good News. Det er beboernes beskrivel-
se af deres boligområde, der har inspireret 
den tyske kunstnerduo Wiebke Grösch og 
Frank Metzger til at installere det store skilt 
med ordrene ’Good News’ på taget af butik-
ken langs Ruten. Formålet er at sætte fokus 
på den kontrast, der er mellem mediernes 
beskrivelse af Tingbjerg og beboernes mere 
positive opfattelse af bydelen.

 Mødrene i Tingbjerg er emnet for et 
 projekt af kunstnerduoen ’Det 4. kontor’. 
Nærmere bestemt bydelsmødrene. Gen-
nem længere tid besøgte de mødrene, og det 
har resulteret i en række postkort, der med 
ord og billeder gengiver en række af mød-
renes råd.

 Kim Kilde står bag installationen 
 Solskib/// Sun Fox junior. Orange ´vægge’ 
der skaber et blafrende rum i starten  
af  Ruten.
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Samvirkende Boligselskaber er helt 
fremme i skoene som bygherre for et 
nyt og storstilet plejecenterbyggeri. Vi-
sionen er at skabe et modelplejecenter, 
som bliver et eksempel til efterfølgelse 
i kommende byggerier i København.  

Danmarks største plejecenter - Pleje-
centret Sølund på Nørrebro – vil efter 
en gennemgribende ombygning huse 
det nye modelplejecenter, som dermed 
får en mere end almindelig attraktiv be-
liggenhed, helt ned til søerne. 

Kjeld Poulsen, næstformand i Samvir-
kende Boligselskaber, deltager i følge-
gruppen for byggeriet og siger om pro-
jektet:

”Fra SAB fandt vi projektet meget 
spændende. Der var flere ting, der til-
talte os og måske allermest, at der her 
lægges vægt på, at de fremtidige beboe-
re skal opleve det som deres eget hjem”.

Fra idé til dogmer og model 
Ideen om at skabe et modelplejecen-
ter opstod for flere år tilbage. I foråret 

Frontløber i plejecenterbyggeri
Et nyt plejecenter ved søerne skal være model for fremtidens pleje
centre i København. Samvirkende Boligselskaber er bygherre

   Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

2011 indgik Københavns Kommune og 
Samvirkende Boligselskaber v. KAB en 
partnerskabsaftale om at realisere ideen 
sammen. Siden tog projektet fart. 

I sommeren 2011 blev der nedsat en 
række arbejdsgrupper, som skulle de-
finere ønskerne til modelplejecentret. 
De bestod af repræsentanter fra Køben-
havns Kommune, KAB og relevante 
eksperter. 

Arbejdsgrupperne nåede frem til en 
række dogmer for model-plejecentret. 
Ligesom dogme-filmene følger nu dog-
me-byggeri. 

”Dogmerne har betydet, at vi har tænkt 
ud af boksen. Vi har udfordret alle de 
vante forestillinger om f.eks. boligstør-
relser og samarbejdsformer, og vi har ar-
bejdet med fremtidens ønsker og behov 
til ældrelivet. Alle de spændende ideer 
er sammenfattet i et inspirationskatalog, 
som nu indgår i konkurrenceprogrammet 
for projektet”, forklarer Vibeke Grav-
lund, projektleder i KAB med ansvar for 
opførelsen af modelplejecentret.

Et værdigt liv
Et af dogmerne er, at byggeriet skal un-
derstøtte beboernes mulighed for at le-
ve et værdigt liv med en høj grad af ak-
tiv inddragelse, tryghed og trivsel. 

Blandt ideerne er, at boligerne skal un-
derstøtte beboernes selvbestemmelse 
f.eks. via mulighed for at bestille mad 
og deltage i aktiviteter. Genkendelighed 
gennem forskellige stilarter i de enkel-
te bo-enheder er også en idé. Ligesom 
mulighed for at deltage aktivt i madlav-
ningen og opleve, at der er brug for én.

Teknologi til velfærd
Et andet dogme handler om at bruge og 
udvikle velfærdsteknologi. Det vil si-
ge teknologiske hjælpemidler, som kan 
gøre beboerne mere selvhjulpne og fri-
gøre ressourcer hos personalet til den 
personlige kontakt. Det kan være robot-
ter, faldsensorer, telemedicin, follow-
me kommunikation, mobile brandsluk-
ker mv.

”Det bliver det mest højteknologiske 
byggeri, vi har deltaget i. Det giver mu-
lighed for at skabe et liv næsten som i 
private boliger”, siger Kjeld Poulsen.

Kom indenfor
Et tredje dogme er, at plejecentret skal 
være åbent og invitere lokalområdet in-
denfor. Blandt tankerne er et stisystem 
gennem bebyggelsen eller fælles brug 
af lokaler i stueetagen.  Visionen er et 
aktivt og levende hus både i hverdage 
og weekender.

”En børneinstitution bliver integreret 
i bebyggelsen. Det giver oplevelser for 
både de ældre og børnene. Vi har og-
så planer om tre små butikker. Det vil 
betyde, at beboerne selv kan gå ud og 
handle de mindre ting. Det skal væ-

  Af Christina Udesen, projektleder

Modelplejecentret får en optimal beliggenhed blandt de øvrige sundhedsinstitutioner i 
”Nørre Campus”. 
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I Fuglekvarteret i Københavns Nord-
vest kvarter startede en ny boligsocial 
helhedsplan (kaldet Beboerprojekt 
Puls) i juni 2011, der involverer SAB’s 
boligafdeling Fynshuse.  Helhedsplanen 
har tre indsatsområder: 
 sårbare beboere 
 børn og unge 
 ejerskab og engagement 

Projektet skal styrke netværk, samar-
bejde og engagement på tværs af de syv 
almene boligafdelinger i Fuglekvarteret 
og være med til at skabe bedre rammer 
for et godt boligliv.

Støtte til driften
Beboere i Fynshuse inviteres med, når 
der er arrangementer på tværs af af-
delingerne, som eksempelvis en kom-
mende markedsdag, der planlægges af-
holdt i naboejendommen i slutningen 
af august 2012. Dog er det primært un-
der indsatsområdet ’sårbare beboere’ at 
Fynshuse er i fokus. 

Indsats i Fynshuse
  Af Christina Udesen, projektleder

Det sker bl.a. via netværk og kompeten-
ceudvikling blandt ejendomsfunktio-
nærerne, så de bedre kan tackle deres 
roller og de udfordringer, der er i bo-
ligområdet, og ved at koble relevante, 
lokale aktører med driften, så de ved, 
hvor man henvender sig, hvis der er be-
boersager der er svære at tackle. Det 
betyder også, at de lokale aktører får 
viden om, hvilke problemstillinger der 
skal løses i området. 

Puls er et samarbejde mellem 
 boligorganisationerne AAB, 3B 
og SAB samt Københavns Kom-
mune.

Vi er to ansatte i projektet: En 
 boligsocial medarbejder, Anders 
Kristiansen, som primært arbej-
der med børne- og ungeindsatsen 
og en projektleder, Christina Ude-
sen. Vi har kontor på Stærevej 32 
st. D, 2400 København NV.

Projektet varer frem til den 31. 
 december 2014.Projektets to medarbejdere Christina Ude-

sen og Anders Kristiansen. Foto: Christina 
Udesen  SAB-bladet
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Vinder af  
SABsjov

Vinderen af konkurrencen 
”SAB-sjov” i bladet fra februar 
2012 er:

Hannah Fisker Tomczyk
Ruten 65, 1.th.
2700 Brønshøj

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Sociale viceværter
Dertil er det et stort ønske at få en so-
cial vicevært til området. Beboerprojekt 
Puls har taget initiativ til et samarbejde 
med boligorganisationen fsb, Socialfor-
valtningen og en række øvrige relevante 
aktører, hvor vi fælles søger om midler 
til sociale viceværter til området. 

SAB-bladet vil følge projektet og bringe 
en større artikel om indsatsen ved se-
nere lejlighed.

re nemt at bevæge sig rundt for det er 
en af hverdagens oplevelser”, forklarer 
Kjeld Poulsen. 

Hvor langt er projektet?
Lige nu er projektet udbudt i en arki-
tektkonkurrence. Dommerkomiteen ud-

peger en vinder i juli 2012. Byggeriet 
forventes at gå i gang i slutningen af 
2013, og byggeperioden er på 4 år. 

Når det nye plejecenter står færdigt, vil 
det rumme 384 plejeboliger, 9.336 m2 
serviceareal, en 5 gruppers børnehave, 

en offentlig parkeringskælder med 80 
p-pladser og tre microbutikker. Prisen 
for at opføre plejecentret beløber sig til 
ca. 1 mia. kr. 
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Navn:

Adresse:

Post-nr. og By:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- for hele familien

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

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

SNABELKAJ

TROLDESOFIE

NINUS

SNEHVIDE

LILLENUS

STOREBRUMME

LANGØRE

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. 10. august 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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OPGAVE 1: (For de mindste) Hvem hedder mon hvad?
Alle Lille Lunas sovedyr har et fint navn. Det er de navne der står 
i felterne. Se om du kan gætte, hvem der hedder hvad.
Skriv nummeret ud for navnet.

OPGAVE 2:
Hvilket tal i det
sidste felt?
Hver række af tal er
ordnet efter et sær-
ligt system. Prøv om
du kan finde systemet
og insætte det sidste
manglende tal.
Hvis du indsender
løsning ved email, så
skriv tallene i række-
følgen oppe fra og
ned.
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OPGAVE 3: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her:

SAB
sjov
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