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  Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Hvorfor skal vi betale?
Kunne være spørgsmålet. 

SAB leverer en tredjedel af vores ledige 
boliger til social anvisning via Køben-
havns Kommune. Der er i aftalen mel-
lem BL og Københavns Kommune af-
talt, at Københavns Kommune betaler 
for misligholdelse, såfremt det er Kø-
benhavns Kommune, der har anvist en 
familie til lejemålet.   

Denne del af aftalen fungerer til alles 
tilfredshed.

Der er dog et hul i lovgivningen, idet 
Københavns Kommune ikke kan dæk-
ke evt. lejetab i forbindelse med ophæ-
velse/opsigelse af lejemålet. Hvis en 
beboer fraflytter med flere måneders 

ubetalt leje, bliver det med andre ord 
afdelingen, der kommer til at hænge på 
regningen.

Det har medvirket til, at mange af vores 
afdelinger har været nødt til at hæve 
henlæggelserne til tab ved fraflytning i 
deres budgetter. 

Organisationsbestyrelsen vil løbende 
følge udviklingen på området, og for-
søge at påvirke alle de steder vi kan, for 
at få taget problemstillingen op til 
drøftelse.  

Vi ønsker at have boliger for alle – 
gamle som unge, den enlige og fami-
lien, den ressourcestærke og den svage. 
Der skal ikke herske tvivl om, at vi er 

bevidste om, at det er en del af vores 
opgave som almen boligorganisation, at 
vi også kan rumme samfundets svage-
ste borgere.   
        
Her skal der lyde et lille hjertesuk, og 
en stille bøn til Københavns Kommune 
om, at være mere opmærksom på en 
ordentlig opfølgning, når der anvises 
beboere via den sociale anvisning. Det 
er manges oplevelse, at når boligen er 
anvist, så slipper Københavns Kom-
mune tøjlerne, og forventer, at alt er, 
som det skal være. 

Dette er et emne, som SAB vil drøfte 
med Københavns Kommune på det 
kommende styringsdialogmøde i be-
gyndelse af 2013.    
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Der var sundt slik (bananer, æbler og 
pærer) samt kildevand og sodavand til 
spillere og tilskuere, og stemningen og 
vejret var i top!

Af Bjarne Krohn, formand for afdelingsbestyrelsen, Bellahøj

Jubilæumsfest i Bispebjerg Terrasser

Mange børn og unge i højhusene havde 
set hen til dagen for SAB Bellahøj Cup. 
Endelig blev det lørdag den 25. august 
2012.

I månederne forinden havde jeg ofte 
fået spørgsmålet: Hvornår kommer fod-
boldturneringen? Og hvad er 
præmierne?

50 forventningsfulde børn og unge til-
meldte sig på dagen og blev inddelt i 
fire rækker efter alder og køn. Hvert 
hold på 4-6 deltagere spillede mod hin-
anden, og vinderne i hver række var 
dem, der sammenlagt havde scoret flest 
mål. Kampene varede otte minutter, og 
Suel fra DBU Street Soccer var dom-
mer, og hans nevø Ibis var tidtager.

Nordisk Film og YouSee havde sponso-
reret 1. præmierne, som var gavekort til 
”biffen”

Flere af SAB ś afdelinger er opført un-
der krigen i begyndelsen 40 érne og kan 
i disse år fejre runde jubilæer. Bispe-
bjerg Terrasser fejrede den 11. august 70 
års jubilæum en dejlig lun aften i går-
den for ca. 100 beboere.

Jubilæet blev fejret med maner. Der var 
helstegt pattegris, lammeculotter, pølser 
og 7 slags salater. Musikken var ikke 
fra afdelingens opførelse i 40 érne, men 
fra 60 érne og det er jo noget de fleste 
kan lide, så der blev danset igennem!  

SAB Bellahøj Cup 2012

Populær fodboldturnering trak 50 børn og unge på banen 
i Bellahøj

2. præmierne var gavekort til mad og 
drikke fra McDonalds på Jyllingevej.
Vinderne i hver række fik en ”guldme-
dalje” med inskriptionen ”SAB Bel-
lahøj Cup 2012”, og tre spillere fik en 
statuette med inskriptionen ”fair play 
2012”.  

Af Anne Mette Svendsen, forretningsfører, afs@kab-bolig.dk
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Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Lys, stilhed og godt naboskab

”Her er skønt!” 
Sådan lyder Iben og Nicolais umiddel-
bare kommentar til Tingbjerg og deres 
nye bolig, hvor de flyttede ind i august. 
De sidder med sønnen Dion på tre år 
ved spisebordet i køkken-alrummet, der 
sammen med stuen danner ét stort, lyst 
rum. Herfra kan de komme direkte ud 
til deres lille terrasse og videre ud i den 
grønne gård, hvor Dion ofte er at finde 
på legepladsen.

”Her er lyst, grønt og dejligt stille,” si-
ger Iben smilende og tilføjer, at det er 
et perfekt sted for børnefamilier. 

Men familien er godt klar over, at man-
ge har et andet billede af Tingbjerg.

Fordomme
”Når jeg fortæller mine kollegaer, jeg 
bor i Tinbjerg, får jeg et underligt blik. 
Men det er fordi, de ikke kender områ-
det,” mener Iben.

Iben og Nicolai ved godt, der kan være 
ballade og har hørt om skyderiet i mid-
ten af september. Men de mærker ikke 
noget til det, og det skræmmer dem 
ikke.

”Man kan jo se, der bliver taget hånd 
om det. Der er jo også sat kameraer op 
rundt omkring i området,” fortæller 
Iben roligt, og Nicolai tilføjer:

”Og så er der simpelthen sådan et godt 
naboskab. Her i opgangen hjælper vi 
hinanden, og jeg kan ikke gå en tur ned 
til købmanden uden at hilse på folk på 
vejen.”

En fuldstændig ny 
istandsat bolig i 
Tingbjerg fik fami-
lien Jessen til at 
rykke teltpælene op 
på Frederiksberg og 
søge ud til Utterslev 
Mose

”Den Blå Avis er min bibel”

… griner Iben. Den hyggelige 
bolig er indrettet med en 
blanding af nye møbler og 
antikviteter. De fleste har Iben 
fundet i den Blå Avis eller på 
loppemarkeder. 

Nilfisk lampen (over spisebor-
det på billedet side 5) havde 
de set til salg for flere tusinde 
kroner, men denne udgave 
klunsede de i en container i 
Tingbjerg og lavede om. 
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Landsby
Familien havde en andelslejlighed på 
Frederiksberg, men synes, der var for 
meget larm. Derfor blev de nysgerrige, 
da de på KAB’s hjemmeside læste om 
de ny istandsatte og sammenlagte boli-
ger i Tingbjerg. Efter at have gået flere 
ture i området, var de ikke i tvivl ‒ her 
skulle de bo. 

Iben, Nicolai og Dion. Datteren Isabella  på 10 år var ikke hjemme. Deres nye bolig i Tingbjerg er ikke bare større end den gamle på Fre-
deriksberg ‒ den er også billigere. Fotos: Marianne Svolgaard.

Nyrenoverede boliger i Helleborg

I SAB’s boligafdeling Tingbjerg er 36 mindre boliger 
i Helleborg 9-15 blevet total istandsat og lagt 
sammen til 18 lyse og rummelige boliger.

Boligerne er mellem 52 og 134 m² og blev taget i 
brug i august 2012.

Fra boligerne i stueplan er der direkte udgang til de 
fælles, grønne områder, mens de øvrige boliger har 
altan mod havesiden.

De 18 boliger blev hurtigt lejet ud. Nogle af de, der 
gik forgæves efter en bolig i Helleborg, havde SAB 
mulighed for at tilbyde en tilsvarende, nyrenoveret 
bolig i Arkaderne, som flere takkede ja til. 

”Det er rigtigt, det man siger: Tingbjerg 
er som en landsby ‒ en by i byen. Og så 
har vi byens bedste slagter,” griner Iben 
og kigger ud på de grønne områder.

Selv på en trist regnvejrsdag strømmer 
lyset ind i det store rum. At vinteren 
lurer om hjørnet, gør hende ikke be -
kymret:

”Det bliver bare skønt til vinter ‒ Dion 
i en flyverdragt og så bare ud ad døren. 
Og jeg kan jo holde øje med ham her 
fra køkkenet.”
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Af Anne Mette Svendsen, forretningsfører, afs@kab-bolig.dk

Et grønnere SAB? 

57 debatlystne og videbegærlige afde-
lingsbestyrelses- og organisationsbe-
styrelsesmedlemmer brugte den første 
weekend i september på at se, høre om 
og diskutere, hvordan man kan gøre 
SAB lidt grønnere. Det er et vigtigt em-
ne at tage fat på, fordi 40 % af energi-
forbruget sker i boligen.

Det traditionelle SAB seminar for afde-
lingsbestyrelser var i år krydret med et 
par stop i Køge for at søge inspiration.

Et passivhus
I Køge besøgte vi bl.a. Ravnsborghuse, 
som er et såkaldt ”passivhus”, der netop 
er blevet opført af Køge Boligselskab. 
Et passivhus er konstrueret, så det hol-
der på varmen. Vægge og vinduer skal 
være velisolerede. I Ravnsborghuse er 
væggene 67 cm tykke! 

Et passivhus udnytter desuden den pas-
sive solvarme gennem vinduerne. Der 
er tænkt over vinduernes størrelse og 
placering. For at det ikke skal blive for 
varmt, er der også sørget for automa-
tisk, temperaturstyret solafskærmning.

Et passivhus genbruger 85 % af den 
varme, der allerede er i huset ved hjælp 
af en varmeveksler. Varmeveksleren 
opvarmer indblæsningsluften med var-
men fra udsugningsluften. I Ravns-
borghuse er der derfor ikke en eneste 
radiator i lejlighederne. Varmen bliver 
blæst ind via ventilationsåbninger i 
væggen oppe under loftet.

Den månedlige varmeregning pr. leje-
mål er kun på 105 kr. Ravnsborghuse 
har været så heldig, at byggeriet blev 
billigere end forventet, derfor er der nu 
oveskud i budgettet til at gøre det til et 

”aktivhus”, der selv producerer energi 
ved at opsætte solceller. Mon de så lige-
frem får penge tilbage på 
varmeregningen?

Hvordan kan man gøre en 
almindelig afdeling mere 
klimavenlig?
Det er klart, at det er langt nemmere at 
gøre et hus klimavenligt, når man kan 
bygge tingene ind fra starten som i 
Ravnsborghuse. Men i Køge besøgte vi 
også Det Grønne Hus for at lære mere 
om, hvordan man kan gøre sin helt al-
mindelige boligafdeling lidt grønnere. 
Det Grønne Hus bebos af energitjene-
sten og her er bl.a. ansat en energivejle-
der, der kunne fortælle, at det ikke kun 
er for at redde isbjørnene i Arktis, at det 
er en god ide at spare på energien. Han 
havde nogle meget hårdtslående økono-
miske argumenter for at iværksætte 
energitiltag i almene boligafdelinger:

I vinduerne kan man se, at væggene i et 
passivhus er ekstra tykke. I øvrigt er der 
fra passivhuset udsigt til en AlmenBolig+
afdeling, som administreres af KAB.  
Fotos: Køge Boligselskab.
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Energibesparelser i 
Stefansgård
At der kan være mange lavthængende 
frugter at høste på energiområdet i en 
boligafdeling, kunne også formanden i 
Stefansgård, Allan Christensen fortælle 
om.

For at spare på varmen har man i Ste-
fansgård fået sprøjtet granulat op under 
loftet til isolering, alle ruder i afdelin-
gen (ikke vinduesrammerne) er blevet 
udskiftet med energiruder og i kælde-
ren har varmecentralen fået udskiftet 
pumper og varmeveksler. Det sidste har 
sparet 30.000 kr. om året på afdelingens 
fælles varmeforbrug, men Allan kunne 
fortælle, at han personligt havde fået 
300 kr. tilbage på sin egen varmereg-
ning. På den måde kan investeringerne 
i granulat, ruder og varmeveksler snart 
tjene sig ind igen.

Af andre energitiltag nævnte han, at 
Stefansgård havde fået udskiftet de 
gamle højtskyllende toiletter med toi-

letter med lavt skyl for at spare på van-
det, og at der er opsat automatiske tænd 
og sluk anordninger i opgangene og 
kælderen, så lyset ikke står og brænder 
hele natten.

”Det næste på vores energiønskeseddel 
er nye el-besparende vaskemaskiner og 
en miljøstation i gården, hvor folk kan 
komme ned og sortere deres affald, så 
det kan genbruges,” sluttede Allan af.

Der var meget stor interesse i energi-
emnet fra deltagernes side på semina-
ret, og der er ingen tvivl om, at mange 
fik nye ideer til deres ønskeseddel for 
afdelingerne.

På seminaret kunne afdelingsbestyrel-
serne også høre afdelingsformand 
Charlotte Pedersen fra Lollikhuse for-
tælle om det spændende projekt med 
afledning af regnvand, man kan læse 
om andetsteds i dette blad. Der var des-
uden et tema på seminaret om strate-
gisk arbejde i afdelingsbestyrelserne 
med oplæg fra Herlevhuse, Tingbjerg 
og Bellahøj. 

Du kan finde alle oplæggene fra 
seminaret på SAB´s hjemmeside 
www.sab-bolig.dk

En meter isoleret 
varmerør kan give en 
besparelse på 100 kr. 
pr år!

En boligafdeling sparede 
en tredjedel af deres va-
skeriudgifter, ved at gå 
over til betalingsvaskeri! Investering i nye 

cirkulationspum-
per tilbagebetales 
over 10 år!

Hvis man indfører differentie-
ret betaling i vaskeriet, så en 
30 graders vask koster mindre 
end en 60 graders vask kan af-
delingen spare mange penge!

Hvis man opsætter solceller, 
kan man sælge sin over-
skydende strøm til samme 
pris, som man indkøber 
strøm for!

Alle ruder i Stefansgård er 
udskiftet til energiruder.

Fotos: Allan Christensen.
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Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

I forbindelse med SAB’s 50 års jubi-
læum i 1990 besluttede man at afsætte 
midler hvert år til kunst i boligafdelin-
gerne.  En tur rundt i nogle af boligaf-
delingerne viser, at flere har nydt godt 
af kunststøtten ‒ men langt fra alle 
midler, bliver brugt, og det ærgrer Stig 
Torp Kaspersen, der er medlem af 
SAB’s kunstudvalg:

”Der er ikke kommet mange ansøgnin-
ger de seneste år. Det er lidt ærgerligt,” 
siger Stig Kaspersen og tilføjer, at de 
dog lige nu er i gang med at behandle 
en ansøgning fra Bispebjerg Terrasser.

Kunst til hverdag
Kunst er ikke kun værker af udenlandske kendisser gemt væk 
på museer – det kan lige så godt stå udenfor din hoveddør. 
SAB giver støtte til bolig afdelinger, der har gode idéer til kunst 
i boligområderne

Stig Kaspersen vil derfor gerne opfor-
dre flere boligafdelinger til at søge støt-
te til kunst fra SAB, der hvert år har 
mulighed for at uddele op til 70.000 kr. 
Og det er ganske enkelt at søge.

Sådan gør du
Har du en god idé til kunst i din bolig-
afdeling, skal afdelingsbestyrelsen na-
turligvis først bakke op om det. 

I kan så sende en ansøgning til forret-
ningsfører Anne Mette Fredsgaard 
Svendsen, KAB, Vester Voldgade 17, 
1552 København V.

Dybbølhus
7.000 til indkøb og opsætning af en 
jernskulptur af Børge Svensson i deres 
lille have bag boligblokken i 
Sydhavnen.

Jydeholmen
15.000 kr. til en granit-
skulptur af Steffen Harder. 
Skulpturen kan ses fra gaden 
ved Rundholmen 3.

Ansøgningen skal indeholde en beskri-
velse og gerne skitser af det ønskede 
kunst. Der gives støtte til såvel skulptu-
rer på udearealer, udsmykning af byg-
ninger, malerier i fælleslokaler mm.

Kunstudvalget besøger boligafdelingen 
og tager stilling til ansøgningen. De 
giver herefter deres indstilling til SAB’s 
bestyrelse, der på deres næste møde 
træffer en afgørelse og giver besked til 
boligafdelingen.

Du kan her se nogle eksempler på 
kunstværker, boligafdelingerne gennem 
årene har fået etableret med støtte fra 
SAB.
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Kunstudvalget nedsættes blandt 
bestyrelsesmedlemmer i SAB. I 
øjeblikket består udvalget af:

Stig Torp Kaspersen (Tingbjerg)

Alice Brødbæk (Jydeholmen)

Frank Sass (Humlevænget)

Rebildhuse
15.000 kr. til en skulptur med tre fabel-

væsner udført af keramiker Charlotte 
Lauridsen. Figurerne bærer et fad, så 

skulpturen samtidigt kan tjene som 
fuglebad.

Grøndals Ældreboliger
40.000 kr. til udsmykning af naboens 

gavl, der vender ind mod beboernes 
udearealer. 

Bispebjerg Terrasser
30.000 kr. til en 2,5 m. høj skulptur, der 

forestiller en vildgås udført af den 
bornholmske kunstner Julie Høm.
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Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

Som om det var planlagt, falder der et 
par dryp fra oven, netop som jeg an-
kommer til Lollikhuse i Brønshøj. 
Regnvandet har stået i centrum for et 
større projekt, som formanden og 
driftsmedarbejderne har sagt ja til at 
fortælle om. I hovedtræk har projektet 
handlet om at adskille regnvand fra 
spildevand, og lede det til nedsivning 
på afdelingens egne grønne arealer. 
Projektet er udført samtidig med reno-
vering af kloakker og forbedring af de 
grønne områder. 

Det meste af arbejdet foregik i jorden 
og store dele af Lollikhuse blev gravet 
op på kryds og tværs for at lægge rør til 
de nye systemer. I efteråret var projek-
tet færdigt – lige med undtagelse af 
nogle mangler, som skal udbedres.

”I dag er de fleste beboere godt tilfred-
se med resultatet, men vi har haft man-
ge problemer undervejs. Og jeg tror, at 
de fleste af beboerne fik købt gummi-
støvler”, forklarer Charlotte Pedersen, 
formand for bestyrelsen, mens hun smi-
ler bredt og tilføjer: ”Ja, dengang var 
der ikke så meget at grine af”.     

Styr på regnvandet

Lollikhuse er den 
første boligafdeling 
i KAB-fællesskabet, 
der har gennem-
ført en omlægning af 
regnvandet fra klo-
akken til nedsivning 
på egne områder. 
Projektet har været 
krævende for bebo-
ere og følgegruppe, 
men resultatet er de 
godt tilfredse med

Faskiner i haven
Regnen stilner af og det er tid til en tur 
rundt i bebyggelsen. Lollikhuse består 
af to vinkelformede bygninger, der om-
kranser hver sit grønne gårdrum. Umid-
delbart er regnvandssystemet ikke til at 
få øje på, så det er godt, at der er guider 
med. 

Charlotte forklarer, at der blev gravet 
op langs både forside og bagside af 
blokkene for at udskifte kloakrør og 
nedlægge nye rør til regnvandet. Regn-
vandet ledes fra bl.a. tagnedløbene gen-
nem et særligt rørsystem til to store fa-
skiner – beholdere, hvor vandet opsam-
les og lagres, så det langsom kan sive 
ned i jorden.

Charlotte stamper i græsplænen: ”Den 
ene ligger lige under os og fylder fak-
tisk det meste af græsplænen”. 

For små til store regnskyl
Driftslederassistent Svend-Erik Larsen 
åbner dækslet til en brønd i udkanten af 
plænen og forklarer: ”Her kan vi følge 
med i hvor høj vandstanden er, og om 
faskinen kan optage regnvandet”. 

Fakta om LAR 
(Lokal Afledning af Regnvand)

LAR er en bæredygtig og miljørig-
tig håndtering af regnvand.

LAR går ud på at begrænse 
mængden af rent regnvand, som 
ledes ud i kloakken. Det kan gøres 
på flere måder bl.a. ved at etab-
lere et særligt rørsystem til regn-
vand, som ledes til langsom 
nedsivning på egne arealer og 
videre til grundvandet.

Jordbundsprøver kan vise, om 
jorden i boligafdelingen er porøs 
nok til at optage vandet. 

Det er en fordel at kombinere en 
kloakrenovering med lokal afled-
ning af regnvand, fordi merudgif-
ten er meget lav. 

En faskine opsamler regnvandet og sørger 
for langsom nedsivning til grundvandet. 
Illustration fra BYG-ERFA, Erfaringsblad 
nr. (50) 06 04 03.
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Netop den problematik har været en 
udfordring i Lollikhuse. Den første 
prøve blev det store skybrud i juli 2011.
”Faskinerne kunne slet ikke optage reg-
nen, og vi fik vand i kældrene. Dog var 
det kun regnvand”, forklarer Charlotte. 
Et par uger efter gentog problemet sig 
ved endnu et regnskyl, og følgegruppen 
besluttede at noget måtte gøres.

”Det viste sig at være nødvendigt at ud-
vide begge faskiner”, siger formanden, 
der også kan fortælle at hun i en perio-
de ofte lige måtte tjekke vandstanden i 
brønden, når hun passerede den.

Vand i lyskasserne
Driftsleder Flemming Johansson peger 
på et andet men relateret problem, som 
projektet stødte på. 

”Lyskasserne (fordybninger som giver 
lys ind ad kældervinduer, red.) var kob-
let til faskinerne. Ved skybruddet betød 
det, at vandet løb tilbage i lyskasserne, 
da faskinerne ikke kunne klare presset. 
Og den vej kom det ind i kældrene”.

Som en midlertidig løsning er lyskas-
serne nu koblet fra faskinerne og i ste-
det forsynet med et eget drænhul til 
regnvand. Ikke en optimal løsning da 
hullerne tiltrækker rotter.

Penge i regnvand

Københavns Kommune yder støtte 
til lokal afledning af regnvand, 
fordi kommunen har en interesse i 
at mindske presset på kloakkerne. 

Støtten afhænger af hvor stor en 
del af regnmængden, som kan 
afledes på egne arealer.

Lollikhuse modtog ca. 3,6 mio. kr. i 
støtte. Det høje støttebeløb og 
afdelingens henlæggelser til klo-
akrenovering betyder, at husleje-
stigning for beboerne blev ganske 
lav - kun 1,75 % svarende til 63 kr. 
om måneden for en 3-rums bolig.

Rør gennem kælderen
Projektet har også budt på gode erfarin-
ger. Charlotte fremhæver løsningen 
med at føre rør gennem kælderen:
”Vores kældertrapper var slidte og også 
meget stejle. Ved at fjerne trapperne 
kunne rørene føres gennem huset ved 
trappenedgangene og samtidig fik vi 
renoveret trapperne. Det, synes vi, var 
rigtig smart”.    

Et boost til udelivet
Renoveringen af de grønne områder er 
også et af de elementer, som beboerne 
er rigtig tilfredse med. Overskudsjor-
den fra gravearbejdet er brugt til at ska-
be et kuperet gårdmiljø med flere hyg-
gelige grillpladser omkranset af forhøj-
ninger med bede. En ny sti bugter sig 
gennem den ene af gårdene og betyder, 
at beboerne oftere tager vejen gennem 
bebyggelsen. Desuden er belysningen 
forbedret.

”Før var her bare et fladt gårdareal med 
græs. Ingen brugte det. Nu sidder folk 
ude og hygger sig. De nye grillpladser 
er virkelig blevet brugt her i sommer. 
Her er mere liv og folk taler mere sam-
men”, forklarer Charlotte. 

Det grønne projekt omfattede også nye 
hegn mellem beboerhaverne i stueeta-
gen og nye skure i bebyggelsen.

Dialog og samarbejde
For følgegruppen og driftspersonale har 
projektet krævet mange ekstra timers 
arbejde. Foruden formanden har særligt 
Birger Pedersen, medlem af afdelings-
bestyrelsen, lagt engagement og energi 
i projektet.  Den store lokale indsats har 
været helt afgørende for, at resultaterne 
i dag er tilfredsstillende, mener forman-
den, der også fremhæver en anden 
erfaring: 

”Det her med at samtænke flere projek-
ter og gøre flere ting samtidig har været 
godt. Men vi har også lært, at man skal 
være omhyggelig med at vælge de rette 
til at udføre opgaverne. Vi oplevede, at 
en entreprenør overvurderede egne ev-
ner, og her skal man altså være kritisk. 
Folk skal gøre det, de er bedst til”.

Formanden peger samtidig på, at Lol-
likhuse også har et ansvar for, at pro-
cessen ikke blev helt optimal. ”Der kom 
nogle knopskydninger undervejs. Vi 
havde ønsker om at udvide projektet. 
Det er bestemt en erfaring, at det kan 
betale sig at prøve at få det hele med i 
første hug”. 

De nye grillpladser er blevet populære henover sommeren og har skabt mere liv i fælles-
arealerne, forklarer Charlotte Pedersen, formand for bestyrelsen (i midten af foto). Fotos: 
Annette Sadolin.
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Grundsten til nyt byggeri 
på Strandlodsvej

Af Annette Sadolin, @kab-bolig.dk

Et kæmpestort hul i jorden på Strand-
lodsvej 59 på Amager vidner om, at her 
graves ud til et større byggeprojekt. 
Byggeriets parter mødtes torsdag den 
14. juni 2012 for at fejre begyndelsen på 
byggeriet med en grundstens nedlæg-
gelse. 

Byggeriet gennemføres af Samvirkende 
Boligselskaber og Sophienberg Ejen-
domsudvikling A/S. Den nye bebyg-
gelse vil omfatte 93 almene boliger, 1 
fælleshus, 26 almene plejeboliger med 
tilhørende servicearealer, en daginstitu-
tion, en parkeringskælder, en Kvickly 
butik, en Fakta butik og 3-4 mindre 
specialbutikker. 

Samvirkende Bolig-
selskaber står bag 
spektakulært nybyg-
geri på Amager. 
Grundstenen blev 
lagt med stil

Attraktive boliger
John B. Sørensen, formand for Samvir-
kende Boligselskaber, fremhævede i sin 
tale de mange fordele ved de nye boli-
ger og særligt en afgørende faktor er 
helt i top:

”Beliggenheden her på Strandlodsvej er 
helt rigtig. Tæt på strand, Metro og cen-
trum. Jeg er helt sikker på, at dette byg-
geri vil blive attraktivt.” 

Tina Saaby, stadsarkitekt i København, 
deltog også i grundstensnedlæggelsen. 
Hun lagde vægt på, at der i fremtiden 
bliver behov for mange nye boliger: 

”København vokser. Vi får 1.000 nye 
borgere om måneden. I 2025 vil der 
være 100.000 flere københavnere, der-
for er det vigtigt, at vi bygger nye 
boliger.” 

Grundsten med indhold
Efter talerne var det tid til at ”lægge 
grundstenen”. En grundsten er ikke en 
egentlig sten. Nej, det er en cylinderfor-
met beholder, der ligesom en tidskapsel 
bliver fyldt med indhold og muret ned i 
fundamentet. 

Grundstenen til Strandlodshus blev 
fyldt med et grundstensdokument (en 
beskrivelse af byggeriet), en børne-
møntsamling og – intet mindre end – et 
nummer af SAB-bladet. 

I fundamentet var der gjort klar til at 
mure grundstenen ned i en fordybning. 
Det blev Tina Saaby, der fik ansvaret 
for at styre murerskeen. Ved sin side – 
som sekundanter til den officielle ned-
lægning – havde hun Lars Bigom, adm. 

Grundstenen blev lagt af Tina Saaby, 
stadsarkitekt (tv.), John B. Sørensen, 
formand for Samvirkende Boligselskaber 
og Lars Bigom, adm. dir. i Sophienberg 
Ejendomsudvikling A/S (th.). 

Strandlodshus bliver et byggeri i varierende højder op til 11 etager og med en hævet have i 
1. sals højde.
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Yes! Første sten på plads. 
Da udgravningen til fundamentet til Strand-
lodshus var i gang, passerede Frank Sass 
(th.), medlem af SAB’s bestyrelse, ved et 
tilfælde byggegrunden og opdagede en 
enorm kampesten i jordbunkerne. Stenen vil 
blive bevaret i bebyggelsen og indgå i 
udearealerne. 

John B. Sørensen (midt) overrækker køb-
mandskurve til vinderne af 

navnekonkurrencen. 

direktør i Sophienberg Ejendomsudvik-
ling A/S og John B. Sørensen, formand 
for SAB. 

Konkurrence om navn 
To beboere fra lokalområdet blev kåret 
som vindere af konkurrencen om et 
godt navn til den nye boligafdeling. De 
heldige vindere var Vivian Skovbjerg 
og Jørgen Falster. Begge havde indstil-
let det navn, som dommerkomiteen 
valgte: Strandlodshus. 

Færdigt i foråret 2014 
Siden grundstensnedlæggelsen er kon-
turerne af det nye hus begyndt at vokse 
frem på grunden. Om alt går efter pla-
nen, kan de nye beboere flytte ind i for-
året 2014.

Familieboligerne varierer i størrelse fra 
2-4 rum, nogle er i to plan, og alle har 
adgang til en privat altan. For alle bebo-
ere indrettes to store fælles tagterrasser. 

Huslejen for en 100 m² bolig forventes 
at ligge på 8.400 kr. om måneden + ca. 
500 kr. i forbrugsafgift. Den lave udgift 
til opvarmning hænger sammen med, at 
bebyggelsen vil opfylde kravene til 
energiklasse 1.

Interesserede kan allerede nu blive 
skrevet op på en interesseliste. 
Læs mere på www.sab-bolig.dk (under 
nybyggeri).
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Vinder af 
SAB-sjov

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

John Hansen
Folehaven 62, 1. th.
2500 Valby

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

”Sikke en flot bus!”
Den gamle veteranbus fra 1961 får pæ-
ne kommentarer med på vejen, efter-
hånden som gæsterne til dagens Golden 
Days arrangement stiger på, og bussen 
bliver fyldt op. 

Turen går over Bellahøj til Tingbjerg. 
Begge steder var på hver deres måde 
med til at opfylde det store behov for 
flere boliger i 1950’erne. Industrien 
blomstrede, de mange arbejdere havde 
brug for steder at bo, og der var baby-
boom. Gode, sunde boliger til arbejder-
ne skulle udjævne forskellene på, hvad 
man havde råd til. Der blev bygget højt 
og lavt med nye og traditionelle mate-
rialer og i det hele taget eksperimente-
ret med de midler, der var til rådighed. 
Det fortæller kunsthistoriker Signe So-
phie Bøggild, der suppleres af land-
skabsarkitekt Morten Borup fra GHB 
Landskabsarkitekter. 

I Bellahøj byggede man i højden. Målet 
var at frigive plads til beboerne. Bebyg-

Af Gry Abrahamsen, gry@tingbjerg.com

Tilbage til 50’erne 
Golden Days festivalen satte i september spot på 1950’erne 
med en række arrangementer i bl.a. Bellahøj og Tingbjerg. 
Blandt oplevelserne var en guidet tur i veteranbus og drive-in bio

gelsen i Tingbjerg blev derimod til efter 
engelsk model. Det skulle være et lokalt 
kvarter, hvor man kom hinanden ved. 
Begge steder lå dengang lige uden for 
byen og havde ingen forhistorier. Der 
var ingen identitet knyttet til hverken 
Bellahøj eller Tingbjerg, og de mange 
nye beboere skulle finde måder at knyt-
te sig til deres nye hjem og sammen 
skabe områdernes historier.

Gæsterne går tur i haverne
I dag ligger Bellahøj og Tingbjerg ikke 
længere på landet, men i byen. Rund-
visningen tager gæsterne med ind i 
nogle af Tingbjergs mange haverum.

Både arkitekten bag Tingbjerg Steen 
Eiler Rasmussen og C. Th. Sørensen 
var optaget af at skabe de bedste ram-
mer for Tingbjergs beboere. Beboerne 
skulle have udsigt til haverne og direkte 
adgang til et haverum, og børnene skul-
le kunne lege og blive aktiveret i dem. 
Der skulle være et skovbryn til at bygge 
huler i og træer til at klatre i.

Turen fra Bellahøj til Tingbjerg blev 
tilbagelagt i en veteranbus fra 1961. 
Foto: Gry Abrahamsen.

Ved vejs ende tager de også turen op i 
Tingbjergs eneste højhus for at få ud-
sigten fra 12. etage i flere retninger, 
blandt andet over Utterslev Mose ind 
over byen. Vel nede igen kan de nyde 
en solgul citronvand, førend alle gæ-
sterne igen stiger på bussen, og turen 
går retur til Bellahøj.

Drive-in bio
Filmen Grease med Olivia Newton-
John og John Travolta blev vist ved et 
særskilt Golden Days arrangement på 
Lille Torv i Tingbjerg, der til lejlighe-
den blev omdannet til en drive-in bio-
graf. Gæsterne kunne købe typiske 
1950’er læskedrikke og popcorn. To-
nerne fra den legendariske teenagefilm 
blev sendt over bilradioen, og gav delta-
gerne en total-1950’er-oplevelse.   
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Nyt fra bestyrelsen

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

Den daglige politiske ledelse varetages 
af organisationsbestyrelsen, som mødes 
minimum seks gange om året. Siden 
udgivelsen af det sidste nummer af 
SAB-bladet har der været afholdt to 
bestyrelsesmøder, den 22. juni og den 
26. september 2012.

Fraflyttere til inkasso
På juni-mødet godkender bestyrelsen 
hvert år alle de budgetter, der er vedta-
get på afdelingsmøderne i løbet af for-
året. I år steg afdelingernes budgetter - 
og dermed husleje - i gennemsnit kun 
1,8 %, hvilket var et fald i forhold til 
sidste år, hvor den gennemsnitlige stig-
ning for familieboligerne var på 2,9 %.

Selvom huslejen ikke steg voldsomt, 
var der alligevel en stigning, der sprang 
bestyrelsen i øjnene, fordi den gik igen 
i mange af budgetterne, nemlig udgif-
ten til henlæggelser til fraflyttere til 
inkasso. Det er sandsynligvis finans-
krisen, der også her slår igennem. KAB 
og SAB har generelt haft en stigning i 
udsættelsessager, og sagerne har en ten-
dens til at blive dyrere og dyrere. Flere 
måneders husleje løber nemt op, og hvis 
der derudover er misligholdelse, så leje-
målet skal sættes i stand, når beboeren 
fraflytter, kan en enkelt sag nemt sum-
me op i 50.000 kr.

Det er penge, der udgiftsføres som mu-
lige tab i afdelingen, hvis det ikke lyk-
kes at inddrive pengene fra beboeren, 
og afdelingerne skal derfor henlægge til 
tabet. De samlede henlæggelser til fra-
flyttere til inkasso var for hele SAB i 
2011 på 15,3 mio. kr. Det er en stigning 
på 11,9 mio. kr. siden 2008, hvor belø-
bet var på 3,4 mio. kr.

Til det efterfølgende bestyrelsesmøde 
havde bestyrelsen derfor udbedt sig en 
gennemgang af inkassosager.

Inden en sag bliver en inkassosag og 
optræder i afdelingens regnskab og 
budget, har den gennemgået et længere 
forløb, som kan strække sig over mange 
måneder. Når betalingen af huslejen 
udebliver, starter KAB et rykkerforløb. 
Ved mindre restancer kan der indgås et 
forlig med KAB om en afdragsordning. 
Hvis beboeren ikke kan betale, sendes 
sagen til advokaten. Nogle sager be-
handles her som beboerklagenævns-
sager, nogle sendes til fogedretten, 
andre afventer, at beboeren dukker op 
eller kommer til penge, så beløbet kan 
opkræves. Hvis beboeren er fraflyttet 
og ikke kan findes i CPR-registeret, 

bliver vedkommende efterlyst i Stats-
tidende og kan idømmes en udeblivel -
sesdom.

Når sagen er sendt til advokaten, bliver 
det en inkassosag. Den er ikke endeligt 
afskrevet som tab, fordi man stadig hå-
ber at få pengene hjem, men den indgår 
som et muligt tab i afdelingens økono-
mi, som afdelingen skal henlægge til.

Sagerne dækker som regel over ulykke-
lige skæbner, og som nævnt kan stig-
ningen muligvis tilskrives finanskrisen 
og det tidligere kontanthjælpsloft. KAB 
har i et lille års tid kørt et forsøg med 
gældsrådgivning, hvor man forsøger at 
hjælpe folk i restance med at få styr på 
deres økonomi.

Beboerferier
Et lidt mere fornøjeligt punkt på dags-
ordenen var at bevillige et tilskud på 
1.000 kr. til hver af de 50 deltagere på 
KAB ś beboerferier.

KAB har gennem de seneste mange år 
afholdt en familieferie og en seniorferie 
for de boligselskaber KAB administre-
rer. Igen i år går familieferien til Rys-
linge Højskole på Fyn. Seniorferien 
skifter derimod opholdssted til Sydfyn, 
nemlig Gl. Avernæs, som er tilgænge-
ligt for mennesker med handicap.

Opholdsprisen i 2013 er for voksne 
3.300 kr. og for børn 1.500 kr. Priserne 
dækker en uges ophold på dobbeltvæ-
relser med bad og toilet samt alt betalt 
fra afgang til hjemkomst.

Det forventes, at en række personer kan 
tilbydes et gratis ophold via Arbejds-
markedets Feriefond, men ellers er der 
som sagt mulighed for at få rabat på 
1.000 kr. pr. person, når man bor i SAB. 
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Navn:

Adresse:

Post-nr. og By:

10

14 1

9 4

16

8

11 3

13

2 5

15

6 12

7

- 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:

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. 14. december 2012
Mærk kuverten “SAB-sjov”.
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OPGAVE 3: Skriv kodesætningen på tre ord fra krydsordsopgaven her:

SAB
sjov
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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.

OPGAVE 2:
Hvad hedder
dyrebørnene?
Prøv om du kan finde ud af,
hvad ungerne hedder til alle
de dyr du ser på tegningerne,
og skriv det i de hvide felter
ud for det pågældende dyr.
Afleverer du løsning pr mail,
så skriv blot de otte navne,
- rækkefølgen er ligegyldig.

OPGAVE 1:
Hvilke øer er ikke danske?
To af de viste øer er ikke danske. Sæt kryds over
de to udenlandske. Skriv nr. ved mailbesvarelse.
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4
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6
9
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7


