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  Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

SAB sætter nye mål 
Hvad er det vigtigste at sætte på dags-
ordenen? Dette spørgsmål har organisa-
tionsbestyrelsen stillet sig selv, i forbin-
delse med drøftelserne om SAB mål-
sætningsprogram, hvor det nuværende 
udløber i 2013.

Disse emner er alle vigtige og skal 
drøftes:
• Økonomien i afdelingerne
• Beboerdemokratiet
• Information

Under økonomien kunne et tema være 
at rejse en politisk drøftelse af, om vi 
får det optimale ud af Landsbyggefon-
den, og en diskussion af, om de regler 

som Landsbyggefonden i øjeblikket kan 
bevillige tilskud efter, er de rigtige? 

I SAB står vi overfor mange udfordrin-
ger, med at få opgraderet vores ejen-
domme fra 1940’erne, uden at husleje-
konsekvenserne bliver uoverstigelige 
for de nuværende beboere.   

Et andet tema om økonomien kunne 
være beboernes indsigt i den:

• Hvad betyder det at bo alment?
• Hvem betaler når noget går i stykker 

I SAB er beboerdemokratiet hjørneste-
nen, men det betyder ikke, at det ikke 

skal videreudvikles. Det kunne være en 
interessant diskussion, om hensynet til 
helheden, skal være vigtigere end den 
enkelte afdelings interesser.   

Der udsendes i dag en masse informa-
tion til vores beboervalgte, er det den 
rigtige information der udsendes, og 
ville informationen kunne digitaliseres.

Disse og en lang række andre emner, 
vil vi sætte på dagsorden, således at vi 
kan sikre størst muligt ejerskab til vo-
res allesammens målsætningsprogram.    
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Rejsegilde med havkig
På en af årets første forårsdage holdt SAB rejsegilde for Strand-
lodshus – en anderledes boligafdeling på kanten af Øresund

Tæt på Amager Strandpark og med ud-
sigt ind over byens tage til Marmorkir-
ken og ud over Øresund er SAB’s nye 
boligafdeling forudbestemt til at blive 
en succes. Solen smilede da også til del-
tagerne, da der var rejsegilde for 
Strandlodshus den 6. marts 2013.

Nye tårne i Københavns 
skyline
”Forestil jer hvordan det vil se ud om et 
års tid, når man kigger herind fra Øre-
sund. Strandlodshus bliver ikke alene 
de nye tårne i Københavns skyline, 
men man vil nærmest kunne navigere 
efter byggeriet, når man skal ind i den 
lille lystbådehavn hernede med sin 
båd,” sagde SAB’s formand John B. Sø-
rensen til deltagerne.

Men det er ikke kun de høje tårne, der 
gør byggeriet specielt.

Taghave og fælleshus
To supermarkeder og en række special-
butikker udgør grundplanet i det store 
byggeri. Herpå opføres familieboliger, 
plejeboliger og en daginstitution i hø-
jere tårne, og de fælles grønne haver og 

Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Strandlodshus opføres i samar-
bejde med Sophienborg Ejen-
domsudvikling A/S, der står for 
kælder og stueetage. SAB’s del af 
byggeriet kommer til at indeholde 
93 familieboliger på 67-114 m², 
alle med privat altan og adgang til 
det fælles, grønne område. Herud-
over opføres også 26 plejeboliger 
og en daginstitution. 

Butiksområdet forventes færdig i 
sensommeren 2013 og boligerne i 
starten af 2014.

udearealer ligger således på taget af 
butikkerne.

Midt på taget er også boligafdelingens 
fælleshus, der med store glaspartier gi-
ver brugerne udsyn over de grønne 
arealer.

Du kan blive skrevet på interesselisten 
til Strandlodshus ved at tilmelde dig 
vores nyhedsbrev på hjemmesiden, hvor 
du også kan læse mere om byggeriet på 
www.kab-bolig.dk under ’Boligsøgende’ 
‒ ’Nybyggerier’.

Herunder kan man se, hvordan udearealerne på taget af butikkerne kan blive. 
Ved rejsegildet (herover) ses endnu kun et betonfundament mellem tårnene. 
Foto: Marianne Svolgaard.

Illustration: Domus Arkitekter.
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Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

På en grøn skråning øst for Herlevhuse, 
ned mod Kagsåen ser SAB frem til om 
ca. 1½ år at byde beboerne velkomne til 
en helt ny boligafdeling: Herlev Åhuse. 

Boligafdelingen kommer til at bestå af 
seks dobbelthuse, fordelt i to grupper. 

Det betyder, at man kan se ned til åen, 
og offentligheden fortsat får adgang 
derned. I det hele taget er der i udform-
ningen af bebyggelsen tænkt meget 
over det omgivende landskab og anven-
delse af de nære, grønne områder. 

Privat og fælles
”Vi har valgt at give alle boliger en lille 
have, hvor man kan være sig selv,” siger 
Alice Brødbæk, der er en af SAB’s re-
præsentanter i byggeudvalget.

Bebyggelsen kommer til at bestå af seks forskudte dobbelthuse. Det giver variation i gaden og fine kig ned til Kagsåen.

De bliver få, men attraktive: 
SAB opfører 12 familieboliger tæt ved Herlevhuse

Nye, bæredygtige rækkehuse 

Illustrationer: Kant Arkitekter.
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”Men vi gør også noget ud af det omgi-
vende areal. Der bliver både nyttehaver, 
bålplads og borde-bænke, så beboerne 
har mulighed for at foretage sig noget 
sammen,” forklarer Alice, men under-
streger samtidigt, at det naturligvis er 
op til de kommende beboere, hvordan 
de vil indrette og bruge udearealerne.

Miljøhensyn ud over det 
sædvanlige
Men ikke mindst bliver der i de nye bo-
liger lagt stor vægt på at vælge de mil-
jørigtige løsninger ‒ både i opførelsen 
og i den efterfølgende drift. 

Boligerne kommer således til at leve op 
til kravene i lavenergiklasse 2020. Fa-
caderne bliver af varmebehandlet træ, 
der ikke kræver meget vedligeholdelse, 
boligerne er godt isolerede, og der in-
stalleres varmepumpe samt ventilati-
onsanlæg, der i høj grad genindvinder 
varmen. Og som noget nyt etablerer 
SAB også opsamling af tagvand til toi-
letskyl. Det betyder lavere vandregning 
til beboerne i våde perioder.

Fokus på detaljerne
Alice deltager for første gang i et byg-
geudvalg for nye familieboliger, og hun 

Byggeprojektet nordøst for Herlev 
Hospital blev muligt, da Herlev 
Kommune lukkede et fritidshjem 
på grunden, der ligger umiddel-
bart øst for SAB’s boligafdeling 
Herlevhuse. 

En konkurrence om totalentrepri-
sen på byggeprojektet blev afgjort 
i februar 2013 med W. Lynggaard 
Petersen A/S som vindere sammen 
med Kant arkitekter, MIST land-
skabsarkitekter, Hamiconsult inge-
niører og JL Engineering. 

SAB regner med at sætte byggeriet 
i gang i oktober 2013. De 12 nye 
rækkehuse forventes klar til ind-
flytning i november 2014.    

Liv mellem husene. Passagen mellem boligerne ligger op ad de private gårdrum, og bebo-
erne vil derfor spontant møde hinanden i dagligdagen.

Boligerne udnytter faldet i terrænet, således 
at bebyggelsen er i ét plan mod gaden og to 
ud mod det grønne område.

syntes, det er en fordel, det er et relativt 
lille byggeprojekt:

”Når det kun drejer sig om 12 boliger, 
kan man bedre arbejde med detaljerne 
og give plads til individuelle løsninger.”

Det betyder bl.a. at byggeudvalget reg-
ner med at have forskellige planløsnin-
ger i de 12 boliger. Nogle bliver inddelt 
i flere rum, hvor andre får større op-
holdsrum. Men alle boliger bliver på 
omkring 104 m².

 i Herlev
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Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

Restaurant Voldboligerne

Fælleshuset i Voldboligerne summer af 
liv. Beboerne ankommer i god tid for at 
få et bord og sludre med naboerne. Det 
er torsdag den 18. april 2013, og der er 
frokost i ”Den Lille Café”, som er fæl-
leshusets største rum. Bordene er smukt 
dækket til en tre retters menu, og der er 
vifte-foldede servietter og levende lys. 

”Det er ligesom at være på restaurant. 
Mange af beboerne her får ellers mad 
leveret udefra. De sætter pris på den 
gode mad og den gode stemning”, siger 
Kirsten, der er bestyrelsesmedlem og 
en af igangsætterne til de mange nye 
aktiviteter i Voldboligerne heriblandt 
café-frokoster og middage. 

”Hvad kunne du tænke dig at drikke?”, 
spørger tjeneren, og returnerer kort ef-
ter med en danskvand på bakken.
I køkkenet er kokken i fuld gang med at 
anrette forretten og må ikke forstyrres.
    
Kok og opvasker
Dagens menu er salat fra Nice, forloren 
hare og pandekager med syltede brom-
bær. Alt er hjemmelavet af et team af 
frivillige med kokken Carsten og øko-

noma Marianne i spidsen. Carsten nær-
mer sig 70 år, men styrer stadig i et 
køkken. Den tidligere souschef på Søl-
lerød Kro arbejdede i mange år sam-
men med Søren Gericke og har også 
rørt i gryderne på andre fine restauran-
ter i Europa. Han bor ikke selv i Vold-
boligerne, men har en god ven der bor 
her og tilbød sin hjælp.

Bjarne er formand i boligafdelingen. 
Han fortæller: 
”Carsten sagde, at han da gerne ville 
hjælpe med at vaske op for at aflaste, 
men da jeg hørte, at han nærmest er 
Michelin-kok, mente jeg nu nok, vi 
kunne sætte ham til noget andet”.

Marianne er i dag på efterløn. Hun har 
en fortid som leder af Pederlykke Cen-
tret med ansvar for op til 1000 kuverter 
og har i samarbejde med Københavns 
Kommune stået for opstarten af ”mad á 
la carte” – udbringning af den varme 
mad til Københavns pensionister. 

Snak ved små borde
Frokosten indtages ved små borde med 
plads til seks beboere ved hvert bord.

God hjemmelavet 
mad tilberedt af en 
tidligere kok fra 
Søllerød Kro samt 
en tidligere øko-
noma og serveret 
af bl.a. en tidligere 
tjener fra D’Ang-
leterre. Der er stil 
over ”Den lille café” 
i Voldboligerne, som 
hver torsdag lokker 
omkring 30 beboere 
til frokost i fælleshu-
set - og endnu flere 
til det månedlige 
aftenarrangement

”Så gerne, frue”.
Betjeningen er i top og de 
frivillige går op i at skabe 
restaurant-fornemmelsen.

Fotos: Annette Sadolin.
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”Før havde vi bordene stående som 
langborde, men der er ingen tvivl om, at 
mindre borde giver mere summen og 
snak”, forklarer Kirsten.

Bjarne supplerer:
”De første gange var der mange, som 
gik lige efter middagen, men nu bliver 
de fleste hængende og snakker. Kaffe-
kortet holder også på dem”.

Kaffekortet byder på specialiteter som 
Kaffe Columbine, Parisisk kaffe og 
Skildpadde-kaffe. Sidstnævnte indehol-
der ”en glad Toms skildpadde badet i 
whisky og overhældt med kaffe og flø-
deskum”. Sådan – tak for kaffe!

Ny bestyrelse og frivillige
Den nye bestyrelse i Voldboligerne har 
nu siddet på posten i et år og er lykke-

des med at skabe flere populære aktivi-
teter i afdelingen heriblandt de ugent-
lige frokoster i Den Lille Café. Andre 
eksempler på aktiviteter er krolf – en 
mutation af golf og kroket, fælles gril-
laftener, foredrag og bankospil. Og cir-
ka én gang om ugen samles en lille 
gruppe frivillige til ”Store Bagedag”, 
hvor de bager så mange brød og kager, 
at der kan leveres til alle de øvrige 
arrangementer.

Frivillige
Opskriften på succes med de mange 
aktiviteter er ifølge Bjarne opbygnin-
gen af en gruppe af otte frivillige for-
uden bestyrelsen:

”Nu fungerer de frivillige så godt, at 
det er bestyrelsen, der er hjælpere for 
de frivillige i stedet for omvendt”.

Mindre borde til 4 eller 6 personer skaber en mere intim stemning og får snakken til at flyde lettere.

Kokken Carsten (til venstre)) 
slapper lige af med opvasken 
efter middagen.
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Også ansættelsen af aktivitetsmedarbej-
der, Malene, i december 2012 har haft 
betydning.

”En del af aktiviteterne er hendes for-
tjeneste. Hun har også opbygget en bo-
ligsocial rådgivning, hvor hun hjælper 
beboere med at kontakte offentlige 
myndigheder. Det er en stor hjælp”, for-
klarer Bjarne.

Flere aktiviteter er på tegnebrættet bl.a. 
IT-kurser og en storskærm i fællesrum-
met, som gør det muligt at samles til 
store sportsbegivenheder og invitere til 
biograf-aftener i vinterhalvåret.   

Maden som formidler
I køkkenet er tempoet dalet en smule og 
Carsten er åben for en kommentar. 
Først og fremmest glæder det ham, at 
maden får mennesker til at mødes: ”Du 
har vel fornemmet, at det er det, det he-
le handler om”, siger han. Han kan lide 
at holde sig i gang og kører lige et par 
bakker ind og ud af opvaskemaskinen, 
mens vi taler: ”Man får så gode tanker, 
når man vasker op”, smiler han. 

Også den effektive økonoma Marianne 
finder sin drivkraft i madens sociale 
betydning: ”I stedet for at spise alene, 

skal man spise sammen. Det giver nær-
hed, sammenhold, tolerance og 
tryghed”.
  
Næste uges menu skal planlægges. Car-
sten vil folde sig ud med en hjemmela-
vet forloren skildpadde. ”Vi serverer 
ikke sushi her. Vi prøver at planlægge i 
forhold til beboernes smag, og jeg mær-
ker, at der er genkendelsens glæde ved 
de gamle opskrifter”, forklarer han.

Både Bjarne og Kirsten har fået mange 
positive tilbagemeldinger om de nye 
aktiviteter. ”Flere siger til mig, at de nu 
hilser på naboer nede i Brugsen og taler 
med flere. Det er godt for både den en-
kelte og for livet her i Voldboligerne”, 
siger Bjarne og smiler. 

En frokost på i ”Den Lille Café” koster 
30 kr. for beboere og 45 kr. for beboer-
nes gæster.  

Voldboligerne er en almen bolig-
afdeling med 140 ældreboliger.

Bebyggelsen er centralt belig-
gende på Christianshavn med 
Frelserkirken og voldanlægget 
som nærmeste naboer.

Kirsten (i midten) og Bjarne er med i bestyrelsen og igangsættere af nye aktiviteter for 
beboerne.

Kaffekortet byder på specia-
liteter som Parisisk kaffe og 
Skildpadde-kaffe.
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Af Berit Bekhøj, konsulent, bbe@kab-bolig.dk

Unge i SAB

Det er en vigtig værdi i SAB, at der 
skal være plads til mange forskellige 
mennesker. Det er bl.a. formuleret i 
SAB ś målsætningsprogram. En af må-
derne at sikre det på, er ved at tilbyde 
forskellige typer boliger til mennesker, 
som er forskellige steder i deres liv. I 
SAB findes der:

• Familieboliger
• Plejeboliger
• Ældreboliger
• Ungdomsboliger

Der er efterhånden skrevet en del om 
ældreboligerne her i SAB-bladet, men 
måske er mange slet ikke klar over, at 
der også er ungdomsboliger i SAB?

Pt. findes der kun 91 ungdomsboliger i 
hele SAB. Flere afdelinger har et par 
stykker og nogle få SAB-afdelinger, 
nemlig Lykkebo, Utterslevhuse og Ka-

Ungdomsboliger

- Alle der er under uddannelse på 
en SU-godkendt uddannelse, en 
lærlinge uddannelse eller en til-
svarende uddannelse kan søge 
om en ungdomsbolig. 

- Ansøgere skal skrives op på en 
særlig venteliste. SAB ś ung-
domsboliger skal søges via det 
der hedder Centralindstillingsud-
valget, tlf. 3311 6444 eller Bolig-
butikken, Københavns 
Hovedbanegård tlf. 3332 8011.

- Ungdomsboliger udlejes for stør-
stedels vedkommende til helt 
almindelige unge, der er under 
uddannelse. 

- Huslejen i ungdomsboligerne er 
en anelse billigere end en tilsva-
rende familiebolig i samme afde-
ling. Det skyldes, at de får 
refusion for betaling af grund-
skyld. De bidrager til fællesdrif-
ten på lige fod med andre 
lejemål. 

strupvejens ungdomsboliger har flere, 
der ved byggeriets opførelse er bygget 
som ungdomsboliger. Men behovet er 
stort, særligt i Københavns Kommune 
er efterspørgslen på ungdomsboliger 
enorm. SAB har indgået en aftale med 
Københavns Kommune om at ommær-
ke i alt 390 familieboliger til ungdoms-
boliger. Det har været en betingelse for 
at kunne få lov at bygge de nye familie-
boliger på Sluseholmen og i Ørestad. 

Derfor vil flere afdelinger opleve, at en 
bolig bliver ommærket til ungdoms-
bolig, når den bliver ledig. 

Ungdoms boliger kan kun være 1 eller 2 
værelses (eller maksimum 55 m²), hvil-
ket vil sige, at større boliger ikke bliver 
om mærket.

Måske kommer der ungdomsboliger i 
din afdeling – vi håber du vil byde de 
unge velkommen.

Kastrupvej Ungdomsboliger (til venstre) og Lykkebo. Arkivfotos.
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Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Bolig-vokseværk

Mikkel Stelvig og 
Galina Plesner holdt 
meget af deres lille 
toværelses i Bispe-
bjerg Terrasser, men 
den blev for trang, 
da familien voksede. 
Heldigvis kunne 
boligen vokse med

Galina Plesner triller smilende ind i den 
åbne gård og trækker cyklen ned i kæl-
deren. Hun er lidt rød i kinderne efter 
den friske cykeltur hjem fra arbejdet i 
Lyngby.

”Vores lejlighed ligger perfekt her ved 
Utterslev Mose. Både Mikkel og jeg 
kan cykle på arbejde, selvom vi skal i 
hver sin retning,” siger Galina lidt se-
nere, da vi sidder rundt om bordet i de-
res spisekøkken.

Mikkel nikker bekræftende. Men de er 
enige om, at de ikke var blevet boende, 
hvis ikke de havde fået mulighed for at 
sammenlægge deres lejlighed med 
naboens.

Højere krav
”En mand, vi kender her i blokken, har 
boet her hele sit liv. Han er vokset op i 
treværelses lejlighed med sin familie og 
har også boet der med sine egne børn. 
Men i dag stiller vi generelt nok lidt 
højere krav til vores bolig,” smiler 
Galina. 

Hun fortæller, at parret derfor følte sig 
meget heldige, da de hørte, at man i bo-
ligafdelingen ville lave en forsøgsord-
ning og give tilskud til sammenlægning 
af i alt fire boliger.

Lys fra alle sider
”Da jeg kort efter hørte, at naboen skul-
le flytte, ringede vi til ejendomskonto-
ret med samme,”  konstaterer Galina.

Det var i sommeren 2004. I februar 
2005 var boligen færdigt ‒ Galina og 
Mikkel havde nu en bolig på 97 m2. 
”Det er så fantastisk med lyset,” siger 
Mikkel og slår ud med armene i den 
lyse stue. 

Boligen ligger i en sydvendt gavl, så 
efter sammenlægningen er der vinduer 
mod øst, syd og vest. Men de har også 
selv investeret tid og kræfter i projektet.

Det ene køkken er lavet om til multirum: De 
oprindelige køkkenskabe bruges til opbeva-
ring, der er vaskemaskine og tørretumbler i 
højre side, og en lille arbejdsplads ved vin-
duet. I venstre side er en gæsteseng slået op 
ad væggen, når den ikke er i brug.
Fotos: Marianne Svolgaard.
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Velkommen til Bispebjerg Terrasser. 
Mikkel, Galina og Fabian kigger ud 
ad vinduet fra deres spisekøkken.

Støtte til sammenlægninger
Lejlighedssammenlægninger 
behøver ikke være meget kompli-
cerede eller dyre. Som beskrevet i 
forrige udgave af bladet har SAB 
desuden besluttet at støtte sam-
menlægninger i boligafdelingerne. 
En typisk sammenlægning koster 
omkring 100.000 kr., hvoraf SAB 
vil bidrage med de 66.000 kr. 
Betingelsen er dog, at afdelingen 
har besluttet at foretage sammen-
lægninger.

Hvis du er interesseret skal du 
henvende dig på dit ejendomskon-
tor og høre om mulighederne.

Toilet og bad

Toilet og bad

Stue

StueSoveværelse

SoveværelseKøkken

Køkken

Før sammenlægningen 
var Mikkel og Galinas 
bolig på 52 m².

Støtte fra boligafdelingen
”Vi gjorde en del af arbejdet selv, og 
havde penge på vedligeholdelseskon-
toen til materialer. Men det tunge ar-
bejde med at slå hul i muren og sætte 
det nye køkken ind, stod boligafdelin-
gen for,” fortæller Mikkel og tilføjer, at 
uden deres egen indsats og boligafde-
lingens hjælp havde de ikke haft råd. 

Mikkel og Galina bor stadig i boligen 
‒ nu med deres to børn, Evalina på fem 
og Fabian på to år.

Spisekøkkenet er opstået ved, at det ene 
køkken blev lagt sammen med et kammer.

Nu bor Mikkel og 
Galina i en sam-
menlagt lejlighed 
på 98 m².

Dør 
spærret

Multirum 
(tidligere køkken)

Toilet (tidligere 
toilet og bad)

Bad (tidligere 
toilet og bad)

StueBørneværelse

Soveværelse

Ny åbning, etableret ved 
sammenlægning

Tidligere ind-
gang blændet

Udgang til have

Spisekøkken (tidligere 
køkken og kammer)
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Uvished om Bellahøj-renovering

Af Annette Sadolin, @kab-bolig.dk

En ansøgning om fredning af Københavns første skyskrabere 
kolliderer med en tiltrængt renovering af de godt 1.300 boliger

Vandet løber ind og varmen fosser ud. 
Beliggenheden er stadig i top, men 
komforten er for nedadgående i de op-
rindeligt så attraktive boliger på 
Bellahøj. 

Facaden eller med et fagudtryk – kli-
maskærmen – er det store problem. Be-
tonen er porøs, så den suger vand og 
stykker af facadeelementer falder af. 
Samtidig er isoleringen meget mangel-
fuld, og det er svært, at varme boliger-
ne op om vinteren. En kombination der 
giver risiko for udvikling af fugt og 
skimmelvækst i boligerne.

”Der er et meget stort behov for renove-
ring”, konstaterer Bjarne Krohn tidli-
gere formand for afdelingsbestyrelsen 
og sukker lidt. Han har arbejdet aktivt 
for renovering af Bellahøj siden 2006. I 
efteråret faldt en helhedsplan for områ-
det på plads og blev foreløbig godkendt 
af Landsbyggefonden, Københavns 
Kommune, Samvirkende Boligselska-
ber. Men nu er projektet stødt på en al-
vorlig sten på vejen. 

Forslag om fredning 
Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur indsendte i marts i år 
forslag til Kulturstyrelsen om, at Bel-
lahøj husene fredes.

”Jeg ved ikke, hvornår der sker noget. 
Vi befinder os i et vacuum”, siger Bjar-
ne Krohn.

Forslaget om fredning skal nu behand-
les i Det Særlige Bygningssyn, der råd-
giver Kulturministeriet i sager om fred-
ning. Når Det særlige Bygningssyn har 
taget stilling til sagen, vil Kulturstyrel-
sen give boligorganisationen og KAB 
besked om resultatet, og der vil være en 
høringsperiode på tre måneder. 

Besøg af Kulturstyrelsen
Kulturstyrelsen besøgte i april måned 
Bellahøj som led i sagsbehandlingen. 
Kundechef i KAB Lene Vennits refere-
rer fra besigtigelsen:

”Repræsentanterne for styrelsen var 
meget imponerede af, hvor velbevaret 
bebyggelsen er. Det rejser spørgsmålet: 
Er en fredning så nødvendig? De så og 
erkendte også, at der er udbredte pro-
blemer med fugt og skimmelsvamp. 
Der ER behov for at gøre noget ved kli-
maskærmen uanset, om det ender med 
en fredning eller ej”.

Mødet med Kulturstyrelsen gav en 
smule ro omkring processen: 

”Jeg er ikke så bekymret, som jeg var i 
begyndelsen. Det virker ikke så restrik-
tivt, som jeg havde frygtet. Hvis Bel-
lahøj fredes, skal vi tale om, hvad der 
er det bærende i fredningen, og sam-
men værne om det. Bellahøj boligerne 
skal jo stadig benyttes til det formål, 
som de er opført til. Det skal ikke være 
et museum”. 

Helhedsplanen for Bellahøj omfat-
ter:
• Facader – fornyelse og efteriso-

lering

• Vinduer og udvendige døre skif-
tes

• Badeværelser renoveres

• Mekanisk udluftning og varme-
genvinding

• Udearealer renoveres

• Kvarterhus

Bjarne Krohn, tidligere formand for bestyrelsen. Foto: Annette Sadolin.
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En (Bella)høj varmeregning
Den planlagte renovering af Bel-
lahøj skal bl.a. rette op på en 
meget mangelfuld isolering. 
Bjarne Krohn har netop modtaget 
årsopgørelse for varme: 12.742 kr. 
for en bolig på 70 m². 

Flere udgifter
Økonomien kan blive en udfordring, 
hvis der bliver tale om fredning af Bel-
lahøj. Udgifterne til vedligeholdelse og 
modernisering vil kunne stige betyde-
ligt, fordi det måske ikke er muligt at 
gøre brug af de gængse byggemetoder 
og der stilles særlige krav til udform-
ning af f.eks. facaderne. Som kompen-
sation er der mulighed for at søge kom-
munen om fritagelse for betaling af 
grundskyld (ejendomsskat), men det 
kan formentlig ikke dække stigningen i 
udgifterne. Yderligere kan private byg-
ningsejere trække udgifter til vedlige-
holdelse fra i skat. Det kan den almene 
sektor ikke. Ifølge Lene Vennits vil 
KAB rejse denne problemstilling i BL 
– Danmarks Almene Boliger.    

Selvom Samvirkende Boligselskaber og 
KAB håber på en hurtig sagsbehand-
ling, kan fredningssagen tage op til to 
år. Lene Vennits mener ikke nødven-
digvis, at det stiller planerne om reno-
vering helt i bero: ”Vi er i gang med at 
undersøge mulighederne for, at vi kan 

holde fremdrift i renoveringssagen, 
mens fredningssagen kører. Det er ikke 
utænkeligt, at det er muligt”.

Beboernes Bellahøj
På Bellahøj sidder Bjarne Krohn tilbage 
med en bekymring for Bellahøjs 
fremtid: 

”I forvejen er Bellahøj bevaringsvær-
digt og skal se ud som i 50’erne. Det er 
fint. Men vi vil ikke bo på et museum. 
Uden forbedring af indeklimaet og 
komforten i boligerne vil beboersam-
mensætningen ændre sig. Vi mærker 
allerede de første tegn på det. Bellahøj 
har brug for beboere, som aktivt vælger 
bebyggelsen til og engagerer sig her.” 

Når den porøse beton suger vand, ruster armeringsjernene og udvider sig. 
Det bryder betonen og får store stykker til at falde ned. Foto: Annette Sadolin.

Mangelfuld isolering og kuldebroer giver grobund for fugt og skimmmelvækst. Bellahøj arkiv.
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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 18. februar og 
den 24. april 2013.

Konstituerende møde
Det første bestyrelsesmøde efter repræ-
sentantskabsmødet i januar er det kon-
stituerende bestyrelsesmøde. På febru-
ar-mødet gennemgås alle de udvalg og 
følgegrupper bestyrelsesmedlemmerne 
er repræsenteret i for at se, om der skal 
ske ændringer.

I den forbindelse er det vigtigt at minde 
om, at alle afdelingerne har en kontakt-
person i bestyrelsen, de kan trække på, 
hvis der er spørgsmål eller problemer i 
forbindelse med beboerdemokratiet el-
ler af mere politisk karakter. På SAB ś 

hjemmeside kan man se en fortegnelse 
over, hvilket bestyrelsesmedlem der har 
ansvar for hvilke områder/afdelinger. 

Levering af ungdomsboliger
Som nævnt i artiklen her i bladet om 
ungdomsboliger i SAB, skal SAB om-
mærke en del familieboliger til ung-
domsboliger i de kommende år. På fe-
bruar-mødet vedtog bestyrelsen en ny 
plan for levering af ungdomsboliger. 
Efter den nye plan vil boligerne i højere 
grad blive samlet på færre afdelinger i 
et forsøg på at få en mere blandet bebo-
ersammensætning i netop de afdelinger. 
Det er afdelinger med mange små boli-
ger, som lever op til kriterierne for ung-
domsboliger. Det er håbet, at de unge 
også vil kunne få glæde af at være flere 
unge i samme afdeling.

Udlejning af Strandlodshus 
og Herlev Åhuse
SAB er i færd med at opføre to nye fa-
milieboligafdelinger - Strandlodshus 
med 93 familieboliger og Herlev Åhuse 
med 12 familieboliger. Strandlodshus 
forventes at stå klar til indflytning den 
1. februar 2014 og Herlev Åhuse i okto-
ber 2014. På mødet i april skulle SAB 
vedtage hvem, der skal kunne leje boli-
gerne ved førstegangs-udlejningen. 

SAB vedtog, at beboere i andre SAB-
afdelinger skal have fortrinsret til 50 % 
af boligerne, hvis de er skrevet op på 
den interne venteliste. De resterende 50 
% går til folk, der er skrevet op på den 
eksterne eller almindelige venteliste.

Hvis man er beboer i SAB og er inte-
resseret i en bolig i en af de to nye afde-
linger, kan det derfor være en god ide at 
skrive sig på den interne venteliste.

Servicetjek
Et servicetjek er en gennemgang af bo-
ligen for fejl og mangler, som man kan 
komme til at betale for ved fraflytning. 
SAB ś bestyrelse har besluttet at lade 
det være op til de enkelte afdelinger, 
om man vil tilbyde beboerne et service-
tjek. Det afgøres i det kommende år af 
afdelingsbestyrelserne i samråd med 
ejendomskontoret og driftschefen. 

Et servicetjek aftales med ejendoms-
kontoret og er en ekstra service med 
råd og vejledning. Det kan give en ide 
om omkostningerne ved en fraflytning 
og pege på forskellige ting, man selv 
kan udbedre eller rette op på inden 
fraflytningen.

Vinder af 
SAB-sjov

Vinderen af konkurrencen ”SAB-
sjov” i bladet fra februar 2013 er:

Kim Jensen
Boeslundevej 76
2700 Brønshøj

Præmien er på 300 kr. Tillykke!
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International anerkendelse af Sølund 

Tysk interesse for Teglværkshavnen

Fald i kriminalitet
Nye tal fra Københavns Politi viser et 
markant fald i kriminaliteten i 
Tingbjerg. 

Tallene viser bl.a., at antallet af anmel-
delser af indbrud er faldet med 51 %, 
anmeldelser af trusler og vold er faldet 
med 30 % og anmeldelser af hærværk 
er faldet med 31 %. 

Årsagen til den positive udvikling i 
Tingbjerg skal bl.a. findes i en storstilet 
boligsocial indsats og et velfungerende 
samarbejde omkring de unge i et så-
kaldt ”Tingbjerg Partnerskab”. Partner-
skabet samler pædagoger, lærere, bolig-
selskaber, kommune, de private er-
hvervsdrivende og politi. 

Flere andre udsatte boligområder ople-
ver fald i kriminaliteten. Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter offentlig-
gjorde i en pressemeddelelse den 8. fe-
bruar 2013 tal fra Rigspolitiet, som vi-
ser, at i 21 ud af 34 udsatte boligområ-
der er kriminalitetsniveauet nu lavere 
eller på niveau med 
landsgennemsnittet.

Borgmesterbesøg på 
Bellahøj 
Teknik-og miljøborgmester Ayfer Bay-
kal og overborgmester Frank Jensen 
besøgte Bellahøj i februar måned.  

De var der for at høre om den forestå-
ende renovering af Bellahøj. Læs mere 
om Bellahøj og renoveringen i artiklen 
her i bladet side 12.

KORT NYT

Det tyske magasin ’Die Wohnungs-
wirtschaft’ har i årets tredje udgave 
bragt en længere artikel om SAB’s 
spektakulære boligafdeling, Teglværks -
havnen. 

Magasinet, der henvender sig til beslut-
ningstagere og meningsdannere inden-
for boligudvikling og byggeri bringer 
under overskriften ’København: Bo ved 
vandet’ en længere artikel om boligaf-
delingen, der er speciel ved delvist at 
være opført på søjler i havnebassinet. 

Men artiklen har ikke kun fokus på den 
specielle beliggenhed. At almene boli-
ger i Danmark ‒  eller ’sociale boliger’, 
som de kaldes i Tyskland ‒ kan være så 
attraktive med udsigt over havn og by, 
vækker en del opmærksomhed hos vo-
res naboer mod syd. 

Københavns nye Sølund er omtalt som 
case i artiklen ”Patchwork progress” i 
det internationale tidsskrift ”World 

Health Design”, januar 2013. Artiklen 
går kritisk til udviklingen inden for 
byggeri til ældre og demente og argu-
menterer for, at den er statisk og ikke 
gør brug af den internationale udvik-
ling af viden, der sker indenfor feltet. 

De gode eksempler eksisterer dog – 
heriblandt projektet ”Københavns nye 
Sølund” – og fremhæves som indsigts-
fulde øer i et hav af middelmådighed: 
”However, the most brilliant projects 
and practices still appear to be isolated 
pockets of enlightenment in a sea of 
mediocrity – or worse”.

Vinderprojektet for Københavns nye 
Sølund er skabt af et team bestående af 
Witraz Arkitekter, Entasis og BODL 
Landskab. Det nye plejecenter vil rum-
me ca. 384 boliger og knap 10.000 m² 
serviceareal. Centret opføres i periode 
2013-2017. Bygherre er Københavns 
Kommune og Samvirkende Boligsel-
skaber/v. KAB.

Illustration: Witraz Arkitekter.

Foto: KAB arkiv.
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