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 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand  

 

Kursen skal sættes
Målsætningssætningsprogrammet 
er et væsentligt skrift for SAB. 
Det er her, vi fastlægger de over-
ordnende emner, som vi priorite-
rer at arbejde med i de kommen-
de år, og som er med til at udvikle 
SAB.

Det er derfor vigtigt, at det drøf-
tes ude i afdelingerne, inden det 
forelægges og vedtages på vores 
repræsentantskabsmøde.

Det skal opfattes som nærværen-
de af afdelingerne, og være udfor-
met på en måde, så det ikke bare 
er atter en pjece, som tages frem i 
ny og næ, og kun nævnes ved fest-
lige lejligheder.

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil 
ændre formen, så den bliver mere 
nærværende og et godt arbejdsred-
skab i det daglige arbejde.

De indledende skridt er foretaget. 
Organisationsbestyrelsen har forelø-
bigt udpeget nævnte temaer, som har 
dannet baggrund for drøftelserne

• Pris og kvalitet i balance
• Demokrati, adfærd og værdier
• Kommunikation

Det er et mål, at afdelingsbestyrel-
serne får ejerskab til målsætnings-
programmet, og det var også på 
programmet på vores årlige SAB-
konference i september 2013. 

Der var nogle gode drøftelser og be-
styrelsen fik en masse feedback, som 
vil indgå i det videre arbejde med 
målsætningsprogrammet frem til re-
præsentantskabsmødet i januar 2014.

Således at vi får vedtaget et målsæt-
ningsprogram, som fortsat vil kunne 
udvikle SAB og fortsat vil kunne til-
byde gode, moderne boliger til men-
nesker fra alle samfundsgrupper. 
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Det starter med dig – og din hverdag 

Giv os et snap-shot af livet, der hvor du oplever det. 
Der hvor du er hjemme, der hvor du får gæster, der 
hvor du mødes, der hvor du mærker livet – i, og om-
kring, dit hjem!

Vi skal bruge billeder af hver afdeling i SAB til vores 
nye hjemmeside, og dermed selvfølgelig også din. Vi 
vil gerne vise, hvordan livet er og leves der hvor du 
bor. Derfor, grib din kamera-telefon eller dit gamle 
digitalkamera og skyd nogle smukke, levende, auten-
tiske billeder af livet omkring din afdeling.

Bliver dit billede udvalgt til hjemmesiden, bliver du 
honoreret med 100,- kr. pr. billede. Du kan deltage 
med op til 10 billeder pr. husstand. 

Billederne sendes, med angivelse 
af afdelingens navn, via e-mail til  

fotokonkurrence@bandp.dk  

Vi glæder os til at modtage dine billeder.
Det starter med dig. Og dit kamera.

FOTOKONKURRENCE

Det er hjemmesideudvalget, der fungerer som dommerpanel. De billeder 
som bliver udvalgt og brugt på den nye hjemmeside, vil automatisk være 
berettiget til at modtage honoraret. Der er brug for op i mod 100 billeder, 
så muligheden for at få udvalgt et eller flere billeder er relativ stor. Dom-
merne ligger først og fremmest vægt på, at billedet giver indtryk af hvordan 
livet leves i din boligafdeling. For at præmien i sidste ende kan udbetales, 
kræver det at SAB har fået skriftlig tilladelse til at bruge billedet på hjem-
mesiden. Dette kræver samtykke fra de personer (eller deres forældre, hvis 
der optræder børn/unge under 18 år), der optræder på billedet med synligt 
ansigt. Samtykket gives ved at udfylde en formular som fremsendes, hvis dit 
billede(r) bliver udvalgt.



Heidi Daniels have er udnyttet op-
timalt. Hun bor i Humlevænget i 
Brønshøj i et af de attraktive række-
huse i Samvirkende Boligselskaber. 
Til rækkehuset hører en stribe jord 

Heidis spiselige have
Højbedene bugner af en imponerende variation af grøntsager. 
Heidi Daniel viser, at det er muligt at blive selvforsynende med 
grøntsager i en rækkehushave

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

på cirka 50 kvadratmeter. Alligevel 
har Heidi fået plads til næsten 30 for-
skellige slags grøntsager foruden en 
masse blomster.

”Jeg blev træt af at købe en pose gu-
lerødder i supermarkedet og smide 
halvdelen ud. Nu kan jeg bare hive 
det op, jeg skal bruge hele somme-
ren”, forklarer hun.

Selvforsyning og æstetik går op i en 
højere enhed for Heidi, der er uddan-
net indenfor design. Haven er fyldt 
med små detaljer.

Så mange grøntsager har  Heidi 
fået plads til i haven:
Ramsløg, hindbær, solbær, ribs, brombær, rabar-
ber, jordbær, salatløg, røde løg, gule løg, som-
mer gulerødder, multifarvede gulerødder, majs, 
bønner, ærter, salater (fire slags), spidskål, rød-
beder, pastinak, kålrabi, chilli, tomat, aubergine, 
squash, timian, rosmarin, salvie, oregano, estra-
gon og kartofler.

”Jeg kan godt lide, at man kan gå på 
opdagelse og pludselig finde noget 
interessant. Se for eksempel her”, si-
ger Heidi, dykker ind i en busk og af-
slører klaser af røde ribsbær.  

En plan for haven
Haven er omhyggeligt anlagt, og ind-
delt i zoner, så den kan opfylde man-
ge formål. Og det hele er Heidis eget 
værk. 

Fra stuen træder man ud på terras-
sen, der er skærmet af med hegn mod 
naboen. Her er hyggen i højsædet 
med havemøbler og blomster i kruk-

Tomater og krydderurter bag havebænken.
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ker. Også tomater, squash, græskar 
og krydderurter har fået plads på 
terrassen. 

Tre trin ned fra terrassen har Heidi 
anlagt en bugtet sti, der deler haven 
i to. På den ene side af stien et bed 
med blomster. På den anden side høj-
bede med grøntsager, bærbuske og et 
lille paradisæbletræ, som Heidi i øv-
rigt selv har podet med mistelten. Ba-
gerst i haven er der blevet plads til en 
stribe kartoffelplanter og under halv-
tag er komposten placeret. 

Succes med højbede
”Jeg er stolt af mine grøntsager. Jeg 
havde ikke forestillet mig, at højbe-
dene ville blive så vellykkede. Nu er 
jeg selvforsynende i sæsonen og kan 
også fryse en del ned til vinteren”, 
fortæller Heidi. 

Højbedene kom til sidste år, da 
Heidis interesse for at dyrke grønt-
sager steg. Hun valgte højbede for 
at undgå snegle. Bedene er indrettet 

boere via Miljøministeriet. Det vil 
Heidi arbejde videre med. 

”Jeg går ind for grøn hverdag. Vi er 
nødt til at tænke mere over, hvordan 
vi lever”, siger hun.

med grøntsager, der passer sammen. 
Løg og gulerødder. Forskellige sala-
ter. Rødbeder, spidskål, pastinak og 
kålrabi. Store flotte jordbær. Lige nu 
er bedene dækket med net, så fuglene 
ikke ribber goderne. 

Idé om børnehaver
Heidi vil gerne ryste lidt op i naboer-
nes haveinteresse og særlig børnenes.
”Det kunne være spændende at ind-
rette en stribe børnehaver her. De 
spiselige planter kunne måske ska-
be mere interesse for det grønne. Jeg 
ser dem gå og slå til planterne med en 
pind. Lad os få noget mere frugt og 
nogle æbletræer de kan klatre i”, si-
ger hun.

En nabo har gjort Heidi opmærksom 
på, at det er muligt at søge midler til 
grønne projekter, der involverer be-

Et lille minidrivhus rummer nye salatplanter, som Heidi løbende planter ud i højbedene sommeren igennem. Arbejdsbordet er hjemme
bygget af genbrugsmaterialer. Hunden er Heidis faste følgesvend og hedder Peppe.

På en varm sommerdag er det skønt at ta
ge bad i det fri. Heidi benytter koldt vand, 
men det varmes op af solen i haveslangen, 
som ligger gennem haven.
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Det eneste, du kan se, er underkrop-
pen. Fødderne svæver et lille stykke 
over jorden, mens resten af Michael 
Thomassen er dykket ned mellem ur-
tepotteskjulere, kasser og sække nede 
i en container.

Der er guld i containeren
De tidligere hjemløse, der er flyttet ind i Toften, har stor 
glæde af brugte møbler fra den nærliggende ældreboligafdeling 
Husum Vænge

             Tekst & foto: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk 

”Den her er da meget fin… Den skal 
bare lige vaskes.” Michael er smilen-
de dukket op igen med en rød, højhal-
set pullover i hænderne. Efter at have  
 vurderet trøjen et stykke tid, lægger 
Michael den tilbage i containeren:

”Jeg tror, den er for lille. Den kan en 
anden få glæde af.”

Michael går dog ikke tomhændet fra 
den lille genbrugsplads i Husumvæn-
ge – men det er først og fremmest 
møbler, han leder efter.

Ventetid på møbler
Michael er en af de ti beboere, der er 
flyttet ind i SAB’s nye boligafdeling 
for hjemløse, Toften. Og ligesom de 
fleste af sine nye naboer havde han 
ingen møbler med efter at have boet 
tre et halvt år på gaden.

”Kun to ud af de ti havde lidt møbler, 
da de flyttede ind,” fortæller Toftens 
sociale vicevært Martin Hesselberg, 

Michael udenfor sit lille rækkehus. Et par madrasser 
er i overskud og udgør i sommerhalvåret en lille udesofa.

Toften & Husumvænge
SAB’s nye boligafdeling for hjemløse blev indviet i maj 2013. Dermed 
er der i alt to boligafdelinger for hjemløse i SAB ‒ udover Toften er 
det ’På Sporet’ med 12 boliger i København S. Til begge boligafdelin-
ger er der tilknyttet en social vicevært. Det er Københavns Kommu-
ne, der anviser boligerne til hjemløse.

Husum Vænge er en ældreboligafdeling, der ligger omkring en km. 
fra Toften. Samarbejdet omkring møblerne kom i stand via bolig
afdelingernes tidligere driftschef i KAB, Johnny Hansen. 
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der har hjulpet de nye beboere med 
at finde på plads.

De fleste har mulighed for at få en 
såkaldt ’enkeltydelse’ til det mest 
nødvendige – en seng, et bord, en 
stol. Men det er ikke altid hverken let 
eller hurtigt.

”Ofte tager det nogle måneder, in-
den de får midler til at købe møb-
ler,”  siger Martin og tilføjer, at det jo 
er vigtigt at have en ordentlig seng. 
Derfor er de brugte møbler fra Hu-
sum Vænge meget værdsatte.

En strøm af brugte møbler
I Husum Vænge er der tilsyneladende 
ingen ende på den strøm af møbler, 
der ender på genbrugspladsen.

”Selvom vi bare er en mellemstor 
 boligafdeling med 263 boliger, har vi 
mange fraflytninger. Jeg vil tro om-
kring 70 årligt,” forklarer boligafde-
lingens seniorkoordinator Jeanette 
Christiansen og fortsætter:

”Og der er også mange, der må kas-
sere møbler, når de flytter ind. Ty-
pisk er boligerne her jo ikke så store, 
som dem de kommer fra.”

Møblerne får lov at stå på den lille 
genbrugsplads nogle dage. Så Martin 

Hesselberg laver jævnligt ture til Hu-
sum Vænge med beboerne fra  Toften. 
I dag er det kun Michael, der er med, 
og selv om han allerede har fået de 
mest nødvendige møbler, kan han 
godt finde noget, han kan bruge.

Til tegnegrejet 
Husum Vænges driftsleder Søren 
 Adler Hansen finder nogle små bor-
de frem fra et aflåst genbrugsrum. 

Et lille sybord i teaktræ fanger straks 
Michaels opmærksomhed. Han kører 
fingrene henover det glatte træ.

”Det sybord er da genialt,” siger han 
for sig selv. Han åbner låget og kig-
ger ned:

”Her er mange små rum. Det passer 
perfekt til mine tegneting. Jeg syr og-
så lidt. Det skal bare have lidt olie, så 
skal du bare se …”

Små, gode ting
Dagens høst blev udover det lille sy-
bord en opvaskebakke og en kurv. 
”Små, gode ting,” smiler Michael, 
der tidligere har fået både sovesofa 
og et sort ryatæppe hjem til sit lille, 
toværelses rækkehus.

”Det tæppe er bare så smukt. Jeg 
brugte en hel dag på at gøre det 
rent,”  fortæller Michael og kigger til 
højre og venstre over kanten på sit 
sybord, inden han begiver sig over 
Frederikssundsvej for at gå hjem med 
sit nye møbel.

Hunden Fnuller følger Michael de fleste steder, men bliver dog hjemme, når der skal hentes 
møbler. Sovesofaen er fra Husum Vænge. Collagen over sofaen har Michael selv lavet.

”Det er jo genialt, det sybord”. Michael 
 studerer sit nye fund, flankeret af driftsleder 
Søren Hansen og seniorkoordinator  Jeanette 
Christiansen.
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Seminaret giver afdelingsbestyrel-
serne lejlighed til at lære hinanden at 
kende og udveksle erfaringer med be-
styrelsesarbejdet.

Det største programpunkt på semi-
naret var SAB ś kommende målsæt-
ningsprogram. Afdelingsbestyrelser-
ne blev bedt om at forbedre et oplæg 
fra organisationsbestyrelsen med 10 
% og at komme med forslag til, hvad 
målsætningsprogrammet skal inde-
holde under temaet ”Demokrati, ad-
færd og værdier”. 

SAB på seminar
SAB afholder hvert år et seminar for afdelingsbestyrelses
medlemmer. Seminaret holdes på kursusstedet Klinten i 
Rødvig på Stevns

             Af Anne Mette F. Svendsen, forretningsfører 

John B. Sørensen, formand for SAB, 
siger om årsagen til, at SAB skal ha-
ve et målsætningsprogram:

”Det er vigtigt for en organisation at 
have nogle klare politiske mål at sty-
re efter. Målsætningsprogrammet 
skal hjælpe os med at holde fokus på 
de mål. SAB skal udvikle sig og bli-
ver ved med at være en levende bolig-
organisation.”

Han forklarer også, at bestyrelsen 
lægger vægt på, at målsætningspro-

grammet skal være nærværende for 
afdelingsbestyrelser og beboere i 
SAB:

”Vi vil gerne have, at målsætningspro-
grammet bliver et mere aktivt værk-
tøj, som man kan arbejde med på fle-
re niveauer i organisationen og altså 
ikke kun i bestyrelsen. Derfor prøver 
vi også i det nye målsætningsprogram 
at give nogle anvisninger på, hvordan 
man kan arbejde med målsætninger-
ne i afdelingerne. Og derfor har vi og-
så i højere grad end før, inddraget af-
delingsbestyrelserne i arbejdet.”

Men hvad med realiseringen? Lene 
Vennits, kundechef i KAB, fortæller 
hvordan det gribes an:

”Organisationsbestyrelsen og afde-
lingsbestyrelserne vil – bistået af ad-
ministrationen i KAB – arbejde stra-
tegisk for, at det man vil, også bliver 
virkelighed. Det fornemme ved det 
nye målsætningsprogram er, at man 
har forsøgt at få afdelingsbestyrelser-
ne med, og at afdelingsbestyrelser-
nes holdninger afspejler sig i målsæt-
ningsprogrammet.

Vi arbejder med en opdeling af mål-
sætningsprogrammet, så man kan 
se, hvad der er organisationsbesty-
relsens ansvar, og hvad der er afde-
lingsbestyrelsernes og beboernes an-
svar. For hvis man ikke adresserer de 
ting, bliver det bare et skønmaleri i 
en pamflet.”

Her kan du læse hvad afdelingsbesty-
relsesmedlemmer syntes om at delta-
ge i seminaret og hvad de synes der 
skal lægges vægt på i SAB ś kommen-
de målsætningsprogram:

 Christen Mors og Lissi 
Holm Meiner. Der er også tid 
til uformel snak med sin forret
ningsfører

 Rogert Munzberg viser 
rundt i AlmenBolig+ afdelingen 
Ravnsborg
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Øjvind Hylsebeck Pedersen, 
afdelingsbestyrelsen i 
Falsterbo:
Hvad fik du ud af at deltage på SAB´s 
seminar?

Jeg har været med et par gange og sy-
nes jeg får en masse inspiration – bå-
de fra programmet, men mindst li-
ge så meget fra de andre deltagere. 
Jeg får at vide hvad de arbejder med, 
hvad de har gjort i konkrete situa-
tioner, og hvad de har af erfaringer. 
Klinten er en perfekt ramme at hol-
de sådan et seminar i. Det indbyder 
til at komme hinanden ved og bruge 
de uformelle situationer til at få talt 
sammen.

Hvad synes du, at det er særligt vig
tigt, at SAB arbejder med i de kom
mende år?

Jeg synes det er vigtigt, at arbejde 
med den måde, man møder hinan-
den på som beboere. Det er vigtigt 
at møde hinanden med imødekom-
menhed og en positiv indstilling. Når 
man f.eks. skal forklare en beboer, at 
man ikke må smide pizzabakker i af-
faldsskakten er det vigtigt, at man 
gør det på en pæn måde. Det betyder 
også meget at blive godt modtaget, 
når man flytter ind i afdelingen – at 
der er nogen, der hilser på en og siger 
velkommen.

Najat Mani, afdelingsbesty
relsen i Stefansgård
Hvad fik du ud af at deltage på SAB´s 
seminar?

Jeg synes, jeg fik rigtig meget infor-
mation med hjem. Det er godt at hø-
re om, hvad der rører sig i de andre 
afdelinger, hvordan de løser deres 
problemer. Vi snakkede blandt andet 
om, hvordan vi kan gøre det bedre og 
mere rart at bo i en almen afdeling.

Hvad synes du, at det er særligt vig
tigt, at SAB arbejder med i de kom
mende år?

Forståelse for hinanden. Både gamle 
og nye beboere, svage beboere og be-
boere, der ikke taler så godt dansk. 
Alle må gerne tænke over, hvordan 
man kan gøre noget selv, for at det 
bliver et godt sted at bo. Hvis der 
f.eks. bliver spillet høj musik, så få det 
sagt til hinanden på en ordentlig må-
de, i stedet for at gøre det til en stor 
sag med breve til KAB. Og hvis en be-
boer ikke taler så godt dansk, så giv 
dig tid til at forklare de små ting, som 
kan være svære at finde ud af.

Jeg synes også, vi skal arbejde med, 
hvordan vi breder budskabet ud om 
det fælles ansvar for boligafdelingen. 
Selvom det lyder abstrakt, er vi alle 
sammen medejere af vores afdeling. 
Hvordan får vi det budskab ud på al-
le niveauer? Det kan være et møde el-
ler en fællesspisning for en opgang, 
hvor man snakker om det. 

Annette Davidsen, afdelings
bestyrelsen i Rebildhuse
Hvad fik du ud af at deltage på SAB´s 
seminar?

Jeg synes, det var det bedst planlag-
te seminar, jeg har deltaget i. Det var 
meget vedkommende og alle folk var 
så interesserede og spørgelystne. Det 
var også meget rart og intenst, for-
di vi var i de omgivelser, hvor vi kun 
er os fra SAB og kommer tættere på 
hinanden.

Hvad synes du, at det er særligt vig
tigt, at SAB arbejder med i de kom
mende år?

At få beboerdemokratiet til at blive 
tydeligere og mere interessant. Jeg var 
på et tidspunkt til en konference, hvor 
Peter Aalbæk holdt et oplæg og  råbte: 
”Beboerdemokratiet er dødt! Hvad vil 
I gøre ved det?” Jeg synes nu ikke, han 
har helt ret, det er jo derfor, jeg sid-
der her. Men jeg kunne godt tænke 
mig, at SAB arbejdede med, hvordan 
vi kunne gøre det mere interessant, så 
nogle flere ville deltage.

Besøg i AlmenBolig+ 
Programmet på dette års SAB semi
nar bød på et kig på en ny boligtype, 
der er udviklet af KAB, kaldet Al-
menBolig+. 

På vej ned til Stevns gjorde bussen 
et stop i Køge for at besøge afdelin-

Øjvind Hylsebeck Pedersen Najat Mani Annette Davidsen og Jørn Pedersen

Fortsætter side 11
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Kim fylder vandkanden og bærer den 
fra sin bolig på 7. etage og ud på den 
store fælles tagterrasse i Brohuset. 
Han har båret mange vandkander 
denne sommer for at holde liv i plan-
terne i de store plantekasser. Varmt 
og tørt har det været. Det ses på 
planterne, men de fleste lever endnu. 

I Ørestad bor man højt og tæt. Det 
gælder også Brohuset. Gårdrummene 
er små, men til gengæld er huset for-
synet med fællesarealer i højden. Her 
er fire fælles tagterrasser og en stor-
slået udsigt over Ørestad og Køben-

Grønne tagterrasser
Beboerne i Brohuset har indrettet de fælles tagterrasser med 
 planter og står selv for at passe de grønne fællesarealer i højden

             Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

havn. Det er beboerne, som passer 
planterne på de fire tagterrasser, og 
der er udpeget en ansvarlig for hver 
terrasse. 

Nogle etager under Kim har Klaus 
Lynghøft Nielsen rullet den gule ha-
veslange ud og sluttet vandet til. Han 
slipper for at bære vandkander, men 
her er også flere planter. Og husets 
noget specielle arkitektur betyder, 
at denne terrasse er overdækket af 
en bro, hvilket gør det svært for Vor 
Herre at hjælpe til med vandingen.

Terrasseansvarlige
Udover at være ansvarlig for at passe 
en af tagterrasserne er Klaus Lyng-
høft Nielsen også formand for besty-
relsen. 

”Det første jeg sagde, da jeg kom ind 
i bestyrelsen, var: ’Vi bliver nødt til at 
gøre noget ved terrasserne’. Dengang 
stod der ét forkølet træ i hele denne 
store blomsterkumme”, forklarer han 
og slår ud med armene mod det i dag 
så frodige og grønne centrum på ter-
rassen. Der blev nemlig gjort noget 
ved det. Beboerne indkøbte planter 

Klaus Lynghøft Nielsen, formand for bestyrelsen, i aktion med haveslangen. I plantekassen vokser blandt andet lavendel, dværgsyren 
samt forskellige græsser og stedsegrønt.
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for 10.000 kr., og nu bliver de passet 
og plejet af  de ansvarlige.

”Jeg bruger rimelig meget tid på 
kummerne. Vander. Fjerner ukrudt. 
Nogle af mine naboer har undret sig, 
når jeg går og vander. Mange tror ik-
ke, at man selv skal gøre noget, når 
man bor til leje”, forklarer Klaus.
For bestyrelsen har det været vigtigt, 
at inddrage flere beboere i pasningen 
af planterne.

”Vi prøver at gøre meget for at gø-
re det hyggeligt at bo her, så flere be-
boere vælger at blive. En del beboe-
re har brugt det som transitsted. Vi 
vil selvfølgelig hellere have flere, som 
bor her af lyst og engagerer sig”, si-
ger Klaus. 

Middag med udsigt
På syvende etage lader Kim vand-
kanden få en pause ved havebordet 
og fortæller om det sociale liv, terras-
sen er ramme om:

”Mange af de unge børnefamilier spi-
ser heroppe. Og om fredagen duk-

gen Ravnsborg, som er en ny Almen-
Bolig+ afdeling med 70 boliger under 
Sydkystens Boligselskab.

AlmenBolig+ opføres typisk som 
rækkehuse i mindre afdelinger. For-
målet er at bygge moderne familiebo-
liger til en rimelig leje. For at opnå en 
lav husleje er der bl.a. tale om enkle, 
præfabrikerede boliger, hvor basisin-
stallationer som køkken og bad na-
turligvis er etableret, men hvor bebe-
boerne med en udvidet råderet selv 
kan opføre skillevægge og udbygge 
køkkenet, hvis de ønsker det. Boli-
gerne er desuden bygget efter energi-
klasse 2020, hvilket betyder at ud-
gifter til opvarmning er lavere end i 
andre bebyggelser.

Beboerne slår selv græs
Noget af det, der især optog de besø-
gende fra SAB var spørgsmålet om 
vedligeholdelse. En af de ting der er 
sparet på for at holde huslejen nede 
i AlmenBolig+ bebyggelser er nem-
lig ”de grønne og blå mænd” – ejen-
domsfunktionærerne.

Formanden for Ravnsborg – Rogert 
Munzberg – fortalte, hvordan bebo-
erne i afdelingen selv tager sig af de 
opgaver, der normalt udføres af ejen-
domsfunktionærerne. De holder ar-
bejdsdage og sørger selv for at ringe 
efter håndværkere. Alle bliver nødt 
til at bidrage til renholdelsen. Da de 
anlagde deres græsplæne i Ravnsborg 
var alle børnene f.eks. med til at sam-
le sten op i deres små spande, og ef-
ter at de har indkøbt en havetraktor 
er der nærmest rift om at få lov til at 
slå græsset. 

Beboerne indgår i et turnus system 
opdelt i grupper efter husnumre, som 

skiftes til at tage en tørn. Det eneste, 
afdelingen har valgt at købe sig fra, 
er snerydningen. 

Blandt deltagerne fra SAB var der en 
vis skepsis overfor om engagemen-
tet for græsslåning vil blive ved med 
at holde, og om man kan pålægge al-
le at deltage i arbejdsopgaverne. An-
dre mente, at det netop kan være med 
til at skabe et ansvar for ens egen be-
byggelse, at man selv skal deltage i 
renholdelsen og vedligeholdelsen, og 
at det kan være med til at styrke fæl-
lesskabet.

SAB følger udviklingen i AlmenBo-
lig+ konceptet, men har endnu ik-
ke besluttet at opføre et byggeri efter 
denne model.

ker folk op efter arbejde med en fla-
ske rødvin og bliver til solen går ned. 
Udsigten den er speciel. Man kan se 
det på folk. De smiler fra øre til øre, 
når de kommer herop”.  

Indsatsen for at skabe fællesskab om-
kring terrasserne ser ud til at være 
populær. Bestyrelsen har oprettet et 

idéværksted på Brohusets hjemmesi-
de. Her kan beboerne stille forslag. 
Nogle har foreslået, at der indkøbes 
fælles grill og solstole til terrasser-
ne. Inde på hjemmesiden kan bebo-
erne stemme på de enkelte forslag, og 
hvis der er stor tilslutning, vil besty-
relsen forsøge at rumme de nye ind-
køb i budgettet. 

Du kan se oplæggene fra SAB-
seminaret på SAB ś hjemme-
side: www.sab-bolig.dk under 
”Om SAB”.

SAB på seminar
Fortsat fra side 9

Kim Kastrup (th.) og Klaus Lynghøft Nielsen på tagterrassen på 7. sal i Brohuset.
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Døren hænger lidt skævt i camping-
vognen, der holder foran Netto på 
Stærevej. Den er lille, gammel og 
fyldt med klistermærker. Det er svært 
at forestille sig, at vognen kan danne 
ramme for en danseforestilling. Men 
det kan den sagtens ifølge koreograf 
Pernille Garde.

”Nu er dans og bevægelse jo meget 
andet end ’Vild med dans’. Man kan 
sagtens lave en spændende forestil-
ling, selvom pladsen er trang”, smiler 
Pernille, der sammen med komponist 
Martin Pedersen og en skål små kager 
sidder i sofaen i campingvognen. 

Her har de siddet på hverdagene de 
første uger af september og inviteret 
nysgerrige og fortælleglade beboere 
indenfor.

De søde og de barske
Mange beboere fra området har lagt 
vejen forbi og fået en snak, en små-
kage og måske fortalt deres histo-
rie. Der har været søde, sjove og også 
barske historier. Om eksportchauf-
føren, der blev syg og i stedet starte-

             Af Christian Heilesen, økonomisk konsulent

Kulturen tager på camping
I september har beboerne i Fynshuse og de omkringliggende 
boligafdelinger haft mulighed for at få omsat deres personlige 
historie til en danseforestilling − i en campingvogn

             Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk 

de en klub for utilpassede unge. Om 
kvinden, der blev lokket ud i prosti-
tution og manden, der har boet he-
le sit liv i Fuglekvarteret og hver søn-
dag spiser frokost med en ven.

”Vi har mødt mange forskellige men-
nesker og fået rigtigt fine historier,” 
fortæller Pernille og fortsætter:

”Det har været en fantastisk oplevel-
se at komme så tæt på et fremmed 
menneske på få minutter. På den må-
de er den lille campingvogn den per-
fekte ramme. Den skaber tryghed og 

I København har jeg hjemme
Et udvalg af de historier, beboerne har fortalt til kunstnerne, indgik i 
en danseforestilling torsdag den 19. september i campingvognen.  Fire 
dansere bevægede sig til historierne og den musik, Martin havde kom-
poneret til lejligheden. Der kunne være fire tilskuere ad gangen. Det 
blev et tilløbsstykke, hvor folk drak kaffe og snakkede i et telt ved 
campingvognen, mens de ventede på at komme ind til ekstraforestil-
lingerne. 

Det er Københavns Musikteater, der står bag initiativet – 
i alt har seks campingvogne med kunstnere holdt i 12-13 
bydele i august og september. 

Scan koden og se mere om projektet (QR kode) 

giver associationer til noget kendt og 
rart.”

Alle har en historie
En ældre kvinde kigger forsigtigt ind 
ad døren. 

”Goddag, kom indenfor,” siger Mar-
tin. 

Kvinden hedder Katrine og har bo-
et i Fynshuse i næsten 50 år. Katrine 
undrer sig over, hvad den gamle cam-
pingvogn laver på Stærevej. Hun un-
drer sig ikke mindre, da hun hører, 
at Pernille og Martin planlægger en 
danseforestilling i vognen. 

Katrine mener ikke, hun har en hi-
storie at fortælle. Men efter lidt tid 
fortæller hun både om sin ungdom 
på Færøerne, om de røde lygter i vin-
duerne, som hun ikke kendte betyd-
ningen af, da hun flyttede til Vester-
bro i 60’erne og om den legendariske 
kaffeklub, der gennem 15 år var mø-
destedet for nogle sjove og hårdføre 
kvinder i Fynshuse. 

”Alle har en historie,” konstaterer 
Pernille, da Katrine er gået igen for 
at købe ind.

Pernille, Martin og 
Katrine foran Kul
turens campingvogn , 
der vakte en del 
 opmærksomhed i 
 kvarteret.
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Forhøjelse af bidrag til 
 disposi tionsfonden 
− Hvorfor nu det?
Afdelingerne betaler bidrag til SAB’s dispositionsfond og modtager 
støtte retur. Læs om årsagen til at bidragene nu skal stige

             Af Christian Heilesen, økonomisk konsulent

Folketinget vedtog den 14. marts 
2013 en ændring af den gældende lov-
givning, der indebærer en anderledes 
solidarisk fordeling af udgifter til af-
delingernes tab ved fraflytning. 

Udgifter til uforholdsmæssigt store 
tab skal fra 1. april 2013 (hvor loven 
er trådt i kraft) dækkes af SAB’s dis-
positionsfond, hvis der er midler nok 
i denne og ikke længere af afdelinger-
ne selv.

Uforholdsmæssige store tab i afdelin-
gerne er fastsat til at være 316 kr. pr. 
lejemålsenhed – opgjort total for af-
delingen og ikke per sag. Dette vil 
sige, at for en afdeling med 100 le-
jemålsenheder vil alt tab vedrøren-
de fraflytning, der overstiger 31.600 
kr., skulle dækkes af dispositionsfon-
den. Beløbet på de 316 kr. reguleres 
en gang årligt efter stigningen i net-
toprisindekset for april.

Alle for én
Det solidariske aspekt består i, at al-
le afdelinger, i henhold til bekendt-
gørelsen, skal bidrage til disposi-
tionsfonden, hvorimod det kun er 
afdelinger med fraflytningsudgifter, 
der overstiger 316 kr. pr. lejemålsen-
hed, som modtager tilskud fra dispo-
sitionsfonden. 

Højere bidrag
For at dispositionsfonden skal kunne 
dække de nye udgifter til afdelinger-
ne, blev det samtidigt vedtaget at for-
høje afdelingernes bidrag til disposi-
tionsfonden.

Bidraget er således forhøjet til 549 kr. 
pr. lejemålsenhed og indtil den dispo-
nible saldo i SAB’s dispositionsfond 
udgør 5.480 kr. pr. lejemålsenhed 
skal alle afdelinger indbetale bidrag. 
Dette svarer til en stigning på 318 kr. 
pr. lejemålsenhed årligt. 

SAB’s disponible dispositionsfond 
udgjorde 2.398 kr. pr. lejemålsenhed 
(ialt ca. 22 mio. kr.) pr. 31. juli 2012.

Betaling via huslejen
Bidraget til dispositionsfonden vil 
blive opkrævet over huslejen sam-
men med resten af driftsudgifter-
ne. Dette vil sige, at stigningen pr. 
m² gennemsnitlig vil være ens for al-
le lejemål, mens stigningen pr. må-
ned vil afhænge af lejemålets størrel-
se. 90 m² vil totalt skulle betale mere 
end 60 m². Stigningen vil blive indar-
bejdet i budgetterne, der er gældende 
fra 1. august 2014. For regnskabsåret 
2013/2014 vil det forhøjede bidrag 
fremgå som en merudgift på kontoen 
for bidrag til dispositionsfonden.  

Dispensation
SAB har valgt at søge om dispensa-
tion fra ordningen, således at bolig-
organisationen ikke automatisk skal 
dække tab ved fraflytning via dispo-
sitionsfonden. Dispositionsfondens 
disponible saldo giver SAB mulighed 
for at søge dispensation.

Det betyder dog ikke, at der ikke vil 
blive udbetalt tilskud til nødlidende 
afdelinger med store tab til fraflyt-
ning, men kun, at SAB selv kan be-
stemme, hvilke afdelinger og i hvilket 

omfang, der skal bevilliges tilskud, 
altså ligesom i dag.

Ved en eventuel dispensation vil af-
delingerne stadig skulle indbetale 549 
kr. pr. lejemålsenhed.

SAB’s dispositionsfond: 
Hvor kommer pengene fra? 
Og hvad bruges de til?

Afdelinger under SAB

Bidrag til dispositionsfonden
Ydelser udamortiserede lån*

SAB’s Dispositionsfond

Afdelinger under SAB

Udlæg til afdelinger
Tilskud til afdelinger

Tilskud til tab ved lejeledighed
Tilskud til tab ved fraflytning

* Udamortiserede lån betyder, at lånene er 
betalt ud. Ydelserne på de udamortiserede 
lån indbetales til dispositionsfonden.
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Vinder af  
SABsjov

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

Jesper Larsen
Meteorvej 64
2730 Herlev

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Den daglige politiske ledelse vareta-
ges af organisationsbestyrelsen, som 
mødes minimum seks gange om året. 
Siden udgivelsen af det sidste num-
mer af SAB-bladet har der været af-
holdt to bestyrelsesmøder, den 14. ju-
ni og den 26. september 2013.

Godkendelse af budgetter
På juni-mødet godkender bestyrel-
sen hvert år alle de budgetter, der er 
vedtaget på afdelingsmøderne i lø-
bet af foråret. Budgetterne træder i 
kraft 1. august 2013. Hvis enten afde-
lingen eller organisationsbestyrelsen 
nedstemmer budgettet, skal det ind-
bringes for kommunen. I år blev al-
le budgetter godkendt, bortset fra de 
afdelinger, hvor ingen eller kun 1 be-
boer mødte op til afdelingsmødet. 
Det er hvert år tilfældet i enkelte af-
delinger. I disse afdelinger godkender 
organisationsbestyrelsen budgettet.

Familieboligernes budgetter – og 
dermed husleje – steg i gennemsnit 
kun 1,64%, hvilket er et lille fald i 
forhold til sidste år, hvor den gen-
nemsnitlige stigning for familiebo-
ligerne var på 1,8% (i 2011/2012 var 
stigningen på 2,88%). Ældreboligerne 
steg med 1,25% i gennemsnit og ung-
domsboligerne med 2,11%.

SAB ś nye målsætnings
program
SAB skal på det næste repræsentant-
skabsmøde den 27. januar 2014 ved-
tage et nyt målsætningsprogram for 

Nyt fra bestyrelsen

SAB ś arbejde i de kommende år. 
Som man kan læse om andre steder 
i dette nummer af SAB-bladet, fore-
går arbejdet med at formulere det nye 
målsætningsprogram på flere niveau-
er. Men det er organisationsbestyrel-
sen, der udstikker rammerne, og på 
stort set alle møder i 2013 bliver mål-
sætningsprogrammet bearbejdet. 

Det begyndte med et seminar i for-
året, hvor de tre overordnede tema-
er for målsætningsprogrammet blev 
formuleret. På juni-mødet blev den 
overordnede vision for målsætnings-
programmet og det første tema, som 
hedder ”Pris og kvalitet i balance” 
diskuteret og kogt ind til et oplæg, 
der kunne præsenteres for afdelings-
bestyrelserne på SAB ś seminar på 
Klinten. Afdelingsbestyrelserne kom 
med inputs til det andet tema i mål-
sætningsprogrammet, som handler 
om ”Demokrati, adfærd og værdier” 
og dette oplæg blev diskuteret på or-
ganisationsbestyrelsens møde den 26. 
september. 

Det tredje tema ”Kommunikation 
i centrum” vil blive behandlet på et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde i ok-
tober og i november er det forvent-
ningen, at der kan ligge et endeligt 
udkast til en sidste behandling inden 
organisationsbestyrelsen kan indstil-
le et spritnyt målsætningsprogram til 
repræsentantskabet i januar 2014.

Ny hjemmeside
Der har fra flere sider været udtrykt 
ønske om en ny og mere tidssvarende 
hjemmeside for SAB. Organisations-
bestyrelsen bad allerede i forbindel-
se med sidste års budget om at få lagt 
midler ind til at få udarbejdet en ny 
hjemmeside. Også den tilfredsheds-
undersøgelse, der blev gennemført i 
2012 pegede på, at der er behov for 
en ny hjemmeside, som kan profilere 

SAB og på en mere overskuelig måde 
kan hjælpe afdelingsbestyrelser, be-
boere og kommende beboere ind på 
relevante sider, hvor de kan finde de 
oplysninger, de har brug for.

SAB har hyret et web-bureau til at 
udvikle hjemmesiden. De har ana-
lyseret brugen af den nuværende 
hjemmeside og interviewet beboe-
re, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, 
ejendomsfunktionærer og ansatte i 
KAB om deres behov og ønsker til en 
ny hjemmeside. På bestyrelsens møde 
i september præsenterede de deres re-
sultater og kom med et oplæg til den 
nye hjemmeside.

 Af Anne Mette Svendsen, forretningsfører og John B. Sørensen, formand

Hvis du vil vide mere om, hvad or-
ganisationsbestyrelsen  arbejder med, 
kan du finde referaterne fra organi-
sationsbestyrelsens møder på SAB ś 
hjemmeside  www.sab-bolig.dk under 
Om SAB/bestyrelsen.  Referaterne 
bliver lagt på hjemmesiden, når 
de er godkendt af organisations-
bestyrelsen.
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I Vanløse er flere ejendomskontorer 
slået sammen i to såkaldte driftsfæl-
lesskaber.

Jyllandshuse, Holmehusene og Løn-
struphuse har nu fælles ejendoms-
kontor med base i Jyllandshuse og 
med Martin Falkenberg som fælles 
driftsleder.

Jydeholmen, Rebildhuse og Him-
merlandshuse har nu fælles ejen-
domskontor med base i Jydeholmen 
og med Leon Rasmussen som fælles 
driftsleder. 

Mindeord for 
Lizzi Andersen
Det var med stor sorg, at SAB 
modtog meddelelse om, at vores 
mangeårige medlem af SAB’s 
bestyrelse og tidligere formand 
for Bispebjerg Terrasser var af-
gået ved døden. Lizzi blev be-
gravet fra Grundtvigs kirken 
torsdag den 6. juni 2013.

Lizzi var et skattet medlem af 
bestyrelsen og en stor forkæm-
per for  beboerne. Altid med sit 
hjerte på rette sted. En af Lizzis 
mærkesager var, at alle beboe-
re skulle føle sig velkommen og 
godt behandlet i SAB. 

Lizzi vil blive husket som en 
god kammerat af alle i SAB.
Æret være hendes minde.

John B. Sørensen, 
formand

Kort Nyt

Sætter du bolig i stand? Måske kan 
du få tilskud.

Beboere i lejeboliger kan få tilskud 
til håndværkerudgifter, når boligen 
skal sættes i stand. Tilskuddet gælder 
beboere, der anvender den individu-
elle råderet eller istandsætter for egen 
regning. 

Spørgsmål og svar om servicefra-
draget

Hvem kan få tilskud? Beboere over 
18 år med Folkeregisteradresse i bo-
ligen.

Hvor meget kan du få i tilskud? 
15.000 kr. i fradrag pr. person i hus-
standen.

Hvad kan du få tilskud til? Arbejder 
omfattet af den individuelle råderet, 

Fælles ejendoms
kontorer

Det var en af de sommerdage, hvor 
varmedisen lå tungt over det danske  
land. Kundechef Lene Vennits var 
 inviteret til ældreboligafdelingen 
Livornoparken på Amager for at ven-
de forskellige emner med formanden 
og driftschef Søren Pedersen. 

I Livornoparken blev kundechefen 
meget begejstret over beboernes sans 
for at passe og pleje de mange blom-
sterkrukker, der pryder terrasser og 
gårdrum. Og ikke mindst over den 
måde beboerne forstår at nyde ude-
livet sammen. 

Livornoparken 
 blomstrede

Livornoparken i fuldt flor (Foto: Lene 
Vennits)

 SAB-bladet
Udgivet af:
Samvirkende Boligselskaber
Oktober 2013

Adresse:
SAB
c/o KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Telefon: 33 63 10 00 
Telefax: 33 63 10 05

Redaktion: 
Flemming Balle, John B. Sørensen 
(ansvarshavende), Stig Torp Kaspersen, 
Kjeld Poulsen og Anne Mette F. Svendsen

Layout: 
Tine Christoffersen

Tryk: 
Litotryk København A/S

Oplag:  
9.300  
SAB-bladet uddeles til ca. 8.300  
husstande i Samvirkende Boligselskaber

Forsidefoto: 
Annette Sadolin

Spar penge når du forbedrer din bolig

som du selv bestiller og betaler samt 
istandsættelse for egen regning. Til-
skuddet gives kun til lønudgifter – 
ikke materialeudgifter.

Hvor længe gælder ordningen? 2013-
2014 (med tilbagevirkende kraft for 
2013).

Krav for at få tilskud? Arbejdet skal 
udføres af et momsregistreret firma.
Hvordan udbetales tilskuddet? Du 
indberetter selv lønudgiften for det 
udførte arbejde på skat.dk. Fradra-
get gives som et ligningsmæssigt fra-
drag på selvangivelsen. 

Servicefradraget blev sat i gang som 
en konsekvens af Folketingets Bo-
lig Job-ordning 2011-12. Nu er ord-
ningen genindført som led i Vækst-
plan DK. Læs mere om ordningen på 
www.skat.dk 

 asa
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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 sidentil:
KAB, Vester Voldgade 17, 1552 Kbh.V,
senest  Fredag den 20.december 2013 
Mærk kuverten “SAB-sjov”.

C
O

PY
R

IG
H

T:O
LES

FO
R

LA
G

&
T

EG
N

EST
U

E
(3-2013)

OPGAVE 2: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her:

SAB
sjov

- for hele familien

OPGAVE 3: Om Søren Kierkegaard   
I år fejres den verdensberømte dansker Søren Kierkegaard
over alt i landet. Prøv om du kan besvare de stillede 
spørgsmål med et “JA” eller “NEJ”.
Løser du opgaven pr. e-mail, så skriv opgavenummer efterfulgt af svar.

Der er fire forskellige opgaver, som nok mest er for store
børn og voksne.Voksne skal løse alle opgaver for at deltage i
lodtrækningen om gevinst. Hvis man er barn og går i skole,
skal man løse mindst to af opgaverne. Hvis man ikke går i
skole endnu, behøver man kun at have “hjulpet” en voksen
eller sin storebror for at deltage.

1.)
?råirerjefivlesdøfsnahrofterå-002tedrE

2.) Blev han gift med Regine?

3.) Brugte han udtrykket “spidsborgeren”?

4.) Boede han i korte perioder i Maribo?

5.) Levede han på samme tid som H.C.Andersen?

9.) Udgav han et blad, der hed “Øjeblikket”?

10.) Ligger han begravet på “Vestre Kirkegaard”?
OPGAVE 1:
Hvor gammel blev 
Søren Kierkegaard?  
Hvis du allerede ved det, så kender 
du umiddelbart svaret.
Ellers kan du regne det ud, ved at 
lægge tallene sammen. Bemærk, at 
et tal godt kan være spejlvendt.
Skriv dit svar i hatten, hvis du sen-
der dine besvarelser med posten.
Hvis du sender pr. e-mail, skal du 
blot skrive hans alder.

6.) Har han skrevet skuespillet “Den stundesløse”?

7.) Har han taget teologisk embedseksamen?

8.) Var han “vild” med operaen om “Don Juan”?

OPGAVE 4: Den største tværsum
Kig på tallene på en urskive, og prøv om du kan 
finde det talpar, som giver den største tværsum.
Det skal understreges, at det skal være to tal som 
ligger lige umiddelbart efter hinanden på urskiven.
(Se helt bort fra de to visere – de er kun dekoration).

Skriv tal-parret her
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