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 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand  

 

Så er vi på vej
Sidste år vedtog repræsentant
skabet, at der skulle afholdes en 
tilfredshedsundersøgelse. Resul
tatet blev præsenteret på repræ
sentantskabsmødet den 24. janu
ar i år.

Jeg vil gerne takke udvalget for 
et godt og grundigt stykke ar
bejde.

Hovedkonklusionerne er, at det 
går godt, og at der generelt er til
fredshed med FOÁs og KAB ś 
ydelser til afdelingsbestyrelserne.

Men, der er jo altid noget som er 
værd at arbejde videre med. Efter en 
god debat på repræsentantskabsmø
det, blev man enige om, at arbejde 
videre med to hovedtemaer: 

Driften – hvor der skal arbejdes vi
dere med dialogen og indbyrdes 
sammenhæng mellem markvan
dring og langtidsbudget samt spar
ring vedrørende drift og vedligehol
delse.

Demokratiet – hvor det skal under
søges, hvad beboerdemokraterne ef

terspørger samt arbejde med, hvor
dan kan forbedre samarbejdet med 
og betjeningen af beboerdemokra
tiet.

Begge grupper skal bestå af med
lemmer fra afdelingerne og admini
strationen.

Jeg ser frem til at få belyst oven
nævnte emner, og er sikker på, at 
vi sammen kan gøre en forskel og 
få en endnu bedre dialog, til gavn 
 både for os beboerdemokrater og 
administrationen. 

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk  
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Årets beboerhøjskoler går til Fyn, 
hvor to smukke steder er udvalgt til 
at danne ramme en uforglemmelig 
ferie for deltagerne. Beboerhøjskole 
handler om oplevelser, fællesskab og 
afslapning. Blandt de mange tilbud 
om aktiviteter er vandreture, fore-
drag, teater, sang og udflugter til se-
værdigheder i omegnen. 

Seniorhøjskole på 
Gl. Avernæs
Gl. Avernæs på Sydfyn er målet for 
seniorhøjskolen. Seniorhøjskolen er 
for beboere, der er fyldt 50 år. Den 
finder sted fra søndag den 23. juni til 
lørdag den 29. juni 2013. 

Sinatur Hotel Gl. Avernæs ligger på 
den lille halvø Agernæs med vand på 
begge sider og en betagende udsigt 
over Helnæs Bugten. Læs mere på 
www.gl-avernaes.dk

Familiehøjskole på 
Ryslinge Højskole
Ryslinge Højskole er igen i år målet 
for familiehøjskolen. Højskolen af-
holdes fra lørdag den 27. juli til fre-
dag den 2. august 2013. Familiehøj-
skolen er for alle – uanset om du har 
din familie med eller ej.

Ryslinge Højskole er smukt beliggen-
de ved Ringe på Fyn og byder på en 
bred vifte af højskole-aktiviteter for 
hele familien. Læs mere om Ryslinge 
Højskole på www.ryslinge.nu

Tag med til Fyn
Som beboer i Samvirkende Boligselskaber får du tilbud om et 
 enestående ferieophold med indhold. I år inviteres du på beboer
højskole på Ryslinge Højskole eller Gl. Avernæs på Fyn. 

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk  

Pris og tilmelding
Prisen for at deltage er den samme på 
senior- og familiehøjskolen:
Voksne 3.300 kr./Børn 1.500 kr./Til-
læg for enkeltværelse 500 kr. 

Tilmeld dig på www.kab-bolig.dk 
under ’Beboere’ – ’Beboerhøjskoler’ 
via tilmeldingsblanketten. Her finder 
du også programmer for opholdene 
og oplysninger om muligheden for at 
søge friplads. 

Rettelse: I sidste nummer af SAB- 
bladet blev beboerhøjskolerne om-
talt under ”Nyt fra Bestyrelsen”. Her 
fremgår det, at SAB yder et tilskud på 
1.000 kr. pr. deltager. Dette tilskud er 
fratrukket den oplyste pris på 3.300 
kr. En opmærksom læser gjorde re-
daktionen opmærksom på denne mu-
lighed for misforståelse af prisen, som 
vi hermed håber at have opklaret.  

Gl. Avernæs er ramme om årets senior
højskole.

Sidste års familiehøjskole på Ryslinge 
Højskole var en stor succes.
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Strandlodsvej 
godt på vej

Realdanias kampagne DET GO-
DE BOLIGLIV har afsæt i de almene 
 boligorganisationers lange og stærke 
tradition for at skabe gode rammer 
for fællesskab og et godt naboskab 
med plads til alle. 

Målet med kampagnen er at bidra-
ge til nytænkning af de fysiske ram-
mer omkring livet i de almene bo-
ligbebyggelser. Realdania har med 
DET GODE BOLIGLIV afsat i alt 
100 mio. kr. til nyskabende projek-
ter, hvor de første projekter er under 
opførelse. Der er afsat 70 mio. kr. til 
kampagnens anden og sidste ansøg-

KORT NYT

100-års fødselar

Doris Andersen fyldte 100 år 
og blev fejret med maner.

Husum Vænge sendte flaget til tops 
lørdag den 12. januar 2013 for Doris  
Andersen, som kunne fejre sin 100 
års fødselsdag.

Doris blev fejret med sang, taler og 
lækker mad i Husum Vænges festsal 
med hele familien og mange venner 
og bekendte. 

I anledning af den runde dag modtog 
Doris et lykønskningsbrev fra Dron-
ning Margrethe og en stor buket 
blomster fra sundheds- og omsorgs-
borgmester Ninna Thomsen. 

SÅ er der da noget ved at blive 100 år!

- Jeanette Christiansen, 
seniorkoordinator i Husum Vænge

Foto: Marianne Svolgaard. 

Byggeriet af den nye boligafdeling 
på Strandlodsvej på Amager skri-
der godt frem. Bebyggelsen vil bl.a. 
rumme 91 familieboliger og forven-
tes klar til indflytning i første kvartal 
2014. Læs mere om de nye boliger på 
www.sab-bolig.dk.

Støtte til det gode boligliv
ningsrunde med ansøgningsfrist den 
17. juni 2013.

Kampagnen sætter fokus på tre te-
maer: Nytænkning af fælles facili-
teter for beboerne, forbindelser til 
naboområder og nyt liv i mindre ind-
købs- og lokalcentre.

Sådan søger du
Der er to veje til at søge om støtte fra 
kampagnen: 
”Den vilde idé” – en form for ”wild-
card” til ildsjæle og beboere, der kan 
søge om støtte til mindre projekter. 

”Projektrealisering”, der er forbe-
holdt større projekter, bl.a. de udvik-
lingsprojekter, som tidligere har fået 
støtte fra kampagnen til at projekt-
modne konkrete ideer. I denne kate-
gori skal ansøgeren selv bidrage med 
50 procent af finansieringen. 

Læs mere på kampagnens hjemmesi-
de www.detgodeboligliv.dk

Hvis du har behov for sparring til en 
ansøgning er du også velkommen til 
at kontakte konsulent Berit Bekhøj 
på bbe@kab-bolig.dk

- asa
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En ny SAB-boligafdeling er ved at 
skyde op på adressen Toften 28-32 i 
Brønshøj. Boligafdelingen består af 
10 såkaldt skæve boliger målrettet 
hjemløse, der har svært ved at passe 
ind i de gængse skrevne og uskrevne 
bo- og leveregler i et boligområde. 

Byggeriet af boligerne på Toften be-
gyndte den 1. november 2012, og med 
kun 10 boliger og et fælleshus er byg-
geperioden ikke så lang. Allerede 15. 
april 2013 kan de kommende beboere 
tage deres nye hjem i brug. 

Hver bolig er på 36 m2 fordelt på to 
rum, køkkenniche og bad. Fælleshu-
set rummer et beboerlokale, vaskeri 
og kontor for en social vicevært, som 

8.a. og 8.b. på Tingbjerg Heldagssko-
le er ambassadører for kampagnen 
”Det gode valg”. Kampagnen skal få 
unge til at vælge kriminaliteten fra 
og træffe det gode valg. Kampagnen 
blev præsenteret for eleverne på en 
noget anderledes måde. De blev ud-
sat for et iscenesat tyveri og mærke-
de på egen krop, hvor ubehageligt det 
er, når klasseværelset er rodet igen-
nem af en tyv og ens bedste ejende-
le er væk. 

Projektforløbet vil klæde eleverne på 
til at træffe det gode valg og bl.a. læ-
re dem, at det også er ulovligt at købe 
stjålne varer (hælervarer). Eleverne 
skal efterfølgende undervise de min-
dre klassetrin på Tingbjerg Heldags-
skole i at træffe det gode valg. 

 - asa

Ambassadører for ”Det gode valg”

Som ambassadører for ”Det gode valg” modtog eleverne et diplom af overborgmester 
Frank Jensen den 31. oktober 2012. Foto: Thomas Brolyng Steen.

Nybyggeri af skæve boliger
tilknyttes boligafdelingen. Vicevær-
ten skal støtte og vejlede beboerne og 
hjælpe det nye fællesskab i gang. 
  
Den samlede pris for projektet er ca. 
9 mio. kr. Socialministeriet, Køben-

Moduler til de nye boliger i Brønshøj byg
ges på fabrik og sættes sammen på bygge
grunden. 

havns Kommune og Samvirkende 
Boligselskaber bidrager alle til pro-
jektet. Huslejen forventes at ligge på 
ca. 3.150 kr. om måneden.

- asa
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’Københavner to’er’. Den lille, typi
ske lejlighed i hovedstadsområdet 
er blevet et begreb, og de fleste kø
benhavnere kan se den for sig: Et 
værelse til gaden, et mindre til går
den, et smalt køkken og en bruser i 

Plads til mere
SAB har mange små og billige boliger i Københavnsområdet – det 
er godt, hvis du er enlig, men pladsen kan blive lidt trang, hvis du 
får familie. Derfor har SAB afsat midler til at slå små lejligheder 
sammen

 Af Marianne Svolgaard ms@kab-bolig.dk

det skabsstore toilet. Modellen er al
mindelig i såvel brokvartererne som 
i SAB. For få generationer siden hu
sede den typisk en børnerig fami
lie, men i dag stiller mange familier 
større krav til deres bolig.

Støtte til større bolig
”De toværelses lejligheder er rig
tigt gode til enlige eller par, og det 
er vigtigt, at vi fortsat har små og 
billige boliger. Men vi skal også ha
ve tilbud til de beboere, der bliver 
børnefamilier eller af andre grunde 
ønsker mere plads, ” forklarer SAB’s 
formand John B. Sørensen.

I nogle boligafdelinger er det muligt 
at få støtte fra Landsbyggefonden, 
og her kan der foretages store, gen
nemrenoverede lejlighedssammen
lægninger. Det er dog langt fra en 
mulighed i alle boligafdelinger. Men 
der findes enklere og billigere alter
nativer, der ikke nødvendigvis in
volverer mange boliger. Derfor har 
SAB besluttet at støtte individuel
le lejlighedssammenlægninger med 
fem millioner kr. årligt frem til 2016 
gennem den såkaldte trækningsret
pulje*. 

Hul i muren
Et hul i muren til en tom nabo
lejlighed, kan være en enkel løs
ning. De to toiletter kan måske slås 
sammen, eller det ene kan omdan
nes til bad. Køkkener kan slås sam
men til spisealrum, eller det ene 
kan omdannes til et værelse. Mu
lighederne er mange og slet ikke så 
 dyre. 

Forudsætningen er naturligvis at 
din nabolejlighed er tom, men du 
kan godt på forhånd henvende dig 

Plantegninger

Før

Efter
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Minimumsløsning
•	Hul	i	bærende	væg
•	Nedlæggelse	af	køkken	og	

reetablering af køkkengulv
•	Nedtagning	af	toiletkumme	

og reetablering af gulv
•	Blænding	af	hoveddør	(op

muring)
•	El-omlægning	(nedtagelse	af	

elskab)
•	Klargøring	for	malerarbejde	
(det	afsluttende	malerarbejde	
betales over vedligeholdel
seskontoen)

Hvad kræver det?
•	Boligafdelingen	skal	på	for

hånd have udpeget opgange, 
hvor sammenlægninger kan 
finde sted

•	Boligafdelingen	skal	beslutte,	
hvilket af køkkenerne og to
iletterne, der skal bevares af 
hensyn til faldstammer

•	Den	sammenlagte	bolig	skal	
være	alment	anvendelig	‒	de	
må ikke være for store eller 
for dyre i forhold til niveauet 
i området

Er pladsen for trang hos dig? Måske er lejlighedssammenlægning en løsning. Foto: Polfoto.

på dit ejendomskontor, hvis du er 
interesseret, så det bliver registeret.

Minimumsløsning
For at sikre at de sammenlagte boli
ger bliver gode og lette at genudleje, 

har SAB beskrevet en ’minimums
løsning’	(se	boks),	som	er	vurderet	
til at koste 100.000 kr. Heraf dækkes 
66.000 kr. af tilskud fra træknings
puljen, resten finansierer boligafde
lingen.

Efter sammenlægningen bereg
nes en ny husleje. Er der ikke fore
taget	forbedringer	(f.eks.	nyt	bad	el
ler køkken), lægges de eksisterende 
huslejer som udgangspunkt sam
men. 

Er du interesseret, henvender du 
dig til din afdelingsbestyrelse eller 
driftsleder for at høre, om der i for
vejen ligger en beslutning om lej
lighedssammenlægninger i afdelin
gen. Hvis ikke skal spørgsmålet op 
på et kommende afdelingsmøde.

*Egen trækningsret er et økonomisk 
tilskud, som Landsbyggefonden 
kan yde boligafdelingerne til del
vis finan siering af f.eks. en moder
nisering. 
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Københavnerne er gode til at sortere 
affald. Men med ’Ressource- og Af-
faldsplan 2018’, der trådte i kraft i ja-
nuar 2013, vil Københavns Kommu-
ne have os til at sortere endnu mere 
affald. For affald er i virkeligheden 
en ressource, og rigtigt meget kan en-
ten genbruges direkte eller genanven-
des til ny produktion – hvis det bliver 
sorteret rigtigt. Målet er at genanven-
de 45 % af alt husholdningsaffald i 
2018. Og det får betydning for dig.

Elektronik, plast og metal
Affald sorteres bedst ved kilden, 
det vil sige helt oppe i din bolig, når 
du åbner låget til din skraldespand. 
Derfor er det planen, at alle borge-
re i 2018 har adgang til sortering af 
de mest almindelige typer affald i 
nærheden af boligen. Hvor glas-, pa-
pir- og papbeholdere allerede står 

Dit affald er en ressource
Københavns Kommune vil køre meget mindre affald til for
brænding – borgerne skal sortere mere, men guleroden mangler

 Af Marianne Svolgaard ms@kab-bolig.dk 

ved mange ejendomme, vil der snart 
stå tre nye beholdere i din gård: småt 
elektronik (orange låg), hård plast 
(lysegråt låg) og metal (mørkegråt 
låg). Ensartet mærkning, skilte og 
farvede låg skal være med til at gøre 
det let at sortere affaldet.

Derudover skal der frem til 2018 
etableres tre nye nærgenbrugsstatio-
ner i København – i dag er der seks 
stationer: på Christiania, i Tingbjerg, 
tre på Nørrebro og en på Amager.
 
Visionær plan uden gulerod
Næstformand for SAB, Kjeld Poul-
sen, er overordnet set tilfreds med 
den nye ressource- og affaldsplan. 
Men den har et enkelt minus.

”Planen er god og visionær. Der er 
ikke noget at sætte fingeren på der,” 
siger Kjeld Poulsen.
”Men den mangler et incitament til 
at få os til at sortere bedre. Det bliver 
nemlig ikke billigere at få hentet af-
fald, hvis vi er gode til at sortere det. 
Og det på trods af at vi i mange ejen-
domme bliver nødt til at investere i 
større affaldsstationer for at få plads 
til de tre nye containere,” forklarer 
næstformanden.

Problemet er affaldsgebyrerne i 
 Københavns Kommune.

Problemer med gebyrerne
I 2011 ændrede Københavns Kommu-
ne gebyrerne for affald. Det betyder, 
at en boligafdeling ikke længere be-
taler pr. affaldsbeholder, men pr. bo-
lig, uanset boligernes størrelse. Dvs. 
at prisen for at komme af med affald 
er den samme, hvad enten der er me-
get eller lidt affald, og hvad enten af-
faldet er sorteret eller ej. Det er en 

udfordring, kommunen vil kigge nær-
mere på, for ifølge planen skal det væ-
re økonomisk fordelagtigt at sortere 
affaldet, ligesom der skal kunne op-
kræves særgebyrer fra ejendomme, der 
ikke er gode til sortere skraldet. Men 
nogen løsning er der endnu ikke.

Få mere af vide
På www.kk.dk/affald kan du se he-
le ’Ressource- og Affaldsplan 2018’ 
– visioner, beregninger og de mange 
nye tiltag. Du kan også hente en af-
faldskalender og det nyhedsbrev, ’Af-
fald KBH’, Københavns Kommune 
husstandsomdelte i december 2012.

Tal
•	 Københavns	nye	ressour-

ce- og affaldsplan omfatter 
260.000 boliger

•	 Hver	københavner	produce-
rede i gnsn. 380 kg hushold-
ningsaffald i 2010 – landsgen-
nemsnittet var i 2009 624 kg.

•	 Der	skal	genanvendes	40.000	
ton husholdningsaffald mere i 
2018 end i dag

•	 For	hvert	ton	plast	der	genan-
vendes, spares ca. 1,5 ton olie 
og gas

Kilde: ’Ressource og affaldsplan 
2018’

Foto: Ursula Bach

 Af Niels Bonne Rasmussen, forretningsfører  

Hvornår kan du forvente 
at få nye beholdere i din 
gård?

Bydel  Forventet 
  startdato
Amager Vest 1. september 2012
Amager Øst 15. oktober 2012
Nørrebro	 1.	december	2012
Østerbro 15. februar 2013
Valby 15. maj 2013
Vanløse 15. juni 2013
Brønshøj
 Husum 1. august 2013
Bispebjerg 15. september 2013
Vesterbro/Kgs. 
 Enghave 1. november 2013
Indre by/ 1. januar 2014
 Christians
 havn  

Københavns Kommunes 
hjemmeside.
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For to år siden takkede formanden 
ved mødets afslutning for fremmø-
det men undlod ikke at udtrykke sit 
ønske om, at endnu flere end de den-
gang 48 fremmødte ville møde frem 
til næste år. Sidste år mødte 57 stem-
meberettigede, og i år nåede vi op på 
hele 59 stemmeberettigede.

En hurtig statistisk vurdering siger 
mig, at beboerdemokratiet ikke ba-
re lever i SAB – det går også bedre og 
bedre. 

Tilfredshedsundersøgelse
Et af de væsentlige punkter på årets 
repræsentantskabsmøde var tilbage-
meldingen på den tilfredshedsunder-
søgelse, som forsamlingen sidste år 
vedtog at gennemføre.

Undersøgelsen er gennemført af et 
udvalg bestående af to repræsentant-
skabsvalgte beboere, Lisa Teruel og 
Frank Førby Andersen, to bestyrel-
sesudpegede, Ole Lagoni og Flem-
ming Balle, samt en KAB-udpeget, 
Ida Jørgensen. Den professionelle ga-
rant på projektet har været konsu-
lent Gitte Hodde fra BĹs Konsulent-
Center.

Gitte Hodde havde fået tildelt en 
halv time til at forelægge rapporten. 
Det er ikke ret lang tid, og hun var 
tvunget til at bevæge sig på det meget 
overordnede plan. Den fulde rapport 
var fremsendt til deltagerne, så der 
var mulighed for at grave sig lidt dy-
bere ned i substansen.

Det er svært at lave sikker stati-
stik på 49 besvarelser, der blot ud-
gør 26 % af de 187 udsendte spørge-
skemaer. Svarprocenten er noget 

Stabilitet i SAB
Repræsentantskabet genvalgte fire bestyrelsesmedlemmer til 
yder ligere to års virke. Vanen tro var der fremmødt mange aktive 
beboere

 Af Niels Bonne Rasmussen, forretningsfører  

skuffende, og de meget sikre konklu-
sioner kan ikke gives.

Hvis man skal forsøge sig med den 
ultrakorte og forsigtige konklusion, 
er det vel noget i retning af: ”Det ser 
nu ret fornuftigt ud sådan helt gene-
relt – men der er nok områder, hvor 
der er plads til forbedring.”

Tre arbejdsgrupper
Formanden John B. Sørensen oplyste 
forsamlingen om, at organisations-
bestyrelsen stillede som forslag at 
man nedsætter tre grupper, der skul-
le bearbejde resultaterne i rapporten 
og komme med relevante forslag til 
tiltag, der kan forbedre samarbejdet. 
Temaet for disse grupper er ”Hjem-
meside”, ”Drift” og ”Demokrati”. 

Repræsentantskabet tog undersøgel-
sen til efterretning og godkendte de 
foreslåede initiativer.

Beretning og regnskab
Formanden kom i sin årsberetning 
ind på mange væsentlige forhold om 
SAB ś virke. Den mundtlige beret-

Gitte Hodde, konsulent i BL.

Det årlige repræsentantskabsmøde fandt sted i Kirkesalen i KAB.

Forsætter side 11
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Samvirkende Boligselskaber (SAB) 
gennemførte i efteråret 2012 en til-
fredshedsundersøgelse af KAB’s 
ydelser som administrator. Under-
søgelsen pegede på, at der er behov 
for at få skabt en større forståelse 
for sammenhængen mellem mark-
vandringen, langtidsplanen, de år-
lige budgetter samt drift og vedlige-
holdelse. Undersøgelsen viste også 
behov for en mere konkret forklaring 
af KAB’s ydelser i forhold til SAB.

Denne artikel beskriver helt overord-
net den administrationsaftale, som 
Samvirkende Boligselskaber (SAB) 
har indgået med KAB. I de kommen-
de udgaver af SAB-bladet følger fle-
re artikler om sammensætningen af 
ydelserne og det konkrete indhold.

Stor pakke – tryghed for 
beboerne 
SAB har valgt at overlade admini-
strationen af de 8.487 lejemål og 58 
afdelinger til KAB. Administrations-
aftalen består af mange forskellige 
ydelser. Det er KAB’s ansvar som ad-

SAB, KAB og dig

 Af Margrete Pump, kundedirektør i KAB  

Med Stor Pakke er der både tænkt på 
hjælp til boligorganisationen, afde-
lingerne og beboerne.

De 5 moduler i Stor Pakke
Udlejnings og økonomimodulet – det 
blå modul i figuren – omfatter udlej-
ning og fraflytning. Det har betyd-
ning for, at din husleje opkræves or-
dentligt og til tiden. Ydelserne sikrer 
f.eks. korrekt gennemførsel af fra-
flytning og udlejning, oprettelse af 
nye lejemål, inkasso- og restanceord-
ning mv. 

En anden vigtig post er udarbejdelse 
af budget og regnskab. 

Sekretariatsmodulerne – de to lyse-
grønne moduler – sikrer deltagelse 
i repræsentantskabsmøder, sekreta-
riatsbetjening af møder i organisati-
on og afdelinger. Herunder hører og-
så diverse informationer fra KAB til 
 bestyrelserne.

Modulerne indeholder også forhand-
ling med kommunen om fleksibel ud-
lejning, udvidet hjælp til udformning 
af budget og regnskab til afdelingsbe-

Stor Pakke ser sådan ud grafisk.

ministrator at sikre, at vi leverer det, 
som I betaler for.

SAB har valgt, at alle beboere i SAB 
skal serviceres med ”Stor Pakke”. 
Stor Pakke indeholder alle alminde-
lige og nødvendige forvaltningsydel-
ser, som samlet sikrer en professionel 
forvaltning af lejemålene. 

Udlejnings- og
økonomimodul

Sekretariatsmodul

Driftsmodul

Obligatoriske
ydelser

Driftsmodul 
- udvidet

Valgfrie ydelser

Sekretariatsmodul
- udvidet

Arkivfoto: Ejendomskontoret i Sjællandshuse.
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ning blev udleveret til mødets delta-
gere.

På SAB ś hjemmeside www.sab-bo-
lig.dk under ”Om SAB” kan du finde 
den samlede årsberetning.

Igen kunne mødets stilsikre dirigent, 
Jesper Nygård, påkalde sig forsamlin-
gens mørklilla stemmekort og konsta-
tere at forsamlingen enstemmigt god-
kendte bestyrelsens årsberetning.

Kundechef Lene Vennits forelagde 
herefter først SAB ś regnskab og her-
efter budgettet for næste år. Regn-
skabet er rigtig pænt, og der er ro på 
budgettet. Begge blev – efter en kort 

debat – igen med det mørklilla stem-
mekort – enstemmigt godkendt.

På valg
Det er jo altid spændende, når man 
når frem til personvalgene. På valg 
til bestyrelsen var næstformanden 
Kjeld Poulsen. Yderligere tre besty-
relsesmedlemmer; Alice Brødbæk, 
Ole Lagoni og den udefra kommende 
valgte med særlig indsigt og interesse 
for sagen Flemming Balle.

Ingen af disse blev udfordret af op-
stillinger fra repræsentantskabet, og 
der var således genvalg til alle.
Det kan man vist kalde en tillidser-
klæring.

Som suppleanter valgtes: 1. supple-
ant Gertie Elleby, 2. suppleant Birgit 
Lauritsen og 3. suppleant Steen Fri-
borg.

De efterfølgende valg af 18 repræsen-
tanter til KAB ś repræsentantskab, 
og som dirigenten spøgefuldt udtryk-
te det – mødets egentlige klimaks – 
valg af 36 repræsentanter til BĹs 1. 
kreds forløb ligesom resten af mødet 
i god ro og orden.

Det fulde referat fra mødet kan læ-
ses på SAB ś hjemmeside www.sab-
bolig.dk

styrelsen og juridisk bistand i form af 
notater til bestyrelserne og behand-
ling af beboerklagenævnssager.

Driftsmodulerne – de to gule moduler 
i figuren – er særligt rettet mod hver-
dagen i afdelingerne. Der finder man 
blandt andet langtidsplanen, igang-
sættelse af moderniserings- og forbed-
ringsarbejder, indgåelse af service- og 
forsyningsaftaler og personaleledelse. 
KAB har arbejds giveransvaret for lo-
kalt ansat per sonale.

Valgfrie ydelser – særskilt betaling
Det er muligt at tilkøbe ydelser ud 
over de ydelser, som Stor Pakke inde-
holder. Det har SAB gjort for at styr-
ke betjeningen af afdelingerne. SAB 
har således tilkøbt 2,5 medarbejde-
re til at styrke driften og 1 konsulent 
til særlige opgaver herunder udarbej-
delse af ansøgninger til diverse fon-
de og puljer. 

De valgfrie ydelser giver også mulig-
hed for at tilkøbe hjælp til f.eks. byg-
gesager. Mulighederne for tilkøb er 
mange.

Obligatoriske ydelser – efter forbrug
De obligatoriske ydelser retter sig 
især mod de ansatte i afdelingerne og 
de boligsøgende. Ydelserne betales 
efter forbrug. 

Forsat fra side 9

Som eksempel på obligatoriske ydel-
ser kan nævnes pc-pakker til ansatte. 
Et andet eksempel er opnotering til 
f.eks. fællesventelisten Bolignøglen.

Er du medlem af en afdelingsbesty-
relse, kan du finde det fulde ydelses-
katalog på KAB/Fællesskabet under 
Produkter/Ydelseskatalog 2013.

Arkivfoto: Servicemedarbejder i de grønne områder i Bispebjerg Terrasser.
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En park. En promenade. Og en ny-
tænkning af plejeboligen. Det er nog-
le af elementerne i vinderprojektet 
for et nyt plejecenter, som skal opfø-
res ved søerne i København. Vinde-
ren blev afsløret ved et arrangement 
i KAB den 5. november 2012. Bygge-
direktør i KAB, Rolf Andersson, del-
tog i dommerkomiteen og forklarer 
her, hvad der afgjorde projektkon-
kurrencen om vel nok en af KAB-
fællesskabets mest prestigefyldte byg-
geopgaver lige nu.

”Vinderprojekt gav os det, vi vil-
le have – og lidt til. Her er ikke no-
get overflade-smartness og centret 

Nyt Sølund blender ind 
med Nørrebro
SAB er med i ombygningen af stort plejecenter ved søerne i 
København. Vinderprojektet udfordrer de vante forestillinger om 
opbygning og indretning af et godt plejecenter, forklarer KAB’s 
byggedirektør 

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk  

En gave til Nørrebro
”Byhaven er en gave til Nørrebro 
men på de gamles præmisser. Vi siger 
kom og leg med dine børn eller brug 
parken til at skate men respekter, at 
parken tilhører plejecentret”, under-
streger byggedirektøren.

Nedkørslen	til	centrets	parkerings
kælder ligger i parken, men er ud
nyttet kreativt.

”Sådan en nedkørsel er ofte et lidt 
kedeligt område. Vinderprojekt bru
ger det til at danne et lille område af 
parken, som er forsænket en etage. 
Det giver læ og vil være et godt sted 

er tænkt godt ind i bykvarteret. Byg-
geriet er komprimeret og dermed en 
mere Nørrebroagtig bebyggelse, der 
ligner karréerne i kvarteret. Og så 
skaber det plads til at give os en by-
have”, forklarer Rolf Andersson. 

Bag vinderprojektet står et team be-
stående af Witraz Arkitekter, Enta-
sis og BODL Landskab. Selve pleje-
centret er i vinderprojektet bygget op 
af tre forbundne karréer og en byvil-
la. Kun en del af den attraktive sø-
grund vil blive bebygget, mens knap 
en tredjedel af grunden vil blive an-
lagt som en park, der er åben for of-
fentligheden.

Indgangen til Københavns nye Sølund vender mod den nye park.
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Sagt om projektet ved offentliggørelsen:

”Et plejehjem for os er et hjem og ikke en institution, så det er vigtigt, at 
det nye Sølund også udefra ligner det, det er. Nemlig et attraktivt bebo-
elseskvarter.” John B. Sørensen, formand Samvirkende Boligselskaber

”Sølund bliver et center med større oplevelser, aktivitetsmuligheder og 
boligvariationer, end man tidligere har set. Jeg synes, det er rigtig fint og 
smukt, at vi placerer sociale institutioner på en af byens mest attraktive 
adresser”. Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester

Fakta om Københavns nye Sølund: 

Beliggenhed:		 Ryesgade	20,	2200	København	N
Boliger: 384 plejeboliger
Serviceareal:	 9.336	m2
Øvrige arealer:  Børnehave, offentlig parkeringsplads med 80 p

pladser, tre butikker
Samlet anlægspris: ca. 1 mia. kr. 
Opføres: 2013-2017
Bygherre: Københavns Kommune og Samvirkende 

Boligselskaber/v. KAB

at nyde forårssolen på en bænk”, si
ger han.

Parken rummer også et orangeri, 
der kan benyttes som udflugtsmål 
for	plejecentrets	beboere	samt	en	lil
le	butik	eller	café.	

En promenade med oplevelse
Indgangen	til	plejecentret	foregår	
fra parksiden. Fra hovedindgangen 
forbindes	karréerne	af	en	promena
de, der løber gennem bebyggelsen. 

”En	tur	gennem	centret	vil	være	en	
oplevelse. Ikke et traditionelt mono
tont gangareal. Her vil være spæn
dende kig ud i haverummene – ud i 
noget forskelligt”, forklarer Rolf An
dersson. 

Karréerne	danner	fire	lukkede	går
drum, som har fået navnene Livets 
gård, Fødslens gård, Himlens gård 
og Barndommens gård – sidstnævn
te fortrinsvis til børneinstitutionen, 
som	er	placeret	i	bebyggelsen.	

”Sådan nogle poetiske betegnel
ser forpligter. I Livets gård kan man 
 ikke bare lægge en gang betonsten. 
Vi forventer os meget af disse indre 
gårdrum”, siger byggedirektøren.

Lidt mere hjem
Selve plejeboligen har også fået et 
tvist i vinderprojektet. 

”Traditionelt optager badeværel
set næsten en fjerdedel af boligen 
og det opleves lidt som at træde ind 
i en hospitalsstue. I vinderprojektet 
er der arbejdet med at tage lidt plads 
fra baderummet for at lægge til so
veværelset og gøre boligen mere 
hjemlig”, siger Rolf Andersson. 

Også	en	lille	niche	ved	indgangsdø
ren til boligen gør det muligt at sæt
te sit personlige præg. 

”Her kan Veras lænestol f.eks. stå 
og selvom hun måske ikke vil sidde 
i den, så vil den gøre det nemmere 
for hende at finde hjem til sin bolig”, 
forklarer han. 

Naboerne
Byggeriet	holder	Nørrebros	skala	på	
fem etager, men en del af naboerne 
vil opleve, at byggeriet rykker tæt
tere	på	end	det	nuværende	plejecen
ter, og at deres kik til søerne forrin
ges. 

 
”Der har været protester fra nogle af 
de nærmeste naboer. Det er forstå
eligt. Men jeg tror også, byhaven er 
med til at skabe et andet billede, og 
at mange af kvarterets beboere vil 
se det nye Sølund som en gevinst”, 
siger Rolf Andersson.

Københavns nye Sølund får en optimal beliggenhed direkte ved søerne i København.
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”Et kulturhus i Tingbjerg – det vil vi 
se før, vi tror det”. Sådan har en del 
beboere i Tingbjerg det med sagen, 
som ganske rigtigt er trukket ud i 
mange år. Men nu skulle den altså 
være god nok: Tingbjerg Kulturhus 
er på vej.

Kulturhuset	skal	opføres	centralt	i	
Tingbjerg ved Tingbjerg Skole og 
svømmehal. Huset vil rumme et 
bibliotek,	en	café	og	lokaler	til	for
eningsaktiviteter.	I	alt	ca.	1.600	kva
dratmeter. Den samlede pris er 
beregnet til 44 mio. kr, som beta
les ligeligt af boligafdelingerne i 
Tingbjerg og Utterslevhuse samt 
Københavns Kommune. Parterne 
deles også om udgifterne til drift 
af huset. For beboerne vil opførel
sen af kulturhuset ikke give husleje
stigninger, fordi Landsbyggefonden 
støtter boligafdelingernes udgif
ter til opførelse og drift af huset i de 
første 20 år.

Arkitektfirmaet COBE er udvalgt 
til at tegne huset. Det har firmaet 
erfaring i som ophavsmænd til det 
præmierede kulturhus og bibliotek 
i	Nordvestkvarteret.	Herefter	skal	
huset bygges. Planen er, at Ting
bjerg Kulturhus slår dørene op for 
beboerne ved udgangen af 2014.

Kultur på prøve 
I Tingbjerg og Utterslevhuse har be
boerne ventet tålmodigt, og de har 
brugt	ventetiden	fornuftigt.	Nu	er	
de helt parat til et kulturhus, forkla
rer Margrethe Clausager, projektle
der i Tingbjerg:
”Vi har gået og ventet på dette og 
mens vi venter, øver vi os i kultu
ren. Vi har en masse aktiviteter i 
gang	i	’Beboercentrum’	og	’Sund
hedscentrum’,	hvor	engagerede	be

Tingbjerg Kulturhus på vej
Beboerne har ventet længe og står klar til at tage det nye 
 samlingssted i brug fra dag et

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk  

boere deltager i forskellige aktivite
ter. Det er en stor fordel og betyder, 
at kulturhuset vil kunne tages i 
brug fra dag et”.

Idégruppen
Københavns Kommune udgav i 2008 
et program for Tingbjerg Kulturhus 
baseret på en grundig under søgelse 
af beboernes ønsker og behov. Ind
retningen af kulturhuset bygger 
på	dette	program,	men	en	idégrup
pe har de seneste måneder arbejdet 
med	at	præcisere,	hvilke	aktiviteter	/
funktioner og hvilket udtryk kultur
huset i Tingbjerg skal have.

”Budskabet fra deltagerne er bl.a., at 
det skal være et åbent hus, der by
der indenfor, og som afspejler Ting
bjerg som en multikulturel bydel. 
Der blev talt om værksteder til at sy 
og reparere knallert og om plads til 
at danse og spille musik”, forklarer 
Margrethe Clausager. 

Aktiv iværksætterspire
Tilslutningen	til	idégruppen	har	ik
ke været overvældende, men de som 
har deltaget, har været aktive, for
klarer Margrethe Clausager. 18åri
ge Abdulkafi AlImam – kaldet Ab
dul – er en af dem:
”Jeg blev aktiv omkring kulturhu
set, fordi jeg er i gang med et iværk
sætterkursus, som jeg gerne vil 
koble sammen med kulturhuset. 
Min	idé	går	ud	på	at	skabe	et	kur
sussted som er målrettet unge, kri
minelle og som giver dem både 
viden, praktisk erfaring og en anbe
faling i stedet for den sorte anbefa
ling fra straffeattesten”.

Ud af grotterne
Abdul har været begejstret for at 
deltage	i	idégruppen:

”Fantastisk.	Specielt	studieturen	
til	kulturhuset	i	Nordvest.	Det	gav	
os et godt indblik i indretning af et 
kulturhus. Men jeg synes, at bibli
oteket	er	for	dominerende	i	Nord
vest”.

Blandt ideerne til kulturhuset i 
Tingbjerg er han særligt begejstret 
for	caféen.

”Vi mangler et sted, hvor beboere 
kan mødes og drikke en kop te. Sid
de og slappe af. Komme ud af grot
terne”, siger han. 

Et hus med værdier
Trine Relster, antropolog i 
WITRAz arkitekter, har stået for 
processen	med	idégruppen	og	siger:
”Vi har samlet alle inputs, og nu er 
det op til arkitekterne i COBE at 
oversætte det i deres udarbejdelse af 
huset. Kunsten er, at få de definere
de værdier om fællesskab, medbe
stemmelse, debat, dialog og inklude
ring til at komme til udtryk i huset.”

Beboerne i Tingbjerg og Utterslev
huse inviteres i marts til informati
onsmøde om kulturhuset. 

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

18årige Abdul er vokset op i Tingbjerg og 
er i gang med at tage studentereksamen. 
Han er aktiv i idégruppen om Tingbjerg 
Kulturhuset, som han også håber at bruge 
som springbræt for et iværksætterprojekt.
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Vinder af  
SABsjov

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

Winnie Hansen
Hanstholmvej 53, st.tv.
2720 Vanløse

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Den daglige politiske ledelse af SAB 
varetages af organisationsbestyrel-
sen som mødes minimum seks gange 
om året. Siden udgivelsen af det sidste 
nummer af SAB-bladet har der været 
afholdt to ordinære møder, den 14. no-
vember 2012 og den 10. januar 2013.

Tilfredshedsundersøgelse
SAB har i løbet af efteråret 2012 gen-
nemført en tilfredshedsundersøgel-
se med KAB´s ydelser på foranled-
ning af repræsentantskabet. På begge 
de ordinære bestyrelsesmøder blev 
undersøgelsen behandlet. På mødet 
den 14. november blev undersøgel-
sen fremlagt og på mødet den 10. ja-
nuar havde bestyrelsen en diskussion 
af, hvilke initiativer, der eventuelt skal 
igangsættes på baggrund af resulta-
terne. Forslagene blev fremlagt for re-
præsentantskabet til beslutning og det 
kan man læse om på side 9 i bladet. 

Kommunal anvisning
På mødet den 14. november skul-
le bestyrelsen beslutte hvilke emner, 
man gerne vil have drøftet med Kø-
benhavns Kommune på det årlige 
styringsdialogmøde. Emnerne hand-
ler – som sidste år – for en stor dels 
vedkommende om den kommuna-
le anvisning til SAB ś boliger. F.eks 
frygter SAB, at der med den nye ud-
lejningsaftale kan skabes nye udsat-
te afdelinger. SAB ønsker fortsat en 
bedre opfølgning fra kommunens si-
de på de anviste beboere og i takt 
med det stigende antal inkassosager, 
der opleves i disse år, har SAB des-
uden et ønske om at kommunen vil 
dække lejetab, når en kommunalt an-
vist beboer fraflytter sin bolig med 
gæld. I dag er det et tab, der skal 
dækkes af den pågældende afdeling, 
hvis gælden ikke kan inddrives.

Ældreboliger
Endnu et emne for styringsdialog-
mødet er SAB ś ældreboliger. I takt 

Nyt fra bestyrelsen

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

med den faldende ældrebefolkning i 
København, har kommunen et par 
gange foreslået SAB at lade kom-
munen anvise andre beboergrup-
per til ældreboligafdelingerne. I øje-
blikket bliver enkelte boliger lejet ud 
til studerende og i efteråret fremsat-
te kommunen et ønske om at fire op-
gange i en af ældreboligafdelingerne 
omdannes til et opgangsbofællesskab 
for udviklingshæmmede.

Både SAB og den pågældende afde-
ling, Valbyholm, er velvilligt indstil-
lede overfor ideen, men det giver an-
ledning til at stille spørgsmålet, om 
kommunen har en samlet plan for æl-
dreboligerne. Hvilken type beboere 
skal bo der på længere sigt?

Godkendelse af afdelinger
nes regnskaber
På bestyrelsesmødet i januar er det et 
fast punkt på dagsordenen, at SAB 
godkender alle afdelingernes regn-
skaber. Årsagen hertil er at regnska-
berne skal godkendes senest seks må-
neder efter regnskabsårets ophør, og 
SAB ś regnskabsår løber, som det vil 
være de fleste bekendt, fra 1. august 
til 31. juli.

Ligesom sidste år havde ingen af af-
delingerne nedstemt deres regnskab. 
De fleste afdelinger kom da også ud 
med pæne overskud. Faktisk hav-
de 52 af SAB ś afdelinger overskud, 
mens kun 8 afdelinger kom ud med et 
underskud. For de fleste afdelingers 
vedkommende skyldes de pæne over-
skud, at renteafkastet har været sær-
lig stort i år.
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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 siden til:
KAB, Vester Voldgade 17, 1552 Kbh.V,
senest  Tirsdag den 2. april 2013 
Mærk kuverten “SAB-sjov”.

Der er tre forskellige opgaver, som er tænkt til forskellige
aldersgrupper - små og store børn samt voksne.Voksne 
skal løse alle tre opgaver for at deltage i lodtrækningen om
gevinst. Hvis man er barn og går i skole, skal man løse
mindst to af opgaverne. Hvis man ikke går i skole endnu, be-
høver man kun at have “hjulpet” en voksen for at deltage.
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OPGAVE 2: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her:
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OPGAVE 1: To brikker skal ikkebruges
For at lave puslespillet med den glade klovn skal du kun bruge 7 af puslebrikkerne.
Det betyder, at der er 2 brikker, som ikke skal bruges. Sæt et stort kryds hen over
de 2 brikker, som ikke skal bruges for at samle puslespillet.
Hvis du indsender over emailen, så skriv nummeret på de 2 der ikke skal bruges.
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OPGAVE 3: Hvilket snor?
Kaninus vil helst have guleroden,
men hvilken snor skal han trække i?
Sæt kryds ved den rigtige.
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