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 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

 

Målsætningsprogrammet 
2014 – 2017
Blev vedtaget på repræsentant-
skabsmødet i januar 2014. Besty-
relsen har efterfølgende drøftet, 
hvorledes vi sikrer forsat lokal 
forankring af det. 

Målsætningsprogrammet vil bl.a. 
blive taget op som emner på fæl-
lesmøder for afdelingsbestyrelser 
og på vores SAB-seminar. 

De første emner, der vil blive 
 taget op, er:
• Fælles ansvar og 
• Økonomisk bevidsthed

Fælles ansvar
Under det fælles ansvar vil ho-
vedemnerne være at få styrket 
forståelsen af, at vi alle har et fæl-
les ansvar for at få vores afdelin-
ger til at hænge sammen socialt 
og økonomisk og at få styrket 

kommunikationen. Her vil der sær-
ligt være fokus på, at vi bliver mere 
og mere digitaliserede og vil bruge 
SAB ś hjemmeside til flere og flere 
funktioner. 

Det er også en del af udrulningen af 
målsætningsprogrammet at bede af-
delingerne om at bruge hjemmesiden 
til erfaringsudveksling mv.

Økonomisk bevidsthed
Vi er som sektor under et løbende 
økonomisk pres. Vi kan konstatere, 
at de offentlige udgifter stiger og sti-
ger (renovation, grundskyld og el 
mv.). Det er udgifter, vi i afdelingerne 
ikke har indflydelse på.

Affaldsgebyret i Københavns Kom-
mune for vores afdelinger var samlet 
på 12.4 mio. kr. i 2010. I 2014 bliver 
det på 19.7 mio. kr. 

Det er en stigning på 59%, som må 
siges, at ligge langt over prisudviklin-
gen. SAB vil derfor i samarbejde med 
Boligselskabernes Landsforening for-
søge at lægge politisk pres på kom-
munen for at få ændret beregningen 
af affaldsgebyret. 

Der ud over er der et stadig stigende 
behov for at få gennemgået økono-
mien i afdelingerne. Et af de første 
tiltag vil være en gennemgående ana-
lyse af udvalgte budgetposter i alle 
afdelingerne, således at der bliver det 
bedst mulige grundlag for drøftelser 
om budgetternes størrelse og eventu-
elle optimeringsmuligheder.

Jeg ønsker alle beboerdemokraterne 
og beboere en rigtig god sommer. 

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 
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Generelt genudlejes alle boliger så 
hurtigt som muligt. Det sker ved, 
at boligerne sendes ud i tilbud til 
de øverste på ventelisten. Og nor-
malt lykkes det at genudleje en bo-
lig indenfor opsigelsesvarslet på 3 
måneder. 

Men der er tilfælde, hvor genudlej-
ningen ikke går så hurtigt. Det er der 
flere årsager til.

Dødsbo
Ved dødsfald er det almindeligt, at 
en bolig står tom i længere tid, fordi 
KAB må afvente, at skifteretten gør 
boet op, inden boligen genudlejes. 
Dette er den mest almindelige årsag 
til, at en bolig står tom i længere tid.

Når genudlejningen forsinkes pga. 
skifterettens sagsbehandling, vil boet 
dække huslejen i perioden, hvis der er 
penge i boet. Ofte er der ingen penge 
i boet, og boligafdelingen må dække 

Tomme boliger – hvorfor?
Hvordan kan det være, at en bolig kan stå tom i flere måneder? 
Det spørgsmål har flere beboere stillet deres bestyrelse eller 
 ejendomskontor. Læs svaret her

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

huslejeudgiften i den periode, hvor 
boligen står tom.

Større vedligeholdelse
Større vedligeholdelsesarbejder kan 
også give længere tids tomgang. Det 
kan være et køkken, der er slidt ned 
efter mange års brug, og derfor skal 
skiftes, eller gulve der skal skiftes. 
I sådanne tilfælde betales huslejen i 
den tomme bolig af boligafdelingen. 

Brand og andre skader
Hvis der har været brand i en bolig, 
vil der også være større arbejder, som 
skal udføres, og samarbejde med for-
sikringsselskabet, som betyder, at 
boligen vil stå tom i længere tid end 
normalt.

Ejendommens forsikring vil i disse 
tilfælde dække den rene husleje i den 
tid, boligen står tom. Acontoudgift 
til varme mv. betales fortsat af bebo-
eren.

Genudlejning
Der er 3 måneders opsigelse på fami-
lieboliger. Nogle siger op og flytter 
samtidigt. Andre siger op og bliver 
boende i hele opsigelsesperioden. 

Hvis fraflytter siger op og flytter 
samme dag, kan boligen stå tom i en 
kortere periode – typisk 1-1½ måned, 
før der er fundet en ny beboer. Fra-
flytter skal betale husleje, indtil en ny 
beboer overtager boligen.

Hvis fraflytter bliver boende i hele 
opsigelsesperioden, er boligen nor-
malt genudlejet til den dato vedkom-
mende flytter ud.

Det sker en sjælden gang, at en bo-
lig ikke kan genudlejes indenfor de 
3 måneders opsigelse, fraflytter har. 
Hvis det sker, er det boligafdelingen, 
der skal dække tabet, bortset fra 
 ældreboligafdelingerne, hvor kom-
munen dækker tabet. 
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Det er den 29. april 2014 kl. 9.00, og 
de første beboere dukker op i fælles-
huset, Strandlodsvej 27 for at hente 
nøgler til deres nye boliger. Det er 
stadig lidt af et forhindringsløb at nå 
frem, for hele byggeriet er endnu ikke 
færdigt, og håndværkerne har travlt. 

Men i det første af i alt fire tårne kan 
beboerne træde forsigtigt ind på de 

En hurtig flytning til 
Strandlodshus

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

Travle håndværkere og høj sol følger de første indflyttere 
i Strandlodshus

lakerede askegulve i deres nye hjem. 
Her iblandt Linda Øhlenschlæger, 
der sammen med sine to drenge flyt-
ter fra Brøndby Strand til SAB’s helt 
nye boligafdeling på Strandlodsvej.

Skønt område
”Jeg har i et stykke tid gerne villet 
tilbage til Amager, hvor jeg har boet 
tidligere. Men selv om jeg skrev mig 

op til Strandlodshus, så snart jeg 
 læste om det på KAB’s hjemmeside, 
fik jeg ikke en bolig i første omgang. 
Heldigvis var der nogen, der sprang 
fra,” siger Linda og slår døren op til 
sin store, vestvendte altan. 

”Jeg fik først besked om, at der alli-
gevel var en ledig bolig den 2. april, 
så det er, hvad man kan kalde en hur-

Det første tårn i Strandlodshus er nu indtaget af nye beboere. Legepladsen foran tilhører byggeriets børnehave, men kan bruges af 
 beboernes børn udenfor åbningstiden.
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tig flytning,” griner Linda og tilføjer:
”Det er et skønt område. Tæt på byen 
og i gåafstand til Metro og indkøb. 
Man kan næsten ikke bo mere cen-
tralt, hvis man også vil have gåaf-
stand til vandet.”

Indflytning i etaper
Linda flytter sammen med de øvrige 
beboere ind i de første 16 boliger af i 
alt 93 nye familieboliger i Strandlods-

Linda Øhlenschlæger står for første gang på sin nye, vestvendte altan: ”Skønt – her jo faktisk plads til både bord og stole”.

Jeg fik først besked om, at der alligevel 
var en ledig bolig den 2. april, så det 
er, hvad man kan kalde en hurtig flytning.

hus. Alle boliger har egen altan og er 
fordelt på fire tårne. I grundplan af 
byggeriet er der dagligvarebutikker, 
apotek, café og børneinstitution. På 
taget af butikkerne, mellem tårnene, 
er beboernes fælleshus og udendørs 
opholdsarealer.

De sidste beboere flytter ind den 30. 
juni 2014. 
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En nyindrettet affaldsstation er net-
op taget i brug i boligafdelingen Fle-
xibo på Amager. Beboerne sorterer 
her deres affald i storskrald, haveaf-
fald, farligt affald og ting til genbrug. 

Genbrugsguld og grovsortering
Flexibo har sat affaldet i system, og som noget nyt har beboerne 
mulighed for at gøre et godt fund i genbrugsafdelingen

 Tekst & foto: Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

”Før påske stod der et helt spisestel 
til 12 med glas og tallerkener. Et sæt 
som nogen har samlet gennem mange 
år. Det er væk nu”, fortæller formand 
Morten Bekker, der også selv har 
fundet et par lanterner i genbrugs-
afdelingen. De står nu og lyser op 
hjemme i hans gårdhave. 

Sparer tid og ressoucer
Før affaldet blev sat i system fungere-
de det sådan, at beboerne hver man-
dag kunne placere både storskrald og 
haveaffald foran deres havelåge. Så 
kørte ejendomsfunktionæren rundt 
med en traktor og samlede op og sor-
terede efterfølgende det hele.

”Det var enormt tidskrævende og 
hårdt fysisk for den ene mand, vi har 
ansat”, forklarer Morten Bekker, der 
anslår, at det nye system sparer ejen-
domsfunktionæren for 80 % af den 
tid, han brugte på affaldshåndtering. 

”Den tid kan bruges på andre opga-
ver som f.eks. de grønne områder”, 
siger han.

Genbrugsafdelingen er et nyt initiativ 
og tegner til at blive populær. Hyl-
derne er allerede godt fyldt, og be-
boerne har opdaget, at her kan være 
rigtig gode ting at finde: 

Morten Bekker har været med i bestyrel-
sen i Flexibo i knap 6 år. Han brænder for 
at optimere driften af boligafdelingen og 
har succes med projektet. De seneste tre år 
er huslejen ikke steget, og alligevel er der 
blevet plads i budgettet til f.eks. renovering 
af affaldsstationen og materialegården. 
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Nabohjælp
Da idéen om affaldsstationen blev 
bragt op, var der nogen modstand fra 
beboerne, der nu selv skal sørge for 
at fragte affaldet til affaldsstationen.

”Selvom det kan være lidt mere be-
sværligt, så er det ganske rimeligt. Og 
de fleste kan heldigvis se, at det nye 
system er en kæmpe gevinst for os. 
Hvis der er ældre beboere, som har 
brug for hjælp, så er vi gode til nabo-
hjælp herude”, siger Morten Bekker.

Flexibo er en relativt lille boligafde-
ling med 68 boliger og afstanden til 
ejendomskontoret er derefter.

Brug og genbrug 
Morten Bekker og de andre besty-
relsesmedlemmer i Flexibo er ikke i 
tvivl om, at en højere grad af sorte-
ring er vejen frem:

”Priserne for at komme af med 
skrald er steget meget de seneste år. 
Skrald er blevet et problem. Sorte-

ring og genbrug kan være med til at 
trække i en anden retning end ’brug 
og smid væk kulturen’”. 

Bestyrelsen håber, at genbrugskul-
turen vil slå an blandt beboerne og 
vil bl.a. følge op med et stort loppe-
marked til sommer. 

Ny affaldsstation uden huslejestigning
Affaldsstationen er indrettet i nyrenoverede lokaler og placeret sam-
men med ejendomskontoret. Hver beboer kan mod et depositum af-
hente en nøgle til affaldsstationen, der holdes aflåst bl.a. for at undgå 
hærværk. Affaldsstationen og materialegården er renoveret for cirka 
en million kr., der er fundet via overskud i regnskabet og henlæggel-
ser på langtidsbudgettet således, at projektet ikke har haft huslejekon-
sekvens for beboerne.

Tydelige skilte anviser, hvor 
 beboerne kan placere storskrald, 

haveaffald og ting til genbrug. 
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Morgenfriske unge står i kø i foyeren 
i plejecentret Sølund på Nørrebro. 
Det er den 30. april og klokken er ot-
te. De unge kommer for at hente nøg-
ler til de 206 boliger på det tidligere 
plejecenter, der nu udlejes midlerti-
digt som ungdomsboliger. De smiler 
og er glade. De er blandt de heldige, 
som var hurtige, da ventelisten til de 
attraktive ungdomsboliger ved søer-
ne blev åbnet. 

Ungeliv på plejecentret
Plejecentret Sølund udlejes midlertidigt til unge studerende. På 
indflytningsdagen stod de glade unge i kø for at hente nøgler

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

Perfekt beliggenhed
Cecilie Herfelt og Ann-Louise Bro-
holm er blandt de heldige. De flytter 
sammen i en 2-værelses bolig på 4. 
sal. Cecilie studerer film- og medie-
videnskab og bor i dag i et lejet væ-
relse, som hun skal fraflytte samme 
dag: 

”Det er rigtig heldigt, at det lige pas-
ser med, at vi kan flytte ind her,” si-

ger hun og den kommende bofælle, 
Ann-Louise tilføjer: 

”Beliggenheden er helt perfekt. Det 
er nok det bedste, man kan få. Og så 
er det godt til prisen”. 

Her bliver man ikke 
taget i røven
John B. Sørensen, formand for SAB, 
er faldet i snak med Natalie Elkjær 

Ungdomsboligerne er indrettet i to af blokkene på plejecentret Sølund med beliggenhed i Ryesgade og udsigt over Sortedamssøen. 
 Foto: Thomas Brolyng Steen.
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Samvirkende Boligselskaber 
har købt Plejecentret Sølund af 
 Københavns Kommune, KAB 
står for administration, mens 
ventelisten til de midlertidige 
ungdomsboliger administreres 
af CIU (Centralindstillingsud-
valget). Læs mere om boligerne 
på www.ciu.dk

og Stefan Højland, der også netop 
har fået nøgler til deres bolig. De er 
begejstrede for den centrale beliggen-
hed og prisen på boligerne, og Stefan 
understreger:

”Det er også betryggende, at flytte 
ind i en boligforening, hvor man ved, 
at der er styr på tingene. Her bliver 
man ikke taget i røven”.

Formanden nikker og svarer: ”Ja, her 
skal økonomien bare løbe rundt. Det 
er et grundprincip for almene boli-
ger”. 

Lang midlertidig kontrakt
Ungdomsboligerne lejes ud på mid-
lertidige kontrakter for 2½ år. Det 

kan synes, som en kort tidshorisont, 
men som Ann-Louise påpeger:

”Det er lang tid i forhold til private 
udlejninger, som ofte kun er på 2 år”. 

Inden de unges kontrakter udløber, 
vil Københavns Kommune tage stil-
ling til, hvad plejecentret skal an-
vendes til i fremtiden. Plejecentret 
skulle egentlig have været revet ned, 
og i stedet skulle der opføres et top-
moderne plejecenter. Byggeriet blev i 
august 2013 sat i bero af Københavns 
Kommune, som i stedet besluttede 
midlertidigt at indrette ungdomsbo-
liger. Boligerne er nødtørftigt istand-
sat og udlejes nu som ungdomsboli-
ger på midlertidige kontrakter. 

Cecilie og Ann-Louise får udleveret nøgler og dokumenter til en 
2-værelses bolig på 4. sal i Sølund. Foto: Annette Sadolin.

John B. Sørensen, formand for 
SAB, byder velkommen til et par af 
de unge, som flytter ind på Sølund.

Foto: Annette Sadolin. 
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”Vi kan hjælpe langt de fleste”, siger 
Tina Hartvig Pedersen, der er gælds-
rådgiver i KAB. Hver måned rådgi-
ver hun og hendes to kolleger knap 
75 beboere i KAB-fællesskabet, der 
er bagud med huslejen. 

KAB sender tilbud om rådgivning 
til de beboere, der ikke har reageret 
på to rykkere om, at huslejen ikke er 
modtaget. Rigtig mange tager imod 
tilbuddet og får glæde af gældsråd-
givernes gode råd. Du kan også kon-
takte en gældsrådgiver, selvom du 
ikke er bagud med huslejen, men kan 
se, at du har svært ved at få pengene 
til at slå til. 

Hvad kan du få hjælp til?
”Vi hjælper med at skabe et overblik 
over folks økonomi og eventuel gæld. 
Målet er ikke bare, at de skal betale 

Bagud med huslejen? 
Få bedre råd
Som beboer i SAB kan du få råd og vejledning, hvis du 
har  problemer med at betale huslejen

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

huslejen til KAB. Det handler om at 
give anbefalinger, så de ikke havner i 
samme situation igen. Det skal hjæl-
pe på den lange bane”, siger Tina. 

Ofte er beboerne berettiget til offent-
lige ydelser, som de bare ikke har an-
søgt om. Det kan være børneydelser, 

boligsikring eller særlig støtte til høje 
boligudgifter. Det kan Tina hjælpe 
med.

Der er også mange, som har brug for 
hjælp til at kunne bruge de digitale 
postgange via NemId og e-boks og at 
oprette en budgetkonto.

”Ofte ligger der breve i e-boks som 
de aldrig har set”, siger Tina.

Sov roligt om natten
”Mange spørger mig: ’Hvem er det 
der kommer bagud med huslejen – 
hvilken type mennesker?’, men det er 
så blandet”, siger Tina, der alligevel 
har bidt mærke i, at de har en ting til 
fælles: 

”De har søvnbesvær, ondt i maven 
og angst for at stå på gaden. Situatio-

Kontakt Tina og de andre 
gældsrådgivere på 33 63 13 17. 
Læg besked på telefonsvareren, 
hvis vi ikke er der, og vi ringer 
tilbage. Eller send en mail på 
gaeld@kab-bolig.dk.
På KAB’s hjemmeside kan du 
læse en række gode råd om, 
hvad du kan gøre, hvis du er 
bagud med huslejen – se 
www.kab-bolig.dk/Få-bedre-råd. 

Illustration: Anders Morgenthaler.
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nen påvirker dem helt vildt psykisk. 
Så snart de får hjælp og kan se, at de 
ikke vil havne på gaden, så får de ro 
på. Og overskud til også selv at være 
med til at finde løsninger.” 

Tina har mange eksempler på, at be-
boere har fået øget deres rådigheds-
beløb efter, at de har taget i mod til-
buddet om rådgivning. For andre er 
det overblikket over økonomien, som 
har gjort forskellen. Rådgivningen 
er altid individuel og tager udgangs-
punkt i dit liv og din økonomi. 

Færre bliver sat ud
KAB har de seneste år ople-
vet et fald i antallet af beboere, 
der bliver sat ud af deres bolig. 
Fra 495 udsættelser i 2011 til 
317 udsættelser i 2013. Gennem 
målrettet gældsrådgivning får 
KAB kontakt til en stor del af 
de beboere, der er bagud med 
huslejen. Beboerne tilbydes 
privatøkonomisk rådgivning 
og bl.a. hjælp til at ansøge om 
eventuelle sociale ydelser, som 
de er berettiget til. Alene i 2013 
fohindrede gældsrågiverne 50 
udsættelser. 

Blandt årsagerne til faldet i ud-
sættelser er også et øget sam-
arbejde med kommunerne, når 
socialt udsatte er udsætnings-
truede. 

Fakta om udsættelser i KAB
2011: 495 udsættelser
2012: 376 udsættelser
2013: 317 udsættelser

Antallet af udsættelser i SAB er 
også faldet
2011: 110 udsættelser
2012: 92 udsættelser
2013: 62 udsættelser

SAB’s nye hjemme-
side går i luften i juni

Kort Nyt
Rolandsgården – mere 
varieret boligudbud

Franske altaner og gavlisolering i 
Sjællandshuse 

Vi glæder os meget til at præsentere 
SAB’s nye hjemmeside. Den har været 
lidt længe undervejs, men i juni går vi 
i luften. Hvis du har gode idéer til den 
nye hjemmeside, eller en historie du 
gerne vil have fortalt, så skriv endelig 
til Berit Bekhøj, bbe@kab-bolig,dk.

Sjællandshuse i Sydhavnen arbej-
der på et projekt om etablering af 
franske altaner og udvendig gavl-
isolering. Projektet vil bl.a. øge 
isoleringen og give mere dagslys i 
boligerne foruden et markant ar-
kitektonisk løft til bygningerne. 
Projektet er under planlægning.

Rolandsgården i Brønshøj rum-
mer hovedsagelig toværelses boli-
ger. Nu har boligafdelingen planer 
om at bygge 20 stk. to-værelses lej-
ligheder om til 10 stk. tre-værelses 
lejligheder og 10 stk. et-værelses 
ungdomsboliger.

Afdelingen håber dermed at skabe 
mere tidssvarende og modernise-
rede lejemål. Sammenlægningerne 

vil ske efterhånden som interesserede 
melder sig og den aktuelle nabolejlig-
hed bliver tom.
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Cykelsmed, pladesmed, sjakbajs, 
værkmester, produktionschef, kon-
sulent i DI og siden 1986 selvstændig 
rådgiver med fokus på ledelse, sam-
arbejde og kommunikation. 

Bjarnes cv er lige så imponerende 
som listen over uddannelser. Oprin-
deligt er han uddannet pladesmed og 
arbejdede i en årrække hos B&W. Et 
arbejdslederkursus gav Bjarne blod 
på tanden og over en årrække tog 
han flere fag på Københavns Univer-
sitet og coachinguddannelser. Men 
gennem mangfoldigheden af arbejde 
og uddannelse er der en rød tråd. 

Det handler om mennesker 
og organisation
”Uanset om jeg har coachet direk-
tioner i store firmaer eller været aktiv 
i grundejerforeningen, har mit virke 
altid handlet om organisation og 
mennesker,” konstaterer Bjarne og 
fortsætter:

”Jeg har været ufattelig privilegeret i 
hele mit arbejdsliv. Jeg har jo grund-
læggende lavet det, jeg synes er sjovt 
– og fået penge for det.”

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

Limbo-rockeren der vil 
sætte fokus på det 
almene guld

KEND SAB’S BESTYRELSE

Blæksprutten Bjarne Krohn har ’kun’ været aktiv i bestyrelses-
arbejdet i 10 år, men har markante holdninger og vil have den 
almene boligform på den politiske dagsorden

 Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk 

Blå Bog

Bjarne Krohn
Alder: 71 år
Job: Pensionist. Tager sta-
dig enkelte konsulentopgaver. 
Sidder i menighedsrådet for 
Brønshøj Kirke.
Uddannelse: Pladesmed, coach, 
træneruddannet i arbejds- og 
gruppepsykologi, voksenpæda-
gogisk uddannelse, merkonom 
i 3 linjer og enkeltfag i jura.
SAB bestyrelse: 2008- 
Boligafdeling: Bellahøj. Pr. 1. 
juli Strandlodshus
Mærkesager: Uddannelse af 
bestyrelsesmedlemmerne, så 
de kan aktivt kan være ambas-
sadører for den almene bo-
ligform. Sidder i udlejnings-
udvalget.

Vi sidder i en lejlighed på 9. sal i Bel-
lahøj, hvor Bjarne bor sammen med 
hustruen Esther Bugge. Parret har 
ingen fælles børn, men Bjarne har 
to voksne døtre fra et tidligere ægte-
skab.

Tændt af en dårlig beslutning
Trods sine markante holdninger og 
nysgerrige væsen boede Bjarne al-
ment i 14 år, før han blev aktiv i afde-
lingsbestyrelsen.

”Da jeg flyttede ind hos Esther her i 
Bellahøj efter min skilsmisse i 1990, 
deltog jeg ikke engang i afdelings-
møderne. Men da jeg hørte, vi skulle 
have netadgang via en dyr kabelløs-
ning, måtte jeg melde mig på banen. 
Det endte heldigvis med en langt 
billigere løsning, og jeg endte i afde-
lingsbestyrelsen,” smiler Bjarne, der 
har mange mærkesager. Men især én 
ting optager ham meget: Uddannelse.

Det almene guld
Ifølge Bjarne er den almene bolig-
form en overset guldgrube.

”Der er alt for lidt politisk fokus på 
den almene boligform. Vi bor jo i en 
mangfoldighed af muligheder. Allige-
vel handler alle almene historier om 
overfald og ghettolister. Os i bestyrel-
serne skal være aktive ambassadører 
og sprede budskabet om det guld, vi 
har. Det er vores fornemste opgave,” 
siger Bjarne overbevisende. 

Derfor er han også af den faste me-
ning, at bestyrelsesmedlemmerne 

skal tilbydes den bedste uddannelse 
for at kunne være bannerførere.

Pigtråd og limbo-rock
Generelt kan man sige, at Bjarnes 
arbejde også har været hans hobby. 
Men trods arbejde og mange studier, 
har han også haft tid til andet. I dag 
er det begrænset til badminton, men 
tidligere har han spillet ’pigtrådsmu-
sik’ (både med Peter Belli, Johnny 
Reimar og i eget band), været elite-
danser og danmarksmester i Limbo-
rock. Og så har han sammen med Es-
ther rejst verden tynd. I et omfang så 
Spies Rejser afsatte to sider til Bjar-
nes færden, da de udgav deres 50 års 
jubilæumskatalog i 2006.
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Said Hussein blev valgt ind i SAB’s 
bestyrelse i januar i år. Han bor i Ut-
terslevhuse med sin kone og tre børn 
på 1, 2 og 3 år. ”Nu holder vi en pau-
se med at få børn”, siger han og smi-
ler, mens han sætter kaffe over og be-
gynder at fortælle sin historie. 

Said har sine rødder i Somalia, men 
betegner sig selv som transkulturel: 
”Jeg er en blanding af dansk og so-
malisk kultur. Sådan er der ikke så 
mange, der ser sig selv”. Interessen 
for at blande sig og deltage kommer 
helt naturligt for den unge 27-årige, 
der på imponerende vis har skabt en 
karriere gennem foreningsarbejde.

Fodbold på eliteplan
Han voksede op på Nørrebro i en sø-
skendeflok på seks, som hans mor 
var alene om at forsørge. I teenage-
årene gennemgik Said en identitets-
krise: ”Jeg gider ikke skolen. Bruger 
det meste af tiden på at spille fodbold 
og har svært ved at finde mig selv”. 
Fodbolden kommer til at fylde næ-

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

KEND SAB’S BESTYRELSE
Brobyggeren
Said Hussein tilføjer ung energi til SAB’s bestyrelse. 
Han er fuld af nye idéer og tændt af et mål om at 
bygge bro mellem kulturer

Blå bog

Said Hussein
Alder: 27 år
Job: Generalsekretær i Somalia 
Diaspora Organisation
Uddannelse: Bachelor CBS, 
Bachelor Professionshøjskolen 
Metropol og studerende på In-
ternationale Relationer, Ålborg 
Universitet
SAB’s bestyrelse: 2014-
Boligafdeling: Utterslevhuse, 
Brønshøj
Mærkesag: Bygge bro mellem 
kulturer og engagere flere i 
 beboerdemokratiet.

sten alt. Han bliver elitespiller, og 
opnår bl.a. at spille med Nicki Bille 
Nielsen og Nicklas Bendtner i B93 og 
Frem. Trods succes på banen mang-
ler han opbakning hjemmefra og fin-
der ikke i spillet den ro, han søger. 

En vigtig rejse
Vendepunktet kommer, da Said be-
slutter, at han vil rejse til Somalia 
for at se sit andet land. Han sparer 
op til flybilletten ved at arbejde som 
flaskedreng, og i 2003 går turen til 
Somalia. ”Det var en helt ny verden. 
Jeg havde ikke sat pris på alt det, jeg 
havde. Nu mødte jeg mennesker, der 
ikke kunne forsørge sig selv eller hav-
de råd til at tage en uddannelse. For 
første gang forstod jeg betydningen 
af uddannelse”. 

Ildsjælen tændes
Said vender hjem mere moden og ef-
tertænksom. ”Jeg tog mig sammen. 
Jeg var blevet stemplet ’ikke-egnet’ 
til gymnasiet, men nu læste jeg lek-
tier 3 timer om dagen og tog eksa-
men med 10,5. Skolens højeste”. Said 
fuldfører gymnasiet og to bachelor-
uddannelser, og i dag er han ved at 
færddiggøre en kandidat uddannelse. 

Sideløbende bliver han aktiv i Kø-
benhavns Internationale forening, 
der hjælper børn og unge i Danmark: 
”NGO verdenen er bare mig. Her 
kan jeg gøre en forskel og hjælpe”. I 
dag er Said generalsekretær i en pa-
raplyorganisation for somaliske for-
eninger i Danmark.

Alle har ressourcer
Drivkraften for Said er et ønske om 
at bygge bro mellem kulturer: ”Man-
ge fordomme bygger på misforstå-

elser. Alle har ressourcer, og vi skal 
bruge dem bedst muligt. Skabe et 
samfund, der er inkluderende”.

I Utterslevhuse arbejder Said helt 
konkret med at engagere flere bebo-
ere. Han har bl.a. været med til at op-
rette foreningen ”Aktive forældre”, 
og når der skal være afdelingsmøde, 
går han med stor succes rundt og 
banker på dørene hos alle beboere 
for at få flere til at deltage. 

Stadig fod på bolden
I fritiden bruger Said tid på at være 
sammen med familien, og så har fod-
bolden stadig en plads i hans liv. I 
weekenden kan man finde Said på 
banen med Old boys drengene - men 
først om aftenen, når børnene er lagt 
i seng. 
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Vinder af  
SAB-sjov

Vinderen af konkurrencen ”SAB-
sjov” i bladet fra februar 2014 er:

Nick Bekker
Følfodvej 182
2300 København S

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Kunstrelief i Bispebjerg Terrasser
 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

Beboerne i Bispebjerg Terrasser kan glæde sig 
over endnu et kunstværk i bebyggelsen. Et relief 
af den bornholmske kunstner Julie Høm er sat op 
på hjørnet af Bispebjerg Park Allé og Frederiks-
borgvej.

Erik Elgaard Carlsson, formand for bestyrelsen 
siger:
”Vi er rigtig glade for det nye kunstværk. Det 
liver op og lysner. Vi syntes, at der manglede 
 noget her ud mod Frederiksborgvej, og det er pla-
ceret perfekt, så mange ser det, når de har været 
ude og handle og venter ved lysreguleringen.”

Det nye relief supplerer Vildgåsen, som blev ind-
viet i 2004 og et relief placeret mod parken. Alle 
tre kunstværker er udført af Julie Høm. SAB’s 
kunstfond har støttet det nye relief med 60.000 kr.

 Af Anne Mette F. Svendsen, forretningsfører og John B. Sørensen, formand
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Den daglige politiske ledelse af SAB 
varetages af organisationsbestyrel-
sen, som mødes minimum seks gange 
om året. Siden udgivelsen af det sid-
ste nummer af SAB-bladet har der 
været afholdt to ordinære organisati-
onsbestyrelsesmøder, den 18. februar 
2014 og den 22. april 2014.

Lejlighedssammenlægninger 
og  lejlighedsudvidelser
SAB ś organisationsbestyrelse har i 
2012 besluttet et koncept for lejlig-
hedssammenlægninger efter hul-i-
muren modellen, som giver ret til 
støtte fra trækningsretten. Ved hul-
i-muren modellen sammenlægges to 
lejligheder med det minimum af til-
tag, der skal til for, at man kan kalde 
det en sammenlagt lejlighed. Det er 
vurderet, at en hul-i-muren sammen-
lægning kan foretages for 100.000 kr., 
hvoraf der kan opnås 2/3 støtte fra 
SAB ś trækningsretspulje.

Her to år efter beslutningen, er der 
ikke lagt så mange lejligheder sam-
men, men der er alligevel høstet nog-
le erfaringer og opstået nye ideer, 
som gør, at det oprindelige inspirati-
onskatalog for lejlighedssammenlæg-
ninger skulle revideres.

Med det nye inspirationskatalog som 
organisationsbestyrelsen vedtog på 
deres møde den 22. april 2014, er det 
besluttet:

• at man kan lægge tre lejligheder 
sammen til to, med en tilsvarende 
udvidelse af støttebeløbet.

• at man kan foretage lejlighedsud-
videlser, hvor man lægger ét enkelt 
værelse fra en to-værelses lejlighed 
til nabolejligheden, hvorefter man 
får en tre-værelses bolig og en ung-
domsbolig med et værelse.

• at det ikke er nødvendigt at udpege 
bestemte opgange til lejlighedssam-

Nyt fra bestyrelsen

menlægninger, men at sammen-
lægninger kan foretages hvor som 
helst og at det kan ske på tværs af 
opgange og opad og nedad (dog 
skal der så indregnes udgift til en 
brandmur).

• at beløbsrammen på 100.000 kr. for 
en sammenlagt lejlighed kan be-
nyttes fuldt ud til f.eks. at flytte en 
væg, hvis der er plads i budgettet.

• at beløbsrammen reguleres med 
2% om året for at tilgodese prisstig-
ninger.

Inspirationskataloget ”Lejligheds-
sammenlægninger eller lejlighedsudvi-
delse i afdelingen” vil blive lagt op på 
SAB´s nye hjemmeside i juni måned.

SAB ś kursuspolitik
SAB adskiller sig fra mange andre 
boligselskaber ved at have en meget 
generøs og solidarisk kursuspolitik. 
I SAB er det nemlig organisationen, 
der betaler for afdelingsbestyrelses-
medlemmers deltagelse i kurser, se-
minarer og studieture – og ikke den 
enkelte afdeling. Det sker ud fra et 
ønske om, at alle beboervalgte skal 
kunne dygtiggøre sig og blive klædt 
på til det beboerdemokratiske arbej-
de uden at skulle tænke på, om afde-
lingen nu også har råd.

Der opstår jævnligt spørgsmål som: 
Kan suppleanter deltage i kurser? Og 
hvordan er reglerne for dækning af 
transport i forbindelse med arran-
gementerne? Derfor har SAB nu be-
sluttet en politik, som bliver offent-
liggjort på hjemmesiden, så alle kan 
læse, hvordan reglerne er. Så hold øje 
med den nye hjemmeside, når den går 
i luften i juni på www.sab-bolig.dk 

Til orientering skal det nævnes, at 
suppleanter kan deltage i de samme 
arrangementer som afdelingsbesty-
relsesmedlemmer.

Bevillinger fra SAB ś 
 kunstpulje
I SAB findes en kunstpulje, hvor-
fra der kan uddeles midler til kunst i 
SAB´s afdelinger. Der har ikke været 
så stor efterspørgsel i nogle år, men i 
år er der indkommet ansøgninger fra 
både Rolandsgården og Jyllandshuse.

Rolandsgården vil gerne opføre to 
gavlmalerier på gavlene ved indgan-
gen til afdelingen, og i Jyllandshuse 
har man planer om at dekorere gara-
geportene, som et led i en større for-
skønnelsesplan for udearealerne.

Organisationsbestyrelsen besluttede 
at imødekomme begge ansøgninger. 
Når værkerne er færdige, vil SAB-
bladet bringe billeder af dem.

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

Adresse:

Post-nr. og By:2
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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 15. juli 2014 
Mærk kuverten “SAB-sjov”.
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- for hele familien
OPGAVE 1: HVAD ER KLOKKEN?
Der er system i urerne. Prøv om du kan finde ud af, hvad klokken på det 4. ur skal
være. Skriv på uret, eller tegn visere på skiven.Ved emailsvar - skriv klokkeslæt.

OPGAVE 3: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her:

OPGAVE 2:
Hvad el. hvem skal “puttes” hvor? 
De seks øverste tegninger er ting, som
skal placeres i genstandene på de seks
nederste tegninger.
Tegn streger imellem, eller angiv par
ved at kombinere bogstaver og tal.

OPGAVE 4:
Hvor mange trekanter er der på den vi-
ste figur. Pas på, opgaven kan være lidt
lumsk.

Skriv antal 
trekanter 
her:

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.
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