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 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

 

Der er liv derude
Vi taler meget om beboerdemo
kratiet, og måske særligt om den 
manglende deltagelse heri. 

SAB har netop afholdt sit årlige 
seminar for afdelingsbestyrelser
ne, og her fik deltagerne et meget 
inspirerende oplæg fra formanden 
og et bestyrelsesmedlem fra 
Utters levhuse, hvor afdelings
bestyrelsen har lagt en strategi for 
at få flere beboere til at deltage 
aktivt i beboerdemokratiet. Ker
nen er dialog – hvordan skaber 
man dialog mellem mennesker 
med forskellige holdninger og 
værdier?

Det er et projekt, som vi vil følge, 
for at kunne bruge erfaringerne 
herfra.

Det gamle plejecenter Sølund er 
pt. i stort omfang udlejet som ung
domsboliger, og også her er der godt 
med liv; der er etableret facebook
grupper, blokudvalg, og der er stor 
aktivitet i afdelingsbestyrelsen. 
 Beboerne er taknemmelige for at bo 
så dejligt, så de ønsker at have et godt 
forhold til hinanden og naboerne. Så 
der er en grund til at være aktive. 

Strandlodshus har netop afholdt sit 
første afdelingsmøde. Her var 62 ud 
af 93 boliger repræsenteret, og der 
var en god og livlig debat om alle de 
forhold der er, når man lige er flyttet 
ind i et færdiggjort byggeri. Der var 
selvfølgelig nogle mangler, der blev 
drøftet, og der var utilfredshed med 
informationsniveauet, hvilket der 
selvfølgelig skal rettes op på. Men, 

der var så stor søgning om at komme 
i bestyrelsen, at der måtte foretages 
kampvalg. 

Så der er måske alligevel håb for 
 beboerdemokratiet, som er en af 
hjørnestenene i alt, hvad vi foretager 
os i SAB. 

Dette er også noget som KAB har 
 fokus på at understøtte. KAB ændrer 
pr. 1. januar 2015 strukturen, for at 
få optimeret service over for organi
sationerne, afdelingsbestyrelserne og 
beboerne.

Det er med glæde, jeg kan konstatere, 
at selv om SAB næste år fylder 75 år, 
så er der stadig liv i den gamle! 
   
  
   

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 
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Det røde bånd er spændt ud og holder endnu gæsterne 
 tilbage. De er kommet for at fejre indvielsen af det nye 
motionsrum i ældreboligafdelingen Voldboligerne. 
75årige Edith Pedersen står klar med saksen, og klipper 
båndet så snart de sidste ord i åbningstalen er faldet. Så 
går det løs. Beboerne flokkes om de splinternye trænings
maskiner. Kørestol, rollator eller stok er ingen hindring. 

Træning trods kunstige knæ
71årige Niels Andersen springer op på løbebåndet. Han 
har to kunstige knæ, men traver frisk afsted og siger: ”Jeg 
går ikke så godt, men træning kan hjælpe på det. Nu skal 
jeg herned og træne tre gange om ugen – en time hver 
gang. Jeg vil jo også gerne tabe mig lidt.”

Udover løbebåndet indeholder motionsrummet en ro
maskine, to cykelmaskiner og en benpresse. Der er også 
en ribbe og elastikker til træningsbrug, og en barre og 
stepbænk er på vej. Maskinerne er udvalgt i et samar
bejde mellem beboerne og Forebyggelsescenter Østerbro/ 
Indre by.
 
Få lagt et træningsprogram
Kristine Wagner, sundheds og motionsvejleder fra Fore
byggelsescenter Østerbro/Indre by, har travlt med at sva
re på spørgsmål om brug af maskinerne. Mange beboere 
tager også imod tilbuddet om en tid til individuel vejled
ning om et træningsprogram. 

”Programmet bliver tilpasset den enkeltes behov og alt 
efter, om man f.eks. har fået opereret knæ eller hofte eller 
har sukkersyge. Vi bliver svagere med alderen – det kan 
vi udskyde en smule med styrketræning. Selv bittesmå 
forbedringer kan have stor betydning for livskvaliteten”, 
siger hun. 

Bare lykken
Ved romaskinen trækker Lis Spenter på 75 år igennem. 
Hun har helt styr på teknikken, for hun har tidligere 
 været roer.

”Det her sted er bare lykken for mig. Jeg bor lige ovenpå. 
Jeg plejer at svømme hver vinter, men i år kunne jeg ikke, 
fordi jeg havde brækket benet. Jeg skal i gang hernede fra 

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

Ældre hopper på løbebåndet

Et nyindrettet motionsrum i ældreboligafdelingen Voldboligerne 
tegner til at blive populært. Indvielsen i juni var godt besøgt

i morgen. Jeg vil træne to gange om ugen i en halv time”, 
siger hun.

Motionsrummet er blevet til med støtte på 52.500 kr. fra 
Samarbejdspuljen i Københavns Kommune. Det er akti
vitetsmedarbejder Malene Langebæk, der sammen med 
Forebyggelsescenter Østerbro/Indre by har ansøgt om og 
opnået støtte til indretning af motionsrummet. 

Beboerne ventede spændt 
på at Edith Pedersen 

klippede snoren.

Lis Spenter (th) har planer om at træne hver uge.
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På vej til SAB seminaret gjorde 
 bussen et stop i Glostrup Vestergård. 
Her har formanden David Nielsen
Ourø været en bærende kraft bag et 
projekt, der bringer naturen ind i af
delingen.

Glostrup Vestergård var gennem 
flere år plaget af oversvømmelser og 
helt galt gik det i forbindelse med det 
store skybrud den 2. juli 2011, hvor 
store områder af afdelingen lå under 
vand.

Afdelingen besluttede med inspira
tion fra et projekt i Malmø at vende 
problemet med vand til en fordel. I 
stedet for at prøve at komme af med 

vandet via de sædvanlige kanaler – 
nemlig kloakken, kunne regnvandet i 
bogstaveligste forstand føres gennem 
nye åbne kanaler i området og med
virke til at vande de grønne arealer 
og forskønne naturen i området.

Det vil gøre det nemmere at styre 
oversvømmelser i fremtiden og mind
sker belastningen på kloakken, fordi 
vandet ledes ud i de grønne arealer i 
stedet for.

Som et led i forgrønnelsen af afdelin
gen er der blevet lagt grønne tage på 
flere af boligblokkene og strøet vilde 
blomsterfrø på udvalgte steder i de 
grønne områder.

Styrkelse af fællesskabet i 
Utterslevhuse
Som en fast ingrediens på SAB semi
naret er der oplæg fra afdelingsbesty
relser, der har nogle gode erfaringer 
at viderebringe.

Bjørn Olsen og Said Hussein fra af
delingsbestyrelsen i Utterslevhuse 
fortalte om udfordringerne i at være 
afdelingsbestyrelse for en afdeling, 
der består af mange forskellige be
boergrupper. Utterslevhuse rummer 
både familieboliger med mange børn 
og unge, ungdomsboliger, et senior
bofællesskab og nogle beskyttede 
boliger.  Ud over at rumme beboere 
i alle livsfaser bliver der også talt et 
utal af sprog i Utterslevhuse. Bjørn 

SAB på seminar

SAB afholder hvert år et seminar for afdelingsbestyrelser. Det er 
en rigtig god anledning til at udveksle erfaringer og høre, hvad 
de går og sysler med i de andre boligafdelinger. 

 Tekst & foto: Anne Mette F. Svendsen, afs@kab-bolig.dk

� Deltagerne studerer en prøve på de 
grønne tage. Grønne tage opsuger regn-
vandet og forsinker nedløbet af vand. De 
isolerer både mod kulde, varme og støj og 
så skifter de farve med årstiden.

� Der er ikke kommet vand i kanalerne 
endnu, men det var til stor inspiration at 
se, hvordan poser med vilde blomsterfrø 
kan live op i de tidligere ensformige grønne 
plæner og rabatter.

Du kan se oplæggene fra 
SABseminaret på SAB ś hjem
meside www.sabbolig.dk
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og Said mener, at der findes beboere 
fra minimum otte forskellige sprog
stammer i Utterslevhuse.

Ganske vist er der en bred repræ
sentation i afdelingsbestyrelsen, der 
i dag består af en god blanding af 
 seniorer, børnefamilier, danske – og 
ikke danske medlemmer, men afde
lingsbestyrelsen har en fornem ambi
tion om at repræsentere deres beboe
re bredt og har derfor at ønske om at 
få så mange som muligt i tale. 

Det er højst 1015% af beboerne, der 
møder op på afdelingsmøder og til 
 sociale arrangementer, fortalte Bjørn 
og Said. Så for at få flere beboere i 
tale har afdelingsbestyrelsen taget ini
tiativ til at afholde dialogmøder med 
mad og hygge med de forskellige be
boer og sproggrupper, hvor afdelings
bestyrelsen får lejlighed til at høre om 
deres ønsker og behov og måske kan 
få en kontaktperson, der kan hjælpe 

med at formidle budskaber ind i den 
enkelte gruppe i fremtiden.

Hvorfor er de unge så 
 engagerede på Sølund?
Der var en enkelt deltager fra afde
lingsbestyrelsen i en af SAB ś nyeste 
afdelinger – Sølund. Som man kan 
læse om andet steds i bladet griber 
de unge sagerne an på en anderledes 
måde og Muhammed Al Mohandes 
fra afdelingsbestyrelsen og drifts
leder Kristian Gomard fortalte om, 
hvordan tingene fungerer på Sølund.

En af de virkelig anderledes ting i 
forhold til andre boligafdelinger er 
brugen af Facebook. Facebook kan 
være et sted, hvor folk føler sig hængt 
ud, men det er Muhammeds oplevel
se, at tonen er god i Sølund.

� Der er rig lejlighed til at udveksle erfa-
ringer på SAB seminaret.

Der er en livlig kommunikation, 
som både er praktisk og hurtig, men 
som også kan være med til at op
retholde social kontrol på den gode 
måde. 

Muhammed mener, at en af grun
dene til, at de unge er så engagerede 
er, at de er virkelig taknemmelige for 
at få lov til at bo der. De føler, de har 
vundet i lotteriet. Der er mangel på 
ungdomsboliger i København, prisen 
på boligerne er overkommelig og be
liggenheden er fantastisk.

Kristian mener også at det kan 
 være en fordel, at alle er med til at 
 begynde på en frisk. Hans erfaring 
fra tidligere boligafdelinger, han har 
været ansat i, er, at det kan virke lidt 
skræmmende for yngre og nye besty
relsesmedlemmer at komme ind i en 
bestyrelse med mennesker, der alle 
sammen har været beboerdemokra
ter i 40 år. 

Bjørn Olsen fra 
Utterslevhuse 
og Tina Stahl 
fra Falsterbo

Bjørn Olsen er nyvalgt i afdelingsbestyrelsen i Utter
slevhuse. Han siger om udbyttet af seminaret:
Det bedste var nok at møde alle mulige andre bestyrel
sesmedlemmer.  Det er interessant at høre om andres 
problemer og gode oplevelser. Vi sidder med mange 
af de samme problemer, men vi håndterer dem på for
skellig måde, så det er godt, at seminaret giver plads til 
både de formelle og de uformelle diskussioner.
 
Det var også inspirerende at se projektet i Glostrup. At 
se et projekt, der er blevet til virkelighed, fordi der er 
nogle ildsjæle, der virkelig har kæmpet.
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Lige overfor Sydhavn Station ligger 
Dybbølhus. En enkelt blok udgør hele 
boligafdelingen, og går du helt ned i 
enden, hvor vejen kniber sig ind mel
lem Sbane og bygning, og ind ad den 
grå trædør nedenfor trappen i gavlen, 
kommer du ind i en smal kældergang. 
Her har beboerne deres små pulter
rum. Men et af rummene skiller sig 
ud – døren er åben ind til et hyggeligt 
lokale, der er pyntet med farverige 
guirlander og møbleret med et par 
computere, et spisebord og en sofa

Meget mere end en lektiecafé
Da Bashir Hassoni i maj modtag en af KAB-priserne, var det for 
en lektiecafé. Men Bashir vil meget mere – han vil gøre beboerne i 
Dybbølhus til én, stor familie

 Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

gruppe. Her holder Bashir Hassoni og 
hans hjælpere til fire dage om ugen fra 
kl. 1719, og alle beboer er velkomne.

Kaffe, hygge og alsidig hjælp
Det hedder en lektiecafé, men det ord 
er langtfra dækkende.

”Vi kan hjælpe med mange ting – 
og alle kan få brug for hjælp,” siger 
Bashir og slår entusiastisk ud med 
armene. 

Han sidder sammen med ikke min
dre end fire hjælpere og formand Er

ling Knudsen ved det lille sofabord. 
Der dufter af frisklavet kaffe, og et 
fad med chokoladekiks står ved siden 
af kopperne på bordet.

”Det handler ikke kun om lek
tier. Vi kan oversætte og undervise i 
dansk, arabisk, engelsk og spansk. Vi 
hjælper med at læse og forstå breve 
fra det offentlige.  Og vi kan hjælpe 
med at lave jobansøgninger.”  Bashir 
ser ingen begrænsning for mulig
hederne. De yder også digital første
hjælp. 

Erling (længst t.v.) og Bashir (m. kasket) kan hjælpe med det meste. Sammen med de fire hjælpere – fra venstre Hossein, Piv, Noura 
og Adam – behersker de bl.a. fire sprog. Foto: Marianne Svolgaard
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Hjemmebesøg
I Dybbølhus er der mange ældre og 
enlige beboere. Og ikke alle er for
trolige med at bevæge sig rundt i den 
digitale verden. Her kommer Bashirs 
uddannelse fra itbranchen til sin ret.

Allerede den 1. november i år skal 
alle borgere have en digital post kasse 
for at modtage post fra offentlige 
myndigheder. Og ifølge Bashir, er der 
mange beboere, der ikke aner, hvad 
de skal gøre.

”Vi kan hjælpe beboerne med at 
oprette en eBoks og sørge for, at sik
kerheden omkring det er i orden,” 
fortæller Bashir og tilføjer, at de 
skam også tager på hjemmebesøg.

”Nogle af beboerne har ikke let 
ved at komme ud. Så kommer jeg 
hjem til dem, hvor vi kan ordne det i 
fred og ro.”

Endnu har det lille lokale i kælde
ren heller ikke pcudstyr nok til at 
hjælpe mere end to beboere af gan
gen. Men hjælpen er på vej.

Nyt, brugt og gratis udstyr
KAB har doneret brugt såvel som 
nyt computerudstyr til lektiecaféen. 
Printer, kopimaskine, stationære 
pc’ere m.m. Udstyr som de har stor 
brug for i Dybbølhus. For det er dyrt 
at købe, selvom Bashir har flair for 
at skaffe ting billigt.

”Hvorfor skal jeg give fuld pris for 
noget hardware i en butik, når jeg 
kan købe det for under en tredjedel 
på et loppemarked og selv bygge det 
sammen?” spørger Bashir smilende.

Erling – der jo er formand for 
bolig afdelingen og har det praktiske 
ansvar – får lette rynker i panden.

Bashir fik i maj 2014 en af KAB-priserne på 5.000 kr. for lektiecaféen, der lige var star-
tet i april måned. Pengene er brugt til almindelig drift – kaffe, te, printerpatroner mm. 
Foto: Lars Bertelsen

”Det er selvfølgelig godt, vi får 
 billigt udstyr, men for pokker … det 
er jo en udfordring i forhold til regn
skabet, for man får jo ikke kvitte
ringer på et loppemarked. Men det 
er da fint, Bashir er så entusiastisk,” 
siger Erling. 

Ifølge Erling er Bashirs motto: ’Det 
må da kunne lade sig gøre’.  Han 
kender ganske enkelt ikke til ’Det 
kan man ikke’. 

Så de stopper ikke med caféen i 
kælderen. De vil også lave fester.

Familiefest
Bag den lange boligafdeling er et 
grønt område. Det er ikke blevet 
 meget brugt til fælles arrangementer, 
men det vil Bashir og Erling lave om 
på.

”I mange år har vi ikke engang haft 
en afdelingsbestyrelse, og det har 
selvfølgelig haft indflydelse på akti
vitetsniveauet. Men nu vil vi i gang,” 
fortæller Erling, der sammen med 

Bashir har siddet i bestyrelsen siden 
2012. 

De to planlægger at indkøbe ny, 
fælles grill og bordebænke. Og så 
skal der kaldes til fælles hygge til 
 næste sommer.

”Vi bor jo ikke så mange her – vi 
skal komme hinanden meget mere 
ved. Vi er jo bare én, stor familie,” 
 siger Bashir.

Dybbølhus
Én blok med 90 boliger, opført 
i 1944. Boligafdelingen består 
udelukkende af to og trerums 
boliger og er beliggende på 
Ernst Kapers Vej ved Sydhavn 
Sstation.

Nogle af beboerne 
har ikke let ved at 
komme ud. Så kom-
mer jeg hjem til dem, 
hvor vi kan ordne det 
i fred og ro.
Bashir Hassoni
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De kendte lidt til hinanden, før de 
overhovedet var flyttet ind. Face
bookgruppen ’Sølund ungdoms
boliger’ blev oprettet allerede, da 
de første unge fik at vide, at de var 
tildelt en bolig på det tidligere pleje
center ved søerne i København. Her 
begyndte de så småt en udveksling af 
information, som for alvor tog fart, 
da de 206 unge flyttede ind i maj 
2014. I dag har gruppen knap 200 
medlemmer, og har vist sig ganske 
effektiv. 
 

”Er der nogen, der har noget karry? 
Kan jeg låne en boremaskine? Jeg 
skal have gæster, kan jeg låne et par 
stole? Der går aldring mere end et 
par minutter, så har en nabo svaret. 
Hjælpen er altid nær”, forklarer Sofie 
Jensenius, der er 21 år, lærerstude
rende og beboer på Sølund. 

Digitalt fællesskab og 
 lavpraktisk engagement
Huset havde stået tomt i mere end et 
år, da de unge flyttede ind. Det gav 
lidt småproblemer i starten. Kristian 

Gomard, driftsleder på Sølund, op
levede hurtigt fordelene ved beboer
nes digitale fællesskab og tilgang til 
situationen:
”Niveauet af lavpraktisk engagement 
er kæmpestort. De er meget aktive i 
løsning af problemerne. For eksem
pel var der et generelt problem om
kring en dryppende håndvask, som 
var nemt at ordne ved at stramme en 
skrue under vasken. Det fik jeg en 
beboer til at melde ud på Facebook, 
og der kom hurtigt 25 thumbsup til
bage”.

Ung energi på Sølund
De hjælper hinanden og tager hånd om problemerne. 206 unge på 
det tidligere plejecenter Sølund har dannet deres eget ’community’ 
på rekord tid

  Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

Sofie Jensenius drikker kaffe med 
 naboen Line Sonne på fællesaltanen, 
hvor de studerende nyder panorama-
udsigten over søerne og  København. 
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Han er ikke selv medlem af face
bookgruppen, men benytter den som 
infokanal*:
”Når jeg har information til bebo
erne, beder jeg lige en af de unge om, 
at lægge det på Facebook og inden
for en time har 80 % af beboerne læst 
det. De er – ligesom jeg – født med en 
iPad eller telefon i hånden”. 

Til gengæld har Kristian god tid til 
det administrative arbejde i kontor
tiden:
”Der kommer stort set ingen. De sen
der en mail i stedet.” 

Spontant møde
En uge efter indflytning opstod dog 
en situation, der fik en beboer til at 
møde op på kontoret. Hun bad om, 
at beboerne måtte benytte fælles
lokalet til et møde, som der var sam
menkaldt til via Facebook.

”Jeg var lidt målløs over deres spon
tanitet, men selvfølgelig kunne de 
låne lokalet, og jeg deltog også i mø
det”, forklarer Kristian. 

Årsagen til mødet var en fest i week
enden, som var gået over gevind og 
nu var der bekymring for, om der 
 ville være larm hver weekend.  

Mere end 40 beboere deltog i mødet, 
som forløb fint. Der blev nedsat fle
re udvalg og talt om husorden. Der 
kunne ikke nedsættes en bestyrelse, 
da mødet ikke var indkaldt med kor
rekt varsel, men det blev gjort ved en 
senere lejlighed. 

Vi starter noget nyt
Sofie Jensenius er en af de beboere, 
der har meldt sig til bestyrelsen: 
”Jeg kan godt lide at engagere mig. 
Det får mig til at føle mig som en del 
af stedet, fremfor at det bare er et 
sted, jeg bor. Det er også spændende, 
fordi vi starter noget nyt her. Vi har 
ikke så mange midler, men derfor 
kan vi alligevel godt gøre lidt”, siger 
hun og nævner som eksempel en idé 
om en krydderurtehave. 

Sofie er også initiativtager til et 
 socialudvalg. 

”Det er primært det sociale liv, som 
interesserer mig. Det er ikke et nor
malt kollegium, fordi man har sin 
egen lejlighed med køkken og bad. 
Jeg vil helst ikke sidde og kukkelure 
i min egen lejlighed og synes derfor, 
det er fedt, når man kender hinanden 
og har et fællesskab både på gangen 
og i hele bygningen”.

Foreløbig har socialudvalget arran
geret fællesspisning og bankospil, 
men også halloween, kroketspil, lø
beture, fodbold og juleklip er på tale. 

Fællesskab på gangen
På de lange gange på Sølund er der 
også opstået et lokalt fællesskab. Fle
re af gangene har egen undergruppe 
på facebooksiden og alle råder over 
et fællesrum på gangen samt en ter
rasse i hver ende af gangen. Sofie for
tæller, at terrassen med udsigt over 
søerne på hendes gang er blevet mø
destedet, hvor man lige hilser på de 
andre, når man kommer hjem. Fæl
lesrummet på gangen er de i gang 
med at indrette, men midlerne blandt 
studerende er små, så foreløbig er det 

Sofabordet er hjemmebygget af Sofie og hendes far, der også er ophavsmand til maleriet. 
Hun har et stort socialt gen og inviterede kort efter indflytning hele gangen på kaffe i den 
lille to-værelses. 

Jeg kan godt lide at 
engagere mig. Det får 
mig til at føle mig som 
en del af stedet.
Sofie Jensenius

blevet til et fælles indkøbt komfur og 
en gratis sofa. 

De unge på Sølund bor midlertidigt 
på kontrakter, der løber 2½ år. Her
efter har Københavns Kommune 
vedtaget en løsning for Sølund, der  
omfatter nedrivning af de nuværende 
bygninger og opførelse af nybyggeri 
med en fordeling på 70 % plejeboliger 
og 30 % ungdomsboliger.

* Driftslederen er ikke selv en del af face
bookgruppen, da han ikke vil blande sig i be
boernes fællesskab, men bruger det som en 
ekstra kanal for informationer. Akutte infor
mationer omdeles til beboerne og annonceres 
som opslag ligesom i andre boligafdelinger.
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Som en relativ ny boligafdeling 
har Askholm et fælleslokale, der 
dels bruges ved beboermøder, dels 
til private fester. Et velindrettet 
lokale med køkken og plads til 45 
mennesker. 

Imidlertid klagede beboerne ofte 
over lokalets dårlige akustik. I 
festlig sammenhæng kunne det 
være svært at føre en almindelig 
samtale. Og så var lokalet ikke 
særlig hyggeligt – de hvide vægge 
og praktiske møbler gav rummet 
et præg af institution. Men så fik 
bestyrelsen en god idé.

To fluer med ét smæk
De valgte at udsmykke rummet med 
tekstilkunst og løste dermed begge 
problemer på én gang: udsmykningen 
bryder de hvide flader, og akustikken 
er blevet klart bedre. Efter opsætnin
gen i august har der ikke været flere 
klager over den dårlige lyd.

”Vi kiggede på forskellige løsninger, 
men syntes, at tekstildesigner Tina 
Ratzers forslag passede rigtigt godt 
til rummet,” siger formand Jørgen 
Green. Han sidder sammen med Tina 
i en blå sofa, der fanger farven i den 
nye udsmykning på væggen. For som 
Tina siger, behøver udsmykning og 
møbler ikke matche hinanden, men 
det gør ikke noget, hvis det kan spille 
sammen.

”Rummet kan godt bære mere ud
smykning, men vi er jo selvfølgelig 
begrænset af økonomi. Men vi håber 
da, at få råd til mere med tiden,” smi
ler Jørgen fra sofaen.

Udsmykning løser 
dobbelt  problem
I Askholm er udsmykningen af det fælles 
beboerlokale også blevet løsningen på et 
akustik problem

Tekstildesigner Tina Ratzer og formand Jørgen Green under de nye værker. Rummet 
er normalt ryddet for møbler, så beboerne selv kan arrangerer det efter behov.

SAB’s boligafdeling Ask
holm blev indviet i 2008. 
De 68  boliger har en meget 
 attraktiv beliggenhed i Sluse
holmen – et nyere bolig
område med små kanaler i 
Københavns Sydhavn.

På SAB’s nye hjemmeside kan du fin
de svar på mange spørgsmål. Vi har 
forsøgt at gøre det så let som muligt, 
for dig som beboer, at finde svar på 
det du har brug for.

Vedligeholdelseskonto og 
rotter?
Din lejlighed har tilknyttet en vedli
geholdelseskonto, som du kan bru
ge til at sætte din lejlighed i stand. 
På SAB’s hjemmeside kan du læse, 
hvordan du finder ud af, hvor mange 
penge der står på din vedligeholdel
seskonto, og hvad du må bruge pen
gene til.

Du kan også læse, hvordan du skal 
forholde dig, hvis du ser en rotte.

Du kan finde svar på ovenstående på 
hjemmesiden under Guides.

E-mail til mit ejendoms-
kontor?
Du kan hurtigt og nemt finde åb
ningstider, telefonnummer og email
adresse på dit ejendomskontor. Find 
din afdeling frem, enten ved at søge 
på navnet eller ved at finde din afde
ling på kort eller liste.

Reglerne i min afdeling.
Hvad må man egentlig i din afdeling? 
Må man holde hund? Må man grille 
på altanen? Se reglerne for et godt 
naboskab i din afdeling i husordenen. 
Her kan du i øvrigt også finde op
lysninger om råderetten, som er det 
reglement, der fastsætter, hvad du må 
ændre i din lejlighed.

Nye ideer?
Vi arbejder løbende med at udvikle 
hjemmesiden, så hvis du har ideer, så 
kontakt os endelig – brug kontakt
formularen på hjemmesiden. 

SAB’s nye 
hjemmeside 
gør det nemt 
at finde svar
Af Berit Bekhøj, bbe@kab-bolig.dk

Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

10     SAB-bladet oktober 2014



Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

De brune garageporte i Jyllandshuse 
var godt slidt og trængte til renove
ring. Bestyrelsen besluttede at gå ef
ter en løsning, som ikke bare løftede 
garagerne, men hele bebyggelsen.

”Vi kontaktede Anne Bennike, der 
er kunstner og tidligere har boet i 
 afdelingen. Hun havde en skøn idé,” 
fortæller Lisa Teruel, formand for 
 afdelingsbestyrelsen.

’De faldne træer’ er titlen på kunst
værket af Anne Bennike, som nu 
 pryder to striber af garageporte. 
Ideen til værket fik hun ved at tænke 
tilbage på sin tid i Jyllandshuse: ”Jeg 
boede ud til Ålekistevej og husker 
alle bilerne. Dengang savnede jeg 
 noget mere natur.” 

Samtidig er værket en hyldest til den 
forskellighed, som netop de almene 

Garage-kunst
I Jyllandshuse har garagerne i gårdene fået 
nyt liv med et  kunstværk af Anne Bennike

Solopgang og 
solnedgang i 
Rolandsgården

To farverige gavle lyser op og 
 markerer indgangen til Rolands
gården fra Frederikssundsvej i 
Brønshøj. Motiverne til de nye 
gavlmalerier er henholdsvis en 
 solopgang med et relief af en vase 
og en solnedgang med relief af en 
sættekasse. Gennemtænkt i place
ring således, at solens stråler om 
morgenen rammer solopgangen 
og om aftenen solnedgangen. 

Maj Jørgensen, medlem af afde
lingsbestyrelsen, siger:

”Kunstnerne er inspireret af be
søg hos beboerne, og har ønsket at 
få beboerne til at spejle sig i vær
kerne og føle sig hjemme. Og man 
må da også sige, at vi nu har fået 
sat  Rolandgården på Brønshøjs 
verdens kort.”   

Kunstnerne er Simon Hermind 
Jensen og Silas Inoue, og værkerne 
er støttet af SAB’s Kunstfond og 
BrønshøjHusum Lokaludvalg.

asa

boliger kan rumme. Her er der plads 
til mangfoldigheden. 

”Alt skal stå og være så perfekt i 
 vores samfund, men jeg synes, der er 
meget smukt i det tilfældige, uperfek
te og fejlbarlige. Altså det menneske
lige og naturlige. Et træ, der er faldet, 
kan godt vokse videre, hvis rødderne 
får gunstige forhold, og blive endnu 
mere interessant at se på end før,” 
 siger Anne Bennike. 

Lisa Teruel nikker og siger: ”Jeg 
 synes godt om den humanistiske idé, 
og kunstværket tilføjer en ny skøn
hed til Jyllandshuse. Samtidig passer 
det virkelig fint til det grønne pro
jekt, som snart går i gang”. 

Kunstværket er en del af et større 
anlægsprojekt med titlen ’Fra asfalt 
til oase’, som er et kombineret tag
vands, klimasikrings og forskøn
nelsesprojekt for Jyllandshuse. Tag
vandsprojektet er støttet af HOFOR 
og forskønnelsesprojektet af Realda
nia. Alle projekterne forventes afslut
tet i 2014. 

SAB’s kunstfond har støttet ’De fald
ne træer’ med 92.000 kr.

Anne Bennike i aktion en dag, hvor Lisa 
Teruel kiggede forbi.
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Alice Brødbæk byder indenfor i ræk
kehuset i Jydeholmen i Vanløse, hvor 
hun bor med sin mand. Det er en 
varm septemberdag, så vi slår os ned 
på terrassen. Det er Alice, der passer 
haven og hun nyder at fylde den med 
farver. Et tema i hendes liv. 

Alice har været en del af SAB’s besty
relse i ca. 10 år, men siden barnsben 
har hun været omgivet af en interesse 
for at blande sig og være aktiv.

”Jeg har det fra min mor. Hun var 
med i bestyrelsen i mange år, og jeg 
har den samme interesse for at gøre 
en forskel, søge indflydelse og arbej
de for beboernes trivsel”, forklarer 
Alice. 

Indfødt og lokalkendt
Alice bor i dag i sit barndomshjem, 
og er det man kan kalde en indfødt 
SAB’er. 

”Jeg blev født i Holmestien (etagehu
sene i Jydeholmen, red.) og var fem 
år, da vi flyttede ind her i rækkehu
set. Som ung boede jeg også en del år 
i Lønstrupgård”, forklarer hun. Alle 
tre boligafdelinger ligger i Vanløse 
og indenfor en radius af få hundrede 
meter.

”Jeg kan ikke gå en tur her i Vanløse 
uden at møde nogen, jeg kender”, si
ger hun og smiler. Som bestyrelses
medlem må Alice også ofte svare på 
spørgsmål fra beboerne om de be
slutninger, der træffes på møderne, 
og det gør hun gerne:

”Vi er der for beboernes skyld. Man
ge kender ikke baggrunden for de be
slutninger, der træffes, og forstår må
ske heller ikke helt systemet omkring 
almene boliger. Det er vigtigt, at vi 
formidler det godt”.

Byggeri skal ses fra flere 
vinkler 
SAB har jævnligt store byggeopga
ver, og netop byggeri er blevet Alices 
mærkesag. Hun sidder med i flere føl
gegrupper for byggesager og forkla
rer: ”Vi er med fra starten, og selvom 
vi ikke fagligt har stor viden om byg
geri, kan vi bidrage med fokus på 
økonomien og på sammenhængen til 
driften. Vi kan også fremlægge særli
ge beboerønsker for eksempel i reno
veringssager. Generelt synes jeg, det 
er vigtigt, at alle vinkler indgår, når 
en følgegruppe træffer beslutninger i 
sager om byggeri”. 

Badminton, børnebørn og 
vinter-krea
Privat er Alice glad for at hamre til 
fjerboldene på de lokale badminton
baner, hvor hun har spillet mange 
kampe for VBK – Vanløse Badmin
tonklub. En rygskade har betydet, at 
hun i dag kun svinger ketcheren for 
motionens skyld. Om vinteren bruger 
Alice tid på at strikke og sy – gerne i 
glade, stærke farver til både sig selv 
og børnebørnene. Dem er der fem af, 
og de er jævnligt på besøg hos Alice. 

Beboerdemokratiet fylder også godt i 
Alices fritid. Hun anslår, at hun bru
ger 710 aftener om måneden på mø
der. Hertil kommer en mængde læse
stof. Et godt råd fra Alice til beboere 
med interesse for at engagere sig i be
boerdemokratiet lyder kort og godt: 
”Klø på. Lad være med at miste mo
det for hurtigt. Du vil sikkert møde 
’viplejerholdningen’, men lad dig 
ikke slå ud af det. Bare klø på”.

Farveglad, kreativ og 
indfødt SAB’er
Alice har boet det meste af sit liv i SAB-boliger og fik interessen 
for beboerdemokrati med hjemmefra. I dag brænder Alice særligt 
for SAB’s byggesager

Blå bog fakta
Alice Brødbæk
Alder: 59 år 
Job: Administrativ medarbejder 
i Arbejdsmarkedscentret, 
 Københavns Kommune
Uddannelse: Folkeskole og selv
lært
SAB’s bestyrelse: 2004 
Boligafdeling: Jydeholmen
Mærkesag: Byggesager og bære
dygtigt byggeri

  Tekst og foto af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

 Tekst og foto af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk 

KEND SAB’S BESTYRELSE
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Til hverdag holder Mogens Hansen 
til på ejendomskontoret, der dækker 
Grøndalslund og Stilledal i Vanløse. 
Her har han arbejdet i 20 år, de sid
ste 10 som driftsleder. Så han er godt 
inde i opgaver og rutiner. Derfor valg
te han i 2010 at få flere udfordringer 
som lokal tillidsmand og dermed også 
medlem af SAB’s bestyrelse.

”Det giver rigtigt god mening at sid
de i bestyrelsen – og en dybere ind
sigt i de beslutninger, der træffes og 
får indflydelse på vores hverdag,” 
forklarer Mogens.

Vi sidder på det lyse og ryddelige 
ejendomskontor, der er indrettet med 
to arbejdspladser og en skranke, hvor 
beboerne betjenes. Og indretningen 
er blot én af de ting, der er væsentligt 
ændret, siden Mogens startede som 
’vicevært’ for 38 år siden.

Op fra kælderen
”Dengang skulle man bare kunne 
bruge en kost og en græsslåmaskine,” 
husker Mogens, der startede i en an
den af SAB’s boligafdelinger, Skytte
vænget, som blot 17årig. 

Ejendomskontoret var et lille, mørkt 
rum i kælderen – langt fra det ejen
domskontor, hvor Mogens i dag tager 
i mod beboerne. Og netop gode ejen
domskontorer er en af Mogens’ mær
kesager.

”Jeg synes, det er vigtigt at have 
gode, lokale kontorer. At kunne tage 
ordentligt i mod beboerne. Og i dag 
er der også meget administrativt ar
bejde. I en afdeling som Grøndals

lund har vi derfor brug for to compu
terpladser,” smiler Mogens.

Medarbejdernes talerør
I SAB’s bestyrelse repræsenterer han 
medarbejderne i boligafdelingerne, 
og det er en opgave, som både han og 
den øvrige bestyrelse tager alvorligt. 

”Jeg ved, hvordan virkeligheden er 
for medarbejderne på ejendomme
ne, og det er vigtigt – f.eks. når man 
planlægger nye, administrative syste
mer eller nye typer opgaver,” konsta
terer han.

Formand for SAB, John B. Sørensen, 
er enig, og i telefonen uddyber han:
”Jeg er rigtig glad for at have en med
arbejderrepræsentant i bestyrelsen. 
Det giver flere vinkler på debatten 
og er med til at kvalificere beslutnin
gerne.”

Frisk luft og bowling
Privat bor Mogens med familien i 
hus i Herlev. Det giver frisk luft og 

god motion, for Mogens cykler frem 
og tilbage hver dag, året rundt. Alli
gevel bliver der tid til hans store inte
resse: Bowling, som han dyrker med 
sin kone Charlotte. Når han altså 
ikke lige sidder om aftenen og forbe
reder sig til et bestyrelsesmøde.

De ansattes talerør

Mogens Hansen er som lokal tillidsmand automatisk medlem af 
SAB’s bestyrelse – han er manden, der ved, hvordan dagligdagen 
fungerer på ejendomskontorerne

Blå bog fakta
Mogens Hansen
Alder: 55 år
Job: Driftsleder i Grøndalslund 
og Stilledal. Lokal tillidsmand 
for ejendomsfunktionærerne 
i SAB og dermed automatisk 
medlem af SAB’s bestyrelse.
Uddannelse: Uddannet indenfor 
ejendomsservice i flere bolig
afdelinger i SAB.
SAB’s bestyrelse: 2010 
Mærkesager: Alt vedr. arbejds
forhold. Sammenhæng mellem 
de beslutninger, der træffes om
kring et bord og virkeligheden i 
boligafdelingerne.

 Tekst og foto af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk 

KEND SAB’S BESTYRELSE
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Vinder af  
SAB-sjov

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

Azadi Omar
Ved Bellahøj Syd 23B, 5.tv.
2700 Brønshøj

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

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

Psykiatrilinjen – en linje til nabohjælp 

KORT NYT Voldboligerne 
 modtager støtte fra 
Velux Fonden
Ældreboligafdelingen Voldboliger
ne på Christianshavn har modtaget 
23.000 kr. i støtte fra Velux Fonden. 
Pengene er brugt på at indkøbe tre 
bærbare Duka pc’ere, der med et sær
ligt touchscreen system er målrettet 
ældre, tre tastaturer til svagtseende 
og tre skærmtrykpenne.

Det var Finn Andreasen, formand 
for afdelingsbestyrelsen, der fik ide
en om at søge støtte til de særlige 
pc’ere. Han siger: 

”Jeg håber, at maskinerne vil betyde, 
at flere vil prøve og se, om det er no
get for dem. Og opdage hvor nemt 
det egentlig er. De kan også melde sig 
til Skype og tale med deres børn eller 
børnebørn i udlandet. Vi lever i en 
digital verden, og det er vigtigt, at så 
mange så muligt har glæde af det”.

Hver fredag er der pccafé for alle in
teresserede beboere. Desuden er be
styrelsen og aktivitetsmedarbejderen 
i gang med at undersøge mulighe
derne for at tilbyde itundervisning i 
samarbejde med Københavns Kom
mune og Ældresagen Amager.

Læs mere om Duka pc’ere på www.
aeldresagen.dk under IT.

I år rundede boligafdelingen Fal
sterbo i Husum et skarpt hjørne og 
fejrede 70 års jubilæum med en stor 
fest for beboerne. Det skete den 23. 
august 2014 på  en dejlig varm som

Psykiatrilinjen er en telefonisk 
rådgivning, som du kan ringe til, 
hvis du har brug for rådgivning 
om en nabo med psykisk sygdom. 

Psykiatrilinjen er bemandet af 
fagpersonale fra Psykiatrifonden. 
Linjen er åben for beboere og med
arbejdere i KAB hver dag kl. 9.00
22.00 – i tidsrummet kl. 16.0022.00 
dog kun for akutte henvendelser.

Psykiatrilinjen er et forsøg, som 
løber frem til august 2015. Projek
tet er støttet af Bikubenfonden og 
Realdania. Læs mere om Psykia
trilinjen på kabbolig.dk under 
Beboere.

Kontakt Psykiatrilinjen på telefon 
20 24 08 69.

Jubilæum i Falsterbo
merdag. 65 beboere deltog i festen, 
som var en stor succes med under
holdning for børnene, god mad og 
musik og dans til de lyse timer. 
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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 SABbladet har der 
været afholdt to ordinære organisa
tionsbestyrelsesmøder, den 13. juni 
2014 og den 15. september 2014.

På sit møde den 13. juni 2014 beslut
tede organisationsbestyrelsen, at de 
komprimerede regnskaber (den forkor
tede version af regnskaberne) frem
over skal udsendes sammen med ma
terialet til budgetmødet i de afdelinger, 
der ikke holder regnskabsmøde.

SAB ś afdelingers regnskabsår slut
ter hvert år den 31. juli. Herefter ud
arbejdes regnskabet, som sendes til 
godkendelse i afdelingen i løbet af 
efteråret. I de afdelinger, der ikke af
holder regnskabsmøde, bliver regn
skabet godkendt af afdelingsbesty
relsen, hvorefter de komprimerede 
regnskaber hidtil er blevet sendt ud 
til beboerne til orientering.

Da der dermed går flere måneder fra 
det komprimerede regnskab er blevet 
sendt ud til beboerne, til der oriente
res om det på budgetmødet i foråret, 
er der mange, der har glemt regnska
bet eller forlagt det i mellemtiden. 
Derfor blev det besluttet at sende det 
komprimerede regnskab sammen 
med resten af materialet til budget
mødet.

Det vil dog fortsat være sådan, at 
man kan hente det fulde regnskab på 
sit ejendomskontor, så snart det fore
ligger om efteråret, hvis man er inte
resseret i det.

Retningslinjer for  tildeling 
af midler fra kunstpuljen
Som man kan læse om på side 10 
og 11 i dette blad er det muligt for 
SAB ś afdelinger at søge om støtte 
fra SAB ś kunstpulje til kunstformål. 
På organisationsbestyrelsesmødet 
den 15. september 2014 besluttede or
ganisationsbestyrelsen fremover at 
afsætte 100.000 kr. om året til kunst
puljen og vedtog ved samme lejlighed 
et sæt nye retningslinjer for uddeling 
af midlerne. Retningslinjerne for at 
søge midler i kunstpuljen findes på 
SAB ś hjemmeside www.sabbolig.
dk.

Der er gennem årene bevilliget penge 
til skulpturer, vandkunst, vægud
smykning, relieffer, kunst til bebo
erlokaler og nu også gavlmalerier og 
garageudsmykning.

Serviceramme
KAB har udviklet et nyt værktøj, 
som skal sikre, at der er fokus på ser
vicen i afdelingerne. Tanken er, at af
delingsbestyrelsen, ejendomskontoret 
og driftschefen i fællesskab skal have 
en dialog om niveauet for den lokale 
service og for prioriteringen af opga
verne.

Værktøjet bliver kaldt serviceram
men, og den indeholder 5 temaer: 1. 
At bo og leve alment, 2. Service af 
ude og fællesarealer, 3. Service på 
ejendomskontoret, 4. Service hjemme 
hos beboeren og 5. Service via IT. 

SAB blev på mødet den 15. septem
ber præsenteret for servicerammen 

og godkendte den til brug i SAB ś af
delinger. Servicerammen er udviklet i 
samarbejde med beboerrepræsentan
ter på beboerrepræsentantskabsmø
derne og vil blive udrullet i alle afde
linger i løbet af det kommende år.

Nyt fra bestyrelsen

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

Hvis man er yderligere interesseret i 
at følge bestyrelsens arbejde, kan man 
læse referater fra organisationsbesty-
relsesmøderne på SAB´s hjemmeside 
www.sab-bolig.dk
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Navn:
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Post-nr. og By:
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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 Fredag den 2. januar 2015
Mærk kuverten “SAB-sjov”.
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SAB
sjov

- for hele familien

OPGAVE 4: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her:

OPGAVE 2:
Kan du finde de 
manglende tal?
I de to plader, som begge be-
står af 12 felter med tal, er
der vist system i tallene.
Du skal finde ud af systemet,
og indføre de manglende tal i
de tomme felter.

OPGAVE 3:
Hvor gammel er Fido?
Hvis du lægger tallene
sammen, så får du Fidos
alder. Bemærk, at et af
tallene er spejl-
vendt.
Skriv dit svar 
i det lille felt.

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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Skriv Fidos 
alder her:

OPGAVE 1:
To og To passer 
tingene sammen?
Prøv om du selv kan finde ud 
af, hvordan de 12 ting og dyr
passer sammen to og to.
Træk streger imellem dem,
der passer sammen.
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