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 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

 

København — en by i rivende 
udvikling

København oplever i disse år en 
befolkningstilvækst på omkring 
1000 nye indbyggere om måne-
den. Københavns Kommune har 
som målsætning, at der skal være 
20 % almene boliger i Køben-
havns Kommune. 

SAB har i sit målsætningspro-
gram fastslået, at vi er en byg-
gende boligorganisation, og vi vil 
forsat være med til at bygge flere 
almene boliger. 

Men det er ikke nok kun at bygge 
nyt. Mange af vores bebyggelser 
trænger til en opgradering, så vi 
kan møde fremtidens behov. 

Det er et område, som organisa-
tionsbestyrelsen følger nøje – og 
vi vil fortsat, i dialog med vores 
afdelingsbestyrelser, drøfte beho-

vene for renoveringer mv.
Der er nu underskrevet en ny udlej-
ningsaftale med Københavns Kom-
mune. Hovedformålet er fortsat at 
afbalancere tre overordnede ønsker:

• At sikre en varieret og socialt 
bæredygtig beboersammensæt-
ning i almene boligområder.

• At kommunen får rådighed over 
et tilstrækkeligt antal boliger til 
social anvisning.

• At der fortsat er boliger til vores 
opnoterede.  

Overordnet følger den nye aftale 
principperne i den gamle aftale. Det 
vil sige, at der fortsat opereres med 
40 plus afdelinger og 40 minus afde-
linger, dog har boligorganisationen 
fået indført en ny kategori for afde-
linger, der nærmer sig 40 plus græn-
sen, så vi kan reagere i tide. 

En rigtig god og fornuftig aftale.

På repræsentantskabet blev det ved-
taget af frikøbe Herlevhuse for hjem-
faldsforpligtigelsen. Vilkårene er på 
linje med den gamle frikøbsaftale 
for København. Det sikrer, at Her-
levhuse igen vil kunne få finansieret 
deres renoveringsbehov via alminde-
lige lån. 

SAB vil fortsat være et boligselskab, 
som tilbyder gode, moderne boliger 
til mennesker fra alle samfundsgrup-
per og sikre, at der er plads til bebo-
ere med særlige behov, og arbejde for 
at styrke fællesskabet i afdelingerne.

 Tekst & foto: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk
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De fleste af os har længe sorteret 
pap, papir og glas, men Københavns 
Kommune indførte i 2012 tre nye 
containere til sortering af det daglige 
husholdningsaffald: hårdt plast, me-
tal og elektronik. Selv om der har væ-
ret uddelt materiale, og beholderne er 
tydeligt markerede med både tekst og 
hver deres farve, har det ikke være let 
at få alle til at sortere.
Så nu stiller Københavns Kommune 
et ultimatum: sorter rigtig eller betal 
et gebyr. Og det kan blive rigtigt dyrt 
for boligafdelingerne.

Beboerne må betale
Mogens Hansen er driftsleder i 
Grøndalslund, og her har man fået 
en advarsel fra kommunen på grund 
af fejlsortering. Fortsætter fejlsor-
teringen, kommer der en regning på 
1.500 kr. pr. beholder. Mogens har 
derfor lavet et simpelt regnestykke:

Dyrt at dumpe affald forkert

Vores affald er en ressource, og derfor skal vi vænne os til at sor-
tere bedre. Ellers kan der komme en stor ekstraregning

”Vi har omkring 25 af de nye contai-
nere her i boligafdelingen, der bliver 
tømt en gang om måneden. Så det 
kan løbe op i 450.000 kr. om året,” 
konstaterer Mogens og tilføjer, at der 
jo kun er beboerne til at betale reg-
ningen. 

Ikke alle kan
Afgiften for en fejlsorteret beholder 
er høj, men alligevel mener kunde-
konsulent fra Affald og Genbrug i 
Københavns Kommune, Gert Lind-
berg, ikke, det dækker den reelle ud-
gift. For det er administrativt en me-
get tung opgave, da der skal foretages 
fotodokumentation og sendes en ny 
vogn ud. 
Gert Lindberg anbefaler derfor, at 
man samler beboerne og forklarer, 
hvordan der skal sorteres. Det kan 
man godt få hjælp til fra Køben-
havns Kommune. Men han medgiver 

Prisen for fejlsortering – 
pr. bolig
I Grøndalslund er der 224 boli-
ger. Hvis der i værste fald er fejl-
sortering i alle beholdere ved hver 
tømning, koster det boligafdelin-
gen 450.000 kr. årligt. Eller godt 
2.000 kr. pr. husstand. 

Der er god grund til at sortere affal-
det – så kan det meste nemlig gen-
bruges. F.eks. kan otte plastikfla-
sker blive til en ny fleecetrøje.

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

også, at nogen altid vil have brug for 
hjælp.

Skakte gør det svært  
Mogens Hansen har heller ikke no-
get i mod at hjælpe beboerne med at 
sortere.
”Hvis det overordnet fungerer, har 
vi da ikke noget imod at sortere lidt 
en gang imellem. Men som det ser ud 
nu, vil det kræve alt for mange res-
sourcer. Det er jo totalt kaos,” for-
klarer driftslederen, og fortsætter:
"Det er også for let at lade være, når 
vi stadig har affaldsskakte i alle op-
gange. Når man ser det hul i væggen, 
er det alt for let bare at smide al af-
faldet derned. Vi har søgt Køben-
havns Kommune om at få lov til at 
nedlægge dem, men har fået afslag.”
Der er derfor kun to muligheder: Be-
tal ved Kasse 1, eller sorter affaldet 
rigtigt.

Mogens Hansen åbner op for det, der skulle være 'hård plast', men er meget 
andet.
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Afdelingsmødet er stedet, hvor det 
sker, hvis du vil have indflydelse. Det 
er her medlemmerne af bestyrelsen 
vælges og de store beslutninger i bo-
ligafdelingen træffes. Efter en årræk-
ke med faldende deltagelse er antallet 
af beboere, som kommer til afde-
lingsmøderne på vej op. 
I gennemsnit er fremmødet ved afde-
lingsmøderne steget fra 15 % i 2013 til 
20 % i 2014. 
Et af de steder, hvor afdelingsmødet 
har trukket flere til, er Utterslevhuse 
i Brønshøj. Her steg deltagelsen med 
50 % fra 21 beboere i 2013 til 42 be-
boere i 2014. 

Dialogmøder engagerer flere
Said Hussein, formand for Utterslev-
huse, fortæller, at bestyrelsen har ar-
bejdet aktivt for at få flere med:
”I Utterslevhuse bor 25 forskellige 
nationaliteter. Vi er i gang med at 
holde dialogmøder med de forskel-
lige sproggrupper for at involvere 
flere og få flere til at forstå, hvordan 
beboerdemokratiet fungerer. Vi taler 
med grupperne om deres ønsker og 
visioner, og vi opfordrer også til, at 
de deltager i afdelingsmødet”.

Lene Vennits, kundechef i KAB, del-
tog i det seneste afdelingsmøde i Ut-
terslevhuse og siger om oplevelsen: 
”En pæn stor gruppe af polakker 
kom og deltog aktivt i mødet for før-
ste gang. Det var så dejligt og livsbe-
kræftende. Jeg tænker, at andre be-
styrelser kan lære af Utterslevhuses 
bestyrelse. Vis interesse, gå i dialog, 
så føler beboerne sig som en del af 
helheden.”

Man kan invitere på flere 
måder 
Said Hussein peger også på et helt 
praktisk element, som har betydning 
for deltagelsen på afdelingsmøderne: 
”Det er ikke nok at sende en indkal-
delse til møde til beboerne. For ek-
sempel er somali-samfundet et oralt 
samfund. Nyheder kommer rundt ved, 
at man taler sammen. De vil se på så-
dan et brev og hurtigt afgøre, at det 
ikke handler om husleje, og så ryger 
det ud”.
Forud for det sidste afdelingsmøde 
stemte Said og de øvrige bestyrelses-
medlemmer mange dørklokker for at 
fortælle om det vigtige møde. Frem-
over håber de, at ambassadører fra 
hver sproggruppe vil hjælpe med at 
udbrede budskabet og ikke mindst 
ringe på dørklokker, så flere af bebo-
erne kan få indflydelse ved at deltage 
i afdelingsmødet. 

Flere kommer til afdelingsmøder 

Som beboer i Samvirkende Boligselskaber kan du bl.a. gøre din 
indflydelse gældende på det årlige afdelingsmøde. I dag vælger 
flere og flere beboere at komme og være med til det vigtige møde

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

Her bestemmer du og dine naboer
Du bestemmer. Sammen med dine naboer selvfølgelig. Det er et af 
de helt specielle forhold ved almene boliger. Her er ingen udlejer, 
som bestemmer det hele og skal tjene på huslejen. Huslejen er fastsat 
efter udgifterne, og beboerne er med i alle beslutninger om udvik-
ling i afdelingen. Det kaldes beboerdemokrati.

 Tekst & foto: Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk
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Mit hjem i 70 år

Tenna Wikborg flyttede ind i en 2-værelses lejlighed i 
Langelandshus i Brønshøj i december 1944 – og hun bor her endnu

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

Verden så noget anderledes ud, da 
Tenna Wikborg den 22. december 1944 
fik nøgler til en nybygget 2-værelses 
lejlighed i Langelandshus på Frederiks-
sundsvej i Husum. 
Sporvognslinje 5 var eneste transport 
fra centrum med Husum som endesta-
tion. Langs gaderne var der grøfter, 
og overfor det nybyggede Langelands-
hus lå en bondegård med heste. Sådan 
husker Tenna Wikborg, der i dag er 
92 år, omgivelserne omkring bebyg-
gelsen, hvor hun stadig bor i den sam-
me bolig.  
En lille delegation fra KAB med Lene  
Vennits, kundechef, i spidsen kiggede 
forbi den 8. januar 2015 for at ønske 
Tenna tillykke med det imponerende 
70 års jubilæum i boligen. 

Sabotage og løbesod
”Hvorfor flyttede I hertil?”, spørger 
kundechefen og sætter sig på armlæ-
net af Tennas lænestol. Hun må tale 
lidt højt for Tennas hørelse er ikke 
helt i top. Det er til gengæld hendes 

hukommelse og livsglæde, når hun 
fortæller:
”Vi boede på Nørrebro med vores søn 
på kun et år. Min mand arbejdede på 
et smedeværksted i en skotøjsfabrik, 
hvor der var trusler om sabotage, for-
di de producerede støvler til tyskerne. 
Vi boede på tredje sal, og jeg turde 
ikke bo der længere. Vi havde også 
kakkelovne og fyrede med tørv. Det 
var hundekoldt, og der var løbesod. 
Når jeg kom ned og så til drengen i 
barnevognen, så var skindtæppet helt 
sort. Så gik jeg ind og blev skrevet op 
i KAB.”

Centralvarme og manglende 
rør
Den lille familie var glade, da de fik 
tilbudt lejligheden i Langelandshus - 
med centralvarme. Boligen var til over-
tagelse pr. 1. januar 1945, men de fik 
lov at flytte ind i juledagene.
”Her var lidt bart og underligt. På ba-
deværelset var der lavet huller til rø-
rene, men alle rørene kunne ikke skaf-

fes på grund af krigen. Der var kun 
en hane med koldt vand. Der gik en 
del år, før vi fik varmt vand”, forkla-
rer Tenna. 

Hjemmegående med bijob
Hun kan også fortælle om et liv og 
leben med masser af børn og barne-
vogne i boligafdelingen. De fleste af 
mødrene var hjemmegående og pas-
sede børn og vaskede tøj i gruekedel 
i kælderen. Tenna havde dog også ’en 
hjemmearbejdsplads’ som nådlerske, 
og syede overlæderet på sko for skofa-
brikken Angulus på Nørrebro. Tennas 
symaskine var der lige plads til i lejlig-
hedens lille værelse ved siden af køje-
sengen til de to sønner.

Ud og luftes 
I dag bor Tenna alene i boligen, der er 
rigtig velholdt trods den lange bope-
riode. Fliserne på badeværelset er de 
samme, som blev sat op i 1944, fortæl-
ler Tenna, der tydeligvis har gjort en 
indsats for at holde dem så pæne. 
Sine 92 år til trods går Tenna hver dag 
en tur ud for at handle. 
”Man skal da også ud og luftes”, som 
hun siger. En hofteoperation betyder, 
at hun må tage et trin ad gangen ned 
ad trappen fra første sal, men ud skal 
hun. Banko-spil bliver også passet, og 
så har hun opmærksomme børn, bør-
nebørn og oldebørn, som ofte kigger 
forbi. 

 Tenna (midt) havde besøg af sin søn Benny (th.), da Lene Vennits (tv.) kig-
gede forbi med buket og chokolade.

�
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Hver dag klokken 17.30 spurter 
14-årige Redha Mohamada op ad 
trapperne til 3. sal og banker på hos 
sin nabo Tove Zeuthen. De sætter sig 
straks ved spisebordet og fordyber sig 
i en halv times koncentreret læsning. 
En aftale der betyder, at Redha for-
nylig har brudt koden til de læsendes 
verden og nu langsomt stiger i tempo. 

Redha går i 8. klasse og har indlæ-
ringsproblemer. Ellers fungerer han 
godt og er en glad dreng, som bl.a. 
kan lide at spille skak. Han er født og 
opvokset i Utterslevhuse i Brønshøj, 
hvor han bor sammen med sin søster 
og mor, der stammer fra Irak. 
Tove bor rundt om hjørnet fra 
Redha. Hun har været gymnasielærer 
i en menneskealder i Silkeborg, men 

da hun i 2011 blev pensioneret, valgte 
hun og hendes mand Ole at flytte til 
København, hvor alle børn og børne-
børn bor. 

En svær opgave
Kimen til mødet mellem Redha og 
Tove blev lagt, da en gruppe beboere 
i Utterslevhuse indkaldte til møde 
om en lektiecafé i bebyggelsen. Det 

Redha læser hos Tove
Han er 14 år og har svært ved at læse. Hun er pensioneret lærer. 
Sammen flytter de bjerge i bogstavernes verden

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

 Spisebordet i Toves stue er rammen om intensiv læsetræning. Og indsatsen giver resultat.
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vakte Toves faglige interesse. Før hun 
havde set sig om, var hun koordina-
tor for projektet.  

En dag mødte Redha op i lektieca-
féen. Han havde egentlig lært at læse 
i 7. klasse, men efter en lang sommer-
ferie uden træning, havde han glemt 
det igen.
”Da jeg mødte Redha i lektiecafé-
en, må jeg indrømme, at jeg tænkte: 
Hvordan skal det gå ham. Hans for-
ældre kan ikke sproget godt nok til at 
hjælpe ham med det danske. Det var 
en svær opgave”, forklarer Tove.

Redha kan bare komme
Redha var ikke så begejstret for lek-
tiecafeen, for som han siger: ”Når der 
er mange, der larmer, kan jeg ikke 
koncentrere mig”. 
Løsningen blev lektiehjælp hjemme 
hos Tove, og det har nu fungeret i næ-
sten et halvt år. 
”Jeg har svære problemer med min 
ryg og stress, fordi vi skal flytte, men 
Redha kan bare komme. Hans glæde 
er så skøn. Han kommer susende op 
ad trappen og er så nem og så høflig. 
Både jeg og min mand er blevet så 
glade for ham”, siger Tove.

Den glade giver
Redhas mor ville gerne betale for un-
dervisningen, men det vil Tove ikke 
høre tale om. Redhas mor fandt så en 
anden løsning. 
”Mindst en gang om ugen kommer 
Redha med den skønneste irakiske 
mad, som hans mor har lavet. Så er 

han så glad. Og det er rart for os, for 
det er svært at købe ind og lave mad 
med ondt i ryggen. Og det smager så 
godt – med nogle helt andre kryd-
derier, end dem vi bruger,” fortæller 
Tove.

På vej mod nye tinder
Redha gør store fremskridt med læs-
ningen. Det viser skolens læsetests:

”Jeg fik 18 ud af 20 point sidst”, siger 
han med et stolt kig på Tove.
”Men du slipper ikke for mig, før du 
læser rigtig godt”, svarer Tove, der 
sender den muntre trussel afsted med 
et stort smil. 
Næste udfordring for de to læsehe-
ste er engelsk, og det sprog vil Redha 
rigtig gerne lære, fordi han drømmer 
om at blive mekaniker eller flymeka-
niker: 
”Når der så kommer en kunde ind som 
taler engelsk, så skal jeg jo kunne for-
stå det”, forklarer han. 
Den er Tove helt med på, og som gam-
mel faglærer i netop engelsk ser hun 
frem til opgaven. 

Når der er mange, 
der larmer, kan jeg 
ikke koncentrere mig.
Redha Mohamada, 14 år
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Som beboer i Samvirkende Boligsel-
skaber (SAB) er du en del af en stor 
forening, der ejer cirka 10.000 boli-
ger fordelt på 57 boligafdelinger. Den 
daglige ledelse varetages af en orga-
nisationsbestyrelse på 11 medlem-
mer, hvoraf otte er beboere ligesom 
dig selv. Men hvad laver de egentlig, 
og hvor er SAB på vej hen?
John Bøgelund Sørensen bor i Grøn-
dalslund i Vanløse og er formand for 
SAB. Han siger om opgaven:
”Jeg synes, vi har et unikt system i 
Danmark, hvor den enkelte beboer 
kan få indflydelse på egen hverdag, 

hvis de vil. Jeg tror på, at når vi løf-
ter i flok, så kan vi mere. Og jeg vil 
gerne yde min del til det fællesskab”.

Tidens krav
En vigtig del af bestyrelsens opgave 
er at sætte retning for udviklingen og 
prioritere, hvad pengene i den fælles 
kasse skal bruges til. 
”Vi har et formelt ansvar for at ejen-
dommene ikke står og forfalder. Den 
løbende vedligeholdelse er vigtig”, 
forklarer formanden. 

I SAB løfter vi i flok
Hvad laver SAB’s bestyrelse egentlig, og er der nogle spændende 
emner på bordet lige nu? Læs om en vedholdende indsats for at 
holde SAB-boliger attraktive nu og i fremtiden 

  Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

Jeg synes, vi har 
et unikt system i 
Danmark, hvor den 
enkelte beboer kan få 
indflydelse på egen 
hverdag, hvis de vil
John B. Sørensen

Illustration: Colourbox
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Han suppleres af næstformand Kjeld 
Poulsen, der bor i Jydeholmen i Van-
løse:
”Vi er nødt til at tænke på tidens 
krav og på, at boligerne skal være at-
traktive for boligsøgende”. 
Derfor har SAB fokus på, at alle af-
delinger sætter tilstrækkeligt til side 
til at f.eks. skifte tag, således at hus-
lejestigningen for beboerne ikke bli-
ver for stor, når en bygningsdel er 
slidt ned og skal skiftes. 

Hold på familierne
Lige nu og i årene fremover har SAB 
også fokus på lejlighedssammenlæg-
ninger og har hertil reserveret 5 mio. 
kr. om året de kommende 5 år.
”SAB har over 6.000 toværelses boli-
ger ud af en portefølje på 10.000. Vi 
hører tit om børnefamilier, der må 
flytte pga. pladsmangel. Vi vil gerne 
have at flere bliver, fordi det skaber 
liv i ejendommene, at der også er 
børnefamilier”, siger Kjeld Poulsen.

Under jorden
Mange af SAB’s ejendomme er fra 
1940-50’erne, derfor er også stigstren-
ge og kloakker et indsatsområde, der 
er flyttet op på prioriteringslisten. 

”Vi ved godt, at det ikke er det mest 
interessante for beboerne. Det er 
ikke som at få et nyt køkken, men det 
er en nødvendig del af vedligeholdel-
sen af boligerne”, forklarer John B. 
Sørensen.

Krævende byggesager
De mange sager om udvikling af de 
57 boligafdelinger i SAB behandles 
af bestyrelsen på 8 årlige møder samt 
et bestyrelsesseminar.  
”Vi deltager også i følgegrupper for 
byggesager, når der indgår midler, 
som vi har ansvaret for. Og selvom 
der er alle mulige fagfolk med, så 
oplever vi også, at vi har praktiske 
pointer, som forbedrer projekterne. 
Når vi er med, kan vi også reagere 
hurtigt, hvis der opstår problemer. 
Det skete f.eks. i Stilledal i Vanløse, 
hvor både mangler og byggesjusk gav 
store problemer”, siger John B. Sø-
rensen.
De store byggesager kan omfatte om-
kring 40-50 følgegruppemøder.

Tæt på boligafdelingerne
Organisationsbestyrelsen støtter 
også de lokale afdelingsbestyrelser 
bl.a. via en kontaktpersonordning, 
som betyder, at alle boligafdelinger 

har en kontaktperson i bestyrelsen.
 ”Opbygningen af beboerdemokra-
tiet betyder, at langt de fleste beslut-
ninger træffes så tæt på arnestedet 
som muligt – ude i boligafdelingerne. 
Men som organisationsbestyrelse har 
vi det overordnede ansvar, og vi skal 
godkende budgetter og regnskaber 
for alle SAB’s boligafdelinger. Det 
økonomiske ansvar er vi meget op-
mærksomme på”, forklarer forman-
den. 
Kjeld Poulsen har været med fra be-
boerdemokratiets spæde start og sup-
plerer:
”Jeg har været med fra den tid, hvor 
vi skulle ringe på i KAB og spørge 
om lov. Vi havde jo ikke noget at 
skulle have sagt. I dag er det helt 
anderledes, men med deltagelse og 
indflydelse følger også ansvar. Det 
er vigtigt at kende spillereglerne og 
arbejdsdelingen mellem boligorgani-
sation (SAB), boligafdeling, KAB og 
ejendomskontor. For nye bestyrelses-
medlemmer har vi derfor en række 
gode kurser, som giver indblik i sy-
stemet.”

Medlemmer af SAB’s bestyrelse deltager i mange andre møder end de faste årlige 
bestyrelsesmøder, blandt andet i: 
16 følgegrupper for bygge- og renoveringssager
3 følgegrupper for boligsociale projekter
4 udvalg (Forvaltningskommissionen, Trækningsretsudvalget, Udlejningsudvalget og Kunstudvalget) 
10 ejerforeninger (i boligafdelinger hvor ude- og fællesarealer deles med ejerboliger)
Dirigentkorps til møder i boligafdelingerne

Illustration: Colourbox

Foto: Thomas  Brolyng Steen
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  Af Anne Mette F. Svendsen, chefkonsulent og Niels Bonne Rasmussen, chefkonsulent 

Flere boliger for hjemløse
Der føjes fem nye boliger for hjemløse til de eksisterende 10 i 
Toften – og SAB sikrer gode forhold for både beboere og naboer

 Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Krølle sidder med et stort krus kaffe i 
en læderstol i sin velmøblerede stue. 
Han var den allerførste, der flyttede ind 
i Toften, og han glæder sig til, at der 
skal bygges nyt.
”Fem gode, nye beboere vil være stort 
plus. Og det bliver rigtigt godt at få et 
stort fælleslokale,” smiler Krølle og 
tilføjer:
”Her er jo dejligt. Bynært, mange ind-
købsmuligheder og tæt på de grønne 
områder på Volden.”

Ja tak til flere hjemløse boli-
ger
Det var da også svært at få armene 
ned, da SAB sammen med både borg-
mester og minister indviede de 10 
boliger for hjemløse i Brønshøj i maj 
2013.  
For SAB vil gerne bygge for alle – 
også de svageste i samfundet. Og net-
op disse boliger havde man arbejdet 
hårdt på at få opført i næsten 10 år. 
Derfor var bestyrelsen i SAB heller 
ikke i tvivl, da Københavns Kommu-
ne henvendte sig med tilbuddet om at 
bygge yderligt fem hjemløseboliger. 
Men de stillede betingelser.

Fransk inspiration
”Selvfølgelig vil vi opføre flere boliger 
for hjemløse. Men vi vil sikre de bedst 
mulige forhold for både de kommende 
beboere og naboerne,” fortæller for-
mand for SAB, John B. Sørensen og 
fortsætter:
”SAB’s bestyrelse var på en meget in-
teressant studietur til Paris i foråret 
2014. Her besøgte vi bl.a. Abbé Pier-
res* boliger for hjemløse. Det har 
givet os inspiration til at sætte nye 
standarder for hjemløseboliger i Dan-
mark.”

Fælleshus og ny social vice-
vært
Med de nye boliger opføres der også 
et fælleshus til beboerne. Det eksi-
sterende fælleshus er lille, og konto-
ret for den boligsociale medarbejder 
tager det meste af pladsen.
Derudover har SAB taget initiativ 
til en principaftale med Københavns 
Kommune. Det betyder bl.a., at der 
kommer større fokus på at anvise de 
rigtige beboere til de nye boliger, og 
der bliver ansat endnu en social vi-
cevært. 
Det er chefkonsulent i KAB, Niels 
Bonne Rasmussen, der har forhand-
let aftalen med Københavns Kom-
mune, rigtig glad for. 
”Det er rigtigt, rigtigt godt. Socialt 
arbejde i denne kaliber kan kræve 
rigtigt meget. Det her er jo en min-
dre institution, og det er nødvendigt 
med to sociale viceværter i det dag-
lige arbejde. Det gør også, at de får 
mulighed for at samarbejde om nog-
le af opgaverne,” siger han.

Ro igen
Niels Bonne Rasmussen er også me-
get tilfreds med, at kommunen vil 

gøre mere for at anvise de rigtige be-
boere til stedet.
”De fleste har jo behov for en bolig, 
men det er ikke alle, der er boligpa-
rate, og det kan ødelægge meget for 
alle, der bor her,” fortæller chefkon-
sulenten.
Efter en del uro i boligafdelingen 
har der været enkelte nødvendige 
flytninger. En bedre beboersammen-
sætning har igen givet ro i området, 
og de nuværende beboere glæder sig 
til såvel flere boliger som et nyt fæl-
leshus.

Faktaboks
Der er omkring 50 såkaldte 
’skæve boliger’ for hjemløse i 
Københavns Kommune. Heraf 
har SAB opført de 22 boliger: 
10 i ’Toften’ (snart 15) og 12 i 
’På Sporet’. 
De fem nye boliger forventes klar 
til indflytning efter sommerfe-
rien 2015.

*Abbe Pierre-fonden er en velgørenheds-
organisation, der arbejder for at bekæmpe 
ekstrem fattigdom i hele verden. 

 Krølle og hund uden for deres bolig i Toften�
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SMS'er fra 
et repræsentantskabsmøde

Hvad laver du?
20.08 

Jeg er til repræsentantskabsmøde
20.10

??? What?     Det lyder støvet. Hvad er det? 
20.12

Repræsentantskabet er mit boligselskabs øverste myndighed. Det er der besty-
relsen bliver valgt og hele økonomien bliver godkendt 

20.15

Der er faktisk ret godt gang i den. Folk diskuterer og spørger om en hel masse. 
Jeg har lige fået en god forklaring på, hvordan ventelisten fungerer      Og lige nu 
diskuterer de rotationsprincip for udskiftning i bestyrelsen, fordi der er nogen 
der synes, at de har siddet der alt for længe.

20.25

Tja, som en dame i forsamlingen sagde, så kan de jo rotere alt det de vil, hvis der 
var nogle, der ville stille op og folk ville stemme på dem. Der er 4 på valg hvert 
år. Der er også en ung - han ser da ikke ud som om han er 30 endnu. Nu bliver 
forslaget også stemt ned

20.35

Ja, støvet  Hvad laver du der? 
20.17

Naaj, det er fredag. Men det her er altså vigtige sager. Selv hvis der havde væ-
ret X-factor, tror jeg alligevel, jeg var kommet. Der er totalt gang i den      Der var 
nogen der syntes, at bestyrelsen får alt for meget for at sidde i bestyrelsen, men 
det forslag blev stemt ned. Nu er vi nået til valgene 

20.45

Tager det ikke mega lang tid?
20.49

Nja, næstformanden blev valgt uden modkandidater, så det gik stærkt, men 
det bliver mere spændende nu, der er hele tre andre på valg og der er opstillet 
7 kandidater til de tre ledige pladser.

21.05

OK, det lyder spændende, fortæl, fortæl.
21.07

Det blev Alice, Stig og Ole, som også sad der før, men det blev da lidt tæt løb.
21.18

Hvad skal du lave i morgen?  
21.20

Ved ikke rigtig – nok se X-factor…
21.23

Passer det? 
20.27 

Du plejer da at være hjemme og se X-factor om torsdagen.
20.37

21:30 50 %

  Af Anne Mette F. Svendsen, chefkonsulent og Niels Bonne Rasmussen, chefkonsulent 

 Krølle og hund uden for deres bolig i Toften
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På spisebordet hos Flemming Balle i 
lejligheden i Valby ligger en stak pa-
pirer på størrelse med en oldschool-
telefonbog. Flemming banker let på 
bunken og smiler: ”Det er dagsorden 
og bilag til næste bestyrelsesmøde i 
SAB”. 
Sådan en bunke fortærer han mindst 
en gang om ugen, da han også er med 
i forskellige styregrupper:
”Jeg kan lide det her med at være 
med, hvor det sker, og hvor der er no-
get nerve på”.

Tæt på beslutninger
Lysten til at være tæt på beslutnin-
gerne har præget Flemming Balles 
arbejdsliv, der bl.a. tæller syv år som 
medlem af Københavns Borgerre-
præsentation for SF og fem år i by-
delsrådet i Valby. I 1995 blev Flem-
ming Balle udpeget som kommunal 
repræsentant i SAB’s bestyrelse, og 
han er siden genvalgt som medlem 
med særlig indsigt i området.
John B. Sørensen, formand for SAB, 
siger om Flemming Balles indsats i 
bestyrelsen: 
”Flemming har sin styrke i de strate-
giske og overordnede drøftelser, og 
har via sin kommunale baggrund et 
særligt blik for det politiske spil. Han 
er også en vigtig deltager i drøftelser-
ne omkring økonomi og er med til at 
kvalificerede debatten i bestyrelsen.”

Beboerdemokrati gør 
ansvarlig
I bestyrelsesarbejdet er demokrati en 
mærkesag for Flemming Balle: 
”Jeg tror, at beboerdemokrati giver 

større ansvar blandt beboerne. De 
har indflydelse og føler, at boligom-
rådet er deres eget. Vi skal hele tiden 
holde os for øje, at det er beboerne, 
der bestemmer ude i afdelingerne”.
Flemming oplever, at hans rolle i høj 
grad ligner de øvrige bestyrelsesmed-
lemmers, men han peger dog på en 
klar forskel:
”Jeg har ikke et bagland eller egne 
interesser, jeg skal varetage. Jeg kan 
være mere bramfri. Den frihed bru-
ger jeg nogle gange til at minde om, 
at vi også har brug for at se stort på 
tingene”.

Ridser i lakken
Det gælder for eksempel sagerne om 
nybyggeri og renovering, som Flem-
ming er stærkt engageret i. 
”Vi er med til at sikre, at det, vi byg-
ger, også er godt ud fra brugervin-
kel. Men på et punkt har vi en ud-
fordring. Det har altid undret mig, 
at man kan bygge et hus, der ikke er 
færdigt, og så alligevel sige, at det er 

færdigt på trods af revner i lofter og 
andre mangler. Det svarer til at sælge 
en ny bil med ridser.”
Heldigvis gennemføres meget nybyg-
geri med succes. Og Flemming Balle 
understreger, at han er stolt af, at 
SAB er en boligorganisation, der er 
med til at udvikle byen og tage et so-
cialt ansvar bl.a. med byggeri af skæ-
ve boliger målrettet hjemløse. 

Badminton, bøger og børne-
børn
På spørgsmålet om fritidsinteresser 
svarer Flemming uden tøven: ”SAB”. 
Han griner, og tilføjer som formil-
dende omstændighed, at tirsdagen 
er fritaget for møder før kl. 19, fordi 
han spiller badminton. Og så er der 
da også dage, hvor han kan slappe 
af med en krimi eller hygge sig med 
familien, som lige nu tæller syv bør-
nebørn.

Bramfri og blik for de 
store linjer
Flemming Balle kan lide at være med, hvor det sker, og er enga-
geret i byens udvikling. Han har en baggrund som politiker og 
taler gerne ligeud af posen

Blå bog fakta
Flemming Balle
Alder: 64 år 
Job: Socialformidler i Gladsaxe 
Kommune 
Uddannelse: Bankassistent og 
socialformidler
SAB’s bestyrelse: 1995 -
Valgt som medlem med særlig 
indsigt
Mærkesag: Beboerdemokrati, 
nybyggeri og renovering samt 
socialt engagement

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

KEND SAB’S BESTYRELSE

 Tekst & foto: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk 
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Hvis du er på vej ind til den gamle 
bolchefabrik i Nørregade 36, kan du 
i porten se et lille skilt, hvor der står 
’Dansk Byplanlaboratorium’.  
Her har Ellen Højgaard Jensen været 
direktør siden 2005. Og det er lidt af 
et drømmejob for by-geografen, der 
brændende interesserer sig for den 
gode by. Netop den interesse gør også 
Ellen glad for sin post i SAB’s besty-
relse. Her kan hun med egne ord bi-
drage med sit blik for helheden i byen. 
Men bestyrelsesarbejdet giver mere 
tilbage.

Store udfordringer
”Det har givet mig sindssygt meget at 
være med i SAB’s bestyrelse. Det er et 
meget stort ansvar, bestyrelsen har, 
og jeg synes, de er meget grundige og 
dygtige,” fortæller Ellen og tilføjer, at 
hun med sin professionelle erfaring 
til trods er blevet overrasket over, 
hvor komplicerede byggesager er.
”Det kan være nogle meget lange 
processer, med store udfordringer og 
også direkte forhindringer,” forkla-
rer hun. 

Urbanplanen og Blågården
Det almene boligarbejde er dog ikke 
helt nyt for Ellen. Hun har arbejdet 
i bl.a. Urbanplanen og selv boet al-
ment i ni år i Blågården på Nørrebro, 
hvor hun også var aktiv i beboerde-
mokratiet. Nu bor hun i hus på Ama-
ger med sin kæreste og to voksne 
børn, men interessen for det almene 
og byudvikling har hun aldrig slup-
pet. 

Den store sammenhæng
For Ellen er det vigtigt at anlægge 
helikopter perspektiv, når der skal 
planlægges nye boliger. 
”Det er ikke nok at se på det enkelte 
byggeri. Man skal se byggeriet sam-
men med de omkringliggende bygge-
rier - det skal til for at sikre den gode 
og blandede by. Almene boliger skal 
ikke være øer i byen, men integreres,” 
mener Ellen. 
Det er netop den form for overblik, 
bestyrelsen nyder godt af.
”Ellen er særlig sagkyndig i besty-
relsen. Hun har store kompetencer 
indenfor byplanlægning, der passer 
rigtigt godt til vores strategier og kan 
hæve niveauet i debatten,” siger for-
mand for SAB’s bestyrelse John B. 
Sørensen.
 
Det værdifulde demokrati
Ellens anden store mærkesag er be-
boerdemokratiet, som hun dog me-
ner, trænger til fornyelse.
”Vi skal være bedre til at få de unge 
med, gøre det muligt at deltage på 
andre måder end de mange aftenmø-

der. Man kan måske arbejde med di-
gitalt demokrati, streame møder live, 
så man kan deltage hjemmefra og 
gøre det muligt at lave mindre grup-
per, der arbejder med det, de bræn-
der sig for”, siger Ellen indtrængende 
og tilføjer:
”For beboerdemokratiet er værdi-
fuldt og specielt.”

Det skarpe blik udefra

Ellen Højgaard Jensen har den faglige baggrund til at kunne se på 
boligudvikling fra helikopter perspektiv. Og så brænder hun for 
demokratiet

Blå bog fakta
Ellen Højgaard Jensen
Alder: 51 år
Job: Direktør i Dansk Byplan-
laboratorium (uafhængig net-
værksorganisation for byplan-
læggere) 
Uddannelse: By-geograf fra Kø-
benhavns Universitet 
SAB’s bestyrelse: Udpeget som 
særlig sagkyndig 2010 -
Mærkesager: Byudvikling, for-
nyelse af demokratiet og kom-
munikationsmetoderne 

 Tekst & foto: 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 oktober 2014 er:

Lene Weber-Nielsen 
(og barnebarn)
Moselgade 16, 3. th.
2300 København S

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Varm velkomst 

KORT NYT

Teglværkshavnen har som den første 
boligafdeling i København installeret 
underjordiske containere til affalds-
sortering. 
De underjordiske containere består 
af en synlig del over jorden, hvor 
nedkastningen sker, mens selve af-
faldsbeholderen er gravet ned. Hver 
af de underjordiske containere rum-
mer 5 kubikmeter.  
Tømningen foregår ved at hele con-
taineren løftes i en krog og tømmes i 
skraldebilen. 
Prisen for det nye affaldssystem er 
350.000 kr., hvilket der i Teglværks-
havnen var afsat penge til, fordi der 
aldrig var anlagt en containergård i 
den nybyggede afdeling.  
Anlægget dækker sortering fra ca. 
120 boliger.  
Prisen for afhentning af affald fra 
underjordiske containere er den sam-
me som for de almindelige contai-
nere.

Nye beboere kan forvente et op-
kald fra ejendomskontoret i den 
boligafdeling, hvor de skal flytte 
ind. Under samtalen aftales et 
tidspunkt for udlevering af nøgler 
og den driftsansvarlige oriente-
rer kort om boligens stand. Det er 
første skridt i et nyt velkomstkon-
cept for nye beboere i KAB-fælles-
skabet, som nu bliver taget i brug i 
afdelingerne.

En særlig indflytningstelefon skal 
også sikre at hjælpen er nær i dag-
timerne i de første 14 dage efter 
indflytning uanset de lokale åb-
ningstider på ejendomskontoret.

Som noget nyt får nye beboere 
også mulighed for at udfylde et lil-
le ’hej-nabo-brev’ med oplysning 
om, hvem der flytter ind i boligen. 

Brevet omdeles efterfølgende af 
driftspersonalet til naboer i op-
gangen, som på denne måde bliver 
opmærksom på de nye i opgangen.

Smart og diskret affaldssystem

 Den synlige del af de underjordiske containere er malet i Teglværkshavnens 
karakteristiske farver, rød og grå, så det nye sorteringsområde på smuk vis mat-
cher husene.

Kære naboer,

Jeg /vi skal flytte ind:                                                    (eks. st.th.)

Dato:

Jeg/vi hedder:

Mine/vores børn hedder:

Deres alder:
 

Jeg/vi glæder os til at flytte ind, og lære jer og den nye lejlighed at kende.

Med venlig hilsen

Hej! NY(E) BEBOER(E) 
I OPGANGEN

 Af Anne Mette F. Svendsen, chefkonsulent 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 24. novem-
ber 2014 og den 15. januar 2015.

Nybyggerier
Københavns Kommune er i fuld gang 
med at udvide byen, de steder hvor 
der stadig er muligheder tilbage. Byg-
gegrundene i byen bliver med årene 
færre og færre. To steder i byen, hvor 
der fortsat er god plads er Nordhavn 
og det gamle Grønttorv i Valby. Begge 
steder vil kommunen skabe mulighed 
for opførelse af både erhverv og boli-
ger og bevare nogle af de gamle byg-
ninger.
SAB bevilligede den 24. november 
2014 penge til at der kan udarbejdes 
forslag til byggeprojekter for nye SAB 
boligafdelinger begge steder.

Udlejningsaftale
Der er i løbet af 2014 forhandlet en ny 
udlejningsaftale for de næste fire år på 
plads mellem Københavns Kommu-
ne og boligselskaberne i København. 
Aftalen skal sikre, at der er balance i 
beboersammensætningen i boligom-
råderne. 
Kommunen har som udgangspunkt 
ret til at anvise til hver tredje bolig i 
hver boligafdeling. Men hvis en afde-
ling har en andel på over 40% bebo-
ere udenfor arbejdsmarkedet, vil der 
blive sat stop for kommunal anvisning. 
Tingbjerg har f.eks. gennem de seneste 
år været fritaget for kommunal anvis-
ning, men skal nu til at bidrage med en 
tredjedel boliger igen, fordi andelen af 
beboere udenfor arbejdsmarkedet er 
faldet markant.
Aftalen regulerer endvidere beboer-
sammensætningen gennem fleksibel 
udlejning. I afdelinger med mange be-
boere udenfor arbejdsmarkedet, bli-

ver beboere fra ventelisten, der er i ar-
bejde, trukket frem i køen til de ledige 
boliger.
SAB´s organisationsbestyrelse be-
handlede den nye aftale på deres møde 
i november og godkendte afdelinger-
nes andel af fleksibel udlejning.

Prioritering af trækningsret
SAB har en pulje penge i Landsbyg-
gefonden kaldet trækningsretsmid-
lerne. Det er penge afdelingerne har 
indbetalt gennem årene og som kan 
søges af afdelinger, der skal i gang 
med forbedrings- og opretningspro-
jekter. Det er en vigtig forudsætning, 
at der ikke gives penge til alminde-
lig vedligeholdelse og udskiftning til 
nyt, men at der sker forbedringer i 
projektet.
SAB diskuterede et sæt nye retnings-
linjer for tildeling af trækningsrets-
midlerne på en temadag i oktober og 
vedtog dem på organisationsbestyrel-
sesmødet i november. I de nye prin-
cipper lægges der vægt på at projek-
terne understøtter tankerne i SAB ś 
målsætningsprogram og øger kvali-
teten af afdelingen. SAB prioriterer 
f.eks. at støtte helhedsplaner, energi-
forbedringer, der øger bokomforten, 
lejlighedssammenlægninger, udskift-
ning af utidssvarende varmeanlæg,
etablering og forbedring af bebo-
erhuse eller fælleslokaler og sam-
menlægning eller ombygning af 
ejendomskontorer i forbindelse med 
driftsfællesskaber.
Hvis man som afdelingsbestyrelse 
vil vide mere om trækningsretten, 
kan man kontakte administrationen 
i KAB.

Godkendelse af SAB's regn-
skaber
På bestyrelsesmødet i januar er der 
en rimelig fast tilbagevendende dags-
orden. På dette møde forbereder 
organisationsbestyrelsen repræsen-
tantskabsmødet som afholdes i slut-

ningen af januar. Her behandler be-
styrelsen årsberetningen og SAB ś 
og afdelingernes regnskaber for det 
forgangne år og SAB ś budget for det 
kommende år, inden det sendes vide-
re til repræsentantskabet til endelig 
vedtagelse.
De fleste afdelinger kom igen i år ud 
med et overskud. I alt 52 afdelinger 
havde overskud, syv afdelinger havde 
et mindre underskud og kun to afde-
linger havde et større opsamlet un-
derskud, der skal afvikles over 10 år.

Nyt fra bestyrelsen

 Af Anne Mette F. Svendsen, chefkonsulent 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:

Adresse:

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 Tirsdag den 31. marts 2015
Mærk kuverten “SAB-sjov”.
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SAB
sjov

- for hele familien

OPGAVE 4: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her:

OPGAVE 2:
Skjulte dyr?
I teksten om frøken
Odderskugle skjuler
sig navnene på en
masse dyr.
Sæt streg under,
hver gang du får øje
på et dyr.
Du skal finde
mindst 10 forskel-
lige dyre-navne).

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,
sin storesøster eller storebror for at deltage.

OPGAVE 1: Hvilken sportgren? 
I hvert felt står et sportsudtryk, som stammer fra en kendt
sportsgren. Prøv om du kan skrive navnet på sportsgrenene i
de seks felter. De seks tegninger af sportrekvisitter, er kun vist
for at hjælpe dig på sporet af de rigtige svar.

Museumsinspektør frø-
ken Odderskugle åbnede
den varme hane, og
griber ud efter sæben,
som desværre var faldet
på gulvet. Heldigvis hav-
de hun et andet stykke
sæbe. Da hun var færdig
med badet, og fik tørret
sig, skulle hun sminkes.
Hun havde meget af den
slags i skabet, men noget
af det duede ikke, fordi
fugten havde skadet det.
Sælgeren havde ellers 
lovet, at det var af en god
og holdbar kvalitet.
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OPGAVE 3: To ens fisk?I
Prøv om du kan udpege to ens fisk. Sæt kryds 
over de to. (Skriv nr. ved email-svar).
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Skriv både det grønne ord
og navnet på sports-
grenen ved email-svar.
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