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Still going strong

Er et godt gammelt udtryk – som 
jeg synes passer fint på SAB. Vi 
fylder 75 år den 19. juni 2015, og 
har altid haft det mål at være et 
boligselskab, som bygger og ud-
lejer boliger til alle. 

Lige siden Jyllandshuse blev byg-
get i 1940, har SAB været et bo-
ligselskab, som har turdet stille 
både indretningsmæssige og ar-
kitektoniske krav til vores byg-
gerier.      

SAB er i stadig udvikling. Der er 
masser af aktivitet i de enkelte 
afdelinger med renoveringer, 
etablering af LAR-projekter, hvor 
Jyllandshuse netop har igangsat 
et stort projekt herom. Der tæn-

kes også i udearealer, som bliver 
passet og nyplantet mv., hvilket der 
kan læses mere om i artiklen inde i 
bladet.

Vi er fortsat involveret i byens ud-
vikling, og har projekter på beddin-
gen på Amager, Brønshøj/Husum, 
Valby, Vanløse og i den nye bydel i 
Nordhavnen.  

I 2014 vedtog repræsentantska-
bet vores målsætningsprogram for 
2014-2017, og vedtog at SAB ś vision 
er at realisere brugbare, bekvemme-
lige og betalelige boliger til familien 
og singlen. I SAB tager vi fælles an-
svar for, at det er en kvalitet at bo 
sammen.

Dette er det centrale i vores arbejde 
som boligorganisation, og det bli-
ver spændende at fortsætte arbejdet 
med at udvikle SAB i samarbejde 
med alle de frivillige og ansatte, 
som deltager i det beboerdemokrati-
ske arbejde. 

Jeg ved, at de alle lægger et rigtigt 
stort stykke arbejde i det. 

Så et stort tillykke til os med de før-
ste 75 år.

 Tekst & foto: Karen Møller Christensen, kmc@kab-bolig.dk

�
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Meget symbolsk silede regnen ned 
over SAB's Jyllandshuse, da første 
spadestik til et forskønnelses- og 
klimasikringsprojekt blev taget den 
14. april 2015. Det lagde dog ikke en 
dæmper på humøret blandt de mange 
fremmødte og formand Lisa Teruel, 
der bevæbnet med paraply og smil 
bød velkommen.

”Jeg glæder mig mest til, at et sted, 
der før var en øjebæ, bliver et smukt 
grønt område, hvor man har lyst til 
at være. Hvor man mødes og snakker 
med hinanden,” fortalte Lisa Teruel.

Beboer tog første stik
Spadefører var 90-årige Ruth, der 
har boet i Jyllandshuse i mange år. 
Hun blev bl.a. flankeret af miljøinge-
niør Kaare Press-Kristensen fra PKP 

Fra asfalt til oase

Jyllandshuse har sat spaden i jorden til et omfattende grønt pro-
jekt med forskønnelse og klimasikring

Regnvandsteknik og Morten Leicht 
Jeppsen fra SLA Landskabsarkitek-
ter, der hver især står bag planlæg-
ning af de to projekter, der til sam-
men har fået navnet "Fra asfalt til 
oase". 

Fakta
Forskønnelsesprojektet i Jyllandshu-
se er støttet af Realdania under pro-
jektet "Det Gode Boligliv".

Klimasikringsprojektet, hvor regn-
vand opsamles i et overdækket ned-
sivningsbassin, er støttet af HOFOR 
og udføres af PKP Regnvandsteknik.

Projektet bliver efter planen indviet 
til august, hvor beplantningen for-
ventes at være helt på plads.

 Tekst & foto: Karen Møller Christensen, kmc@kab-bolig.dk

Der var højt humør, da spaden blev sat i jorden.�

Skoleelever lærer om klima-
sikring
På dagen deltog elever fra 3x på Hyl-
tebjerg Skole og 5c fra Vanløse Skole. 
De løste forskellige opgaver under-
vejs og lærte samtidig om klimaløs-
ninger og nyttehaver.

Formand Lisa Tereul foran en nyttehave.�
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Lollikhuse er en bedaget boligafde-
ling. Spadestikket blev taget midt 
under Anden Verdenskrig i 1943, og 
siden da har boligafdelingen været 
en del af et større ’SAB-land’ mel-
lem Frederikssundvej i nord og 
Slotsherrensvej i syd. 
Selvom det er et solidt byggeri, har 
tidens tand sat sit præg på de røde 
murstensbygninger. Og ikke mindst 
på de 26 opgange, hvor små og store 
fødder gennem 70 år har slidt huller 
i linoleummet.  Afdelingsbestyrel-
sen kunne godt se, der skulle gøres 
noget. Og så besluttede de sig for at 
gøre det grundigt.

Ingen huslejestigninger
Resultatet er flot: Nyt linoleum på 
alle trapper, nye indgangsdøre, ny-
pudsede og -malede vægge og helt 
ny LED-belysning i alle opgave.
”Det blev besluttet på et afdelings-
møde i foråret 2014 og var planlagt 
til at tage tre år af hensyn til økono-
mien i projektet,” forklarer formand 
Charlotte Pedersen, og fortsætter:
”Men da vi begyndte at kigge på 
projektet i detaljer, opdagede vi, det 
kunne klares inden for ét budgetår. 
UDEN huslejestigninger.”

Positive beboere
Beboerne har da også været rigtigt 
glade for renoveringen ‒ selvom det 
ikke kan undgås, at det både larmer 
og sviner. Charlotte mener, det dels 
skyldes, at man hele tiden har holdt 
beboerne orienteret, om hvad der 
skulle ske. Men også god planlæg-
ning.

”Vi har planlagt det, så håndvær-
kerne kun er i hver opgang i seks 
uger. Men det er også lang tid med 
støv og larm lige uden for din dør. 
Alligevel har beboerne simpelthen 
været så positive,” kan Charlotte 
fortælle og tilføjer, at en beboer end-

da kom med kage til hende, en aften 
hun gik og arbejdede i bestyrelses-
lokalet.

Chip giver bedre sikkerhed
Med de nye indgangsdøre er hoved-
dørsnøglerne erstattet af en chip. 
Det forbedrer sikkerheden.
”Chippene kodes på ejendomskon-
toret. Det betyder, at selv om en be-
boer glemmer at aflevere en chip 
ved fraflytning, kan driftslederen 
nulstille den i systemet, så den ikke 
længere kan anvendes,” forklarer 
formanden med en henvisning til, at 
de har haft problemer med fraflyt-
tede beboere, der blev ved med at 
benytte kælderrummene.

Aktive ansatte
Det blev et stort projekt, men Char-
lotte er en meget tilfreds formand. 
”Vi har brugt meget tid på det. At 
det er gået så godt, skyldes ikke 
mindst en kæmpe indsats fra med-
arbejderne på ejendomskontoret,” 
understreger hun. 
Renoveringen forventes helt færdig i 
august 2015.

Skinnende nye opgange i 
Lollikhuse

Det startede med slidt linoleum, men endte med en totalrenovering 
af alle opgange

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

 Tre glade beboere i en ny opgangs-
dør. Fra venstre Anders Gustafsson, 
Charlotte Pedersen og Steen Johans-
son.

�

165 boliger på 2-3 rum, fordelt på 
fire blokke. Opført af SAB i 1943 i 
Brønshøj. 

Lollikhuse

LED-lamper
Det kostede Lollikhuse 

280.000 kr. at udskifte alle lam-
per til LED-lamper med sensorer. 
En investering, der tjenes hjem på 

ca. tre år, da LED-pærer bruger 4-5 
gange mindre strøm end halogen-
pærer. Desuden har LED-pæren 

en levetid på 10-25 år.

 Tekst og foto: Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 
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I Strandlodshus er gårdrummet hæ-
vet til første sals højde – det kaldes 
også en plint. Her er boligafdelin-
gens fælleshus placeret. Et stort hus 
på godt 200 kvadratmeter, hvoraf 
størstedelen udgøres af et stort, lyst 
fællesrum med vinduespartier mod 
gårdrummet og tilhørende terrasse. 

Et hus som bestyrelsen ser mange 
muligheder i, men indretningen af, 
har taget lidt tid, forklarer Tommy 
Riis, medlem af bestyrelsen: 
”Vi har ikke haft midler på budget-
tet til at indrette huset, så da vi invi-
terede til de første møder, måtte vi 
bede folk om selv at tage stole med. 
Mange kom med stole under armen. 
Det var lidt sjovt at se. Men nu har 
vi indkøbt stole og borde”. 

Strandlodshus er en bebyggelse 
med flere boligtyper. Huset rummer 

93 familieboliger, 26 plejeboliger, en 
børnehave, butikker i stueetagen og 
garageanlæg i kælderen. 

En af butikkerne i huset, Kvickly, 
har doneret service til fælleshuset. 
”Det er vi mægtig glade for, efter-
som budgettet er trængt i en ny bo

ligafdeling som vores”, forklarer 
Bjarne Krohn, der er formand for 
bestyrelsen.

Et frirum og aktivitetsrum 
Bestyrelsen har nu fastsat retnings-
linjer for brugen af huset, som både 
udlejes til private arrangementer og 
kan lånes af grupper af beboere.

”Huset giver os et samlingssted. 
Jeg forestiller mig f.eks. at mødes 
her med børnene søndag eftermid-
dag om vinteren. Det er et frirum, vi 

kan bruge, når lejligheden bliver lidt 
trang”, siger Maike Friede, der er 
medlem af bestyrelsen og selv har 
to børn. 

For nylig bad hun de øvrige beboere 
byde ind med ideer til fælles aktivi-
teter via Facebook. De foreslog bl.a. 
nytårskur, julestuehygge, madklub, 
billard, bordtennis, brætspil, husflid 
med meget mere. 

Plads til alle 
Interessen for fællesskab i den unge 
boligafdeling kom også til udtryk i 
vinterens fastelavnsarrangement. 
”Det var en kæmpe succes. 120 del-
tog og heraf 17 fra plejeboligerne. 
Flere var med til at slå katten af tøn-
den i kørestol. Vi vil gerne inklu-
dere og have alle med,” fortæller 
Bjarne Krohn. 

Fællesskabet spirer i 
Strandlodshus

’Nybyggerne’ i Strandlodshus er godt i gang med at finde en form 
for deres fællesskab – og de vil gerne have alle med. Et flot fælles-
hus står parat til at danne ramme om fælles aktiviteter for bebo-
erne

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

Vores virtuelle gårdrum
Fællesskabet i Strandlodshus 
spirede allerede inden ind-
flytning på Facebook-siden, 
som i dag har 119 tilmeldte. 
Maike Friede, initiativtager til 
Facebook-siden, siger: 
”Det er blevet en slags virtu-
elt gårdrum. I starten handle-
de mange indlæg om at låne 
boremaskine eller stole, men 
i dag har der f.eks. været 20 
indlæg inden for 3-4 timer, 
fordi parkeringsreglerne i vo-
res gade er ændret. Folk deler 
information”. 

 Beboere i livlig snak foran fælleshuset.

�
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Inden for hos Birgit Lauritsen i en 
stuelejlighed i Abildgården varmer 
forårssolen stuen op. Det nyder hun 
for vinteren har været kold:
”Der skal fyres på højtryk og lukkes 
døre her og der, for at jeg kan holde 
varmen. Jeg er blevet lidt af en fros-
senpind, og jeg har da også fået en 
ekstra regning på over 2.000 kr.”.
Som formand for boligafdelingen 
glæder hun sig over, at et stort pro-
jekt om udskiftning af varmesyste-
met er i fuld gang og vil stå klart 
til at holde beboerne i Abildgården 
varme i den kommende vinter. 

Radiatorer i alle rum
Da Abildgården blev opført i 1944 
var to radiatorer standarden i en 
toværelses bolig. En i stuen og en i 
værelset. Begge placeret midt i bo-
ligen. Det resulterer i en ringe for-
deling og udnyttelse af varmen, 
forklarer Johanna Ida Jacobsen, in-
geniør i Danakon A/S med ansvar 

for projektet i Abildgården:
”Når køkken og bad er kolde rum, 
og radiatorerne er placeret centralt, 
vil beboerne mærke kuldenedfald 
fra vinduerne. Lejlighederne ople-
ves som svære at varme op, og der 
er populært sagt fodkoldt”.
Projektet for renovering af varmesy-
stemet i Abildgården omfatter nye 
radiatorer i alle rum – også køkken 
og badeværelse. Generelt er  de nye 
radiatorer placeret under vinduerne 
for at give den bedste opvarmning 
af boligen.

En radiator over døren
I køkken og badeværelse har det 
været nødvendigt at finde indivi-
duelle løsninger afhængig af bebo-
ernes indretning. I de meget smalle 
køkkener er der fundet en smart 
løsning, som minimerer rørføringen 
ved at forbinde  til radiatoren i væ-
relset i stedet for at føre rør fra gulv 
til loft. På de små badeværelser er 

den bedste løsning i mange tilfælde 
at placere radiatoren over døren. 
Her er selve ventilen ført ned i en 
højde, så det er nemt for beboerne at 
regulere temperaturen (se foto). 

Slut med at fryse i Abildgården
Inden næste varmesæson går i gang er alle boliger i Abildgården 
forsynet med nye varmerør og radiatorer. Et projekt som sikrer 
bedre varmeforsyning til beboerne.

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

Johanna Ida Jacobsen, Danakon A/S, 
viser en af de nye radiatorer i Abild-
gården frem. Placering af radiato-
rerne under vinduerne giver en langt 
bedre fordeling og udnyttelse af var-
men. 

�

På det lille badeværelse er pladsen 
trang, og radiatoren har fået plads 
over døren.

�
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Kun 500 meter fra Herlev Bymidte opfører SAB 
HerlevÅhuse, 12 bæredygtige familieboliger: 

• Boligerne opføres som forskudte rækkehuse
• 4 værelser, 103 m2
• Forskudte planer
• Egen have
• Klar til indflytning den 1. oktober

Du kan se en af boligerne, når der er åbent hus på 
adressen Langdyssen 54, 2730 Herlev torsdag den 4. 
juni kl. 16.00-18.00.

Varme råd
• Tænd for alle radiatorer 

(det er dyrere at lade èn 
køre på fuld tryk).

• Varm alle værelser op 
• Ønsker du en lidt lavere 

temperatur i et af boligens 
rum, er det vigtigt, at du 
holder døren til dette rum 
lukket, og styrer tempera-
turen her, ved at indstille 
termostatventilen til det 
temperaturniveau, du øn-
sker i rummet.

• Luft ud minimum to gange 
om dagen i ca. 10 minutter 
af hensyn til indeklimaet 
(skru ned for radiatoren, 
mens du lufter ud).

Fra en til to strenge
Det gamle varmeanlæg i Abildgår-
den var et såkaldt et-strenget anlæg. 
”Her føres et rør fra loftet ned gen-
nem bygningen med forsyning til 
hver bolig. Problemet er, at varmen 
er brugt inden, den når ned til stue-
boligen. Det nye system er et to-
strenget anlæg, hvor mængden af 
vand i hver streng kontrolleres, så 
alle får den samme temperatur og 
samme tryk. Alle boliger prioriteres 
derfor lige højt,” forklarer Johanna 
Ida Jacobsen. 
Også for afdelingens samlede var-
meøkonomi rummer det nye system 
store fordele. Det to-strengede an-
læg udnytter varmen bedre og giver 
samlet set en bedre varmeøkonomi. 

Win-win for beboerne
Det nye varmeanlæg giver først og 
fremmest en bedre opvarmning af 

alle boliger. Udnyttes anlægget for-
nuftigt, kan der også være en øko-
nomisk gevinst at hente for bebo-
erne. Her kan den enkelte beboer 
selv hjælpe til ved at følge rådene 
om god og fornuftig opvarmning 
(se boksen).

De første opgange i Abildgården er 
allerede færdige og alle 372 boliger 
forventes at være forsynet med nye 
varmerør og radiatorer i oktober 
2015. De gamle radiatorer fjernes 
som det sidste arbejde i hver bolig, 
således at beboerne på intet tids-
punkt vil mangle varme. 

Det nye varmesystem har kostet ca. 
21,5 mio. kr., som finansieres med 
en blanding af opsparede midler og 
realkreditlån. For beboerne resulte-
rer varmeprojektet i en årlig husleje-
stigning på 23 kr. pr. kvadratmeter. 

Er det noget for dig?
Som beboer kan du søge om en bolig, hvis du er 
skrevet op på den interne venteliste. Du kan kun 
søge elektronisk, og det foregår via KAB’s hjemme-
side fra torsdag den 4. juni kl. 18.00 til mandag den 
8. juni kl. 8.00.

Se mere om HerlevÅhuse på KAB’s hjemmeside un-
der ’Boligsøgende’ – ’Boliger på vej’. Her finder du 
også ansøgningsskemaet fra d. 4. juni 2015.
Eller scan koden og se mere 

Åbent hus4. juni kl. 16.00 -18.00

Overvejer du at flytte - måske til Herlev?
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Kommunal anvisning, fleksibel 
udlejning og ny udlejningsaftale. 
Hvad handler det alt sammen 
om?

De københavnske boligorganisatio-
ner og Københavns Kommune har 
netop indgået en ny udlejningsafta-
le, der skal løbe i de næste fire år fra 
2015-2018.

Aftalen regulerer det, der kaldes 
den boligsociale (eller kommunale) 
anvisning. Og aftalen skal sikre:

• En varieret beboersammensæt-
ning i almene boligområder 

• At der er boliger til socialt ud-
satte 

• At der er boliger til de boligsø-
gende på boligorganisationer-
nes ventelister

Boligsocial anvisning
Som de fleste, der bor alment, nok 
er klar over, har kommunen råde-
ret over en del af de almene boliger. 
Kommunen anvender boligerne ”til 
løsning af påtrængende boligsocia-
le opgaver”, som det hedder i §59 i 
Lov om almene boliger. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Københavns Kommune er det en 
del af aftalen, at kommunen har ret 
til hver tredje familiebolig. Resten af 
boligerne bliver udlejet via boligor-
ganisationernes venteliste.

Styring af beboersammen-
sætningen
Det er langt fra alle familieboligaf-
delinger, der leverer en tredjedel 
boliger til kommunens boligsocia-
le anvisning. I nogle afdelinger er 
huslejen for høj til at kommunen 
kan bruge boligerne, fordi de kom-
munalt anviste ofte har en lav ind-
komst. Det betyder, at der gennem 
en årrække i 90´erne var en tendens 
til at anvise til de boligafdelinger, 
der havde de mindste boliger og 
den laveste husleje, hvilket bl.a. har 
medvirket til, at de mest udsatte be-
boere blev samlet i nogle bestemte 
afdelinger.

Man blev derfor omkring slutningen 
af 90´erne opmærksom på, at man 
måtte gøre noget aktivt for at sikre 
en mere varieret beboersammensæt-
ning i de almene boligområder. Det 
skulle bl.a. ske ved at give folk i ar-

     Af Anne Mette F. Svendsen, chefkonsulent

bejde fortrinsret til at flytte ind i de 
udsatte boligområder og ved at sik-
re, at flere boligafdelinger hjælper 
med at løse de boligsociale opgaver. 

Fleksibel udlejning
Man indførte derfor udlejningsred-
skabet ”fleksibel udlejning.” Med 
fleksibel udlejning trækker man 
boligsøgende længere frem i køen, 
hvis de opfylder visse kriterier. Det 
gælder f.eks., hvis de har fast ar-
bejde, er under uddannelse, er skils-
misseramte eller er seniorer.

Den fleksible udlejning har vist sig 
at være et effektivt værktøj til at på-
virke beboersammensætningen.

Nogle af de afdelinger, der har ryk-
ket sig markant er f.eks. SAB´s fem 
afdelinger i Tingbjerg. I dag har de 
fem afdelinger samlet set en gen-
nemsnitlig andel af beboere uden 
for arbejdsmarkedet* på omkring 30 
%. Tingbjergafdelingerne skal der-
for til at bidrage til den boligsociale 
anvisning igen, men for at sikre, at 
Tingbjerg ikke bliver et 40 plus om-
råde igen, reserveres en andel af ud-
lejningerne fortsat til fleksibel udlej-
ning. 
 
 
 
 
 
 
*Med ”uden for arbejdsmarkedet” menes: 
Voksne over 18 år på overførselsindkomst. 
Folkepension og SU medregnes ikke.

I Københavns 
Kommune er det en 
del af aftalen, at kom-
munen har ret til hver 
tredje familiebolig. 

For at blive anvist til en familie-
bolig gennem kommunen, skal 
man opfylde følgende kriterier:

Man skal:
• udover at mangle en bolig 

også have risiko for at få an-
dre sociale problemer

• ikke selv kunne skaffe sig 
en passende bolig

• være bo-egnet
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Den nye udlejningsaftale og 
SAB
I den nye udlejningsaftale, der løber 
fra 2015-2018 har man valgt at bi-
beholde den fleksible udlejning for 
at fastholde den positive udvikling. 
Kommunen udarbejder løbende sta-
tistikker over, hvor mange beboere 
der er uden for arbejdsmarkedet i en 
boligafdeling, for at afgøre, hvilke 
afdelinger der enten skal friholdes 
helt for kommunal anvisning og 
have større eller mindre andele af 
fleksibel udlejning. 
 

 
I SAB er der kun to afdelinger i 40 
plus kategorien. De bliver friholdt 
for boligsocial anvisning og 8/9 af 
boligerne vil blive udlejet efter flek-
sibel udlejning. 

Der er tre afdelinger i 38-40 % kate-
gorien. De vil være delvist fritaget 
for boligsocial anvisning, hvilket 
betyder, at de kun skal afgive 1/9 af 
boligerne til kommunen i stedet for 

1/3. Her vil der blive 6/9 fleksibel 
udlejning.

De resterende familieboligafdelinger 
er 38 minus afdelinger og vil få fuld 
boligsocial anvisning (op til 1/3) og 
have fleksibel udlejning i varierende 
grad alt efter deres andel af beboere 
udenfor arbejdsmarkedet. Den flek-
sible udlejning varierer fra 1/9 af bo-
ligerne til 4/9 af boligerne.

Udlejningshjulet
Det kan være lidt vanskeligt at over-
skue alle de forskellige modeller og 
andele. Som det ses regner man i 1/9 
dele, når boligerne skal fordeles. Der 
laves derfor forskellige udlejnings-
hjul, som afdelingerne hele tiden lø-
ber igennem for at sikre fordelingen. 
14 af SAB´s afdelinger har f.eks. et 
udlejningshjul, der ser ud som her 
ovenfor. Den første ledige lejlighed 
går til kommunen, nr. 2 udlejes efter 
almindelig venteliste, nr. 3 udlejes 

efter de fleksible kriterier o.s.v., når 
den 9. bolig er lejet ud, starter man 
forfra.

Som det fremgår, er det komplicere-
de regnestykker, der samlet set skal 
sørge for at de tre mål nævnt øverst 
i artiklen opfyldes: At der er en va-
rieret beboersammensætning, at der 
er boliger til de udsatte og at der er 
boliger til helt almindelige menne-
sker på boligselskabernes venteli-
ster. 

Det er målet i den nye udlejnings-
aftaleperiode, at der ikke må opstå 
nye 40 plus afdelinger og at andelen 
af beboere uden for arbejdsmarke-
det i 40 plus afdelinger skal falde.

I den nye aftale har man katego-
riseret afdelingerne i tre katego-
rier: 
1. 40 plus afdelinger 

flere beboere uden for ar-
bejdsmarkedet end 40 %

2. 38-40 % afdelinger 
mellem 38-40 % beboere 
uden for arbejdsmarkedet

3. 38 minus afdelinger 
Færre end 38 % af beboerne 
er uden for arbejdsmarkedet

Illustration: Udlejningshjul for afdelinger med 4/9 fleksibel udlejning.
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Forestil dig, at du har boet det sam-
me sted i mange år og pludselig en 
dag får du at vide, at din udsigt bli-
ver fuldstændig forandret. 

Det var, hvad naboerne til pleje-
hjemmet Sølund på Nørrebro blev 
stillet i udsigt, da de i 2013 blev præ-
senteret for planerne for et nyt og 
meget anderledes byggeri end det 
eksisterende plejehjem. Det skulle 
rives ned og give plads til et nyt mo-
derne plejehjem, der skulle opføres 
som en karré. 

Det vakte mildt sagt ikke begej-
string hos naboerne og efter mange 
protester, besluttede politikerne i 
Københavns Borgerrepræsentation 
at starte forfra. 
Det eksisterende Sølund skal dog 
stadig rives ned. 

Boliger til unge og gamle
I begyndelsen af 2015 indbød Lo-
kaludvalg Nørrebro, KAB, SAB og 
Københavns Kommune borgere og 
naboer til at bidrage med ideer og 
input til et inspirationskatalog, der 
skal danne baggrund for en kom-
mende arkitektkonkurrence. 

Fremtidens Sølund skal rumme ca. 
350 plejeboliger, ca. 150 ungdomsbo-
liger, en børneinstitution og en of-
fentlig parkeringskælder. 

Naboerne har på tre workshop mø-
der bidraget med deres input og 
gode ideer. De tre møder var inddelt 
i hver deres tema: ”Byliv”, ”Byrum – 
bygninger, facader mv.” og ”Mulige 
fællesskaber mellem børn, unge og 
ældre”. 

Både naboer og kommunens repræ-
sentanter vil gerne have et grønt 
område til glæde både for naboer og 
kommende beboere. Og der er også 
enighed om mange gode forslag 
til, hvordan bylivet kunne trækkes 
ind på Sølund, og at facaderne godt 
kunne trækkes tilbage. 

Vandene skilles
Men det stod også klart, hvad det 
er for modsatrettede ønsker, der er 
til Fremtidens Sølund. Naboerne vil 
gerne bevare deres gode udsigter, 
og gang på gang blev der spurgt til, 
hvorfor der - i modsætning til den 
nuværende bebyggelse - skal op-
føres et nyt plejehjem efter en kar-
réstruktur? 

Byplanlæggerne lagde dog ikke 
skjul på, at de vægter området og 
Nørrebros egenart med karreer højt. 
Nej, siger naboerne. ”Kommunen 
tænker for konservativt. Nørrebro 
er i forvejen fattig på arkitekturper-
ler, så lad os se noget helt nyt”. 

Tårne og flagermus
Flere var inde på, at man kunne 
bygge et højt tårn, som det, der er 
ved at blive opført på Panum-grun-
den lige bag Sølund. Så kunne de 
gamle træer med de sjældne flager-
mus-arter også bevares.

Nej, siger kommunen ”Det er et ple-
jehjem, der skal bygges og her skal 
tages hensyn til, at det skal være 
nemt at komme til beboerne og vi 
kan ikke have små etageenheder, 
hvor vi skal løbe op og ned mellem 
etagerne” 

Arkitektkonkurrencen er planlagt 
til efteråret 2015 og selve byggeriet 
forventes først at kunne gå i gang 
efteråret 2018. Indtil da kan flager-
musene flyve fredeligt videre og na-
boerne bevare deres udsigt.

Inspirationskataloget kan ses på 
hjemmesiden  
www.detnyesoelund.dk.
Det er SAB, der ejer Sølund-grun-
den, som blev købt i december 2013 
med henblik på at opføre et nyt ple-
jecenter m.m. for Københavns Kom-
mune.

Hvad kunne I ønske jer?

På fire møder har naboerne til plejehjemmet Sølund fået lov til at 
komme med ideer og forslag til, hvordan et nyt Sølund skal se ud. 

 Tekst og foto: Karin Peitersen, kbp@kab-bolig.dk
 Tekst & foto: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Naboer debatterer Sølunds fremtid.

�

Sølund er beliggende på Nørrebro 
med udsigt over søerne.

�
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Ned i det sorte hul

Affaldsskakte er dårlige for både miljø og servicemedarbejderne. 
Derfor vil SAB arbejde for en bedre løsning – borgmesteren er 
positiv

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

En tirsdag morgen i april læner kun-
dechef Lene Vennits nakken tilbage 
og kigger op på Strandlodshus – et 
nyt byggeri på kanten af Øresund, 
indflyttet i 2014. Med affaldsskakte i 
hver opgang. Det var et krav fra Kø-
benhavns Kommune. 
”Der er rigtigt mange problemer 
med de skakte – ikke mindst i for-
hold til arbejdsmiljøet. Så vi har 
to muligheder: Enten må vi lukke 
skaktene, eller også skal der investe-
res mange penge i dem,” forklarer 
kundechefen.
Ved den sidste løsning, er der kun 
beboerne til at betale.

Hvor ryger affaldet hen?
Det er nemt og bekvemt at skaffe 
sig af sit affald, når der er en skakt 
uden for døren. Ned i det sorte hul, 
og så skal man ikke tænke mere på 
det. Men hvor ryger det hen?
I Strandlodshus fører skaktene ned 
i containere, der er placeret i svært 
tilgængelige kælderrum. Herfra skal 
de 600 liters beholdere trækkes ud 
igennem et antal døre og op med 
trappelift til gadeplan, hvor de kan 
afhentes af renovationsselskabet. En 
opgave mandskabet bruger omkring 
syv timer på om ugen. Tid der kun-
ne bruges på anden beboerservice.

Øget sygefravær
Affald er heller ikke altid ordentligt 
emballeret, og da det kastes fra stor 
højde, medfører det, at emballagen 
ofte går i stykker. Udluftningen er 
mangelfuld, og det giver dårligt in-
deklima. I de boligafdelinger, hvor 
forholdene omkring skaktene er 
dårlige, har medarbejderne et øget 
sygefravær på op til 30 %. Det kan 
driftslederassistenten i Strandlods-
hus godt nikke genkendende til. 
Efter en længerevarende infektions-
sygdom tømmer han aldrig contai-
nere uden maske. 

Fra venstre: driftlederassistent Søren Abildgaard, kundechef Lene Vennits, driftschef Søren Pedersen og borgmester 
Morten Kabell i gården, der oplagt kan indrettes til affaldssortering.

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

Er det noget for dig?
Som beboer kan du søge om en bolig, hvis du er 
skrevet op på den interne venteliste. Du kan kun 
søge elektronisk, og det foregår via KAB’s hjemme-
side fra torsdag den 1. oktober 2015 kl. 18.00 til man-
dag den 5. oktober kl. 8.00.

Læs mere om boligerne i Helleborg på kab-bolig.dk 
under ’Boligsøgende’ – ’Boliger på vej’. Materialet 
vil være på hjemmesiden fra 15. september 2015. Her 
finder du også ansøgningsskemaet fra d. 1. oktober .

I september kan du komme til åbent hus og se de 
moderniserede boliger i Helleborg i Tingbjerg. 

• Boligerne er totalmoderniseret med nyt køkken 
og bad

• 2-3 værelser, 68-90 m2
• Rummelige altaner
• God tilgængelighed og elevatorbetjening til alle 

boliger
• Klar til indflytning den 1. februar 2016 

Du kan se en af boligerne, når der er åbent hus på 
adressen Helleborg 7, 2. th, 2700 Brønshøj tirsdag 
den 29. september 2015 kl. 16.00-18.00.

21 moderniserede boliger i Helleborg

Åbent hus
29. september 
kl. 16.00 - 18.00

Her ender affaldet i et rum, der om som-
meren er sort af bananfluer.

�

’Straks-påbud’
Men selv om medarbejderne har det 
rette udstyr, er KAB’s arbejdsmiljø-
konsulent, Søren Silving, bekymret.
”Jeg vurderer, at arbejdsmiljøtilsy-
net ville give et såkaldt ’straks-på-
bud’ og lukke skaktene i Strandlods-
hus, hvis de kom på besøg,” siger 
han.
Så situationen er uholdbar. Men der 
findes heldigvis et alternativ. 

Positiv borgmester
Derfor har Lene Vennits denne 
aprildag aftalt et møde med Køben-
havns teknik- og miljøborgmester, 
Morten Kabell, så han kan se forhol-
dene omkring skaktene.
Lugten i kælderrummet er svær at 
holde ud, selvom affaldsrummet ef-
ter forholdene er rent. Morten Ka-
bell beder ret hurtigt om at komme 
op i frisk luft igen. Det giver anled-
ning til at besøge affaldsgården bag 
Strandlodshus, hvor der er plads til 
mange forskellige containere. Og 

det skal der også være, for Kø-
benhavns Kommune vil have 
borgerne til at sortere mere. 
Affald skal betragtes som en 
ressource, og mest muligt skal 
genanvendes. Men al erfaring 
viser, at færre sorterer, når der 
er skakte i opgangen.
Så der mangler ikke argumen-
ter for at droppe skaktene. 
Eller helt undlade at opføre 
dem. 
Morten Kabell har da også let 
ved at forstå problemerne og 
lover være positiv, hvis et be-
boermøde vedtager at søge 
om lukning af skaktene. For 
det skal selvfølgelig først ved-
tages af beboerne.

SAB vil i første omgang invol-
vere beboerne i Strandlodshus og 
ældreboligafdelingen Valbyholm i 
en proces om at lukke skaktene. 
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Frank Sass’ verden udgår fra hans 
lille, røde rækkehus i Humlevæn-
get i Brønshøj. Her flyttede han ind 
sammen med sin kone og på det 
tidspunkt to bonusbørn i 1980 ‒ se-
nere kom også et fælles barn. Få år 
efter kom han i afdelingsbestyrel-
sen.
”Jeg var med i 10 år, og så blev jeg 
simpelthen træt af det,” fortæller 
Frank ærligt og tilføjer:
”Mit råd til andre er: når du tænker 
’Åh, nej nu skal jeg til møde igen’, så 
skal du tage en pause.”

Brokkerøv på kursus
Men Frank kom tilbage. Først til af-
delingsbestyrelsen og senere også 
SAB’s bestyrelse. 
”Det er noget man skal gøre sig for-
tjent til. Man skal sætte sig ind i de 
opgaver, man får,” mener han. 
For at få ny viden, har han derfor 
også deltaget i mange kurser.
”Kurserne har klædt mig på til at 
varetage mine opgaver, men har 
også lært mig meget om samarbej-
de… og at styre mit lidt iltre tempe-
rament,” konstaterer han. 
Men han er stadig insisterende, når 
der er noget, han finder forkert.
”Den tidligere kundechef i KAB 
kaldte mig ’brokkerøven’. Det er jeg 
måske også… men jeg siger min me-
ning de rigtige steder,” smiler han.
Og det er vigtigt – ikke mindst når 
man som Frank brænder for nybyg-
gerierne.

Gode boliger
”Det skal jo ikke bare se godt ud. 
Folk skal jo bo der. Det skal være 
funktionelt og selvfølgelig så billigt 

som muligt” siger Frank overbevi-
sende. 
Han sidder derfor med i følgegrup-
pen til flere byggerier ‒ bl.a. Her-
levÅhuse, hvor der var rejsegilde i 
marts. Og netop den boligafdeling 
har han en særlig interesse i: han 
er selv blevet skrevet op til en af de 
nye boliger.
”Min kone døde i 2005, og min kæ-
reste og jeg vil gerne flytte sammen 
et nyt sted,” siger Frank og under-
streger, at han søger på lige vilkår 
med alle andre.

Bedemanden
Ved siden af følgegrupperne sid-
der Frank også i Kunstudvalget, kan 
tilkaldes som dirigent ved beboer-
møder og er kontaktperson for en 
række afdelingsbestyrelser. Det ly-
der som en fuldtidsstilling, men han 
får alligevel tid til sit job som bede-
mand. Et job han har et ret nøgternt 
forhold til.
”I Danmark dør langt de fleste mæt 
af dage,” fortæller Frank, der lægger 
tre-fire døde i kiste hver dag. 

Globetrotteren
Franks store passion er rejser.  Si-
den han var 12 år har han bevæb-
net med et kamera besøgt de mest 
afsidesliggende steder på kloden. 
Regnskoven i Brasilien, floddel-
taer i Indien, de øde strækninger i 
Vestaustralien. Han har fløjet i heli-
kopter over Victoria Falls i Zimbab-
we og sovet blandt dyrene på savan-
nen i Kenya. Og hvor går den næste 
rejse så hen? Jo, Frank skal ud at ro i 
kano på Gudenåen i sin sommerfe-
rie. Men mon ikke der bliver plads 
til en tur ned i varmen til vinter?

Globetrotteren der vil 
sikre gode boliger
Frank Sass brænder for at bygge nyt, godt og billigst muligt for 
beboerne. Og han er blevet kvalificeret gennem mange kurser

Blå bog fakta
Frank Sass
Alder: 60 år
Job: Bedemand i Begravelse 
Danmark 
Uddannelse: 10. klasse teknisk 
forberedelse 
SAB’s bestyrelse: 2010 - 
Mærkesager: Nybyggerier og 
renoveringer

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

KEND SAB’S BESTYRELSE
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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

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

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 
2015 og den 21. april 2015, hvor bl.a. 
nedenstående emner blev behandlet.

Guide til genhusning
I de tilfælde, hvor beboeren umuligt 
kan opholde sig i sin bolig i forbin-
delse med byggeprojekter, større re-
noveringer, moderniseringer og sam-
menlægninger af boliger, iværksættes 
der genhusning. Det kan være per-
manent eller for en periode afhængig 
af, om der nedlægges lejemål i afde-
lingen.

SAB har på sit møde den 18. februar 
2015 behandlet en guide til genhus-
ning, hvor hele genhusningsproces-
sen er beskrevet. Den fortæller bl.a., 
at man tilknyttes en genhusnings-
koordinator, der hjælper en med at 
finde en passende erstatningsbolig.  
Den kan også svare på, hvad man 
skal betale i husleje, om man kan få 
flyttehjælp m.m.

Guiden vil blive sendt ud i afdelinger, 
der skal i gang med større byggepro-
jekter og vil senere på året blive lagt 
på hjemmesiden i en kort form.

Mere digital kommunikation 
og SAB ś hjemmeside
Flere af de nyere afdelinger har op-
rettet facebook-grupper for beboerne 
og vil gerne modtage materiale pr. e-
mail fremfor pr. brev.

SAB besluttede på sit møde den 21. 
april 2015, at der skal arbejdes for at 
udbrede de digitale kommunikati-
onsløsninger på en måde som også 
tilgodeser de beboere, der ikke øn-
sker at "forlade papirposten". 

Alle SAB ś afdelinger har nu fået de-
res egen afdelingsside på www.SAB-
bolig.dk. 

På nuværende tidspunkt indeholder 
siderne information om afdelingen, 
lejemål, beboerdemokratiet og ejen-
domskontoret. Specielt skal opmærk-
somheden henledes på, at samtlige 
afdelinger i år har kunnet hente ma-
teriale til afdelingsmødet på hjemme-
siden (sideløbende med at det er ble-
vet omdelt på normal vis). 

Hen ad vejen vil der komme flere in-
formationer og selvbetjeningsløsnin-
ger, som er relevante for beboerne og 
bestyrelserne i den enkelte afdeling. 
Mulighederne er mange: Det kan 
være aktuelle nyheder, oplysninger 
og vejledninger om afdelingens facili-
teter, elektronisk reservation af fest-
lokaler, akutnumre samt skrald- og 
affaldshåndtering. 

Afdelingsbestyrelser og ejendoms-
kontorer er blevet opfordret til at 
komme med ideer og indhold, de 
gerne vil have lagt på deres afdelings-
side.

På SAB ś hjemmeside kan man nu 
også tilmelde sig et digitalt nyheds-

brev, der giver en besked, når der er 
lagt referater ud fra organisationsbe-
styrelsesmøderne, når der er kommet 
nye spændende funktioner på hjem-
mesiden eller når SAB-bladet kan læ-
ses på hjemmesiden.

Frasalg af butiksarealet på 
Lille Torv i Tingbjerg
SAB har (muligvis for første gang i 
sin historie) besluttet at frasælge en 
af sine ejendomme.
Det drejer sig om butikstorvet på 
Lille Torv i Tingbjerg. Butikstorvet 
er nedslidt og det er vanskeligt at leje 
lokalerne ud, hvilket giver tab af leje-
indtægter. Enkelte forretninger, som 
slagteren og frisøren m.fl. har vist 
sig levedygtige og det er tanken, at 
de skal kunne flytte med over i et nyt 
butikscenter, der også skal rumme en 
dagligvareforretning.

Tingbjergafdelingernes selskabslo-
kale er også en integreret del af det 
eksisterende byggeri, der skal rives 
ned. Det er derfor en del af aftalen, 
at der skal opføres et erstatningslo-
kale til SAB.

Aftalen er ikke faldet endeligt på 
plads endnu, men SAB har nu gjort 
sit til at det kan lykkes, så Tingbjerg 
kan få nogle flere attraktive butik-
ker, der kan bidrage til et mere aktivt 
byliv.
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Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Rejsegilde for  
Herlev Åhuse

For kun anden gang bygger SAB 
nye boliger udenfor Københavns 
Kommune. Ikke langt fra Herlev 
Huse var der 12. marts rejsegilde 
for en ny boligafdeling: HerlevÅ-
huse. 
12 bæredygtige familieboliger op-
ført som forskudte dobbelthuse 
mellem en lille å og en stor grøn-
ning. 
Byggeriet har været ramt af entre-
prenørens konkurs og er derfor 
blevet forsinket, men talerne ved 
rejsegildet mente, det har været 
værd at vente på.

12 af de bedste boliger
”Et byggeri som dette kan godt 
gøre mig lidt stolt som KAB-di-
rektør. Her lever vi virkelig op til 
vores målsætning om at bygge bæ-
redygtigt. Det er nogle rigtigt at-
traktive huse med en fantastisk be-
liggenhed,” sagde KAB’s direktør 
Jens Elmelund. 
Og Frank Sass fra SAB’s bestyrel-
se var enig:
”Man kan allerede fornemme, at 
HerlevÅhuse bliver et rart sted at 
bo. SAB har i de 75 år, de har ek-
sisteret, opført omkring 9.000 bo-
liger. De 12 dobbelthuse her i Her-
lev bliver nogle af de allerbedste.”
Boligerne lejes ud fra den 4. juni 
og er klar til indflytning den 
1. oktober.

Træfacader, solceller og egen have – 
barren er sat højt for SAB’s nye boliger i 
Herlev

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

De færdige bygningskroppe gav et godt indtryk af, hvordan HerlevÅhuse kom-
mer til at se ud. Det var også muligt at komme ind og se en bolig. 

�
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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 Mandag den 3. august 2015
Mærk kuverten “SAB-sjov”.
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OPGAVE 4: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven 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,
sin storesøster eller storebror for at deltage.
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OPGAVE 2: Hvem bor hvor?
Prøv om du kan se, hvor de fire smådyr hører til.
Ved emailsvar: Skriv dyr og tilhørsforhold.

SAB
sjov

- for hele familien

OPGAVE 1: Om at nå op til dåserne
Drengen vil meget gerne smage, hvad der er i dås-
erne på toppen af skabet.
Han kan kun nå dåserne, hvis han rokerer om på
kasserne og står på dem. Prøv om du kan vise,
hvordan han med fordel kan flytte om på
kasserne.
Du løser opgaven korrekt, hvis du kan vise
hvordan, ved kun at foretage to flytninger.
Du må flytte så mange kasser af gangen du vil, men
de skal komme fra samme stabel af kasser.
Du skal sørge for, at kasserne danner en “trappe”,
så drengen kan komme op på kasserne.

Bogstaverne gør det muligt at 
beskrive, hvad du gør, men du 

kan også markere 
med blyant.
(Tegn pile).

OPGAVE 3: Hvordan deles mønterne? 
Bo og Ida har fået 48 kr. af deres Bedstefar, som de
skal putte i sparegrisene. Men da Ida meget gerne vil
have mange mønter i sin sparegris, skal hun have dob-
belt så mange mønter som Bo. Hvordan kan det lade
sig gøre, så de begge får samme beløb? Slå et tydeligt
kryds over de mønter Bo skal have, så skal Ida have
resten. Ved emailsvar: Beskriv mønterne til Bo.
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