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Sammen er vi bedre
SAB har afholdt seminar for alle vores afdelingsbe-
styrelsesmedlemmer over en weekend i starten af sep-
tember måned. 

Der var mange interessante og spændende punkter på 
seminaret. Et, som jeg specielt glædede mig til, var en 
drøftelse om, hvordan vi kan få flere af vores valgte 
repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne til at deltage 
i vores årlige repræsentantskabsmøde. 

Repræsentantskabet er vores øverste myndighed, og 
er den instans, som lægger kursen for SAB ś arbejde.

Det kan godt lyde lidt kedeligt at skulle overvære for-
mandens beretning, godkendelse af regnskaber og 

budget og alle de andre formelle øvelser, som er en del af 
et repræsentantskabsmøde. 

Men det er også muligheden for at deltage i drøftelserne 
om, hvor vi er på vej hen og møde andre bestyrelseskolle-
gaer fra de øvrige afdelinger. 
På seminaret var der en god drøftelse om formen på re-
præsentantskabsmødet mv., og organisationsbestyrelsen 
vil arbejde videre med det. 

Så min opfordring til alle repræsentantskabsmedlemmer-
ne skal være – kom og deltag – så også din afdeling kan få 
den indflydelse – som du er valgt til at forvalte.       

Mindeord om Inge Fanny Olsen

Det er med dyb sorg, vi har modtaget besked om, at 
SAB's tidligere bestyrelsesmedlem, Inge 
Fanny Olsen, er afgået ved døden.

Inge Olsen blev valgt ind i SAB ś organisationsbe-
styrelse i september 1994 og trådte ud i januar 2008. 
Hun havde således været aktivt med i tæt ved 14 år. 

Det sociale arbejde i organisationen lå Inge meget 
på sinde. Hun var meget aktiv omkring kontaktper-

sonordningen med kommunen og udsatte familier, 
ligesom i vores ældrebolig afdelinger, hvor tryghed 
for beboerne var hendes store interesse.

Inge Olsen var samtidig i mange år formand for af-
delingsbestyrelsen i Jyllandshuse, hvor hun også 
satte sit præg. Inge Olsen blev 77 år.

Æret være hendes minde.

Organisationsbestyrelsen
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Det var sommer, det var sol, og det 
var søndag – helt præcist den 30. 
august – og beboerne glædede sig 
til årets sommerfest i Utterslevhuse. 
Men inden festen med hoppeborg, 
optræden og fællesspisning kunne gå 
i gang, var der hovedrengøring. 

Det handler også om 
samvær
”Det er jo et naturskønt område, 
så vi må selv være med til at holde 
det pænt,” siger Ajaz Ahmed, der er 
medlem af afdelingsbestyrelsen og en 
af initiativtagerne til den store rengø-
rings dag. Han forklarer:
”Det er godt at få fjernet skraldet. 
Men det er jo også for det sociale. 
Man møder hinanden. Får måske nye 
bekendtskaber. Og de gule veste gør, 

Beboerne tog skraldet

Som optakt til en sommerfest var der fælles skraldedag i 
Utterslevhuse. 59 kg blev det til, og især børnene var aktive

at vi er lette at kende. Folk, der ser os 
fra vinduet, kan undre sig over, hvad 
der sker. Nysgerrigheden kan måske 
få dem herned.”

Biobilletter på højkant
Opbakningen til arrangementet var 
stor – primært blandt børnene. Må-
ske fordi der var biografbilletter på 
højkant til de, der samlede mest af-
fald. I alt blev der samlet 59,5 kg af-
fald, og Karim kunne tage en ven 
med i biografen for at have samlet 
mest: 9,4 kg.

Hold rent!

Dagen var arrangeret i sam-
arbejde med ’Hold Danmark 
Rent’, der bl.a. havde lånt 
veste og udstyr til Utterslev-
huse. Du kan kontakte dem 
eller få inspiration på www.
holddanmarkrent.dk. 

 Tekst & foto: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk
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Mia Maria Hansen i det nye køkken: 
”Nu har man lyst til at være herude og 
lave mad sammen”. 

Mia Maria Andersen lyser op i et 
stort smil, mens hun åbner og lukker 
de skinnende låger og fortæller om sit 
nye køkken: 
”Det er noget af det bedste, vi har 
gjort. Nu har man lyst til at være her-
ude og lave mad sammen”. 
Hun bor i Bispebjerg Terrasser sam-
men med sin mand, og de slog til, da 
ordningen om ’kollektiv råderet’ blev 
vedtaget i boligafdelingen som et til-
bud til beboerne. Fordelen ved ord-
ningen er, at den er helt frivillig. Mia 
Maria og andre interesserede kan 
vælge at få monteret et nyt køkken 
mod en mindre huslejestigning, mens 
naboerne kan vælge at takke nej. 

På afbetaling over huslejen
Foreløbig har 20 beboere i Bispebjerg 
Terrasser gjort brug af ordningen. 
Boligafdelingen optager realkredit-
lån for gruppen af interesserede og 
beregner på den baggrund en husleje-
stigning. Mia Maria Andersens køk-
ken har kostet 71.000 kr. Det betaler 
hun som en huslejestigning på 389 kr. 
om måneden de næste 20 år. Flytter 

Mia Maria inden lånet er betalt ud, 
fortsætter den næste beboer i lejlighe-
den betalingen i den resterende del af 
lånets løbetid. 

Styring fra ejendomskontoret
De nye køkkener er hovedsagelig fra 
to køkkenfirmaer, som giver 40 % 
rabat på elementer. Firmaerne ud-
arbejder en tidsplan for hver bolig, 
men på ejendomskontoret giver op-
gaverne også ekstra tempo i hverda-
gen. Driftsleder Finn Oluf Espersen 
forklarer: 
”Styring af sagerne giver noget eks-
traarbejde. Afdelingen står for at op-
gradere el og VVS i boligerne, derfor 
er vi involveret i udførelsen. Det er 
godt at være tæt på processen, for jeg 
kender ejendommen, og her er mange 
forskellige boligtyper”. 

389 kroner for et nyt køkken 

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

�

En valgfri ordning giver beboerne i Bispebjerg Terrasser mulighed 
for at få nyt køkken for en månedlig huslejestigning på 3-500 
kroner. Ordningen er indført i 12 SAB-afdelinger

Flere navne  
Måske har du hørt ’kollektiv 
råderet’ omtalt som ’individuel 
modernisering’. Ordningen har 
ikke i lovgivningen en fast beteg-
nelse. Her har vi valgt at benytte 
’kollektiv råderet’.  

�
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Bor du i en af disse boligafdelinger, kan du bestille et nyt køkken efter ordningen 
om kollektiv råderet: 
Bispebjerg Terrasser
Dybbølhus
Bellahøj I
Bellahøj III
Tusindfryd
Grøndals Ældreboliger
Bispebjerghjemmet, plejeboliger
Herlevhuse
Grøndalslund (ansøger om ny pulje)
Lønstruphuse (har haft ordningen, afventer om man ønsker ny pulje)
Rebildhuse (ansøger om ny pulje)
Abildgården

Personligt køkkendesign
I en naboopgang til Mia Maria An-
dersen bor Christina Friisberg Han-
sen, der er godt træt af sit gamle køk-
ken fra 1970’erne. Men køkkenets 
dage er talte. I oktober rykker hånd-
værkerne ind og opdaterer det lille, 
vigtige rum til moderne tider.

”Frygteligt grimt”, siger Christina Friisberg Hansen om 
køkkenstilen anno 1970. 

Køkkenets eneste overskab. ”Jeg kan godt lide, at tingene står 
lige, men det er svært at holde orden, når der er så lidt skabs-
plads”, siger Christina Friisberg Hansen.

Christina og hendes mand sætter pris 
på muligheden for at sætte deres eget 
præg på det kommende køkken:
”Vi har prioriteret plads til en vaske-
maskine, og så har vi valgt så mange 
skuffer som muligt. Skuffer, gør det 
letter at nå de bagerste ting”, forkla-
rer hun.

Det er den enkelte beboer, som be-
slutter, hvordan eget køkken skal 
indrettes. Dog indenfor nogle ram-
mer, som sikrer en fornuftig økonomi 
og holdbare materialer. Renoverin-
gen af et køkken tager cirka tre uger, 
når håndværkerne går i gang. 

Kontakt ejendomskontoret i din bo-
ligafdeling, hvis du er interesseret i 
at vide mere om, hvordan ordningen 
om ’kollektiv råderet’ fungerer. 

�

�
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Årets SAB-seminar begyndte tra-
ditionen tro med en bustur. I år gik 
turen til Tåstrup og boligafdelingen, 
Taastrupgaard. 

Afdelingen er særligt kendt for at 
vinde KAB ś pris for bæredygtighed 
anno 2015. Det er ikke overraskende, 
når man ser, hvordan Taastrupga-
ard har opsat solceller til en værdi 
af 12 millioner kroner, som produ-
cerer 700.000 kwH årligt og har et 
forventet årligt overskud på op mod 
500.000 kroner.

Derudover har 
man i Taastrup-
gaard fået skabt 
bevidsthed blandt 
beboerne om, at 
penge anvendt til 
energibesparende 
tiltag ikke bare er 
udgifter men inve-
steringer i lavere 
forbrugsudgifter.

SAB-seminar

 Tekst & foto: Oliver K. Saltoft, oks@kab-bolig.dk

Der bliver drøftet emner som affaldsløsninger og hvordan man får nogle bed-
re repræsentantskabsmøder i grupperne. Gruppernes inputs bliver taget med 
videre i bestyrelsens og kundecenterets arbejde.

Taastrupgaard har en 
fantastisk velfungerende 
genbrugsplads, der drives 
af frivillige beboere. Gen-
brugspladsen tilbyder at 
hente større møbler hos 
beboerne i deres lille trak-
tor med ladvogn. Ødelagte 
effekter sættes i stand og 
alt sælges til billige penge. 
Overskuddet går til drift 
af genbrugspladsen og so-
ciale arrangementer for de 
frivillige.

�

Paraplyerne kom i 
brug på rundturen i 
Taastrupgaard.

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

”Naaarjhh… Det er li-
gesom at flytte ind i et 
rigtigt slot,” udbryder 
Vigga på seks år, da 
hun sammen med sto-
resøster Fiona og sine 
forældre for første gang 
åbner døren og træder 
over tærsklen til fami-
liens nye hjem i Herle-
vÅhuse.

Caroline og Lennart 
Glud Friberg har boet 
de sidste seks år i Her-
lev Huse sammen med 
deres to piger og har 
dermed kunnet følge 
med i opførelsen af de-
res nye hjem. Og de har 
glædet sig.
”Vi har talt ned den sid-
ste måned. Det bliver så 
fantastisk,” smiler Ca-
roline.

HerlevÅhuse
I alt seks dobbelthuse 
på 101 m2 i forskudte 
planer og med egen 
have. Bebyggelsen lig-
ger tæt på Herlev Huse, 
bag Herlev Hospital. 
De to afdelinger er 
SAB’s eneste udenfor 
Københavns Kom-
mune.

Familien Glud 
Friberg foran 
deres nye hjem. 
Syv familier er 
ved at flytte ind 
i de nyopførte 
dobbelthuse om 
morgenen tors-
dag den 1. okto-
ber. Men deres 
nabo har de til 
gode at møde.

Sommerfest i  
Lykkebo

I anledning af Lykkebos 25 års jubi-
læum, holdt vi en sommerfest med 
spisning den 20. august 2015. 

Festudvalget havde sørget for hoppe-
borg, slushice og popcorn til børne-
ne, hvilket var en stor succes. Til de 
lidt ældre var der sørget for fadøls-
anlæg og sodavand. Senere på dagen 
ankom en pølsevogn, der havde et 
stort udvalg af lækker grillmad.

Vejret var dejligt og stemningen var 
god. Tak til alle der deltog og tak til 
festudvalget for et godt arrangement.

Taastrupgaards udskiftning af 
lyspærer til LED-belysning har 
desuden ført til forventede bespa-
relser på op mod 400.000 kr. årligt 
på afdelingens strømforbrug.

De engagerede beboere og drifts-
folk kunne med stolthed fortælle 
seminaret om, hvordan afdelin-
gens mange initiativer i bæredyg-
tighed på sigt vil tjene spare så 
mange penge, at afdelingen und-
går huslejestigninger i et godt 
stykke tid fremover.

Efter besøget i Taastrupgaard gik 
turen i år til Tune Kursuscenter, 
hvor seminarets hovedpunkter var 
affaldsløsninger, fornyelse af re-
præsentantskabsmøderne og mo-
bilisering af nye ildsjæle i beboer-
demokratiet.

Foredragsholder, Tommy 
Krabbe bød på en humori-
stisk opsang til, hvordan vi 
sørger for ikke ’at brænde 
ud’, men snarere tænder det 
indre bål i vores beboere.
SAB ś seminar blev alt i alt 
det, som det skal være:
En weekend for alle SAB ś 
afdelingsbestyrelser med 
inspiration til afdelingerne, 
erfaringsudveksling og sam-
vær over god mad og hygge.

Glade drenge i Taastrupgaard.�
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Der er kø ved Annys skød, men desværre kun plads til en hund af gangen.

”Det hele startede med, at Viggos 
mor døde,” fortæller Nanna Fischer, 
der er aktivitetskoordinator på ple-
jecentret Bonderupgård. 
I denne forbindelse giver det god 
mening at vide, at Viggo var en for-
henværende beboers papegøje. Men 
hvad skulle der ske med den flotte 
fugl? Medarbejderne blev enige om 
at gøre Viggo til en fælles fugl, og 
dermed var det første skridt taget 
til et forløb, der har gjort Bonderup-
gård til et af Københavns såkaldte 
profilplejecentre. 

Forbedret livskvalitet
”Vores profil er dyr og udeliv. Vi fik 
derfor også renoveret vores gård, 
så vi i dag har en fantastisk lækker 
sansehave,” smiler Nanna, og fort-
sætter:
”Det giver rigtig god mening, for 
både udeliv og samværet med dyr 
giver højere livskvalitet. Enkelte be-
boere er ikke så meget for det, men 
langt de fleste nyder det virkeligt.”
Bonderupgård har derfor også inve-
steret i en rickshaw og to busser, så 
beboere har mulighed for at komme 
ud på ture i al slags vejr.

Små, tykke hunde
Af egne dyr har centret en ny og 
meget selvstændig papegøje, Fie, 9 
høns, 3 kaniner, 4 undulater, og et 
stort akvarie med farvestrålende fisk 
i spisesalen. De mange små hunde, 
der ofte hopper op på skødet af be-
boerne, er dog personalets egne.
”Det kan desværre ikke lade sig 
gøre at lade beboerne have egne 
hunde. Vi skal jo være sikre på, de 

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

kan enes indbyrdes og i det hele ta-
get trives sammen med alle beboere 
her på stedet,” forklarer Nanna.
På den store, grønne terrasse på 1. 
sal, er der i hvert fald nogle, der 
trives godt med dyrene. Anny og 
papegøjens yndlings-medarbejder 
sidder sammen med Fie og tre af 
hundene: Liva, Luna og Svend.
”Vi kan slet ikke undvære de hun-
de,” siger Anny og krammer den 

Bonderupgård – et paradis for 
både dyr og mennesker

Dyr og udeliv øger livskvaliteten for beboerne på plejecentret 
Bonderupgård

Det giver rigtig god 
mening, for både udeliv 
og samværet med dyr 
giver højere livskvalitet.
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I juli 2015 udbrød brand i en bolig i 
Stilledal i Vanløse.

Hører du til dem, som synes skruer 
er lidt besværlige, kan du bestille 
gratis dobbeltklæbende tape til røg-
alarmen hos Trygfonden – se mere 
på www.trygfonden.dk/projekter/ro-
egalarmer.
Test om røgalarmen virker som den 
skal ved at trykke på den lille test-
knap.

Forsikring
Når uheldet er ude, er det vigtigt at 
være forsikret. Det gælder ikke ale-
ne den husstand, som bliver ramt af 
brand, men også naboerne. I Stille-
dal måtte flere af naboerne genhu-
ses på grund af omfattende røg- og 
vandskader fra branden og sluk-
ningsarbejdet. Det er beboernes egen 
indboforsikring, som dækker udgif-
terne til beskadiget indbo og genhus-
ning. 

Røgalarmen vækker 
dig, før det er for sent

To dødsbrande henover sommeren giver 
anledning til at minde om, at en røgalarm 
kan være altafgørende. Den lille livredder 
koster ca. 40 kroner 

  Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

�

I sommerens løb blev to boligafdelin-
ger ramt af voldsomme brande.
I Stilledal i Vanløse udbrød brand i 
en bolig den 21. juli 2015 om aftenen 
og en beboer indbrændte. I ældre-
boligafdelingen Valbyholm opstod 
brand i en bolig den 17. august 2015 
om morgenen og en beboer inde-
brændte. 

Efterforskningsenheden ved Køben-
havns Politi har undersøgt årsagerne 
til de to brande og oplyser i mail:
”Branden i Stilledal i Vanløse opstod 
på grund af uforsigtighed i forbin-
delse med rygning, hvor pågældende 
formentlig er faldet i søvn med en 
glødende cigaret. Der var ikke nogen 
røgalarm installeret hos pågældende.
Branden i Valbyholm i Valby op-
stod på grund af uforsigtighed med 
åben ild (stearinlys). Der er ikke in-
dikation på, at andet kan være årsag 
til branden. Det skal bemærkes, at 
hjemmet var forsynet med en røg-
alarm, men batteriet heri var vendt 
forkert, hvorfor alarmen ikke virke-
de. Det ville formentlig kunne have 
reddet pågældende.”

Røgen dræber
Når det brænder, er det oftest ikke 
ilden men de giftige stoffer i røgen, 
som dræber. En røgalarm vækker 
dig, så du kan komme ud af boligen, 
før det er for sent. I de fleste større 
supermarkeder fås en røgalarm in-
klusiv batteri for ca. 40 kr. 

Nem opsætning med tape
Røgalarmen skal sættes op i loftet, 
og skruer følger med i pakningen. 

Hvad siger eksperterne?
Der findes meget forskning 
omkring naturens påvirkning 
af vores mentale tilstand. Det 
viser bl.a. at:
• 5-30 minutters sol nogle 

gange om ugen giver  
tilstrækkeligt D-vitamin i 
sommerhalvåret

• Ophold i naturen øger  
immunforsvaret og virker 
afstressende

• Dagslyset justerer dit  
biologiske ur og giver der-
for en bedre søvnkvalitet

lille Mops Svend, der sidder på 
hendes skød.
”Men de bliver godt nok lidt tykke 
af alle de godbidder, de får her,” 
smiler hun.
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Tingbjerg har været mål for flere pla-
ner, som har haft til hensigt at vende 
udviklingen. De har været koncen-
treret om boligsociale indsatser og 
fysiske forbedringer og har helt gi-
vet haft stor effekt på udviklingen, 
forklarer Lene Vennits, kundechef i 
KAB:
”Efter 10-12 års indsats er Tingbjerg 
stadig et flot, smukt og pænt område, 
men der er ikke så meget liv, beboer-
sammensætningen er skæv og renom-
méet er fortsat ikke i top. Nu har alle 
parter erkendt, at der skal mere til for 
at ændre på forholdene i Tingbjerg”. 
Og mere er på vej. En byudviklings-
strategi for Tingbjerg er vedtaget af 
Københavns Kommune. Planen er 

udviklet i samarbejde med Samvir-
kende Boligselskaber og fsb, de to bo-
ligorganisationer som ejer det meste 
af Tingbjerg. Strategien indeholder 
fire indsatsområder og skal gennem-
føres i flere etaper over de næste 10 
år.
 
En moderne Rute
Omdannelse af hovedgaden Ruten, 
som i dag er præget af et nedslidt bu-
tiksområde, er væsentlig:
”Alle er enige om, at Ruten er død-
kedelig. Frasalget af den del af Lille-
torv, som er indgangen til Tingbjerg, 
og som i dag rummer nedslidte bu-
tikker og et selskabslokale er ved at 
falde på plads. Planen er at opføre en 

ny, moderne, lys og åben dagligvare-
butik samt en række mikrobutikker 
og et nyt festlokale”, siger Lene Ven-
nits, der understreger, at mikrobu-
tikkerne kan rumme flere af de for-
retninger, som i dag har til huse på 
Ruten. 
Længere nede ad Ruten har Køben-
havns Kommune planer om at opføre 
et plejehjem, og skolen i centrum af 
Tingbjerg skal også have en ansigts-
løftning.

Fra lukket forstad til levende 
boligby
Trafikalt byder strategien på store 
forandringer. Nye vej- og stiforbin-
delser skal åbne Tingbjerg mod den 

Ny Tingbjerg-strategi spiller på 
flere strenge 

Mange års indsats i Tingbjerg suppleres i en ny strategi af mere 
vidtgående elementer som flere ejerformer, nybyggeri, nye stier 
og veje samt kollektiv trafikforbindelse via letbane 

  Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

RUTEN
BYTORVET

VIEW FRA VESTVOLDEN MOD SKOLEN PÅ RUTEN

12 TINGBJERG-HUSUM�

Bytorv med eksempel på moderne butiksområde. Illustration: Effekt.
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øvrige by. Letbanen skal også have 
et forløb gennem Tingbjerg, hvis den 
bliver besluttet, hvilket vil betyde, 
at flere passerer gennem bydelen og 
kan være med til at skabe det liv, som 
Tingbjerg savner i dag. 
”Den kollektive trafik er noget af det 
vigtigste for området. Bydelen kobles 
tættere til byen. Realiseres det her, 
vil Tingbjerg udvikle sig fra en lukket 
forstad til en levende boligby”, for-
klarer Lene Vennits. 

Penge på budgettet
Københavns Kommune har netop 
vedtaget budget for 2016, og det inde-
holder penge til udviklingsplanen. 
”Opførelsen af Tingbjerg kulturhus 
er i fuld gang, men projektet har 
manglet penge til pladsen foran kul-
turhuset. Nu har kommunen afsat 
6 mio. kr. til dette. Det er virkelig 
positivt”, mener Lene Vennits. I det 
nye budget er der også afsat penge 
til forarbejdet til tre vejforbindelser 
mod Gladsaxe og Husum.

Alle Københavns bydele 
vokser
Et bemærkelsesværdigt element i 
strategien er forslag om nybyggeri 
af boliger. Kundechefen forklarer:
”Når man ser på, hvordan Køben-
havn vokser, så er det ikke så vildt 
at tro, at der også kan bygges i Ting-
bjerg uden, at det ødelægger byde-

RUTEN
LANDSKABSRUTEN

VIEW PÅ RUTEN FRA VEST MOD ØST
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RUTEN
LILLE TORV
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lens kvaliteter. Vi skal se Tingbjerg 
som en del af København, og nye, 
private boliger kan tiltrække nye ty-
per mennesker til Tingbjerg og der-
med aktivere bydelen”. 

Naturpark Tingbjerg
Tingbjergs beliggenhed som nabo til 
en af byens helt store oaser, Utterslev 
Mose, udpeges i strategien som en 
ressource. 
”I dag ligger boligerne som en ring-
mur og afgrænser boligerne fra natu-
ren. Ideen er at åbne lidt mere op og 
få naturen mere ind i boligområdet. 
Der er så meget fantastisk natur og 

kulturarv omkring Tingbjerg. Om-
rådet indeholder et væld af aktivi-
tetsmuligheder og udflugtsmål, som 
vi skal gøre mere tilgængelige for de 
lokale og øvrige københavnere”, for-
klarer Lene Vennits, der mener, at 
den samlede plan går så grundigt til 
værks, at den har potentiale til et re-
elt sporskifte for Tingbjerg.

Byudviklingsstrategien er en princip-
skitse, hvor de enkelte elementer og 
projekter fortsat kræver politisk og be-
boerdemokratisk behandling og god-
kendelse.

�

Visualisering af letbanen på ruten. Illustration: Effekt.

�

Lilletorv, eksempel på indpasning af muligt nybyggeri. Illustration: Effekt.
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Johns hjerte banker for fællesskabet. 
På arbejdsmarkedet. I boligområder-
ne. Og i familien. Samvirkende Bo-
ligselskabers formand giver utallige 
frivillige timer, fordi han tror på, at 
fællesskabet rykker. 
”Jeg synes, vi har et unikt system i 
Danmark. Den enkelte beboer kan få 
indflydelse på egen hverdag, hvis de 
vil. Det vil jeg gerne være med til at 
slås for. Jeg tror på ideen. Hvis vi er 
flere sammen og løfter i flok, så kan 
vi mere. Grundlæggende er jeg fælles-
skabsmenneske”, konstaterer han.

Vanløsedreng
John voksede op i 1960-70’ernes Van-
løse. Dengang lejlighederne var be-
boet af familier med lidt flere unger, 
der løb og legede i gader og gårde. 
Det gjorde John også. Familien boede 
ovenpå en Irmabutik, hvor Johns far 
var ansat, da John kom til verden. I 
1982 fik de tilbud om et rækkehus og 
flyttede til Jydeholmen. 
Som ung boede John et par år uden-
for bydelen, men han vendte hurtig 
hjem igen. Med sin kone Carina og 
første barn på vej. I dag bor John 
og Carina i en 4 værelses lejlighed i 
Grøndalslund med udsigt over Dam-
hussøen og det kvarter, han kender så 
godt. 

Engageret som ung
Behovet for at involvere sig og del-
tage i fællesskabet startede tidligt, da 
John som nyuddannet assistent i Kø-
benhavns Kommune blev en del af  
Kommunalforeningens ungdomsråd 
og siden fællestillidsrepræsentant. Det 
ledte videre til en fast stilling som fag-

lig konsulent i HK, hvor han også i 
dag er ansat. 

Fra mig til os
Da John i 2010 overtog formandssto-
len i Samvirkende Boligselskaber, sat-
te han et nyt punkt på dagsordenen.
”Det er fællesskabets interesser, vi va-
retager, og ikke særinteresser i den af-
deling, hvor vi tilfældigvis bor. Det er 
et spørgsmål om, hvilke briller du ser 
i gennem. Jeg oplever, at der i dag er 
sket en forskydning fra ’mig og min 
afdeling’ til ’os’. Det skinner igennem 
i beslutningerne”, forklarer han. 

Saglig og seriøs men helst 
ikke handy
Opgaven som formand optager John. 
Det i en grad så hans nære samar-
bejdspartner i KAB, chefkonsulent 
Anne Mette Svendsen, beskriver ham 
som: ”Ekstremt saglig og seriøs. Han 
går efter bolden – ikke manden, og så 
er han en hammergod mødeleder”. 

Fritiden tilbringer John sammen med 
familien og gerne i kolonihaven i Glo-
strup, men handyman-opgaverne går 
han helst udenom.
”Hvis to brædder ikke passer sam-
men, så bliver jeg sur. Men altså - jeg 
kan godt skifte en vandhane”, siger 
han med et grin.

For bordenden i 
fællesskabets navn
John B. Sørensen tænker fællesskab før ego. Som formand har 
han skabt en større bevidsthed om, at bestyrelsen arbejder for 
fællesskabets bedste

Blå bog fakta
John Bøgelund Sørensen
Alder: 54 år
Job: Faglig konsulent i HK 
Uddannelse: Assistent/sagsbe-
handler 
SAB’s bestyrelse: 1997 - 2003, 
2008 (formand fra 2010) - 
Mærkesager: SAB’s udvikling 
og bestyrelsesarbejdet

  Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

KEND SAB’S BESTYRELSE

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

John er det, jeg vil kalde 
en født organisations-
mand. Holdningerne 
sidder i rygraden, og 
han er en kompetent 
leder af bestyrelsesmø-
derne, skarp til at høre 
meningerne og træffe en 
konklusion. 
- Kjeld Poulsen
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Kjeld er barnefødt i den almene sek-
tor. Helt præcist der, hvor han bor 
nu: Jydeholmen i Vanløse. Her vok-
sede han op med fem søskende i et 
lille rækkehus og løb med skrammede 
knæ og træsko rundt i gaderne og ind 
i Jonna, der nu har været hans hustru 
i 52 år. Men hans tid som beboerde-
mokrat startede i Tingbjerg, hvor han, 
Jonna, den ældste datter og en ny på 
vej flyttede ind i 1967.

Før demokratiet
”Jeg har jo været med, længere end 
der har været beboerdemokrati,” kon-
staterer Kjeld og husker sin start i 
1973, hvor han stemte dørklokker for 
at få beboerne til at melde sig ind i 
SAB, Tingbjergs lejerforening, så de 
kunne få en fælles stemme. 
”Det var de ikke glade for inde i 
KAB. Dengang var holdningen, at 
beboerne helst ikke skulle vide eller 
mene for meget,” fortæller Kjeld. 
Der er heldigvis løbet meget vand i 
åen siden da.

Rummelighed er vigtigt
Selv blev han til gengæld hurtigt 
tændt af en demokratisk flamme. Og 
det undrer ham, at flere ikke gør det 
samme.
”Du skal have en holdning til dit sted. 
Og den holdning kan du markere gen-
nem beboerdemokratiet,” siger Kjeld 
overbevisende.
Demokratiet er vigtigt. Og der skal 
være plads til alle, mener Kjeld:
”Der skal være plads til forskellighed. 
Man kan kun blive klogere af at høre, 
hvordan andre ser på tingene.”
Derfor stiller Kjeld også ofte op som 

dirigent til afdelingsmøder, hvor han 
kan møde beboerne.

De gode boliger
Nybyggeri og renoveringer er jo ker-
nen i det gode boligliv, så Kjeld er 
gerne med overalt, hvor der bygges.  
Og han har ikke altid været impone-
ret.
”Byggesager er det eneste sted, hvor 
min påstand er, du kun kun får 80 % 
af det, du betaler for. Der er ALTID 
noget galt,” sukker Kjeld og tilføjer, at 
det heldigvis er blevet bedre. 
Men Kjeld involverer sig ikke kun i 
byggesager – han er overalt. Og det 
blev for meget.

En alvorlig advarsel
Da arbejdet som kleinsmed blev for 
ensformigt, blev Kjeld skraldemand 
og senere også fællestillidsmand og 
formand for Renovationsarbejdernes 
Fagforening. Men sammen med det 
beboerdemokratiske arbejde blev det 
for meget. Kjeld sov gennemsnitlig 
fire timer i døgnet, og i 2004 fik han 

en alvorlig advarsel: En blodprop i 
hjernen tog ham til tælling. Han over-
levede heldigvis uden mén, men be-
tydeligt klogere. Der blev gearet ned. 
Som pensionist bruger han i dag stør-
stedelen af sin tid på bestyrelsesar-
bejdet i Jydeholmen, SAB og KAB. 
Og så på sin familie, der er blevet stor 
med tiden: 2 børn, 4 børnebørn, et en-
kelt oldebarn.

”Du skal have 
holdninger til dit sted”
Kleinsmed, skraldemand og tillidsmand. Kjeld Poulsen har en alsi-
dig baggrund, men den røde tråd er en skarp holdning og viljen til 
indflydelse

Blå bog fakta
Kjeld Poulsen
Alder: 70 år
Job: Pensionist 
Uddannelse: Kleinsmed 
SAB’s bestyrelse: 1992, næst-
formand siden 1993. KAB ś 
bestyrelse 1995. Formand for 
KAB 2003-07. I forbindelse med 
sammenlægningen med AKB 
næstformand fra 2007 til 2013. 
Formand for KAB igen i 2013. - 
Mærkesager: Udvikling af de-
mokratiet, byggerier og renove-
ringer 

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

KEND SAB’S BESTYRELSE

Kjeld er en af de gode 
gamle kæmper. En 
enorm ressource med en 
eminent hukommelse og 
altid god for en sparring 
og drøftelse. Jeg sætter 
stor pris på samarbejdet. 
- John B Sørensen
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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

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 organisa-
tionsbestyrelsesmøder, den 10. juni 
2015 og den 15. september 2015, hvor 
bl.a. nedenstående emner blev be-
handlet.

Markvandringer 
Der bliver i disse måneder afholdt 
markvandringer i alle SAB ś bolig-
afdelinger. Ved en markvandring 
gennemgår afdelingsbestyrelsen, 
ejendomskontoret og driftschefen i 
fællesskab afdelingen for at vurdere 
behovet for vedligeholdelse og forny-
else udvendigt og indvendigt. Mark-
vandringen danner baggrund for af-
delingens henlæggelser og næste års 
budget for afdelingen.

SAB har nu udarbejdet en guide el-
ler introduktion til markvandringen, 
som kan hentes på SAB ś hjemmeside 
www.sab-bolig.dk. Introduktionen 
hedder ”Fra markvandring til bud-
get”.

Ny proces for løsøre ved 
fraflytning
Når beboere fraflytter et lejemål sker 
det ofte, at de gerne vil sælge eller 
overdrage løsøre, som f.eks. tilkøbt 
opvaskemaskine, vaskemaskine, 
komfur, persienner mv. 

Tidligere har det været praksis, at 
fraflytter skulle placere løsøre uden 
for lejemålet før fraflytningssynet.
Nu har fraflyttere mulighed for at 
overdrage eller sælge løsøre til den 
nye indflytter forudsat, at indflytter 
udfylder en ejerskabserklæring, som 
gør det klart, at dette løsøre ikke til-
hører boligafdelingen og at fraflyt-
ningssynet kan foretages efter lovens 
forskrifter.

Både fraflytter og indflytter skal der-
for udfylde og underskrive en fælles 
erklæring, som indeholder en beskri-
velse af, hvilket løsøre som overdra-
ges. Samtidig bekræfter begge parter 
med underskrivelsen, at indflytter 
selv står for vedligeholdelse af dette 
løsøre, og at dette ikke vedkommer 
boligafdelingen.

Den udfyldte og underskrevne erklæ-
ring skal herefter overdrages til den 
synsansvarlige af lejemålet eller ejen-
domskontoret før lejemålet synes, så 
der ikke er tvivl om, hvilke aftaler 
der er indgået mellem fraflytter og 
indflytter.

En blanket til overdragelse af løsøre 
kan findes på SAB ś hjemmeside.

Aflæggelse af regnskab for 
anvendelse af rådighedsbe-
løb
SAB ś afdelingsbestyrelser er jævn-
ligt blevet opfordret til at aflægge 
regnskab for de beløb, der anvendes 
som afdelingsbestyrelsens rådigheds-
beløb. Disse midler går primært til 
kontorhold, forplejning til afdelings-
bestyrelsesmøder, samt transport til 
møder, hvor afdelingen skal være re-
præsenteret. 

For at skabe synlighed og imødegå 
mistænkeliggørelse af afdelingsbe-
styrelserne har SAB ś organisations-
bestyrelse besluttet at indføre aflæg-
gelse af regnskab for rådighedsbeløb 
og aktivitetsmidler, som et nyt punkt 
i standarddagsordenen for de afde-
lingsmøder, hvor afdelingens regn-
skab fremlægges.
Afdelingsbestyrelsen skal derfor nu 
foretage en gennemgang af hovedpo-
sterne for forbruget på kontoen. Be-
boere kan efterfølgende få mulighed 
for at gennemse en kopi af det regn-
skab, der er indsendt til KAB. 

Bestyrelsesmedlemmer kan 
nu få Dankort
Der har tidligere været en del kritik 
af, at SAB ś afdelingsbestyrelser har 
været udstyret med MasterCard til at 
foretage indkøb for afdelingens mid-
ler. MasterCard har vist sig at være 
besværligt, fordi det ikke er accepte-
ret i alle butikker, og bestyrelsesmed-
lemmer med lokalkonti kan derfor nu 
i stedet få udstedt Dankort til de af-
talte konti i afdelingen.

Det er stadigvæk ikke tilladt at over-
trække Dankortet. Hvis der alligevel 
foretages et overtræk vil det være af-
delingen, der skal dække eventuelle 
tab.
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        – Det starter 
med dig

Du kan finde information om 
tilladelse til husdyr, vedligehol-
delseskonto, referat af møder og 
meget mere på SAB’s hjemmeside 
www.sab-bolig.dk. 
På hjemmesiden har hver bolig-
afdeling sin egen side med infor-
mation om ejendomskontoret, 
boligerne og beboerdemokratiet. 
Du kan nu tilmelde dig et nyheds-
brev, så du løbende får tilsendt 
nyheder fra Samvirkende Bolig-
selskaber. 
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Vinder af  
SAB-sjov

Vinderen af konkurrencen ”SAB-
sjov” i bladet fra maj 2015 er:

Sofie Bøge
Tonemestervej 28, 1.mf. 
2400 København NV

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Holdbare værdier og 
blomstrende ideer 

Den 19. juni 1940 mødtes en lille for-
samling på en mark i Vanløse for at 
tage første spadestik til Samvirkende 
Boligselskabers (SAB) første boligaf-
deling, Jyllandshuse. Et for tiden mo-
derne boligbyggeri med 187 kakkel-
ovnsfyrede boliger. 
Nøjagtig 75 år senere – 19. juni 2015 - 
mødtes en lidt større forsamling sam-
me sted for at fejre SAB’s 75 års ju-
bilæum. John B. Sørensen, formand, 
fortalte om selskabets udvikling:
”Gode boliger og sociale hensyn har 
siden starten været hjørnestenene i 
SAB’s værdisæt. Dengang som nu, 
bygger SAB kvalitetsboliger. Vi er 
ikke bange for forandringer og har 
været pionerer indenfor vores felt. Vi 
vil fortsætte med at udvikle gode bo-
liger og boligområder med beboerde-
mokrati og fællesskaber.” 

Fra asfalt til oase
Jyllandshuse var festens midt-
punkt og et godt eksempel på, at 
udvikling og nytænkning trives i 
SAB. Drevet af en aktiv bestyrelse 
med formand Lisa Teruel i spidsen 
har boligafdelingen arbejdet med 
projektet ’Fra asfalt til oase’, der 
på kreativ vis tænker lokal afled-
ning af regnvand og udvikling af 
afdelingens grønne områder sam-
men. Eksempelvis beboerhaver og 
nye mødesteder.  
Indvielse af projektet blev fejret 
med en fest for beboerne i afde-
lingen den 10. september 2015. 
Projektet i Jyllandshuse har bl.a. 
modtaget støttet fra Realdania og 
SAB’s Kunstfond.

- asa

I juni fejrede Samvirkende Boligselskaber 
75 års jubilæum. Selskabet værner om de 
grundlæggende værdier, og går samtidig 
nye veje for at finde løsninger på tidens 
udfordringer

�

Rundvisning i Jyllandshuse ved SAB’s jubilæumsfest i juni. Et regnvandsbassin 
gemmer sig under træterrassen og sørger for effektiv afledning af regnvand. 
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Navn:

Adresse:

Post-nr. og By:
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Du kan også indsende dine løsninger på opgaverne 
pr. email: 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 4. januar 2016
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.

SAB
sjov

- for hele familien

OPGAVE 3: Find knapperne til den nye jakke
Din lillesøster har fået en ny jakke, men desværre er den
uden knapper. Prøv om du kan finde fire knapper.
Alle de viste knapper er lige velegnet, men det er et krav,
at alle fire knapper bliver helt ens.
Sæt et kryds over de fire du vil fore-
slå. (Ved email svar må du skrive 
mørkeblå, gråblå eller lyseblå,
og nævne størrelsen ved at 
skrive lille, mellem eller stor.

OPGAVE 2:
Hvor gammel er pingvinen?
Du kan finde ud af, hvor gammel
pingvinen er, ved at lægge tallene
sammen.
Skriv resultatet i feltet her under.

OPGAVE 1: Kan du “ordne” vinglassene?
Prøv om du kan opstille vinglassene sådan, at der først står tre fyldte glas, og der
næst tre tomme glas, når kravet er, at du kun må røre ved et eneste glas.

Forklar her, hvordan du vil “ordne”
glassene.

Numrene på glassene
er kun påsat for at 
lette forklaringen.

1 2 4 63 5
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