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 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

 

Det starter med dig
Sådan lyder sloganet for vores målsætningsprogram, 
og det er nu begyndt at give kontant afregning, på den 
gode måde. 

Vi har lige fået foretaget et nyt udbud af vores forsik-
ringer, og totalt set sparer SAB lige under en million 
kr. på vores forsikringer.

Denne besparelse får vi, fordi vi aktivt har gjort noget 
for at formindske antallet af forsikringsskader i vores 
afdelinger. 

Vi har siden 2009 arbejdet målrettet med skadefore-
byggelse gennem Tryg Bolig-programmet. Hvilket har 
resulteret i færre skader og dermed lavere forsikrings-
præmie. 

Så et stort tillykke til os alle sammen. 

Det er selvfølgelig med til at holde vores husleje nede.

BL har indgået en aftale med staten om, at den almene 
sektor skal spare 1,5 mia. kr. i løbet af de næste år. Det 
betyder, at de enkelte afdelinger i forbindelse med bud-
getterne skal kigge på, om der er et besparelsespoten-
tiale, som kan indhentes. 

Det skal selvfølgelig opvejes mod det serviceniveau, 
som vi ønsker i afdelingerne.

Endelig vil jeg opfordre alle de tillidsvalgte i afde-
lingsbestyrelserne til at udfylde det spørgeskema, som 
er udsendt til dem. Det er en opfølgning på spørge-
undersøgelsen, som blev behandlet på repræsentant-
skabsmødet i 2013. Det er vigtigt, at vi får en høj svar-
procent, så vi kan bruge undersøgelsen til det videre 
arbejde med at udvikle SAB som organisation.
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Bente (tv.) fik beboerne i Stilledal til at 
rykke sammen, da det gjaldt. Nu var det 
naboernes tid til at anerkende Bentes ind-
sats. Hun blev både overrasket og mægtig 
glad for gavekortet til en middag i byen.
Foto: Annette Sadolin 

Det starter med dig

boligafdelingen sidste sommer stod i 
en svær situation. En brand i en bo-
lig udviklede sig eksplosivt, og en be-
boer omkom som følge af branden. 
Flere beboere i nabolejligheder måtte 
genhuses, og det var en voldsom op-
levelse for mange i bebyggelsen. 
”Bente var bekymret for de beboere, 
der var direkte berørt af branden. 
Hun tog initiativ til en indsamling, så 
vi kunne sende en nabohilsen til alle 
de berørte. Initiativet har fået me-
get ros fra de øvrige beboere, og de 
berørte vendte tilbage og fortalte, at 
de var meget rørt af den omtanke og 
medfølelse, som det viste,” forklarer 
Helle Nielsen.

Sådan indstiller du en 
nabo
Skriv til os, hvad der gør din 
nabo til noget særligt. Send dit 
navn, adresse og telefonnum-
mer til kommunikation@kab-
bolig.dk eller til Annette Sado-
lin, KAB, Vester Voldgade 17, 
1552 København V. 
Vi skal have din indstilling se-
nest den 2. januar 2017. Gaven 
til den søde nabo er en Smart-
box (cafébesøg) til en værdi af 
300 kr.
Redaktionen vælger ’Den søde 
nabo’ blandt de indkomne for-
slag. Vi kontakter dig, kom-
mer ud til jer med gaven og 
tager et billede af jer sammen 
til det næste nummer af SAB-
bladet.

OBS! Det er et krav at både 
du og ’Den søde nabo’ bor i en 
SAB-bolig.

Den søde nabo

Bente Meiling blev 
nomineret af flere 
naboer og modtog 
dette nummers gave 
til ’Den søde nabo’. 

�

VIND
et cafébesøg 
til din søde 

nabo

I Stilledal i Vanløse bor Bente Mei-
ling, der er tilflytter fra Jylland og 
har boet ca. 5 år i sin to-værelses lej-
lighed. Hun blev indstillet til ’Den 
søde nabo’ af naboerne Helle Nielsen 
og Charlotte Elf, der beskriver Bente 
således:
”Bente er den slags nabo, som hilser 
venligt på alle og spørger, hvordan 
de har det. Hun er derfor på fornavn 
med de fleste i afdelingen. Om som-
meren byder hun ofte naboer på kaf-
fe eller te i den hyggelige have uden-
for.”

Men Bente er ikke blot et ualminde-
lig sødt og betænksomt menneske, 
hun fik også en særlig betydning, da 
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Vi kan ikke vide, hvor omfattende ulov-
lig fremleje er, men det er et problem. 
Det snyder jo folk på venteliste for en 
bolig
- Niels Bonne Rasmussen, chefkonsulent i KAB

Ofte kender man sine naboer. Måske ikke godt, men de 
fleste af os kan vel genkende dem. Nogle har derfor un-
dret sig, når der en dag tilsyneladende bor nogle helt an-
dre mennesker i lejligheden ovenpå eller ved siden af. I 
enkelte boligafdelinger sker det nemlig, at boliger bliver 
fremlejet. Det er ulovligt, hvis ikke der er givet tilladelse, 
og fremlejen følger reglerne. Men det er ikke let at kom-
me til livs.

Sindssygt svært
”Det er sindssygt svært at få fat i de ulovlige fremlejere. 
Hvis den oprindelige beboer ikke har skiftet folkeregi-
steradresse, skal der rigtigt meget til,” forklarer chefkon-
sulent i KAB, Niels Bonne Rasmussen.
I Jydeholmen i Vanløse ved de af bitter erfaring, hvor 
svært det kan være at stoppe en ulovlig fremleje. Her var 
der pludselig kommet nye beboere i en bolig, uden at den 
havde været opsagt og genudlejet.
”Vi syntes selv, vi havde en stærk sag,” forklarer Kjeld 
Poulsen, der er formand for både Jydeholmen og KAB, 
og fortsætter:
”Vi havde syv vidner, både beboere og medarbejdere. 
Der stod et nyt navn på postkassen, hvilket vi beviste 
med fotografier. Alligevel tabte vi sagen i retten, fordi be-
visbyrden ikke var stor nok. Det var meget frustrerende.”
Og billigt er det heller ikke.

Ulovlig fremleje skal stoppes
Det er svært at komme ulovlig fremleje til livs. Men SAB vil gøre en 
særlig indsats og betaler omkostninger ved nødvendige sagsanlæg

 Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

 
Du må gerne fremleje din bolig – hvis du følger retningslinjerne 
og får tilladelse. Ellers kan du risikere at miste din bolig. I SAB er 
der tre muligheder for fremleje: 

Fremleje

Delfremleje

Feriefremleje
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Du må gerne fremleje din bolig – hvis du følger retningslinjerne 
og får tilladelse. Ellers kan du risikere at miste din bolig. I SAB er 
der tre muligheder for fremleje: 

Fremleje
Fremlejen må højst vare to år, og du skal dokumen-
tere, at dit fravær skyldes midlertidig job et andet sted, 
sygdom og rekreation, studieophold eller lignende. Du 
må ikke opkræve mere i husleje, end du selv betaler.

Delfremleje
Du kan fremleje en del af din bolig, mens du selv bor 
der. Du må højst udleje halvdelen af boligen, og det 
samlede antal af beboere må ikke overstige antallet af 
beboelsesrum. Huslejen, du opkræver, må kun svare til 
udgifterne. Udlejer du fx et rum i en tre-værelses bolig, 
må du opkræve 1/3 af din samlede husleje.

Feriefremleje
Du må fremleje din bolig som feriebolig i op til seks 
uger pr. kalenderår. Du må kun opkræve husleje for 
den periode, den bliver udlejet. Hvis du fx udlejer din 
bolig i 7 dage, må du opkræve 7/31 dele af den måned-
lige husleje.

I alle tre tilfælde skal du, inden du fremlejer din bolig, 
have tilladelse fra KAB, der også skal have navn på den 
nye lejer. På www.kab-bolig.dk kan du under ’Beboer’ – 
’Dine muligheder’ læse mere og hente ansøgningsskema 
vedr. fremleje.

OBS!
Det er vigtigt at understrege, at selvom du har fremlejet 
din bolig, er det fortsat DIG, der som underskriver på le-
jekontrakten er ansvarlig for boligen og for, at de nye be-
boere overholder husordenen. Du hæfter også for fx mis-
ligholdelse og manglende betaling af husleje.

Ulovlig fremleje skal stoppes
Sagsomkostningerne ved en tabt sag kan typisk løbe op i 
25-40.000 kr., men fremover vil det være organisationsbe-
styrelsen i SAB, der beslutter, om en sag skal prøves ved 
retten og evt. betaler regningen. 
”Det er mange penge for en boligafdeling. Derfor har vi 
tænkt at regningen for en tabt sag fremover ikke skal be-
tales af den enkelte boligafdeling, men af SAB,” fortæller 
Kjeld Poulsen.
SAB kører dog ikke en sag, medmindre der er rimelig 
sikkerhed for at vinde den. Og det kræver en del.
”Der var en sag i Herlev, hvor mange beboere gennem 
meget lang tid førte dagbogsnotater med optegnelser over 
datoer og præcise klokkeslæt. Den vandt Herlev Boligsel-
skab,” husker Niels Bonne Rasmussen.
Kjeld Poulsen understreger, at selvom SAB vil være for-
sigtig med at anlægge sager, vil de også tage anmeldelser 
alvorligt for at sætte en stopper for ulovlig fremleje. 

Vinder af  
SAB-sjov

Vinderen af konkurrencen ”SAB-
sjov” i bladet fra maj 2016 er:

Khadije Hushyar
Bygårdsstræde 2, 2.tv.
2700 Brønshøj

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

�
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Bente traf først beslutningen, da hen-
des ben gjorde det helt umuligt at 
klare trapperne op til 1. sal i lejlig-
heden på Nørrebro. Orla ville gerne 
være flyttet ind 10 år tidligere i for-
bindelse med en blodprop, men hans 
nu afdøde kone ville ikke forlade de-
res hjem gennem 25 år. Teddie skulle 
helt derud, hvor hun ikke kom på ga-
den i tre år, før hun sagde ja. 
I dag bor de alle tre i ældrebolig i 
Husum Vænge i Brønshøj. De beskri-
ver livet i ældreboligen med ord som 
’festligt’, ’aldrig haft det bedre’ og 

’jeg føler jeg har fået en stor familie’. 
Fordommene om ældreboliger stor-
trives. Det oplever flere af de sociale 
viceværter i KAB-fællesskabet, som 
har deres daglige gang i bl.a. ældre-
boligafdelingerne Valbyholm og Hu-
sum Vænge i Brønshøj. 
”Der eksisterer stadig en fordom om, 
at ældreboliger er sidste stop før kir-
kegården og et sted, hvor man sidder 
og triller tommelfingre. Det forbin-
des med værdighedstab, og det burde 
det ikke. Måske er det her sidste stop, 
men det er i hvert fald et sjovt stop,” 

Grib ældreboligen  
– det er en ny begyndelse
Ældreboligen overrasker positivt og rummer tilbud om et socialt 
liv, som får flere beboere til at ønske, at de havde pakket porce-
lænsfigurerne og taget springet noget før. 

siger Jeanette Christiansen, der som 
social vicevært i Husum Vænge, hjæl-
per beboerne med praktiske spørgs-
mål og arrangerer aktiviteter i bebyg-
gelsen. Hun har bemærket, at flere 
beboere giver udtryk for, at de ville 
ønske, at de var flyttet i ældrebolig 
noget før. 

Fest og frihed
I Husum Vænge er der tilbud om 
aktiviteter næsten alle dage i ugen. 
Der er ikke tale om passiv ’aktive-
ring’ men arrangementer, hvor bebo-

 Tekst af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk; Foto: Thomas Brolyng Steen

Bente Jacobsen: Jeg har fået en 
kæmpe familie 
”Jeg var bange for at flytte i ældrebolig. Jeg 
troede, at det var enden. Det viste sig at være 
begyndelsen.”
Bente skubber rollatoren foran sig, mens vi 
går gennem Husum Vænge. Hun hilser på fle-
re naboer undervejs og siger forklarende: 
”Jeg føler, at jeg har fået en kæmpe familie 
her. Min datter siger, at jeg er roteret 100 % og 
er blevet meget mere udadvendt”. 
Bente havde det egentlig fint i sin lejlighed 
på 1. sal på Nørrebro, men trapperne blev til 
sidst for meget.
”Jeg ventede alt for længe med at flytte. En æl-
drebolig stod for mig, som noget af det vær-
ste. Som om livet så var slut. Hvis jeg bare 
havde vidst, at den 3. alder kunne være sådan 
her.”
Bente er 73 år og har boet 1,5 år i Husum 
Vænge. Her har hun travlt med at deltage i 
haveudvalg, månedens frokost, filmklub, den 
sociale håndarbejdsklub ’Torsdagsvennerne’ 
og busture rundt i Danmark.



Birgit og Bente bor i samme opgang. 
Her er de på vej til fælleslokalet, hvor 
de mødes med resten af vennerne i 
klubben ’Torsdagsvennerne’.   

�

Kommunen ’visiterer’ til 
ældreboliger
Det er ikke alene op til de 
ældre at beslutte, hvornår 
de vil flytte i ældrebolig. 
Kommunen vurderer den 
enkelte ældres behov ud 
fra kriterier som helbred 
og tilgængelighed i den 
nuværende bolig. Flere af 
eksemplerne fra Husum 
Vænge viser dog, at nogle 
ældre kæmper med trap-
per i årevis eller bliver 
indendørs i stedet for at 
søge en ældrebolig.

Orla Glenvang: Den 87-årige gentleman 
Orla har sin faste plads ved stuevinduet, hvor han kan følge med i både 
skadereder og damerne, som lufter deres hunde. 
”Vi holder øje med hinanden her – på en god måde”, siger han og for-
tæller, at efter godt et år i Husum Vænge, kender han langt flere naboer, 
end han gjorde efter 25 år i en lejlighed på Bellahøj. 
Orla er 87 år og har gået til genoptræning i 16 år efter en blodprop, som 
gjorde ham lam i venstre side af kroppen. I dag kan han køre bil.
”Jeg gør alt selv, så længe jeg kan. Pudser vinduer, gør rent og køber 
ind. Når jeg køber ind i bilen, tager jeg gerne lidt med for nogle af da-
merne”. 
Selvom Orla i mange år ønskede at flytte til Husum Vænge, var han lige 
ved at takke nej, da tilbuddet kom: 
”Jeg kunne ikke overskue at flytte. ’Det skal du ikke tænke på’, sagde 
min svigersøn. ’Vi klarer det hele’. Nu er jeg så lykkelig, som man kan 
være”. 

Uddrag af digt af Orla Glenvang:
Har du været ensom længe
Så ta’ ud til os i Husum Vænge
Her er grønt og kønt
Og livet det bli’r skønt
Højt humør fra fester ”gjalder”
Der er gang i vores ”tredje alder”.

erne ofte selv er drivkraft. Indholdet 
spænder fra perlesyning og banko til 
sang, foredrag og miniferier. 
”Mange bliver forbavsede over, hvor 
mange aktiviteter her er. Og fester 
– de elsker fester. Jeg synes også her 
er en stor imødekommenhed, som 
betyder, at nye let kommer ind i fæl-
lesskabet”, forklarer Jeanette, som 
også fremhæver ældreboligernes ind-
retning: 
”Mange oplever en større frihed, for-

di her er elevator og god tilgængelig-
hed i haverne. Her er det let at gå en 
tur ud, også når du er gangbesværet. 
Det er der mange, som virkelig ny-
der.” 
Jeanette Christiansen har planer om 
at holde åbent hus i Husum Vænge 
for at invitere ældre i lokalområdet 
til et kig indenfor i den muntre be-
byggelse. 



Rundvisning i Elleparken. Helhedsplanen indeholder også ideer til at 
gøre gårdrummene mere spændende

En model af Elleparken med et kommende væksthus/
orangeri er stillet op på ejendomskontoret i Elleparken.

� �

….var overskriften for årets SAB semi-
nar.

Som start på seminaret blev deltagerne 
budt velkommen af morgenkrammende  
busværter, der delte bolsjer ud. Der-
med startede busturen med en smags-
prøve på den landsdækkende kampagne 
’Fucking Flink’, som SAB og KAB ta-
ger del i.

Kampagnen skal bl.a. fremelske den 
gode omgangstone og de små begiven-
heder, der får smilet frem. I sidste ende 
skal kampagnen gøre verdens lykkelig-
ste folk (danskerne) til verdens flinkeste 
i 2025. 

Første etape af busturen førte os til 
Valby, som er en bydel i rivende foran-
dring. Her så vi på nogle af de mange 
projekter, SAB har på tegnebrættet: 

Elleparken er en af SAB´s større og æl-
dre boligafdelinger, som nu for alvor 
trænger til en kærlig hånd. Helhedspla-
nen skal bl.a. dæmpe trafikstøjen fra 
den stærkt befærdede Folehaven ved 
hjælp af et væksthus/orangeri, der kan 
fungere som en støjskærm for både bo-
ligerne og gårdhaverne. Renovering og 
sammenlægninger af lejligheder skal 
gøre en del af de små utidssvarende bo-
liger til større moderne familieboliger.
 
Lige bag Elleparken findes det gamle 
engroscenter, Grønttorvet. Her fik semi-
narets deltagere et syn på grunden, hvor 
SAB planlægger at opføre både ræk-
kehuse og etagehuse i samarbejde med 
AKB-København – et spændende pro-
jekt som skal puste nyt liv i området.
På vej videre kørte bussen forbi grund-
arealer, hvor SAB har skitser til opfø-
relse af Valby Gårdhavehuse – en grøn 

Kan vi gøre det bedre - sammen..
 Af Oliver Saltoft, oks@kab-bolig.dk og Anne Mette Svendsen, afs@kab-bolig.dk

familieboligafdeling beliggende på de 
gamle boldbaner – og Valby Idrætskol-
legium – en ungdomsboligafdeling - 
også med handikapvenlige boliger.

Herefter besøgte vi AKB-Københavns 
nyopførte afdeling, Ny Ellebjerg. En af-
deling designet af tegnestuen Vandkun-
sten, som i 2014 var indflytningsklar 
med energieffektive familieboliger og 
boliger for udviklingshæmmede, som 
skaber rammerne for en både bæredyg-
tig og mangfoldig afdeling.

Endelig kørte bussen til Klinten i Rød-
vig, hvor KAB´s administrerende direk-
tør Jens Elmelund kiggede forbi og satte 
fokus på samarbejdet mellem KAB og 
SAB. Han tog også hul på et emne, som 
alle afdelinger kommer til at høre om i 
de kommende år, nemlig de effektivi-
seringer, som hele den almene sektor er 
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blevet pålagt. Vi skal passe på huslejen 
og sikre at alle fortsat har råd til at bo i 
en almen bolig. Derfor gik deltagerne 
på med krum hals i et gruppearbejde 
om, hvad man kan gøre for at spare pen-
ge i afdelingerne.

Oven på gode måltider og hyggeligt 
samvær afsluttede seminaret med god 
debat om, hvordan vi i afdelingerne 
kan gøre afdelingsmøderne bedre, sjo-
vere og endnu mere vedkommende. 
Her opstod masser af gode ideer, som 
bare venter på at blive udbredt i afde-
lingerne.

En model af Elleparken med et kommende væksthus/
orangeri er stillet op på ejendomskontoret i Elleparken. Boligselskabet AKB, Københavns afdeling 'Ny Ellebjerg'.�

KAB's administrerende direktør Jens Elmelund fortæller om KAB's vi-
sion for partnerskabet mellem KAB og SAB.

Under fremlæggelse af gruppearbejdet ”Pas på huslejen” blev der både 
talt om driftsfællesskaber, robotgræsslåmaskiner og udlejning af lokaler 
som gæstebolig.

�

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

De to boligafdelinger har sammen 
investeret i en ny fælles maskine til 
bl.a. fejning og snerydning. Det kun-
ne klares uden huslejestigning, fordi 
der var rum i det fælles driftsbudget 
til investeringen.

Fælles kontor
Udover fælles materiel har de to afde-
linger i dag et fælles kontor i Skytte-
vænget. Det giver bedre disponering 
af medarbejdernes tid. Der er fortsat 
en åbningstid om ugen i et lokale i 
Lykkebo, men kun få henvender sig. 
”Langt de fleste henvendelser fra be-
boerne kommer i dag pr. mail eller 
telefon”, forklarer driftslederen, der 
ser yderligere regulering af kontor-
tiden som en mulig fremtidig bespa-
relse. 

Én maskine – to boligafdelinger
Lykkebo og Skyttevænget deles om det meste. Det gør driften af 
boligerne billigere, og dermed er det lettere at holde huslejen i ro. 

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

I Valby ligger to SAB-afdelinger gan-
ske tæt på hinanden. Lykkebo med 
50 boliger og Skyttevænget med 340 
boliger. I sommeren 2014 blev de 
to boligafdelinger enige om et sam-
arbejde om driften. Det viste sig at 
være en fordel for både den store og 
den lille boligafdeling. 

Lykkebo... 
...stod overfor investering i en ny ma-
skine til fejning og snerydning. Så-
dan en koster cirka 400.000 kr. En 
stor investering i en afdeling med 50 
boliger. Dennis Fuglsang Andersen 
er driftsleder for begge afdelinger og 
forklarer:
”En lille boligafdeling har ofte brug 
for de samme redskaber til arbej-
det som en stor boligafdeling – bare 
i mindre målestok. Men det er ikke 
muligt at købe ’en lille smule’ stor 
maskine.”
For beboerne i Lykkebo ville en in-
vestering i en ny maskine have resul-
teret i en huslejestigning, hvis ikke 
samarbejdet med Skyttevænget var 
kommet i stand. 

Skyttevænget... 
...havde en ældre, slidt traktor, som 
ikke var optimal til opgaverne. Bo-
ligafdelingen havde også brug for nyt 
materiel og sammen med Lykkebo 
blev den investering væsentlig billi-
gere: 
”For Skyttevænget er samdriften en 
ligeså stor fordel i og med, at der kan 
skæres 12 % af udgifter til alt fælles 
materiel”, forklarer driftslederen.
Lykkebo og Skyttevænget deler fæl-
les driftsudgifter efter en fordelings-
nøgle, hvor Lykkebo betaler 12 % og 
Skyttevænget 88 %. 

Servicemedarbejderne John og Søren viser den store maskine frem, som Skyttevænget 
og Lykkebo har indkøbt sammen. Maskinen bruges bl.a. til fejning og snerydning. 

Pas på huslejen

Samvirkende Boligselskaber og 
KAB arbejder med at effektivi-
sere driften under overskriften 
’Pas på huslejen’. Målet er at få 
beboernes huslejekroner til at 
række længst muligt. Samdrif-
ten i Lykkebo og Skyttevænget 
er et godt eksempel på, hvordan 
det kan gøres.
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De farverige boliger i Herlevhuse trænger til renovering. Men 
boligafdelingen med de mange små huse er speciel. Derfor har 
beboerne vedtaget et pilotprojekt, hvor et enkelt hus sættes totalt 
og skånsomt i stand og kan tjene som ’forsøgsmodel’.

Smart renovering skal presse 
varmeregningen i bund

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

Grunden foran det lille bordeauxrø-
de hus er ikke stor, så håndværkerne 
danser hektisk omkring savbukke og 
værktøj. Mureske, sav og tommestok 
svinges i luften efterfulgt af danske, 
engelske og islandske gloser. 
Palle Jørgensen går forsigtigt på de 
udlagte plader gennem bagdøren ind 
i det, der må være husets bryggers. 
Her står et naturgasfyr. Det fungerer 
fint, men er ofte på hårdt arbejde.
”Når vi får isoleret huset her bedre, 
regner vi med at kunne halvere var-
meregningen,” forklarer Palle, der er 
medlem af afdelingsbestyrelsen og 
projektets følgegruppe.
Selv har Palle aldrig frosset i de 49 år, 
han har boet i Herlevhuse, men han 
vurderer, at varmeregningen for nog-
le beboere kan løbe helt op i 20.000 
kr. årligt. 

Sammen med driftschef Viggo Strøm 
Børsting fra KAB følger Palle reno-
veringen nøje.
”Vi har haft flere renoveringer i Her-
levhuse, men det her kan blive top-
pen på kransekagen,” mener Palle og 
inspicerer den nye isolering.
’Toppen af kransekagen’ er en reno-
vering, der er ligeså omfattende, som 
den er nødvendig.

Vedligeholdelse ikke nød-
vendig
Husene er opført i 1950 og bærer ty-
deligt præg af tidens tand. Fugt er 
begyndt at trænge gennem betonen, 
og stålkonstruktionen ruster.
”Vi er nu i en situation, hvor den lø-
bende vedligeholdelse bliver dyrere 
og dyrere.  Det er ikke optimalt, at 
fortsætte med lappeløsninger,” for-

klarer driftschefen og tilføjer, at man 
derfor nu afprøver en metode til to-
talrenovering, der vil gøre boligerne 
100 % vedligeholdelsesfrie og samti-
dig bevarer husenes særpræg. 

Beboerne bestemmer
Når pilotprojektet er færdigt, skal 
der gennem en periode foretages må-
linger af varmeforbruget, der kan 
sammenlignes med en ikke-renoveret 
bolig. På det grundlag kan beboerne 
så tage stilling til, om hele boligafde-
lingen skal renoveres.
Udenfor igen kigger Palle og Viggo 
nøje på de nye facaders hjørner og 
drøfter samlingerne med håndvær-
kerne. Der skal være styr på alle de-
taljer, for det er dette hus, der kan 
afgøre, om en hel boligafdeling skal 
igennem en stor renovering.

Herlevhuse består af 262 kæde- og enkeltståen-
de huse, opført i 1950. Det er den ene af kun to 
afdelinger, SAB har udenfor Københavns Kom-
mune. 
Som en del af renoveringen kommer der nye fa-
cadeplader udenpå 250 mm ekstra isolering, 
vinduerne flyttes ud i den nye facade, soklen 
isoleres, og der kommer nyt tag med ekstra iso-
lering. Men huset bevarer sit særpræg.

Viggo Strøm Børsting og Palle Jørgensen med en tynd, kompakt 
plade (Cembrit), der skal udgøre den nye facade. Den er meget 
mere holdbar end den gamle, men ligner den til forveksling. 
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              Tekst og foto: Annette  Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

”Hvem er så du?” spurgte 
kundechef Lene Vennits, som 
hen over sommeren aflagde 
SAB’s ejendomskontorer et 
besøg. 
”Jeg er i praktik her i afdelin-
gen,” lød svaret mange steder.  
Praktik er ulønnet, men giver 
langtidsledige en kontakt til 
arbejdsmarkedet. Flere drifts-
ledere i SAB samarbejder med 
Københavns Kommune om 
at hjælpe langtidsledige videre 
via praktik. En indsats der 
gør indtryk på kundechefen: 
”Jeg bliver bare så stolt over, 
at vores ejendomsfunktionæ-
rer formår at kombinere kva-
litet i driften og effektiv drift 
med et flot samfundsansvar. 
De lærer at stå op om mor-
genen, tage et ansvar og stole 
på sig selv. De får hjælp til at 
komme videre i et fast job, 
hvis det er muligt. Driftslederne på-
tager sig her en ekstra rolle, som viser 
mig, at vi har medarbejdere, som går 
110 % op i deres arbejde – og de har 
hjertet med”. 
Ingen steder erstatter praktikanterne 
ansatte medarbejdere. De kommer 
ud som en ekstra hånd, og de får no-
get igen.

En del af teamet
I foråret begyndte Claus Larsen i 
praktik som servicemedarbejder i 
SAB. Det gav ham noget at stå op 
til. Det har han ikke haft siden 2008, 
hvor han gik ned med stress og sagde 
sit job op. Siden har det været svært 
at komme tilbage til arbejdsmarke-
det. Det rykkede imidlertid, da han 
fik tilbudt praktik i Sjællandshuse, 
hvor driftsleder Kim Husted, så mu-
ligheder i ham:

”Han fungerede fint i praktikperio-
den og blev hurtigt en del af teamet. I 
dag er han ansat i en stilling med løn-
tilskud og klarer de praktiske opga-
ver på egen hånd i en af boligafdelin-
gerne. Vi håber, at han kan fortsætte 
efter løntilskudsperioden”. 

Selvtilliden skal bygges op
For Claus var det en udfordring men 
også en stor glæde at komme i gang 
igen:
”Når du har levet i din egen verden 
i flere år, så skal man ind i rytmen 
med at stå op om morgenen. Og lang-
somt bygge selvtilliden op igen.” 
Han er glad for jobbet som service-
medarbejder:
”Jeg kan lide, at det er selvstændigt, 
og at der er forskellige håndværks-
mæssige opgaver. Jeg er jo ikke bange 
for at lave noget. Det har jeg aldrig 
været”.

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

Effektiv drift og samfundsansvar går hånd i hånd i SAB  

Kollegaerne bakker op
”Har I virkelig tid og overskud til at 
sætte praktikanter ind i arbejdet, når 
vi hele tiden sætter nye mål og stan-
darder”, spørger Lene Vennits blandt 
driftslederne på sin rundtur. ”Ja”, 
svarer de alle steder. Praktikordnin-
gen er også en fordel for ejendoms-
kontorerne, som får en ekstra hånd i 
en periode.

Claus Larsen har en baggrund som elektriker og installatør. Han begyndte som praktikant i 
foråret og er i dag ansat som servicemedarbejder i Teglværkshavnen. 

Praktikanter i SAB
I SAB har der været prakti-
kanter i 20 år og der kommer 
ca. 20 i praktik om året. En 
pæn del kommer i arbejde 
hos SAB eller driftslederen 
hjælper dem i job andre ste-
der. 
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Lige ved siden af DR-byen er byg-
geriet af flere hundrede nye ung-
domsboliger netop sat i gang. Før-
ste spadestik til Eksercerpladsen, 
som er projektets foreløbige ar-
bejdstitel, blev markeret i blæn-
dende sol mandag den 12. septem-
ber 2016. 
Bebyggelsen indrettes lagdelt med 
dagligvarebutik og to cafeer i stue-
etagen, 252 ungdomsboliger på 
1.-5. sal og 10 private penthouse-
lejligheder på toppen. Ungdoms-
boligerne bygges til Samvirkende 
Boligselskaber (SAB) efter en bygher-
remodel, hvor den private udvikler, 
Calum, styrer byggeprocessen. 

Nyt koncept om deleboliger
John B. Sørensen, formand for SAB, 
udtrykte glæde over, at SAB kan 
være med til at forsyne byen med fle-
re ungdomsboliger: 
”Der er brug for brugbare, bekvem-
me og betalelige ungdomsboliger. 

Det tror vi på, at de her boliger bli-
ver”.
Han kunne også fortælle, at SAB i 
dette projekt tager hul på et ret nyt 
koncept, idet 45 boliger indrettes som 
deleboliger til venner eller par. 

Godt projekt til bystrategi
Frank Jensen, overborgmester i Kø-
benhavn, havde æren af at tage det 
første spadestik og sagde i sin tale: 
”Projektet passer godt ind i Køben-
havns Kommunes ønske om at skabe 

blandede byområder. Byen vokser 
med 1.000 indbyggere om måneden 
og særligt mange op til studiestart. Vi 
mangler ungdomsboliger, og almene 
boliger er afgørende for, at vi kan 
lykkes med vores bystrategi.”

Byggeriet er tegnet af arkitektfirmaet 
C.F Møller. Byggeprocessen forven-
tes at tage ca. to år, og ungdomsboli-
gerne forventes klar til indflytning i 
sensommeren 2018.

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

SAB har netop fejret første spadestik til et nybyggeri med 252 
ungdomsboliger med en attraktiv beliggenhed nær centrum af 
København

Ungdomsboliger på vej i Ørestad
Nord

EKSERCERPLADSEN

Dispositionsforslag      14.03.2016

 
Byggeriets parter fra 
venstre: John B. Søren-
sen (SAB), Jens Kra-
mer Mikkelsen (By 
& Havn), Jakob Axel 
Nielsen (Calum), Frank 
Jensen (Københavns 
Kommune), Henrik 
Calum (Calum) og Jens 
Elmelund (KAB).

Jens Elmelund, adm. dir. i KAB, 
sammenlignede i sin tale bebyggel-
sen med en livret: ”Det her projekt 
minder mig om en burger. Det vig-
tigste, bøffen, er i midten – de gode 
betalelige ungdomsboliger. Men 
butikker og cafeer i stueetagen og 
private penthouselejligheder på 
toppen er med til at gøre projektet 
eksemplarisk i forhold til vores fæl-
les mål om en mere blandet by”.
Illustration: C. F. Møller

�
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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

Siden udgivelsen af det sidste num-
mer af SAB-bladet har der været af-
holdt to ordinære organisationsbe-
styrelsesmøder, den 10. juni 2016 og 
den 20. september 2016.

Afdelingernes budgetter 
2016/17
Alle afdelinger holder budgetmøder 
i løbet af foråret, hvor de vedtager 
deres budgetter for det næste år. In-
den budgetterne træder i kraft den 1. 
august, skal også organisationsbe-
styrelsen behandle budgetterne. Det 
sker på juni-mødet. Her gennemgår 
og godkender bestyrelsen budgetter-
ne for samtlige SAB ś afdelinger.

I det nye budgetår for 2016/17 er den 
gennemsnitlige huslejestigning 1,48 
% for familieboliger, 1,69 % for æl-
dreboliger og 0,88 % for ungdoms-
boliger. Der er ingen boligafdelinger, 
der har fået større huslejeforhøjelser 
end 4,71 %. Hovedårsagen til de ge-
nerelt lave huslejestigninger er bespa-
relser på grundskyld. En meget stor 
del af afdelingerne har fået en bespa-
relse på grundskyld på grund af ned-
sættelse i grundværdien - enten med 
tilbagevirkende kraft eller med virk-
ning fra 2017.

En anden glædelig nyhed er det fal-
dene behov for at henlægge til tab 
ved fraflytning. Efter flere år hvor 
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afdelingerne har oplevet en konstant 
stigning i henlæggelserne til tab på 
fraflyttere, er udgifterne begyndt at 
falde. 

Og endelig har den lave rente bety-
det, at det har kunnet svare sig at 
lægge lån om i flere afdelinger, hvil-
ket også er med til at give en bespa-
relse.

SAB fællesskabspris
Organisationsbestyrelsen har ved 
forskellige lejligheder drøftet mulig-
heden for at indstifte en SAB pris. 
Prisen skal tjene flere formål: Den 
skal understøtte SAB ś målsætning 
om fællesskab i afdelingerne, hjælpe 
nye bestyrelser i gang med fælles-
skabsinitiativer og så skal den ud-
deles på det årlige repræsentant-
skabsmøde, som et lidt mere festligt 
indslag på mødet, der samtidig kan 
inspirere andre.

På organisationsbestyrelsesmødet i 
juni blev det endelig vedtaget at af-
sætte penge til at indstifte en sådan 
pris, som vil blive uddelt første gang 
på repræsentantskabsmødet den 26. 
januar 2017.

Besparelse på forsikringer
KAB udbyder med jævne mellemrum 
forsikringsaftalerne for alle de KAB-
administrerede boligorganisationer. 
Vi kan med glæde konstatere, at ud-
buddet denne gang har betydet en 
besparelse på i alt 971.527 kr. årligt 
for hele SAB og dermed billigere for-
sikringer for alle afdelingerne.

Siden 2009 har KAB og SAB arbej-
det aktivt med at forbygge skader 
gennem Tryg Bolig programmet. Der 

er iværksat en række konkrete ind-
satser og forebyggelsesinitiativer bl.a. 
i forhold til skybrud og risiko for 
brand i afdelingerne. Indsatsen kan 
aflæses direkte i skadesstatistikken, 
hvor det nu kan ses at der er færre 
skader og at forebyggelsen har virket. 
Det har haft en positiv indvirkning 
på prisen for forsikringen.
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KORT NYT

Beboerne i Strandlodshus på Amager 
trak i arbejdstøjet den 10. september 
og fik ryddet op og gjort rent på fæl-
lesområderne. Omkring 30 voksne og 
børn deltog og satte med deres ind-
sats handling bag SAB’s motto ’Det 
starter med dig, mig og os’.  

De aktive beboere ordnede bl.a. disse 
opgaver: 
• Storskraldrummet blev sorteret 

og affald fordelt i containere
• Gårdområdet blev ryddet for pa-

pir og andet affald
• Gangarealer i kældre og P-kæl-

der blev ryddet for affald, papir, 
flasker og pap

• Indgangspartier i opgangene og 
elevatorer blev rengjort og pud-
set

• Vinduer i Fælleshuset blev pud-
set

Fællesdagen blev rundet af med 
fælles grill-midddag, hvor også 
beboere fra plejehjemmet i bebyg-
gelsen deltog. Mad og drikkeva-
rer blev sponsoreret af den lokale 
Kvickly beliggende i stueetagen i 
Strandlodshus.  

Fællesdag i Strandlodshus 

I dag er vi fucking flinke

SAB og KAB sætter fokus på de po-
sitive hverdagshistorier med kampag-
nen ’I dag er vi fucking flinke’.

Hvornår har du sidst sagt godmorgen 
til din nabo, din skraldemand eller 
hjulpet fru Hansen med at bære hen-
des tunge indkøbsposer op på 4. sal? 

Alt hvad vi siger til hinanden påvir-
ker os. Og ofte er det de små ord og 
handlinger i hverdagen, der gør for-
skellen på en god eller dårlig dag. I 
SAB og KAB oplever vi desværre, at 
der ofte er en hård tone blandt bebo-
ere og ansatte. Råb, klager og endda 

trusler hører i nogle boligafdelinger 
hverdagen til. Den udvikling vil vi 
gerne vende.

Første skridt i kampagnen var et ar-
rangement i KAB, hvor deltagerne 
fik 100 kr. til små flink-events. Det 
kom der mange sjove historier ud af, 
bl.a. disse:

Fra Glumsøparken i Brønshøj deltog 
driftsleder Flemming Berthou, som 
valgte at bruge pengene på at over-
raske en gruppe beboere.  I foråret 
måtte han give en gruppe af øl-glade 
beboere en opsang, fordi naboerne 

klagede over 
højrøstet larm 
fra bænkene i 
gården. Grup-
pen lyttede og 
dæmpede sig. 
Derfor beslut-
tede Flemming 
– flink som 
han er – at give 
gruppen en 
kasse øl. Den 
blev modtaget 
med brede smil 
og stor over-

raskelse: ”Vi troede, at vi skulle ha’ 
endnu en skideballe. Det her er fan-
deme flot”, sagde en af de glade gut-
ter. 

Fra Strandlodshus deltog bestyrelses-
medlemmer Svend Sørensen og Tom-
my Riis. De valgte at bruge pengene 
på en pop-up søndagsbar for bebo-
erne. Arrangementet blev annonce-
ret med kridt på fliserne og mange 
glade naboer mødte op for at hygge 
sig sammen. 

Fra Jyllandshuse deltog bestyrelses-
medlemmerne Lisa Teruel og Chri-
stina Scarpi, som bl.a. har planer om 
at holde en festlig happy-hour på va-
skeriet. Det skal dog lige planlægges 
lidt nærmere – så her kan beboerne 
gå og glæde sig.

 

Læs alle de flinke historier på 
www.facebook.com/KABbolig 
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Adresse:

Post-nr. og By:

Der er fire forskellige opgaver, som er tænkt til forskel-
lige aldersgrupper - små og store børn samt voksne.
Voksne skal løse alle fire 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
løse en af opgaverne for at deltage.
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- for hele familienSAB
sjov

OPGAVE 4:
Skriv kodeordet -dvs. bogstaverne i de nummerede felter.

Du kan også indsende dine løsninger på
opgaverne pr. e-mail: asa@kab-bolig.dk
Læs på bagsiden om, hvordan du skal gøre.

Indsend hele siden til:
KAB,Vester Voldgade 17, 1552 København V,
senest Fredag den 31. juli 2009 
Mærk kuverten “SAB-sjov”.

Den først udtrukne rigtige løsning vinder et
gavekort til en værdi af 300 kr.

Alder bedes 
oplyst, hvis du 
ikke har løst alle 
opgaver:

... En dreng - der hed Helge - sad på gulvet i sit værelse
og legede med små brandbiler med stiger og slanger.
Hans mor kom pludseligt ind på værelset og krævede, at
han skulle finde en kam eller børste og rede håret, for de
skulle på Zoologisk Museum.
“Jamen, så får jeg ikke tid til at læse lektier sammen med
Katrine”, sagde Helge.
“Åh, lad være med at skabe dig” sagde 
hans mor, og tilføjede: “I kan vel øve 
jer på de tabeller når vi kommer hjem”...
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OPGAVE 3: Spejlbilledet
Silas er helt klar til at holde sommerferie, og står og 
nyder sit nye tøj foran spejlet. Men hov, der er noget galt.
På spejlbilledet mangler 6 små ting. Prøv om du kan finde dem?
Sæt en tydelig cirkel om. (Ved mail-svar må du skrive de ting der mangler).

OPGAVE 1:
Det lange reb
Hvor mange knuder vil
der komme på rebet,
hvis du forestiller dig, at
to personer trækker i
hver sin ende.

Skriv svaret/antallet
her:

OPGAVE 2: En mærkelig historie
Siden ovenfor er et uddrag af en bog om en dreng der hedder Helge.
Der er det mærkelige ved teksten, at der gemmer sig en masse dyr i de
mange ord, eller kombinationer af “nabo-ord”. Prøv om du kan finde
mindst 8 dyr. Sæt streg under.
(Ved mail-svar må du skrive en liste med dyrene)

SAB-SJOV.29  19/05/09  10:57  Side 1

Indsend hele siden til:
KAB, Vester Voldgade 17, 1552 Kbh.V,
senest Mandag d. 2. januar 2017
Mærk kuverten "SAB-sjov".


