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 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

 

Debat om udlejningsregler
Den 28. januar 2016 afholdt SAB sit årlige repræ-
sentantskabsmøde. Organisationsbestyrelsen har 
som mål at øge deltagelse i mødet, og har derfor 
iværksat en række initiativer for at styrke møderne. 
Det må have virket, idet mødedeltagelsen var steget 
markant. 

Et af de forslag, der blev debatteret på repræsen-
tantskabsmødet, var overtrædelser af udlejnings-
reglerne. Det kan f.eks. være ulovlig fremleje. Der 
var en god debat på mødet om emnet, og der var 
enighed om, at det er et område, som SAB skal sæt-
te fokus på i den kommende tid.

Der var også en livlig drøftelse af fortrinsret for be-
boere ved intern f lytning. Her var der et ønske om 
at udvide de rettigheder, som den enkelte beboer 

har i dag. Drøftelserne endte med, at de nuværende 
regler mv. fastholdes, idet SAB anerkender, at vi som 
almen boligorganisation har en forpligtigelse til at bi-
drage til at løse de boligsociale opgaver. 

Jeg er glad for repræsentantskabets opbakning til or-
ganisationsbestyrelsens linje, og glæder mig til det 
kommende år at være med til at udvikle og skabe fæl-
lesskaber, hvor vi realiserer vores ønsker til boligen og 
udearealerne og passer på hinanden. Det er nogle af 
vores kerneværdier.
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Den lille boligafdeling Toften i 
Brønshøj er udvidet med fem nye 
boliger og et fælleshus. Boligerne er 
målrettet tidligere hjemløse og har 
derfor fået navnet ’skæve boliger’. De 
nye boliger supplerer de 12 boliger 
som blev opført for 2,5 år siden.

 Indvielsen af boliger og fælleshus 
blev fejret den 5. oktober 2015. Ga-
ven fra Samvirkende Boligselskaber 
blev overbragt af næstformand Kjeld 
Poulsen, som i sin tale sagde:
”Da Samvirkende Boligselskaber i 
sommer rundede 75 år, ønskede vi 
os ikke gaver, men i stedet penge til 
vores to boligafdelinger for tidligere 
hjemløse. Det er med stor glæde, jeg 
kan fortælle, at I har rådighed over 
27.500 kroner, som I kan bruge til 
aktiviteter sammen.”
Beboerne talte om, at nogle af penge-
ne kunne bruges til et fælles madlav-
ningskursus og måske fællesmiddage 
i det nye fælleshus. 

KORT NYT
Fem nye skæve boliger i Toften

En evaluering af de første boliger har ført til, at de nye boliger er disponeret med et 
mindre badeværelse og større køkkenalrum. Hver bolig er på 40 m2.

Som omtalt i lederen i dette blad, 
var der i år rekordmange deltagere 
på SAB ś repræsentantskabsmøde. 
Normalt er der omkring 60 delta-
gere, men i år deltog i alt 82 personer 
i repræsentantskabsmødet ud af 185 
mulige.

Der var 11 forslag til behandling på 
mødet, som skabte en lang og liv-

lig debat. Det gjorde at deltagerne 
var pænt sultne, da maden fra ”Glad 
mad” endelig kunne komme på bor-
det ved 22-tiden. På det tidspunkt 
manglede en del af valghandlingerne 
endda.

John B. Sørensen blev genvalgt som 
formand for SAB og Said Hussein, 
Bjarne Krohn, Frank Sass og Ellen 

Højgaard Jensen blev 
genvalgt som medlem-
mer af organisationsbe-
styrelsen.
SAB har i år taget for-
skellige initiativer til at 
gøre repræsentantskabs-
mødet mere indbydende 
og festligt. Det lader til 
at have virket, men be-
stræbelserne fortsætter: 
Til næste år må der ger-
ne komme 100.

SAB's repræsentantskabsmøde 2016

�

Vinder af  
SAB-sjov

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

Winnie Hansen 
Hanstholmvej 53, st. tv 
2720 Vanløse

Præmien er på 300 kr. Tillykke!
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Alice har selv betalt for en modernisering af køkkenet, men også her er væggene sat i stand med midler fra vedligeholdelseskontoen. 

Hver eneste dag nyder Alice Rudkø-
bing resultatet efter håndværkernes 
besøg i hendes toværelses lejlighed i 
Elleparken i Valby. Alle vægge og lof-
ter i lejligheden er malet og regnin-
gerne betalt fra boligens vedligehol-
delseskonto.

”Jeg havde gået længe og sagt til 
mig selv, at jeg var træt af at se på 
de grimme vægge. Lofterne var helt 
gule. Nu er lejligheden blevet så dej-

Alice fik malet hele sit hjem

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

lig lys og pæn, og de har gjort et godt 
stykke arbejde”, siger Alice Rudkø-
bing, der er 66 år og pensionist.
Rent praktisk fik Alice malerne til 
at tage et rum af gangen. Møblerne 
blev flyttet ind i midten af rummet 
og så kunne Alice være i det andet 
rum, mens de arbejdede.
”Mine sønner hjalp mig med at flyt-
te møblerne rundt. Lige når det står 
på, er det selvfølgelig lidt besværligt 
at undvære et rum, men det har væ-
ret det hele værd”, forklarer hun.

Flere kunne få glæde af kon-
toen
Da Alice havde besluttet sig for at 
gøre noget ved lejligheden, startede 
hun med at kontakte ejendomskon-
toret. Medarbejderne her kan hjælpe 
med at forklare, hvordan vedligehol-

Træt af gulnede vægge og slidte gulve? Gør som Alice og brug 
vedligeholdelseskontoen til at friske din bolig op 

Brug din vedligeholdel-
seskonto 
Alle boliger i SAB (undtagen 
plejeboliger) har en vedligehol-
delseskonto. Som beboer ind-
betaler du hver måned et lille 
beløb til kontoen, og på din 
huslejekvittering kan du se sal-
doen. Kontoen er beregnet til 
løbende istandsættelse af væg-
ge og gulve i din bolig.
Kontakt ejendomskontoret 
hvis du vil vide mere om, hvor-
dan du kan bruge vedligehol-
delseskontoen. 

�

Lofterne var helt gule. Nu 
er lejligheden blevet så 
dejlig lys og pæn
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En god fødselsdags-
gave
For Alice er det blevet til 14 
gode år i Elleparken - og der-
med en god portion penge på 
vedligeholdelseskontoen. 
Driftslederen oplyser, at 
istandsættelsen af alle vægge 
i Alices bolig med ny filt og 
maling beløb sig til i alt 23.262 kr.
Som en ekstra bonus nåede malingen 
akkurat at tørre op til Alices fødsels-
dag i april, hvor hun havde inviteret 

Mange har penge på kontoen 
I Elleparken har 45 beboere mere end 
15.000 kr. stående på boligens vedli-
geholdelseskonto. I SAB generelt er 
der eksempler på, at beboere har mere 
end 50.000 kr. på kontoen. 
Brug pengene til løbende vedligehol-
delse – de kan hverken hæves ved fra-
flytning eller gå i arv ved dødsfald.

Alice ryddede grundigt op i alle sine nipsting, mens hendes bolig blev sat i 
stand og nyder i dag den mere enkle indretning.

delseskontoen må benyttes samt in-
formere om materialer og eventuel 
brug af håndværkere. 
På ejendomskontoret i Elleparken 
fortæller driftsleder Erik Stradel, at 
kun få benytter deres vedligeholdel-
seskonto, når de først er flyttet ind: 
”Mange maler ved indflytning, men 
hvis du bor længe i en lejlighed, så 
trænger den til løbende vedligehol-
delse. Flere kunne have glæde af at 
bruge deres vedligeholdelseskonto.”

�

Ikke DIN men BOLIGENS 
konto 
Nogle beboere tror, at beløbet på ved-
ligeholdelseskontoen er deres eget. Så-
dan er det ikke. Vedligeholdelsen er 
i princippet boligafdelingens ansvar, 
derfor kan boligafdelingen også råde 
over vedligeholdelseskontoen til even-
tuel nødvendig istandsættelse af boli-
gen. Når du opsiger din bolig, kan du 
ikke længere benytte vedligeholdelses-
kontoen.

gæster til middag. 
For Alice var det en stor glæde at 
byde gæsterne indenfor i de nyma-
lede rum.

Har du en særlig 
sød nabo?
Vi kender dem alle sammen: Den 
søde nabo, underbo eller hende/ham 
i opgangen ved siden af, der gør no-
get helt særligt for stemningen og 
trivslen. Er hjælpsom og altid har 
et smil på læben. Fodrer din kat og 
vander dine blomster, når du er væk, 
leger med børnene eller hjælper de 
ældre med at slæbe indkøbsposen. 
Hvis nogen i din boligafdeling passer 
på beskrivelsen, har du mulighed for 
at fortælle det med en Smartbox 
(cafébesøg) til en værdi af 300 kr.

OBS: Det er et krav for at deltage, at 
både du og den person, du vil give en 
gave, bor i en SAB boligafdeling.

Sådan gør du
Du skriver til os, hvad der gør netop 
hende eller ham, du kender, til no-
get helt særligt, og sender dit navn, 
adresse og telefonnummer til kom-
munikation@kab-bolig.dk eller 
Annette Sadolin, KAB, Vester Vold-
gade 17, 1552 København V. Vi skal 
have din indstilling senest den 4. 
april 2016. 

I redaktionen vælger vi den sødeste 
nabo blandt de indkomne forslag. Vi 
kontakter dig, kommer ud til jer med 
gaven og tager et billede af jer sam-
men til det næste nummer af SAB 
Bladet. 

VIND
et cafébesøg 
til din søde 

nabo
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”Kom indenfor.”
Yvonne Madsen står smilende i dø-
ren til bestyrelsens nyrenoverede lo-
kale i Herlevhuse, hvor der dufter af 
nybagt honningkage. Yvonne udgør 
sammen med Marianne Oxvang og 
Annette Villaume boligafdelingens 
velkomstkomite, der to gange årligt 
inviterer alle nye beboere på hjemme-
bag og kaffe. 

Regler og fællesskab
På møderne forklarer de tre kvinder, 
hvad det vil sige at bo alment og ud-
leverer en velkomstfolder om Herlev-
huse og det gode naboskab.

”Det er virkeligt vigtigt med disse 
møder. Så får vi mulighed for at for-
klare de lidt specielle regler og prak-
tiske forhold her i boligafdelingen på 
en god måde,” starter Marianne med 
at konstatere og tilføjer, at de selvføl-
gelig gør lige så meget ud af at fortæl-
le om de mange muligheder, som fx 
det fælles selskabslokale, fastelavns-
festerne og loppemarked.
”Vi er som en landsby, hvor de fleste 
kender hinanden. På velkomstmø-
derne får nye beboere både hilst på 
hinanden og os,” fortæller Yvonne.
”Og det får flere nye til at komme til 
afdelingsmøderne. Det kan jo ellers 

Velkommen – nu med honning-
kage og kaffe

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

Ingredienserne til en god velkomst i Herlevhuse: tre glade damer og en honningkage.�

Nyt velkomstmateriale gør det lettere for nye beboere at flytte 
ind. I Herlevhuse har de udvidet begrebet og inviterer nye bebo-
ere på kaffe og hjemmebag 

være lidt svært, når man er ny,” tilfø-
jer Annette og byder honningskage 
rundt.

Kendte ansigter
Velkomstmøder er en fordel, bekræf-
ter John Nielsen hjemme i sin stue. 
Han var med til det første møde, der 
blev afholdt i Herlevhuse i 2014. Da 
havde han og kæresten ganske vist 
boet i deres hus i et år, men de synes 
alligevel, mødet var relevant.
”Det er en rigtig god mulighed for at 
få svar på spørgsmål og samtidig sæt-
te ansigt på nogle fra bestyrelsen,” 
fortæller John hjemme i sin stue. 
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John var glad for, 
at han ved det før-
ste afdelingsmøde 
kendte nogle af del-
tagerne.  Samtidig 
oplevede de også, 
at de fik rigtig god 
hjælp og vejledning 
fra ejendomskonto-
ret, så de faldt hur-
tigt til i deres nye 
boligafdeling.

Hej nabo og 
servicetelefon
Herlevhuse er en af 
de boligafdelinger, 
der gør noget eks-
tra for nye beboere. 
Men alle boligafde-
linger kan med det 
velkomstmateriale, 
KAB har udviklet 
i 2014, give nye be-
boere en god start. 
En vigtig del er et 
servicenummer, be-
boerne kan ringe 
til i dagtimerne de 

første 14 dage efter indflytning. Men 
også et ’Hej nabo-brev’ er nyt. Her 
kan nye beboere præsentere sig selv, 

Beboeren returnerer sin 
lejekontrakt

Ejendomskontoret rin-
ger til beboeren, fortæl-
ler om boligens stand 
og laver en aftale for 
udlevering af nøgler.

Beboeren får sammen 
med nøgler udleveret et 
særligt telefonnummer, 
der kan anvendes i dag-
timerne – også udenfor 
for ejendomskontorets 
åbningstid. Telefon-
nummeret virker de før-
ste to uger efter indflyt-
ning.

Efter at have modtaget 
nøgler, får beboeren en 
rundvisning i boligafde-
lingen til bl.a. vaskeri, 
kælderrum, affaldssor-
tering mm.

4 trin til en god modtagelse

1

Det nye velkomstmateriale er ud-
viklet i KAB’s projekt ’En hånd 
til alle’, der er støttet af Bikuben-
fonden og Realdania. 
Du kan se mere om det på www.
kab-bolig.dk under ’Om KAB’ – 
’Projekter’ – ’En hånd til alle’

I Herlevhuse har de suppleret 
med deres egen folder med nytti-
ge oplysninger for nye beboere.

Hvis du vil vide mere om, hvor-
dan de gør i Herlevhuse, kan 
du kontakte Yvonne Madsen på 
d.madsen@youmail.dk

og driftspersonalet deler det herefter 
ud til naboer eller i opgangen.
For en god start i en ny bolig er af-
hængig af et godt samarbejde mellem 
afdelingsbestyrelse, ejendomskontor 
og naboer.
 

John synes velkomstmøderne er 
en god idé og fandt sig hurtig til 
rette i Herlevhuse.

�
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Affaldsskakte er praktisk for bebo-
erne, som nemt kan komme af med 
affaldet. Det lander i kælderen og her 
ender også den gode historie. Affaldet 

skal bugseres op fra kældrene af ser-
vicemedarbejdere, som belastes af de 
gentagne vrid og løft med tung last.
Nu er Bellahøj III klar til at tage en 

løsning i 
brug, som 
tilgode-
ser såvel 
beboere 
som med-
arbejde-

Bellahøj løser skakt-problem

Nyt affaldssystem knuser affaldet og puster det ud i nedgravede 
containere. En optimal løsning for både beboere og medarbejdere

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

Endnu mangler komprimatoren at blive forbundet med skakten. Det sker efter redaktionens deadline,hvorefter anlægget sættes i 
drift. Affaldet vil passere gennem komprimatoren og blive pustet ud gennem røret til en nedgravet container udenfor. 

re. Skaktene bevares, men i kælderen 
står to store komprimatorer klar til at 
håndtere affaldet. I komprimatoren 
knuses affaldet og pustes videre ud i 
nedgravede containere. 
”Vi bruger normalt 5 timer om ugen 
på at tømme sække alene i denne 
blok. Nu kan vi bruge de timer på an-
dre opgaver,” forklarer Martin Krogh 
Høiris, driftsleder på Bellahøj.

�

Preben Dahl viser et af de gamle skaktrum frem.�
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250 affaldsposer om 
ugen
Bellahøj III er en boligafdeling 
med 80 boliger samlet i én blok 
på 10 etager. Hver uge produce-
res her ca. 5 kubikmeter affald. 
Det svarer til 5.000 liter eller 250 
standard 20 liters affaldsposer 
med snøreluk.

Sådan fungerer affaldssug
For enden af skakten monteres en komprimator, og affaldet trykkes via 
nye rør ud til en underjordisk opsamlingstank. Tømningen foregår med 
lastbil og kran. Den store investering ligger i komprimatorerne, derfor vil 
rentabiliteten i løsningen afhænge af antallet af skakte i boligafdelingen.

Illustration: Mette Ehlers

Affaldssug
Det nye affaldssystem har kostet 1,8 
mio. kr. og installeres uden husleje-
stigning for beboerne, fordi afdelingen 
har sparet op til projektet. 
Affaldssug er mest fordelagtigt i bo-
ligafdelinger, hvor mange boliger de-
ler få skakte, forklarer Michael Wil-
ler-Jensen, chefkonsulent i KAB. 
”Komprimatorerne er den dyre del af  
investeringen, derfor er det en god løs-
ning i et højhusbyggeri som Bellahøj”. 
Han har besigtiget et lig-
nende anlæg i Sverige, der 
har fungeret upåklage-
ligt i 17 år med kun gan-
ske få driftstop – en gang 
på grund af en bowling-
kugle.
”Det er selvfølgelig vig-
tig, at beboerne respek-
terer reglerne om, at bl.a. 
storskrald ikke må kastes 
i affaldsskakten”, under-
streger han. Opstår drift-
stop, har driftspersonalet 
mulighed for at rense og 
genstarte anlægget.

Tung karrusel
I Bellahøj III var arbejds-
forholdene i kældrene så 
ringe, at Arbejdstilsynet 
udstedte et betinget på-
bud om at få forholdene 
bragt i orden. For enden 
af skaktene havnede af-
faldet i en karrusel med 8 
affaldsposer. Ved tømnin-
gen kom medarbejderne i 
nærkontakt med affaldet 
og skulle løfte hver af-
faldssæk op på en lad-
vogn for at transportere 
affaldet op fra kælderen. 
Det arbejde kommer Pre-
ben Dahl, servicemedar-
bejder, ikke til at savne:
”Poserne blev smadret på 
vej ned. Det kan du også 
se på væggene her. Det 
var karrysild, kattegrus 
og bleer lige i hovedet. Og 
så var det jo tungt at dreje 
karrusellen med fyldte 
poser, når de skulle tøm-
mes”. 

Midlertidigt sækkeløb
Under ombygningen af anlægget har 
beboerne haft en affaldssæk på hver 
etage, som Preben har hentet hver 
dag. Det er ofte foregået ad trappen 
på trods af husets 10 etager, fordi ele-
vatoren ifølge Preben er langsom og 
ofte i brug. Heldigvis er ombygningen 
begrænset til ca. 3 uger. Det nye anlæg 
forventes at være i drift i begyndelsen 
af februar (efter redaktionens dead-
line).
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”Det er et stort område, og der er 
mange opgaver. Men vi er meget op-
mærksomme på, at beboerne skal 
have god service. Jeg har overblikket 
over de tre boligafdelinger, og i hver-
dagen har hver boligafdeling har de-
res faste servicemedarbejder. Men er 
der fx travlt med hækklipning i den 
ene boligafdeling, har jeg mulighed 
for at sende ekstra personale derhen, 
så opgaven kan løses hurtigt,” forkla-
rer driftslederen.

Tilfredse beboere
I dag er Anette rigtigt glad for drifts-
fællesskabet.
”Beboerne er tilfredse. Vi har in-
gen beboerklager fået overhovedet, 
selvom vores ejendomskontor nu er i 
Jydeholmen. Heller ikke fra de ældre 
beboere, som nok var dem, der brug-
te det lokale kontor mest. Men så 
langt er der jo heller ikke derover, og 
de fleste beboerhenvendelser foregår 
via mail og telefon,” fortæller Anette 
og tilføjer, at fællesskabet også har 
givet en økonomisk gevinst.

Fælles drift er en gevinst for 
beboerne

Fælles drift mellem 
tre mindre boligafde-
linger i Vanløse giver 
både besparelser og 
effektiv service

  Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Det giver en rigtig god sy-
nergieffekt, fordi vi har 
fælles mandskab og ma-
skinpark for tre afdelinger. 
Det sparer penge til vika-
rer, fordi medarbejderne 
kan afløse for hinanden 
ved ferie og sygdom
Karsten Houdam

Et klart og rungende NEJ tak. Det 
er svaret, da afdelingsbestyrelsen fra 
Rebildhuse for godt 10 år siden er in-
viteret til et møde i KAB for at dis-
kutere driftsfællesskab med fem an-
dre boligafdelinger i Vanløse. 
”Vi kunne ikke få særligt meget at 
vide om, hvad det rent praktisk ville 
betyde for os. Så selvom vi opfatter 
os selv som åbne overfor nye tiltag, 
var der stor modstand mod idéen,” 
husker Anette Davidsen, der er for-
mand for Rebildhuse, og fortsætter:
”Rebildhuse var et lille, velfungeren-
de samfund med et stærkt fællesskab, 
hvor alle kendte alle. Vi var så glade 
for vores varmemester. Vi var be-
kymrede for, hvad det kunne betyde 
for serviceniveauet, hvis vores lokale 
ejendomskontor blev lukket.”
Men selvom forslaget bliver lagt i 
skuffen, dør det ikke.  Det dukker op 
igen for nogle få år siden.

Fællesskab på prøve
Nu involverer forslaget kun tre bo-
ligafdelinger. Rebildhuse, Himmer-
landshuse og Jydeholmen. 
Og det er mere tydeligt, hvad det 
egentlig vil betyde i praksis. Forsla-
get bliver købt. Bestyrelserne i de 
tre boligafdelinger beslutter at indgå 
driftsfællesskab på ’prøve’ i 2014. Der 
bliver ansat en ny driftsleder, og han 
er ikke i tvivl om fordelene.
”Det giver en rigtig god synergief-
fekt, fordi vi har fælles mandskab og 
maskinpark for tre afdelinger. Det 
sparer penge til vikarer, fordi medar-
bejderne kan afløse for hinanden ved 
ferie og sygdom,” fortæller driftsle-
der Karsten Houdam.

Overblik giver god service
Selvom Karsten er relativ ny, kender 
han de tre boligafdelinger ud og ind. 
Og sætter en ære i at betjene dem lige 
og godt.
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Penge til nye idéer
”Vi har fået større økonomisk råde-
rum, fordi driftsfællesskabet sparer 
os for nogle udgifter. Bl.a. er det tid-
ligere ejendomskontor udlejet til er-
hverv. Vi skal selvfølgelig spørge be-
boerne, hvad vi skal bruge pengene 
til,” fortæller Anette. 
Nogle af midlerne er dog allerede 
brugt på et behov, der har været gen-
nem mange år: Et kælderlokale er sat 
i stand og indrettet til fællesrum, som 
alle beboerne kan bruge.
Så Anette er ikke i tvivl. Hun kan 
klart anbefale driftfællesskab til an-
dre små boligafdelinger, der går i ’gif-
tetanker’:
”Det er den bedste idé, vi nogensinde 
har ført ud i livet. Der er virkeligt 
styr på tingene.”

Formand for Rebildhuse, Anette Davidsen, og driftsleder Karsten Houdam ser 
begge fordele i et driftfællesskab. Foto: Thomas Brolyng Steen

Driftfællesskab

Untitled layer

Untitled layer

Det er kun driften, der er fælles 
– Rebildhuse (132 boliger), Him-
merlandshuse (77 boliger) og Jy-
deholmen (158 boliger) er fortsat 
tre boligafdelinger med hver sin 
bestyrelse. Udgifter til drift for-
deles til afdelingerne efter antal-
let af lejemål.

Jydeholmen

Himmerlands-
huse

�

Rebildhuse
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Som en del af SAB ś målsætnings-
program om fokus på bedre og kor-
rekt affaldshåndtering blev adfærds-
ændrende nudging-initiativer i søsat 
i SAB ś afdeling, Utterslevhuse i 
august 2015. 
Bare en måned senere i September 
2015 fik SAB muligheden for at del-
tage i endnu et nudging-forsøg, fi-
nansieret og arrangeret af Kommu-
nernes Landsforening (KL).

Jyllandshuses afdelingsformand, Lisa 
Teruel havde allerede på SAB ś semi-
nar vist interesse for nudging og var 
derfor meget interesseret i tilbuddet 
fra KL.

Mere overblik skal give 
bedre sortering
I Jyllandshuse har man gentænkt 
placeringen af affaldscontainere på 
afdelingens skraldeøer, så det er ty-
deligt hvor man skal gå hen for at 
sortere sit affald korrekt. 
Affaldscontainerne er desuden nu 

udstyrede med tydelige og letfor-
ståelige piktogrammer, som gør det 
klart for beboerne, hvor hvilke frak-
tioner skulle smides ud.

Undgå højere husleje pga. 
affaldsafgifter
Anderledes i forhold til nudging-
projektet i Utterslevhuse, var den nye 
tydelige skiltning af de økonomiske 
konsekvenser fejlsorteret affald kan 
have for Jyllandshuse med 1500 kro-
ner i afgift pr. af-
faldsspand, hvilket 
i sidste ende skal 
finansieres af bebo-
erne og dermed hus-
lejerne.

Målingerne af sor-
teringsgraden i Jyl-
landshuse varede 
i bare én uge efter 
opsætning af de ad-
færdsændrende til-
tag. Målingerne vi-

Nyt nudging-projekt gav bedre 
affaldssortering i Jyllandshuse

  Tekst og foto af  Oliver K. Saltoft, oks@kab-bolig.dk

Billeder på affaldscon-
tainerne skal hjælpe be-
boerne med at sortere
 affaldet korrekt.

ste på grund af den korte testperiode 
derfor ikke særligt udslagsgivende re-
sultater, men driftslederen i Jyllands-
huse, Martin Falkenberg melder nu 
om mindre fejlsortering og fortsat 
fremgang og udtaler, at sådanne til-
tag er en nødvendig del af en proces, 
hvis afdelingerne skal øge sorterings-
graden af affald og undgå afgifter 
som kan forårsage uventede udgifter 
og huslejestigninger.

Det koster 1.500 kr. pr. 
affaldsspand, når der 
fejlsorteres.

�

�
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Fem produkter skal i 'Hård plast' containeren og fem skal ikke. 
Kan du sortere rigtigt?

1. Beholder til opvaskemiddel

2. Bøtte til fetaost

3. Plastikbakke til frisk fisk

4. Læbestiftbeholder i plast

5. Brugt tandbørste

6. Den gamle opvaskebalje

7. Ringbind

8. Plastikpose

9. Piskeris i plast

10. Spand der har været maling i

Løsning::
1: Ja – alle beholdere fra milde rengørings-, vaske- og skyllemidler / 2: Ja / 3: Ja – alle plastbakker fra kød, fisk eller 
grøntsager, men husk de skal være tomme / 4: Nej – ingen emballage der har indeholdt kemikalier / 5: Nej – brugte 
tand- og opvaskebørster er uhygiejniske / 6: Ja / 7: Nej – et for sammensat produkt af plast, metal og pap / 8: Nej – 
kun plast som ikke kan krølles sammen / 9: Ja / 10: Nej – ingen emballage der har indeholdt kemikalier 

Score:
9-10 rigtige: Du er en haj til hård plast sortering!
5-8 rigtige: Du er godt på vej – vi sætter pris på indsatsen. 
1-4 rigtige: Du er nybegynder på feltet, men du har interes-
sen, og det er alt afgørende for at blive bedre!
Læs mere om sortering på www.kk.dk/affald

HÅRD PLAST

Test  din viden om 'Hård plast'
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 Af Anne Mette F. Svendsen, chefkonsulent og John B. Sørensen, formand

SAB har som politik at ansætte en 
elev indenfor ejendomsservice om 
året. Uddannelsen som ejendomsser-
vicetekniker tager 3,5 år, og det be-
tyder, at der stort set hele tiden er tre 
elever i boligselskabet. 

”Det er en del af SAB’s politik, at vi 
tager det meget seriøst at støtte ud-
dannelsen af unge dygtige mennesker 
indenfor vores fag”, forklarer Viggo 
Strøm Børsting, driftschef i KAB og 
ansvarlig for SAB’s elever. 

Unge hæver niveauet
Uddannelsen af elever er også med 
til at højne kvaliteten af ansøgerne 
til de ledige stillinger. Det er Dennis 
Lund et eksempel på. Han afsluttede 
elevuddannelsen i marts og blev kort 
efter ansat som driftslederassistent i 
SAB-afdelingen Herlevhuse i Herlev.

”Jeg har været virkelig heldig at få 
stillingen som kun 26 år gammel. Det 
hele startede med, at jeg googlede 
ledelse, og her fire år senere og ny-
uddannet har jeg allerede en stilling 
som nummer to på kontoret”, siger 
han. 

SAB styrker uddannelse
Viggo Strøm Børsting forklarer, at 
SAB investerer uddannelsesmidler i 
eleverne, så de sideløbende med sko-
leforløbet også får praktisk, admini-
strative kompetencer:

”De bliver bedre rustet. Inden de 
er færdiguddannet har de fx taget 
et synskursus og kan syne boliger i 
praksis. Det er SAB’s politik på om-
rådet, som gør det muligt”. 

Dennis blev overrasket
Dennis Lund er begejstret for alsi-
digheden i jobbet som driftslederas-
sistent. Ikke to dage er ens, og der er 
meget kontakt til både håndværkere 
og beboere. Under skoleforløbet blev 
han lidt overrasket over, hvor meget 
uddannelsen egentlig kræver:

”Der er så mange grene. Det er svært 
på den korte elevtid at nå at blive 
god til det hele. Jeg havde bl.a. ikke 
regnet med, at jeg skulle fylde A4 si-
der ud med ligninger for at beregne 
nytteværdien i et varmesystem. Den 
gamle idé om Meyer-viceværten hol-
der bare ikke”. 

Dennis fandt en fremtid i SAB

En google-søgning ledte Dennis på sporet af en uddannelse inden-
for ejendomsservice. I dag er han mellemleder på et ejendoms-
kontor i SAB.
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Dennis Lund nyder alsidigheden i sit job, hvor ikke to dage er ens.�

Driftschefen er enig:

”Når du er færdiguddannet som ejen-
domsservicetekniker bliver du ikke 
håndværker, men du kan kvalitets-
sikre arbejde indenfor alle hånd-
værksfagene og du har et godt ind-
blik i, hvad der skal til for at holde en 
ejendom i god drift. Du er samtidig 
beboernes sparringspartner på alle 
felter. Det er et ganske stort fag”.

 Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk
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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 organisati-
onsbestyrelsesmøder, den 25. novem-
ber 2015 og den 14. januar 2016.

Om at bo alment på 12 
sprog
På organisationsbestyrelsesmødet 
den 25. november 2015 besluttede 
SAB at lægge et link på SAB ś hjem-
meside til BL’s pjece ”om at bo al-
ment”. Pjecen er tilgængelig på intet 
mindre end 12 sprog, som er: dansk, 
albansk, arabisk, bosnisk/serbisk/
kroatisk, engelsk, farsi, fransk, tyr-
kisk, tysk, urdu, polsk og somali.

Der gøres i forordet opmærksom på, 
at oplysningerne i pjecerne er gene-
relle og vejledende, men gældende for 
de fleste boligorganisationer.
Pjecerne er meget grundige (30 sider) 
og som sagt generelle for at kunne 
dække alle boligorganisationer. De 
kan blive et nyttigt værktøj, da man 
i de danske versioner kan henvise til 
samme afsnit i den fremmedsprogede 
version, hvis der er en specifik ting, 
man gerne vil informere om.

Find pjecen via SAB ś hjemmeside 
www.sab-bolig.dk

Tab på fraflyttere
I 2013/14 nåede SAB ś samlede udgif-
ter til tab ved fraflytning det hidtil 
højeste niveau nemlig i alt 10,8 mio. 
kr. Derfor besluttede SAB’s organi-
sationsbestyrelse at få udarbejdet en 
analyse af, hvorledes tabene genere-
res og forslag til, hvordan disse tab 
kan forebygges. Tabene fremgår af 
afdelingsregnskaberne. 

SAB ś organisationsbestyrelse har nu 
vedtaget følgende tiltag for at fore-
bygge tab:
• SAB vil regulere beboerindskud-

det, så det i alle afdelinger dæk-
ker minimum 3 måneders husleje

• SAB vil forsøge at forebygge 
misligholdelse ved at tilbyde og 
reklamere for servicetjek og vej-
ledning fra afdelingens driftsper-
sonale

• SAB vil f.eks. på den årlige 
markvandring sikre, at afdelin-
gen får drøftet indvendig vedlige-
holdelse og mindet beboere om, 
at de kan og skal anvende deres 
vedligeholdelseskonti

• SAB vil styrke kendskabet til 
mulighed for gældsrådgivning og 
tilbud om økonomisk rådgivning 
allerede ved indflytning med an-
befalinger om betalingsservice 
mv.

SAB professionaliserer følge-
grupperne
SAB vil sikre mere effektivitet og 
fremdrift i de større renoveringssa-
ger. Derfor bliver der nu stillet nye 
krav til følgegrupperne:

Følgegruppen nedsættes af organi-
sationsbestyrelsen. Afdelingen kan 
max. indstille tre personer til følge-
gruppen. Hvis et medlem groft tilsi-
desætter processernes fremdrift, vil 
det være muligt for organisationsbe-
styrelsen at bringe medlemmets del-
tagelse i følgegruppen til ophør.

Organisationen har derfor udviklet 
følgende retningslinjer for følgegrup-
per:

• Følgegruppens lokale medlem-
mer er afdelingens repræsentan-
ter i byggesagen

• De lokale følger sagen tæt og gi-
ver input i forhold til prioriterin-

ger undervejs
• De lokale repræsentanter er bin-

deled mellem afdelingen og pro-
jektet

• De lokale er rådgivere for orga-
nisationsbestyrelsen

• Organisationsbestyrelsen har be-
slutningskompetencen

• Et eventuelt bestyrelseshonorar 
i byggesagen fordeles til organi-
sationsbestyrelsen og de lokale 
medlemmer af følgegruppen.

Godkendelse af SAB ś regn-
skaber
På bestyrelsesmødet i januar behand-
ler organisationsbestyrelsen SAB ś 
og afdelingernes regnskaber for det 
forgangne år og SAB ś budget for det 
kommende år, inden det sendes vide-
re til repræsentantskabet til endelig 
vedtagelse.

I år var der én afdelingsbestyrelse, 
der ikke ønskede at godkende deres 
regnskab. I sådan et tilfælde behand-
ler og godkender SAB regnskabet. 
Regnskabet sendes efterfølgende vi-
dere til behandling i kommunen, som 
skal føre tilsyn med de almene bolig-
selskaber og deres afdelinger og tage 
stilling til regnskabet (eller budget-
tet), hvis der er uenighed mellem en 
afdeling og organisationsbestyrelsen.

De fleste afdelinger kom igen i år 
ud med et overskud til trods for den 
negative rente på afdelingernes in-
deståender. Der er 47 afdelinger der 
kommer ud med et overskud og 16 
afdelinger, der kommer ud med et 
underskud.
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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. april 2016
Mærk kuverten “SAB-sjov”.
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OPGAVE 3: 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 4: Hvad er dog det?
Det er vel nærmest et begreb.
Du risikerer ikke noget, men kom med et bud.

Skriv dit svar her:
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OPGAVE 1: Passer sammen?
De ti tegninger passer sammen to og to. Du får ikke at vide hvordan, det
skal du nemlig selv finde ud af. Det kan være til stor hjælp, hvis du siger
højt, hvad tegningerne forestiller.Træk streger mellem dem der passer
sammen. Ved email-svar: beskriv tegningerne parvis.

STÆRK SOM EN...

FATTIG SOM EN...

BLID SOM ET...

FULD SOM EN...

FRISK SOM EN...

SLØV SOM EN...

OPGAVE 2: Når vi “sammenlignes” med dyr?
Man hører ofte, at en eller anden person karakteriseres
med en vending, som hentyder til egenskaber vi tillægger
dyr. Her er vist seks eksempler, hvor dyret dog mangler.
Prøv om du kan fuldende sætningerne, og indsætte de 
rigtige dyr. (email-svar: skriv sætningerne).
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