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Billige boliger - den er vi med på
Københavns Kommune ønsker billige boliger til de ud-
satte grupper – det er et princip, som vi fuldt ud kan 
tilslutte os. 

Jeg har netop deltaget i en temadebat på Altinget, hvor 
temaet var hjemløse. 

Her var en af mine pointer, at vi desværre er nødt til at 
droppe opførelsen af særlige boliger til hjemløse, fordi 
grundpriserne og afgifterne er for høje.

SAB har ca. 9.000 boliger i Københavns Kommune, 
hvoraf en tredjedel går til kommunal anvisning. Vi vil 
gerne bygge boliger til hjemløse og andre udsatte grup-
per og derved sikre en passende forsyning af betalelige 
boliger.

Men gang på gang må vi erkende, at grundpriserne og 
tillægskøbesum for retten til at fortætte på vores egne 
grunde, forhindrer os i at bygge boliger til medborgere 
med lave indtægter eller på sociale ydelser.

Det moderne kontanthjælpssystem er nu vedtaget, og 
det er tydeligt, at lighed ikke er et mål for regeringen og 
dens støttepartier. 

Det vil give en række problemer både for dem, der er 
uden for boligmarkedet i dag, og for nogle af vores nu-
værende lejere, som i forbindelse med de nye beregnin-
ger af boligstøtten, kan risikere at miste en del af deres 
nuværende eksistensgrundlag. 

Socialborgmester Jesper Christensen skrev i sit indlæg 
på Altinget, at der er meget få billige boliger til rådig-
hed i København. 

Så jeg kan kun opfordre alle til at være med til at skabe 
vilkår, som gør det muligt for de nuværende lejere at 
blive boende, og til at opføre nye almene boliger, som 
er til at betale for alle.    
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Lonnie Hvidtfeldt (tv.) blev overrasket og mægtig glad, da Olga kiggede forbi med gave og kram. Foto: Annette Sadolin.

Billige boliger - den er vi med på

Lonnie Hvidtfeldt bor i Jyllandshuse 
i Vanløse, hvor hun også er født og 
boede en del af sin barndom. Hun 
blev indstillet til ’Den søde nabo’ af 
overboen Olga Dymaretska, som be-
skriver Lonnie sådan her: 
”Hun er den sødeste nabo, man kan 
ønske sig. Man bliver altid glad, når 
man møder hende. Hun smiler og er i 
godt humør. Hun har hjulpet mig og 
min datter rigtig meget i dagligdagen 
og set efter både lejlighed og fugle, 
når vi har været på ferie. Hun hjælper 
også en ældre beboer i opgangen rig-
tig meget. Jeg synes, at hun fortjener 
en belønning, fordi hun er så sød”.

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 1. august 2016. 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

Lonnie Hvidtfeldt 
blev nomineret af sin 
overbo, og modtager 
dette nummers gave 
til ’Den søde nabo’. 

�

VIND
et cafébesøg 
til din søde 

nabo
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         Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

Konkurrencen om Fremtidens 
Sølund er afgjort, og det var en enig 
dommerkomité, der den 17. februar 
begejstret fremlagde resultatet for of-
fentligheden. 
”Vi er utroligt glade for resultatet 
af konkurrencen om Fremtidens 
Sølund. Vi har med vinderprojektet 
fået et forslag, der skaber en enestå-
ende sammenhæng mellem pleje-
center, daginstitution, seniorbofæl-
lesskab og ungdomsboliger,” sagde 
byggedirektør i KAB, Rolf Anders-
son, og fortsatte:
”Dette byggeri bliver til glæde for 
alle beboerne, unge som gamle. Men 
også for alle københavnerne. Byg-
geriets byrum giver fine oplevelser 
langs Sortedams Dossering.”

Grønne rum giver passage 
til søerne
Størstedelen af det nuværende og 
utidssvarende plejecenter har siden 
2014 været anvendt til ungdomsbo-
liger, der er udlejet på midlertidige 
kontrakter. Alle bygningerne skal 
nu rives ned, inden det nye byggeri 
går i gang. Hele byggegrunden be-
bygges, men der skabes tre grønne 
gårdrum, hvoraf det centrale dan-
ner passage på tværs af Fremtidens 
Sølund, fra Ryesgade mod søsiden.  
I byggegrundens hjørner trækkes fa-
caderne tilbage, hvorved der dannes 
en Byplads og en Søplads.

 Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk 

Fremtidens Sølund kommer til at rumme boliger for flere genera-
tioner samtidig med, at passagen til søerne bevares for byens bor-
gere

Fremtidens Sølund 
Fremtiden Sølund ligger på 
Ryesgade på Nørrebro og 
kommer til at rumme Køben-
havns største velfærdstekno-
logiske plejecenter med 360 
boliger, 150 ungdomsboliger, 
et seniorbofællesskab, dagin-
stitution, tre mikrobutikker 
og 80 offentlige parkerings-
pladser. I alt skal der opføres 
ca. 38.000 m2  til en samlet 
anlægspris på ca. 1,1 mia. kr. 
Byggeriet opføres i 2018-2022, 
og det bliver C.F. Møller, der 
sammen med bl.a. Tredje Na-
tur og Bascon skal opføre byg-
geriet for SAB.

Illustration: C.F. Møller

er for hele bydelen

 

4     SAB-bladet maj 2016



         Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

Det meget omtalte kontanthjælpsloft 
træder i kraft pr. 1. oktober 2016. 
Konsekvensen er, at kontanthjælps-
modtagere vil få en lavere boligsik-
ring  eller slet ingen.
Kommunen vil sende brev direkte 
til alle, som bliver berørt af kontant-
hjælpsloftet senest 1. juli 2016. Udbe-
taling Danmark vil i september 2016 
sende besked til hver enkelt om præ-
cis, hvor meget boligsikringen sættes 
ned. Det oplyses på www.borger.dk.
Beregningen af boligsikring afhæn-
ger af både indkomst, husleje mv., 
derfor er det ikke muligt at give præ-
cise tal her. Men vi kan oplyse de nye 
maksimumsatser for boligsikring (se 
boksen).

225-timers reglen
De nye regler betyder også, at alle på 
kontanthjælp skal udføre mindst 225 
timers ustøttet arbejde hvert år. Hvis 
det krav ikke er opfyldt, kan kon-
tanthjælpen blive sat ned. Syge kan 
undtages. Læs mere om reglerne på 
www.kk.dk >borger >Kontanthjælp. 

Overblik over din økonomi
Oplever du et fald i boligsikring ef-
ter 1. oktober 2016 og har du brug for 
hjælp til at få overblik over din øko-
nomi, kan du kontakte KAB’s gælds-
rådgivere. 
De kan fx hjælpe med at lægge et 
budget, og hvis du betaler af på skat-
tegæld eller gamle forbrugs- eller 
banklån, er der mulighed for at stop-
pe betalingerne eller få nedsat afdra-
gene i en periode. Bestil tid til et øko-
nomisk overblik på telefon 33 63 13 
17 eller mail gaeld@kab-bolig.dk.

En billigere bolig?
En anden mulighed for at få økono-
mien til at hænge sammen er at søge 
en billigere bolig. Som beboer i Sam-
virkende Boligselskaber kan du blive 
skrevet op på den interne venteliste 
til boliger i hele SAB og til alle bo-
liger, som er med i KAB’s venteliste 
Bolignøglen. Kontakt KAB på tele-
fon 33 63 10 00 eller se mere på www.
kab-bolig.dk.

Hvis din bolig er stor nok, kan du 
også overveje at fremleje et værelse, 
og endelig kan du i nogle tilfælde 
bytte din bolig til en billigere.
Læs mere om fremleje og bytte på 
www.kab-bolig.dk > Beboer  > Dine 
muligheder.

Falder din boligsikring?
Kontanthjælpsmodtagere vil fra 1. oktober 2016 få en lavere 
boligsikring eller slet ingen. Hvad betyder de nye regler for dig?

Så meget kan du maksimalt få udbetalt i bolig-
sikring som kontanthjælpsmodtager over 30 år:

Enlige uden børn: 

Enlige forsørgere med 1 barn:   

Enlige forsørgere med 2 eller flere børn:  

Samlevende og gifte uden børn:  

Samlevende og gifte med børn:  

1.000 kr.

550 kr. 

906 kr.

0 kr.

0 kr.
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Sallinghus er en fin og bevarings-
værdig perle fra 1945. En attraktiv 
boligafdeling i Vanløse med specielle 
og tidstypiske detaljer. For den frem-
mede betragter en fin bolig. Men 
bygningen tåler ikke et nærmere ef-
tersyn.
”Når man kratter lidt i overfladen, 
dukker der rigtigt mange problemer 
op,” konstaterer driftschef i KAB, 
Anders Christian Hornehøj og fort-
sætter:
”Vi skal jo sikre, at boligerne kan 
tåle at stå ude om natten. Det er 
tvivlsomt, at Sallinghus kan det, hvis 
ikke vi gør noget drastisk nu.”

Den store pensel
En gennemgang af byggeriet viser, at 
tag, vandrør, altaner og vinduer skal 

udskiftes eller renoveres. Men værst 
er det store varmetab gennem faca-
den, der gør boligerne næsten umuli-
ge at opvarme ordentligt. I stedet for 
at sætte ind med mange, små renove-
ringer, valgte man den store pensel i 
Sallinghus: helhedsplanen.

Blandede følelser
Helhedsplanen når hele vejen rundt 
om Sallinghus, der dermed ikke bare 
bliver opdateret til nutidens standar-
der, men også er klar til fremtidens 
klimakrav. Udover alt det nødven-
dige får beboerne også alt lys på fæl-
lesarealer udskiftet med de meget 
energibesparende LED pærer, lokal 
afledning af regnvand (LAR) til små 
bække i gårdrummet, nye boliger 
på taget og flere, større familieboli-

Pleje af perler

 Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Særligt indgangspartierne er beva-
ringsværdige. Derfor skal en renove-
ring tage hensyn til dette. Foto: KAB 
arkiv.

�

Flere fine byggerier fra efterkrigstiden ligger som perler rundt om 
i København. Men mange af dem er forfaldne. I Sallinghus må 
man gå drastisk til værks

Vi har en del ejen-
domme fra 1940’erne, 
der trænger til gennem-
gribende renoveringer. 
Her kan en helhedsplan 
give et godt slutresultat 
og være den billigste 
løsning på lang sigt. Og 
projektet i Sallinghus 
ser hammergodt ud.

Formand for SAB John B. Sørensen 

Billedet viser varmeudslippet fra Sal-
linghus. Udslippet er størst, der hvor 
farven er rød. Foto: KAB arkiv.

�
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ger ved at sammenlægge nogle af de 
mange små boliger. Det er et kæm-
peprojekt, hvor økonomien endnu er 
usikker. Men da der forventes tilskud 
fra Landsbyggefonden, stemte bebo-
erne lidt tøvende for den foreløbige 
plan.
”Det er da med blandede følelser, vi 
går i gang med så stort et projekt. Jeg 
håber ikke, boligerne bliver for dyre. 
Men det er jo en nødvendighed, og vi 
får også nogle nye, store familiebo-
liger. Det bliver rigtigt skønt,” siger 
formand for Sallinghus, Marianne 
Pedersen Jensen.

Isolering – en Gordisk knude 
Det helt særlige ved renoveringen er 
imidlertid efterisoleringen af faca-
den. Isolerer man indvendigt, bliver 
boligerne mindre, og der kan opstå 
problemer med fugt. Smækker man 
isolerende bats på ydersiden, ødelæg-
ger man de fine detaljer, der er i faca-
den. Derfor har Landsbyggefonden 
bevilget støtte til et pilotprojekt, hvor 
der eksperimenteres med en god løs-
ning. En løsning der sikrer, at bebo-
erne kan smide hue og frakke, når de 
opholder sig indendørs, uden at byg-
ningerne mister deres særpræg. 

Sten for sten
Finder vi en god løsning har vi trådt 
en sti, som mange andre kan få glæ-
de af.
”Facadeisolering er generelt et kæm-
peproblem i byggerierne fra denne 
tid, så de løsninger, vi når frem til 
her, kan måske danne nye standar-
der, som andre kan få glæde af,” si-
ger Anders Christian Hornehøj og 
understreger, at man endnu ikke har 
lagt sig fast på en metode. Men en 
måde kunne være at lade de særegne 
trappeopgange, der alligevel ikke er 
opvarmede, forblive uisolerede. Re-
sten af facaden piller man så ned, 
sten for sten, efterisolerer og bygger 
op med de samme sten. På den måde 
kan den lille perle i Vanløse bevare 
sit særpræg.

Anders Christian Hornehøj forven-
ter, renoveringen kan gå i gang i 
2019. Hvis vi er heldige, og alt falder 
på plads.

 
Sallinghus helhedsplan løber op 
i ca. 100 mio. kr. og indeholder 
støttede og ustøttede arbejder 
(Sidstnævnte er vedligehold): 

• Nyt varmeanlæg, fald-
stammer, vinduer og tag.

• Efterisolering af facader.
• Etablering af mekanisk 

ventilation.
• Renovering af badeværel-

ser, køkkener, indgangs-
partier, kældertrapper og 
altaner.

• Sammenlægning af boliger 
til større familieboliger.

• Nye tagboliger.
• Lokalafledning af regn-

vand fra tag og overflader.
• LED lys på fællesarealer
• Ny affaldsstation med sor-

tering.

Sallinghus, en lille perle i Vanløse. Foto: KAB arkiv.�
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I en sidegade til Istedgade, et godt sten-
kast fra Hovedbanen, rundt om hjørnet 
fra Kødbyen ligger den lille boligaf-
deling, Vesterbo, med kun 48 boliger. 
Kontrasten er enorm, når man træder 
fra det pulserende byliv ind i et bakket, 
grønt gårdlandskab. I stueplan med ter-
rasse ud mod gården finder vi fælleslo-
kalet, hvor beboerne denne tirsdag aften 
i april mødes til fællesspisning. 
”Aj, du har bagt, Johannes. Det skulle 
du da ikke. Og masser af spelt kan jeg 
se.” Anders Berthelsen hilser til højre 
og venstre på naboer, der myldrer ind 
i fælleslokalet. Han er en af igangsæt-
terne af den månedlige tradition og 

har travlt med at placere stole omkring 
langbordet. Ideen om at spise sammen 
opstod en sommeraften, hvor Anders og 
en nabo mødtes i gården:
”Vi spiser tit sammen i grillsæsonen så-
dan ad hoc, og så blev vi enige om at 
prøve at gøre det rigtig højskoleagtigt 
og hele året.”
Det har nu fungeret i fem år og hver 
gang deltager omkring 30 naboer. 

Trygt at kende naboerne
Mange af beboerne er børnefamilier, og 
det har lagt rammen om et koncept, som 
er nemt: Alle medbringer en ret. 
En af naboerne fortæller med et smil 

Storbyfællesskab bag facaden
Godt gemt i en lille boligafdeling på Vesterbro trives et storbyfæl-
lesskab, hvor beboerne spiser sammen, passer hinandens børn, 
ser fodbold og udveksler tips om boligindretning 

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

om dengang med pastasalaterne: ”Fire 
havde medbragt pastasalat. Det smager 
jo også godt. Men det er nok fint, at det 
normalt er lidt mere varieret”.
Arrangørerne annoncerer datoerne for 
fællesspisning via afdelingens face-
bookgruppe, og så stemmer de dørklok-
ker hos nye beboere. Sådan kom Johan-
nes med, da han og Maria flyttede ind 
for nogle år siden:
”Det var Anders, som var meget imøde-
kommende og inviterede os med. Han 
er en social dynamo her. Fællesspisning 

En gang om måneden mødes ca. 30 
naboer til fællesspisning.�
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giver mulighed for at sætte ansigt på 
hinanden og lære naboerne lidt at ken-
de. Det skaber en tryghed, at man ved, 
at de mennesker, der bor tæt på én, er 
nogle gode mennesker.” 

Fra pølser til ansvar
Alle er ankommet. Buffeten bugner af 
pizza, rødkålssalat, agurker, fyldte por-
tobellosvampe og meget mere. Børnene 
skal først ’fodres af’, for så falder støj-
niveauet og de voksne kan snakke. 
Anders fortæller om en pointe, som 
stammer fra formanden, der ikke er med 
i dag:

”Hvis du har spist pølser med Jørgen 
nede i gården, så er der større chance 
for, at du rejser hans cykel op, når du 
ser den er væltet ude på gaden. Det her 
med lige at tage lidt ansvar for hinan-
den, det er vigtigt. ” 

Fodbold, leg og kaniner
Anders har boet 10 år i Vesterbo og kal-
der det uden at blinke for ’verdens bed-
ste boligforening’. Børnene løber ind og 
ud hos hinanden og der er aldrig proble-
mer med pasning. Mændene mødes og 
ser fodbold og fire af dem skal også på 
et madlavningskursus sammen. 

”Hvis det ikke var for boligstørrelsen, 
ville jeg blive boende her altid”, siger 
han og hentyder til, at alle 48 boliger er 
på tre værelser. 
”Når barn nummer to og tre kommer, 
ved man, at det er tid til at flytte på et 
tidspunkt. Vi har været på tour-de-lej-
lighed hos hinanden for at udveksle tips 
til boligindretning, men vi mangler bare 
det der ekstra børneværelse.”  
Børneflokken er væk. De er løbet i går-
den, hvor de leger og klapper kaninerne, 
som hopper rundt i et stort bur midt i 
det grønne. Storby eller landsby? Bag 
facaden er det svært at se forskel. 

En af de mange dyrepassere hen-
ter vand for gårdens kaniner

�

Vesterbo deler det store, bakkede gård-
landskab med de omkringliggende 
ejer- og andelsboligforeninger.�
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re, som ikke selv kan bære affald ned 
ad trapperne, vil vi sørge for at give 
en hånd. Affaldsomlægningen vil fri-
gøre mandetimer både til denne min-
dre opgave og flere andre.”

Pæn og grøn gård
Gården i Dybbølhus vil med det nye 
projekt undergå lidt af en forvand-
ling og få et grønnere udtryk. Alle de 
kedelige affaldscontainere til sorte-
ringsaffald skal fjernes og den brede 
asfaltvej erstattes af græs og spor 
med græsarmering. Endelig vil går-
den blive aflukket med en port og det 
vil gavne miljøet, forklarer beboer-

Beboerne stemmer for at lukke 
skakte
I Dybbølhus i Sydhavnen har et samlet projekt for gård og affald 
vundet opbakning fra beboerne – også selvom de bekvemme 
affaldsskakte skal lukkes

  Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

Affaldsposen skal bæres lidt længe-
re. Til gengæld vil affaldet fremover 
blive skjult i nedgravede containere 
(molokker) – også alt det sorterede 
affald såsom plast og pap. Beboerne 
i Dybbølhus har den 11. april 2016 
stemt ja til et stort projekt om af-
faldssortering og gårdrenovering. En 
beslutning der er bemærkelsesværdig, 
fordi beboerne som en del af projek-
tet har vedtaget at lukke de ellers så 
bekvemme affaldsskakte.
Erling Knudsen, formand i boligaf-
delingen, fortæller, at projektet er 
forberedt godt gennem det sidste år:
”Vi har talt meget om det både i be-
styrelsen og med de andre beboere. 
Vi stod i et dilemma, fordi forholdene 
for vores gårdmand, Tarek, strider 
mod arbejdsmiljølovene. Nu får vi 
løst det på en god måde som samti-
dig giver et langt bedre indretning af 
gården.”

Lukning kræver godkendelse
Gårdmanden Tarek Saadaoui, for-
tæller, at han må tømme affald fra 
skaktene tre gange om ugen:
”Ofte er der alligevel så meget affald, 
at containerne er overfyldte og af-
faldet står op i rørene. Det sætter sig 
også fast, så jeg er nødt til at bruge 
en stang for at få affaldet fri. Det er 
både uhygiejnisk og farligt”. 
I KAB oplyser driftschef Adam 
Vangtorp, at Københavns Kommune 
skal godkende lukning af skaktene 
inden projektet kan sættes i gang:
”Kommunen lægger vægt på, at in-
gen lades i stikken. De ældre beboe-

Tarek Saadaoui og Adam Vangtorp i gården i Dybbølhus, hvor affaldscontainere i dag 
fylder godt op. Ikke mindst den mastodont-store jerncontainer til storskrald. Det nye 
projekt vil betyde, at alle disse containere fjernes og erstattes af nedgravede molokker 
samt et nyt skur. Foto: Annette Sadolin.

                   Af Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB

formanden:
”Med Sydhavnen Station lige overfor 
har vi været udsat for en del uved-
kommende trafik, og vi har oplevet 
både stofhandel og sigøjnere i går-
den. Porten løser en række af de pro-
blemer.” 
Projektet for gård og affald i Dyb-
bølhus beløber sig til 1,9 mio. kr. og 
medfører ikke huslejestigning, fordi 
beboerne har sparet op gennem flere 
år. 
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KAB er Samvirkende 
Boligselskabers partner

                   Af Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB

KAB ś bestyrelse har i dette forår 
vedtaget en vision, der i al sin enkel-
hed lyder: KAB – boligselskabernes 
partner.

Visionen er udviklet med KAB ś 
kunder som målgruppe, og den skal 
ses som et pejlemærke for det sam-
spil, vi ønsker at have til vores kun-
der. En vision er en ide om fremtiden, 
der er ambitiøs, men ikke løsrevet fra 
realiteternes verden. Med andre ord, 
når vi står på tæer og anstrenger os 
til det yderste, så lykkes vi med at re-
alisere visionen. 

De fleste af os trives godt med en 
partner. I min verden er en partner 
en person der kender én selv næsten 
lige så godt, som man kender sig selv. 
Det er et menneske, som kan tillade 
sig at være både kærlig og kritisk, 
men også forstår, at vi er forskellige 
og i nogle sammenhænge har forskel-
lige interesser og behov. Ligeværdig-

hed og respekt er nøgleord i et hvert 
godt partnerskab.

Sådan er og sådan skal partnerska-
bet mellem SAB og KAB forsætte 
med at udvikle sig. Med ligeværdig-
hed og respekt for de forskellige rol-
ler og opgaver vi har hver især. Og 
- for KAB ś vedkommende – med en 
dyb forståelse af, at SAB er en stor og 
vigtig kunde, som vi skal betjene med 
høj kvalitet og stor faglighed.

I KAB er vi stolte af at være SAB ś 
partner. Det er vi, fordi I – SAB - ud-
fylder en fantastisk vigtig rolle i Kø-
benhavn. Først og fremmest skaffer I 
boliger til almindelig mennesker, der 
ellers vil have meget svært ved at få 
råd til at bo i storbyen.  
Men I gør meget mere end det:
SAB tager et stort ansvar for de aller-
svageste i samfundet, hvad enten det 
er psykisk syge eller tidligere hjem-
løse; SAB er med til at gå forrest når 

der skal findes grønne, bæredygtige 
løsninger i byggeriet; SAB viser ve-
jen for andre boligselskaber med bl.a. 
driftsfællesskaber og en fornuftig 
brug af huslejekronerne - samtidig 
med at I passer godt på jeres perso-
nale; og SAB tager et stort ansvar i 
forbindelse med de ofte komplicerede 
renoveringer og nybyggerier.

Alt det er givende og værdifuldt, men 
i nogle situationer er det også tungt 
og besværligt. Her er det godt med en 
partner, der kender jer særdeles godt, 
og som er villig til at strække sig til 
det yderste for at hjælpe. I første om-
gang SAB - og dermed også, i sidste 
ende, byen og københavnerne.  

KAB har det privilegium at være je-
res partner. Tak for det. 

KAB er SAB's partner. SAB ejer boligerne, og KAB administrerer boligerne. 
Illustration: Colourbox.
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Betonholdet fra C. C. Brun Entrepri-
se A/S kendte ikke Tingbjerg, inden 
de blev sat på opgaven om at bygge 
Kulturhuset. Men de havde hørt ryg-
terne, som straks satte gang i de bar-
ske håndværkerjokes:
”Det var sådan noget med: Så behø-
ver vi ikke sikkerhedshjelme, vi skal 
bare have skudsikre veste med”, for-
tæller holdets formand og sjakbajs 
Jørgen Liisberg, der er 64 år og gar-
vet i branchen.

Ingen gener på byggeplad-
sen
I dag er betonholdet ved at støbe de 
sidste elementer til Kulturhuset, og 
Jørgen Liisberg ser tilbage på knap 
et års ophold i bydelen, som har gjort 
alle fordomme til skamme:
”Der har ikke været nogen problemer 
med indbrud eller hærværk. Jeg har 
været på mange byggepladser og ken-
der andre formænd – bl.a. på Frede-
riksberg – der klager over, at de ikke 
kan være i fred for den slags. Her har 
der intet været.”
Tværtimod fortæller han om god 
kontakt til naboerne, der også har 
leveret smagsprøver på mad og vand-
melon til håndværkerne.

Slået ud af dødsulykke
En arbejdsulykke betød, at betonhol-
det mistede en nær kollega i efteråret 
2015. Han blev kørt ned af en lastbil, 
som bakkede i høj fart under levering 
af materialer til pladsen.

Da ulykken skete, viste na-
boerne en medfølelse, som 
stadig i dag rører sjakbaj-
sen så meget, at han må 
hente papir for at tørre øj-
nene, mens han fortæller:
”Vi var fuldstændig slået 
ud. Han var en god og dyg-
tig kollega og efterlod kone 
og tre små børn. Vi tænd-
te lys på stedet, hvor han 
døde, og naboerne holdt liv 
i lysene og lagde blomster. 
De viste en varme, som be-
tød meget for os.”

Tak til naboerne
Jørgen Liisberg har på 
mindestedet sat en folieret 
seddel med tak til nabo-
erne, og han er også fast 
besluttet på, at han vil in-
vitere til et arrangement på 
byggepladsen:
”Kulturhuset er et helt spe-
cielt byggeri. Jeg vil gerne 
vise naboerne, hvor langt 
vi er kommet. Jeg håber, de 
vil få stor glæde af huset”.
Tingbjergs Kulturhus og 
Bibliotek forventes at stå 
færdigt i september 2016.

Sjakbajs rørt over Tingbjergs 
beboere

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

 Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk 

Jørgen Liisberg får en snak med en af naboerne til 
byggepladsen. Han har mødt stor hjælpsomhed og 
medfølelse i Tingbjerg.  

�

Venlige og hjælpsomme er de ord, der bedst beskriver beboerne 
i Tingbjerg, mener sjakbajsen på kulturhusbyggepladsen. En 
arbejdsulykke understregede beboernes medfølelse. 
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Er du ny i afdelingsbestyrelsen, sidder du måske og over-
vejer, hvad din rolle egentlig er? Eller hvordan regnskabet 
eller budgettet skal forstås? Så er der heldigvis hjælp at 
hente – du kan nemlig komme på kursus.

Kurser for nye bestyrelsesmedlemmer
KAB tilbyder en række kurser for bestyrelsesmedlemmer, 
heraf fire kurser, der særligt retter sig mod nye medlem-
mer af afdelingsbestyrelsen:
• Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer
• Nyvalgt i bestyrelsen og hvad så?
• Forstå afdelingens regnskab
• Forstå afdelingens budget.

Det er gratis!
Alle fire kurser afholdes både hvert forår og efterår, og 
det er gratis for afdelingen at sende dig afsted, for SAB 
afholder udgiften.  Du kan se mere om kurser på www.
kab-bolig.dk under ’Bestyrelser’.

Bliv klogere – tag gratis på 
kursus

 Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk 

Det er slet ikke så farligt at blive medlem af en afdelingsbesty-
relse. Og som ny i bestyrelsen kan du blive klædt på til opgaven 
med gode kurser – ganske gratis

Pia Johansen, 
nyvalgt formand i Langelandshus 

Jeg var slet ikke klædt på til rollen 
som formand, men kurserne gi-
ver mig mulighed for at dygtiggøre 
mig. Jeg kan kun anbefale dem 

– man kan jo også bruge den viden, man får, i andre 
sammenhænge.

Ulla Anna Nielsen, 
genvalgt formand i Husum Vænge 

Kurserne er rigtigt, rigtigt gode. 
Jeg blev formand på et tidspunkt, 
hvor jeg slet ikke var forberedt på 
det, men jeg bliver bedre og bedre 

klædt på for hvert kursus. Meningsudvekslingen med 
andre deltagere er også vigtig. Den giver god inspira-
tion.

Det er vigtigt at være ordentligt sat ind i 
bestyrelsesarbejdet. Den lov, der regule-
rer de almene boliger, er meget omfat-
tende, ligesom det for mange kan være 
svært at forstå regnskaber og budgetter. 
Derfor er kurserne vigtige.

Kjeld Poulsen, næstformand i SAB

Kursusbevis 

Du får selvfølgelig kursusbevis for din del-
tagelse – det er nemlig godt at kunne skrive 
på dit CV. Flere og flere arbejdsgivere lægger 
vægt på det frivillige arbejde. 
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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 24. februar 2016 
og den 20. april 2016.

Boligbytte
Som lejer har man ret til at bytte bo-
lig med en anden lejer. Det gælder 
uanset om vedkommende bor i et an-
det boligselskab eller i privat udlej-
ning. 
Hvis man har fundet en anden lejer 
at bytte med, har den eneste forud-
sætning hidtil været, at man som lejer 
i SAB har boet i sin lejlighed i tre år. 
Denne regel har SAB nu ændret, så 
man kun behøver at have boet i sin 
lejlighed i to år, før man kan bytte. 
Hvis man er interesseret i at finde no-
gen at bytte med, kan man søge på 
hjemmesiden www.bytbolig.dk.

 SAB-bladet
Udgivet af:
Samvirkende Boligselskaber
Maj 2016

Adresse:
SAB
c/o KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Telefon: 33 63 10 00 
Telefax: 33 63 10 05

Redaktion: 
Flemming Balle, John B. Sørensen 
(ansvarshavende), Stig Torp Kaspersen, 
Kjeld Poulsen og Anne Mette F. Svendsen

Layout: 
KAB

Tryk: 
Litotryk København A/S

Oplag:  
9.600  
SAB-bladet uddeles til ca. 9.300  
husstande i Samvirkende Boligselskaber

Forsidefoto: 
Thomas Brolyng Steen

Vinder af  
SAB-sjov

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

Heidi Bauer
Ålekistevej 134, st.tv.
2720 Vanløse

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Flyttehjælp
På SAB ś repræsentantskabsmøde i 
januar blev der stillet et forslag om 
flyttehjælp i forbindelse med interne 
flytninger. Forslaget handlede om 
at skaffe hjælp til de personer, der 
gerne vil skifte til en anden (mindre, 
billigere eller mere handicapven-
lig bolig), men er forhindret i det af 
økonomiske eller praktiske årsager. 
Repræsentantskabet besluttede, at 
SAB ś organisationsbestyrelse skulle 
arbejde på at finde løsninger på pro-
blemet.
Organisationsbestyrelsen har drøftet 
mulighederne og har besluttet at man 
gerne vil arbejde videre med mere in-
formation og rådgivning om emnet. 
Der er f.eks. behov for information 
om, hvilke rettigheder man har til 
flyttehjælp fra det offentlige. Der fin-
des eksempler på ansøgninger, der er 
blevet uberettiget afvist af kommu-
nen. Det er tanken, at der skal kunne 
tilbydes rådgivning om flyttehjælp 
fra KAB ś gældsrådgivning.
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Alle lejere skal kunne fravælge at 
modtage og betale for TV-program-
pakker, som tilbydes i deres boligaf-
deling. Det er formålet med et lovfor-
slag, som nu er fremsat i Folketinget 
og forventes at træde i kraft 1. juli 
2016.
De kontrakter, som er indgået mel-
lem boligafdelinger og eksterne pro-
gramleverandører, skal respekteres 
i kontrakternes løbetid. Det vil sige, 
at lejernes frihed til at fravælge pro-
grampakker først træder i kraft, når 
kontrakterne med en ekstern leveran-
dør udløber, eller når kontrakterne 
kan opsiges.
I anlæg, der ejes af andre end bolig-
afdelingen (fx el-selskaber, program-
leverandører o.l.) kan lejere fortsat 

KORT NYT

Ny lov om TV-pakker på vej

pålægges at betale til etablering, drift 
og administration af anlægget, hvis 
anlægget også anvendes til andet end 
kabel-TV (fx også benyttes som bred-
båndsforbindelse). 

SAB bruger i stadig højere grad 
hjemmesiden til at indbyde til arran-
gementer, modtage tilmeldinger og 
visning af informationer om arrange-
menterne.
Nu har SAB også fået en aktivitets-
kalender indeholdende arrangemen-
ter for beboervalgte.  Kalenderen 
giver beskrivelser af arrangementer-
nes indhold, dato og sted. Denne ka-
lender er en ny metode for organisa-
tionen til at oplyse om events og øge 
deltagelsen i arrangementerne.
SAB arbejder også videre med ka-
lendere for beboerlokaler for at øge 
overblikket over, hvornår disse er le-
dige.
Boligafdelingen, Strandlodshus, har 
været frontløber på kalendervisning 
af beboerlokaler, som sparer beboere 
for unødigt at kontakte ejendoms-
kontoret for at få at vide, at lokalet er 
optaget.
Beboerne i Strandlodshus har meldt 
om stor tilfredshed med kalender-

visning af beboerlokalet. Derfor ar-
bejder SAB nu på en mere layout- og 
brugervenlig udgave af kalenderen, 
som også kan tilbyde betaling af leje 
og depositum på hjemmesiden til 

Hjemmesiden gør begivenheder og bookinger af beboerlokaler 
overskuelige

gavn for både afdelingernes beboere 
og ejendomskontoret.

Valgfriheden gælder ikke i afdelinger, 
hvor det ikke er teknisk muligt at fra-
koble enkelthusstande (i de såkaldte 
sløjfeanlæg).

Foto: Colourbox
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Navn:

Adresse:

Post-nr. og By:1
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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 1. august 2016
Mærk kuverten “SAB-sjov”.
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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 Farverne på de 14 kvadrater er kan ikke bruges som retnings-
givende i forbindelse med løsning af opgaven.
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OPGAVE 1: To og to passer tingene til hinanden?
Du skal sammensætte de viste genstande i syv par. Hvis du indsender hele siden, så skriv f.eks. A-A, B-B osv på firkanten eller træk stre-
ger mellem de to som passer sammen. Hvis du indsender pr. email kan du f.eks skrive hvilke genstande billederne parvis viser.

OPGAVE 4: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her:

OPGAVE 2: Det gamle tusindben
Prøv om du kan regne ud, hvor gammelt tusind-
benet er. Du skal blot lægge tallene sammen.
Skriv svaret her over tusindbenet.

OPGAVE 3:
To brikker for meget.
Jordbærpuslespillet kan kun
samles, hvis du undlader at bruge
to af brikkerne.
Streg de to forkerte
brikker over, eller 
skriv hvilke numre det 
drejer sig om.
Du skal helst kunne løse 
opgaven uden at klippe 
brikkerne ud.
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