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 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

 

Hele vejen rundt

’Hele vejen rundt’, kunne vi også kalde de 360° analy-
ser, som SAB har bestilt hos KAB for de fleste af vores 
afdelinger.  

Analyserne skal danne baggrund for vores målsætnin-
ger om effektiv drift på både kort og langt sigt.
Analyserne er delt op i to. En for den enkelte afdeling 
og en områderapport, som skal drøftes i de enkelte 
områder med afdelingerne. 
 
SAB har nedsat et udvalg som skal: 
• drøfte analyserne med vægt på tværgående mulig-

heder og perspektiver.
• iværksætte og drøfte best practice for effektiv 

drift.
• drøfte fordele og ulemper ved alternative initiati-

ver.

Dette er en fortsættelse af SAB ś bestræbelser på at 
opnå besparelser/bedre service for beboerne i SAB, 

som yderligere er blevet aktualiseret af aftalen med 
Regeringen om en besparelse på 1,5 mia. kroner i den 
almene boligsektor på udvalgte konti. 

Vi skal også i gang med arbejdet med et nyt målsæt-
ningsprogram for 2018 – 2022. 

Her vil vi arbejde for en proces, som giver afdelingsbe-
styrelserne og beboerne mulighed for at komme med 
input til målsætningsprogrammet, inden det behand-
les på repræsentantskabsmødet i januar 2018. 

Opstarten vil ske på vores fællesmøde i juni måned 
2017, og vil blive fulgt op på vores hjemmeside og på 
facebook samt blive drøftet på seminaret for afdelings-
bestyrelserne den 23.-24. september 2017.  

Jeg glæder mig til drøftelserne om målsætningspro-
grammet og håber på rigtig mange input mv.  
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Jytte (tv.) giver ’sød nabo gaven’ til Anni, 
som blev meget glad og straks foreslog en 
fælles bytur. 
Foto: Annette Sadolin 

�

Dette var sidste afsnit i serien om 'Den 

søde nabo'. Gode historier er dog altid 

velkomne. Send til asa@kab-bolig.dk

Hele vejen rundt

var naboskabet blandt beboerne tæt-
tere end i dag.
”Det var utænkeligt at gå en tur ned 
ad havegangen uden at tale med de 
naboer, man mødte på vejen. Sådan 
er det ikke helt i dag, men her er sta-
dig godt naboskab,” fortæller hun 
og oplever sin egen indsats som helt 
naturlig. ”Det betyder da alt at have 
gode naboer. Jeg kunne ikke forestil-
le mig at bo et sted uden. De ting jeg 
gør, kommer jo bare helt af sig selv.” 

Jytte nikker og kan i øvrigt fortælle, 
at hun og Anni en årrække mødtes 
med en lille gruppe af naboer i det 
de kaldte ’grineklubben’: ”Vi grinede 
bare altid en masse, når vi var sam-
men, så det var et naturligt navn.”

I dag er Jytte og Anni begge pensio-
nister, men de deler oplevelser fra de-
res tid på arbejdsmarkedet, hvor de 
begge begyndte karrieren som dame-
frisører og senere skiftede til bank-
verdenen. 

Den søde nabo

Hun er altid glad og 
smilende, deler ud 
af sit bagværk og 
har blik for at give 
en hjælpende hånd 

�

Anni Olsen, beboer i Humlevænget 
i Brønshøj, blev indstillet som ’den 
søde nabo’ af naboen Jytte Carlsen, 
der har haft fornøjelse af det gode 
naboskab med Anni i 24 år. Jytte 
skriver i indstillingen:
”Anni er den mest hjælpsomme per-
son, jeg kender. Hun ringer på med 
friskbagte boller, tilbyder at køre 
hvis man skal til lægen og hygge-
snakker henover hækken. Det er ikke 
kun overfor mig. Når Anni hører om 
nogen som har det svært eller behov 
for hjælp, så er hun der som et søm.”

Anni er 78 år og har boet i Humle-
vænget siden 1969, hvor hun flyttede 
ind med mand og to børn. Dengang 

Humlevænget bragte dem sammen 
og ingen af dem har planer om at 
skifte naboen ud foreløbig. Særligt 
haverne holder på dem, og om som-
meren sørger de for, at hækken hol-
des i en højde, hvor det er muligt at 
få en sludder henover.
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KORT NYT
Lakken gør udslagetLiv i SAB-husene

Er du optaget af, hvad din boligor-
ganisation arbejder med – og vil du 
gerne være med til at prioritere? SAB 
er optaget af, at så mange som muligt 
kan følge med og vil gerne høre din 
mening, når boligorganisationen ud-
vikler nyt målsætningsprogram 2018-
22. Følg processen, og giv dit besyv 
med:

• Læs med på sab-bolig.dk
• Tilmeld dig nyhedsbrev på sab-

bolig.dk og få sidste nyt
• Følg SAB på Facebook og deltag 

i debatten

Særligt for dig, der er 
beboervalgt
Er du beboervalgt, bliver du invite-
ret til at arbejde med det nye målsæt-
ningsprogram. Du kan deltage på 
fællesmødet for afdelingsbestyrelser 
den 7. juni og på et todages seminar 
for medlemmer af afdelingsbestyrel-
ser den 23.-24. september. 

Find SAB på Facebook fra 
1. juni 2017

Nyt målsætnings-
program 2018-22

Illustrator Majbrit Linnebjerg har 

fortolket SAB’s logo og skabt liv i og 

uden for husene.

Bor du i Husum, og er dine gulve 
slidte? Måske er lakken hist og pist 
væk? Så kan du drage fordel af nye, 
attraktive aftaler, SAB netop har ind-
gået. Du kan få slebet og lakeret dine 
gulve med en hårdfør kvalitetslak og 
få væsentligt mere slidstærke gulve. 
Der er penge at spare for både dig og 
din afdeling. Du kan bruge penge fra 
din vedligeholdelseskonto til at be-
tale for arbejdet. Vil du gøre brug af 
tilbuddet, skal du kontakte dit ejen-
domskontor. SAB er i fuld gang med 
at indgå lignende aftaler, der skal 
komme dig til gode, der bor et andet 
sted i boligorganisationen.

Nyt foto af SAB's bestyrelse

Fra venstre: Mogens Hansen, Stig Kaspersen, Flemming Balle, Ole Lagoni, Said Hussein, John B. Sørensen, Frank Sass, Bjarne 

Krohn, Jeanette Staudorf, Ellen Højgaard Jensen, Bjørn Olsen. 

          Tekst af Gry Abrahamsen, gab@kab-bolig.dk; Foto: Mikal Schlosser

�
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Lakken gør udslaget

"Med beboerdemokratiet har vi fået 
indflydelse på vores egen bolig og 
vores boligområde. En af de mange 
milepæle for beboerdemokratiet er 
råderet, der første gang optræder i 
lovgivningen i 1993. Med indførelsen 
af råderet blev det muligt at sætte sit 
eget præg på boligen, fx at sætte nyt 
køkken op eller en skillevæg. Det gi-
ver en personlig tilfredsstillelse og 
større ejerskab, og lejlighederne bli-
ver bedre.”

Det fortæller Kjeld Poulsen og tilfø-
jer, at en række beslutninger i bebo-
erdemokratiets tid er lagt ud til den 
enkelte boligafdeling. Det foregår på 
afdelingsmøderne, hvor de fremmød-
te beboere godkender afdelingens 
budget og regnskab, fastlægger ni-
veauet for vedligeholdelse og service 
og fx selv kan sætte forslag til afstem-
ning. Beboerne i en afdeling har altså 

med beboerdemokratiet opnået kon-
kret indflydelse på, hvordan boliger 
og boligområde skal passes og holdes 
og dermed også deres egen husleje.

I gamle dage bestemte vi 
ingenting
Før beboerdemokratiet blev indført, 
kunne man som beboer ønske eller 
anmode om noget, men man havde 
ingen rettigheder eller reel indfly-
delse. Man skulle først og fremmest 
indordne sig. Sådan oplevede Kjeld 
Poulsen det. Valgte man egenhændigt 
at sætte noget op på væggen, fik man 
besked om at tage det ned igen. Sam-
me besked fik familien i rækkehuset, 
der anlagde en køkkenhave med kar-
tofler. Det måtte de ikke. Plant blom-
ster, lød beskeden. 

Det var dengang i 1967, da Kjeld 
Poulsen fik lejlighed i SAB Ting-

Beboerdemokrati giver 
medbestemmelse
Kjeld Poulsen takker af efter mange år som næstformand i SAB. 
Han husker tiden, hvor han og andre beboere i almene 
boligorganisationer kæmpede for at få indflydelse

bjerg, og i 1978, da han flyttede i 
rækkehus i SAB Jydeholmen i Van-
løse. Allerede i Tingbjerg engagerede 
han sig som beboervalgt i lejerfor-
eningen, der blev stiftet forud for af-
delingsbestyrelsen, og han kom også 
i afdelingsbestyrelsen i Jydeholmen.

”Vi var meget aktive dengang og 
holdt sammen. Vi pressede på for at 
få indflydelse og kæmpede mange 
kampe for at blive hørt. Det var van-
skeligt at trænge igennem politisk 
og til administrationen,” siger Kjeld 
Poulsen.

SAB med beboerdemokrati
En milepæl blev nået i 1984, da ny 
lovgivning gjorde det muligt at få be-
boerflertal i organisationsbestyrel-
sen, boligorganisationens øverste

 

          Tekst af Gry Abrahamsen, gab@kab-bolig.dk; Foto: Mikal Schlosser

Kjeld Poulsen – Blå bog 
 
Beboervalgt i SAB Tingbjerg 1973-78
Beboervalgt i SAB Jydeholmen 
1980-2017
SAB organisationsbestyrelse 1992-2017
KAB organisationsbestyrelse 1995-2017 

Foto: Kjeld Poulsen (th) og Stig Torp 
Kaspersen, formand for SAB Tingbjerg.

...fortsættes på side 7.



Abildgårdens formand, Klaus Nielsen, 
sætter stolene ned omkring bordene og 
finder sodavand frem. Vi befinder os 
i boligafdelingens fælleslokale en sen 
eftermiddag i starten af april. Det ny-
istandsatte, lyse lokale er stort nok til 
både at rumme et hyggeligt sofahjørne 
i 50’er stil og en række borde, der i 
dagens anledning er sat sammen til ét 
stort.
”Det er ikke til at vide, hvor mange 
der kommer,” konstaterer Klaus hen-
vendt til Anita Damkjær Eriksen, der er 
KAB’s medarbejder på projekt ’Mig og 
min nabo’.
”Næ, der er ikke så mange meldt til. Jeg 
tror, de fleste bare dukker op.”
Der er stille endnu, men Anita viser sig 
at få ret.
 
Pizza og gruppearbejde
Invitationen til beboerne har hængt i 

alle opgange og var åben: Vil du være 
med til at starte fællesspisning op i 
Abildgården ‒ så tag din nabo med til 
pizza og hygge. 
Det første par ankommer og falder i 
snak med Anita og Klaus. Langsomt 
drysser flere børn og voksne ind, og lo-
kalet summer af liv. 

Gang i gaden og gården

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

”Er der nogen, der har særlige ønsker til 
pizzaerne?” råber Anita for at overdøve 
de snakkende beboere.
Med en seddel i hånden vandrer Anita 
afsted efter maden, mens beboerne i 
grupper arbejder med idéer til kom-
mende fællesspisninger. Og dem er der 
mange af.

Gode idéer i kø
Da der kun ligger en enkelt peperoni 
tilbage i pizzabakkerne, samles bebo-
erne igen og fortæller om deres idéer fra 
gruppearbejdet. At der skal være fælles-
spisning er der bred enighed om. Og det 
skal være hver måned. 
”Vi kan grille om sommeren…”
”Hvad med at lave fælles-brunch i går-
den en gang imellem? Jeg kender en, 
der kan spille harmonika til.”
”Vi kan også lave skattejagt for bør-
nene…”

Abildgården er kommet med i projekt ’Mig og min nabo’ og har 
store planer for at styrke fællesskabet med bl.a. fællesspisning og 
harmonika-brunch 

Fællesspisning er en god 
idé. Vi vil gerne have, bør-
nene kommer til at snakke 
med andre børn i gården. 
Og det er jo hyggelige 
folk, vi har mødt her i 
dag.
– Martin, far til to piger

Martin med sin yngste datter – de vil helt sikkert 
deltage i Abildgårdens fælles middage.
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Velkommen til nye 
naboer
I Abildgården har man også 
frivillige opgangsrepræsen-
tanter, der banker på og siger 
velkommen til nye beboere. 
Mangler du inspiration til vel-
komstmateriale, kan du på 
KAB’s hjemmeside bl.a. finde 
velkomstguides, som du frit 
kan hente: bit.ly/velkomst. 
Eller scan QR-koden og se 
mere. 

”Man kan melde sig til via vores Face-
Book-gruppe…”
”Hvis vi har penge til det, kan vi få en 
ernæringsvejleder ud…”
Der er mange forslag, og Anita grifler 
løs på tavlen.

Første fællesspisning på 
plads
Efter en hyggelig aften er familierne 
med små børn, de første der takker af, 
og efterhånden følger de andre efter.
Tilbage står Anita og Klaus, tilfredse 
med den store interesse.

ledelse. Indtil da var medlemmerne 
almindeligvis udpeget af kommunen.
SAB var på forkant, fortæller Kjeld 
Poulsen, for allerede to år tidligere 
var et flertal af beboere valgt til be-
styrelsen. Den almene sektor skulle 
dog stadig vænne sig til nye tider, 
hvor beboerne kom mere på banen 
og var aktive medspillere. Det tog tid 
at få de beboerdemokratiske spille-
regler på plads. Der skulle gå endnu 
13 år, førend beboerflertal i organi-
sationsbestyrelserne i 1997 blev et 
lovbestemt krav.

"Da vi endelig fik vores bestyrelse, 
blev SAB en af de mest demokratiske 
boligorganisationer, der er. Vi tager 
ikke bare overordnede beslutninger, 
men tager personlige hensyn. Hvad 
synes beboerne? Vi vil gerne efter-

komme deres ønsker. Hvis vi ikke er 
enige, taler vi sammen og forsøger at 
finde en vej videre, hvor begge parter 
føler, de får noget. Det er helt særligt 
for SAB,” siger Kjeld Poulsen med 
stolthed i stemmen.

For nylig blev Kjeld Poulsen 70 år og 
har i den anledning valgt at takke af 
som beboervalgt i SAB, både i afde-
lingsbestyrelsen i Jydeholmen og i or-
ganisationsbestyrelsen. På falderebet 
gør han opmærksom på, at myndig-
hederne på det sidste fx har begræn-
set en boligafdelings mulighed for at 
sammenlægge lejligheder. Det skal 
imødekomme behovet for boliger, der 
er til at betale, men det indskrænker 
råderetten, der i sin tid var så stor en 
landvinding for beboerdemokratiet. 

...fortsat fra side 5.

'Mig og min nabo'
… skal være med til at styrke 
det brede fællesskab, der også 
inkluderer psykisk sårbare 
og ensomme. Det gøres bl.a. 
ved fællesarrangementer, der 
får beboere til at mødes og 
lære hinanden bedre at ken-
de. Projektet er støttet af Den 
Obelske Familiefond og løber 
i perioden januar 2016- juni 
2018. Udover SAB’s afdelin-
ger, Abildgården på Amager 
og Elleparken i Valby, deltager 
også Eskemosepark i Birkerød 
i projektet. 

Vi står sammen i almene 
boliger og finder en løs-
ning, for et mindretal har 
også ret til at blive hørt og 
ret til noget. Ordet solida-
ritet er ved at ryge ud af 
ordbogen, men i almene 
boliger var vi fra starten 
solidariske.
– Kjeld Poulsen, tidligere næst-

   formand

Velbekomme!

”Det skal nok blive godt. Vi har allerede
dato og kokke til den første fællesspis-
ning,” konstaterer formanden. 
Der skal nok komme gang i gaden og 
gården i Abildgården. 
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Lilletorv er det allerførste indtryk af Tingbjerg. En stor, 
halvtom parkeringsplads omkranset af en stribe lave, ste-
reotype centerbutikker, hvoraf flere står tomme. En slidt 
og grå plads. Det vil et nyt projekt ændre på. Projektet er 
blevet til i samarbejde med den private ejendomsudvikler, 
Innovater, som vil forvandle pladsen til et attraktivt by-
torv med en ny stor dagligvarebutik, mindre specialbu-
tikker, 30 private boliger og et nyt beboerhus. 

John B. Sørensen, formand for SAB, glæder sig over pro-
jektet:
”Tingbjerg er en af SAB’s bedst beliggende boligafdelin-
ger med kvalitetsboliger til prisen. Jeg ser på beboernes 
vegne frem til at vi får løftet indgangen til Tingbjerg med 
et flot, nyt butikstorv og boliger med udsigt over mosen. 
Fornyelsen af Lilletorv er starten på en ny fortælling om 
et dejligt byområde.”
Også lokalt er der begejstring over løsningen, fortæller 
medlem af afdelingsbestyrelsen, Pernille Høholt:
”Jeg glæder mig over, at projektet for pladsen vil give os 
et pænt miljø at komme hjem til. Det er også vigtigt, at vi 
bliver frigjort fra at være ejere af butikslokalerne, fordi 
det giver risiko for underskud.”

Succes med privat samarbejdspartner
I dag ejer SAB Lilletorv og et af målene med projektet 
har været at sælge grunden og få private investeringer ind 
i Tingbjerg. 
”Boligorganisationen vil helst ikke bygge erhverv, fordi 
det er forbundet med en vis risiko, derfor var det vigtigt 
at inddrage en privat investor i udviklingen. Innovater 
henvendte sig til SAB og så muligheder i området. De har 
været gode samarbejdspartnere. I et udviklingsprojekt 
som dette betyder det meget, at der opstår en gensidig til-
lid,” forklarer Lene Vennits, kundechef i KAB, der også 
har stået i spidsen for den komplicerede opgave med at få 
grundsalget og administrative godkendelser på plads.

Specialbutikker flytter med
De små specialbutikker på torvet omfatter bl.a. en frisør, 
en grønthandler, en kiosk og en slagter, som alle kan se 
frem til at flytte ind i nye lokaler. Det giver dog også an-

Stort projekt for Lilletorv
De første private boliger er på vej i Tingbjerg, hvor et spændende 
projekt for et bytorv vil løfte indgangen til bydelen 

 Tekst og foto: Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk
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Lilletorv i dag. Pernille Høholt, medlem 

af afdelingsbestyrelsen, glæder sig over 

planerne for at give torvet et gevaldigt 

løft.

Pernille Høholt nyder at have let adgang 

til de små specialbutikker bl.a. grønt-

handleren, som leverer frugt og grønt af 

høj kvalitet til rimelige priser.

Slagteren er bekymret for kundegrund-

laget under ombygningen, hvor bygge-

pladsen fortrænger parkeringspladser.

ledning til nogen bekymring, forklarer Ahmad Safi, som 
driver slagterbutikken:
”Vi er meget glade for at være her. Byggeplanerne be-
kymrer mig, fordi vi kan miste kunder, når pladsen gra-
ves op. Mange kunder kommer her, fordi det er let at par-
kere, men det bliver svært, når der skal bygges. Det bliver 
dejligt med de nye lokaler, men jeg er bekymret.”
Ombygningen af pladsen gennemføres i etaper således, 
at specialbutikkerne får tilbud om at flytte direkte til nye 
lokaler, når de står færdige.

Privat investor tror på Tingbjerg
De nye boliger bliver private lejeboliger til familier, for-
tæller Mahad Farah, udviklingschef i Innovater, der 
ikke er i tvivl om, at der er en målgruppe for nye boliger i 
Tingbjerg:
”Vi er opmærksomme på, at det ikke er Nordhavnen, 
men København er mere end det. Det er bare en ander-
ledes økonomisk case. Det, der er vigtigt, er, at det er et 
område, hvor folk gerne vil bo. Og der er gode samar-
bejdsaftaler om udviklingen af området. Det er en case vi 
tror på.” 
For Pernille Høholt har det været positivt at møde Inno-
vaters vurdering af Tingbjerg:
”Vi beboere ved, at Tingbjerg er et dejligt sted at bo, men 
det er da skønt, når andre også kan se det. De nye boliger 
får en fed udsigt til Utterslev Mose og adgang til dejlige 
udearealer lige udenfor døren. Der er en god udvikling i 
gang her i Tingbjerg.”

Beboerhus med i købet
Som en del af projektet får beboerne et nyt beboerhus 
med taghave. Det er en gave som glæder Pernille Høholt:
”Det nuværende beboerlokale har udgang til en meget 
mørk have, fordi vi var nødt til at afskærme med et plan-
keværk. Nu bliver det hele lyst og indbydende.” 
Den detaljerede indretning af det nye beboerhus vil ske i 
samarbejde med beboerne.

Lige nu er lokalplanen for Lilletorv i høring og forventes 
vedtaget i oktober 2017. Innovater forventer at begynde 
byggeriet ved årsskiftet med afslutning midt i 2019. 

�
�

Specialbutikkerne flyttes ud til 
gaden og nye boliger placeres over 
butikkerne samt den nye, store 
dagligvarebutik. Boligerne omfat-
ter såvel lejligheder som rækkehuse 
i to plan. 

�
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Nye vinduer og tag forbedrer varmekomforten for de ældre 
beboere i Voldboligerne, der har døjet med kulde og træk i vinter-
halvåret

Nu kan de holde varmen i 
Voldboligerne 

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

Piv-utætte. Det er den mest korrekte 
beskrivelse af de gamle vinduers til-
stand i de 140 ældreboliger i Vold-
boligerne på Christianshavn. Og så 
gamle var de heller ikke. Vinduerne 
blev senest skiftet i forbindelse med 
en større renovering, da ejendom-
men blev omdannet til ældreboliger i 
1990’erne, forklarer Henrik Lindega-
ard Bering, projektleder i KAB:
”Dengang blev vinduerne dimensio-
neret forkert, så hængslerne ikke var 
kraftige nok til at bære de relativt 
store vinduer. Derfor oplever vi så 
relativt kort tid efter problemer med 
utætheder.”
Den konstante ventilation i boligerne 
forstærkede fornemmelsen af træk 
for beboerne. Det har Karin-Anne 
Olsen oplevet gennem 13 år som be-
boer:
”Det susede lige ind, og jeg var nødt 
til at tage en ekstra trøje på om 

vinteren, fordi det var svært at varme 
ordentligt op.”

Robuste kvalitetsvinduer
Suset fra vinduerne er nu fortid. En 
større udskiftning af vinduer og tag 
har stået på siden sidste sommer og 
vil sikre beboerne varme boliger i 
den kommende fyringssæson. 
”De nye vinduer er langt mere ro-
buste og er udført med en væsentlig 
bedre kvalitet af termoruder,” forkla-
rer projektlederen. En kvalitet som 
beboerne også mærker som en for-
bedret lydisolering, fortæller Steen 
Henriksen, der har boet 1 år i Vold-
boligerne:
”Naboejendommen lejes ud til fester, 
med hvad dertil hører, og jeg har en 
skolegård lige overfor. Jeg nyder, at 
lydene er dæmpet. Og varmemæssigt 
kan jeg også mærke stor forskel.”

En ekstra tørn
På ejendomskontoret glæder den lo-
kale driftsleder Henning Pedersen sig 
på beboernes vegne over de nye vin-
duer, men fremhæver også, at renove-
ringen af taget var tiltrængt: 
”Det var utæt, og vi oplevede vand-
skader på grund af sne og regn. Gen-
nem en del år har vi foretaget lappe-
løsninger, så det er dejligt, at taget nu 
bliver skiftet.”
Ejendomskontoret har taget en eks-
tra tørn under renoveringen, og for-
tjener ros for deres indsats, under-
streger Karin-Anne Olsen og Steen 
Henriksen. Renoveringen har bl.a. 
betydet flere spørgsmål fra beboerne 
og ekstra opgaver såsom at hjælpe 
med at tage gardinstænger ned. 
”Processen er i det store og hele for-
løbet godt. Der vil altid være udfor-
dringer under sådan en stor sag. Men 
jeg har følt mig godt klædt på til at 
hjælpe beboerne,” siger driftslederen. 

Renoveringen af tag og vinduer i Voldboligerne 
løber op i en samlet pris på ca. 25 mio. kr. 
Boligafdelingen har fået tilskud fra den såkaldte 
trækningsret via Samvirkende Boligselskaber. 
Det betyder, at huslejestigningen kan holdes 
nede. Tag og vinduer forventes at være færdige i 
juli 2017. Steen Henriksen og Karin-Anne Olsen nyder de nye vinduer – og 

kig til Vor Frelsers Kirke

           Tekst og foto: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk
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En ægte ildsjæl
Rollen som kommunal kontaktper-
son varetages i mange andre afdelin-
ger af driftslederen. Men det er ifølge 
Nina ikke en god idé.
”Det, synes jeg ikke, hænger sam-
men. Driftslederen har rigeligt at 
lave,” konstaterer Nina, der aldrig 
har kunnet lade være med at enga-
gere sig der, hvor hun bor. Hun har 
både ungdomsklubber, bankospil og 
chilikonkurrencer på samvittighe-
den og er blevet beskyldt for at kunne 
sælge sand i Sahara. Nina kan ikke 
lade være med at blande sig i debat-
ten – hvor end den foregår. 

Alle burde have en 
Til dagligt er Nina fuldtidsansat som 
togrevisor, men hun magter fint tjan-
sen som social kontaktperson alli-
gevel – hun bliver ikke overbebyrdet 
med henvendelser. Hun anslår, der 
har været omkring 10 på et år. Men 
det styrker trivslen i boligafdelingen, 

En ildsjæl som brandslukker
Nina Holstein brænder for en levende boligafdeling, hvor alle 
trives. Som social kontaktperson gør hun en stor forskel 

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

Nina Holstein er ikke bange for no-
get. Og så er det hendes princip al-
tid at tale pænt til folk. Det er rigtig 
gode egenskaber at have, når man er 
boligafdelingens sociale kontaktper-
son og dermed også konfliktmægler. 
Nina tager affære, når en beboer ikke 
trives, fx på grund af nabostøj eller 
på andre måder generende adfærd.
”Konflikter har rigtigt meget med én 
selv at gøre. Når jeg banker på hos en 
beboer, fordi der er blevet klaget over 
vedkommende, taler jeg altid pænt. 
Det er vigtigt ikke at være ankla-
gende eller personlig,” forklarer Nina 
levende henover en kop cappuccino. 
Hun tilføjer, at hun næsten altid bli-
ver pænt modtaget. Og sker det ikke 
– hvis beboeren fx er påvirket – ven-
der hun tilbage en anden dag. 

Kommunen tager de svære
Nina blev valgt som social kontakt-
person for Bispebjerg Terrasser på 
et afdelingsmøde i 2016. Dvs. hun 
kan kontaktes af beboerne, når der 
er problemer. Det kan både dreje sig 
om svært forståelige breve fra det of-
fentlige eller bekymring for en nabo. 
Er det problemer, hun ikke selv kan 
løse, har hun en fast kontakt i Kø-
benhavns Kommune.
”Det er sket, jeg har været nødt til at 
kontakte boligrådgiverne i kommu-
nen. Det er et top-dollar samarbejde. 
De vender altid tilbage, så jeg ved, 
hvad de har gjort i forbindelse med 
en beboer,” siger Nina og understre-
ger:
”De har jo også glæde af mig, for jeg 
bor her og kender både miljøet og be-
boerne.”

at nogen engagerer sig og tager sig af 
de problemer, der kan opstå.
Derfor er Ninas konklusion enkel: 
”Alle boligafdelinger burde have en 
beboer som social kontaktperson – 
det styrker trivslen.”

Bekymret for en 
nabo? 
Kommunen er forpligtet til 
at være opsøgende i forhold 
til mennesker med psykisk 
sygdom. Du kan henvende 
dig til kommunen, hvis du 
er bekymret for en beboer. I 
Københavns Kommune er det 
Borgercenter Voksne, Modta-
gelsen: 33 17 25 33.

Det gælder ikke, hvis du gene-
res af støj eller lignende – så 
skal du henvende dig på dit 
ejendomskontor.
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Hvis man gider deltage, kan man 
komme rigtig langt med beboerdemo-
kratiet. Det mener Jeanette Staudorf, 
som er nyvalgt i SAB’s organisations-
bestyrelse, men mildest talt garvet 
i beboerdemokratiet. Hun flyttede 
ind i boligafdelingen Humlevænget i 
Brønshøj med sine forældre i 1968 – 
kun 5 år gammel – og siden med sin 
mand i eget rækkehus i 1993. Kort ef-
ter gik hun ind i bestyrelsesarbejdet:
”Der var meget, som vi gerne vil-
le ændre, fx de gamle køkkener fra 
1940’erne. Den daværende bestyrelse 
ville ikke høre –  jeg løb panden mod 
en mur – derfor stillede jeg selv op til 
bestyrelsen.”   

Går direkte efter løsninger
Som medlem af bestyrelsen sparkede 
hun gang i udskiftning af køkkener 
og en mængde andre projekter. Ofte 
med et socialt fokus. Mennesker inte-
resserer Jeanette. I bestyrelsesarbejdet 
oplever hun, at beboerne kommer til 
hende, når der opstår problemer:
”Jeg går direkte efter at finde en løs-
ning. Jeg kan ikke lide, at noget lig-
ger og ulmer, så går jeg hellere over og 
banker på for at tale om tingene med 
det samme.”  

Tænder, boligservice og 
dagens ret
Privat er aktivitet og handling også 
nøgleord i Jeanettes liv. Mest ekstremt 
da hun som yngre klinikassistent tog 
en specialuddannelse i laserbehand-
ling og blev tilkaldt til ambulanceud-
rykninger, når tænderne skulle skra-
bes op fra asfalten: 
”Der var meget blod, men man væn-
ner sig til det, og det kunne faktisk 

lade sig gøre at sætte tænderne fast i 
igen ved hjælp af laserbehandling.”
I dag har hun en mindre blodig hver-
dag som selvstændig, dels i et privat 
ejendomsserviceselskab sammen med 
sin mand, dels i en restaurant med sin 
søn. 

Boligafdelinger i fokus
Arbejdet i organisationsbestyrelsen 
ser Jeanette frem til og har et godt 
indtryk efter første møde:
”Da jeg så listen over dagsordens-
punkter tænkte jeg ’Det bliver en lang 
aften’, men det overraskede mig, at 
alting var velforberedt. Der kunne vi 
hente inspiration til afdelingsbestyrel-
sen. Og John (formand for SAB, red.) 
er en fantastisk mødeleder.”
En af Jeanettes første mærkesager er 
at blive en god kontaktperson for de 
boligafdelinger, hun som medlem af 
bestyrelsen er tildelt.
”Jeg har et godt indblik i fx økono-
mien og hjælper gerne, hvor der er be-
hov. Og så vil jeg prøve at nå rundt og 

sige pænt dav til dem alle.”

Børnebørn og chiliplanter
Fritiden står i børnebørnenes tegn og 
tilbringes en stor del af  året i kolo-
nihaven i ’Sommerbyen’ i Glostrup, 
hvor drivhuset bl.a. benyttes til at eks-
perimentere med chiliplanter.

En handlingens kvinde

Jeanette Staudorf er nyvalgt i SAB’s bestyrelse men kommer med 
20 års erfaring fra hjemmebanen i Brønshøj foruden en energisk 
natur

Blå bog fakta
Jeanette Staudorf
Alder: 54 år
Job: Selvstændig 
Uddannelse: Klinikassistent 
og specialuddannelse i laserbe-
handling 
SAB’s bestyrelse: Siden januar 
2017 
Boligafdeling: Humlevænget, 
Brønshøj 
Mærkesager: Mennesker og at 
blive en god kontaktperson for 
sine boligafdelinger

  Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

KEND SAB’S BESTYRELSE

  Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk 

Jeg går direkte efter at 
finde en løsning. Jeg kan 
ikke lide, at noget ligger 
og ulmer, så går jeg 
hellere over og banker på 
for at tale om tingene med 
det samme 
– Jeanette Staudorf
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Nysgerrighed er nøgleordet for Bjørn 
Olsen, der blev valgt ind i SAB’s be-
styrelse på repræsentantskabsmødet i 
marts.
”Jeg er drevet af en enorm nysger-
righed på, hvordan tingene virker. 
Og det finder jeg bedst ud af ved at 
deltage,” konstaterer Bjørn i den lyse 
stue på 3. sal i Utterslevhuse. Her blev 
han valgt ind i afdelingsbestyrelsen 
et halvt år efter, han var flyttet ind i 
2011. 
”Det gode ved beboerdemokratiet er, 
det lægger op til, at man selv tager an-
svar og ejerskab. Både for sin bolig og 
for boligområdet.”
Men ifølge Bjørn er der også en svag-
hed: De færreste er klar over, hvilke 
muligheder demokratiet giver. Selv 
har han været et par år om at forstå 
konstruktionerne.

Luft til det sjove
Bjørns mærkesag er det, han kalder et 
’funktionelt demokrati’.
”Det skal være let at deltage i demo-
kratiet og ikke kræve for mange res-
sourcer,” mener Bjørn og præciserer:
”Beboervalgte skal ikke bruge tid på 
praktiske ting, der bare skal fungere. 
Fx etablering af affaldssortering. Det 
må driften klare. De frivillige skal 
have luft til at arbejde med positive 
tiltag, der kan gøre det godt at bo i 
området.”

Fra dør til dør
Selv har Bjørn dog ikke været bange 
for at bruge meget af sin fritid for at 
styrke demokratiet i Utterslevhuse. 
Bestyrelsen har afholdt en lang række 
dialogmøder for at inddrage alle be-
boerne i, hvordan boligafdelingen 

skal udvikle sig. Og alle blev inviteret 
– der blev ringet på hver eneste dør.
”Du kan smide nok så meget papir 
ind gennem brevsprækken, men det 
giver intet resultat. Den personlige 
kontakt er vigtig, hvis du vil have 
nogen til at involvere sig,” forklarer 
Bjørn.
De mange møder har givet pote. Ud-
over idéer til tiltag er antallet af  delta-
gere på afdelingsmøderne øget.

Fra daglige udfordringer til 
de store linjer
Som nyvalgt i organisationsbestyrel-
sen bliver indsatsen anderledes.
”Hvor vi lokalt tager hånd om en 
masse praktiske problemer med afsæt 
i hverdagen, skal vi i organisations-
bestyrelsen diskutere de overordnede 
rammer", siger Bjørn, der dog mener, 
han kan bruge sine demokratiske er-
faringer fra afdelingsbestyrelsen.

Familie, filosofi og mad
Den fritid, Bjørn har tilbage, tilbrin-
ger han sammen med familien – sin 
kæreste Vibeke og parrets 1-årige søn, 
Conrad. Han bruger gerne tid i køk-
kenet og kokkererer til familie og ven-
ner. Især elsker Bjørn at smage eller 
lave noget, han ikke har prøvet før. 
Stuens reoler vidner også om en in-
teresse for fagbøger i den filosofiske 
ende. 

Demokrati skal være let

Grundlæggende mener Bjørn Olsen, det skal være let at være fri-
villig – men selv er han ikke bange for at bruge meget tid på at 
styrke demokratiet

Blå bog fakta
Bjørn Olsen
Alder: 35 år
Job: Pt. på orlov 
Uddannelse: Miljøplanlægger 
fra Roskilde Universitetscenter 
SAB’s bestyrelse: 2017
Boligafdeling: Utterslevhuse, 
Brønshøj
Mærkesager: Et funktionelt be-
boerdemokrati

  Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk 

KEND SAB’S BESTYRELSE

Det gode ved beboerde-
mokratiet er, det lægger 
op til, at man selv tager 
ansvar og ejerskab. Både 
for sin bolig og for bolig-
området.
– Bjørn Olsen
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Sat på spidsen er der tre rigtig gode grunde til, at SAB ar-
bejder for at passe på huslejen:

1. Hvis vi lader stå til, går det den modsatte 
vej
De seneste år har ydre omstændigheder medvirket til at 
presse huslejen op. Blandt andet er huslejen steget mere 
end prisudviklingen. Og der skal arbejdes for at vende 
udviklingen.

2. SAB vil have maksimal indflydelse på, 
hvordan vi effektiviserer
Fra statslig side er der fokus på, at almene boliger drives 
så effektivt som muligt. Regeringen har nedsat en effek-
tiviseringsenhed, som skal finde besparelser i den almene 
boligsektor på op til 1,5 mia. kroner frem til 2020. Hvis 
sektoren ikke selv kommer med mulige løsninger, kan det 
forudses, at der bliver dikteret konkrete krav.

3. SAB vil tilbyde boliger for alle
I efteråret 2016 blev der sat loft for de offentlige ydelser, 
herunder kontanthjælp. Det betyder, at de beboere som 
enten modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller in-
tegrationsydelse vil opleve en mærkbar nedgang i deres 

boligsikring.  Nogle af vores naboer kan få svært ved at 
betale huslejen. 

Hvordan går SAB til opgaven?
Fokus på drift er vejen til at holde huslejen i ro. Ved at ef-
fektivisere driften uden at gå på kompromis med bebo-
erservicen, kan der frigives ressourcer, som er med til at 
modvirke huslejestigninger.

KAB har udviklet en 360° analyse af boligafdelinger. 
Analysen gennemgår alle forhold i de enkelte afdelinger 
herunder grønne anlæg, renholdelse, og serviceniveau og 
anbefaler konkrete tiltag, der kan være med til at effekti-
visere driften og dermed passe på huslejen. SAB vil bl.a. 
gøre brug af 360° analyser i ’Pas på huslejen’-indsatsen.

                        Af Annette  Sadolin, asa@kab-bolig.dk 

SAB har fokus på indsatser for at holde huslejen i ro. Det er der 
flere gode grunde til

Hvorfor er ’Pas på huslejen’ så 
vigtigt?

  Af Anne Mette F. Svendsen, chefkonsulent og John B. Sørensen, formand           
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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 22. februar 2017 
og den 25. april 2017.

Lempede regler for bolig-
bytte
Karenstiden for boligbytte (dvs. den 
tid man skal have boet i sin lejlighed 
før man kan bytte sig frem til en an-
den lejlighed) blev i SAB sidste år 
ændret fra tre til to år. 

SAB har nu også besluttet at hæve 
loftet for antallet af personer pr. be-
boelsesrum fra maksimalt en til to 
personer, når beboere bytter bolig. 
Det betyder i praksis, at et par eller 
en enlig med et barn vil kunne flytte 
i en etværelseslejlighed.

Baggrunden for at lempe på reglerne 
er et forsøg på at hjælpe beboere, der 
har brug for at flytte i en billigere lej-
lighed, fordi de er ramt af kontant-
hjælpsloftet, men ikke har skrevet sig 
op på den interne venteliste.

Byttemuligheden er ikke særlig hyp-
pigt anvendt. I 2015 var der 20 tilfæl-
de af boligbytning, svarende til 4 % 
af alle udlejninger i SAB.

Det kan i denne forbindelse oplyses, 
at der kun er tale om at hæve bebo-
ermaksimum til to pr. rum ved bytte 
af lejemål. Ved delfremleje må antal-
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let af beboere stadig ikke overstige én 
person pr. rum, mens der ved almin-
delig udlejning slet ikke er fastsat et 
beboermaksimum på lejemål i Kø-
benhavns Kommune, så længe der er 
tale om én fælles husstand.

Effektiv drift
Organisationsbestyrelsen har ned-
sat et underudvalg, der skal arbejde 
med de effektiviseringer og besparel-
ser hele den almene sektor er blevet 
pålagt på udvalgte omkostningsom-
råder. Organisationsbestyrelsen har 
samtidig sat sig nogle mål for arbej-
det med effektiv drift:

• SAB har sparet 8,2 % på de af-
grænsede driftsudgifter i 2020 i 
forhold til udgifterne i 2014 

• Boligorganisationen yder sin re-
lative andel af besparelsen  

• Alle afdelinger har lavere drifts-
udgifter i 2020 end i årene før 

• Beboerne oplever en bedre bebo-
erservice

Udvalget skal arbejde med at sikre, 
at SAB opfylder sine målsætninger 
for effektiv drift.

Vinder af  
SAB-sjov

Vinderen af konkurrencen ”SAB-
sjov” i bladet fra februar 2017 er:

Matilda Mullins
Buskager 28, 3.tv.
2720 Vanløse

Præmien er på 300 kr. Tillykke!
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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 3. juli 2017
Mærk kuverten “SAB-sjov”.

C
O

PY
R

IG
H

T:O
LES

FO
R

LA
G

&
T

EG
N

EST
U

E
(2-2017)

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
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OPGAVE 4: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her:

OPGAVE 1:
Nyt og gammelt
Genstande skabt i dine
bedsteforældres tid, og
genstande skabt for over
tuinde år siden.

Marker med et kryds
hvilke fire der hører til
samme periode.

Ved email-svar må du
skrive hvad gen-
standen forestiller.

- for hele familien

OPGAVE 2: Tryllekunstnerens dyr.
Tryllekunstneren prøver at skjule sine dyr, men det
lykkes ikke helt for ham. Prøv om du kan genkende
nogle af dyrene, selvom du kun ser lidt af dem.
Skriv dyrenes navne på det hvide tæppe.

OPGAVE 3: Et knudereb.
Prøv om du kan se, hvor mange knuder der opstår,
hvis du holder fast ved A og trækker i rebet ved B.

Skriv antal knuder her:
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