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 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

 

Hvad vil vi?

Er altid et spørgsmål der arbejdes med i SAB, og som 
også var en del af temaet på det årlige SAB-seminar, 
som blev afholdt i september 2017.  

Regeringen har indgået aftale med BL om sparemå-
lene for den almene sektor, og SAB vil skulle bære sin 
del af dette.  

Derfor var det naturligt, at dette spørgsmål også var 
til debat på seminaret. Vi havde en god og saglig drøf-
telse på seminaret omkring vores drift, og hvilke mid-
ler der vil kunne tages i brug for at kunne nå driftsbe-
sparelserne. 
 

Vi drøftede bl.a. servicecentre, indkøb, brug af frem-
mede håndværkere og meget mere.  

Organisationsbestyrelsen vil tage alle bemærknin-
gerne med sig i det videre arbejde, både i forhold til de 
udmeldte besparelser, men også i forhold til udarbej-
delsen af vores næste målsætningsprogram, som skal 
vedtages på repræsentantskabsmødet i januar 2018.  

Det er også valgår til de kommunale og regionale råd. 
Her skal der lyde en opfordring til at huske at stemme 
– og det gør vel ikke noget, hvis man finder nogen at 
stemme på, som går ind for almene boliger.   
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KORT NYT

Følg SAB på 
facebook

SAB har indgået en samarbejdsaftale 
med den private developer Calum 
A/S om at opføre 251 ungdomsbo-
liger lige ved siden af DR-Byen på 
Amager. Grunden har fået navnet 
Eksercerpladsen.

Byggeriet begyndte midt i 2016 og 
er nået langt. Huset består af en pri-
vatejet p-kælder og erhvervsarealer i 
stueetagen, SAB’s  ungdomsboliger 
på 1.-5. etage og private penthouse-
lejligheder på toppen. I starten af 
november 2017 fejres rejsegilde, hvor 
blandt andre overborgmesteren vil 
deltage. 

Byggeriet forventes færdigt og klar til 
udlejning fra studiestart - det vil sige 
fra september 2018.

Ungdomsboliger på
Eksercerpladsen

SAB er på facebook. Her kan du føl-
ge med i nyheder fra dit boligselskab 
og dialog om, hvordan SAB skal pri-
oritere arbejdet fremadrettet. 

Nyt driftssamarbejde mellem Falsterbo og 
Husum Vænge

Til venstre: Husum Vænge. Til højre: Falsterbo. Øverst: Eksercerpladsen

Afdelingsbestyrelserne i Falsterbo 
og Husum Vænge har nu besluttet at 
indgå i et driftssamarbejde, hvormed 
de bliver til SAB’s driftsfællesskab 
nummer 14. Formålet med et drifts-

samarbejde er at anvende afdelinger-
nes ressourcer mere rationelt, og er 
dermed et værktøj til både at holde 
huslejen i ro og samtidig øge beboer-
servicen i afdelingerne.

To numre om året

SAB-bladet udkommer fremover kun 
to gange om året. Næste gang du fin-
der SAB-bladet i din postkasse er i 
april 2018.

Hvad vil vi?

�
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          Tekst og foto: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk
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Lyset strømmer ind fra vinduer og døre 
i gavllejligheden tæt på Damhusengen 
i Vanløse, og fra stuen er der udgang til 
en velplejet have med en græsplæne, 
der strutter glædesstrålende efter som-
merens vandmængder, tre små terrasser 
og blomster i krukker.

”Min mor skrev mig op i SAB, da jeg 
var syv år, så jeg var heldig, der var en 
bolig til mig, da jeg havde brug for det. 
Jeg boede de første to år i en lille tovæ-
relses sammen med min ældste søn, og 
blev ret glad, da jeg fik tilbudt denne 
her lejlighed på den interne venteliste.”
Glæden fik dog et skår, da Karina så 
boligen, der var voldsomt misligholdt. 
Ødelagte gulve, smeltede korkfliser på 
væggene og ulovlige trælofter. Men hun 
smøgede ærmerne op og gik i gang. 

Gennem tiden er hele lejligheden sat i 
stand og er i dag så tydelig en del af sin 
beboers karakter, at det virker som om, 
Karina er vokset sammen med sin bolig.  
Boligen er holdt i dueblåt og hvidt i

romantisk stil, og på vægge og hylder 
hænger Karinas egne (blå) fotografier 
og malerier. Det er næsten som at træde 
ind i et eventyr. ”Jeg går tit på loppe-
marked, og må lige tjekke hver gang, 
jeg falder over noget, der har min lyse-
blå farve.” 

Karina er freelance fotograf, så hjemmet 
er også hendes arbejdsplads. Ved et lille 
bord, tæt på havedøren eller i sin høje, 
hjemmebyggede seng med vindue ud til 
de grønne områder, sidder hun i time-
vis og redigerer billeder. ”Jeg kan rig-
tigt godt lide at være her. Det er et godt 
sted at samle energi, inden jeg går ud i 
verden… for det holder jeg også af. Og 
heldigvis er Vanløse så tæt på alting, at 
jeg ikke behøver en bil.”

I haven står Karinas cykel i et lille cy-
kelstativ. Den bruger hun flittigt, når 
hun skal ud til sine kunder eller nogle 
af de mange andre ting, hun er involve-
ret i.

Et eventyr i dueblåt og grønt

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

”Her er grønt, smukt og stille – det er vidunderligt, og jeg elsker 
at bo her.” Karina Blicher har boet 27 år i Lønstruphuse, heraf de 
seneste 25 i sin nuværende, treværelses lejlighed.

 
Hvis hun ikke sidder ved sit arbejdsbord i 
hjørnet af stuen, kan Karina godt lide at 
sidde i sengen og arbejde.

MIT HJEM ER MIT SLOT

I denne serie inviterer en beboer 
indenfor i sit hjem og fortæller 
hvorfor, hun eller han er så vild 
med at bo netop her.

Er du også vild med dit 
hjem?
Vi er helt afhængige af læserne 
i denne serie om skønne hjem. 
Skriv til os hvis du har lyst til at 
åbne dit hjem og fortælle lidt om, 
hvorfor du bor, som du gør. Så 
kvitterer vi med en æske choko-
lade. Send en e-mail til Annette 
Sadolin, asa@kab-bolig.dk (over-
skrift i emnefelt: Mit hjem er mit 
slot)
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Seminarbussen gik lørdag morgen til 
Farum Midtpunkt, hvor deltagerne 
blev inviteret indenfor i den nye ser-
vicecentral. Her er ejendomskontor 
og beboerlokaler bygget om, så de 
kan anvendes af både ansatte og be-
boere på alle tider af døgnet. Om-
bygningen har givet væsentlig bedre 
plads, mere lys og adgang til bedre 
faciliteter i form af mødelokaler, 
køkken, toiletter og en terrasse, som 
er fælles for alle. Adgangen til loka-
lerne styres med nøglebrikker og fol-
dedøre.

To beboervalgte fra Farum Midt-
punkt, Hans Laustsen og Berit Sand-
feld, viste rundt og fortalte bl.a. 
hvordan ejendomskontoret og bebo-
erdemokratiet før havde hver sit lille 
køkken, hvor de sad og stuvede sig 
sammen. Nu deles de om al pladsen 
og har bl.a. fået et stort dejligt fælles-
køkken.

I Farum besøgte SAB desuden et af 
de to nye seniorbofællesskaber, der er 
blevet skabt plads til forbindelse med 
en større renovering af Farum Midt-
punkt.

Besøg i et driftsfællesskab
Fra Farum gik turen til Lejerbos af-
deling Klostergården i Hillerød, hvor 
tre beboervalgte og to ansatte kun-
ne fortælle, hvordan et driftsfælles-
skab mellem 11 afdelinger med op til 
20 kilometers afstand har skabt stor 
tilfredshed blandt både beboere og 
medarbejdere. 

Spørgsmålene regnede ned over vær-
terne: Bruger I ikke meget tid på kør-
sel? Har I tid til at hjælpe de ældre? 
Hvordan er kvaliteten? Hvori ligger 
besparelsen? Skal man ikke skifte ud 
i personalet? 

En del af successen med driftsfæl-

Input til SAB's nye kurs
Afdelingsbestyrelserne i SAB er hvert år inviteret på seminar, 
hvor der sættes fokus på aktuelle temaer. SAB-seminaret havde 
dette år særligt fokus på nye de tider i den almene boligsektor: 
Effektivisering, nye strukturer og digitalisering.

lesskabet består i, at man udnyt-
ter de ansattes håndværksmæssige 
kompetencer meget bedre, fortalte 
Bo Dalgaard som netop er skiftet 
fra Lejerbo til en stilling som drifts-
chef i SAB. Der udføres langt flere 
håndværkeropgaver af funktionæ-
rerne. Ifølge driftschefen har det gi-
vet en besparelse på mellem 10-15% 
på håndværkerregninger. Også be-
boerservicen opleves som markant 
forbedret, fordi der er oprettet et cal-
lcenter, som besvarer alle telefoniske 
henvendelser og sørger for at sende 
opgaverne ud til de relevante medar-
bejdere. Et sidste nøgleord i succes-
sen er dygtig planlægning, kortlæg-
ning af de arbejdsopgaver, der skal 
udføres og en aktiv skelnen mellem 
akutte og ikke-akutte opgaver. 

           Tekst og foto: Anne Mette F. Svendsen og Oliver K. Saltoft

Berit Sandfeld (tv.) viste rundt 
i Farum Midtpunkt og fortalte 
om de store forandringer af ude-
arealerne.�



Gæsterne fra SAB sidder her i servicecenterets storrum, der både fungerer som ind-
gangsparti med infoskærm, mødelokale og dagligt opholdsrum for beboere og an-
satte.

�

driftssamarbejde op at stå i de enkel-
te lokalområder i SAB.

SAB ś næstformand Frank Sass satte 
fokus på de udfordringer SAB mø-
der i sine byggerier i disse år og pe-
gede på de muligheder, der kan ligge 
i at udvide de eksisterende afdelinger 
(fortætning) og gentage byggerier i 
stedet for at tegne nyt hver gang.

Til sidst fik seminarets deltagere mu-
lighed for at quizze med i et oplæg 
om, hvordan den digitale udvikling 
præger landet, borgerne og de al-
mene beboere. Oplægget satte også 
fokus på, hvordan brugen af de digi-
tale medier kan styrke det lokale fæl-
lesskab og hvordan digitale løsninger 
kan give en bedre service. 

�

Input til fremtiden
Traditionen tro foregik selve semi-
naret på Klinten i Rødvig på Stevns. 
Her lagde SAB ś formand, John B. 
Sørensen ud med at fortælle om den 
retning SAB bevæger sig i. Delta-
gerne diskuterede indtrykkene fra 
busturen og kom med inputs til, 
hvad der skulle til for at få et tættere 

Det fungerer rigtig, rigtig 
godt. Det, der har været 
svært, er at lære bebo-
erne, at de skal ringe ind 
til callcenteret stedet for at 
standse ejendomsfunktio-
næren eller henvende sig 
til formanden om at lyset 
er gået ud. I dag kan man 
ringe hver dag mellem 
8-14 og tale med et men-
neske - ikke en telefonsva-
rer.
– Hanne Elbrandt, formand for  

Klostergården

En ny grøn sti løber på tværs af 
blokkene i Farum Midtpunkt. 
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spand stod ved døren. Madaffald er 
jo det letteste at sortere. Det er bare 
ned i spanden med det,” siger Malene 
begejstret. Hun er overbevist 
om nødvendigheden af at kildesor-
tere affaldet. 
 
”Selvfølgelig skal vi sortere vores af-
fald, så det kan genbruges. Vi har så 
mange miljømæssige udfordringer – 
her kan vi selv gøre en forskel.” 

Som mange andre, der bor i lejlighed, 
har Malene begrænset plads i køk-
kenet. Hun har valgt at have spanden 
stående oppe på køkkenbordet – det 
gør det både hurtigt og let at bruge 
den, når der laves mad. 

Det grønne affald giver energi
Din affaldssortering har fået en ekstra spand – nu skal bioaffald 
blive til ny energi 

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

43 % af indholdet i din affaldsspand 
er madaffald – såkaldt bioaffald. Det 
svarer til, at en gennemsnitlig hus-
stand producerer cirka 3,5 kilo bio-
affald om ugen. Så det batter, hvis 
vi kan genbruge netop denne type 
affald. Det sorterede bioaffald kan 
nemlig omdannes til biogas.
 
Alene i København er der omkring 
300.000 husstande, og de fleste har 
nu fået en grøn biospand. En af dem 
er Malene Christensen i Saxobo på 
Vesterbro, og hun kan næsten ikke få 
armene ned. 

Spanden på bordet
"Endelig, tænkte jeg, da den grønne

Test din viden om 
bioaffald – hvad 
skal ned i den 
grønne biospand? 

1. Jord (nej)
2. Rester af kød (ja)
3. Råt madaffald (ja)
4. Dyrestrøelse (fx kattegrus)   

(nej)
5. Madaffald i emballage (nej)
6. Brugt køkkenrulle (ja)
7. Potteplanter (nej)
8. Rester af fisk (ja)
9. Æggeskaller (ja)
10. Sovs og fedt (ja)
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Undgå lugtgener 

• Bind knude på posen
• Stil så vidt muligt bio-

spanden i skygge
• Brug to poser, hvis affald- 

et er tungt og vådt
• Lad den ikke stå for 

længe i køkkenet – tøm 
den hver-hver anden dag

Den grønne spand står på køkken-
bordet, så Malene kan nå den  
under madlavning.

”Jeg bryder mig ikke om at have af-
fald stående inde i et skab. Der bliver 
så nemt beskidt,” forklarer Malene. 
Hun har derfor købt nogle smarte 
metalspande til det øvrige affald, der 
står under vinduet, hvor der er pin-
ligt rent.

Luk skakten
Ikke alle har taget lige så godt i mod 
den nye biospand som Malene. 
 
”Der er mange beboere, der ikke sor-
terer deres affald overhovedet. Heller 
ikke i den nye biospand,” konstaterer 
Finn Werner, der er driftsleder for 
flere boligafdelinger på Amager.  
 
Ifølge ham er en af grundene, at det 
for let at lade være. Rigtigt mange 
boligafdelinger har affaldsskakte i 
trappeopgangen, og der er intet nem-
mere end at smide alt sit affald ned i 
skakten. 
 
 ”Mit bud er, at der er 60-70 % større 
chance for at få sorteret affaldet, hvis 
skaktene blev lukket,” siger driftsle-
deren.

1 kg kartoffelskræller 
indeholder energi nok 

til 33 timers lys
 

�
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Hverdagens helte: Medarbejderne fra tre andre boligafdelinger var 

ikke mange minutter om at slå til, da de hørte om en kollega i nød.

Underbemandet og en boligafdeling der virkelig trænger 
til en indsats. Det er Mikkel Bank-Mikkelsens uheldige 
situation, da han på en klar sommerdag står og kigger 
rundt i Stefansgård på Nørrebro, hvor han er driftsleder-
assistent. Der er graffiti på træværket, de grønne områder 
trænger til pleje, der skal fældes træer og klippes hække, 
kælderdøre skal repareres, og på kontoret ligger to-do li-
ster i stakke på skrivebordet. Mikkel sukker og kigger på 
sin praktikant. Der er kun de to om alle opgaver.  

Men hans chef har heldigvis blik for problemet.
”Vi var desværre kommet i den situation, at driftslederen 
med kort varsel var fratrådt. Det gav Mikkel nogle store 
udfordringer, da han nu stod alene med ansvaret for alle 
de forskellige opgaver, der er,” fortæller driftschef Adam 
Vangtorp efterfølgende. Han sidder til dagligt på kontoret 
i KAB og har ikke langt fra ord til handling.

Fælles skalle
En onsdag morgen i slutningen af juni er de tidligste mor-
genfugle blandt beboerne vidne til hektisk aktivitet i går-
den. Der slæbes stiger og containere frem, og nogle – for 
beboerne ukendte mennesker i arbejdstøj – er allerede i 
gang med at male et skur. I alt otte af Mikkels kollegaer 
fra andre boligafdelinger tropper op for at give den nød-

Solidaritet giver boligafdeling 
et løft
Når nøden er størst, kan hjælpen være nærmest. Det var den i 
hvert fald for Mikkel Bank-Mikkelsen, da han stod alene med 
arbejdet i Stefansgård

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

Selvfølgelig er vi solidariske overfor 
en kollega, der har brug for hjælp.
– John Lindevang, driftsleder fra Fynshuse

�
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stedte driftslederassistent en hånd. Alle boligafdelinger 
i SAB er nemlig samlet i teams, der indbyrdes har et tæt 
samarbejde. Det betyder bl.a. at de kan hjælpe hinanden 
ved fx sygdom. 

”I teamet valgte vi at lave en solidaritetsdag i Stefans-
gård. Medarbejdere fra tre andre boligafdelinger og jeg 
selv trak i arbejdstøjet og gav den en skalle,” forklarer 
Adam Vangtorp. Han tilføjer, at ikke alene kom Stefans-
gård til at se fantastisk ud, det styrkede også det gode 
samarbejde i gruppen. 

Et tiltrængt løft
Mikkel Bank-Mikkelsen har aldrig tidligere i sine 16 år i 
SAB haft brug for hjælp. Men den solidariske indsats var 
i den pressede situation uundværlig.
”Det har betydet rigtigt meget for både mig og afdelin-
gen, at kollegaerne mødte op for at give en hånd. Det 
sætter jeg stor pris på,” konstaterer han.
Og det gør beboerne nok også, for det gav deres udearea-
ler et tiltrængt løft.

Det fik medarbejderne udrettet i 
fællesskab: 

• Genbrugsstationen malet
• Stor jordbunke flyttet
• Plankeværk mod børnehave malet
• Træ fældet
• Buske beskåret
• Pumper på kælderdøre efterset
• Kroge til cykelrum opsat
• Oprydning og rengøring i vaskeri
• Opfølgning på administrativt arbejde på 

kontoret 
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Beboerne i Sjællandshuse fik tilbud 
om en altan, da afdelingen stod over-
for et stort projekt om udskiftning af 
vinduer og isolering af gavle.
Det valgte 77 beboere ud af 266 af 
tage imod. Conny Worch er en af de 
beboere, som i dag nyder det nye ude-
rum.
”Det giver jo livskvalitet. Jeg kan gå 
og rode med blomsterne, sidde og læse 
en god bog og sludre med naboerne,” 
siger hun og viser sin storblomstrende 
altan frem, hvor pelargonier, nelliker, 
passionsblomst og bougainvillea opta-
ger en stor del af  pladsen. 
Prisen for en plads i solen på privat 
altan er 500 kr. i månedlig huslejestig-
ning. 
”Da vi fik tilbuddet, tænkte jeg, om 
jeg kunne få råd til det. Men jeg lever 
jo et pensionistliv, hvor jeg ikke bru-
ger så mange penge, så jeg slog til,” 
siger Conny.

”Stearinlysene stod og blafrede i vin-
dueskarmen. Der kom dug på ruder-
ne, og jeg måtte trække i ekstra trøjer 
om vinteren. Nu er indeluften helt an-
derledes, og jeg kan holde varmen”.
Selvom resultaterne nu nydes af be-
boerne, så har projektet ikke været 
gnidningsfrit. Selve byggeprocessen 
i Sjællandshuse har været forbundet 
med udfordringer, som nu granskes i 
en evaluering. Det skriver SAB-bladet 
mere om, når evalueringen er afslut-
tet. 

Altan eller ej – beboernes valg
Beboerne i Sjællandshuse i Sydhavnen fik valget om at få altan 
mod en ekstra huslejestigning 

  Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

Den valgfri altanløsning giver husets 

facade et spændende udtryk. De nye 

og større vinduer øger lysindfaldet i 

boligerne.  

Conny Worch er begejstret for sin nye altan og for den skønne, grønne udsigt over 
Vestre Kirkegård. Hun har boet 25 år i Sydhavnen og kalder kvarteret ’en hyggelig 
provinsby’. 

�

FAKTA om projektet 
i Sjællandshuse 

• De gamle plastvinduer er 
udskiftet med nye, større 
vinduer i træ/alu 

• Udvendig gavlisolering 
har løst problemer med 
fugt og kuldebroer

• Tilvalg af altaner mod 
ekstra huslejestigning

• Byggetid: Et år og tre 
måneder (august 2015 – 
oktober 2016)

• Samlet pris: ca. 60,1 mio. 
kr.

 

Når Conny lige skulle regne på knap-
perne, var det også fordi beboerne al-
lerede var varslet en huslejestigning 
på ca. 500 kr. på grund af projektet 
om nye vinduer og gavle. Det vil sige 
en samlet stigning på ca. 1.000 kr.
”Jeg har naboer, som har været nødt 
til at sige nej på grund af den samlede 
stigning,” forklarer Conny. 

Slut med træk og fugt
Alle beboere har imidlertid fået glæde 
af vindues- og gavlprojektet. Og for 
beboerne i gavlboligerne var renove-
ringen særlig tiltrængt. Conny bor i en 
gavlbolig og kan fortælle om proble-
mer med træk og fugt:

�
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  Af Anne Mette F. Svendsen, chefkonsulent og John B. Sørensen, formand           

Vinder af SAB-sjov

Vinderen af konkurrencen ”SAB-
sjov” i bladet fra maj 2017 er: 
 
Simon Sølvason
Strandlodsvej 47, 9.tv.
2300 København S

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

Tre boligafdelinger modtog i januar priser for deres indsats for at 
skabe fællesskab. Hvad gik pengene til? 

SAB støtter fællesskaber

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

Abildgården brænder for 
fællesskabet
Boligafdelingen Abildgården på 
Amager modtog den første fælles-
skabspris på 25.000 kr. for en stribe 
sociale initiativer. Afdelingen har 
bl.a. arbejdet med at tage godt imod 
nye beboere, fællesspisninger og at 
rumme psykisk syge beboere i afde-
lingen.
”Det var ikke gået uden de frivillige. 
Vi har nogle ildsjæle her i afdelingen, 
som jeg har den dybeste respekt for,”, 
siger Klaus Lynghøft Nielsen, for-
mand for boligafdelingen. Ud over 
de syv bestyrelsesmedlemmer er der 
otte-ni frivillige beboere, som hjæl-
per med at arrangere fester og fælles 
aktiviteter. Bestyrelsen har opfordret 
beboerne til at komme med ideer til, 
hvad fællesskabsprisen skal bruges 
til, og der er stadig mulighed for at 
byde ind. Foreløbig er det vedtaget at 
bruge en del af prisen til at indkøbe 
en popcornmaskine og en slushice-
maskine, som afdelingen kan have 
glæde af til de mange fællesarrange-
menter.
”Vi vil også gerne have inspiration 
til, hvordan vi kan udvikle vores 
grønne oase i gården, derfor overve-
jer vi at bruge en del af pengene på at 
invitere en landskabsarkitekt på be-
søg. Folk bruger gården, men vi vil 
gerne have endnu flere ud fra lejlig-
hederne,” forklarer Klaus Lynghøft 
Nielsen.  

’Happy Hour’ og humor i 
Jyllandshuse 
Boligafdelingen Jyllandshuse i Van-
løse modtog den anden fællesskabs-
pris på 15.000 kr. for et stort en-
gagement i kampagnen 'I dag er vi 
fucking flinke'. Afdelingen tog ini-

tiativ til 'Happy Hour' i vaskeriet og 
til en humoristisk kampagne for at få 
alle i området til at fjerne hundeef-
terladenskaber.

"Vi er glade og stolte. Det er dejligt at 
få sådan en påskønnelse af SAB. Vi 
har planer om at bruge pengene på 
en fastelavnsfest for alle beboere. Så 
vidt vi ved, har der aldrig været af-
holdt fastelavnsfest her i bebyggelsen. 
Vi håber at både børn og voksne vil 
komme udklædt,” siger Lisa Teruel, 
formand for boligafdelingen.

Madklub i Vesterbo
Boligafdelingen Vesterbo i Køben-
havn V modtog 10.000 kr. Den lille 
afdeling med 48 boliger fremhæves 
for sin evne til at fastholde en mad-
klub, hvor ca. 30 beboere spiser sam-
men en gang om måneden.

"Pengene står endnu uberørt på kon-
toen, fordi vi gerne vil bruge pengene 
på en blivende ting, som vi kan have 
glæde af i længere tid. En af ideerne 

er at købe nye borde til vores fæl-
leslokale. De gamle borde er slidte 
og vakkelvorne," siger Frank Larsen 
formand for Vesterbo. 

Fællesskab er en af vores 
vigtigste værdier i SAB. 
Derfor har vi som organi-
sation indstiftet en ny pris, 
der sætter fokus på fæl-
lesskab, og at vi selv hver 
især kan gøre en positiv 
forskel i vores afdeling.
– John B. Sørensen, formand for 

SAB 

Fællesskabspriserne 
uddeles fremover hvert 
år på SAB's repræsen-
tantskabsmøde i januar
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Nyt fra bestyrelsen
  Af Anne Mette F. Svendsen, chefkonsulent og John B. Sørensen, formand           

Siden udgivelsen af det sidste num-
mer af SAB-bladet har der været af-
holdt to ordinære organisationsbe-
styrelsesmøder den 16. juni og den 
18. september 2017.

SAB på facebook
Som nogen måske har lagt mærke til 
er SAB kommet på facebook under 
”SAB – boliger for alle i hovedsta-
den”.

Facebooksiden er en mulighed for at 
gøre opmærksom på organisationens 
begivenheder, som beboere og be-
boervalgte kan deltage i. Den skal bi-
drage til at profilere SAB og gøre det 
nemt for beboerne at følge med i og 
kommentere forskellige aktiviteter og 
mærkesager. 

Facebooksiden har siden oprettelsen 
1. juni 2017 fået 133 facebookbrugere, 
som følger siden, men der er plads 
til mange flere, så gå endelig ind på 
”SAB – boliger for alle i hovedsta-
den”.

SAB giver tilskud til sommer-
ophold for beboere
KAB har gennem de seneste mange 
år arrangeret to sommerophold for 
beboere - et for familier og et for se-
niorer. I år gik familieopholdet til 
Helsingør ferieby og senioropholdet 
til Nørre Nissum seniorhøjskole. I alt 
39 SAB beboere deltog i de to ferie-
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ophold med tilskud fra SAB og Ar-
bejdsmarkedets Feriefond. Tilskud-
dene betyder bl.a. at en familie på 
kontanthjælp kan komme på ferie for 
100 kr. pr. person. 
SAB har besluttet også at yde tilskud 
til næste års sommerophold.

Boligpolitiske budskaber i et 
kommunalt valgår
BL’s 1. kreds ønsker at bruge valgåret 
til at sætte gang i den boligpolitiske 
debat og sætte fokus på de almene 
boligers bidrag og forventninger til 
Københavns kommuner.

SAB har blandt andet bedt om, at der 
bliver sat fokus på problemerne med 
at få byggetilladelser og byggesager 
til at hænge sammen økonomisk.

Der afholdes en paneldebat med 
kommunale politikere fra Køben-
havn i KAB ś kirkesal, Studiestræde 
38 den 25. oktober 2017 kl. 17. 

Brug af vedligeholdelseskon-
tomidler i opsigelsesperioden
SAB besluttede for nogle år tilbage 
at gennemføre et forsøg, der åbner 
for mulighed for, at afdelingerne kan 
udføre almindelig vedligeholdelse i 
et lejemål mellem to udlejninger og 
trække penge fra lejemålets vedlige-
holdelseskonto til formålet. Vedlige-
holdelseskontoen lukker normalt i, 
når en lejer opsiger lejemålet, så leje-
ren ikke længere kan trække på kon-
toen. 

Med den nye ordning kan afdelin-
gen vælge at trække på kontoen, hvis 
man vurderer, at der er et behov. 
Men det kan fortsat kun ske til for-
mål, der hører under kontoens an-
vendelsesområde, nemlig hvidtning, 
maling og tapetsering og lettere gulv-
behandling. En anden forudsætning 

er, at der står minimum tre års hen-
læggelser tilbage på vedligeholdelses-
kontoen til den nye lejer.

Formålet er at sikre vedligeholdel-
sen af lejemålene og samtidig passe 
på huslejen. En sidegevinst er, at bo-
ligerne fremstår pæne for en ny ind-
flytter. 
                                                                                   
Ordningen har fungeret i 1½ år, hvor-
efter den er blevet evalueret meget 
positivt. På det seneste organisati-
onsbestyrelsesmøde i september 2017, 
besluttede organisationsbestyrelsen 
at gøre ordningen permanent.
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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 Fredag den 1. december 2017
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
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OPGAVE 2: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her:
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OPGAVE 1:
Hvor mange helt ens?
Blandt disse blandede frugter er der nogle
som er fuldstændig ens. Prøv om du kan
markere med et kryds over, eller en streg
imellem, dem der er ens
Numrene er en hjælp til dig,
der besvarer over email.

OPGAVE 4:
To manglende Smiley?
Prøv om du kan tegne øjne og mund på de to
manglende Smeley’s. Vær opmærksom på, at
der er et system hvorefter de er anbragt.
Ved besvarelse over email kan du bruge 
betegnelserne “Glad, Ligeglad, Sur”.

Børnene gik ind i grotten for at
sælge sand, som man kunne
strø på gulvet. Der lød musik 
og korsang henne fra hjørnet, 
hvor der også var et lille vin- 
due. Der var et farligt griseri,
for ingen havde lyst til at gøre 
rent.

OPGAVE 3: Den gemte dyr
I den lidt sære tekst gemmer der sig ca. ti forskellige
dyr og fugle. Prøv om du kan finde dem, og slå en
streg under.Ved besvarelse pr. email bør dyrenes
navne blot nævnes.
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