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 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

 

Pas på huslejen
Et emne, der fyldte i beretningen på repræsentant-
skabsmødet i år, var ’Pas på huslejen’.

Jeg sagde i sidste års beretning, at Finansministeriet 
har øje på de almene boligselskaber. Og det må vi sige 
ja til. Der er blevet indgået en aftale mellem regerin-
gen, KL og BL om, at der skal spares på driften i 2014-
2020 med i alt 1,5 mia. kr., svarende til 8,2 % af drifts-
udgifterne. 

SAB ś forholdsmæssige andel vil være ca. 22 mio. kr. 

Det er i forbindelse med aftalen blevet præciseret, at 
det er boligorganisationen, der har ansvaret for afde-
lingernes drift, og at det er boligorganisationens an-
svar at analysere driften og opstille mål for effektivi-
sering.

Dette er en proces, som vi vil foretage i samarbejde 
med afdelingerne, og derfor har organisationsbestyrel-
sen besluttet, at alle afdelinger får udarbejdet en 360° 
analyse, som vil blive benyttet som udgangspunkt. 
Analysen indeholder:
• En beskrivende del
• En analysedel 
• Anbefalinger som er prissat

Der vil være en række anbefalinger, men det er anbefa-
linger, og vil skulle drøftes lokalt.    

Det tyder på, at nogle af de generelle anbefalinger vil 
være:
• Fælles ejendomskontorer
• Fælles indkøb 
• Affaldshåndtering

Så nu er det på med arbejdstøjet, så vi kan komme i 
gang med arbejdet.  
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Pas på huslejen

Som vinterbader og kajakentutiast er 
Bent også blevet bebyggelsens livred-
der. Han har bl.a. reddet ting, som 
børn taber i vandet, og en svane fil-
tret ind i et net. En vintermorgen sker 
det, at Bent passerer en håndvær-
ker, som over telefonen forklarer sin 
mester, at han har tabt sine nøgler i 
vandet. ”Jeg kan da hoppe i og hente 
dem.” siger Bent henkastet, hvorefter 
håndværkeren desorienteret pauser 
sin samtale og takker ja til hjælpen.

Bent og hustruen Maibritt har boet i 
Teglværkshavnen siden bebyggelsen 
blev opført i 2007. 

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 31. marts 2017. Gaven 
til den søde nabo er en Smart-
box (cafébesøg) til en værdi af 
300 kr.
Redaktionen vælger ’Den søde 
nabo’ blandt de indkomne for-
slag. Vi kontakter dig, kom-
mer ud til jer med gaven og 
tager et billede af jer sammen 
til det næste nummer af SAB-
bladet.

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

Den søde nabo

Han spreder godt 
naboskab omkring 
sig med sin rolige, 
hjælpsomme og imø-
dekommende være-
måde. Og så er han 
Teglværkshavnens 
livredder. Bent 
Abildtrup modtager 
dette nummers gave 
til den søde nabo

VIND
et cafébesøg 
til din søde 

nabo

Klokken er otte og Teglværkshavnen 
i Sydhavnen ligger hen i december-
mørke. Bent Abildtrup er netop hop-
pet i vandet fra kajen for at tage sin 
daglige morgendukkert. Boligafde-
lingen er bygget delvist på et beton-
dæk i vandet, så der er ikke mere end 
et par trin fra boligen til det kolde 
kick. Bent er hurtigt oppe igen og 
vinker til Anja Kuhlbrodt og Emma 
Fleming – to naboer, som står klar til 
at overraske ham med en ’Sød nabo’-
gave. 
”Naboer som Bent beriger vores 
hverdag og gør naboskab lettere. At 
møde ham om morgenen smilende i 
badebukser ved minusgrader giver 
god karma resten af dagen,” konsta-
terer Anja.  

I følge naboerne viser Bent på mange 
måder, at han tænker på andre men-
nesker og sætter pris på fællesskabet. 
Han er åben, hjælpsom og rummelig 
og på talefod med alle. 
Bent bliver rørt over de pæne ord og 
siger smilende: ”Det er jo ikke noget, 
jeg tænker over. Det er bare sådan 
jeg er.” 
Emma forklarer, at Bent også klarer 
de små gnidninger, der kan være mel-
lem naboer: ”Han forstår at tage ting 
op på en god måde. Folk lytter til 
Bent, fordi han forstår at gå i dialog 
med dem.”
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Beboere ankom i en lind strøm til kirkesalen i KAB i 
Studiestræde og fandt vej til en plads ved et af bordene. 
Straks tog snakken fart, for mange af de 83 repræsentan-
ter kender hinanden derhjemmefra eller har mødt hinan-
den før. 

Formand for SAB, John B. Sørensen, fortalte om året, 
der gik. Han fremhævede blandt andet det spændende 
nybyggeri ’Eksercerpladsen’ i Ørestad på Amager, hvor 
SAB i samarbejde med en privat entreprenør bygger 
ungdomsboliger. Han fortalte også om de omstændelige 
forhandlinger med Københavns Kommune, der skal til, 
forud for at SAB kan komme i gang med andre planlagte 
nybyggerier.

I år arbejder SAB med, hvordan der kan spares penge i 
driften af afdelingerne. Det er nødvendigt, sagde John B. 
Sørensen, fordi regeringen, KL og BL – Danmarks Al-
mene Boliger har indgået en aftale om, at hele den alme-
ne sektor skal spare godt otte procent på driften i perio-
den 2014-20. Det krav skal SAB – i tæt samarbejde med 
afdelingerne – være med til at opfylde.

Ny næstformand
SAB’s mangeårige næstformand, Kjeld Poulsen, genop-
stillede ikke, og Frank Sass blev valgt som ny næstfor-
mand. Frank Sass bor og er formand for afdelingsbe-
styrelsen i boligafdelingen Herlev Åhuse i Herlev og har 
været medlem af organisationsbestyrelsen siden 2010.

”Jeg vil prioritere det politiske arbejde, hvor vi udfordrer 
politikerne på Christiansborg og på rådhuset for at æn-
dre vilkårene for at bygge alment. Jeg er også optaget af 
at sikre de bedst mulige renoveringer af vores boliger,” 
siger Frank Sass.

Stig Torp Kaspersen blev desuden genvalgt til organisa-
tionsbestyrelsen for to år, Ole Lagoni blev valgt for et år 
og Bjørn Olsen og Jeanette Staudorf blev valgt som nye 
medlemmer for en to-årig periode.

Mere om repræsentantskabsmødet
Se referat fra repræsentantskabsmødet på hjemmesiden 
sab-bolig.dk fra den 2. marts. 

Repræsentanter mødes om SAB

Godt humør og en stor lyst til at debattere prægede SAB’s repræ-
sentantskabsmøde den 26. januar. 2016 blev sat under lup, kursen 
blev sat for det nye år, og SAB fik ny næstformand

 Tekst og foto: Gry Abrahamsen, gab@kab-bolig.dk

 Tekst: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk; Foto: Gry Abrahamsen

Om repræsentantskabet
Repræsentantskabet er den øverste myndighed i 
SAB og består af beboere fra boligafdelingerne. 
Alle afdelinger har ét medlem og yderligere ét med-
lem pr. påbegyndte 100 boliger. I praksis har alle 
afdelinger derfor mindst to medlemmer, og jo stør-
re en afdeling er, jo flere medlemmer har den.
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Pris på fællesskabet
Der er sat kontant pris på det gode fællesskab i SAB

 Tekst: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk; Foto: Gry Abrahamsen

�

Et godt bomiljø er meget mere end tag over hovedet. Fæl-
lesskab og gode naboer giver tryghed og god stemning og 
dermed større glæde ved at bo, hvor man gør. Derfor har 
SAB stiftet en fællesskabspris, der skal hylde nogle af de 
mange initiativer, de frivillige står for rundt om i boligaf-
delingerne. Initiativer der netop er med til at styrke fæl-
lesskabet.
SAB Fællesskabspriserne blev uddelt for første gang på 
SAB’s repræsentantskabsmøde den 26. januar og vil også 
fremover blive uddelt hvert år i januar.

Den 1. fællesskabspris er på 25.000 kr. og 
går til Abildgården, fordi den relativt nye afde-
lingsbestyrelse på forbilledlig vis har kastet sig ind i det 
sociale arbejde i afdelingen på mange fronter. De har 
bl.a. udnævnt repræsentanter til at tage godt imod nye 
beboere, etableret fælles højbede, taget initiativ til fælles-
spisning og ikke mindst engageret sig i projekt ’Mig og 
min nabo’, der arbejder på at rumme de psykisk sårbare 
beboere i boligafdelingerne.

”Det er helt fantastisk – vi er utroligt stolte. Vi har lagt 
en masse energi og tid i at få aktiviteterne op at køre. Det 
kan kun lade sig gøre, fordi der er så mange aktive frivil-
lige,” siger formand Klaus Lynghøft Nielsen og tilføjer, 
at pengene skal gå til flere beboeraktiviteter.

Den 2. fællesskabspris er på 15.000 kr. og 
går til Jyllandshuse, fordi de engagerede sig aktivt 
i ’Fucking Flink-kampagnen’, hvor både afdelingsbesty-
relse og ejendomskontor har været meget opfindsomme 
og aktive. Der blev bl.a. arrangeret en ’Vaskerifest’ med 
kage og gratis vask og iværksat en humoristisk kam-
pagne mod hundeefterladenskaber.
”Det er da fantastisk. Vi er meget glade og stolte,” siger 
formanden Lisa Teruel. 
Bestyrelsen har endnu ikke bestemt, hvordan pengene 
skal bruges, så beboerne får mest muligt ud af det. Men 
Lisa fremhæver en ting:
”Uden vores fantastisk dygtige folk på ejendomskontoret 
kunne ingen af vores aktiviteter lade sig gøre. De er en 
stor del af alle aktiviteter, vi sætter i gang.”

Den 3. fællesskabspris er på 10.000 kr. og 
går til Vesterbo, fordi de har et meget tæt sam-
menhold og nærmest fungerer som et bofællesskab. I 
Vesterbo er der kun 48 lejligheder, og her kender man 
hinanden rigtig godt. Bl.a. har de fællesspisning en gang 
om måneden med deltagelse af omkring 30 beboere.
”Som formand er jeg stolt over, at så lille en boligafde-
ling som vores har markeret sig så tydeligt. Men jeg må 
understrege, det er beboernes fortjeneste. Det relaterer 
sig ikke til bestyrelsens arbejde… vi sørger bare for ram-
merne. Det bunder i beboernes interesse for hinanden,” 
konstaterer formand Frank Larsen, der på det næste af-
delingsmøde vil tale med beboerne om, hvad pengene 
skal bruges til.

Fra venstre: Frank Larsen og Knud Erik Staal fra Vesterbo, 
Dorte Poulsen og Klaus Lynghøft Nielsen fra Abildgården 
samt Lisa Teruel og Christina Scarpi fra Jyllandshuse.
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Det er en augustdag i Lollikhuse 
i Husum. Alt ånder fred og ro, og 
Dennis Larsen er på vej til træning. 
Han sætter sig ind i sin bil og skal 
netop til at køre, da han opdager et 
orange skær i et køkkenvindue i stue-
etagen. Dennis har tidligere været 
brandslukker i Civilforsvaret, så han 
ved, hvad det betyder: Han skal være 
hurtig. Uden at tøve løber han op i 
lejligheden, hvor døren heldigvis ikke 
er låst, og ind i køkkenet. Flammer-
ne fra en frituregryde på komfuret 
står op til loftet og helt hen til vin-
duet. Rummet er sort af sod, persien-
nerne er begyndt at smelte.  I stuen 

sidder en mindre dreng og spiller på 
en tablet.

To minutter fra katastrofen
”Friture er lumsk, for der udviklers 
ikke så meget røg,” forklarer Dennis, 
da han i januar igen får lejlighed til 
at hilse på boligens beboere, fami-
lien Al’Dowairi, der på mirakuløs vis 
ikke kom til skade under branden. 
Han fortsætter:
”Men det er ekstremt brandfarligt og 
udvikler meget høje temperaturer, 
der gør, at andre ting i rummet efter 
en tid begynder at selvantænde.”
Brandfolkene var heller ikke i tvivl, 

Helt i Husum stopper brand
En ensom frituregryde var tæt på at starte en alvorlig brand i 
Lollikhuse. Heldigvis kom en handlekraftig beboer forbi

da de ankom kort efter: Det var mi-
nutter fra at gå helt galt. Ilden var 
lige ved at få fat i loftet og dermed 
vandre op til boligen ovenover. Kun 
Dennis’ hurtige indsats forhindrede 
det.

Redder børnene
Efter at have slukket for komfuret 
kigger Dennis hurtigt rundt i de øv-
rige værelser for at se hvem, der op-
holder sig i boligen. Udover drengen 
er der en teenage pige i soveværelset. 
Han får begge ud af havedøren og lø-
ber tilbage til sin bil, hvor han har en 
pulverslukker. Sådan en skal hånd-

 Tekst og foto: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk
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Undgå ildebrand – køb 
en røgalarm
En røgalarm kan fås fra omkring 50 
kr. hos de fleste isenkræmmere.
Røgalarmen skal sidde i loftet, for 
det er her, røgen stiger op. Den skal 
helst sidde midt i loftet og ikke i 
hjørnerne. Hvis du har en lille bo-
lig, skal røgalarmen sidde i gangen. 
Større boliger bør have flere røgalar-
mer, som sættes op i soveværelser og 
stue. Hvis dit hjem har flere etager, 
bør der være mindst èn alarm på 
hver etage. 
Læs mere på http://bit.ly/rogalarmer 
Kilde: Trygfonden

værkere altid have i bilen ifølge loven. 
Heldigvis for familien Al’Dowairi.
”Jeg får nogle andre beboere til at 
ringe 112 og får slukket ilden,” hu-
sker Dennis.
Herefter er der stor forvirring i bo-
ligen, og Dennis får aldrig talt med 
boligens beboere.

En stor forskrækkelse
De to børn på 15 og 9 år, der er alene 
hjemme da ilden opstår, slap heldig-
vis med skrækken. Og en noget dår-
lig samvittighed. Forældrene er hen-
holdsvis på arbejde og på besøg hos 
en voksen datter. Pigen Hanin på 15 
er en dreven kok, der ofte laver mad. 

Helt naturligt sætter hun derfor en 
frituregryde over, da hun bliver sul-
ten. MEN … så er der et spændende 
program i fjernsynet, og hun glem-
mer alt om den. Det næste, hun regi-
strerer, er lillebroren, der råber for-
skrækket, fordi en fremmed mand 
kommer løbende ind i deres hjem.

Gensyn over sort kaffe og 
kage
På en grå torsdag i januar vender 
Dennis tilbage til familien Al’Dowai-
ri, hvor han bliver budt på ægte ara-
bisk kaffe og kage.
”Vi er så glade for at få lejlighed til at 
sige tak,” smiler Hanins mor, Hanan, 

og hælder kaffe, der er sort som tjæ-
re, op i et lille glas til Dennis. 
”Dennis forsvandt, inden vi fandt ud 
af, hvem der havde reddet os,” tilfø-
jer Hanin.
Dennis smiler og drikker sin kaffe. 
Den er en helt og håndværker værdig. 

Familien Al’Dowairi har fået ny køk-
kenbordplade og istandsat køkken og 
entré. Dennis fik sit tøj erstattet af af-
delingsbestyrelsen, der også gav ham 
en julegave for hans heltemodige ind-
sats.

Efter ilden er slukket, ligger et tyndt 
lag aske overalt i køkkenet. Dennis 
nåede at gribe ind, lige inden ilden fik 
fat i loftet og dermed kunne brede sig 
til boligen oven over.

�

Billede: Colourbox
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Det bedste af Bellahøj bevares
En langtrukken sag om renovering af Bellahøj er endelig kommet 
et skridt videre

 Tekst: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk; Foto: Henning Larsen Architects

På et afdelingsmøde i november sid-
ste år vedtog et markant flertal af 
beboerne at lade SAB og KAB gå vi-
dere med den store renoveringsplan, 
der har været i støbeskeen siden 2012. 
Når planen har trukket så længe ud, 
skyldes det en sag om mulig fredning 
af de høje blokke med udsigt over 
byen.
”Vi havde allerede en klar renove-
ringsplan og også fået tilsagn om 
støtte fra Landsbyggefonden, så re-
noveringen ikke ville medføre så 
store huslejestigninger,” siger pro-
jektleder i KAB, Pernille Egelund Jo-
hansen.
Men så kom der en mail fra Kultur-
styrelsen.

Symbol på det moderne
Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur havde nemlig sendt 
et forslag til Kulturstyrelsen om, at 
frede Bellahøj-husene. De i alt 28 
blokke – hvoraf de 11 er SAB’s – på 
bakken ved Bellahøj er Danmarks 
første højhusbyggeri, opført over 
en ti-årig periode fra slutningen af 
1940’erne. Det ikoniske byggeri blev i 

datiden et vigtigt symbol på visionen 
om at give almindelige familier stør-
re, bedre og sundere lejeboliger og 
dermed også på den nye velfærdsstat 
i årtierne efter 2. Verdenskrig. De re-
præsenterede et nyt og moderne liv 
med altan, elevator og fællesvaskeri. 
Derfor var det heller ikke tilfældigt, 
at Palle og Søs fra tv-serien ’Krøni-
ken’ netop flytter til Bellahøj. Det 
var fremskridt og modernitet, der 
gjorde sit indtog.

Usynlig renovering
Fredningsforslaget førte til en lang 
række møder mellem SAB, KAB og 
Kulturstyrelsen. For selvom boliger-
ne på bakken er symbol på en epoke, 
skal der stadig bo mennesker i dem. 
Og Bellahøj er ikke længere de sunde 
boliger, de var en gang. Facaderne 
er utætte, indeklimaet dårligt, var-
meregningen høj og installationerne 
utidssvarende. Heldigvis er det efter 
fire år lykkedes at nå et kompromis 
med Kulturstyrelsen.
”Vi har fået udarbejdet et meget de-
taljeret program på ikke mindre end 
300 sider, der viser, at det kan lade 

sig gøre at re-
novere bygge-
riet skånsomt. 
Bl.a. har arki-
tekterne ud-
viklet en helt 
ny flise til fa-
caden. Det be-
tyder, at man 
faktisk ikke vil 
kunne se, at 
der kommer ny 
facade,” for-
klarer Pernille 
Egelund Jo-
hansen og un-

derstreger, at beboerne alligevel vil 
kunne mærke det i form af markant 
bedre indeklima og lavere varmereg-
ning.
Derfor vil Kulturstyrelsen vente med 
at frede byggeriet til efter renoverin-
gen. Det har beboerne grund til at 
være glade for, for det kan være me-
get, meget dyrt at renovere et fredet 
byggeri.

Støtte og stigning
Forude venter et rådgiverudbud, så 
SAB kan finde ud af, hvem der skal 
deltaljere projektet og byde det ud 
i licitation. Herefter skal beboerne 
tage endelig stilling til et færdigt 
beskrevet projekt – sandsynligvis i 
starten af 2018. På trods af støtte fra 
Landsbyggefonden, vil huslejestig-
ninger ikke helt kunne undgås. Til 
gengæld vil varmeregningen falde 
betragteligt. Netto forventes husle-
jen at stige omkring 16-18 %. Men i 
Bellahøj er huslejen i dag i den billige 
ende: en bolig på 76 m2 koster 4.770 
kr. plus forbrug.

Helhedsplanen for Bellahøj omfat-
ter bl.a.:
• Renovering af betonfacader, 

inkl. svalegange og altaner
• Udskiftning af vinduer og ud-

vendige døre 
• Istandsættelse af badeværelser 
• Udskiftning af faldstammer
• Reparation af kloakledninger 
• Ny mekanisk udluftning med 

varmegenvinding
• Nyt porttelefonanlæg
• Istandsættelse af grønne områ-

der
• Evt. nyt beboerhus

 Tekst og foto: Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk
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En gruppe ældre i Husum Vænge holder 
af at strikke. Så meget at de ikke kan 
lade være. De har leveret strik til fami-
lien gennem tiden, men der er et mæt-
ningspunkt for alt — og hvad skal man 
så strikke? 
Det fandt Jeanette Christiansen, senior-
koordinator i bebyggelsen, svaret på en 
kold vinterdag:
”Vi har en aftale om at levere strømper, 
huer og halstørklæder til et kontaktcen-
ter for hjemløse mindst to gange om 
året. Det betyder noget at strikke med et 
formål. Til nogen som bliver glade for 
det.”
Aftalen er indgået med Kontaktcentret 
Klippen, som udfører opsøgende gade-
plansarbejde blandt hjemløse, prosti-
tuerede og misbrugere i Københavns 

Kommune. Midt i november kunne kon-
taktcentret hente en velkommen sending 
Husum Vænge-strik med 60 par strøm-
per, 15 huer og 10 halstørklæder.
 
Kolde fødder i træsko
Tove Jensen er en af de fingerfærdige 
på pindene. Hun har strikket siden hun 
var barn og er tre dage om at producere 
et par strømper. Glæden ved at varme de 
hjemløse bliver sat i perspektiv af hen-
des barndomsminder fra krigsårene: 
”Jeg er ud af en fattig familie. Vintrene 
var barske, og vi gik med træsko selv i 
høj sne. Et år arvede jeg et par fedtstøv-
ler fra min fætter og husker stadig den 
der dejlige, varme fornemmelse. Jeg hå-
ber, at de hjemløse kan føle lidt af det 
samme med gode, varme strømper”. 

Holder hænderne i gang
En anden af de faste leverandører er 
89-årige Jutta Hansen, som strikker 3-4 
timer om dagen. 
”Jeg kan ikke sidde med hænderne i 
skødet. Jeg løser også kryds og tværs, 
men det kan man jo ikke gøre hele ti-
den.”
Jeanette Christiansen leverer garn og 
henter også det færdige hjemmestrik 
hos de ældre, fordi det skal være nemt 
at deltage. Nogle af de ældre køber også 
selv garn til det gode formål. Foreløbig 
er syv strikkere i Husum Vænge med i 
det produktive strikke-fællesskab, som 
kommer hjemløse til gode. 

Varmeste hilsner fra 
Tove og Jutta

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

Flere ældre damer i Husum Vænge giver strikketøjet ny mening 
med et projekt om varme strømper, huer og halstørklæder til 
hjemløse

83-årige Tove Jensen nyder at strikke og hører lydbøger 
samtidig. Hun strikkede sin første bluse som 11-årig med 
hjælp fra sin søster. Det var under krigen, så den blev strik-
ket i ’krigsgarn’, som nemt blev slidt over og ikke kunne tåle 
at blive vasket. Som voksen har Tove altid haft et strikketøj 
i gang – dog i ægte garn. 

�
89-årige Jutta Hansen skal have noget i hænderne. Hun har 
strikket masser af grydelapper og bluser til børn og børne-
børn, men de har ikke længere brug for hjemmestrik. 
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Det viser sig bl.a. ved, at en bolig 
ikke før har været problematisk, men 
bliver svært fugtskadet i forbindelse 
med, at en ny beboer flytter ind. 

Fugtig luft er dyrere at 
opvarme
Per Rydsø, driftschef i KAB, be-
handler sager om fugt- og skimmel-
svamp og havde ansvar for sagen om 
beboeren i Vanløse: 

SAB strammer op omkring 
skimmel-sager 
Fugt og skimmelsvamp koster dyrt for boligafdelingerne i SAB. Nu 
strammer SAB op og sender fremover regningen til de beboere, 
som er årsag til problemerne 

  Tekst: Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk; Foto: KAB arkiv

En beboer i en boligafdeling i Van-
løse levede på en måde, som skabte 
store problemer med fugt og skim-
melsvamp i boligen. Han sparede på 
varmen om vinteren – så meget, at 
regningen lå 50 % under de øvrige 
beboeres – og vinduerne var perma-
nent lukkede. Konsekvensen var, at 
fugten drev ned af vinduer og væg-
ge, hvor der også var udviklet sorte 
skimmelplamager.

Udgifterne til udbedring af fugt- og 
skimmelskader koster hvert år be-
boerne i SAB omkring 3 millioner 
kr. I enkelte boligafdelinger skyldes 
problemerne bygningsforhold og her 
er større helhedsplaner på vej, men i 
mange tilfælde er årsagen beboerad-
færd. 

Manglende udluftning og for lav varme er nogle af 
hovedårsagerne til fugt- og skimmelsvampskader.
- Per Rydsø, driftschef i KAB

”Manglende udluftning og for lav 
varme er nogle af hovedårsagerne til 
fugt- og skimmelskader. Mange fø-
ler, at det koster en formue at lufte 
ud, men det er ikke rigtigt. Det er 
sværere og dyrere at opvarme fugtig 
luft end tør luft,” forklarer han og 
anbefaler, at man i den kolde tid har 
en temperatur på 20-21 grader i alle 
rum. 

�
Vandet drev ned ad vinduerne i boligen i Vanløse på grund af lav temperatur og manglende udluftning.
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Ældre boliger stiller 
krav

Mange af SAB’s boliger er op-
ført i 1940’erne. Byggeri fra 
den tid var underlagt nogle 
andre standarder for bl.a. iso-
lering. Om vinteren kan yder-
væggene blive kolde, derfor 
informeres beboerne om ikke 
at placere store møbler helt op 
ad ydervæggene. Boligerne er 
normalvis heller ikke forsynet 
med mekanisk ventilation, og 
derfor forudsætter et ordent-
ligt indeklima, at beboerne er 
gode til hyppigt at lufte ud. 

Fra fugtigt indeklima til mis-
ligholdelse
Ofte er det tilstrækkeligt at rådgive 
om korrekt opvarmning og udluft-
ning, men i de tilfælde, hvor det ikke 
hjælper, vil SAB nu behandle fugt- og 
skimmelskader med rod i beboerad-
færd som misligholdelse. 
”Vi har sådan set hele tiden betragtet 
det som misligholdelse, men bevis-
byrden har været svær. Vi oplever nu, 
at beboerklagenævnene i højere grad 
har fået øjnene op for beboernes an-
svar i de her sager,” siger Per Rydsø. 
Således blev beboeren fra Vanløse 
påbudt af Beboerklagenævnet, at æn-
dre adfærd som forudsætning for at 
beholde boligen. 
KAB’s Jurateam kan bekræfte en ge-
nerel tendens til, at de juridiske kla-
geinstanser såsom beboerklagenævn 
i højere grad tager i betragtning, at 
beboerne har et ansvar bl.a. i sager 
om fugt og skimmelsvamp. 

Måling og prøver
Per Rydsø understreger, at KAB al-
tid undersøger henvendelser om fugt 
og skimmelsvamp meget grundigt, 
og følger sagerne op:

”Hvis en henvendelse ikke er løst 
med almindelig rådgivning, så op-
sætter vi måleudstyr og tager prøver 
for skimmelsvamp for at fastslå årsa-
gen til problemerne og omfanget. Vi 
er grundige og det er meget sjældent, 
at vi tager fejl.”
Oplever du som beboer problemer 
med indeklimaet, så har driftschefen 
et vigtigt budskab: 
”Gå til ejendomskontoret. Driftsper-
sonalet er der for at hjælpe og langt 
de fleste spørgsmål kan løses med 
vejledning. Fugtigt indeklima ud-
vikler sig først til skimmelsvamp og 
misligholdelse, hvis man i længere tid 
lader stå til.”

Et godt indeklima er også dit ansvar  

Gør det ved at skabe gennemtræk 
i boligen i 10 til 15 minutter – 
gerne to til tre gange om dagen.

Kontakt ejendomskontoret

Sørg for at aftræk fra badeværelse, 
køkken og eventuelt ventilationsan-
læg virker, og at de ikke er tilstop-
pede. 

hvis du oplever problemer.

Sørg for at der er 20-21 grader i 
alle rum i boligen, og brug alle ra-
diatorerne. Det sikrer, at varmen 
er ordentlig fordelt - det koster 
ikke mere, tværtimod. Og det er 
billigere at opvarme tør luft frem-
for fugtholdig luft.

Tænk over hvor meget fugt du tilfører bo-
ligen! Lad være med at hænge tøj til tørre, 
det er boligen ikke beregnet til. Sørg for 
ekstra udluftning efter bad og ved mad-
lavning.

Til eftertanke
Fugt- og skimmelskader fore-

kommer ikke i ældreboligafde-
lingerne i SAB. Det tyder på, at 

beboerne her er gode til at op-
varme deres bolig i vinterhalv-

året.

20-21 grader i alle rum

Sørg for at ventilationen virker

Fugt i boligen

Luft ud i boligen
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Vaskeriet i Jyllandshuse ligger ved en 
lille sidevej til Ålekistevej, som er en 
af hovedvejene i Vanløse. 
Set udefra gør den lave murstensbyg-
ning ikke meget væsen af sig, men 
ved nærmere eftersyn afslører trafik-
ken af beboere med poser og kurve 
under armene dog hurtigt, at der er 
tale om afdelingens fællesvaskeri. 
Denne grå formiddag er dog ikke 
helt som alle andre. De beboere der 
kommer ned for at vaske tøj vil nem-
lig få sig en særlig overraskelse. Be-
styrelsesformand Lisa Teruel, sup-
pleant Diana Christensen og beboer 
Christina Scarpi har nemlig besluttet 
at holde HAPPY HOUR på vaske-
riet. Dvs. at alle kan få va-
sket og tørret deres tøj gratis 
mellem kl. 10 -16. Derudover 
byder de tre entusiastiske ini-
tiativtagere på kage, kaffe, 
sodavand og hjemmebagte 
boller.

En fucking flink begi-
venhed
Men det er ikke kun gratis 
tøjvask og forfriskninger det 
handler om. Idéen med arran-
gementet er nemlig at styrke det 
gode naboskab og trivslen i bo-
ligafdelingen gennem en social 
aktivitet og overraskende event. 
Og netop trivsel i boligområder-
ne er et område som administra-
tor KAB har valgt at sætte ekstra 
fokus på i efteråret 2016. I samar-
bejde med organisationen Fuck-
ing Flink inviterede KAB alle bo-

ligafdelinger til inspirationsforedrag 
og workshop, hvor idéer som denne i 
vaskeriet blev planlagt. 
Initiativtager og formand, Lisa Teru-
el, fortæller begejstret, da hun bliver 
spurgt, hvorfor hun stablede deres 
arrangement på benene:
”Vi vil rigtig gerne give beboerne en 
god oplevelse og også møde dem. Og 
da vaskeriet fungerer som landsbyens 
gadekær, altså der hvor alle mødes, 
så tænkte vi, det var det rigtige sted.”
Hun fortsætter:
”Og samtidig skulle det være rart 
med kaffe og kage, sjov og skæg og 
derfor er vi også klædt ud.”

Fest og gratis tøjvask i 
Jyllandshuse

  Tekst og foto: Mark Petterson, mapet@kab-bolig.dk

På en regnvåd lørdag i november gik tre beboere sammen om at 
overraske alle, der kom ned i vaskeriet. 
Den lokale bager havde også en finger med i spillet

Sjov og skæg i vaskekælderen

Regn er ingen hindring

Arrangørerne har fundet det fine tøj frem
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Gæsterne ankommer
De første morgentrætte vasketøjsgæ-
ster begynder så småt at sjoske ind i 
vaskeriet og ser først lidt uforstående 
rundt i lokalet.
 ”Godmorgen, godmorgen,” siger de 
tre arrangører begejstret. ”Vil I have 
en kop kaffe, vi har også kage.” 

Gratis kage fra Bageriet 
Sløjfen
Og netop kagen fylder godt på bor-
det og vækker opmærksomhed. De 

tre arrangører fik nemlig bageriet på 
den anden side af gaden til at spon-
sorere en ’Fucking Flink-kage’ mod 
at der blev taget et billede og lagt på 
facebook. En stor del af kampagnen 
kørte nemlig på KAB’s facebook-
side, hvor beboere og alle andre der 
havde lyst, kunne dele aktiviteter og 
events til glæde og inspiration for 
hinanden. 
Er du blevet nysgerrig på, hvilke ar-
rangementer andre boligafdelinger 
fik stablet på benene? Så se alle histo-

rierne på KAB’s facebookside under 
begivenheden ”I dag er vi fucking 
flinke.” Du kan også læse mere om 
kampagnen her: www.kab-bolig.dk

 
 
Om Fucking Flink-
kampagnen

I samarbejde med organi-
sationen Fucking Flink tog 
KAB i september 2016 første 
skridt til kampagnen "I dag er 
vi fucking flinke." Formålet 

med kampagnen var at 
sætte fokus på positive 
historier og begivenhe-
der ude i boligafdelin-
gerne for derigennem 
at modvirke en hård 
tone, som mange be-
boere og ansatte op-
lever.

 
Om Jyllands-
huse

Jyllandshuse lig-
ger i Vanløse og 
består af 183 al-
mene familiebo-
liger, som er op-
ført i 1940-1941.

Gratis kage...mmmm

Sjov og skæg i vaskekælderen

Regn er ingen hindring
Happy Hour på vaskeriet
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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 tre ordinære organisationsbe-
styrelsesmøder; den 20. september 
2016, den 22. november 2016 og den 
12. januar 2017.

Lejlighedssammenlægninger
SAB har, på baggrund af de første 
erfaringer med lejlighedssammen-
lægninger, besluttet at hæve den 
økonomiske budgetramme for en 
sammenlægning fra 100.000 kr. til 
200.000 kr. Boligafdelingen kan fort-
sat modtage et bidrag på op til 2/3 af 
udgiften, mens afdelingen forventes 
selv at bidrage med 1/3 af udgifterne 
til en sammenlægning.

Til gengæld har kommunen lagt nog-
le begrænsninger på hvilke afdelin-
ger, der kan få lov at gennemføre lej-
lighedssammenlægninger. Det er kun 
afdelinger med over 80 % små lej-
ligheder, der har muligheden. Kom-
munen ønsker at bibeholde flere af 
de små billige boliger, for at sikre at 
byen er for alle og for at imødekom-
me efterspørgslen på boliger, der er 
til at betale.

Kontanthjælpsloft og nedsat 
boligstøtte
Kontanthjælpsloftet trådte i kraft 
den 1. oktober 2016, hvilket betyder 
at en del beboere er blevet sat ned i 
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boligstøtte. Frygten har været, at det 
vil medføre at flere beboere kan få 
problemer med at betale huslejen og 
KAB har derfor sendt breve ud med 
råd og vejledning.

KAB holder løbende øje med udvik-
lingen i antal rykkere mv., men hel-
digvis er der endnu ikke tegn på flere 
udsættelser end normalt. Udviklin-
gen følges fortsat nøje.

Boliger til flygtninge i 
København
Københavns Kommune og BL har 
indgået en aftale om boliger til flygt-
ninge i almene boliger for en periode 
frem til udgangen af 2018.
Udgangspunktet for aftalen er, at 
ventelisterne ikke må påvirkes og at 
det ikke må berøre andre borgeres 
mulighed for at få en almen bolig via 
den boligsociale anvisning.
Boligerne skal findes gennem bedre 
udnyttelse af kommunens anvis-
ningsret, deleboliger, overskydende 
ældreboliger og på længere sigt ny-
byggeri.
Kommunen forpligter sig i aftalen til 
at introducere flygtningene til det at 
bo alment, og til at støtte op med op-
følgende besøg.

Pas på huslejen - 3600 ana-
lyser
Regeringen, KL og BL har indgået 
en aftale om effektiviseringer og be-
sparelser i den almene sektor. Sam-
men med kontanthjælpsloft og ned-
skæringer i boligstøtten er der flere 
gode grunde til at passe på huslejen.

KAB har derfor udviklet et analyse-
værktøj – en såkaldt 3600 analyse, der 
gennemgår afdelingernes udgiftspo-
ster og tegner et billede af den enkel-

te afdelings drift og peger på mulig-
heder for forbedringer.

SAB ś organisationsbestyrelse har 
besluttet, at stort set alle afdelinger 
skal have udarbejdet en 3600 analyse 
i løbet af 2017.

14     SAB-bladet februar 2017

SAB-blad februar 2017 klar til tryk.indd   14 02-02-2017   17:01:39



KORT NYT

Bestyrelsen i SAB har vedtaget at 
indkøbe en inspektionsdrone, som 
kan benyttes i alle SAB’s boligafde-
linger. 
Tage og tagrender skal jævnligt in-
spiceres. Arbejdet udføres i dag ved 
hjælp af lejet lift og eksterne hånd-
værkere, hvilket er dyrt for den en-
kelte boligafdeling. En fælles in-
spektionsdrone vurderes at give 

boligafdelingerne en samlet bespa-
relse på ca. 60.000 kr. om året. I før-
ste omgang uddannes en medarbej-
der til certificeret dronefører, som 
kan bookes af de øvrige afdelinger. 
Beboerne vil modtage en varsling, 
inden dronen sendes i aktion i den 
enkelte boligafdeling. 

-asa

SAB indkøber en drone 

SAB-afdelinger tester affaldsmærkater
Jo nemmere det er at affaldssortere, 
jo bedre er vi til det. Men hvordan 
gør man det så nemmere? Kommu-
nernes Landsforening og Dansk Af-
faldsforening har, i samarbejde med 
Innovationsbureauet FUTU, arbej-
det med at udvikle et landsdækken-
de, frivilligt mærkningssystem til af-
faldsbeholdere. 
Formålet med et fælles mærkningssy-
stem er, at vi i fremtiden vil møde de 

Demokrati er for alle. Også de gæve 
beboere i Toften i Husum – SAB’s 15 
boliger for tidligere hjemløse. Bebo-
erne bestilte Klaus Sivertsen, konsu-
lent i KAB, til at komme ud og holde 
et demokrati-kursus. Formand Jan 
Bernhard fortæller hvorfor:
”Vi vil have mere indflydelse på vo-
res egen bestyrelse. Vi fik en masse 
ud af det. Jeg har fået blod på tanden 
og vil gå videre med bestyrelsesarbej-
det.”

Du kan se en lille 
video fra dagen her: 
bit.ly/toftenvideo − 
eller scan koden.

Toften var også i fokus i en serie ra-
dioudsendelser om livet i en bolig-
afdeling for tidligere hjemløse. I ud-
sendelserne kommer du meget tæt 
på beboerne og deres dagligdag. De 
drikker stærke øl, larmer og slås. 
Men de forsøger også at få et fælles-
skab op at køre. 

De tre udsendelser 
er tilgængelige på P1 
bit.ly/ToftenP1 − 
eller scan koden.

-ms

Hjemløse i æteren

samme, enkle affaldsmærker, uanset 
hvor vi sorterer affald. 
Systemet blev som en del af udvik-
lingsforløbet bl.a. testet i praksis i 
SAB’s boligafdelinger Lønstruphuse i 
Vanløse og Falsterbo i Brønshøj. Her 
var mærkerne sat op på eksisterende 
affaldscontainere, og medarbejdere 
fra ejendomskontorerne hjalp med at 
indsamle feedback fra ejendommens 
beboere. 

Mærkningssystemet bliver 
gjort frit tilgængeligt for 
hele landet i januar 2017. 

Du kan se mere om mærk-
ningssystemet og udvik-
lingsarbejdet her:  
www.danskaffaldsforening.
dk/piktogrammer  − 

-asa

Vinder af  
SAB-sjov

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

Tonny Petersen
Vallekildevej 110
2700 Brønshøj

Præmien er på 300 kr. Tillykke!
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Indsend hele siden til:
KAB, Vester Voldgade 17, 1552 Kbh.V,
senest Mandag d. 2. januar 2017
Mærk kuverten "SAB-sjov".

Navn:

Adresse:

Post-nr. og By:

1

2

3

4

5

6

7

8

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 31. marts 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

SAB
sjov

- for hele familien
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OPGAVE 2: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her:

OPGAVE 4:
Den gamle bedstemor
Prøv om du kan regne ud, hvor gammel 
bedstemor er. Du skal blot lægge tallene 
sammen.
Bemærk, at nogle 
tal er spejlvendt,
men de skal 
tælles med 
alligevel.

Skriv svaret 
her under 
teksten.

OPGAVE 1:
Kender du dyrene
Hver lille rebus giver
dig navnet på et dyr,
som du sikkert
kender.
I feltet er der gjort
plads til, at du kan
skrive hvilket dyr der
er tale om.
Ved email-svar kan
der henvises til de
anførte numre.

1

2

3

4

5

OPGAVE 3:
Hvor mange trekanter?
Prøv om du kan tælle, hvor mange
forskellige trekanter figuren inde-
holder.
Hovedtrekanten (den store) 
tæller naturligvis også 
med.
Skriv svaret her.
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