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Så går vi digitalt

Du sidder her med den sidste trykte udgave af SAB-
bladet. Vi vil fremover bruge vores hjemmeside www.
sab-bolig.dk til at formidle artikler og anden informa-
tion.  

Regeringens ghettoplan
Regeringen har fremlagt sin store ghettoplan. Det er 
en plan, som er skruet sammen mest af pisk og meget 
lidt af gulerødder. 

I SAB vil grænsen på 40 % almene boliger i de såkald-
te ghettoområder betyde, at vi skal afhænde over 700 
boliger i Tingbjerg. Hvor vil regeringen have at alle 
disse beboere skal flytte hen?

Der er også indlagt, at vi selv skal betale for pla-
nen, da der skal bruges op til 12 milliarder kroner fra 
Landsbyggefonden. Det er penge, som de almene bo-
ligafdelinger selv indbetaler til fonden. Penge, som vi 
har planlagt, skulle bruges til renoveringer i alle vores 
afdelinger.    

Det eneste positive tiltag er muligheden for, at Køben-
havns Kommune vil kunne tillade, at der ikke skal op-
kræves tillægskøbesum ved opførelse af nye boliger i 
f.eks. Tingbjerg. 
 

Pas på huslejen
’Pas på huslejen’ er også noget, vi arbejder videre med. 
De fleste afdelinger har fået deres 360 graders analy-
ser, og alle vil også snart have modtaget deres område-
analyser. Jeg er sikker på, at vi er på rette vej, og nok 
skal komme sikkert i mål. 

På repræsentantskabsmødet drøftede vi fællesdrift, 
servicecenter eller hvad vi nu skal kalde det. Der var 
enighed om, at processen kan være bedre, og der skal 
være flere drøftelser ude i de enkelte afdelinger og om-
råder.

Jeg vil understrege, at det er vigtigt for mig, at alle af-
delinger, som vælger at deltage i fællesdrift/servicecen-
tre, gør det, fordi de ser en mening med det.  

Så tak for denne gang, og jeg håber, I vil bruge hjem-
mesiden flittigt fremover. 

          Tekst og foto: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk
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Der er ingen, der skal tjene penge på 
en almen bolig. Den husleje, du beta-
ler, er styret af de udgifter, der er ved 
at holde og administrere din bolig. 
Afdrag på lån, løbende vedligehol-
delse, renovation, løn til medarbejde-
re, reparationer af bygningsdele m.m. 
Ved en tæt gennemgang af næste års 
budget, har SAB nu fundet mulighed 
for at spare penge flere steder. 

SAB har ikke mindst gennemgået de-
res egne udgifter. Bl.a. er bladet, som 
du sidder med i hånden, det sidste, 
der bliver trykt, ligesom udgifter til 
møder og studieture bliver trimmet. 

Derudover er der flere lokale tiltag, 
der skaber besparelser. I flere afde-
linger har man gennemført energire-
noveringer og konkurrenceudbudt 
håndværkeropgaver, og mange 
steder er der fx færre udgif-
ter til vikarer, fordi ejen-
domsfunktionærerne i 
højere grad dækker 
ind for hinanden 
ved ferier og 
sygdom.  

Mange får billigere husleje
SAB’s udgifter er faldet, og det giver lavere husleje i flere 
 boligafdelinger

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

Samtidig er tab ved fraflytninger (lej-
ligheder, der skal sættes i stand for 
afdelingens regning) faldet fra godt 
22 mio. kr. i 2013 til godt 5 mio. kr. 
i 2017. Det er der mange forskellige 
grunde til, men en del af  grunden til 
det fald skyldes KAB’s gældsrådgive-
re, der hjælper mange beboere, der er i 
fare for at blive sat ud af deres bolig.

Du er med til at afgøre det
Alt i alt giver det et fald i udgifterne 
på omkring 3,72 % i gennemsnit for 
boligafdelingerne. I nogle afdelinger 
bruges de sparede penge til hen-
læggelser – afdelingens egen 
sparebøsse – så man kan 
undgå huslejestignin-
ger ved kommende 

renoveringer, og andre steder falder 
penge på et tørt sted, fordi der lige er 
blevet renoveret, og man derfor kan 
afdrage på gæld. Men i 36 boligafde-
linger vil der på forårets afdelings-
møder være forslag om at nedsætte 
huslejen. Bliver huslejenedsættelser-
ne vedtaget, kan de træde i kraft om-
kring august. 

Så husk at deltage på afdelingsmø-
det, hvis din stemme skal gøre sig 
gældende.

Foto: Colourbox.
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KORT NYT

De første beboere flyttede ind i Sejl-
huset i Ørestad 1. februar 2008, og 
dermed kunne beboerne i år fejre 10 
års jubilæum. Børn og voksne i huset 
samledes til en hyggelig dag, hvor der 
blev slået katten af tønden og dystet i 
tegnekonkurrence.
Pionererne, som har boet i huset si-
den starten, blev hædret med en lille 
gave, som var en gratis leje af festlo-
kalet. 
Sejlhuset er tegnet af Tegnestuen 
Vandkunsten og rummer 118 boliger. 
Huset er opført i samarbejde mellem 
SAB og Boligforeningen 3B. Siden 
begyndelsen har huset fungeret med 
én samlet, fælles bestyrelse. 

Fra SAB skal lyde et stort tillykke 
med det gode samarbejde og med 
 jubilæet!

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

Intern venteliste
Som beboer i SAB kan du komme 
foran i køen, hvis du ønsker at flytte 
til en anden bolig indenfor SAB. Det 
kræver, at du skriver dig op på den 
interne venteliste. 

Du kan blive skrevet op på den in-
terne venteliste med det samme, når 
du flytter ind, men du kan først blive 
aktiv på ventelisten, når du har boet 
i din bolig i to år - eller et år i en ung-
domsbolig. Husk at du selv skal mel-
de dig aktiv på listen.

www.sab-bolig.dk
Din indgang til nyheder og informa-
tion om SAB

Boliggarantibevis 
– en kattelem
Et boliggarantibevis kan være en 
god investering, hvis du overvejer at 
flytte fra din bolig og gerne vil have 
en kattelem tilbage til SAB. Bolig-
garantibeviset giver dig mulighed for 
at få tilbudt en bolig i SAB, der sva-
rer til den, du flyttede fra. Beviset er 
gældende i en periode på 3 år fra fra-
flytningstidspunktet og skal købes 
inden, du opsiger din bolig.

Luftfoto af Sejlhuset fra januar 2008 – umiddelbart inden indflytning.

Et flot bidrag til tegnekonkurrencen

10 års jubilæum i Sejlhuset

�

�

Colourbox.�
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Kranerne arbejder på højtryk på 
Grønttorvet i Valby, hvor en helt ny 
bydel er undervejs. Et af de spæn-
dende boligprojekter i bydelen er et 
samarbejdsprojekt mellem SAB og 
Boligselskabet AKB, København. 
De to boligorganisationer marke-
rede byggestart for projektet den 23. 
marts 2018. 
Boligprojektet omfatter i alt 49 ræk-
kehuse fordelt på to boligafdelinger. 
SAB’s boligafdeling består af 25 ræk-
kehuse. 

Frank Sass, næstformand i SAB, 
 understreger:
”I SAB er vi meget glade for og stolte 
af, at vi i samarbejde med AKB, Kø-
benhavn og KAB kan være med til 
at skaffe flere almene boliger til ho-
vedstaden og bidrage til, at vi får en 
blandet by med plads til alle. Der er 
mangel på sådanne betalelige boliger 
i København.”

SAB bygger rækkehuse i Valby
Spaden er sat i jorden, og næste år står en ny boligafdeling med 
25 attraktive rækkehuse klar til indflytning  

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

Frank Sass (tv), næstformand i SAB, tager første spadestik til de nye rækkehuse 
sammen med Bjørn Petersen, formand for Boligselskabet AKB, København.  

Modulbyggeri
Rækkehusene opføres som modul-
byggeri, og det er første gang SAB 
vælger denne byggemetode. Boli-
gerne bygges op af præfabrikerede 
moduler, som samles på byggeplad-
sen. Metoden er gennem de senere 
år benyttet til en række bebyggelser 
i KAB-fællesskabet, og kvaliteten er 
høj. Der er også lagt vægt på bære-
dygtighed, således at det er lavener-
giboliger med meget lavt varmefor-
brug. 

Del af en ny bydel
Den nye boligafdeling bliver del af 
en spirende, moderne bydel, der lig-
ger som en kile mellem Retortvej og 

Gammel Køge Landevej i Valby. De 
første beboere er allerede flyttet ind, 
og området vil rumme en god blan-
ding af ejerboliger, andelsboliger og 
almene boliger. Centralt i området 
anlægges en stor park på størrelse 
med 3-4 fodboldbaner. Grønttorv-
sparken. Parken anlægges med 250 
frugttræer for at hylde områdets sær-
lige historie. I bydelen er der også 
planer om at et fælles spisehus for 
områdets beboere. 

Indflytning
SAB’s nye boligafdeling med 25 ræk-
kehuse forventes klar til indflytning i 
første halvdel af 2019. 
Som nabo til rækkehusene planlæg-
ger SAB og AKB, København at op-
føre to etageboligbebyggelser. Tids-
planen for etageboligerne er endnu 
ikke fastlagt. 

Visualisering af facader i de nye ræk
kehuse.

�
�
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Beboerne bliver lidt længere
Færre fraflytninger giver mindre slid på boligerne. 
I SAB er der tendens til, at beboerne bliver lidt længere, 
og det er positivt. På de næste sider kan du læse tre 
historier om beboere, som er glade for deres SAB-bolig

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

Else Petersen havde et meget højt øn-
ske om at flytte, da hun i 1966 blev 
gravid med barn nummer tre. 
”Jeg boede med min mand og de to 
piger i en kold lejlighed i indre by. 
Opvarmet med oliefyr og kun koldt 
vand i hanerne. Jeg måtte koge vand 
til vask og bad. Sådan ville jeg bare 
ikke fortsætte med at bo med tre 
børn.”
Fast besluttet på at ændre situatio-
nen, gik Else ind til KAB og blev 

skrevet op. Nogle måneder og en fød-
sel senere fik hun tilbud om en bolig i 
Rolandsgården i Brønshøj. Det brag-
te smil frem:
”Det var en drøm at få tilbudt sådan 
en lejlighed. Dejlig lys og med varmt 
vand i hanerne. Og rigtige radiato-
rer,” siger Else.
KAB havde dengang et noget specielt 
dokumentationskrav: 
”Min søn var kun lige født, og jeg 
skulle aflevere en leveattest på bar-

net, fordi man 
skulle have tre børn 
for at få en lejlighed på denne stør-
relse.” 
Lejligheden var på 2 værelser og 2 
kamre og kostede dengang 267,50 kr. 
om måneden i husleje. Familien faldt 
til og blev boende:
”Vi boede og levede godt her. Min 
mand og jeg sov i stuen og børnene 
kunne få hver deres værelse. Områ-
det er dejligt med tæt til naturen ved 
mosen og gode busforbindelser. Her 
var mange børn, dengang vi flyttede 
ind, så der var altid legekammerater 
til de to store.”

I dag er børnene flyttet hjemmefra 
og har selv stiftet familie. De kigger 
ofte forbi: 
”Forleden havde jeg besøg af min 
datter. Jeg ville tænde lyset for hende 
på trappen, da hun skulle gå. Hun 
sagde: ’Det behøver du ikke, mor. Jeg 
kender hvert trin.’ Det er her, de er 
vokset op – det er deres barndoms-
hjem.”

Drømmebolig i Brønshøj

Else Petersen har boet 51 år i Rolands
gården i Brønshøj. Hun er en aktiv 75årig, 
som bl.a. bruger tid som frivillig i køkkenet 
i et lokalt dagcenter for ældre. 

�

Min bolig
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Hvis beboerne er glade for deres 
bolig, passer de på den og bliver 
boende længere. Det giver færre 
fraflytninger, som igen giver min-
dre slid på boligerne. 

Den samlede fraflytning i SAB var 
på 10,7 % i 2016 og den er faldet 
lidt i de senere år.

Tallet dækker over en stor varia-
tion mellem boligtyper og mellem 
de enkelte afdelinger. Ældreboli-
ger og ungdomsboliger har af na-
turlige årsager en højere fraflyt-
ningsprocent end familieboliger.

Else og Flemming Jørgensen flyttede 
til Tingbjerg i 1958 og skal efter eget 
udsagn bæres ud derfra.
”Beliggenhed, beliggenhed, beliggen-
hed,” siger Else, slår ud med armen 
mod parrets altan og de grønne om-
råder udenfor og fortsætter:
”Her er Vestvolden og mosen og både 
gode naboer og indkøbsmuligheder.” 
Else remser en række supermarke-
der op, som hun frekventerer hver 
formiddag for at klare dagens ind-
køb. Det kan godt blive til en del, så 
derfor flyttede Else og Flemming fra 
én bolig i Tingbjerg til en anden for 
to år siden – den nye har elevator til 
 døren.

Parret kom fra Vojens til Tingbjerg, 
da Flemming, der var ansat i flyve-
våbenet, blev forflyttet til Værløse 
Flyvestation. 
”Det var rigtigt svært at få noget at 
bo i dengang, så vi var glade, da vi 

2016

Familieboliger 8 %

Ældreboliger 18 %

Ungdomsboliger 43 %

2013 2014 2015 2016

12,3 % 12,2 % 10,7 % 10,7 %

Så mange procent af beboerne flyttede fra SAB i 2013-2016

Så mange procent flyttede fra de enkelte boligtyper i 2016

fik tilbudt en lejlighed herude,” hu-
sker Flemming og fortsætter:
”Bussen til Værløse kørte lige herop-
pe fra Husum Torv, så det var let for 
mig at komme på arbejde.”
Da Else og Flemming flyttede ind, 
var området helt nyt, og alle veje var 
grusveje. Men Else kom hurtigt til 
at holde af Tingbjerg, og det skyl-
des ikke mindst forholdet til de an-
dre beboere: Venlige mennesker der 

Vi skal bæres ud

hjælper i hverdagen og kommer med 
kage.
Sammen med deres to børn boede de 
i en to en 2½ -værelses lejlighed, og 
Tingbjerg var ifølge Else et fantastisk 
sted for børn. 
Flemming har et par gange forsøgt 
at få Else med til at flytte – men Else 
vil ikke.
”Vi kan ikke få det bedre nogen ste-
der,” konstaterer hun.

Else og Flemming er stadig glade for Tingbjerg og ikke mindst for deres nyrenove
rede bolig, som de flyttede til i 2016. Her har de lige så meget plads, som da de havde 
to hjemmeboende børn.

�

Vi kan ikke få det bedre 
nogen steder.
– Else Jørgensen

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

Jørn og Elsi Busk Odderup, bor i en 
4-værelses lejlighed i Teglværkshav-
nen, som ligger i det nybyggede om-
råde omkring slusen i Sydhavnen. 
Her har de boet de sidste 9 år og har 
ingen planer om at flytte.

”Vi bor midt i byen og alligevel er her 
fred og ro det meste af tiden. Og så 
nyder vi jo at bo så tæt på vandet,” 
forklarer Jørn.  
Elsi nikker. Hun har været aktiv i den 
lokale kajakklub og er vinterbader:
”Men også om sommeren efter en 
varm cykeltur fra arbejdet, er det helt 
fantastisk at tage badedragten på og 
snuppe en dukkert”.

Det var lidt af en tilfældighed, at det 
blev lige her, det jyske par skulle slå 
rødder. De valgte at flytte fra Århus 

til København i 2009, fordi Jørn hav-
de job som entreprenør i København 
og var træt at bo på pensionat i løbet 
af arbejdsugen og pendle mellem de 
to byer:
”En fredag sad jeg i bilen på vej hjem 
til Århus og tænkte: Hvorfor flyt-
ter vi ikke bare herover? Elsi sagde 
ja med det samme”, siger han og Elsi 
bekræfter med et stort smil:
”Den yngste af mine børn var lige 
fløjet fra reden, og vi boede et kede-
ligt sted i en provinsby lidt udenfor 
Århus. Det passede fint at flytte.” 
De søgte efter bolig på nettet og faldt 
over Teglværkshavnen, som dengang 
havde kort ventetid.
”Da vi flyttede ind, var der stor ud-
skiftning her. Man så flyttebiler næ-
sten hver gang vi rundede den første i 
måneden,” forklarer Jørn. 

Huslejen i nybyggeri som Teglværks-
havnen er noget højere end i de ældre 
bebyggelser. Det kan give øget flyt-
teaktivitet i begyndelsen. I dag er 
der en ventetid på 5-8 år på boliger i 
Teglværkshavnen. 

Siden indflytningen har Jørn og Elsi 
fulgt udviklingen i området. 
”Det er virkelig vildt hvad der er 
sket. Det var bar mark omkring os i 
begyndelsen. Nu er mange af grun-
dene bebygget, og der flytter mange 
unge familier ind. Hvis de ikke har 
børn, når de flytter ind, så kommer 
de hurtigt og bagefter får de hund,” 
siger Jørn og klapper Buller, famili-
ens tredje medlem, som er en blan-
ding mellem fransk bulldog og mops. 

Herlighedsværdi og hundeglæde i Sydhavnen

En del af boligerne i Teglværkshavnen er opført på en kunstig ø i havnebassinet.  
Jørn og Elsi Busk Odderup nyder at gå ture i lokalområdet, hvor der er højt til 
 himlen og tæt til vandet. 

�

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

I den ellers så fredelige ældrebolig-
afdeling Valbyholm oplevede mange 
beboere ventilationsanlægget som en 
gene. Det hvæsede, susede og klapre-
de på alle tider af døgnet. Derudover 
brugte det en hulens masse strøm.

”Vi fik klager fra beboerne. Mindst 
en om ugen. Det var et gammelt an-
læg, som støjede. Også om natten, 
når beboerne skulle sove,” forklarer 
Viggo Strøm Børsting, driftschef i 
KAB og tilføjer:
”Vi kunne se, at elforbruget på an-
lægget var højt og havde en fornem-
melse af, at anlægget overventilerede. 

Valbyholm vinder på investering 
i ny ventilation
Et gammelt, udslidt ventilationsanlæg er skiftet ud med et 
nyt, behovstyret anlæg i en boligafdeling i Valby. Det har løst 
 beboernes problemer og resulteret i en stor besparelse på 
fælles elforbrug 

Det sugede alt for meget varme ud af 
boligerne”. 
Det gamle ventilationsanlæg i Valby-
holm blev monteret i 1980’erne og le-
vede op til de daværende krav i byg-
ningsreglementet, som var baseret 
på, at der bor 3,5 person i hver bolig. 
Det er ikke tilfældet i Valbyholm. 
Her bor flest enlige og enkelte par. 
Løsningen blev at montere et behov-
styret anlæg, som kun suger, når der 
er behov for luftskifte i den enkelte 
bolig.
Bent Hansen, 72 år, formand for be-
styrelsen i Valbyholm siger om resul-
tatet:

”Det fungerer fantastisk. Der kom-
mer stort set ikke dug på spejl og vin-
due, når vi tager bad. Indeklimaet er 
blevet bedre. Den støj vi havde fra 
udsuget i køkkenet og rørene, den 
har vi heller ikke længere.” 

Det nye ventilationsanlæg kostede 
1,1 mio. kr. og afdelingen modtog et 
energitilskud på 280.000 kr. Bespa-
relsen på fælles el er beregnet til ca. 
270.000 kr. om året og dermed er in-
vesteringen i det nye anlæg tilbagebe-
talt på kun tre år. Dertil kommer en 
forventet besparelse på varmregnin-
gen hos den enkelte beboer, som dog 
er sværere at beregne, fordi forbruget 
er individuelt. 

Teknikken i Valbyholms ventilationsanlæg
32 nye, trykstyrede ventilatorer 
er placeret på lofterne. Ventilato-
rerne er forbundet til emhætter i 
køkkener og ventiler i badeværel-
ser i de 291 boliger i bebyggelsen. 
Kim Olander fra Smock Ventilati-
on, der har leveret anlægget i Val-
byholm, forklarer:
”Ventilatorerne er det vi kalder 
trykstyret, dvs. det øjeblik folk 
lukker op og ned for deres emhæt-
te, så kører ventilatoren op og ned 
i hastighed alt efter, hvor meget 
sug der er brug for.”
Ventilerne på badeværelserne er af 
en forholdsvis ny type, som blev 
tilladt at benytte fra 2010. Anders 
Mortensen, projektleder i Ne-
otherm A/S, som har leveret venti-
lerne, forklarer:

”Ventilen fungerer helt uden brug 
af el. Klappen, der åbner og luk-
ker for ventilen, er fugtstyret via 
en nylonsnor. Jo mere våd snoren 
bliver, des mere udvider den sig 
og omvendt. Den er helt lydløs og 
derfor slipper beboerne for den 
der hvæsen fra et udsug, som de 
før var generet af.”
Samlet set sørger anlægget i Val-
byholm for luftskifte i boligerne 
efter behov. 
Viggo Strøm Børsting, driftschef, 
siger om anlægget:
”Anlægget sikrer et godt inde-
klima, som også betyder, at risi-
koen for fugt og skimmevækst er 
væsentlig nedsat. Det har bestemt 
potentiale i andre boligafdelinger 
med fælles ventilation.”

De nye ventiler fungerer uden brug af 
el, og beboerne slipper for støjgener.

�
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Molokker. Det lyder som den gamle 
sang ’Molak molak mak mak mak’, 
men det handler om affald. Store 
containere, der bliver gravet ned og 
kun har, hvad der svarer til en almin-
delig affaldsbeholder over jorden. 

Et godt alternativ til de ildelugtende 
og bakteriefyldte affaldsskakte, der 
er dyre at drifte, dårlige for arbejds-
miljøet og en forhindring for effektiv 
sortering.
Derfor var det en enig afdelings-
bestyrelse i Dybbølhus i Sydhavnen, 
der for fire år siden besluttede at ar-
bejde for lukning af affaldsskaktene. 
Men det blev en lang proces.

Hjælp til dårligt gående
”De første år spændte Københavns 
Kommune ben. De ville ikke god-
kende det,” siger formand Erling 
Knudsen.
Kommunen har tidligere haft den 
holdning, at skaktene skulle være der 
af hensyn til ældre og gangbesvære-
de beboere. Men det er der heldigvis 
fundet en løsning på.
”Tarek (servicemedarbejderen, red.) 
brugte rigtigt mange timer, når han 
to gange om ugen skulle trække ni 
containere op fra kælderen, sætte 
dem frem til tømning og hente dem 
ned igen. Han skulle også på arbejde 
i helligdagene, for folk har jo affald 
hele tiden. Nu hvor han ikke skal det 
mere, har han tid til at hjælpe de dår-
ligt gående med at få affaldet ned,” 
forklarer formanden, og tilføjer at 
initiativet startede af hensyn til med-
arbejderne.

Sygdom og rotter
For arbejdet med at håndtere de 
 tunge og ildelugtende containere er 
ikke alene så fysisk hårdt, at renova-
tionsarbejderne ikke længere må gøre 
det. Det er også sundhedsskadeligt 

Dybbølhus dropper skaktene
I Dybbølhus har beboerne besluttet at lukke skaktene til fordel 
for nedgravede containere. Det er en gevinst for både miljøet, 
 medarbejderne og beboerne

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

SAB har 25 boligafdelinger med 
skakte. Bestyrelsen har arbejdet 
seriøst med problemet gennem 
flere år og har senest givet støtte 
til to demonstrationsprojekter 
– Dybbølhus og Grøndalslund – 
med henblik på at få erfaringer 
med nedlæggelse af skakte. 

Sortering giver mening 
I  december måned blev der ind-
samlet knap 36 ton metalaffald 
i Københavns Kommune. Me-
tal fra hele landet genanvendes i 
produktionen af nyt jern og me-
tal – primært på smelteværker i 
udlandet.

Plast kan blandt andet gen-
anvendes i produktionen af 
plastemballage, affaldsposer, 
bæreposer, soveposefyld og 
fleecetrøjer. Hver husstand i 
Danmark smider ca. 54 kg. plast 
ud om året (2012).

Kilde:affald.dk og Miljø og Fø
devareministeriet (genanvend.
mst.dk) 

Skakte i SAB’s 
 boligafdelinger

og kræver både særlig påklædning og 
åndedrætsværn. Udover skralde poser 
ryger affald som madrester, bleer og 
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Fra venstre Erling Knudsen, Bashir 
Hasooni og Kim Kjeldgaard ved de nye 
molokker. Hver  molok rummer 5 m3 
under jorden og skal kun tømmes hver 
14. dag, hvor der  tidligere blev tømt 
container to gange om ugen.

kattegrus ofte direkte ned gennem 
skakten.
”Det er ikke rimeligt at udsætte med-
arbejdere for det. De kan blive syge 
af det,” konstaterer driftsleder Kim 
Kjeldgaard, der også kan fortælle, 
at der heller ikke er problemer med 
 rotter i kældrene, efter skaktene er 
nedlagt.

Personlig kontakt
Molokkerne er indrettet, så det er let 
at sortere affaldet. De er mærkede 
med tydelige billeder af metal, glas, 
plast m.m. Der har været møder og 
hængt sedler i opgangene og i vaske-
riet, og de fleste beboere er blevet 
gode til at sortere. Men enkelte har 
stadig lidt svært ved at sortere rigtigt. 

�

Her er den personlige kontakt vigtig.
”Jeg taler med rigtigt mange beboere 
om affaldssorteringen,” siger næst-
formand Bashir Hasooni og fortsæt-
ter:
”Nogle ringer på og spørger mig, 
hvordan det fungerer. Andre tager 
jeg fat i, når jeg møder dem. Langt 
de fleste vil jo gerne. Det skal nok 
 lykkes.”

Store besparelser
I Dybbølhus blev skaktene lukket i 
december 2017. De nye molokker har 
sammen med belægninger, belysning, 
lukning af skakter og bortkørsel af 
gamle containere kostet godt 700.000 
kr., men SAB har stået for 50 % af 
 finansieringen (via trækningsretten). 

Nu sparer Dybbølhus 65-68.000 kr. 
årligt, som kan bruges på andre op-
gaver i boligafdelingen – fx en grøn-
nere og hyggeligere gård.
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Landets øverste politiske leder stod 
i modtagerfeltet, da SAB i januar 
sendte et brev af sted. Det var stats-
ministerens nytårstale og varsling af 
en kommende indsats i ghettoer, som 
satte tanker i gang i SAB’s bestyrelse 
og fik bestyrelsesmedlem Said Hus-
sein til at foreslå en direkte henven-
delse til statsministeren:
”Jeg tænkte, nu er det nu. Vi havde 
muligheden for at række ud til rege-
ringen og appellere til at finde en løs-
ning på særligt de helt konkrete ud-

Brevet til stats-
ministeren indeholdt 
fire  hovedpunkter  
• Fredning af arealer i udkan-

ten af Tingbjerg blokerer for 
udvikling af infrastruktur og 
nybyggeri.

• Tillægskøbesum – en slags 
ekstra skat ved salg af grund-
arealer – blokerer for at få 
flere private boliger i områ-
det.

• Der er brug for, at staten in-
vesterer i bedre tilgængelig-
hed til Tingbjerg fx en letba-
ne og nye motorvejsramper.

• Udviklingsprojekter tager for 
lang tid - der er brug for et 
Fast Track i lokalplanlægnin-
gen. 

Kære statsminister …
SAB sendte brev til statsministen med 
en række forslag, der er afgørende for 
at vende udviklingen i de udsatte bolig-
områder. Nogle af forslagene er med i 
den nye ghettoplan – men ikke 
dem alle

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

fordringer, vi er stødt på i forhold til 
nybyggeri.”
John B. Sørensen, formand for besty-
relsen, var begejstret:
”Jeg synes, det var en glimrende 
ide. Lad os dog gribe bolden. Vi har 
noget at byde ind med, og det er jo 
mange af vores beboere, som vil blive 
omfattet af det, de nu finder på.”
SAB har et boligområde, som er med 
på den officielle liste over udsatte 
boligområder. Det er boligområdet 
Tingbjerg/Utterslevhuse i Husum. 
SAB arbejder tæt sammen med fsb 
om indsatsen i Tingbjerg, hvor begge 
boligorganisationer har boliger, der-
for blev initiativet om at sende brev 
til statsministeren også et fælles pro-
jekt. 

SAB peger på barriere for 
udvikling
Brevet indeholdt en liste over konkre-
te barrierer, som de to boligorgani-
sationer oplever i deres arbejde med 
udvikling af Tingbjerg. En af de store 
er den såkaldte tillægskøbesum – en 
slags ekstra skat – som gør det svært 
for SAB og fsb at sælge grundarealer 
til private ejendomsudviklere. 
”Vi har i flere år arbejdet med en am-
bitiøs plan for at vende udviklingen 
i Tingbjerg. En af planens grundsten 
er at bygge 1.000 nye, private boliger 
og på den måde skabe en mere blan-
det bydel. Tillægskøbesummen hæver 
prisen pr. byggekvadratmeter med 

noget der ligner 3.500 kr. Det kunne 
vi jo godt se gav problemer i forhold 
til at interessere en investor for sa-
gen.”

Frank Jensen bakker op og 
Christiansborg lytter
SAB var ikke de eneste, som skrev 
til statsministeren om emnet. Også 
Frank Jensen, overborgmester i Kø-
benhavns Kommune, greb til pennen 
og sendte statsministeren et ønske 
om, at ”kommunen skal kunne give 
afkald på tillægskøbesum for at sti-
mulere privat byggeri i områder med 
mange almene boliger.” 
Den samlede indsats gav resultat, 
konstaterer Said Hussein:
”Vi kan mene meget om retorikken, 
men vi må glæde os over, at der er 
blevet lyttet, og at ghettoudspillet nu 
giver os mulighed for at få de dispen-
sationer til grundsalg, vi har brug 
for.” 
Muligheden for at frafalde tillægs-
købesum blev en del af det såkaldte 
ghettoudspil, som regeringen lance-
rede den 1. marts 2018. Sideløbende 
lykkes det SAB og fsb at få en af-
tale på plads med en privat udvikler 
om at bygge de mange, nye boliger i 
Tingbjerg. 

Tingbjerg 2030: En oase i 
København 
Det får John B. Sørensen til at se lyst 
på fremtiden for Tingbjerg:

Statsminister Lars Løkke Rasmussen. 
Foto: Statsministeriet.
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”I 2030 håber jeg, at Tingbjerg vil 
være kendt som den oase i Køben-
havn, som bydelen er. Du har nogle 
helt unikke rekreative områder om-
kring volden og mosen. Og selvom vi 
bygger flere boliger i området, vil der 
stadig være en fornuftig byggepro-
cent. Tingbjerg er et dejligt område 
og det vil mange flere opdage.” 

Helhedsplaner i fare
Et par torne er der dog også at finde i 
ghettoudspillet. Formanden ser med 
bekymring på planerne om at an-
vende midler fra Landsbyggefonden 
til at betale for indsatsen i de udsatte 
områder.
”Det er urimeligt, at det er de almene 
beboere, som skal betale for at løse et 
af de helt store samfundsproblemer. 
Når det samtidig betyder, at der så 
ikke er penge til helt nødvendige hel-
hedsplaner bl.a. i flere af vores bolig-

afdelinger, så giver det slet ikke me-
ning. Lige på det punkt håber vi, at 
regeringen finder en anden og bedre 
løsning.”
Og Said Hussein påpeger:
”Jeg ville ønske, at man på Chri-
stiansborg i langt højere grad 
 inviterede boligorganisationer og 
beboere til at være med til at finde 
løsninger. Mange danske værdier 
forsvinder i sådan et ghettoudspil, 
som fratager grupper af borgere ret-
tigheder. Beboerne er en stor del af 
løsningen.”

Får man svar, når man 
 skriver til  statsministeren?
SAB har modtaget et kort svar fra 
statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen, hvori han henviser til ghettoud-
spillet og det ansvarlige ministerium, 
Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
Herfra har økonomi- og indenrigs-

minister Simon Emil Ammitzbøll-
Bille sendt et længere svar. Han skri-
ver bl.a.:
”I forhold til de konkrete barrierer, 
I nævner, lægges der i regeringens 
udspil netop op til at ændre reglerne 
vedrørende tillægskøbesum. Dette 
sker som led i initiativer, der generelt 
har til formål at øge incitamentet til 
salg af almene familieboliger, grun-
de, byggeret i de udsatte boligområ-
der.” 
Han roser også planerne for byud-
vikling i Tingbjerg, som han kalder 
’ambitiøse’ og slutter brevet af såle-
des:
”Jeg håber som sagt, at flere af for-
slagene (i ghettoudspillet, red.) vil 
kunne bidrage til, at I også lettere vil 
komme i mål med jeres gode planer 
for Tingbjerg.” 

Visualisering af planerne om byudvikling i Tingbjerg.�
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Nyt fra bestyrelsen

Vinder af SAB-sjov

Vinderen af konkurrencen ”SAB-
sjov” i bladet fra oktober 2017 er: 
 
Henrik Belov Jørgensen
Moselgade 8, 3.tv.
2300 København S

Præmien er på 300 kr. Tillykke!

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

Høringssvar om ny 
 udlejningsaftale
Den nuværende udlejningsaftale 
med Københavns Kommune løber 
til udgangen af 2018. I forbindelse 
med forarbejdet til en ny udlejnings-
aftale har Boligorganisationernes 
Landsforening (BL) bedt om input 
fra boligorganisationerne i Køben-
havn til forhandlingerne om den nye 
aftale. Udlejningsudvalget for SAB 
har i samarbejde med AKB, Køben-
havns udlejningsudvalg udarbejdet 
et høringssvar med evaluering og be-
mærkninger til den nuværende aftale 
og en række forslag til forbedringer 
og initiativer til den kommende af-
tale.

I høringssvaret indgår bl.a. et øn-
ske om at nedsætte den kommunale 
anvisning fra 33% til 25%. De kø-
benhavnske boligorganisationer har 
skullet levere 33% af deres boliger til 

kommunal anvisning siden år 2000 
til gengæld for en besparelse på fri-
købet for hjemfaldsklausulerne. Men 
det er ikke aftalt, hvor længe bolig-
organisationerne skal blive ved med 
det.

Et andet forslag fra SAB og AKB, 
København er at nedsætte et sær-
ligt boligsocialt nævn til at behandle 
svært håndterbare sager med psykisk 
syge beboere.

Høringssvaret er givet videre til BL, 
som er påbegyndt forhandlingerne 
med kommunen.

Nye bestyrelsesmedlemmer
Siden sidste nummer af SAB-bladet 
er der sket det sørgelige, at Stig Torp 
Kaspersen – mangeårigt medlem af 
SAB ś organisationsbestyrelse og for-
mand for afdelingsbestyrelsen i Ting-
bjerg – er afgået ved døden. Første 
suppleanten for organisationsbesty-

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

relsen Lise Buhelt trådte derfor ind 
i bestyrelsen i november 2018. Lise 
Buhelt er medlem af afdelingsbesty-
relsen i Jydeholmen. 

På SAB ś repræsentantskabsmøde i 
januar 2018 blev formanden John B. 
Sørensen (Grøndalslund) og de tre 
ordinære medlemmer Said  Hussein 
(Utterslevhuse), Bjarne Krohn 
(Strandlodshus) og Ellen Højgaard 
Jensen (særligt valgt) genvalgt.

Ole Lagoni (Humlevænget) havde 
valgt at takke af efter mange år i or-
ganisationsbestyrelsen og i stedet for 
ham, blev Pernille Høholt valgt ind. 
Pernille Høholt er nyvalgt formand 
for afdelingsbestyrelsen i Tingbjerg.

Hvis man er yderligere interesseret i 
at følge bestyrelsens arbejde, kan man 
læse referater fra organisationsbesty
relsesmøderne på SAB´s hjemmeside 
www.sabbolig.dk

Nye i SAB’s bestyrelse

Lise Buhelt, medlem af afdelings
bestyrelsen i Jydeholmen. 

Pernille Høholt, formand for 
 afdelingsbestyrelsen i Tingbjerg.
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De fleste af os er blevet vant til, at 
nettet er der, hvor vi søger nyheder 
og information. SAB’s bestyrelse 
har som led i en digital strategi truf-
fet beslutning om at nedlægge SAB-
bladet og flytte nyhedsstrømmen til 
hjemmeside og et nyhedsbrev.

Vi har gravet i arkiverne og fundet 
frem til, at SAB har en lang tradition 
for at formidle nyheder til beboerne. 
Det ældste nummer af ’SAB Infor-
mation’ redaktionen har fundet, er 
dateret maj 1988. Blandt de 30 år 
gamle nyheder kan man læse at: 
”Boligstyrelsen har givet tilladelse til 
opførelse af Lykkebovej-projektet”. 

Mulighederne i at bygge tagboliger 
blev berørt i et nummer fra juli 1989:
”Plandirektøren i Københavns Kom-
mune opfordrer de københavnske 
boligselskaber til at undersøge mu-
ligheden for indretning af attraktive 
og tidssvarende boliger i udnyttelige 
tagetager.”
Dengang som nu var tagboliger ak-
tuelt. I dag arbejder boligafdelingen 
Jyllandshuse i Vanløse med at afdæk-
ke mulighederne i et visionært tagbo-
ligprojekt.

Måske lidt overraskende kunne SAB 
i januar 1990 informere om følgende:
”I samarbejde med afdelingsbesty-

SAB-bladet takker af  
Fremover vil SAB formidle nyheder til beboerne via et 
 nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig på www.sab-bolig.dk

Gennem årene har SABbladet ændret design fra en lille blå A5folder til hvid A4 
– senere A3format – og senest det farvetryk, som I kender. 

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

relsen arbejdes der på et projekt gå-
ende ud på at installere varmt vand i 
Fynshuse.”
Mange af beboerne havde installeret 
gasvandvarmere, men det har uden 
tvivl været et komfortløft at få varmt 
vand i alle boliger.

Friske nyheder venter forude, og SAB 
glæder sig til at holde dig orienteret 
på hjemmesiden og via nyhedsbrevet. 

Vi ses på www.sab-bolig.dk
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Navn:

Adresse:

Post-nr. og By:
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11 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.
Vinderen bekendtgøres på “SAB-Bolig.dk”

Indsend hele siden til:
KAB, Vester Voldgade 17, 1552 Kbh.V,
senest Mandag den 4. juni 2018
Mærk kuverten “SAB-sjov”.
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OPGAVE nr. 2 Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her:

Der er tre 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

OPGAVE nr. 3  
Hvor gammel er bedstefar?
Du kan finde ud af, hvor gammel bedstefar er, ved at lægge
tallene sammen. Spejlvendte tal skal også medregnes.
Skriv resultatet i det grønne felt.

- for hele familien

OPGAVE 1B
� Noget vi har om maven 

for at holde bukserne 
oppe.

� Noget vi spiser.
� Jordens allerførste kvinde.

OPGAVE 1C
� Noget fugle spiser med.
� Et andet ord for vrøvl-
� Noget lillebror har på, så 

han ikke tisser i bukserne.
OPGAVE nr1:
Små krydsord med kun tre ord.
Du skal indsætte de tre ord som søges, og de skal placeres, så alle
felter bliver udfyldt. Desuden skal man kunne læse de tre ord både
vandret og lodret. Kig på det røde eksempel, så forstår du bedre,
hvordan du skal gøre.

OPGAVE 1A
� Noget vi har på hovedet.
� Noget man kan ro med.
� Et dyr som julemanden

kender godt.

TAK fra mig
Denne bagside med SAB-sjov er den sidste side, som blivet lavet, da
bladet skal overgå til at være digitalt.
Jeg har ialt lavet 57 bagsider siden 1998. Det har altid glædet mig at 
lave bagsiden. Det har været sjovt at udtænke de forskellige op-
gaver, vel vidende at både unge og ældre beboere rundt om i
København, sad og grublede over svarene. Det skal I alle have tak
for. Jeg siger også tak til KAB/SAB for, at jeg fik netop denne
opgave, og tak for det gode samarbejde gennem alle årene.
Gode hilsner, Ole Espersen
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