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POLITISK OG ADMINISTR ATIVT

EFFEKTIVITET I DRIFTEN
SAB skal være solidarisk og spare penge

POLITISK
Regeringen har indgået en aftale med boligselskaberne 

om, at vi skal spare 1,5 mia. kr. på vores samlede driftsom-

kostninger senest i 2020. Det svarer til ca. 8 %. Vi er slet 

ikke i mål, så derfor sætter vi turbo på og tager udvalgte 

konkrete initiativer, der også er med til at forme fremti-

dens SAB, og sikrer, at vi sparer de penge, vi skal. Vi er 

del af et stort alment fællesskab og skal være solidariske 

med de andre selskaber. 

ADMINISTRATIVT
SAB har valgt, at afdelingerne går sammen i driftsfælles-

skaber, når der er en positiv mulighed eller et behov for at 

gå sammen. Jeg er glad for, at der også i 2018 er kommet 

nye driftsfællesskaber, for de giver de muligheder, SAB 

ønsker, for at effektivisere og modernisere driften. Vi 

ved også, at de små ejendomskontorer er sårbare over for 

forand ringer, og denne sårbarhed går ud over medarbej-

derne. SAB har tradition for at passe på sine medarbejdere. 

Det skal vi fortsat have fokus på. 

MÅLSÆTNINGSPROGRAM
SAB sætter sin egen dagsorden

POLITISK
Sammen har vi arbejdet hårdt med at formulere et nyt 

målsætningsprogram for SAB. Jeg har oplevet processen 

med målsætningsprogrammet som god. Det har været 

lærerigt, har styrket vores sociale og politiske fællesskab, 

og jeg ser frem til, at målsætningsprogrammet bliver 

behandlet på repræsentantskabsmødet.

ADMINISTRATIVT
SAB skal roses for – som et af få boligselskaber – at vove sig 

ud i en bottom-up proces, hvor alle afdelingsbestyrelser og 

medarbejdere har fået mulighed for at komme med deres 

forslag til nye målsætninger for selskabet. Jeg håber, at 

fremtidens målsætninger vil komme til at betyde mere 

for afdelingerne, end målsætninger sædvanligvis gør, 

fordi bestyrelserne selv har ‘haft fingrene i bolledejen’.

Året, der gik
v. formand John B. Sørensen og kundechef Lene Vennits

ULOVLIG FREMLEJE
Ulovlig fremleje er et voksende problem

POLITISK
Det er, som om problemer med ulovlig fremleje bliver 

flere og flere. Der er nogen, der udnytter boligmanglen og 

tjener penge på at fremleje deres almene boliger ulovligt, 

og det skaber utryghed blandt de andre beboere, der ikke 

ved, hvem naboen er. Det er ikke i orden på den måde at 

underkende det sociale og økonomiske fællesskab i en 

almen boligafdeling. Vi tager det meget alvorligt og skal 

også arbejde med det i den kommende periode.

ADMINISTRATIVT
SAB har ønsket et forstærket fokus på ulovlig fremleje. 

SAB vil ikke finde sig i, at uskyldige bliver udnyttet, eller 

at nogen på ulovligvis snyder sig foran i boligkøen. Vi har 

ført en række retssager på SAB’s vegne. Ulovlig fremleje 

kan imidlertid være vanskelig at bevise, og derfor kan 

vi ikke komme det til livs alene med hjælp fra juraen. I 

administrationen vil vi i 2019 forsøge at sætte yderligere 

fokus på ulovlig fremleje.

GHETTOPAKKEN
Tingbjerg skal udvikles, ikke afvikles

POLITISK
Vi er i fuld gang med at udvikle Tingbjerg, og vi har et 

tæt samarbejde med fsb og Københavns Kommune om at 

revitalisere området. Tingbjerg er på den nye ghettoliste, 

der kom den 1. december, endda som en ‘hård ghetto’. Det 

indebærer, at vi skal udarbejde en handlingsplan i løbet 

af de første seks måneder af 2019. 

ADMINISTRATIVT
Jeg kan ikke glemme den dag, hvor jeg skulle præsentere 

SAB for en idé med at frasælge arealer til privat boligbyg-

geri i Tingbjerg. Jeg var rystende nervøs, for det var et 

paradigmeskifte af format. Hvor var det godt, at vi vovede 

det i administrationen. For SAB sprang ud i arbejdet med 

at udvikle i stedet for at afvikle Tingbjerg – og det er el-

lers det, som Folketingets nyligt vedtagne ghettopakke 

lægger op til. SAB vil ikke afvikle et af de allerskønneste 

boligområder, men styrke det med en mangfoldighed af 

boliger, bedre infrastruktur og stærk sammenhængskraft. 

Man kan ikke rose SAB nok for at tage springet.

TAK FOR 2018!

Formand i SAB John B. Sørensen og 

kundechef for SAB Lene Vennits, KAB. 

(Foto: Mikal Schlosser)
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FREMTIDENS SAB

Det vil SAB  
7 mål for fremtiden
Medarbejdere og beboervalgte har i årets løb debatteret 
og i fællesskab formuleret, hvilket boligselskab SAB vil 
være. Nu er nye mål for fremtidens SAB klar til at blive 
præsenteret for repræsentantskabet den 24. januar 2019 

“Det er et alle tiders resultat, der er kommet ud af det her, 

processen og målsætningsprogrammet. I mine øjne kan 

det ikke blive mere demokratisk.”

 Det siger Ole Dannemann, formand for SAB Humle-

vænget i Husum. Han takkede ja til invitationen fra orga-

nisationen om at være med til at sætte mål for fremtidens 

SAB. Han meldte sig også til styregruppen for processen. 

KRITIK FØRTE TIL INDDRAGELSE
Det startede egentlig på repræsentantskabsmødet i januar, 

hvor organisationen fremlagde et forslag til nyt målsæt-

ningsprogram. Ole Dannemann fortæller:

 “Driftsfællesskaber var en del af målsætningsprogram-

met. Der var flere, der mente, at det blev trukket ned over 

hovederne på dem. Derfor trak organisationsbestyrelsen 

målsætningsprogrammet. Det var flot af bestyrelsen.”

Organisationsbestyrelsen reagerede på de kritiske røster 

blandt de op mod 190 repræsentanter. For repræsentant-

skabet er SAB’s øverste myndighed. 

 “Det er vores ansvar i organisationsbestyrelsen at or-

ganisere og udvikle driften, men vi lyttede til kritikken. 

Vi tænkte os godt om – og så blev vi ambitiøse. Beboernes 

stemme er vigtig, og derfor skulle beboervalgte have 

chancen for at byde ind på diskussionen om fremtidens 

SAB,” beretter John B. Sørensen, formand for SAB, der 

sammen med den øvrige styregruppe besluttede, hvordan 

det skulle foregå i praksis. 

VEJEN TIL MÅLENE VAR GIVENDE
Alle ca. 300 beboervalgte blev inviteret til en række mø-

der og konferencer med fremtidens SAB på programmet. 

 “Vi lagde ud med det helt store idékatalog og arbejdede 

det så ned til det færdige udkast,” fortæller Ole Dannemann. 

“Det er fine målsætninger, men de er vide. Jeg er fx opta-

get af, at SAB isolerer de gamle boliger. Min bolig er fra 

1940’erne, og jeg kan lugte min nabos cerutrøg. Det ville 

jeg gerne have haft med i målsætningerne, for det skal 

være konkret, hvad vi vil,” siger Karina Blicher, medlem 

af afdelingsbestyrelsen, SAB Lønstruphuse i Vanløse. 

FORTSÆT TES  →

Mange beboervalgte bød ind på 
fremtidens SAB 

74 beboervalgte fra 26 forskellige boligafdelinger 
deltog i debatter og workshop om fremtidens 
SAB på konferencer og områdemøder: 

Konferencer i juni, september og november

Områdemøder i Vanløse, Husum, Amager og 
Valby i september og oktober

Medarbejderkonference i juni

1. SAB skal være et boligselskab med sunde, 

tidssvarende og bæredygtige boliger med et  

godt bomiljø.

2. SAB skal arbejde med nærhed og tryghed for 

beboere og medarbejdere.

3. SAB skal have en velfungerende drift, hvor ny 

teknologi indføres med omtanke.

4. SAB skal arbejde for at styrke og udvikle 

beboerdemokratiet.

5. SAB skal være en ansvarlig og attraktiv 

arbejdsplads.

6. SAB skal være en aktiv spiller på den  

politiske scene.

7. SAB skal via sociale indsatser skabe trivsel  

blandt beboerne. 

Den afsluttende konference i november blev 

holdt på Arbejdermuseet i København. 

(Foto: Mikal Schlosser)

Hvordan skal SAB prioritere – og hvor detaljeret skal 

målsætningsprogrammet være? Diskussionerne bølgede, 

og det var vanskeligt at blive helt enige.

DE 7 MÅL LYDER:
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FREMTIDENS SAB

MANGE MULIGHEDER FOR AFDELINGSBESTYRELSERNE
Målene er formuleret i fællesskab og afspejler en proces, 

hvor mange forskellige beboervalgte har sat deres aftryk. 

Karina Blicher forklarer, at målene endte så overordnede, 

så hver afdeling kan se muligheder i dem. De rummer, at 

man ikke vil det samme. Selve processen var god, syntes 

hun. Det var godt at møde så mange andre beboervalgte: 

 “Processen var spændende og gav visioner. Alle sagde 

deres mening, og vi kom godt omkring i diskussionerne.” 

Fremtidens SAB blev diskuteret i små fora og i plenum. 

(Foto: Mikal Schlosser)

Beboervalgte forholdt sig nøje til 

målene  for at sikre sig, at hvert enkelt 

mål rummer muligheder for alle.

(Foto: Mikal Schlosser)

SIDEN SIDST

Siden sidste  
repræsentantskabsmøde
På repræsentantskabsmødet i 2018 blev stillet en række 
forslag, hvoraf nogle forslag blev vedtaget. Et par af de 
vedtagne forslag krævede, at SAB skulle arbejde videre 
med dem. Se her, hvordan de er videre

FORSLAG FRA AFDELINGSBESTYRELSEN I BELLAHØJ I OG II
SAB arbejder for at sænke gebyrerne for at stå på 
venteliste i KAB til en bolig.

Organisationsbestyrelsen fortalte på selve repræsentant-

skabsmødet, at KAB allerede var i gang med at undersøge 

mulighederne for at sænke gebyrerne. 

Hvert år i november beslutter KAB’s repræsentantskab 

et nyt prisblad for det efterfølgende år. 

SAB’s organisationsbestyrelse kan tilfreds konstatere, 

at gebyret for at blive skrevet op i ‘Bolignøglen’ med ca. 

40.000 boliger i KAB-fællesskabet bliver halveret i 2019 

til 200 kr. 

FORSLAG FRA AFDELINGSBESTYRELSEN I BELLAHØJ I OG II
SAB og KAB indfører en ordning  
for whistleblowere.

Organisationsbestyrelsen bragte forslaget videre til 

KAB’s bestyrelse, og siden er et lignende forslag stillet 

på et repræsentantskabsmøde i KAB. KAB’s bestyrelse 

arbejder med forslaget om at etablere en ordning, som 

medarbejdere i SAB og de øvrige boligorganisationer i 

KAB-fællesskabet kan benytte, hvis de oplever ulovlig-

heder på arbejdspladsen. Bestyrelsen er senest på KAB’s 

repræsentantskabsmøde i november 2019 klar med sin 

anbefaling og evt. en ordning for whistleblowere.

Digitale afstemninger fortsætter

Afstemninger på repræsentantskabsmødet i januar fore-

gik digitalt som forsøg og bliver fast praksis fremover.  

“Nu skal afdelingsbestyrelserne på banen. For afdelin-

gerne kan arbejde med målene på netop deres måde og 

tage de konkrete initiativer, der giver mening netop der. 

I organisationsbestyrelsen sætter vi fokus på temaerne i 

målsætningsprogrammet og spørger bestyrelserne, hvad 

de vil gøre,” siger John B. Sørensen. 
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BYUDVIKLING

SAB udvikler 
Tingbjerg
Den 26. oktober kunne partnerskabet SAB, bolig selskabet 
fsb og den private ejendomsudvikler NREP præsentere 
en fælles plan for at skabe 1.000 nye, private boliger, så 
Tingbjerg bliver et blandet boligområde. Det er bare sidste 
nyt fra Tingbjerg, der forandrer sig i hastigt tempo

Den 1. oktober indviede SAB, fsb og Københavns Kommu-

ne områdets nye vartegn Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, 

og omdannelsen af den nedslidte hovedgade Ruten er 

også i fuld gang. Det gamle butikstorv Lille Torv er under 

forvandling til et nyt, indbydende butiks- og boligtorv 

Bygården, og en ny lokalplan for Store Torv baner vejen 

for nybyggeri af et plejecenter, flere private boliger og 

detailhandel. 

“De fleste i området ønsker et blandet boligområde, så vi er 

glade for aftalen om, at der skal bygges 1.000 nye boliger. 

Vores strategi i SAB kom før ghettoplanen og lægger op til 

udvikling af Tingbjerg, ikke nedrivning af almene boliger. 

Den hårde retorik i ghettoplanen er bare helt forkert og gør 

ikke noget godt for nogen af os. Den gør kun folk utrygge,” 

udtaler Pernille Høholt, formand for SAB Tingbjerg og 

medlem af SAB’s organisationsbestyrelse.

FORTSÆT TES  →

Tingbjerg er en ‘hård ghetto’

Den 1. december offentliggjorde Transport-, By- 
og Boligministeriet årets ghettoliste. Ifølge listen 
er for mange beboere i Tingbjerg-Utterslevhuse 
for lavt uddannede og har for små indkomster, 
og alt for mange beboere er efterkommere eller 
indvandrere fra ikke-vestlige lande. Området 
har været på ghettolisten de seneste fire år og 
kategoriseres derfor som en ‘hård ghetto’, og 
området pålægges at udarbejde en plan for, 
hvordan andelen af almene boliger i 2030 vil 
være højst 40 %.

Ny bog om Tingbjerg 

En kommende bog fortæller historie om Tingbjerg og 

sætter udviklingen af Tingbjerg ind i en større fortælling 

om velfærdssamfundet. Den bliver skrevet i samarbejde 

med fagfolk fra Arkitektskolen i Århus og er finansieret 

af SAB, fsb og en række fonde.

Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus rager 

op over resten af Tingbjerg. Huset er 

tegnet af COBE, drives på daglig basis 

af Københavns Kommune og ejes i 

fællesskab af SAB, fsb og kommunen.  

(Foto: Charlotte Brøndum)

Det var en festdag, da Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus 

slog dørene op og inviterede gæster fra nær og fjern 

indenfor. Siden er pladsen tildelt Brolæggerprisen 2018 

af Brolæggerlauget, og selve byggeriet er indstillet af 

Arkitektforeningen til arkitektprisen Store Arne 2019. 

(Foto: Charlotte Brøndum)
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BYUDVIKLING DRIFT

I SAB Livornoparken og de øvrige afdelinger SAB Wit-

tenberghus, SAB Abildgården, SAB Strandlodshus og 

SAB Strandlodshus Plejeboliger mødes servicelederen 

med de respektive bestyrelser en gang om måneden. De 

diskuterer, hvordan det går i afdelingen, og justerer evt. 

hvilken service, afdelingen ønsker. Bestyrelserne kan 

præcisere, hvordan de prioriterer på afdelingens vegne, 

og parterne kan afstemme forventninger.

FORTSÆT TES  →

Det allervigtigste for SAB Livornoparken i det udvidede 

samarbejde er, at de samme to mænd har deres faste 

gang i afdelingen. Så sådan blev det. Trygheden blandt 

beboerne vejer tungt.

 “Vi vil gerne være med til at spare penge. Det har 

bare været vigtigt for os, at forandringen ikke betyder, at 

beboerne møder nye ansigter hele tiden. Vi har mange 

ældre, syge mennesker, der nemt bliver usikre,” fortæller 

Hanne Brogård, formand for SAB Livornoparken.

Når det er sagt, kan Hanne Brogård se en fordel for af-

delingen i, at der er flere medarbejdere at trække på, når 

der skal løses større opgaver. Så kan det gøres hurtigt og 

effektivt: “Vi skal have skiftet vandrør, så vi kan komme 

til at se flere medarbejdere. Det er meget fint.”

Den daglige drift 
forandrer sig
SAB moderniserer i tæt samarbejde med beboervalgte 
den daglige drift i boligafdelingerne. På Amager har fem 
afdelinger indledt et tættere samarbejde. Medarbejderne 
er blevet del af et større arbejdsfællesskab, og afdelings
bestyrelserne lærer hinanden bedre at kende

TINGBJERG ER VÆRD AT BYGGE VIDERE PÅ
De 1.000 kommende boliger bliver noget andet, men skal 

passe ind i det oprindelige gule murstensbyggeri, der 

er tegnet som en samlet funktionalistisk bebyggelse af 

arkitekt Steen Eiler Rasmussen og opført over en 15-årig 

periode fra slutningen af 1950’erne. 

“Den omfattende udviklingsplan for Tingbjerg tager ud-

gangspunkt i det eksisterende byggeri og skal skabe varia-

tion og sikre en mangfoldig beboerskare. Alle involverede 

parter er enige om, at Tingbjerg er værd at bygge videre på, 

så det gør vi,” udtaler John B. Sørensen, formand for SAB. 

Planerne for forandring i Tingbjerg er omsiggribende, 

og SAB tager de nødvendige beslutninger, efterhånden 

som de konkrete planer foreligger, sidst beslutningen 

om at bygge 1.000 boliger imellem og omkring husene 

i samarbejde med fsb og NREP. Målet er, at Tingbjerg 

bliver den attraktive boligby, som den har potentiale til.   

Det kommende Bygården har en central 

placering i Tingbjerg og ligger naturskønt ud 

til Utterslev Mose. Forventningen er, at det 

står færdigt i 2019. (Visualisering: Innovater)

Byudvikling i Tingbjerg

SAB, fsb og Københavns Kommune præsenterede 
i 2015 en ambitiøs, fælles strategi for byudvikling 
af Tingbjerg. Mange tiltag spiller sammen og skal 
udvikle Tingbjerg som en grøn, aktiv og åben 
boligby under overskrifterne:

• Bedre forbindelser til naturen og byen

• Nye private boliger mellem husene

• Udvikling af uderum

• Udvikling af Ruten

• Nytænkning af de kommunale institutioner

Sektoren skal spare

SAB skal imødekomme et krav fra regeringen,  
BL – Danmarks almene boliger og KL til den alme-
ne sektor om at spare 1,5 mia. kr. på driftsudgifter 
i perioden 2014-20.
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DRIFT

AFDELINGSBESTYRELSERNE MØDES
Afdelingsbestyrelserne har aftalt at mødes en gang hver 

tredje måned for at få idéer fra hinanden og bruge hinan-

den. Måske kan de endda holde en fælles sommer- eller 

forårsfest, foreslår Hanne Brogård.

Britt Jørgensen, formand for SAB Wittenberghus, har 

mødt et par af de andre før, men ser frem til at lære dem 

bedre at kende: “Jeg tror, vi vil komme godt ud af det med 

hinanden. Vi kan sparre med hinanden og finde ud af, 

hvordan vi kan gøre det bedre for afdelingerne.”

Afdelinger i SAB arbejder sammen  
om den daglige drift

• NY Bispebjerg Terrasser og Bispebjerghjemmet

• NY Sejlhuset, Kastrupvej Ungdomsboliger,  

Flexibo og Eksercerpladsen

• NY Abildgården, Wittenberghus, Strandlodshus, 

Strandlodshus, plejeboliger og Livornoparken

• NY Valbyholm, Elleparken og  

PR. 1/1-2019 Skyttevænget og Lykkebo 

• PR. 1/2-19 Stefansgård, Saxobo, Absalonhus, 

Vesterbo og Sølund

• HerlevÅhuse og Herlevhuse

• Tingbjerg I-V, Tingbjerghjemmet og Utterslevhuse 

– i samarbejde med fsb

• Toften, Langelandshus og Rolandsgården

• Husum Vænge og Falsterbo

• Bellahøj I-II, Bellahøj III, Tusindfryd, Grøndals 

Ældreboliger, Sallinghus og Bonderupgård 

Plejeboliger

• Rebildhuse, Jydeholmen og Himmerlandshuse

• Stilledal og Grøndalslund

• Jyllandshuse, Holmehusene, Lønstruphuse og 

Jydeholmen

• Sjællandshuse, Dybbølhus, Askholm og 

Teglværkshavnen

Det kan betale sig at lade robotter  
slå græs

SAB Husum Vænge og SAB Falsterbo i Husum har ind-

købt 13 robotter til at slå græs. Investeringen er tjent 

hjem allerede i 2020, og robotterne forventes at holde 

i 8-10 år med service undervejs.

Græsrobotter tiltrækker opmærksomhed. 

(Foto: Annette Sadolin)

←

NYE TIDER FOR MEDARBEJDERNE
Finn Werner er serviceleder i det nye driftsfællesskab på 

Amager mellem de fem afdelinger. Han går struktureret til 

værks og forsøger at skabe klare rammer for den daglige 

indsats, så forventningsafstemningen med hver enkelt 

medarbejder også er på plads. 

 “Det stiller større krav til mig som leder. Jeg skal samle 

medarbejdergruppen. Et stærkt sammenhold er altaf-

gørende for, at vi kan lykkes. Hver enkelt mand har en 

rolle og skal bidrage og byde ind. De skal kunne regne 

med hinanden – hver dag og når der er ekstra behov. Det 

kræver noget af dem, det her,” fortæller han og er klar 

over, at medarbejderne måske har været vant til at arbejde 

sammen to og to. Nu er de del af et større fællesskab, der 

fordrer andet og mere af dem. 

 “De er selv med til at skabe deres job, og de får ansvar. 

De løser opgaver, alene og sammen. Der er en helt anden 

synergi i dag. Jeg oplever, at det større fællesskab stiller 

større krav, men også giver ekstra til den enkelte med-

arbejder, der kan vænne sig til en ny og anden måde at 

arbejde på. Vi tilbyder både videreuddannelse og oplæring 

efter behov” siger Finn Werner.

Vand bliver målt individuelt 

SAB Glumsøparken og SAB Falsterbo i Husum er blandt 

de afdelinger, der har fået opsat individuelle vand målere 

i boligerne – og det kan betale sig. Glumsøparken har 

sparet en lille mio. kr. pr. år og Falsterbo har sparet 

knap 350.000 kr. pr. år. Hvor meget, en boligafdeling 

kan spare, kommer blandt andet an på antal lejemål i 

afdelingen.

Led-belysning giver besparelser

Den lille boligafdeling SAB Langelandshus i Husum med 

76 boliger har udskiftet belysning til led på fællesarea-

lerne. Det har betydet, at afdelingen har reduceret sine 

udgifter til el fra 95.000 kr. i 2014 til 70.000 kr. i 2018.
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FÆLLESSK AB

Boligambassadører 
gør det godt
20 unge boede gratis den første måned i et stort ny
byggeri mod at give en hånd med at finde mangler og 
vise naboer til rette. Nu høster de ros for indsatsen

251 nye ungdomsboliger i boligafdelingen Eksercerplad-

sen ved DR-byen på Amager stod klar til indflytning i 

september. Det er længe siden SAB har taget så stort et 

byggeri i brug, og rent praktisk var det en enorm opgave 

at modtage så mange nye beboere på én gang. 

SAB besluttede derfor at tilbyde 20 ambassadører at flytte 

ind en måned før de øvrige beboere og hjælpe med at finde 

mangler og vise nye beboere til rette. Deres indsats har 

ifølge Bo Dalgaard, driftschef i KAB, været uvurderlig:

 “Ambassadørerne har været enormt engagerede og 

taget stort ansvar. De opdagede en del mangler, og de fire 

store indflytningsdage kørte snorlige, fordi de stod klar 

til at vise de nye beboere rundt efter indflytningssyn.” 

AMBASSADØRMUTTER
Katrin Jonsdottir, 19 år, er en af de unge ambassadører. 

Hun bor i en 2-værelses ungdomsbolig sammen med 

sin kæreste Andreas og er gået 100 % ind i rollen som 

ambassadør.

  “Når jeg melder mig til noget, så tager jeg ansvar for det. 

De andre kalder mig for ambassadørmutter,” siger hun 

med et grin og tilføjer, at det nok er, fordi hun er hurtig 

på tasterne, når der er spørgsmål, som skal besvares i 

facebookgruppen. 

FORTSÆT TES  →

De unge ambassadører har bidraget til 

en smidig indflytning i de 251 boliger og 

kickstartet det sociale fællesskab.  

(Foto: Annette Sadolin)

De nye ungdomsboliger har en 

beliggenhed, som enhver studeren-

de sukker efter. Nærmeste nabo 

er DR-byens metrostation, kun få 

stop fra centrum af København. 

(Foto: Annette Sadolin)

Digitale tiltag på Eksercerpladsen

De unge har en lynhurtig internetforbindelse, 
dørtelefonanlægget er koblet til beboernes 
mobiltelefoner, og de benytter en app til fæl-
lesvaskerierne, fx til at reservere tid og betale. De 
digitale tiltag har bl.a. overflødiggjort kabeltræk 
til flowtv og til et traditionelt dørtelefonanlæg. 

Om Eksercerpladsen

Byggeriet på den tidligere militære øvelses-
plads ved DR-byen på Vestamager er foregået 
i samarbejde med en privat ejendomsudvikler 
Calum. SAB købte et færdigt byggeri, en såkaldt 
pakkeløsning. Lejlighederne er ungdomsboliger til 
1-2 personer på 38-50 m2, og der er fælles lokaler 
og udendørs terrasser. Øverst er pent house ejer-
lejligheder. 
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FÆLLESSKABET SPIRER
Ud over de praktiske opgaver har ambassadørerne været 

med til at kickstarte det sociale fællesskab i bebyggelsen. 

De har oprettet udvalg om fx indretning af fælleslokalerne 

og planlægning af de første fællesaktiviteter. En løbeklub 

og en fodboldklub er i aktion, og et festudvalg har planlagt 

og gennemført den første fest samt ‘Den store bagedyst’, 

hvor de unge på Eksercerpladsen dystede om den lokale 

titel som storbager.

FÆLLESSK AB

SAB har boligsociale indsatser: 

• SAB Tingbjerg og SAB Utterslevhuse 2016-20 

• SAB Fynshuse 2018-21

Sager i Beboerklagenævnet

I regnskabsåret 2017-18 er 28 sager afgjort i beboer-

klagenævnet, og SAB fik helt eller delvist medhold i 

23 sager. Knap totredjedele af sagerne var klager over 

varmeregnskaber, fire sager handlede om husorden, 

seks sager drejede sig om boligens stand, og en sag 

om udlejning blev afvist. 

På den måde var ambassadørerne med til at sikre færre 

fejl og mangler ved det store rykind af beboere i september 

måned. I dag er alle boligerne indflyttet.

INDGANG TIL BEBOERDEMOKRATIET
Rollen som ambassadør har vakt Katrins interesse for 

beboerdemokratiet, og hun stillede op og blev valgt i 

december til afdelingens ny bestyrelse.

 “Jeg vil dels arbejde for, at det bliver et godt sted at bo 

– jeg skal jo bo her i 5½ år – og dels vil det være en god 

erfaring at skrive på mit cv,” siger hun. 

Ambassadørerne har brugt facebookgruppen til at dele 

vigtige informationer såsom husordenen og svare på 

spørgsmål om fx kælderrum og vaskeriet. Det er også her, 

beboerne indbyrdes deler viden om fx mål på vinduerne 

eller lån af boremaskine.

POSTKASSER DER PASSER
Ambassadørboligerne var placeret på forskellige etager i 

huset for at sikre, at så mange fejl og mangler som muligt 

blev opdaget. Katrin fortæller om sin oplevelse af den 

første måned:

 “Her var meget tomt, og når håndværkerne gik hjem 

var der meget stille. Vi opdagede flere fejl, bl.a. at post-

kasserne var forkert markeret, og at vores ovn ikke kunne 

åbnes pga. skæve vinkler. På 4. sal var elevatoren ikke 

justeret korrekt, så den var i niveau med gulvet, når den 

stoppede.” 

SAB stiller boliger til rådighed som  
udslusningsboliger

Almindeligvis kan Københavns Kommune tilbyde ud-

slusningsboliger med huslejetilskud til hjemløse i en 

periode på op til to år. I en forsøgsperiode kan kom-

munen anvise en udslusningsbolig i op til fem år til en 

bredere målgruppe i kombination med et tilbud om at 

komme i uddannelse eller beskæftigelse. SAB stiller 

sammen med Boligforeningen 3B og Boligselskabet 

AKB, København 5-10 boliger til rådighed. Det er alle 

boliger, der i forvejen bliver boligsocialt anvist. 

På ferie sammen i KAB-fællesskabet

38 beboere i SAB tog på sommerferie med andre be-

boere i KAB-fællesskabet. Familierne var på Pindstrup 

Centret på Djursland, og seniorerne var på Rønshoved 

Højskole ved Flensborg Fjord. I alt 165 beboere deltog 

i de to ophold, der er arrangeret af KAB og støttet af 

Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Fra sin lejlighed har Katrin 

Jonsdottir en skøn udsigt hen over 

metroen ud over Amager Fælled. 

(Foto: Annette Sadolin)
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NYBYGGERI

Flere boliger  
kommer til
SAB er i gang med flere nybyggerier og har endnu flere 
på vej. Tag et kig til nogle af de byggesager, som SAB i 
samarbejde med KAB arbejder med at realisere

VALBY
VALBY IDRÆTSKOLLEGIE
SAB bygger 140 ungdomsboliger. Byggeriet skal certifi-

ceres med en sølvmedalje efter DGNB-ordningen ud fra 

en række kriterier for bæredygtighed. Miljø, økonomi 

og sociale forhold vægtes lige, fx materialevalg, energi, 

omkostninger, drift, indeklima og adgangsforhold. Byg-

geriet går i gang i foråret 2019. 

VALBY GÅRDHAVEHUSE 
Byggeplanerne har trukket ud, fordi Københavns Kom-

munes pris for grunden var alt for høj, og imens blev det 

generelt dyrere at bygge. SAB har derfor i samarbejde 

med KAB justeret de konkrete planer og vil nu bygge ca. 

90 familieboliger efter konceptet om AlmenBolig+. Det 

kommende byggeri er betinget af, at aftalen om grundkøb 

falder på plads med Københavns Kommune. 

GRØNTTORVET 
SAB er i samarbejde med Boligselskabet AKB, Køben-

havn ved at opføre 49 rækkehuse i en samlet bebyggelse, 

hvoraf de 25 rækkehuse er til SAB. Udvendig er det en 

samlet bebyggelse, men indvendigt i rækkehusene har 

SAB valgt sin egen planløsning. Ved siden af tages den  

3. januar 2019 det første spadestik til et etagebyggeri med 

i alt 63 lejligheder, som også opføres i samarbejde mellem 

SAB og Boligselskabet AKB, København. Her får SAB 33 

lejligheder, hvor tre er ungdomsboliger og de resterende 

er familieboliger, inklusiv seks små boliger. Der bliver et 

fælleshus og fællesarealer udenfor og på tagene, som alle 

på det gamle Grønttorvet kan benytte. 

“I SAB er vi optaget af, at 

der også fremover skal 

være plads til alle slags 

mennesker i byen. Derfor 

er det vigtigt for os, at vi 

bliver ved at bidrage med 

alment nybyggeri.” 
Ellen Højgaard Jensen, SAB's organisationsbestyrelse 

Flere byggeplaner:

SAB forventer at tilbagekøbe nogle arealer i ældrebo-

ligafdelingen SAB Valbyholm i Valby fra Københavns 

Kommune, som kommunen ikke længere har brug for, 

og ombygge dem til ca. otte ungdomsboliger. 

Tillægskøbesummer sætter  
byggerier i stå 

“Københavns Kommune fastholder, at vi skal betale 

tillægskøbesum, når vi vil udbygge vores ejendomme. 

Det sætter en stopper for byggerierne, fordi de bliver 

for dyre, og det beklager vi,” siger John B. Sørensen, 

formand for SAB. 

BL – Danmarks Almene Boliger forbereder på vegne 

af sektoren og med SAB Jyllandshuse som eksempel 

en retssag mod Københavns Kommune for at få en 

principiel afgørelse om tillægskøbesummer. Sagen er 

berammet til at starte i efteråret 2019.

Valby Idrætskollegie  
(Visualisering: Mangor & Nagel) 

→

Grønttorvet rækkehuse  

(Visualisering: Tegnestuen 

Vandkunsten)
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RENOVERING

Boligmassen  
bliver renoveret
SAB arbejder målrettet med at skabe tidssvarende, 
betalelige boliger med godt indeklima og indbydende 
udearealer. Få et indblik i nogle af de større renoveringer, 
der er i gang

SAB Sallinghus 

(Visualisering: N¨VA5)

Byggepartnerskab skal  
kvalitetssikre renoveringer

En uvildig, ekstern byggerådgiver analyserede i 2018 

tre problemramte renoveringer for KAB, en af dem 

var SAB Sjællandshuse i København SV. Analysen var 

medvirkende til, at KAB har taget initiativ til bygge-

partnerskabet, som SAB har tilsluttet sig. Fremover vil 

KAB samle flere byggeopgaver og udbyde dem samlet 

til en byggepartner, der består af ingeniør, arkitekt og 

entreprenør. Håbet er at opnå bedre resultater og undgå 

konflikter, fejl og byggesjusk. 

“Når vi renoverer vores  

boliger i SAB går vi  

op i kvalitet. Vi ønsker  

en høj standard.”
Bjørn Olsen, SAB’s organisationsbestyrelse

VANLØSE
SAB SALLINGHUS 
Boligafdelingen fra 1944-45 står over for en gennemgri-

bende renovering. Tag, faldstammer, vandrør og varme-

installationer skal blandt andet skiftes. I et forsøgsprojekt 

i samarbejde med Landsbyggefonden bliver ydermurene 

desuden pillet ned og bygget op igen på en måde, så de 

400 boliger vil takke ja til at blive genhuset, imens der 

arbejdes. Der vil blandt andet være mulighed for at bo 

midlertidigt i beboelsespavilloner i naboafdelingerne 

SAB Glumsøparken og SAB Falsterbo, først og fremmest 

for børnefamilier og ældre, der har fast tilknytning til fx 

daginstitutioner, skoler og hjemmepleje i området. Arbej-

det forventes at gå i gang i slutningen af 2019.

karakteristiske indgangs- og opgangspartier kan beva-

res. Indenfor bliver boliger i stueetagen bygget om, så 

de er nemt tilgængelige for alle, også kørestolsbrugere, 

og tagetagen bliver lavet om til boligareal, så de øverste 

lejligheder får en ekstra etage. 

HUSUM
SAB HUMLEVÆNGET
Boligafdelingen SAB Humlevænget står over for en gen-

nemgribende renovering af bygningerne. I boligerne skal 

badeværelserne fx skiftes ud, og der vil være støj- og 

støvgener. Det forventes, at de fleste af beboerne i de ca. 



w
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ØKONOMI

SAB i tal
Boligorganisationen SAB

DISPOSITIONSFONDEN:

ARBEJDSKAPITALEN:

SAB OG DE ANDRE BOLIGSELSKABER
Den disponible del af dispositionsfonden og den disponible 

del af arbejdskapitalen er de to puljer penge, som bolig-

selskabet kan råde over til at understøtte afdelingerne 

med lån eller tilskud og til at sætte nye projekter i gang.

En sammenligning mellem SAB og de 10 boligorganisa-

tioner, der ligner SAB mest, viser, at den disponible del 

af SAB’s dispositionsfond er i den lavere ende, mens den 

disponible del af SAB’s arbejdskapital er blandt de højeste. 

RESULTATET
SAB har i regnskabsåret den 1. august 2017 til den  

31. juli 2018 et overskud på knap 2,8 mio. kr. En stor del 

af overskuddet – 1,6 mio. kr. – er renteindtægter. Det re-

sterende overskud skyldes færre udgifter end budgetteret 

til fx revision, personale samt møde- og kursusaktivitet. 

Egenkapitalen er organisationens formue. Den er opdelt 

i dispositionsfonden og arbejdskapitalen. Siden sidste år 

er SAB’s samlede egenkapital faldet med 12 mio. kr. og 

er nu 250 mio. kr. 

 Af de 12 mio. kr. tegner dispositionsfonden sig for 11,5 

mio. kr. og arbejdskapitalen for 0,5 mio. kr.

DISPOSITIONSFONDEN
Den disponible del af dispositionsfonden – selskabets 

sikkerhedskapital – udvikler sig fortsat positivt og er 

nu 44 mio. kr. Det svarer til 4.638 kr. pr. lejemålsenhed. 

Beløbet er fortsat under det anbefalede minimum, som 

er 53,7 mio. kr. 

ARBEJDSKAPITALEN
Den disponible del af arbejdskapitalen er fortsat høj og er 

nu 45,8 mio. kr., og det er 16,2 mio. kr. højere end det anbe-

falede minimum. Det svarer til 5.278 kr. pr. lejemålsenhed. 

LEJEMÅLSENHEDER
DISPONIBEL DEL AF  
DISPOSITIONSFOND  

PR. LEJEMÅLSENHED

DISPONIBEL DEL AF  
ARBEJDSK APITAL  

PR. LEJEMÅLSENHED

SAMVIRKENDE BOLIGSELSK ABER 10.110 3.753 KR. 4.409 KR.

BOLIGSELSK ABET AKB, KØBENHAVN 10.193 2.293 KR. 688 KR.

BOLIGFORENINGEN 3B 13.000 786 KR. 773 KR.

FSB 13.583 6.639 KR. 1.936 KR.

ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING 8.794 12.007 KR. 11.507 KR.

BOLIGFORENINGEN AAB 19.674 7.398 KR. 1.496 KR.

FYNS ALMENNY TTIGE BOLIGSELSK AB 8.916 10.367 KR. 4.310 KR.

BOLIGGÅRDEN 6.110 5.524 KR. 4.341 KR.

CIVICA 11.867 11.284 KR. 3.923 KR.

LEJERBO, KØBENHAVN 6.217 5.130 KR. 551 KR.

BOLIGSELSK ABET SJÆLL AND 11.733 2.057 KR. 1.280 KR.

DISPONIBEL DISPOSITIONSFOND

ANBEFALET MINIMUM
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ØKONOMI

EFFEKTIVISERINGER
SAB skal imødekomme kravet fra regeringen, BL – Dan-

marks Almene Boliger og KL til den almene sektor om at 

spare 8,2 % på driftsomkostninger, i alt 1,5 mia. kr. 

SAB SK AL I 2014-20 SPARE: 25,8 MIO KR.

SAB HAR I 2014-18 SPARET: 6,8 MIO. KR.

SAB SK AL I 2018-20 SPARE:    19 MIO. KR.

En række afdelinger i SAB har i perioden optaget lån til 

at gennemføre nødvendige renoveringer, og lånene tæller 

med i opgørelsen over, hvor meget SAB har sparet i 2014-

20. Havde afdelingerne ikke optaget lån til renoveringer, 

ville SAB i perioden have sparet 9,6 mio. kr.  

Boligafdelingerne

RESULTATER
Boligafdelingerne har i regnskabsåret 2017-18 overskud, 

der blandt andet skyldes et renteafkast på 1,73 %. Kun seks 

af boligselskabets 57 afdelinger har underskud.

HUSLEJE
Den gennemsnitlige husleje for familieboligerne i bud-

getåret 2017-18 er 896 kr. pr. m2.

Til sammenligning er huslejen i gennemsnit for en almen 

familiebolig i Region Hovedstaden 877 kr. pr. m2 i 2017.

Se flere tal om SAB

SAB årsberetning 2018 består af to dele:
• Organisationsbestyrelsens beretning
• Økonomisk årsrapport

Se mange flere tal om SAB i den økonomiske 
årsrapport.

SAB sætter turbo på besparelser

I afdelingsbudgetterne for 2018-19 er inkluderet 
besparelser for 3 mio. kr. Derfor skal afdelingerne 
til sammen finde besparelser i driftsomkostnin-
gerne for yderligere 16 mio. kr. for at være i mål 
i 2020.

STEFANSGÅRD BISPEBJERG 
TERRASER

ABILDGÅRDENHERLEVÅHUSEASKHOLMTEGLVÆRKS - 
HAVNEN

KR.
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0

HUSLEJE KR./M2

GENNEMSNITLIG HUSLEJE

DE HØJESTE HUSLEJER PR. M2 FINDES I AFDELINGERNE:

TEGLVÆRKSHAVNEN 1.307 KR.

ASKHOLM 1.290 KR.

HERLEVÅHUSE 1.177 KR.

DE LAVESTE HUSLEJER PR. M2 FINDES I AFDELINGERNE:

STEFANSGÅRD 655 KR.

BISPEBJERG TERR ASSER 659 KR.

ABILDGÅRDEN 705 KR.
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Flere end 9.000  
boliger i hovedstaden
SAB har i alt 9.079 boliger fordelt i 58 boligafdelinger. 1.142 af boligerne 
er ældre- og plejeboliger, og 894 er ungdomsboliger
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JYLL ANDSHUSE

LØNSTRUPHUSE

REBILDHUSE

SALLINGHUS

STILLEDAL

BRØNSHØJ
BELL AHØJ I-II

BELL AHØJ III

L ANGEL ANDSHUS

TINGBJERG I-V

TINGBJERGHJEMMET

TUSINDFRYD

UT TERSLEVHUSE

HERLEV
HERLEVHUSE

HERLEVÅHUSE

HUSUM
FALSTERBO

GLUMSØPARKEN

HUMLEVÆNGET

HUSUM VÆNGE

LOLLIKHUSE

AMAGER
ABILDGÅRDEN

BROHUSET

EKSERCERPL ADSEN

FLEXIBO

K ASTRUPVEJS UNGDOMSBOLIGER

LIVORNOPARKEN

PÅ SPORET

SEJLHUSET

STRANDLODSHUS

STRANDLODSHUS PLEJEBOLIGER

VOLDBOLIGERNE

WIT TENBERGHUS

Samvirkende Boligselskaber er dannet i 1940 som et datter-

selskab til KAB, som i dag er selskabets administrator. 

I daglig tale hedder selskabet SAB.
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Organisations-
bestyrelsen
SAB’s organisationsbestyrelse vælges af repræsentant
skabet for to år ad gangen

HONORARER I BYGGESAGER
Der udbetales kun bestyrelseshonorar i nybyggerisager 

eller renoveringssager og helhedsplaner, der er støttet af 

Landsbyggefonden. 

I nybyggerisager fordeles honoraret ligeligt imellem de 

bestyrelsesmedlemmer, der har siddet i organisations-

bestyrelsen under byggesagen. Bestyrelseshonoraret 

beregnes som en promille af den samlede anskaffelsessum. 

Der er ikke udbetalt bestyrelseshonorar for byggesager i år. 

I forbindelse med helhedsplaner fordeles honoraret mellem 

organisationsbestyrelsesmedlemmerne og de lokale med-

lemmer af følgegruppen. Der er ikke blevet udbetalt besty-

relseshonorar for renoveringssager og helhedsplaner i år.

BESTYRELSESHONORARER 
SAB følger Socialministeriets regler for beregning af ho-

norar og besluttede i 1997 følgende fordeling af beløbet: 

16 procent til formanden, 12 procent til næstformanden 

og otte procent til øvrige medlemmer af bestyrelsen. 

I regnskabsåret 2017-18 har SAB udbetalt i alt 443.236 kr. 

i honorar til organisationsbestyrelsen:

FORMAND 70.917 KR.

NÆSTFORMAND 53.188 KR.

ØVRIGE MEDLEMMER 35.459 KR.

Organisationsbestyrelsens 

beretning

SAB 2018
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Organisationsbestyrelsen i SAB 

er fra venstre: Mogens Hansen 

(medarbejdervalgt), Pernille Høholt, 

Flemming Balle (særligt valgt), 

Lise Buhelt, Said Hussein, John B. 

Sørensen (formand), Frank Sass 

(næstformand), Bjarne Krohn, 

Jeanette Staudorf, Ellen Højgaard 

Jensen (særligt valgt) og Bjørn Olsen 

(Foto: Thomas Brolyng Steen)



LOGOET ER LEVENDEGJORT
Illustrator WOYE har fortolket SAB’s logo og 

skabt liv i og uden for husene. Se illustrationen på 

forsiden af årsberetningen.


