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Hvor længe har du boet
i Kirkebakken?
Jeg har boet i Kirkebakken
siden 16. juni 2012.
Hvad er det bedste ved
Kirkebakken?
Det bedste er, at jeg har
en dejlig lejlighed. Jeg bor
i stuen, så derfor er jeg så
heldig at have en lille
have, som jeg har direkte
udgang til fra min stue.
Her dyrker jeg blomster og
krydderurter. Det er rigtig
dejligt at kunne nyde
haven om sommeren.

Hvilket rum i din bolig
er du mest glad for?
Det må være min stue.
Her kan jeg sidde og
kigge ud på alt det
grønne i haven.
Hvad kan du se fra dit
køkkenvindue?
Jeg kan se lidt af haven,
men der er et altan
udhæng, som dækker
lidt for lyset, så mit
køkken er lidt mørkt.

Hvilken genstand i din
bolig betyder mest for dig?
Jeg har ikke én bestemt
genstand, som jeg er ekstra
glad for. Jeg er glad for alt,
som jeg har i mit hjem. Jeg
sætter kun ting op, jeg kan
lide. Men jeg har nipsting i et
skab, som mine børn har
lavet, da de var mindre.
Blandt andet en træskål som
den ene af mine døtre har
lavet. Det er ting, som betyder
meget.

› Jeg har ikke hørt noget
fra nogen af beboerne. Og
hvis vi ikke hører noget, så
er folk glade og tilfredse ‹
FLEMMING OPAGER, driftsleder i Hækmosen 1
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DET SKER
BANK PÅ – OG STYRK NABOSKABET
BL – Danmarks Almene Boliger markerer deres
100 år med kampagnen ’Bank På’. Det gør de
for at fejre naboskabet – det sjove, det underlige og først og fremmest det gode naboskab.
BL inviterer beboere til at blive en ægte del af
en ny bevægelse for et bedre naboskab.
Formålet er at udvikle naboskabet i Danmark og dermed fremme livskvaliteten for
flere beboere. Det er selv de små ting, som

kan gøre en forskel: Et smil, et hej eller en
hjælpende hånd i opgangen.
BL ønsker at tegne det fulde billede af
naboskabet i dagens Danmark for at fejre
naboskabet i alle dets udtryk. Men for at gøre
det, skal BL bruge historier fra hele Danmark.
Så fortæl din, hvis du har lyst, eller quiz og
find ud af, hvilken type nabo du er på 
www.bl.dk

KAB-KONFERENCEN 2019
På dette års KAB-konference prioriteres fællesskab og netværk
– ikke kun i forhold til at høre om, hvad netværk er og kan, men
også i praksis ved at have samtalerunder, hvor vi lærer hinanden bedre at kende, udveksler holdninger og deler erfaringer.
Konferencen finder sted den 26. og 27. oktober og bliver
afholdt på Konventum i Helsingør med en række spændende
oplægsholdere på programmet.
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KAB arbejder lige nu med at sætte ord på, hvad KAB-fælles
skabet er, og det skal munde ud i en såkaldt grundfortælling.
Det bidrager ethvert boligselskab i fællesskabet til, og det kommer konferencen også omkring. Konferencen er for bestyrelsesmedlemmer fra både afdelinger og organisationer. Invitation
udsendes efter sommeren, og tilmelding til konferencen via
kab-bolig.dk åbner tirsdag den 10. september.
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SKULDERKLAPPET

INTERNATIONALT
TOPMØDE I KØBENHAVN
Den 9.-12. oktober er Københavns
Kommune vært for et stort anlagt
C40 møde. C40 er et globalt bynetværk af borgmestre og forskere
fra en række af verdens største
byer, som sammen arbejder for at
reducere CO2-udledningen.
I forbindelse med topmødet vil
der være et arrangement i KAB,
hvor der bl.a. vil blive fortalt om
nye boligtyper og boligsociale
indsatser. Der kommer mere
information i KABnyt senere.
Se mere om C40 på www.c40.org

NY, FÆLLES FORTÆLLING I
KAB-FÆLLESSKABET
KAB-fællesskabet har mange år bag sig,
og nu er tiden til, at vi skaber en ny fælles KAB-fortælling, et fælles grundlag og
fælles værdier. Derfor er vi gået i gang
med en åben proces, der involverer både
beboervalgte og medarbejdere, og hvor
så mange som muligt bliver hørt.
Målet er, at vi ender med en grundfortælling om KAB-fællesskabet – en
slags profiltekst, der formulerer essensen af, hvad vi står for, og hvilken værdi
vi sammen skaber. Grundfortællingen
skal være et pejlemærke, vores fælles
retning for de beslutninger, der bliver
truffet i fællesskabet.
Når grundfortællingen er færdig, vil
den komme på KAB’s repræsentantskabsmøde til godkendelse i forbindelse
med KAB’s 100’s jubilæum i 2020.

Sune Rasmussen, driftschef for Tårnby Kastrup
Boligselskab, giver et skulderklap til Bo Quist Besser,
formand for afdelingsbestyrelsen i Allégården og
Tårnby Kastrup Boligselskab

FOR KLOAKKER OG
BEDRE TRIVSEL

E

n tidlig morgen, endnu før solen er stået op, bølger et blåligt
lys ud fra et enkelt vindue på Listedvej. Det er Bo ved sin pc.
Han er igen stået tidligt op – han arbejder frivilligt for Tårnby
Kastrup Boligselskab (TBK).
TKB har flere opgaver, som Bo er dybt involveret i. I øjeblikket
arbejder vi med bl.a. kloak, fjernvarme, stig
strenge og affaldsstationer. Han udviser et
kæmpe engagement, der sikrer, at pro
cesserne aldrig venter på ham.
Men Bo er ikke kun med i planlæg
ningen af de nye, praktiske tiltag. Han
har også stærkt fokus på trivslen i Allé
gården. Ikke mindst for børnefamili
erne. En af hans mange mærkesager er at
etablere en familiecafé, hvor børne
familier og andre kan samles
ved fødselsdage, fastelavn,
højtider o.a. Vi har ikke
umiddelbart egnede loka
ler, men Bo knokler for at
finde en løsning.
Derfor skal Bo have et
stort skulderklap.

HVEM OG HVORDAN?
Hvis du vil indstille et bestyrelsesmedlem eller en kollega til skulder
klappet, kan du sende dit forslag sammen med en begrundelse til
kommunikation@kab-bolig.dk
Med klappet følger en Smartbox med luksusbrunch for to. Det er redaktionen, der vælger, hvem der bliver den heldige.
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DE FLITTIGE
GARTNERE
I PARADIS
Seniorbofælleskabet Gydetoppen i Ølsted beskrives af
beboerne som et paradis. Men selv et paradis kræver
gartnere og håndværkere – det klarer beboerne selv

”V

i bor i Paradis,” konstate
rer Annette Petersen og
slår ud med a rmene med
et bredt smil.
Og på en solskinsfyldt som
merdag i juni med blomstrende
lupiner, fuglefløjt og åbne døre
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alle steder kan Gydetoppen i
Ølsted ligne et paradis.
En beboer råber muntert dril
lende bemærkninger til den lille
gruppe, der har fundet redska
berne frem og stiller sig op til
fotografering.
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GYDETOPPEN
Seniorbofællesskabet
Gydetoppen hører til
Arresø Boligselskab og
består af 20 rækkehuse,
der er opført i 2005.
Gydetoppen ligger i
Ølsted, 6 km uden for
Frederiksværk.
Beboerne vælger selv,
hvem der kan flytte ind i
ledige boliger.
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Benny Andersen, Torben Johansen,
Betty Meling, Ejvind Kristoffersen
og Annette Petersen er fem af de i
alt 29 beboere i Gydetoppen, og er
samlet for at fortælle om d
 eres bo
fællesskab. Om den kæmpeindsats
alle yder. For hverken de velholdte
udearealer eller det gode fælles
skab er kommet af sig selv.
Først ville de bare spare
”Det startede et par år efter, vi var
flyttet ind,” forklarer Torben, der
har boet i Gydetoppen, siden bolig
afdelingen blev opført i 2005.
”Der blev varslet huslejestignin
ger, og det syntes vi ikke om. Så vi
kiggede på, hvor vi kunne spare. På
et møde blev vi enige om, at vi ville
klare os uden de 11 timer, vi ugent
lig havde en vicevært.”
Beboerne smøgede ærmerne
op. Og siden har de klaret sig stort
set uden hjælp. Samarbejdet med
de lokale servicemedarbejdere er
dog fint, understreger Torben. De
kommer, når der er brug for det.
Men det er kun ved helt særlige
opgaver. Blandt beboerne er der

STYRK FÆLLESSKABET
– TRE GODE RÅD FRA DE FEM
Plads til uenighed:
Man skal kunne sige det, man
mener på en pæn måde, uden det
skaber konflikter.
Konsensus:
Man skal prøve at mødes på midten, hvis der er delte meninger.
Rummelighed:
Der ydes efter evne og nydes
efter behov. Vi er forskellige, og
det skal der være plads til.
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nemlig både en vvs’er, en maler og
en smed. Så det er ikke kun den
daglige vedligeholdelse, beboerne
klarer.
Alle skal bidrage
”Vi har selv bygget carportene,
skiftet alle kloakdækslerne og
malet udhusene,” fortæller Benny,
der er formand for boligafdelingen.
Barren er sat højt i Gydetoppen, så
det kræver, at alle deltager. Det er
derfor obligatorisk for alle beboere
at deltage i mindst ét af de syv-otte
faste udvalg, der er.
En af de faste opgaver er at sor
tere og bortskaffe affald.
”Vi sorterer mere, end kommu
nen kræver,” fortæller Ejvind og
fortsætter:
”På den måde kan vi undvære
to containere. Det sparer os for
mange penge.”
Benny har stillet sin trailer til fri
afbenyttelse, så de skiftes til selv at
køre sorteret affald på genbrugs
stationen.
”Når man bor sådan et dejligt
sted, yder man jo gerne noget eks
tra,” smiler Annette, der stadig
ikke har fået armene helt ned over
at have fået en bolig i Gydetoppen
for fire år siden.
Rummelighed
Gennemsnitsalderen er rimelig høj,
så alle kan dog ikke yde lige meget.
Det skal man heller ikke.
”Man yder efter evne. Sådan er
det. Nogen kan jo mere end andre,”
konstaterer Torben.
Betty tager tråden op:
”Hvis man ikke kan grave kloa
ker, kan man måske lave kaffe til de
andre. Eller mad til fællesspisnin
gerne.”
Men alder er ikke nødvendigvis
en hindring, og man giver også gerne
til andre uden for fællesskabet.
”Her bor en ung mand på 80, der
på trehjulet cykel er frivillig chauf

før for beboerne på plejehjemmet,”
kan Benny fortælle.
En lille slange i Paradis
Intet paradis uden slange. Men den
fylder ikke meget. Og beboerne har
valgt en meget pragmatisk tilgang
til mulige problemer.
”Selvfølgelig kan vi ikke bo så
mange mennesker, uden der opstår
lidt knas. Enkelte bidrager ikke til
fællesskabet, men vi har valgt ikke
at gøre det til en konflikt. Det er
der ingen grund til,” siger Betty.
Et enkelt par er også flyttet en
gang. Men det er undtagelsen.
KAB indblik nr. 3 september 2019

Bevæbnet til tænderne
og klar til at gå i gang i
de grønne områder. Fra
venstre: Ejvind, Annette,
Torben, Betty og Benny.

”Vi flytter ikke frivilligt. Så kan du
selv regne ud, hvordan vi kommer
herfra,” siger Annette.
De nye er kendte
Indimellem er der dog tomme
boliger, og det er på de månedlige
fællesspisninger, at interesserede
udefra, der gerne vil bo i Gydetop
pen, kan lære beboerne at kende.
Og vice versa. For beboerne vælger
selv nye indflyttere. Det er vigtigt,
de er selvhjulpne og passer ind i
fællesskabet.
”Det giver en enorm tryghed,
at man kender dem, der flytter
KAB indblik nr. 3 september 2019

› Man yder efter
evne. Nogen kan jo
mere end andre. ‹
TORBEN JOHANSEN, beboer

ind. De bliver hurtigt en del af det
stærke fællesskab, hvor alle hjæl
per alle,” siger Annette.
Benny, Torben, Annette, Ejvind
og Betty samler redskaberne sam
men for at stille dem på plads. I dag
kom de kun frem for fotografens
skyld, men man kan se på de fem,
de er vant til at bruge dem.

KAB-PRIS
Gydetoppen fik en KAB-pris
ved forårets repræsentantskabsmøde. De 10.000 kr.,
der fulgte med prisen, vil de
bruge på at udvide deres
genbrugsstation.
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TASK FORCE

KLOKKEKLARE
RETNINGSLINJER

SIKRER KAB’S VÆRDIER
KAB har nu endnu klarere retningslinjer og et fælles kodeks, når
fremtidige kandidater skal vælges til eksterne tillidsposter

D

a KAB’s daværende vice
administrerende direktør
i januar opnåede en plads i
elselskabet Radius' besty
relse, skete det bl.a. ved stemmer
fra fælles elmålere i boligselska
bernes afdelinger. Det er ikke i tråd
med KAB's principper, hvis ikke
det i forvejen er aftalt med organi
sationsbestyrelserne – og det var
ikke tilfældet. Sagen førte til, at
KAB’s bestyrelse indgik en fratræ
delsesaftale med den pågældende
direktør.
KAB’s bestyrelse nedsatte sam
tidig en task force med medlemmer
fra boligorganisationerne i KABfællesskabet. Den skulle komme
med forslag til, hvordan man kan
sikre sig, at rekruttering og valg af
kandidater til eksterne tillidspo
ster til enhver tid er demokratisk,
gennemsigtigt og i tråd med KAB’s
værdier. Den 26. juni blev oplæg
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get vedtaget på et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde.
”Faktisk i sin fulde ordlyd – nøj
agtigt som forslaget var fremlagt,”
fortæller formand for task forcen,
næstformand for KAB og for
mand for Sydkystens Boligselskab,
Sophus Vørsing.
Der var tre mindretalsudtalel
ser, der resulterede i to ændrings
forslag, som blev samlet i et. Begge
drejede sig om honorarer. Det sam
lede forslag gik på, at honorarer
for at indgå i et bestyrelsesarbejde
skulle begrænses, og at h
 onorarer
til ansatte i KAB-fællesskabet
skulle returneres til KAB.
”Repræsentantskabet valgte at
følge task forcens indstilling om,
at evt. honorering tilfalder den,
der har påtaget sig hvervet og det
ekstra ansvar. For det skal også
påskønnes økonomisk. Det blev på
mødet blandt andet fremført, at vi

ikke skal være bange for vores egen
skygge,” fortæller han.
Effektivt arbejde
Han er stærkt tilfreds med task
forcens arbejde – af flere grunde:
”Der er blevet arbejdet utroligt
dedikeret og fokuseret. Samtidig
er der udtrykt opbakning og til
fredshed fra forsamlingen på det
produkt, vi har leveret. Men de
nye retningslinjer er heller ikke til
at misforstå, så vi har sikret, at vi
i fremtiden kan undgå den slags
sager. Det er også min opfattelse
– og mindst lige så vigtigt – at der
er opstået en skærpet, intern op
mærksomhed, så det fremover ikke
vil være muligt på samme måde at
operere på sin egen banehalvdel.
Sådan en medarbejder vil hurtigt
blive afsløret,” fortæller han.
Task forcen har også arbejdet
hurtigt.
KAB indblik nr. 3 september 2019

”Hvis arbejdet ikke havde været så
intensivt, havde vi heller ikke haft
en afklaring inden sommerferien.
Det er nødvendigt, at der ligger en
vedtagelse fra repræsentantskabet
nu, så boligorganisationerne alle
rede til efteråret kan forholde sig
til principperne og aktivt tage stil
ling til dem.
Stærke sammen, men plads til
forskellighed
Katja Adelhøj Lindblad – et andet
medlem af task forcen og formand
for Vallensbæk Boligselskab –
fremhæver især, at task forcens
arbejde har ført til, at der nu fore
ligger retningslinjer for, hvordan
man håndterer medlemmernes
selvstændighed samtidig med, at
de indgår i et stort fællesskab.
”Det er meget vigtigt for mig, at
KAB søger indflydelse og placerer
folk i de selskaber, hvor det kan få
konsekvenser for beboerne. Men
vi skal samtidig respektere selska
bernes selvstændighed og tage den
meget alvorligt. Der er stor forskel
på Ballerup Ejendomsselskab, Val
lensbæk Boligselskab eller Bolig
selskabet AKB, København, og det
skal der være plads til. Også selvom
vi har fordele af at være store sam
men. Det er de nye retningslinjer
meget klare på, og det er efter min

mening det vigtigste resultat af
vores arbejde,” siger hun.
Hun er begejstret for task for
cens arbejdsmetoder, som hun tror,
har fremtiden for sig.
”Jeg tror, at vi kommer til at
a rbejde meget mere i opgavegrup
per og samtidig tage flere indivi
duelle hensyn. Det er jo det repræ
sentative demokrati i sin yderste
potens,” siger Katja Adelhøj Lind
blad.
Fremover kommer forvaltnings
udvalget til at administrere de nu
vedtagende principper. Det bliver
også udvalgets opgave i sama rbejde
med administrationen aktivt at
søge at kortlægge, hvor KABfællesskabet fremadrettet bør søge
indflydelse.

LÆS MERE
Læs mere i folderen "Retningslinjer
og kodeks for valg til eksterne poster
i KAB og KAB-fællesskabet".

SOPHUS VØRSING, formand for task
forcen, næstformand for KAB og formand
for Sydkystens Boligselskab

http://bit.ly/
KABkodeks
Eller scan koden
og se folderen.

PLUK FRA DE NYE RETNINGSLINJER
• Hvis fællesstemmer skal benyttes, skal boligorganisationerne have
truffet beslutning herom.
• Boligorganisationen kan beslutte, at de ikke ønsker at stemme med
resten af KAB-fællesskabet.
• KAB´s repræsentantskab opfordrer alle boligorganisationer til at
behandle spørgsmålet om brug af fællesstemmer og træffe beslutning
om rammerne for god selskabsledelse i deres organisation.
• KAB skal sikre en proces med åbenhed og demokratisk indflydelse i alle
processer under hensyntagen til ressourcer og omkostninger.
• KAB skal sikre åbenhed og information omkring honorering af eksterne
poster, og oplysninger om honorarer skal findes let tilgængeligt på KAB´s
hjemmeside.
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› Hvis arbejdet ikke
havde været så intensivt,
havde vi heller ikke
haft en afklaring inden
sommerferien. Det
er nødvendigt, at der
ligger en vedtagelse fra
repræsentantskabet nu,
så boligorganisationerne
allerede til efteråret
kan forholde sig til
principperne og aktivt
tage stilling til dem. ‹

› Det er meget vigtigt
for mig, at KAB søger
indflydelse og placerer folk i
de selskaber, hvor det kan få
konsekvenser for beboerne.
Men vi skal samtidig
respektere selskabernes
selvstændighed og tage den
meget alvorligt. ‹
KATJA ADELHØJ LINDBLAD, medlem af
task forcen og formand for Vallensbæk
Boligselskab
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MYTEDRÆBER:

FIRE FORDOMME OM
PSYKISK SYGDOM

O

mkring 700.000
mennesker i
Danmark har
symptomer på
psykisk sygdom. Så det
er sandsynligt, at du
på et eller andet tids
punkt kommer i kon
takt med en, der har en
psykisk lidelse.
Magnus, med PTSD
(Posttraumatisk stresssyn
drom) og flere depressioner
bag sig, afliver fire myter
her.

1

”En psykisk
syg person kan ikke
andet end at
være syg”
Jeg lever med min sygdom.
Men jeg er og kan
meget mere.

2

”Du ligner
ikke sådan en”
Du kan ikke se på mig,
at jeg har en psykisk
lidelse.

3

”Alle psykisk
syge er farlige”
Det er de færreste. Jeg er
helt et almindeligt menneske,
der har været forpint
– men jeg er slet
ikke farlig.

4

”Én gang
psykisk syg,
altid psykisk syg”
Det har været slemt, og jeg
har været indlagt. Men med
den rette hjælp har jeg fået
det bedre og kan fungere
normalt igen.

MAGNUS
”Jeg har boet alment, mens jeg havde det værst. Jeg
ved, det har været svært for naboerne, for jeg var vågen
om natten og spillede høj musik. Heldigvis var der en
god vicevært, der ikke bare hængte sedler op på døren,
jeg alligevel ikke læste. Han bankede på og brugte tid på
at snakke med mig – det hjalp mig meget. Jeg vil generelt
gerne tale med folk. Og jeg er ikke farlig.
Jeg har været indlagt flere gange, men nu har jeg det
godt. For fem år siden begyndte jeg at male, og det giver
mig en stor ro. Mine billeder sælges gennem et galleri.“
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Interviewet med Magnus kom
i stand gennem PsykInfo.
De kan rådgive borgere om
psykisk sygdom og mulig
behandling. PsykInfo kan
kontaktes på 38 64 13 00
eller psykinfo@regionh.dk
Se mere på
www.psykinfo-regionh.dk
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af Annette Sadolin / grafik Anja Barfod Thorbek

SOCIALT INDEKS KAN

VENDE MINUS TIL PLUS

M

ed få udvalgte tal sætter
det sociale bæredygtig
hedsindeks fokus på de
mennesker, som af forskel
lige grunde kæmper med sociale,
uddannelses- og sundhedsmæssige
udfordringer. Mange af dem bor
alment. Kan vi give en del af de men

nesker kompetencer til at blive bedre
til at begå sig i samfundet og nærme
sig arbejdsmarkedet, så vil det rykke
for det enkelte menneske og på den
store bundlinje i velfærdssamfundet.
Det er hele pointen i det sociale bære
dygtighedsindeks, som er udviklet i
KAB.

FOKUS

Social
bæredygtighe
SIDE 13-19
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DET SOCIALE BÆREDYGTIGHEDSINDEKS BESTÅR AF FEM FAKTORER
De fem faktorer har betydning for det enkelte menneskes evne til at forsørge sig selv
og bidrage til samfundet. Det betyder ikke, at alle fx overvægtige eller ensomme er
socialt eller sundhedsmæssigt udfordrede, men står man uden for arbejdsmarkedet
kan de nævnte faktorer være en barriere.

VALGDELTAGELSE

Andel som ikke stemmer
til kommunalvalg.
Valgdeltagelsen er et
mål for demokratiet og
fællesskabets sundhed.

ENSOMHED

Andel ensomme. Der er
sammenhæng mellem
ensomhed og beskæftigelse.

SVÆR OVERVÆGT

Andel med svær overvægt.
Der er samfundsøkonomiske
omkostninger forbundet med
svær overvægt og det har
betydning for beskæftigelsen.

MENTAL SUNDHED

Andel psykisk sårbare.
Dårlig mental sundhed har
negativ indflydelse på unges
uddannelse og job.

› I debatten bliver
almene boliger ofte
trukket frem som
et problem. Vi er
tværtimod en del af
løsningen. Og vi vil
gerne se vores indsats
i et bredere samfunds
mæssigt perspektiv
og blive skarpere på,
hvor og hvordan vi i
samarbejde med andre
virkelig kan gøre en
forskel. Det sociale
bæredygtighedsindeks
er et redskab i det
arbejde. ‹
JENS ELMELUND, adm. direktør i KAB

AB

C

2 +2
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GRUNDSKOLE

Andel elever i grundskolen,
der ikke opnår minimums
karakteren 2 i dansk og
matematik. Karaktererne er
et krav for at komme ind på en
ungdomsuddannelse.
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af Annette Sadolin / grafik Anja Barfod Thorbek

DER ER ET MENNESKE
BAG HVERT ENESTE TAL
KAB har udviklet et socialt bæredygtighedsindeks, som viser, hvilket enormt potentiale
der er i at løfte socialt udsatte beboere

E

t langt sammensat ord, der
ender på indeks, kan give
en læser eller to den tanke,
at det her bliver langhåret.
Frans Clemmesen, cheføkonom i
KAB, ryster på hovedet:
”Overhovedet ikke. Det handler
om mennesker, og der er kun få
tal – få indikatorer – for et stort
problem.”
Problemet er, at der er under
skud på bundlinjen i velfærdssam
fundet:
”Mere end hver femte dansker
i den erhvervsaktive alder kan
ikke forsørge sig selv. Sådan har
det v æret gennem mange årtier,
og diverse sociale og uddannel
sesmæssige tiltag og mange vel
menende projekter har ikke løst
problemet,” forklarer Frans Clem
mesen.
En stor andel af borgerne på
overførselsindkomst bor alment.
Derfor er der en interesse for
KAB-fællesskabet i at bidrage til
en løsning. Og derfor har Frans
Clemmesen tunet sit statistiske
røntgenblik ind på at finde et mål,
der kan vise, hvordan det står til
med den s ociale bæredygtighed –
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og de store økonomiske gevinster,
samfundet kan opnå ved at styrke
den sociale bæredygtighed.
Nødvendige kompetencer
Det sociale bæredygtighedsindeks
er bygget op med baggrund i en
række kompetencer, der er nødven
dige for at klare sig:
”For at kunne tage a nsvar for sig
selv kræver det, at man er sund og
rask, har en erhvervskompetence
givende uddannelse og indgår i
sociale fællesskaber.”
Kompetencerne er gjort målbare
ved at udpege fem faktorer (se gra
fik side 13), og de kan styrkes gen
nem en målrettet indsats:
”Det her indeks er handlings
orienteret. Vi skal fokusere indsat
serne og måle, hvordan det går. Vi
skal fx blive bedre til at få de ud
satte unge godt igennem grundsko
len. Vi ved, at det er afgørende for,
at de får en uddannelse og kommer
videre ud på arbejdsmarkedet,” ud
dyber Frans Clemmesen
Sammen kan vi bryde spiralen
Men er det ikke svært i praksis at
flytte mennesker?

”Jo, det er svært, men ikke umu
ligt. Det kræver samfundsmæssigt
fokus på udfordringen. Kernen
er at sætte positive processer i
gang omkring det enkelte men
neske. Bruge succesoplevelser som
trædesten. Hvis man står uden
for arbejdsmarkedet og kan bryde
en ond spiral som ensomhed eller
overvægt, så kan det være gode
første skridt til, at man kommer
videre som menneske,” forklarer
Frans Clemmesen.
Det er ikke et onemanshow.
KAB vil benytte det sociale bære
dygtighedsindeks som afsæt for et
strategisk samarbejde med kom
muner, private fonde og et netværk
af samarbejdspartnere.
”I den sammenhæng er det en
fordel, at indekset kan gøres op,
så hver enkelt kommune kan få et
overblik over, hvor der er brug for
at sætte ind,” siger cheføkonomen.
37 milliarder grunde
Resultaterne vil være tydelige at
aflæse i indekset:
”Man kan sætte tusind projekter i
gang uden at rykke ved resultatet. Vi
fokuserer på, at borgeren via en lang
KAB indblik nr. 3 september 2019
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SOCIAL BÆREDYGTIGHED FOR DANMARK
Indekset viser
størrelsen af
problemerne. Dvs.
jo højere søjlerne
er, jo lavere
er den sociale
bæredygtighed.
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Indekset er baseret på tal fra Danmarks Statistik, Undervisningsministeriets database,
Den nationale Sundhedsprofil og Statens institut for Folkesundhed.
Tallene er for Danmark som helhed.

sigtet indsats opnår de kompeten
cer, som har betydning for, at de vil
nærme sig arbejdsmarkedet,” siger
Frans Clemmesen og konstaterer:
”Når du ser det på den her måde,
kan du vende sociale udgifter til
indtægter.”
Han har den store regnemaskine
i brug, når de samfundsøkonomi
ske konsekvenser gøres op. Det
største potentiale ligger i at få
udsatte unge godt igennem grund
skolen – her ligger 37 mia. kr. pr.
årgang og venter på at blive til ind
tægter. I lidt mindre skala udgør
svær overvægt et potentiale på 12
mia. kr. årligt for samfundet. Det
siger noget om, at selv mindre ryk
kan gøre en stor forskel.
KAB indblik nr. 3 september 2019

Når tallene taler
Det sociale bæredygtighedsindeks
og ideen om at sætte kroner og ører
på potentialet betyder noget, for
klarer cheføkonomen:
”Vi kender det fra klimamæs
sige og økonomiske bæredygtig
hedsmål. Målene betyder, at de her
dagsordener har nemmere ved at få
fokus. Den sociale bæredygtighed
lider lidt under, at når man ikke
ved, hvordan det går, er det også
svært at gøre noget ved problemet.”
Og handling er der brug for. Tal
lene i det sociale bæredygtigheds
indeks viser, at det går den gale
vej.

› For at kunne tage
ansvar for sig selv
kræver det, at man er
sund og rask, har en
erhvervskompetence
givende uddannelse
og indgår i sociale
fællesskaber. ‹
FRANS CLEMMESEN, cheføkonom i KAB
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Bag om ideen i det sociale indeks
1. UDFORDRINGEN

2. EN GORDISK KNUDE
FORSØG PÅ LØSNINGER HAR HANDLET OM AT

ARBEJDSMARKED

ALT FOR MANGE STÅR UDENFOR
300 MIA. KR. KOSTER DET

Mange bor koncentreret
i almene boligområder

skære ned på
sociale ydelser

reducere antallet
af almene boliger

DET LØSER IKKE PROBLEMET
650.000 er på overførselsindkomst
(SU og barsel ikke medregnet)

HERLEV KOMMUNE HAR ET
FAST ØJE PÅ DET SOCIALE LØFT
KAB byder ind med et enkelt og brugbart indeks for social bæredygtighed, mener
kommunaldirektøren i Herlev, som dog også ser et par knaster i mødet med en
kompleks kommunal virkelighed
af Annette Sadolin

”S

kidegod idé. Men du skal
vide, at du slår en åben dør
ind.” Sådan lød reaktionen fra
Jesper Zwisler, kommunal
direktør i Herlev Kommune, da Jens
Elmelund, adm. direktør i KAB,
kontaktede ham om hans syn på det
sociale bæredygtighedsindeks.
Det sociale løft er et emne, som
allerede står højt på dagsordenen i
Herlev Kommune. Og netop inden
for det felt har Jesper Zwisler en
kuffert fyldt med kompetent erfa
ring med sig fra sin tid som depar
tementschef i Socialministeriet og
kommunaldirektør i flere andre
kommuner.
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Herlevs udfordring – og hele
Danmarks
”Den udfordring, vi har i Herlev,
er den samme som Danmark har
haft i rigtig lang tid. Den sociale
mobilitet steg helt frem til slutnin
gen af 1970’erne, og så har den stort
set stået stille lige siden. Den er
ovenikøbet faldet de sidste 5-8 år,”
forklarer han og uddyber fagud
trykket:
”Den sociale mobilitet stiger, når
jeg kommer til at leve et bedre liv
end mine forældre.”
Som også det sociale bæredyg
tighedsindeks viser, går det den
gale vej.

”Selvom vi har pumpet milliarder
ind i det sociale område, så er vi
ikke lykkedes med at vende udvik
lingen. I Herlev har vi et fast øje på
at vise, at vi kan løfte noget stær
kere på denne her dagsorden. Og
det skal vi gøre sammen med nogle
af de andre spillere på b
 anen.”
Vi har svigtet de almene
Han ser de almene boligselskaber
som væsentlige medspillere.
”Helt fundamentalt er vores
boligselskaber stærke fællesska
ber. Historisk har det løftet folk
at flytte ind i en almen bolig. Men
vi har i kommunerne svigtet den
KAB indblik nr. 3 september 2019

3. VI VENDER DET PÅ HOVEDET

4. FRA MINUS TIL PLUS

VI SKAL STYRKE DE UDSATTE BORGERES KOMPETENCER,
SÅ DE NÆRMER SIG ARBEJDSMARKEDET

Skole

DE SAMME MENNESKER, SOM I DAG
KOSTER PENGE, UDGØR EN ENORM
RESSOURCE FOR SAMFUNDET

Sundhed
(Mentalt + fysisk)

ARBEJDSMARKED

Samfundsansvar

Sociale relationer

FOKUS

Et operationelt mål
KAB har præsenteret det sociale
bæredygtighedsindeks for Herlev
Kommune, og Jesper Zwisler ser
positive muligheder i modellen.
”Jeg kan godt lide, at indekset er
enkelt og operationelt. Det er både
relevant og velkomment. Vi har
brug for et bagtæppe inden for det
her område – et mere systematisk
grundlag at diskutere social bære
dygtighed og udvikling ud fra, end
KAB indblik nr. 3 september 2019

vi har i dag, hvor nogle taler i øst
og andre i vest.”
Ensomhed er en bred indikator
Set fra kommunaldirektørens vin
kel er der også brug for at skrue lidt
på nogle af parametrene.
”Ensomhed er et omdrejnings
punkt i indekset, men ensomhed er
også et fænomen, vi ser i såkaldt vel
fungerende familier. Det er en anden
social udfordring, der finder sted i de
familier, der har det sværest i vores
samfund. Noget af det, der fortsat
kan arbejdes med, er, hvordan vi får
sat den sociale indsats mere i spil.”
2-talskammen
På uddannelsesområdet peger han
på, at det ikke nødvendigvis er
hensigtsmæssigt at skære alle ele
ver over en 2-talskam:
”Målet om minimum 2 i dansk
og matematik er for dem, der har
et potentiale i vores uddannelses
system. Det er der trods alt mange,
som ikke har. Skal de måles på
den samme præmis? Det gode ved

d

FOTO: HERLEV KOMMUNE

almene sektor lidt,” siger han og
betoner, at han stadig ser boligsel
skaberne som stærke kollektiver,
men de er også under pres:
”Vi har brugt det almene bolig
byggeri til at håndtere de sociale
udfordringer, vi stod overfor. Vi
har flyttet en masse sociale og inte
grationsmæssige problemer ud i
de almene boliger. Og vi har aldrig
haft en principiel diskussion om, at
når nu de her stærke fællesskaber
skal løfte de store udfordringer,
hvad gør vi så fra kommunernes
side for at støtte op?”

Social
bæredygtighe

Jesper Zwisler, kommunaldirektør.

indekset er, at det fortæller en vig
tig historie, men verden er mere
kompliceret.”
De kritiske punkter betyder ikke,
at han smider barnet ud med bade
vandet.
”Vi skal bare være meget be
vidste om, hvor der er svagheder.
KAB har kastet sig ud i det og har
lavet et rigtig fint input. Det har
jeg m
 eget stor respekt for,” under
streger Jesper Zwisler.
17

af Marianne Svolgaard / foto Trine Juel

Der er store muligheder i det nye
værktøj, Det sociale Bæredygtigheds
indeks. Men der skal flere til at løfte
opgaven – derfor har KAB etableret et
bæredygtighedsnetværk, der kan være
med til at udvikle udsatte beboeres
kompetencer. Her præsenteres tre af
organisationerne i netværket

I SAMARBEJDE OM

DET GODE LIV
Nye (digitale) fællesskaber kan øge livskvaliteten
Anders Stæhr, Boblberg:
”Undersøgelser viser, at helt op til 20 % af den danske
befolkning føler sig udenfor fællesskabet. Det ændrer
Boblberg på. Boblberg er en borger-til-borger portal,
der gør det muligt for medlemmerne at finde
sammen i digitale fællesskaber og mødes i
den virkelige verden. Det er helt almindelige
borgere fra hele landet, som bruger Boblberg
til at skabe nye relationer ud fra fælles inte
resser. Her finder man alt fra en reservebed
ste, en biografven, en dansepartner, nogen at
dyrke motion eller udveksle strikkeopskrifter
med… eller noget helt sjette. Boblberg er for alle, det er
uforpligtende, og det er helt gratis.
Boblberg startede i januar 2015 i samarbejde med
Hvidovre Kommune og er blevet udviklet sammen
18

med 2.500 borgere. Antallet er medlemmer stiger
løbende – lige nu er der omkring 200.000.
At Boblberg er blevet så stor en succes, skyldes ikke
mindst vores gode samarbejdspartnere. Lige nu ser
vi frem til at arbejde sammen med KAB.
Vi ved, der bor mange enlige og udsatte
borgere i almene boligafdelinger. Her kan
vi både tilbyde beboerne at komme med
på portalen, og vi kan komme ud og lave
fælles arrangementer. Det kan bringe
beboerne tættere på hinanden og skabe
forbedret livskvalitet. For det er sundere
at være med i næsten hvilket som helst fællesskab end
at være ensom.”
Se mere på https://boblberg.dk
KAB indblik nr. 3 september 2019
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En positiv kile i sundhedssystemet
Jesper Andresen, Liva Healthcare:
”Liva Healthcare er stiftet i 2015 af folkene bag bl.a.
NetDoktor. Vi har bygget en digital platform, der kan
hjælpe borgere med selv at tage hånd i hanke med evt.
livsstilsygdomme som diabetes, overvægt, Kol m.m.
Det kræver blot, at du har en smartphone, tablet
eller computer og henter vores app. Her
efter får du tilknyttet en sød og dygtig
personlig vejleder, der følger dig og hjæl
per dig med at sætte og holde dine person
lige mål. Det er enkelt, fleksibelt og gratis.
Normalt foregår regulering af folke
sundhed mellem læger og medicinalindustrien. Her
sætter vi en kile ind og lader borgeren selv tage an
svar. For selv om mange godt ved, hvordan man lever
sundt, kan det være svært at ændre livsstil. Men vores
projekt i London har vist rigtigt gode resultater – rig
tigt mange tabte sig, og mange tager ikke længere
diabetesmedicin. Jeg tror, det er, fordi det er nemt. Du

kan være ret anonym og arbejde med det hjemmefra,
når det passer dig. Samtidig følger din vejleder dig og
kan se, når du har brug for ekstra opmuntring.
Via et samarbejde med boligafdelingerne i KABfællesskabet vil vi kunne nå ud til endnu flere. Der er
både viceværter og bestyrelsesmedlemmer, der har
stort kendskab til beboerne. Samtidig
vil man også kunne skabe et fællesskab
omkring det, hvis flere i en boligafdeling
deltager.”
Og der er behov for det. Tal fra Statens
Institut for Folkesundhed viser, at sam
menlignet med borgere i hele landet er mere end dob
belt så mange almene beboere rygere og har diabetes,
ligesom der også langt flere svært overvægtige.
I KAB-fællesskabet er foreløbig København og
Ballerup Kommune med i Liva.
Se mere og hent app’en på www.liva-app.dk

Kursus frem for lykkepiller
Nicolaj Holm Ravn Faber,
Komiteen for Sundhedsoplysning:
”Komiteen for Sundhedsoplysning udbyder selv
hjælpskurser for mennesker med langvarige sund
hedsproblemer – fra kroniske smerter til
angst og depression. Målet er, at de bliver
bedre til at tackle deres hverdag. De fem
forskellige kursusretninger hedder alle ’Lær
at tackle…’ og er udviklet på Standford Uni
versity. Vi har været i Danmark siden 2006
og samarbejder med 67 kommuner, der hidtil
har stået for kurserne og visiteret deltagere.
Imidlertid har forsøg i tre danske boligområder –
herunder 3B's Urbanplanen – vist, at vi ad denne vej
kan målrette indsatsen bedre og nå ud til lige præcis
de deltagere, der har glæde af selvhjælpskurserne.
Desuden bliver kurserne bedre forankret i lokalom
rådet, når de udbydes i samarbejde med de lokale
KAB indblik nr. 3 september 2019

aktører – medarbejdere og beboere. For de kender be
boerne. Det bedste er også, at underviserne er lokale.
Det var tilfældet i Urbanplanen.
Vores krav til underviserne er, at de selv skal have
haft de problemer, de skal undervise i, tæt
inde på livet. De skal tage en instruktørud
dannelse. Og de skal acceptere, at det er fri
villigt og dermed ulønnet.
Kurserne i boligområderne var en s ucces.
Man mødtes 2½ time, 1 gang om ugen i 7
uger. Det lyder ikke af meget, men evalu
ering af kurserne viser, de kan erstatte
1:1 t erapi eller lykkepiller i et halvt år. Så det er oplagt
at fortsætte samarbejdet og brede det ud i KABfællesskabet.”
Se mere om kurserne her https://laerattackle.dk/
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af Annette Sadolin / foto Lars Bertelsen

INDKØBSPORTALEN
– ALTID DET
BILLIGSTE VALG?
Ejendomskontorerne i KAB-fællesskabet handler hvert år for ca. 700 mio. kr.
KAB’s indkøbsportal skal gøre det lettere og billigere. Ben Holmberg Stumpe,
serviceleder i Ballerup Ejendomsselskab, gør brug af portalen og deler sine
overvejelser om priserne

F

or mig er det vigtigste, at beboerne får en
god vare, og så billigt som muligt.
Lige da vi blev præsenteret for ind
købsportalen, var jeg ikke særlig positiv.
Jeg var overbevist om, at vi kunne handle billi
gere andre steder, fordi vi har nogle rigtig gode
aftaler til engrospriser.
Men jeg kommer altså til at rose resultatet.
Det er fandeme blevet godt.
Fx slår portalen en i forvejen meget billig
pris, vi har på armaturer til bad og køkken. Og
prisen på køleskabe og komfurer er også skarp.
Udvalget er der heller ikke noget at klage på. De
har det meste, og ellers kan man bare ringe – så
skaffer de det.
Vi tjekker stadig priser
Alligevel kan jeg konstatere, at der er eksem
pler på produkter, hvor portalen ikke kan være

DEL DIT DILEMMA
Har du oplevet et dilemma, som du vil dele med os
andre? Skriv eller ring til kommunikationsteamet i
KAB på kommunikation@kab-bolig.dk / 33 63 13 73
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med, fx toiletter. Derfor køber vi ikke bare ind
i blinde på portalen. Måske kommer vi til det
en dag, men lige nu tjekker vi stadig priser. Og
det er ikke alt, vi køber via portalen. Fx køber vi
værktøj et andet sted, fordi vi har en fantastisk
aftale med et lokalt byggevarehus, som kan
levere det, vi bruger, til en rigtig skarp pris, og
de umulige ting kan altid skaffes.
Prismatch
Jeg vil godt tilføje, at jeg oplever en utrolig fin
service, når jeg kontakter Bolind (administrerer
indkøbsportalen, red.) om produkter på por
talen. Jeg har et par gange taget fat i dem, når
jeg har fundet billigere priser andre steder. I de
situationer har de matchet den billigste pris.
I den sammenhæng kunne jeg godt ønske
mig, at priserne inkl. moms blev fremhævet på
portalen. Det vil gøre det lettere at overskue
den samlede pris.
Nem at bruge
Priserne er afgørende, men det tæller også på
den positive side, at portalen er utrolig nem
at bruge. Alle oplysninger om et lejemål føres
automatisk over på rekvisitionen, og vi kan
for en fair merpris bestille direkte levering til
boligen, fx når det gælder køleskabe og komfu
rer. Generelt er det en positiv oplevelse at bruge
portalen.
KAB indblik nr. 3 september 2019

Bens dilemma
Ben Holmberg Stumpe er
serviceleder i Lundegården,
Ballerup Ejendomsselskab.
Han ser KAB’s indkøbsportal
som et stærkt redskab for
driften, men på enkelte
områder kan han stadig finde
billigere priser andre steder.
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af Rie Jerichow / foto Thomas Brolyng Steen

FLYGTNINGE OG STUDERENDE

DYRKER JORDEN
OG HINANDEN
”Så er der radiser”, var
budskabet på Facebook
for et par uger siden
til beboerne i den nye
bebyggelse Tunet. De
små grøntsager er et
håndgribeligt resultat
af det spirende bolig- og
dyrkningsfællesskab
mellem studerende og
flygtninge i Trekroner

D

et er tirsdag og bagende
varm sommer. Temperatu
ren kryber op i nærheden
af 30 grader. Men nej – vi
er ikke i Damaskus, hvor Adel Al
Asemi er født. Han kom til Dan
mark for to år siden – på flugt fra
krig, Syriens brutale hersker og
udsigten til at trække i uniform for
at skulle føre diktatorens krig mod
sine landsmænd.
Vi er i den nye bebyggelse Tunet
i Trekroner uden for Roskilde,
omgivet af fuglefløjt og fredfyldte
marker. Her bor Adel i en af de 62
lejligheder, som Roskilde Nord

Tunet kombinerer boligtypen
Basisboligen, der er en lille ungdomsbolig, med boligformen
AlmenBolig+, hvor beboerne
blandt andet bidrager til at vedligeholde bebyggelsen. Begge
dele sikrer en billig husleje.
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Boligselskab har opført ud fra
en vision om at skabe billige og
energivenlige boliger med fokus på
natur og fællesskab. Og ud fra et
ønske om at udvise et større socialt
engagement.
KAB har på vegne af Roskilde
Nord Boligselskab arbejdet med at
udvikle den socialt integrerende
boform.
Adel læser for øjeblikket på
teknisk skole for at få sin bilmeka
nikeruddannelse opgraderet til
dansk standard. Hans naboer er
andre flygtninge fra blandt andet
Syrien, Eritrea, Iran og Afghani

Thomas, Žydrė og Søren er alle studerende og glade for den specielle boligform, der giver god mulighed for nye netværk mellem de forskellige beboere.

stan, men også fire børnefamilier
og en overvejende andel af danske
studerende.
”Det er spændende for os at være
engageret i dette projekt. Vi håber
og regner med, at det på sigt vil
fremme integrationen af de unge
flygtninge, når de bor i et fælles
skab med danske studerende,” for
tæller Leif Tingvad, der er formand
for Roskilde Nord Boligselskab.
Fælles om at dyrke jorden
Boligerne er opført omkring et
gårdrum, der på mellemøstlig

Søren er formand for Tunet og har lært, det tager tid for ting at gro.
Det gælder både for køkkenhave og fællesskab.

 anér åbner sig ind mod hinanden.
m
Centralt i midten ligger et stort
drivhus, der også fungerer som
fælleshus. Og netop dyrkningsfæl
lesskabet i drivhuset og den store
nyttehave bag husene er et af om
drejningspunkterne for boligfæl
lesskabet.
For Thomas Kjær, der læser
Internationale Udviklingsstudier
på RUC, har boligskiftet ikke været
omvæltende.
”Jeg er opvokset på et lille land
brug i Jylland, så det taler til mig at
bo midt i det grønne. Min kæreste

og jeg havde Tunet som vores før
steprioritet – både på grund af de
grønne omgivelser og dyrknings
fællesskabet, men også, fordi vi
syntes, at det kunne være ekstremt
spændende at indgå en proces med
at integrere flygtninge,” fortæller
han.
En lille landsby
Thomas’ kæreste Žydrė Šidlau
skytė kommer fra Litauen. Hun
er ikke flygtning, men også ny i
Danmark og er derfor glad for den
utraditionelle boligform.
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Fælleshuset af glas
(til højre i billedet)
bruges også til at
dyrke grøntsager.
Men når det er
rigtigt varmt,
sidder beboerne
hellere udenfor i
skyggen og snakker
sammen.

”Men ting tager tid, og især aspar
ges fylder jo ikke så meget i begyn
delsen,” siger han med et smil.

”Jeg glæder mig til at spise tomaterne,” siger Adel, der inspicerer planterne sammen
med Žydrė. Han synes, at grøntsager i Danmark er lidt længe om at blive modne.

”Da jeg for fire år siden fulgte kær
ligheden og flyttede til Danmark,
mistede jeg det fællesskab, man
har med alle de mennesker, som
ikke lige er familie eller venner.
Derfor er jeg glad for at bo et sted,
hvor der ikke sker noget, hvis jeg
kommer til at tage hjemmefra og
har glemt at lukke hoveddøren.
Her har vi et fællesskab som i en
lille landsby,” fortæller Žydrė, der
læser til konditor på Zealand Busi
ness College.
Ting tager tid
Tålmodighed er ikke kun en dyd.
Det kan også være en nødvendig
hed.
”Jeg havde nok forestillet mig, at
her ville være lidt mere livligt, men
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langsomt kan jeg alligevel se, at
mine forventninger bliver indfriet.
Vi har lige holdt en vellykket som
merfest, hvor folk fik mødt hinan
den og snakket rigtigt sammen. Vi
flyttede jo først ind i november, og
man må nok erkende, at det tager
tid at skabe relationer. Men når jeg
så ser to flygtninge spille bordfod
bold med nogle børn fra de danske
familier, så er det bare mega fedt at
bo et sted, hvor man er med til at
skabe noget og opleve den naturlig
hed, der opstår i et fællesskab, når
man bor sammen,” fortæller for
mand for Tunet, Søren Storebjerg
Jensen, der læser til pædagog.
I køkkenhaven kunne han også
godt tænke sig, at det hele gik lidt
stærkere.

Ildsjæle driver nyttehaven
Det har aldrig været tanken, at
Tunet skulle være selvforsynende
med grønsager.
”Meningen har været at skabe et
fællesskab – blandt andet omkring
dét at dyrke jorden. Men der er
ingen tvang, og ikke alle beboere
er med i det projekt. Vi var mange
til arbejdsdagen, men i det daglige
er det lidt de samme, der driver
det. Det kan måske blive en udfor
dring, når de, der trækker helt vildt
meget, måske kører trætte, og så
kan man håbe, at andre begynder
at tage ansvar,” siger Søren.
Adel er en af dem, der ikke så tit
får jord under neglene.
”I Damaskus boede jeg i en lej
lighed, så jeg har ikke været vant
til at arbejde med jorden. Men jeg
hjælper, hvor jeg kan. Jeg har for
eksempel bygget kasserne, som
tomaterne i drivhuset står i,” siger
han med et beskedent smil.

NY TEKNIK
Byggeteknisk er Tunet også nyskabende,
fordi det er første gang, at Rockwools
nye byggesystem ’Rockzero’ er i brug
i en bebyggelse i flere plan. Systemet
er bygget op af ikke-brændbar stenuld.
Det muliggør meget tynde vægge og
dermed, at man kan få en maksimal udnyttelse af kvadratmeterne. Samtidig er
boligerne meget energieffektive og har
lave udgifter til opvarmning.
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af Jakob Østergaard Nøhr / foto Thomas Brolyng Steen

VARMT VAND
PÅ DEN SMARTE MÅDE

I Boligselskabet AKB, Herlevs boligafdeling Hækmosen I
var boligernes varmtvandsbeholdere kalket så meget til,
at de vejede 50 procent mere, end da de blev installeret.
Men skulle de skiftes ud med nye beholdere, eller var
den bedste løsning at tænke helt nyt?

D

en er ikke meget større end
en weekendkuffert, og med
en skal af hård, mørkegrå
isolering ligner den mest af
alt en varmekasse fra et catering
firma. Derudover vil lydniveauet
uden tvivl kunne sikre den titlen
som danmarksmester af stilleleg.
Med andre ord: den gør ikke meget
væsen af sig, som den hænger der i
skabet henne i hjørnet i Børge Niel
sens entré.

Han har da heller ikke skænket
den mange tanker, siden den blev
installeret for halvandet år siden.
Det samme gør sig gældende for
driftsleder Flemming Opager.
”Jeg har engang lært, hvordan
man stiller på temperaturen, men
jeg kan ikke huske det, for jeg har
endnu ikke haft brug for at gøre det
hos nogen af beboerne,” siger han.
Flemming Opager møder hver
dag ind i boligafdelingen Hæk

FAKTA OM IME’S FORDELE
Hækmosen I’s IME’er har en række
fordele fremfor de traditionelle
varmtvandsbeholdere:
• Ingen risiko for Legionella i
produktion af varmt brugsvand
• Ens temperatur og vandtryk til
alle boliger
• Individuel varmeafregning til
hver bolig
• Lave vedligeholdelses
omkostninger
• Fylder ikke nær så meget

mosen I, der er en del af Boligsel
skabet AKB, Herlev. Her har alle
70 boliger fået installeret et såkaldt
Individuelt Miljørigtigt Energikon
cept (IME) i stedet for nye varmt
vandsbeholdere. Halvandet år
efter betegner driftslederen de nye
varmea nlæg som en succes.

I dag kan det centrale
varmeanlæg i Hækmosen 1
nøjes med at sende varmt
vand på 55 grader ud til
boligerne. Tidligere lå tallet
mindst 20 grader over.
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”Jeg har ikke hørt noget fra n
 ogen
af beboerne. Og hvis vi ikke hører
noget, så er folk glade og tilfredse –
ellers skal jeg nok få det at vide,” si
ger Flemming Opager med et smil.
Ens tryk – mere komfort
En IME er en lille ’fjernvarmecen
tral’, der bliver installeret i hver
enkelt bolig og erstatter en varmt
vandsbeholder. I sagen fra Hæk
mosen I leverer den også varme til
radiatorerne.
”Vi fik tilpasset IME’et, så den
passer præcis til boligafdelingen.
Og det kan regulere trykket i
varmea nlægget, så de beboere,
der bor yderst på forsyningsled
ningerne, har lige så varmt vand
og samme tryk i radiatorerne som
dem, der bor lige ved siden af cen
tralvarmecentralen i Hækmosen I.
Det er et stort løft af komforten,”
siger Finn Sørensen, energi- og
varmekonsulent i KAB.
Ude i entréen hos Børge Nielsen
er meldingen den samme.
”Der er varmere vand hos os nu.
I vinter havde vi ikke radiatorerne
oppe på mere end 3 på termostaten.
Og rumtemperaturen kan blive

to grader højere end tidligere,”
siger han.
Kalk koster kassen
En anden fordel ved et IME er, at
det først varmer vandet til haner og
bruser, når det skal bruges af bebo
erne. De tidligere varmtvandsbe
holdere havde hele tiden 100 liter
65 grader varmt vand i sig – døgnet
rundt, 365 dage om året. En perfekt
grobund for kalkaflejringer.
”Når det kalker til, giver det en
dårligere udnyttelse af varmen, og
dermed bliver det ekstra dyrt. Og
med 70 boliger var det altså 7.000
liter vand, der hele tiden skulle hol
des varmt. I et IME er der kun 0,3
liter i veksleren (opvarmeren, red.)
ad gangen,” siger Finn Sørensen.
Kalken kan dog ikke helt undgås
i et IME, men for at eliminere den
mest mulig – og dermed omkost
ningerne til udskiftning af tilkal
kede dele – har Hækmosen I også
installeret et blødgøringsanlæg i
forlængelse af centralvarmecen
tralen. Det sparer samtidig vand
haner, brusere, kaffemaskiner og
opvaske- og vaskemaskiner for en
masse kalk.

Indtil videre har driftsleder Flemming Opager ikke været ude at regulere et eneste IME i Hækmosen 1,
men for fotografens skyld åbnede Børge Nielsen døren og inviterede indenfor.
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Desværre melder nogle af bebo
erne, at vandet har fået en bismag,
efter blødgøringsanlægget er taget
i brug. Derfor arbejder leverandø
ren nu på at finde en løsning.
”Hvis beboerne ikke vil have
blødgøringsanlægget alligevel,
har leverandøren lovet at tage det
tilbage uden betaling,” siger Finn
Sørensen.
Finjusterer forventningerne
I KAB’s Teknik-afdeling tikker
tallene for energiforbruget i Hæk
mosen I ind hver måned. Da der
ikke er lavet nogle energirenove
ringer i boligerne, ligger varmefor
bruget til radiatorer på niveau med
tidligere.Når det derimod gælder
det varme vand i haner og brusere
sparer Hækmosen I penge med de
nye IME’er. Den gennemsnitlige
besparelse er 10 procent i forhold
til de gamle varmtvandsbeholdere,
viser første opgørelse for et helt år.
”Og nu kan vi begynde at fin
justere anlæggene, og så tror jeg, be
sparelsen bliver endnu større,” s iger
Finn Sørensen, der mener, at 15 pro
cent ikke vil være uopnåeligt.

En udendørs føler hjælper Børge Nielsens lille
’fjernvarmecentral’ (IME) på vej, når der skal
produceres varme til radiatorerne.
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Et kig ind bag
skallen kan virke
uoverskueligt,
men at regulere
temperaturen
klares nemt på et
lille display.

REGNSKABET
Så meget kostede det beboerne i Hækmosen I at skifte
de gamle varmtvandsbeholdere ud med nye IME’er:
70 IME’er inkl. rådgivning fra KAB og montering
Tilskud fra energiselskab
Tilskud fra egen trækningsret i Landsbyggefonden
Hækmosen I’s egen betaling

1.733.903 kr.
- 61.172 kr.
- 1.025.000 kr.
647.731 kr.

De nye IME’er fylder ikke meget. Hjemme hos Børge Nielsen
skal driftsleder Flemming Opager ind i et lille skab i entréen
for at finde det nye medlem af husstanden.

IME-ANLÆG
Sådan virker hver enkelt IME i Hækmosen 1’s boliger
(i en forenklet udgave). Anlægget laver både
varmt vand til haner og bruser og varme til
boligernes radiatorer’.
VARMT
BRUGSVAND

FØLER

VARMEVEKSLER

KOLDT
BRUGSVAND
REGULERINGSVENTIL
CIRKULATIONSPUMPE
FJERNVARME
FREM

VARME
FREM
RADIATOR

KONTRAVENTIL

INDIVIDUEL
VARMEMÅLER

FJERNVARME
RETUR
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TRYKREGULATOR
(TPV)

SHUNTVENTIL

VARME
RETUR
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af Marianne Svolgaard / foto Lars Bertelsen

TONER
FRA
TOPPEN
”… Churchbells are ringing
Along I’m singing
Present in the now
A dream hidden somehow….”
25-årige Rubaab Qasim fra Høje
Gladsaxe er ved at indspille sin
egen sang, i hvad der må være
Danmarks mindste studie: Tur
ning Tables’ lille, lydisolerede
container ved de høje bygninger
på toppen af Gladsaxe, hvor
også 3B har en boligafdeling.
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I anledning af 100 året for
dannelsen af BL – Danmarks
A lmene Boliger turnerer Tur
ning Tables rundt i almene
boligområder i hele landet for
at give unge mulighed for at ud
folde deres talenter.
”De unge, vi har arbejdet med
i Høje Gladsaxe, har så mange –
nogle gange skjulte – evner. Det
er en fornøjelse og et privilegie
at kunne være med til at for
midle de værker, de har skabt.

Samtidig g iver de unges for
tællinger et mere n
 uanceret
billede af livet i de a lmene
boligområder, end det man
ofte oplever i medierne og
offentligheden,” siger Alex
Ferlini, daglig leder i Tur
ning Tables.
I slutningen af
året udgiver BL et
jubilæumsalbum
med de unges
musik.

TURNING TABLES
Turning Tables arbejder med at
styrke unges livssituation i Danmark. Unge, der har brug for
nye inputs og nye veje mod et
bedre liv. De udvikler de unges
færdigheder inden for musik,
film og foto.
Du kan se mere om Turning
Tables på www.turningtables.dk
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Velkommen til nye
BESTYRELSES
MEDLEMMER
Abdifatah A. Farah, Utterlevhuse
Alice Hove, Wittenberghus
Allan Jensen, Voldboligerne
Anne Bødtker, Irishaven
Annette Aagaard, Tusindfryd
Annette Roslund, Sallinghus
Annette Slivsgaard, Bellahøj I-II
Anton Lunau, Vesterbo
Anwar Saleh, Stilledal
Aske W. Madsen, Brumleby
Axel Rasmussen,
Bispebjerghjemmet
Bent Chræmmer, Store Bakkehuse
Berit K. Jensen, Dybbølhus
Birgit L. Stadsvold, Frederiksholm,
karré 18
Bjarne Hansen, Cederbo
Bjarne S. H. Børk,
Bispebjerghjemmet
Bjarne W. Andersen, Voldboligerne
Bo P. Fleron, Abildgården
Britta Nielsen, Tusindfryd
Børge V. Andersen, Utterslevhuse
Camille Buttingsrud, Abildgården
Cirkeline R. Vemmer,
Wittenberghus
Christina M. Christensen,
Himmerlandshuse
Daniel H. Cross,
Frederiksholm, karré 8
Darya N. Bandi, Finsensgård
Djoni L. Hansen, Himmerlandshuse
Eilif G. Hansen, Voldboligerne
Ellen E. Pihl, Vesterbro
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Emad H. Alharbi, Tunet
Evy A. Vugrinec, Emil Pipers Have
Flemming Clausen, Alberts Have
Frank Larsen, Vesterbo
Frederikke M. Kragh-Jacobsen,
Vendysselhus
Frits R. Hansen,
Olferts Fischers Gade
Grethe Fick, Bispebjerghjemmet
Grethe Møller, Skolebakken
Gunhild F. Pedersen, Langelandshus
Hanna Kledal, Rebildhuse
Hasaan H. Alharbi, Tunet
Helle Kjærsgaard, Brumleby
Helle Nielsen, Blåkildegård
Henrik O. Hansen, Valbyholm
Ib L. Overby, Herlev Åhuse
Ivar T. T. Jensen,
Avedøre Stationsby Syd
Jane Berg, Mølleengen
Jannie M. Petersen, Mølleengen
Jimmi H. Iversen, Vesterbo
John Reincke, På Sporet
Jonas Jensen, Kanslergade
Josefine Bourgeat, Tunet
June E. Carstensen, Store Hus
Kaj B. Frost, Avedøre Stationsby Syd
Kamilla Monies, Brumleby
Karen M. Eriksen, Baunehøjparken
Klaus H. Iversen, Bellahøj I-II
Kristel H. J. Hansen, Dybbølhus
Kristian J. Hvidtfeldt, Bakkehusene
Laila I. Vedsager, Livornoparken
Lars B. Terp, Langelandshus
Lars Hornum, Bakkehusene
Life Andruszkow, Sankt Pauls Plads
Lisbeth Merrald, Ved Milestedet

Her nævner vi de nye bestyrelsesmedlemmer, vi får meldt ind fra kundecentrene, og
medarbejdere, der er registreret i systemet ved redaktionens deadline den 5. august 2019.

Margit Kejs-Andersen,
Livornoparken
Mariam B. Islam, Bellahøj
Marianne H. Vesterdal, Tunet
Marianne M. Nissen,
Nordre Fælled Kvarteret
Marie Buss, Brumleby
Marlene Granild, På Sporet
Mathias Lohan, Bakkehusene
Michael B. Jensen, Valbyholm
Michael Fahnø, Rolandsgården
Michael R. Hansen, Askholm
Michel A. P. Espinoza, Guldberg
Mie M. N. Sonne, Bellahøj
Mogos T. Tesfamariam, Tunet
Morten Wagner, Askholm
Nadya H. N. Andersen, Irishaven
Naia W. Hawes, Dybbølhus
Natacha D. W. V Christensen,
Store Hus
Nicole Zintel, Stjernen
Ninette Rasmussen,
Wittenberghusæ
Nis Bangsbo, Brumleby
Olaf Nygaard, Bispebjerghjemmet
Ole J. Olsen, Bispevænget
Ole Langen, Utterslevhuse
Rasmus B. Hülsen, Store Bakkehuse
Paul J. Gazel, På Sporet
Peer Nielsen,
Avedøre Stationsby Syd
Per Laukamp, Blåkildegård
Peter K. Nielsen, Bakkehusene
Pia Albæk, Wittenberghus
Pia Lindqvist, Husum Vænge
Rasmus B. Hülsen, Store Bakkehuse
Rikke M. Fitzner, Himmerlandshuse

Ronit S. B. Kristensen,
Store Bakkehuse
Sabrah Møller, Bellahøj
Sebastian Hirsbro,
Frederiksholm, karré 8
Sita Fabricius, Brumleby
Solveig H. Hansen, Husum Vænge
Steen T. K. Andersen, Brohuset
Søren S. Jensen, Tunet
Thea D. Mortensen, Jydeholmen
Theis Nedergaard, Bellahøj I-II
Veysel Seker, Store Hus
Victoria A. H. Kock, Tunet
Vivi Thinter, Glumsøparken
Zydre Sidlauskyte, Tunet
Øyvind B. F. Holm, Hedemarken

MEDARBEJDERE
Amalie K. Sommer, kontorass.,
Lundtoftegade
Birgitte S. Pedersen, sekretær,
Kundecenter C
Camilla B. Mikkelsen, Stud.
medhjælper, Boligsoc. projekt Sjælør
Daniel G. Sørensen, servicemedarb.,
Fortunen
Flemming Almind, servicemedarb.,
Guldbergs Have
Flemming G. Jensen,
servicemedarb., Grevflex
Frederik C. Lentz, ejendomsass.,
Hjortegården
Helle Hasseris, kontorass., Valby
Henning C. Andersen,
servicemedarb., Abildgården

MEDARBEJDER:

BESTYRELSESMEDLEM:

Navn: Stine Bryde Petersen
Stilling: Udlejningsmedarbejder
Alder: 38 år
Tidligere jobs: Fra 2007 til 2015 arbejdede
jeg som receptionist på Hotel Prindsen i
Roskilde og fra 2015 til 2019 som konferenceog selskabsbooker på Skjoldenæsholm Gods.
Glæder sig til: Jeg glæder mig til at lære en masse nye mennesker at kende
og blive fortrolig med mine opgaver, som virker meget spændende og varierede. KAB virker som en fantastisk arbejdsplads med et godt sammenhold.

Navn: Christina Kjærgaard
Alder: 33 år
Valgt ind: Marts 2019
Glæder sig til: Jeg glæder mig til at kunne
arbejde for, at Taastrupgaard bliver et endnu
bedre sted at bo. Jeg ser frem til at være med
til den udvikling, som vi står overfor, og være
med til at gøre det til et attraktivt sted for nye beboere, samt at få de oprindelige beboere til at falde til i det nye Taastrupgaard.
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Jacob Karlsen, servicemedarb.,
Allégården
Jan B. Bernhardt, servicemedarb.,
Afd. 7 Stengårdem
Jan G. Andersen, servicemedarb.,
Taastrup Valhøj
Jan Krøyer, ejendomsass., Valby
Janie H. Fregerslev,
udlejningsmedarb., Udlejningen
Jaroslaw T. Obacz, ejendomsass.,
Egeløvparken
Jeff Kaas, servicemedarb.,
Blåkildegård
John Kuhlmann, ejendomsmester,
Bryggergården
Julie Q. Jakobsen, kontorass.,
Folehaven
Line S. Hansen, servicemedarb.,
Abildgården
Kim Jørgensen, ejendomsmester,
Avedøre Stationsby Syd
Kåre Wallengren, adm. medarb.,
Flyttegruppen
Lars Petersen, servicemedarb.,
Eskemosepark
Lone Persson, servicemedarb.,
Humlevænget
Mathias T. Heckmann,
ejendomsmester, Bærhaven
Mathias T. Nærgaard,
servicemedarb., Kilometergården
Michael C. Rasmussen,
udlejningsmedarb. Udlejningen
Michael Kevings, servicemedarb.,
Greveflex
Milan Gjøe, måleteknisk kons.,
Energiregnskaber
Morten Will, servicemedarb.,
Niverød III
Necip S. Sahin, ejendomsass.,
Hjortgården

Kurset ’Personale
ledelse A – Z – din ret
og pligt som leder’
Medarbejder
Morten Bredahl
Olsen, serviceleder,
Frederiksborg
boligselskab

Nichlas Fernandez, servicemedarb.,
Fortunen
Niels Andersen, servicemedarb.,
Bellahøj I - II
Nynne K. Stadelund,
boligsoc medarb., Solbjerg Have
Per Buchwald, servicemedarb.,
Ejerforeningen Sortemosen
Robert Andersen, timeløn. ejd. funk,
Blåkildegård
Tania L. Toxvig, kontorass.,
Samdrift Urban
Thomas W. Andersson,
ejendomselev, Valbyholm
Tina Andersen-Bruhn,
servicemedarb., Hækmosen
Trine Aabald, serviceleder, Fortunen
Peter B. Andersen, serviceleder,
Arbejderboligerne
Sanne Michelsen, kontaktmedarb.,
Kontaktteamet
Stefan S. Larsen, servicemedarb.,
Frederiksholm, karré 15
Steffen Maffei, servicemedarb.,
Farum Midtpunkt
Stine B. Petersen,
udlejningsmedarb., Udlejningen
Søren Andresen, servicemedarb.,
Tingbjerg I
Troels Sørensen, servicemedarb.,
Stjernen

I samme periode har vi sagt farvel til
67 medarbejdere i KAB-Fællesskabet.

› Det var et godt kursus med
dybdegående materiale, som bliver
brugt i dagligt virke. Derudover
var specielt de to kursusledere
rigtig gode og meget kompetente
fagfolk, som tog hånd om alle
kursusdeltagerne. De formåede
også at få alle deltagernes
dagligdags ting ind over kurset, så
der var god bredde på materialet –
det var rart. ‹
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UDVALGTE KURSER 2019
BESTYRELSER
Temamøde – en introduktion til at
deltage i byggeudvalgsarbejde

Onsdag den 11. september

Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar
og den almene sektors organisering

Torsdag den 19. september

Forstå økonomien
– budget og regnskab

Tirsdag den 24. september

Acubiz

Torsdag den 3. oktober

Udfordringer i beboerdemokratiet

Onsdag den 9. oktober

Kursus for medlemmer i en
AlmenBolig+ bestyrelse

Tirsdag den 22. oktober

Byggeopgaver og
afdelingsbestyrelsens rolle

Tirsdag den 22. oktober (2 dage)

Acubiz

Torsdag den 7. november

Brug af iPad og Prepare

Tirsdag den 12. november

Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar
og den almene sektors organisering

Tirsdag den 26. november

Nye regler og praksis på boligområdet

Torsdag den 28. november

Forstå økonomien
– budget og regnskab

Torsdag den 3. december (2 dage)

MEDARBEJDERE
Beboer- og kundeservice

Torsdag den 19. september

Træning i konfliktackling

Onsdag den 2. oktober

Et værktøj til positiv beboerkontakt

Onsdag den 23. oktober (2 dage)

Grundlæggende varmeteknik

Torsdag den 24. oktober

Førstehjælp, hjertestarter og
brandslukning

Mandag den 4. november

Forståelse for psykisk sårbarhed

Tirsdag den 19. november

Varmeproduktion i praksis og
forbrugsmåling

Tirsdag den 26. november

Som beboervalgt kan du se flere kurser og tilmelde dig på KAB’s hjemmeside.
Som medarbejder finder du en samlet kursusoversigt i kursuskataloget i
HR-Epos, hvor du også tilmelder dig.

Kurset ’Byggeopgaver
og afdelings
bestyrelsens rolle’
Bestyrelsesmedlem
Birgitte Frankø,
afdelingsbestyrelses
medlem i Vestergården 1,
Boligforeningen 3B

› Det var et godt, lærerigt og
spændende kursus, der kom
omkring mange ting. Blandt
andet fik vi et dybdegående
indblik i, hvor stort et
ansvar afdelingsbestyrelses
medlemmer har. Og at store
og små byggesager ikke kun
er ejendomskontorets ansvar.
Derudover var kursuslederen
rigtig god. ‹
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mig og min

MAKKER

af Marianne Svolgaard /
foto Thomas Brolyng Steen

MIG OG MIN LILLEBROR
Vi er rigtigt gode til at hjælpe hinanden
Lars
og går ofte sammen på opgaver, der
Markland,
kræver, vi er to – fx fraflytningssyn og
service
skimmelundersøgelser.
medarbejder,
Vores samarbejde fungerer godt, fordi
Avedøre
vi har samme tankegang. Og så snak
Stationsby Syd
ker vi rigtigt godt sammen. Vi har den
samme jargon og humor. Med 1.028 boliger har vi nok at
lave, så det er godt, vi også kan finde på noget at grine af
en gang imellem.
Lenni er frisk. Og stabil – jeg ved, jeg kan regne med
ham. Han er også rigtig god til at snakke med beboerne
– det er ikke min stærke side, men så får jeg startet på
opgaven, mens han svarer på spørgsmål.
Lenni er uddannet som ejendomsservicetekniker,
ved en masse og er god til at lære fra sig. Vores tidligere
driftsleder plejede at sige, at vi kan klare hele verden,
når vi er sammen.

HAR DU EN GOD MAKKER?
– så kontakt os på kommunikation@kab-bolig.dk

Vi interesserer os for de
samme ting og tager derfor
de samme kurser. Fx omkring
service
skimmel. Det betyder, vi kan
medarbejder,
sparre med hinanden.
Avedøre
Hvor jeg har været i Aved
Stationsby Syd
øre Stationsby i mange år, er
Lars ret ny og har erfaringer fra et andet bolig
selskab. Det betyder, han kommer med nye
måder at gøre tingene på. Det giver bonus og
betyder også, vi supplerer hinanden godt, fordi
vi har erfaringer fra hvert sit sted. Men vi har
begge en kreativ tilgang til opgaverne.
Lars er engageret, flink og rolig. Det kan jeg
godt lide. Vi har været pingpong, siden Lars
startede her for to år siden. Vi pjattede med, vi
skulle give siden overskriften ’Mig & min lille
bror’, for der er stor aldersforskel på os.

Lenni
Steffensen,

I ’Mig & min makker’ kan du
fast møde to medarbejdere
eller bestyrelsesmedlemmer,
der har et godt samarbejde.

