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Hvor længe har du
boet i Friheden?

Siden september 2011.

Hvad er det bedste
ved Friheden?

Det bedste ved Friheden er det sociale. Her
er rigtig mange søde,
venlige mennesker. Jeg
er glad for vores gode
naboskab og det fællesskab, det fører med
sig. Noget andet positivt ved Friheden er alle
de aktiviteter, der laves
for beboerne. Og vi har
en fantastisk beboerrådgiver, der er behjælpelig på alle de områ-

der, man som beboer
måtte ønske. Det, at vi
er omgivet af skønne,
grønne områder, men
stadig dejlig tæt på
byen, er også noget af
det bedste ved Friheden.

Hvilket rum i din bolig er du mest glad
for?

Hvad kan du se fra dit
køkkenvindue?
Jeg kan se parkeringspladsen og en masse
træer og buske.

Hvilken genstand i din
bolig betyder mest for
dig?

Det er helt klart min lænestol. Jeg har dårlig ryg, så
den er rigtig behagelig for
Stuen. Det er her, jeg
mig at sidde i. Den er elekopholder mig mest.
tronisk, så jeg kan tilpasse
Den er centralt placemin stilling uden for meget
ret i lejligheden, og den besvær og anstrengelse.
er dejlig stor. Det er
Jeg bruger min lænestol,
også fra stuen, at jeg
når jeg laver bestyrelseskan gå ud på min altan. arbejde, når jeg slapper
af, og når jeg har samvær
med familien.

”Fokus på bæredygtighed
betyder, at vi skal arbejde mere
bæredygtigt på alle niveauer”
LOUISE LIND OG CAMILLA HANSEN, KAB
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KAJERØDHUSE

PERSONALEKONFERENCE 2020
KAB fylder 100 år, hele KAB-fællesskabet har fået en ny grundfortælling, og en ny
strategi er på vej. I den anledning skal vi afholde en festlig personalekonference
fredag den 19. juni 2020 – og naturligvis skal vi efterfølgende feste sammen.
Alle lokale og centrale medarbejdere inviteres, så vi bliver ca. 1.440 kolleger,
der sammen skal fejre KAB og fællesskabet.
I år skal vi være på Lokomotivværkstedet på Vesterbro, og vi er godt i gang
med at sammensætte et spændende program med tænksomme oplæg, humor
og overraskelser, der forhåbentlig underholder, inspirerer og styrker vores fællesskab. Efterfølgende er der KAB-festival med dejlig mad, sjove aktiviteter, festlige
indslag og god musik.
Der er mødepligt mellem 08.30 -13.30, men hele arrangementet varer fra
kl. 08.30 til ca. 17.00.
I får mere af vide, når programmet udsendes medio maj.
Vi glæder os til at se jer alle!
Direktionen

De første beboere forventes at flytte ind Furesø
Boligselskabs nye boligafdeling, Kajerødhuse, den
1. juli 2020.
Rækkehusene opføres
efter AlmenBolig+ konceptet, der har til formål at
skabe fleksible, attraktive
familieboliger af høj kvalitet til en overkommelig
pris.
Det betyder bl.a., at beboerne skal deltage i driften
af afdelingen og på den
måde være med til at
holde huslejen nede.
Kajerødhuse består af:
23 2-etagers familieboliger på 98 -104m2.
samt 1-etetages boliger
på 52 m2. og 59,6 m2.

4

KAB indblik nr. 1 marts 2020

SKULDERKLAPPET

ANTREPR ÆSENØTDE
SK ABSM
præsentantK AB holder re
ed valg
skabsmøde m
n
til bestyrelse
6. maj
torsdag den 2
, som K AB
– samme dag
fylder 100 år.

GODE ERFARINGER

EFTERLYSES!
Har jeres afdeling gode erfaringer
med beboerinddragelse, I gerne vil
dele med andre beboervalgte?
Næste ERFA-møde for medlemmer af afdelingsbestyrelserne
kommer primært til at handle om
gode ideer til at engagere beboere
– herunder ’første skridt’, nemlig
at få folk til at komme til afdelingsmødet.
ERFA-mødet holdes i KAB den 14.
april kl. 17.15-20.00.
Har I gode ideer og erfaringer så
ring eller skriv til Mette Lise Djupdræt, mls@kab-bolig.dk / 33 63
10 33.
I er velkomne med både oplæg,
små historier og gode råd. Har
I andre idéer til emner til ERFAmøder, hører vi også meget gerne
om dem!

KAB indblik nr. 1 marts 2020

Marianne Valant, formand for boligafdelingen Kirkebakken, Frederikssund Boligselskab, giver et
skulderklap til Lars Brixius, driftsleder for blandt
andre Kirkebakken.

OMSORGSFULD DRIFTSLEDER
BAG KORTE VENTETIDER

J

eg går aldrig forgæves, og jeg kan kontakte ham næsten altid,
hvis der opstår et problem med et eller andet. Han er der bare
altid for os – og det hører jeg også de andre boligafdelinger i boligselskabet sige.
Andre steder kan man jo godt få lov at vente et par dage, inden tingene
bliver ordnet. Her i Kirkebakken står der en medarbejder, næsten inden
vi har lagt røret på. For eksempel hvis et toilet løber.
Det er jo rart at få løst hurtigt – også af hensyn
til at spare på vandet. Og så er Lars meget rar
og venlig at snakke med.
Med hensyn til afdelingsbestyrelsen, så er han
altid med til møderne, og det er dejligt, for han
har føling med, hvad der sker i de forskellige
boligafdelinger, og han er god og hurtig til
at undersøge, om vores forslag er mulige at gennemføre. Nogle gange ved
han også, hvad vi har brug for, inden
vi selv aner det.
Og så er han – ud over det sædvanlige – god til at tage hånd om
sine medarbejdere. Han fortjener
virkelig et skulderklap, for det
arbejde han gør.

HVEM OG HVORDAN?
Hvis du vil indstille et bestyrelsesmedlem eller en kollega til
skulderklappet, 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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”

For at afsøge alle muligheder for
at få nøglerne til boligen i Lundtoftegade besøgte Olivia Ayivoh
og Daniel Timbiti boligafdelingens
ejendomskontor.

Ejendomskontoret
har været virkelig
rare og flinke til at
tage imod os. Gode
til at berolige os i al
den her stress. Vi
var dernede, før vi
fik lejligheden, for at
høre, hvad vi kunne
gøre i vores situation.
De har virkelig styr
på det, og folkene er
gode til at hjælpe.
– Olivia Ayivoh
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AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: LARS BERTELSEN

SKÆRPEDE
FLEKSIBLE KRITERIER
SLED PÅ
DANIEL OG OLIVIAS
PARFORHOLD
Skærpede fleksible udlejningskriterier har gjort deres indtog blandt almene boliger i København.
Kriterierne – og ikke mindst kravet til dokumentation – har gjort det markant sværere at få en
bolig i de hårdt udsatte boligområder i forsøget på at få de selvsamme boligområder skrevet ud
af regeringens sorte bog.
• En ansættelseskontrakt for
mindst 25 timers arbejde om
ugen.
• Eller en erklæring fra en uddannelse om, at du går der.
• En SU-oversigt.
• Lønsedler fra i år og en årsopgørelse fra sidste år fra alle i husstanden, der er 15-64 år og ikke
er i gang med en uddannelse.
• Eksamensbevis fra en uddannelse over grundskoleniveau.
• Dokumentation for at ovenstående uddannelse er godkendt i
Danmark, hvis den er taget i et
andet land.
• Pletfri straffeattest for de seneste tre år fra alle i husstanden.
• Husejerattest
• Bopælsattest
• Kopi af pas og sundhedskort
Listen over dokumentation, der skal
til for bogstaveligt talt at åbne døren
KAB indblik nr. 1 marts 2020

til nogle af de billigste områder af
det forjættede land – det københavnske boligmarked – er lang og ikke
altid nem at opfylde. Slet ikke inden
for tidsfristen på fem dage.
”Det var virkelig noget af en
mundfuld, og for at være helt ærlig,
så kunne det nemt have været en
grund til at blive meget uvenner og
bare blive ligeglade og ikke flytte
sammen. Vi gik hele tiden og rykkede i hinanden med ’har du ikke
fået gjort det? Husk nu, at du skal
ringe’.”
Ordene kommer fra Olivia Ayivoh,
der netop er flyttet ind i en 1-værelses lejlighed i boligafdelingen Lundtoftegade på Nørrebro sammen med
kæresten Daniel Timbiti.
ÉN CHANCE FOR AT GØRE DET
RIGTIGT
”Vi syntes, det var meget dokumentation. Men vi måtte bare gå i gang

og håbe på, at vi kunne få fat i det
hele. Men det endte da med, at vi gik
og var nervøse for, om vi nu havde
glemt et eller andet, efter vi sendte
det ind. Og at det så bare var ”no go”
fra KAB’s side. Du har kun ét skud i
bøssen. Og så er det bare ærgerligt,
hvis du ikke har fået det hele med,”
siger Olivia Ayivoh, inden Daniel
Timbiti supplerer:
”Der var mange stressfaktorer,
og når man er sammen hele tiden,
så går det ud over den, man er sammen med. Det har været noget af
en hurdle. Det skal ikke være nogen
hemmelighed.”
”Ja!,” lyder det fra Olivia Ayivoh
efterfulgt af et stort suk.
Lundtoftegade er noteret i regeringens sorte bog på listen over hårdt
udsatte boligområder. For at komme
af listen har BL’s 1. kreds og Københavns Kommune aftalt nogle såkaldt
’skærpede fleksible udlejningskrite7

”
Da jeg sad hos Borgerservice og fik husejerattesten, begyndte jeg at tænkte ’hvad
nu, hvis noget går galt? Er det et menneske eller en computer, der tager imod dokumentationen i KAB? Hvad hvis KAB’s system går ned?’ Vi havde rigtig mange tanker,
inden vi fik svar fra KAB. – Olivia Ayivoh
rier’, der skal ændre beboersammensætningen.
”Kriterierne er indført, så der ikke
kan flytte nogen ind, der har negativ
indflydelse på statistikkerne i forhold til at optræde på nogen liste.
Det kan jo i sidste ende betyde nedrivninger, og det vil vi for alt i verden
undgå,” siger Solvejg von Barm, kundeservicechef i KAB.
UDLEJER HOS BORGERSERVICE
Olivia Ayivoh og Daniel Timbiti, der
begge studerer, fik brevet med den
ledige bolig lige før jul, så al dokumentation skulle i orden hen over
juledagene. Det gjorde ikke tingene
nemmere, og især husejerattesten
var en udfordring.
Husejerattesten kan man nemlig
ikke selv skaffe. Det skal den person,
der ejer den ejendom, hvor man bor,
sørge for ved at møde op personligt
hos Borgerservice. For Daniels vedkommende var det moren til den
kammerat, som han boede sammen
med.
”Det er altså presset kun at have
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fem dage midt i julen til at skaffe
de her ting. Og min udlejer var på
julebesøg hos noget familie som så
mange andre. Men jeg forstår ikke, at
man både skal vise en bopælsattest
og en husejerattest, for det er næsten det samme. På begge står der,
hvor du bor, men på en husejerattest
står der også, hvem der ellers bor på
adressen. Det synes jeg ikke giver
nogen mening. Og det er den eneste
dokumentation, man ikke selv kan
skaffe,” siger Daniel Timbiti.
Men netop forskellen på de to attester er vigtig, pointerer Solvejg von
Barm.
”På den måde kan vi se, om der
også er andre, der højst sandsynligt
flytter med, men som vi ikke har fået
noget at vide om. For vi skal have dokumentation fra alle dem, der flytter
ind,” siger Solvejg von Barm.
TI MINUTTER I LUKKETID
Parret nåede ikke at få husejerattesten inden tidsfristen på 5 dage,
og de spurgte KAB, om de i første
omgang kunne sende al anden doku-

mentation. Svaret var nej – i stedet
fik Olivia og Daniel to dage ekstra til
at få husejerattesten i hus.
Husejerattesten kom på plads ti minutter i seks på den sidste dag, hvor
KAB lukkede klokken seks. Olivia
sad med sin computer hos Borgerservice sammen med Daniel Timbitis udlejer. Så snart udlejeren fik
dokumenterne, tog Olivia Ayivoh et
billede af dem med mobiltelefonen,
lagde det sammen med det andet dokumentation og sendte det af sted.
”Det var virkelig på et hængende
hår,” siger Daniel Timbiti.
”Da jeg sad hos Borgerservice og
fik husejerattesten, begyndte jeg at
tænke ’hvad nu, hvis noget går galt?
Er det et menneske eller en computer, der tager imod dokumentationen
i KAB? Hvad hvis KAB’s system går
ned?’ Vi havde rigtig mange tanker,
inden vi fik svar fra KAB,” siger Olivia Ayivoh, der sammen med Daniel
Timbiti kunne bære de første flyttekasser ind i det fælles hjem den 13.
januar.
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TIDSLINJE FOR UDLEJNING AF ALMINDELIG
FAMILIEBOLIG TIL EKSTERN VENTELISTE

Udlejning
giver ejendomskontoret
besked om
opsigelse

Udlejning tjekker vedligeholdelseskonto.
- Er der under 3 års
henlæggelser, skal den
direkte i tilbud.
- Hvis der er minimum
3 års henlæggelser, har
ejendomskontoret
3 dage til at reservere et
beløb til istandsættelse.

Lejer
opsiger
bolig

Udlejning har
3 dage til at
afgøre, hvem der
skal have boligen
og sende lejekontrakt afsted.

Boligen sendes til ansøgere
fra venteliste - eller til kommunen, hvis boligen er næste
i anvisningsrækken.
Ansøgere og kommune har
8 hverdage til at svare.

Udlejning sender info om ny
lejer til ejendomskontoret.

Ansøger har 8 hverdage til at underskrive
og sende lejekontrakt
til KAB

Hvis kommunen vil
benytte sig af anvisningsretten, har
kommunen et bestemt antal hverdage, til at give
besked til Udlejning. I Købehavns
Kommune er det fx
5 hverdage.

Hvis Udlejning ikke
har modtaget lejekontrakt, sender de
en rykker. Ansøger
har 5 dage til at
svare.

Har Udlejning stadig ikke
modtaget lejekontrakt, bliver den annulleret, og boligen bliver tilbudt den næste
ansøger, der har sagt ‘ja’ til
tilbud – og dermed til et af
de tidligere trin i udlejningsprocessen.

Er der ikke flere, der
har sagt ‘ja’, på listen,
sendes boligen ud i en
ny runde til de næste
på ventelisten – og
dermed til et af de tidligere trin i udlejningsprocessen.

NB. Ved boliger med B-ordning forbeholder KAB sig ret til at istandsætte boligen i op til
14 dage efter, den nye lejer er flyttet ind. Derfor er istandsættelse ikke en del af denne tidslinje.
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AF ANNETTE SADOLIN I FOTO THOMAS BROLYNG STEEN

FINDER DU DIG I
VERBALE TÆSK
OG TRUSLER?
Statistikken viser, at der er sket en mindre stigning i antallet af sager om
trusler og vold, men emnet er varmt på de lokale driftskontorer, og KAB's
arbejdsmiljøleder mener, at tallene kun afspejler toppen af isbjerget

I

KAB-fællesskabet er der heldigvis meget få medarbejdere,
som bliver udsat for decideret
vold, og disse sager bliver altid
anmeldt. Anderledes står det til, når
det gælder de grove ord og trusler,
siger arbejdsmiljøleder Søren Silving,
der hvert år besøger driftskontorer i
KAB-fællesskabet:
”Jeg oplever, at emnet fylder mere
i samtalerne på de lokale driftskontorer, og det er i høj grad verbale
trusler og grim tale, det handler om.
Det giver selvfølgelig anledning til
bekymring.”
Statistikken over arbejdsskader viser kun en mindre stigning i antallet
af anmeldelser om trussel- og voldshændelser fra 15 anmeldelser i 2018
til 26 i 2019 (se boks). Det mener Søren Silving kan skyldes flere forhold:

”Det virker som om, barren er hævet for den adfærd, som tolereres.
Medarbejderne er måske blevet mere
hårdhudede eller kræver af sig selv,
at de er det.”
Det er imidlertid en udvikling,
der kan have konsekvenser for den
enkelte.
”Hvis du senere skal have erstatning for varigt mén eller tabt
erhvervsevne, vil der blive kigget på
dokumentationen. Ofte er én anmeldelse ikke tilstrækkelig, og hvis der
ikke foreligger anmeldelser for de øvrige hændelser, kommer de ikke med
i betragtning i vurdering af sagen.”
Hans råd til medarbejderne er derfor utvetydigt:
”Få det anmeldt! Samtidig kan vi
tale om mulige løsninger. Det kan
være midlertidig friholdelse for sær-

lige opgaver, eller at man er to om at
løse de opgaver, hvor man føler sig
udsat.”
EN SØLVFISK GALT I HALSEN
Det råd valgte Nina Hirsch Mikkelsen at følge efter en ubehagelig samtale med en beboer. Hun arbejder
som kontorassistent på Boligselskabet AKB, Københavns lokalkontor i
Sydhavnen og er vant til at håndtere
de mange forskellige typer, som
kvarteret rummer. Men en dag blev
hun overrumplet. En gammel kending ringede og beklagede sig over
sølvfisk i boligen.
”Hun er irriteret fra start af og
får på ingen tid kørt sig selv op til et
rasende niveau. Taler højt og meget
konfronterende. Hun er tosset over,
at hun ikke kan få bugt med proble-

ANMELDTE ARBEJDSSKADER I KAB-FÆLLESSKABET (LOKALT ANSATTE)
Fysiske ulykker

Trussel- og voldshændelser

Arbejdsbetinget stress

Anmeldte arbejdsskader i alt

2018

40

15

7

62

2019

44

26

15

85

Note 1: I 2019 blev Boligforeningen 3B er del af KAB-fællesskabet og udvidede antallet af lokalt ansatte medarbejdere, hvilket er en del af årsagen til stigningen.
Note 2: O
 gså i KAB-huset (Vester Voldgade og Havneholmen) forekommer arbejdsskader, men i langt mindre omfang, i alt 9 hændelser i 2019
heraf 3 trussel- og voldshændelser.
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af Annette Sadolin / foto Lars Bertelsen

Nina arbejder på Boligselskabet AKB,
Københavns lokalkontor i Sydhavnen, hvor arbejdsmiljøet for det
meste er fredeligt og rart. Men en
dag får hun en beboer i røret, som
giver raseriet frit løb.

met og mener, det er vores skyld,”
fortæller Nina.
Hun forklarer beboeren om sammenhængen mellem sølvfisk og fugt,
men kan ikke få ørenlyd:
”Beboeren bliver ved med at holde
på sit, og tonen er rigtig ubehagelig.
Pludselig siger hun, at hun optager
samtalen, så hun kan bruge det i retten. Det slår benene væk under mig.
Jeg må lige tælle til 10 indeni mig
selv. Så siger jeg til hende, at det ikke
er lovligt, og at jeg bliver nødt til at
stoppe samtalen nu.”
SKUFFEN KAN BLIVE FYLDT
Efterfølgende anmelder Nina episoden som en arbejdsskade.
”Jeg har været mange år i kundeservice og har lært at lægge ting i
skuffen og komme videre. Det var
også det første, jeg tænkte om denne
her sag, men med årene er jeg også
KAB indblik nr. 1 marts 2020

blevet mere bevidst om, at skuffen
kan blive fyldt. De mange små ubehagelige oplevelser kan betyde, at
man på et tidspunkt bryder ned. Jeg
valgte at anmelde det, fordi hvis ingen af os gør noget, kommer vi ikke
videre.”
Hun oplever ikke, at tonen generelt
er blevet hårdere, men samtidig siger
hun eftertænksomt:
”I telefonen er det ikke unormalt,
at folk starter helt oppe i det røde
felt. Enten er det min skyld eller
AKB, Københavns skyld. Så må man
prøve at tale dem ned. Det har jeg
heldigvis mange års erfaring i.”
FÆRRE FYSISKE, FLERE
PSYKISKE SKADER
Ninas eksempel befinder sig i den
bløde ende af skalaen, der også rummer væsentligt hårdere eksempler
som direkte trusler om vold.

”Vi har medarbejdere, der ikke tør
gå bestemte veje på grund af trusler
fra beboere. I sådanne situationer
finder vi midlertidige løsninger. For
eksempel at man går to sammen i en
periode af hensyn til sikkerheden,”
forklarer Søren Silving.
Han kan også fortælle, at der generelt er en tendens til, at medarbejderne har lettere ved at anmelde de
fysiske fremfor de psykiske skader.
Det giver ham igen anledning til at
opfordre medarbejderne til at anmelde de ubehagelige hændelser:
”Alle ved, at det skal anmeldes,
når de får en gren i øjet eller slipset
i klemme i kopimaskinen – så gør de
det prompte – sådan er det desværre
ikke med de psykiske skader.”
Find blanketten til anmeldelse af
arbejdsskader på Intra under Personale – Arbejdsulykker.
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FREDERIKSBERG FORENEDE BOLIGSELSKABER:

ET LANGBORD,
EN BUNKE SPIL
OG VARM KAKAO

Fællesskabet er kommet godt
fra start i den nye bebyggelse
Delehusene, hvor studerende og
flygtninge er sammen om meget
mere end at bo

Hver af de tre blokke i
Delehusene har et fælleskøkken i stueetagen, som
Frederiksberg Forenede
Boligselskaber har møbleret med stole og borde.
Endnu mangler der lamper,
men Martins søster har
medbragt tre stearinlys,
som nogenlunde fordriver
januarmørket.
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I Delehusene på Frederiksberg
deler to studerende eller to
flygtninge en bolig med fælles
bad og køkken. Derudover indgår de unge i buddy-grupper,
hvor de forpligter sig til et engagement i og med hinanden.
Bebyggelsen blev indflyttet i
december 2019 og modtog kort

P

å komfuret står mælken og luner til varm
kakao. Martin Strøyer
Glarborg sætter kopper på bordet i fælleskøkkenet.
Han har inviteret sine naboer til
brætspilsaften i Delehusene på
Frederiksberg. Her flyttede 80
unge ind i december måned og
har allerede sat de først frø til et
godt nabofællesskab.
”Nu synes jeg, det var min tur
til at tage et initiativ, og det her
var sådan en overskuelig ting at
stå for,” siger den unge pædagogstuderende.
Naboerne begynder at drysse
ind – så mange at nogen må
hente et ekstra bord i et af de
andre køkkener.
En har medbragt et Hint-spil,
som hurtigt bliver samlingspunkt for en gruppe i den ene
ende af langbordet. I den anden
ende bliver der delt kort ud
til Uno. Her er 25-årige Tareq
Alokla med.
”Jeg kender det godt. Det er
virkelig sjovt”, siger han. Tareq
er flygtning fra Syrien og bor i
Delehusene, fordi en del af ideen
med den nye bebyggelse er at
blande unge flygtninge og studerende.
TÆT FRA STARTEN
Tareq fortæller, at han er begejstret over at bo i Delehusene.
”Det er gode mennesker, jeg
bor sammen med. Vi er som en
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efter prisen som Årets Byggeri.
Kresten Bang Heinfelt er tilknyttet Delehusene det første
år med 20 timer om ugen, hvor
han vil arbejde med at understøtte relationerne mellem de
unge foruden de sociale aktiviteter og traditioner i bebyggelsen.

stor familie,” siger han.
Inden indflytning blev de
unge rystet sammen på en
række workshops. Det har haft
betydning, mener han:
”Det var virkelig fedt, at vi
kendte hinanden lidt, da vi flyttede ind.”
Kresten Bang Heinfelt, konsulent i Frederiksberg Forenede
Boligselskaber (FFB), stod i
spidsen for workshops og fællesmøder inden indflytning.
”Målet har været at give de
unge så godt et afsæt som muligt for at træde ind i det her
forpligtende fællesskab, som det
er at bo i Delehusene. Jeg synes,
det er beundringsværdigt, hvordan de er gået til det, og er ikke i
tvivl om, at forberedelserne har
gjort det lettere for dem.”
UNGE TAGER TETEN
Opbakning har de unge også fra
formand for FFB, Laurits Roikum, der har lagt tid og kræfter
i forberedelserne til de unges
indflytning. Han stod fx for at
holde åbent hus for de unge
tre søndage inden indflytning,
hvor de havde mulighed for at
se deres boliger og måle op til
møbler. Fra ham lyder der ros til
de unge:
”Jeg er virkelig imponeret af
de sociale tiltag, der kommer
fra de unge. De vil gerne fællesskabet. Det passer ikke det her
med, at ungdommen er indivi-

dualister. Nu er de sluppet løs,
og det er dem selv, der sætter
rammerne.”
EN AFTEN,
DER KAN GENTAGES
Tilbage hos de unge i fælleskøkkenet bliver der grinet og snakket henover spillepladerne. Martin fortæller efterfølgende:
”De sidste gik kl. 1. Mine
favoritter var nok Hint og Det
dårlige selskab, som begge var
rigtig sjove spil. Sådan en aften
kunne jeg godt finde på at arrangere igen, nu hvor det gik så
fint,” siger han.
Tareq tumler med planer om
andre aktiviteter:
”Jeg er god til at danse og vil
gerne lave en aften, hvor vi danser salsa og tango.”
Fællesspisning og løb blev
også nævnt som idéer fra nogle
af de andre unge omkring spillebordet. Og der er ikke langt fra
ord til handling, når de får en
idé. En fælles facebookgruppe
bliver flittigt brugt og har tidligere trommet de unge naboer
sammen til gløggarrangement,
julebrunch, nytårsfejring og fælles håndboldlandsholdskamp
på TV.
På det første afdelingsmøde
den 23. januar blev der nedsat en
bestyrelse med både flygtninge
og studerende samt flere udvalg,
bl.a. aktivitetsudvalg.
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AF MARIANNE SVOLGAARD I INFOGRAFIK: ANJA BARFOD THORBEK

HVEM BOR ALMENT?
1/6 BOR ALMENT
Den 1. januar 2019 bor der 5.806.081
mennesker i Danmark.
986.657 af dem bor i en almen bolig.
Det svarer til, at 17 % af den danske
befolkning bor alment.
Ca. 117.000 bor i en bolig i KAB-fællesskabet.

FLERE KVINDER PÅ SKOLEBÆNKEN
Blandt de, der bor alment, har dobbelt
så mange kvinder som mænd en mellemlang, videregående uddannelse.

Kilde: BL’s beboerstatistik 2019

VI BLIVER FLERE OG FLERE
Antallet af beboere i den almene boligsektor er steget med 54.560 beboere fra 2011 til 2019.

KORT OM KAB-FÆLLESSKABET
Sammen er vi mange: Herunder kan du se det samlede antal almene boliger i kommunerne, og under det antallet af boliger fra boligorganisationerne i KAB-fællesskabet.

Albertslund
Almene boliger i alt: 7.301
KAB-fællesskabet: 963

Gentofte
Almene boliger i alt: 1.540
KAB-fællesskabet: 334

Ishøj
Almene boliger i alt: 5.036
KAB-fællesskabet: 65

Allerød
Almene boliger i alt: 1.784
KAB-fællesskabet: 60

Gladsaxe
Almene boliger i alt: 11.763
KAB-fællesskabet: 936

København:
Almene boliger i alt: 60.488
KAB-fællesskabet: 24.620

Ballerup
Almene boliger i alt: 13.219
KAB-fællesskabet: 2.174

Glostrup
Almene boliger i alt: 4.614
KAB-fællesskabet: 1.004

Køge
Almene boliger i alt: 7.824
KAB-fællesskabet: 70

Egedal
Almene boliger i alt: 2.324
KAB-fællesskabet: 1.227

Greve
Almene boliger i alt: 6.060
KAB-fællesskabet: 1.611

Lyngby-Taarbæk
Almene boliger i alt: 6.044
KAB-fællesskabet: 914

Halsnæs
Almene boliger i alt: 2.367
KAB-fællesskabet: 811

Roskilde
Almene boliger i alt: 8.696
KAB-fællesskabet: 424

Herlev
Almene boliger i alt: 7.625
KAB-fællesskabet: 5.214

Rudersdal
Almene boliger i alt: 4.256
KAB-fællesskabet: 248

Hillerød
Almene boliger i alt: 4.101
KAB-fællesskabet: 464

Rødovre
Almene boliger i alt: 8.411
KAB-fællesskabet: 1.252

Hvidovre
Almene boliger i alt: 9.886
KAB-fællesskabet: 4.680

Tårnby
Almene boliger i alt: 7.533
KAB-fællesskabet: 1.268

Høje-Taastrup
Almene boliger i alt: 6.086
KAB-fællesskabet: 1.837

Vallensbæk
Almene boliger i alt: 528
KAB-fællesskabet: 528

FREDENSBORG
HILLERØD

RUDERSDAL

FREDERIKSSUND

LYNGBY-TAARBÆK

FURESØ

EGEDAL

GL

AD

HE

RE
HVIDOV
RE
OV
V RØD
RLE
SGLOSTRUP LLEN
VA ÆK
B

SA GENTOFTE
XE

BALLERUP
ALBERTSLUND
HØJE-TAASTRUP
ROSKILDE

FREDERIKSBERG
KØBENHAVN

ISHØJ

TÅRNBY
GREVE

KØGE

Faxe
Almene boliger i alt:
2.319
KAB-fællesskabet: 44
Fredensborg
Almene boliger i alt:
5.220
KAB-fællesskabet: 1.238
Frederiksberg
Almene boliger i alt: 5.284
KAB-fællesskabet: 2.961
Frederikssund
Almene boliger i alt: 3.302
KAB-fællesskabet: 233

FAXE
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Furesø
Almene boliger i alt: 4.908
KAB-fællesskabet: 2.036

Kilde til kommunale tal: Landsbyggefondens temastatistik 2018.
Kilde til tal fra KAB-fællesskabet: KAB’s Administrationsoversigt 2019.
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FREDERIKSBORG BOLIGSELSKABS NYE BOLIGAFDELING:

MED SLOTSUDSIGT
OG SKÆVE VINKLER
Helle Olsen er stor fan af almene boliger, men blev
alligevel udfordret, da hun skulle indrette sit nye hjem i
Hillerød – som hun flyttede til uden at have set
Ovenlys, altan og en stor, åben opholdsstue, hvor det ’nye’, brugte bord passer
perfekt. Det kommer i brug, når Helle
inviterer hele opgangen hjem til middag.
Eller bare sin familie – Helle er nemlig rosinen i pølseenden i en børneflok på syv.

KAB indblik nr. 1 marts 2020
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Fra spisebordet i køkkenet
kan Helle, henover nips og
små planter se Frederiksborg Slot. Og den udsigt
nyder hun – hver dag.

STAUNS HJØRNE

... er Frederiksborg Boligselskabs nyeste boligafdeling fra maj 2019. Der er
i alt 15 to- til fireværelses
familieboliger.
Solceller giver strøm til
fællesbelysning, og der
bruges regnvand i vaskemaskiner og toiletter.

”De to første dage sad jeg i min seng
og græd. Hvorfor så jeg ikke lejligheden, inden jeg sagde ja? Så tænkte
jeg: Hvis der er nogen, der skal havne
i en krøllet lejlighed, så er det én
med en krøllet hjerne. Og sådan én
er jeg jo ejer af,” griner Helle Olsen,
der ved indflytningen i en spritny
bolig i maj 2019 måtte konstatere, at
ikke mange af hendes møbler eller
lamper kunne bruges i hjørnelejligheden, der har skæve vinkler og højt
til loftet.
Helle bor på øverste etage i Stauns
Hjørne i Hillerød – en lille boligafdeling midt i ’Hillerød City’.
MØBLERNE RØG TIL AFRIKA
Lejligheden er måske krøllet – men
hyggelig og med en formidabel udsigt over kvarterets tage og til Frederiksborg Slot.
Så da Helle var færdig med at
græde, smøgede hun ærmerne op og
gik i gang med at skabe et helt nyt
hjem. En frivillig forening fik hendes
møbler, som de solgte. Overskuddet
gik til et skolebyggeri i Afrika, og
Helle købte ’nye’ brugte møbler, der
passer bedre.
”Billeder, planter, nips og bøger
fra hele livet, vil jeg aldrig skille mig
16

af med, så jeg fik bygget en reol, der
også fungerer som en åben, grøn væg
i det store opholdsrum,” fortæller
Helle.
Resultatet er et hjem, der siger
’velkommen’ til alle gæster, så snart
de åbner døren. Og gæster er der
mange af.
LYS PÅ SLOTTET
Når Helle kommer hjem fra arbejde,
tjekker hun altid, om der er lys på
slottet.
”Det betyder, at der er et arrangement derovre, og så får jeg som regel
overnattende gæster. Jeg kender så
mange, og hvis nogen deltager i noget her i Hillerød, er det let at overnatte hos mig. Jeg bor så centralt,”
siger Helle, der derfor har anskaffet
en stor sofa, der kan slås ud til en
dobbeltseng.
For hos Helle er døren altid åben.
Hun er rummelig og elsker fællesskaber.
HER ER HELE DYNEN
Helle arbejder aktivt for at skabe
et godt fællesskab i Stauns Hjørne.
Bl.a. har hun inviteret hele opgangen
hjem til hyggeaften.
”Vi følger med i hinandens liv på

godt og ondt i sådan en opgang. Nu
skal vi have hilst på hinanden og
anerkende hinandens forskellighed.
Vi har jo hele dynen her. De, der har
boet i parcelhus hele livet, udlændinge og en del studerende. Så vi skal
lære at bo sammen,” forklarer Helle.
Selv har Helle det som en fisk i
vandet med mange forskellige mennesker omkring sig. Og hun er vild
med at være lejer.
DET ER NEMT AT BO ALMENT
Helle har boet i ejerlejlighed i København og været villafrue i Nærum,
men hun foretrækker livet som lejer.
”Det er en nem, superbehagelig
tilværelse, man har som lejer. Det
er ikke nogen fordel at eje sin bolig,
når der pludselig ligger en regning på
en ny faldstamme – det vælter årets
ferieplaner,” konstaterer Helle og
fortsætter:
”Jeg har aldrig haft kørekort. Så
når jeg kan bo midt i Hillerød, 10
minutter fra stationen, i et godt fællesskab lige ved siden af gågaden og
med en fantastisk udsigt til slottet
…. Så er jeg ikke i tvivl om, hvad jeg
helst vil.”

Reolen rummer flere
af de planter, Helle
har haft i mange år.
Den blev specialdesignet til de skæve
vinkler og leveret
til døren af Viking
Wood – og Helle har
stadig armene oppe
af bare glæde over
resultatet.
Amagerhylden var
en hadegave, Helle
vandt i et lotteri. Når
den står på hovedet
med nogle af hendes
mange små nips, har
hun næsten lært at
holde af den.
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Fællesskabets
fakkel

Det er en lille letlæst sag, men der er vægt
bag ordene, og der brænder en ild. KAB
indblik går på opdagelse mellem linjerne i
KAB-fællesskabets nye grundfortælling i
selskab med to bestyrelsesmedlemmer og
den administrerende direktør.
Se hele grundfortællingen på side 22.

John Olsen (formand
for KAB’s bestyrelse),
Simone Bille (medlem
af KAB’s bestyrelse)
og Jens Elmelund
(adm. direktør i KAB).

M

ange af os har hørt dele
af historien før, men for
at have et fælles fundament, må en række
fakta være på plads. Det er en del af
formålet med KAB-fællesskabets nye
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grundfortælling.
”Vi fastslår nogle af de banale
sandheder, fx at boligorganisationerne ejer boligerne. Det er noget
af det, beboerne glemmer, og KAB
heller ikke har været gode nok til at

kommunikere. Og vi er non-profit.
På grund af vores størrelse er vi omgivet af en del myter og mistro om,
at nogen måske tjener på boligerne,”
forklarer Jens Elmelund, adm. direktør i KAB.
KAB indblik nr. 1 marts 2020
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FOKUS

Han er bænket om et mødebord
sammen med formand for KAB’s bestyrelse John Olsen og bestyrelsesmedlem Simone Bille. De vil uddybe
ideen med fortællingen.
For første gang har KAB-fællesskabet formuleret et fælles visionsdokument. Det har værdi, mener
John Olsen:
”Vi minder hinanden om, hvad
det er, vi er sammen om. Det har
været en øvelse i at tænke i helheder
i stedet for at fortabe os i detaljer.”
Simone Bille er enig:
”Det samler os. Jeg kan godt lide,
at vi understreger, hvad fællesskabet kan. Sammen står vi stærkere,
fordi vi har et netværk at trække
på.”
Jens Elmelund fortæller om en
livlig udveksling af erfaring på et seminar for afdelingsbestyrelser, som
han netop har deltaget i.
”Det er en af fællesskabets styrker. Det kalder på, at vi bliver endnu
bedre til at skabe rum, hvor man
kan mødes og inspirere hinanden i
netværk,” siger han.
DET KENDTE ANSIGT
Det er ikke overraskende, at fællesskab står centralt i fortællingen,
men et andet ord springer i øjnene.
Nærvær. Fx fremhæves, at medarbejderne ’… med nærvær imødekommer beboernes behov’. Hvad
skal det betyde?
”Grundlæggende er det vigtigt, at
vi kender hinanden. Vi skal bruge ny
teknologi, digitalisere og effektivisere, men samtidig skal vi fastholde
den menneskelige relation,” siger
Jens Elmelund.
Det har Simone Bille et konkret
eksempel på fra Boligselskabet AKB,
København, som er i gang med sammenlægning af driftskontorer:
”Vi har understreget over for
beboerne, at det er de samme mennesker, de vil møde. Vi har været
KAB indblik nr. 1 marts 2020

opmærksomme på, at nærværet er
vigtigt for beboerne. Det gennemsyrer de ting, vi gør, og den måde, vi
kommunikerer på.”
FORSKELLE OG FAGLIGE
FÆLLESSKABER
Nærværet er også vigtigt, fordi de
godt 40 boligorganisationer og selskaber i KAB-fællesskabet alle er
forskellige.
”Vi kan magte mange ting, fordi
vi er et stort fællesskab, men samtidig skal der være plads til kendskabet til detaljen, og ingen skal føle sig
overset,” forklarer John Olsen.
”Selvom vi er store, er vi ikke
en motorvej. Vi har forståelse for,
at boligorganisationerne har vidt
forskellige forudsætninger og
drømme,” siger Jens Elmelund, der
også ser det som en styrke, at KABfællesskabet har alle boligtyper:
”Vi har det hele lige fra store
betonblokke til små hyggelige rækkehusbebyggelser. Og vi oplever, at
der opstår faglige fællesskaber og
fælles sprog på tværs, når Lundtoftegade kan trække på erfaringer
fra Tingbjerg og Urbanplanen eller
omvendt.”
STÆRKT SAMFUNDSANSVAR
I grundfortællingen bliver det fremhævet, at vi bygger og vedligeholder
boliger for alle ’– også dem der har
det svært’.
”I 100 år har vi været båret af
fællesskab og solidaritet. Vi har en
forpligtelse til at bidrage til et boligmarked, hvor der er plads til alle,”
siger John Olsen.
Og der er handling bag ordene i
KAB-fællesskabet.
”Vi kan være ekstra stolte af,
hvordan vi løfter vores del af det
samfundsansvar. Hvem bygger
skæve boliger og boliger for flygtninge? Det er nogle gange besværligt, men samtidig også årsag til, at

Ny
grundfortæll
ing

nogle aktivt
vælger KABfællesskabet
til, fordi vi tager
det her samfundsansvar,” siger Jens Elmelund.
Ilden fra det sociale ansvar
brænder nu også i en grøn flamme.
Den skal der fuldt blus på i de kommende år.
”Indsatsen for miljø og bæredygtighed bliver mere og mere nødvendig. Vi skal tænke bæredygtigt, og
hvis vi gør det fornuftigt, kan det
også hænge sammen økonomisk,”
understreger John Olsen.

HVAD SÅ NU?
Grundfortællingen er første skridt.
Det næste er en forretningsstrategi, hvor KAB vil bakke op med en
række konkrete indsatsområder.
Den præsenteres på repræsentantskabsmødet i maj 2020. Men hvad
med boligorganisationerne – hvordan skal de bruge fortællingen?
Simone Bille har et bud:
”Jeg ser det som et værktøj. Der
er mange boligorganisationer, som
selv skal i gang med at formulere
målsætninger eller støve de gamle
af. Fortællingen kan bruges til at
definere fokusområder: Hvad er det,
der gør os unikke, og hvad kan vi
sammen med fællesskabet?”
Mere end 100 beboerdemokrater
og medarbejdere har været involveret i formuleringen af grundfortællingen via workshops og møder.
De tre håber samstemmende, at
det får en positiv betydning for fortællingens modtagelse ude i boligorganisationerne.
”Vi har talt meget mere om KABfællesskabet, end vi har gjort længe.
Forhåbentlig får det mange til at
reflektere over, at de er en del af et
fællesskab, og at det har en værdi,”
siger Jens Elmelund.
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Fra grundfortælling

til fyrtårn

FOKUS

Ny
grundfortæll

ing

KAB-fællesskabet har fået en grundfortælling. Nu skal en ny strategi for KAB stå på
skuldrene af den, og inddragelse af medarbejderne er en hjørnesten i den proces. Men
først når den bliver til konkrete tiltag, vil det vise sig, hvad det kommer til at betyde i
hverdagen

P

å bordet ligger en illustration, der mest af alt ligner
en dartskive. Tre medarbejdere diskuterer ivrigt
henover den, og der skrives jævnligt
stikord i de fem ringe. Diskussionen
handler om mulige forandringer i
omverden og deres betydning for
KAB. Kort sagt: Hvad skal KAB have
fokus på de næste 10 år? Ord som
’bæredygtighed’ og ’digitalisering
med fornuft’ fyger gennem luften og
lander på skiven.
Dartskiven er et centralt værktøj for de medarbejdere, der via en
række workshops har været med
til at omsætte KAB-fællesskabets
nye grundfortælling til grundla-

get for en forretningsstrategi. Bl.a.
med baggrund i input fra de mange
medarbejdere har KAB’s bestyrelse
besluttet, at bæredygtighed – social,
økonomisk og miljømæssig – bliver
den overordnede ramme for den nye
strategi.
DET ER IKKE BARE TRÆHUSE
Hvis det skal lykkes, skal alle være
med.
”Nøgleordet bliver balance. Fokus
på bæredygtighed betyder, at vi skal
arbejde mere bæredygtigt på alle
niveauer. Det handler ikke bare om
træhuse – det kan fx også være kødfrie dage i kantinen og et mindre papirforbrug. Hvad der konkret skal fo-

kuseres på, skal medarbejdere – både
centralt og decentralt – komme med
input til de kommende måneder,”
forklarer chefkonsulent Louise Lind,
der sammen med konsulent Camilla
Hansen har stået for de mange workshops.
KAB indblik har talt med to af
deltagerne fra de mange workshops,
og de kan godt se fornuften i at have
overordnet fokus på bæredygtighed.
NÆRHED ER VIGTIGT
”Bæredygtighed bliver en af de udfordringer, vi alle kommer til at byde
ind på. Det er nødvendigt – men det
skal give mening for medarbejderne
og også gerne beboerne,” mener Lars

FRA GRUNDFORTÆLLING TIL STRATEGI

JUNI-SEPTEMBER 2019
Workshops med
formandskaber
og medarbejdere

MARTS 2019
Arbejdet med en grundfortælling går i gang
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DECEMBER 2019
KAB’s bestyrelse godkender
grundfortællingen
18 Workshops om ny forretningsstrategi for KAB-fællesskabet

OKTOBER-NOVEMBER 2019
Jens Elmelund forelægger grundfortællingen på flere OB møder

JANUAR 2020
KAB’s bestyrelse beslutter,
at en ny strategi skal have
fokus på bæredygtighed

Mogens Bech Daugbjerg (tv), Marianne Vittrup og Lars Strand var
nogle af de medarbejdere, der deltog i en workshop. Ifølge Lars
fungerede det godt – og det var et rigtigt valg, at workshoppen
var sammensat af medarbejdere, der ikke arbejder sammen til
hverdag.
I baggrunden Camilla Hansen og Louise Lind, der stod for de
mange workshops.

Strand, erhvervskoordinator i KAB.
Serviceleder Kim Baundal fra SAB’s
boligafdeling Elleparken er enig. Han
mener, bæredygtighed er en vigtig
dagsorden, men at vi nogle gange
glemmer den sociale del.
”Vi vil være effektive og udvikler
nye, digitale værktøjer, der kommer de ressourcestærke beboere til
gode. Fx beboerapp’en. Men den kan
fx Peter, der kommer på ejendomskontoret for at bomme en smøg og
sige, han har taget sin antabus, ikke
bruge,” siger Kim og fortsætter:
”Vi skal holde fast i nærheden – det

FEBRUAR 2020
Definition af bæredygtighedsbegreberne – hvad
betyder de konkret for
KAB?

er vigtigt for de svageste. Det er også
social bæredygtighed.”
VI HAR BRUG FOR ET FYRTÅRN
Kim og Lars mener begge, det er
afgørende, at KAB nu omsætter de
overordnede mål til konkrete retningslinjer og opgaver for medarbejderne.
”I bedste fald bliver den nye strategi et fyrtårn, der skal vise, hvilken
retning vi skal gå. Den må ikke blive
så fluffy, at vi ikke kan bruge det i
hverdagen,” konstaterer Kim.

APRIL 2020
Der nedsættes arbejdsgrupper vedr. konsolidering af it-systemer og de
fem signaturprojekter

MARTS 2020
Resultaterne præsenteres
for medarbejdere i diverse
faglige fora
KAB indblik nr. 1 marts 2020

NY STRATEGI I KORTE TRÆK
60 medarbejdere i 18 workshops har
med udgangspunkt i den nye grundfortælling diskuteret mulige emner
for KAB’s indsatser for de næste år.
Den overordnede ramme for den nye
strategi er social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.
Der er allerede truffet beslutning
om en række såkaldte ’signaturprojekter’ under strategien: træhuse,
Up-cycling (genbrug i byggerier), Vild
Med Vilje (mere vild natur i boligområderne), Socialøkonomisk Tænketank
og Pas på huslejen 2.0.
Strategien har ikke en forhåndsbestemt udløbsdato.

JUNI 2020
Den nye strategi
fremlægges på
personalekonferencen

MAJ 2020
Den nye strategi fremlægges på KAB’s repræsentantskabsmøde
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FOKUS

Ny
grundfortæll

ing

KAB-FÆLLESSKABETS GRUNDFORTÆLLING
BEDRE BOLIGER FOR ALLE OG LIV I BALANCE
Med boligen skaber vi rum til liv i fællesskab.

Ingen skal tjene på boligerne. Huslejen går til det
lokale og det store fællesskab.

Fællesskab med en mangfoldighed af mennesker
med hver deres baggrund, kultur og drømme.

FÆLLESSKABETS STYRKE OG NÆRVÆR
Vi kan mærkes – både på styrken og nærværet.

OMRÅDER, MAN TRIVES I
– OG INGEN SKAL TJENE PÅ
Vores fællesskab bygger på stolte traditioner, der
rækker mere end 100 år tilbage. Skabt af mennesker, der gik sammen om at sikre gode, sunde
boliger, som var til at betale.

Med fællesskabets styrke inviterer vi til at finde
bæredygtige løsninger og sætte nye dagsordener,
der er relevante for både samfundet, boligorganisationerne og beboerne.

Det moderne KAB-fællesskab bidrager til det samfund og den region, vi er så vigtig en del af.
Det gør vi professionelt og ordentligt – og baseret på stærke og tillidsfulde relationer og netværk.
Med basis i vores almene fællesskaber bygger vi
på balancer – socialt, økonomisk og med respekt
for miljø og klima.
KAB-fællesskabets boligorganisationer ejer boligerne og ejer i forening KAB. Vi har plads til
forskellighed, og hver organisation bidrager med
sin lokale kultur, sit særpræg, sine interesser og
erfaringer.
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Det gør vi i tæt dialog og på demokratisk vis ved
at inspirere og lade os inspirere - af hinanden i
netværk, i fællesskabet og i partnerskaber. Og
det gør vi sammen med kommuner, byggeriets
parter, leverandører, foreninger og interesseorganisationer.
Vi vedligeholder og bygger nyt, og vi udvikler
bygge- og boligformer for alle – også for dem, der
har det svært.
Vi tiltrækker og fastholder både sammen og hver
for sig engagerede medarbejdere, der har viljen
og evnen til at levere en professionel kernedrift –
og med nærvær imødekomme beboernes behov.
Vi kalder det fællesskabets styrke og nærvær.

Godkendt af KAB’s bestyrelse
den 17. december 2019
KAB indblik nr. 1 marts 2020

AF MARIANNE SVOLGAARD / FOTO LARS BERTELSEN

MUSIK PÅ
HJEMMEBANEN

E

Du kan se mere om Musik på
Hjemmebane på BL’s hjemmeside – eller scan koden.

n kold torsdag aften i januar er der pyntet op til fest i
Folehavens beboerlokale. Stemningen er festlig med
kagemand, pynt, øl og vand. Beboerne sidder bænket
foran scenen og venter spændt. Ind på scenen træder Signe Svendsen, slår tonen an på sin guitar og starter en
lille, intim koncert. Det bliver en musikalsk og hyggelig aften
krydret med anekdoter fra Signe Svendsens eget liv, leveret
med en herlig, fynsk charme.
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Signe Svendsens koncert er en del af Musik på
Hjemmebane – et samarbejde mellem BL og
ROSA, Dansk Rock Samråd. Projektet startede
som en del af fejringen af BL’s 100 års fødselsdag
i 2019. Frem til slutningen af marts vil Ivan Pedersen, Rasmus Nøhr, Ester Brohus eller Signe
Svendsen give koncert i 40 boligafdelinger.
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AF ANNETTE SADOLIN / FOTO LARS BERTELSEN

FRA PLAN TIL PRAKSIS

– UDEN AT KØRE
BEBOERNE OVER
Udviklingsplanen for Tingbjerg har krævet utraditionelle beslutninger af bestyrelsen i SAB.
Jordarealer skal sælges fra og bebyggelsen fortættes med et stort antal private boliger. En
kompliceret proces er kun lige begyndt. Formand John B. Sørensen deler sine overvejelser

V

i var i fuld gang med at
udvikle Tingbjerg, da vi
blev overhalet indenom
af ghettoplanen. Vi skulle
nedbringe antallet af almene familieboliger med 60 %. Det blev en
bunden opgave. I stedet for at sælge
60 % af boligerne – den løsning brød
vi os ikke om – har vi skruet en plan
sammen, som nedbringer antallet af
familieboliger som hovedgreb ved
at fortætte med 1.500 nye, private
boliger.
MINDRE GRØNT
OG FÆRRE P-PLADSER
Fortætningen med så stort et antal
boliger er kompliceret. En række
friarealer i bebyggelsen vil blive inddraget, og nogle beboere oplever, at
værdier tages fra dem. Hvor de før
havde udsigt til grønne arealer, kommer der nu nye bygninger. Dermed

bliver der også færre grønne arealer i
bebyggelsen, men hertil skal bemærkes, at bebyggelsen i dag har en lav
bebyggelsesprocent og er beliggende
som nabo til Utterslev Mose. Endelig
vil der også blive færre p-pladser.
Hvordan griber vi det an, så vi inddrager og tager hensyn til beboerne
i så vid udstrækning som muligt og
samtidig opfylder udviklingsplanen?
DIALOG OG PRØVEHUSE
I bestyrelsen har vi naturligvis stor
opmærksomhed på, hvilke områder
der bebygges, så placeringen af de
nye boliger er gennemtænkt.
Vi vil prioritere dialogen med beboerne højt. Det betyder bl.a., at vi
inviterer til beboermøder forud for
den detaljerede planlægning af hver
etape.
Et andet vigtigt initiativ er cirka
otte prøvehuse, som den private

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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udvikler vil opføre i løbet af 2020.
Det vil give beboerne mulighed for
at se prototyper på de nye boliger i
fuld skala. Vi er jo ikke alle sammen
arkitekter; en ting er at kigge på tegninger og modeller, noget helt andet
at se det i virkeligheden.
Jeg vil også fremhæve, at det
provenu SAB opnår gennem salg af
arealer, fører vi tilbage gennem investering i forbedringer i Tingbjerg.
Det er en principbeslutning i SAB's
bestyrelse.
EN DEL AF LØSNINGEN
Udviklingsplanen omfatter ikke
alene boliger, men også fornyelse
af butikslivet, opgradering af institutionerne og forbedring af infrastrukturen. Det er en stor mundfuld,
men jeg håber, at beboerne vil støtte
op om planen. Den indeholder alle
elementer til en regulær u-vending
for bydelen – og de er en vigtig del af
løsningen.

BYUDVIKLINGEN AF TINGBJERG VIL SKE I FLERE
ETAPER OG OVER DE KOMMENDE 10 ÅR MED
FORVENTET AFSLUTNING I 2030.
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Johns dilemma
Hvordan gennemføre den
påkrævede udviklingsplan
for Tingbjerg – og nybyggeri af 1.500 nye boliger –
så forløbet og løsningerne
bliver bedst mulige for de
nuværende beboere?
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AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: MIKKEL STRANGE

I BOLIGAFDELINGERNE
GENBYG KRÆVER
KULTURÆNDRING

Som led i Christiansborgs målsætning om at reducere CO² -udledningen med 70 procent inden
2030 går KAB ind i kampen for mere genbrug i byggebranchen
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Så mange
procent af den
globale CO2udledning står
byggebranchen for på verdensplan. Med KAB’s
nye, øgede fokus på bæredygtighed
er det derfor helt naturligt at arbejde
for mere genbrug af byggematerialer
– også kaldet ’genbyg’.
”KAB er en stor spiller, så vi kan
være markedsdefinerende, hvis vi
beslutter os for at gå en bestemt vej.
Byggeriet er en afgørende faktor i
klimaregnskabet, og vi vil gerne give
vores bidrag til at nå de 70 procent,”
siger Rolf Andersson, byggedirektør
i KAB.
Det første skridt til mere klimavenlige byggerier i KAB-fællesskabet
er et visionsskriv, som Rolf Anders-
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son og konsulent Louise Heebøll
håber, så mange boligselskaber som
muligt vil tilslutte sig. Derefter venter en stor udfordring.
”Det er en enorm rejse, man skal
ud på i forbindelse med genbyg. Genbrug af byggematerialer skal tænkes
ind helt fra start i planlægning, nedrivning, bearbejdning osv. Den rejse
skal vi ud på nu, hvor vi skal tænke
alle bump på vejen igennem,” siger
Louise Heebøll.
Ressourcer i ubalance
Og dem er der rigeligt af. Altså bumpene. Først og fremmest prisen på
genbyg.
”Vi er blevet sindssygt dygtige til
at producere billige enheder, der er
nemme at skifte ud. Jo billigere du
kan lave tingene, jo mindre interes-

Louise Heebøll, Center
for Byggeri og Byomdannelse er tovholder
på udviklingsprojektet,
som handler om at indføre cirkulært byggeri i
KAB-fællesskabet. Projektet går indledningsvist ud på at kortlægge
KAB's muligheder fra
nedrivning til nyt byggeri.
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sant er det at genbruge dem, og det har
skabt en ubalance i vores ressourceforbrug. Men hvis vi kan gøre det ligeså
billigt og dygtigt at genbruge – for der
er jo en regning, der skal betales – så
kan den balance tippe igen,” lyder det
fra byggedirektøren.
Et andet bump er visionernes møde
med beboerne ude i boligafdelingerne.
Her henviser Louise Heebøll til et andet projekt i KAB-fællesskabet, Vild
Med Vilje, hvor boligafdelingerne kan få
hjælp til at omdanne ubrugte græsplæner og udearealer til vildere natur, hvor
biodiversiteten stortrives.
”Der er det også en kulturændring
blandt beboerne, der skal til. Og mange
har en holdning om, at når man betaler
sin husleje og har ansat en ejendomsfunktionær, så skal tingene være pæne
og ikke ligne genbrug,” siger Louise
Heebøll, inden Rolf Andersson fortsætter listen over udfordringer.
Direktørens drøm
Men udfordringer er til for at blive
imødekommet, og selv en byggedirektørs tanker tør lette fra et ellers solidt
fundament, når snakken sporer sig ind
på et eventuelt første genbyg-projekt i
KAB-fællesskabets historie.
”Jeg har jo en drøm. Boligselskabet
AKB, København har et nybyggeri, der
hedder Urbania på vej. Hvis der er et
sted i KAB-fællesskabet, hvor der skal
rives ned eller renoveres, kunne man
måske bruge eventuelle betonelementer i Urbania,” siger Rolf Andersson.
Mens det stadig er usikkert, hvad første
genbyg-projekt i KAB-fællesskabet
bliver, er hverken Rolf Andersson eller
Louise Heebøll i tvivl om, at genbyg er
fremtiden.
”Om ti år, så kører genbyg
bare,” siger Louise Heebøll.
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GENBYG – SE SELV
ER IKKE
EN UTOPI
Miljømærket tryksag
5041 0751 NORDRE PARK, SVENDBORG

BOLIGSELSKABET SYDFYN (DOMEA.DK)
På Mølmarksvej 35 i Svendborg ringer klokken ikke længere ind
til time. Væk er Nordre Skole og de mange elever og lærere. I
stedet er Boligselskabet Sydfyn netop nu ved at bygge 118 almene boliger på den tidligere skolegrund.
Selvom Nordre Skole er revet ned, er den dog ikke helt væk.
80.000 af murstenene fra den tidligere folkeskole bliver brugt i
byggeriet af de 118 kommende boliger.

ILLUSTRATION: VANDKUNSTEN

RESSOURCERÆKKERNE, ØRESTADEN
LENDAGER GROUP
De danske pionerer inden for genbyg, Lendager Group, står bag
to opsigtsvækkende boligbyggerier i Ørestaden. Ressourcerækkerne er det ene, og allerede ved første øjekast er det klart, at
byggeriet er ganske anderledes.
Skallen på byggeriet er ét kæmpe puslespil med store murstensbrikker. Hver brik er skåret fra ud af gamle Carlsbergbygninger i København, og de enkeltvise mursten, der skulle
bruges, stammer fra gamle skoler og industribygninger rundt
omkring i Danmark. Genbrugstræ fra byggeriet af Københavns
Metro er brugt til facader og interiør.

UPCYCLE STUDIOS, ØRESTADEN
LENDAGER GROUP
Det andet af Lendager Groups boligbyggerier, der har været med til
at vise vejen for genbyg, er Upcycle Studios. Her er der givet los for
genbyg-tanken.
75 procent af vinduerne stammer fra almene boliger i Nordjylland. 1.400 tons af genbrugsbetonen er knust og støbt ud af Københavns Metros holdbare betonaffald, og træet til gulve, facader og
vægge er lavet ud af overskudstræ fra gulvproducenten Dinesen.
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AF MARIANNE SVOLGAARD / ILLUSTRATION ANJA BARFOD THORBEK

TRIVSELSMÅLING 2019

GOD TRIVSEL – MEN
KAB’S OMDØMME HAR
FÅET RIDSER I LAKKEN
Trivselsmålingen fra slutningen af 2019 viser, at
det generelt står godt til i KAB-fællesskabet. Men
medarbejdernes vurdering af den overordnede ledelse og
KAB’s omdømme er faldet. Jens Elmelund tager kritikken
alvorligt
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Medarbejderne er generelt
glade for deres arbejde, har indflydelse på opgaverne
og har et godt samarbejde med deres
kollegaer. Når det er sagt, skal det
understreges, at der er lokale forskelle – i nogle afdelinger er trivslen
bedre end i andre.
Jens Elmelund, adm. direktør i
KAB, har dog særligt fokus på to
områder, der er faldet siden sidste
måling: Den overordnede ledelse og
KAB’s omdømme.
ET HÅRDT ÅR
”Der kan være flere årsager til, at
det ser sådan ud. Vi havde den uheldige Radiussag i starten af året, der
kostede en direktør stillingen. 3B er
KAB indblik nr. 1 marts 2020

blevet en del af fællesskabet. Det er
godt, men har taget tid og medført
organisatoriske ændringer. Derudover kom KAB ud af 2019 med et underskud, og vi måtte foretage besparelser og afskedige medarbejdere,”
opsummerer Jens Elmelund.
Han understreger, at direktionen
tager målingen alvorligt og kigger
indad.
EN SYNLIG DIREKTION
Direktionen vil i den kommende tid
være mere synlige for medarbejderne. De tre direktører skal ud og
lytte i områderne.
”Vi har planer om at besøge områderne og diskutere trivsel, grundfortælling og det videre arbejde med en
ny strategi for KAB-fællesskabet. I
første omgang her i huset og på Havneholmen, men senere også på nogle
af ejendomskontorerne. Og så vil vi
benytte lejligheden til at tale med de
lokale medarbejder på de planlagte
besøg her i KAB,” fortæller Jens Elmelund.

Trivselsmålingen har tidligere fundet sted hvert år,
men sidste undersøgelse
fandt sted i 2017. 2017 var
året, hvor vi fik ny, digital
platform. Der var meget
travlt i alle hjørner af organisationen, og det blev
besluttet, at udskyde undersøgelsen til 2019. Det
evalueres nu, om trivselsmålingen skal foretageres
hvert eller hvert andet år.

Han fremhæver dog medarbejdernes
værktøjer som et emne, der skal have
stor fokus i 2020.
IT-VÆRKTØJERNE SKAL VIRKE!
Unik gik i luften i november 2017.
Men de fleste har til gode at opleve,
systemet fungerer optimalt.
”Vores it-værktøjer skal fungere
bedre. Og hurtigere. Det bliver et
vigtigt fokus i 2020. Det betyder meget for, at medarbejderne oplever, de
kan udføre deres arbejde tilfredsstillende,” konstaterer Jens Elmelund.

29

Velkommen til nye
BESTYRELSES
MEDLEMMER
Aftensol: Alice Løvendahl,
Rita Sjøland
Asters Rækkerne: Søren S.
Andersen
Balders Have: Brian N.
Laursen, Britta H. Hansen,
Pia Frederiksen
Bispebjerg Terrasser:
Emma O. Bryrup, Gregers
S. Mønnike
Brohuset: Thomas S.
Kellberg
Bøgehegnet: Erik
Jakobsen
Delehusene: Isabella
Kempff-Andersen, Jasmin
Christensen, Kristine S.
Valeur, Mohammad E.
Rawfi, Rasmus E. Vejen,
Tareq F. Alokla, Tobias M.
Siig,
Doktorhaven: Connie M.
Nielsen, Knud Poulsen
Engholmen Nord: Lene
Crossmann, Jack Rosendal
Faste Batteri: André R.
Rossen, Danish Baig, Freya
Engelund, Ida K. Gøtzsche,
Isabella V. Klausen,
Johanna Berthelsen,
Louise Rosendahl-Kaa,
Mia V. Rønnelund, Pernille
Caspersen, Rakul M.
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Hjalmarsdóttir, Tracy
Frimpong, Mathias
Rasmussen, Nicolai H.
Poulsen, Nicoline B.
Gjelstrup, Nikolai H. Raben,
Folden: Heidi Hammerbak,
Jesper Schwartz, Margit K.
Ellehauge, Martin J. Smidt,
Mette Meisner, Nicklas
Simonsen, Nikolaj Nilsson
Færgeparken II: Tom
Petersen
Herman Bangs Plads:
Jeanette Astradsen
Humlevænget: Bent
Korsfeldt
Højstensgård: Anette T.
Brock, Nina Jørck
Irishaven: Jane Pedersen
Jyllandshuse: Bjørn
Alstrup, Christina Scarpi,
Henriette T. Madsen, Ingrid
R. Dos Santos, Finn Yhde,
Mikkel Fenstrup, T.H.
Kjærgaard
Kaysergården: Charlotte
H. Mortensen, Finn
Lodberg, Jens O. Miang,
T.H. Kjærgaard
Kløverbladsgade: Carsten
Caspersen
Linderækkerne: Agnieszka
A. V. Pon, Isabella R.
Greengables, Katrine
Reiming, Michelle F.
Kristensen, Graadal,

Her nævner vi de nye bestyrelsesmedlemmer, vi får meldt ind fra kundecentrene, og medarbejdere, der er registreret i systemet pr. den 10. oktober 2019.

Per Bodholt, Pernille M.
Fabisak, Ronnie S. Graadal
Lønstruphuse: Stella R.
Petersen
Niverød IV: Henrik Bech,
Lisbeth Hansen, Thomas
Annesen
Nordre Fælled Kvarteret:
Jeanette S. Hansen
Otto Mønsted Kollegium:
Frederik Pregaard, Siri S.
Clorius
Signalgården: Stine
Abrahamsson
Sjællandshuse: Dannie
Hasselø, Tina Schamaitat
Sundbygård: Anne Görlich,
Nicki F. Jensen, Maria C.
P. Björk, Marie-Luise R.
Schweitz
Sundholm Syd: Maria
Mailand
Støberigade: Hans E.
Foght, Ida L. C. Karottki,
Johnni Nielsen, Nis R.
Larsen, Winnie Drewsen
Thyges Gaard: Jytte
Gaardsted
Tingbjerg I: Abdallah
Abdulrahman, Mohamed Al
Hamod, Per Cortsen, Tania
M. Hansen
Tingbjerg II: Ahmed
Al-imam
Valbyholm: Finn Roesdal,
Marianne L. Nordahl

Vibevænget: Michael
Dollerup, Nanna Jelstad

MEDARBEJDERE
Anders Münchenberg,
projektleder, Center for
Byggeri og Byomdannelse
Anne K. B. Kristoffersen,
udviklingskons., HR
Britt Justesen,
servicemedarb., Farum
Midtpunkt
Charlotte V. Gravesen,
HR-partner, HR
Christian B. Lorentzen,
ejendomsass., Hjortegården
Claus Lundsgaard,
servicemedarb., Niverød III
Daniel F. Frederiksen,
servicemedarb., Avedøre
Stationsby Nord
Flemming Jensen,
ejendomsass.,
Egedalsvænge
Hanne K. D. Friborg,
servicemedarb., Friheden I
Hans-Eric Dall,
ejendomsass.,
Egedalsvænge
Henning Hornehøj,
servicemedarb.,
Jydeholmen
Jan Johansson,
projektleder, Center for
Byggeri og Byomdannelse

MEDARBEJDER:

BESTYRELSESMEDLEM:

Navn: Anders Münchenberg
Stilling: Projektleder i Center for
Byggeri og Byomdannelse
Alder: 54 år
Tidligere jobs: Chefarkitekt
– daglig leder på mindre
arkitekttegnestue.
Hvad glæder du dig til: At være med til at fuldføre
spændende projekter til glæde for beboerne i de
respektive afdelinger.

Navn: Jane Pedersen,
Afdeling: Irishaven, Egedal
Boligselskab
Alder: 40 år
Valgt ind: Oktober 2019
Glæder sig til: Jeg glæder mig til få
indblik i foreningen og bidrage til et godt fællesskab i
Irishaven.
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UDVALGTE KURSER 2020
Jan Krøyer, ejendomsass.,
Valby
Jeanette C. F. Hansen,
rengøring, Torbenhuse
John Petersen,
ejendomsleder, Avedøre
Stationsby Syd
Karen G. Arn, social
vicevært, Engholmen Nord
Kasper K. Sand,
servicemedarb.,
Grønnegården
Kim C. Bjerre, driftsleder,
Horsevænget
Lasse E. Asp, driftsleder,
Stefansgård
Lene F. Røder, kontorass.,
Friheden I
Louise Heebøll,
proceskons., Center for
Byggeri og Byomdannelse
Louise T. Ludvigsen,
proceskonsulent,
Center for Byggeri og
Byomdannelse
Mads Dall-Nielsen,
ejendomsass.,
Hjortegården
Mads Nielsen,
ejendomsass.,
Tranehavegård
Marcus E. Moralee,
ejendomselev, Skovbakken
Martin Christensen,
servicemedarb., Friheden I
Mia L. Jensen, kontorass.,
Lundtoftegade
Michael Mouritzen,
ejendomsass., Danalund
Michael Skov, projektleder,
Center for Byggeri og
Byomdannelse
Mick V. H. Jensen,
projektleder, Center for
Byggeri og Byomdannelse
Morten M. Sørensen,
servicemedarb., FFB
fordeling Betty
Morten Nielsen,
servicemedarb., Niverød III
Morten A. Pedersen,
servicemedarb.,
Frederiksholm, karré 8
Mutya Koudal, boligsoc.
kons., Boligsociale
indsatser
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Natalie Lindebjerg,
studentermedhj.,
Kundecenter D
Nese Kizilkaya,
boligsoc. medarb.,
Boligsocialhelhedsplan
Taastrupgaard
Oliver B. Andersen,
ejendomsass.,
Vestergårdsvej
Osman Mehakovic,
boligsoc. medarb.,
Boligsocialhelhedsplan
Taastrupgaard
Per Bech,
servicemedarbejder, FFB
Fordeling Betty
Rasmus Olsson,
ejendomselev,
Kanslergården
Rene Simonsen,
servicemedarb., Bellahøj
I-II
Rikke P. Schmidt,
konsulentchef, Center for
Byggeri og Byomdannelse
Senad Salihovic,
servicemedarb., Farum
Midtpunkt
Simon Gulliksen,
ejendomsass., Hjortegår
den
Steen Nielsen,
ejendomsleder, FFB
fordeling Betty
Søren Andresen,
servicemedarb., Tingbjerg I
Tanja S. Pedersen, jurist,
Jura
Theis Hansen, jurist,
Frederiksholm, karré 12
Thomas S. Johansen,
driftslederass.,
Jyllandshuse
Tim Fredenslund,
byggeøkonom, Center for
Byggeri og Byomdannelse
Tommy S. Nielsen,
driftschef, Kundecenter D
I samme periode
har vi sagt farvel til
77 medarbejdere i
KAB-fællesskabet.

BESTYRELSER
Vi er ens – eller er vi?

Torsdag den 12. marts

ERFA-møde for beboervalgte - beboerarrangementer - hvad virker?

Tirsdag den 14. april

Studietur for afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Fredag den 24. -26. april

Dirigentens rolle

Onsdag den 29. april

Inspirationstur til Circle
House og det gamle
Grønttorv

Torsdag den 30. april

Temamøde – en
introduktion til at deltage i
byggeudvalgsarbejde

Tirsdag den 5. maj

Acubiz

Torsdag den 14. maj

Som beboervalgt kan du se flere kurser og tilmelde dig på KAB’s hjemmeside.

MEDARBEJDERE
Personlig planlægning

Onsdag den 25. marts

Klager og husordenssager

Mandag den 30. marts

Forsikring – begræns
skader og forebyg brand

Torsdag den 2. april

Unik grundkursus

Torsdag den 16. april

Drift og vedligehold i Unik

Mandag den 20. april

Unik på ejendomskontoret

Onsdag den 22. april

Skadedyr i og omkring
boligen

Onsdag den 6. maj

Løfteteknik og
arbejdsbevægelser

Onsdag den 13. maj

Som medarbejder finder du en samlet kursusoversigt i kursuskataloget i
HR-Epos, hvor du også tilmelder dig.

› Det var et meget relevant og
spændende kursus. Ikke mindst
det lange, personlige indlæg om
en bipolar lidelse var specielt
spændende og interessant at høre
om, da det var noget, jeg ikke
kendte meget til før kurset.

› Det var et godt og lærerigt seminar.
Man fik et godt indblik i Høje
Gladsaxe’s historie og udfordringer.
Derudover fik jeg en øjenåbner med
hensyn til de boligsociale tiltag. Der
var gode, konkrete eksempler fra det
virkelige liv, herunder Frederiksberg
Forenede Boligselskaber og
Folehaven. ‹

”Forståelse for
psykisk sårbarhed”
Michael Enevoldsen,
Driftslederassistent
Humlevænget

Bestyrelsesseminaret
på Kolle Kolle. Peter
Zøylner, Kasserer
i Hedelyngen,
Boligforeningen 3B.
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AF STEPHANIE ANDERSEN
FOTO THOMAS BROLYNG STEEN

mig og min

MAKKER

TILTRO OG GODE IDÉER
Orla er rigtig nem
Henrik
at snakke med. Det
Vestergaard,
kører fuldstændig
gartner, Herlev
gnidningsfrit mellem
Midt samdrift
os, og vi har et samarbejde, der fungerer
rigtig godt.
Orla og jeg finder altid tid til en sludder.
Det er disse små ting, det gode samarbejde
og den afslappende kemi med Orla og den
øvrige bestyrelse, som er med til, at jeg fungerer optimalt i mit job. Orla har tiltro til,
at jeg udfører mit job bedst muligt og giver
mig frie hænder til at løse diverse opgaver.
Noget af det, som jeg sætter rigtig stor
pris på, er, når Orla siger: ”Det styrer du
bare Henrik”.
Det er rart, at han har den tiltro til mig og
udførelsen af mit arbejde.

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

Ejendomskontoret
og jeg har arbejdet
godt sammen, siden
afdelingsformand,
jeg blev formand
Herlev Ringgård
for afdelingsbestyrelsen. Jeg har altid
mulighed for at få en god snak med Henrik,
både når det gælder de almindelige dagligdags ting, men også når det gælder vores
grønne områder.
Først og fremmest føler jeg, at Henrik er
Ringgårdens personlige gartner. Henrik er
typen, der tager imod de tanker, som jeg går
med, og fører dem ud i livet. Når vi lægger
vores kræfter sammen, så synes jeg, at vi
kommer frem til noget, vores afdeling har
brug for.
Vi er i øjeblikket i den situation i Herlev
Ringgaard, at Herlev Bymidte skal ombygges. Og til det skal byggeriet bruge en del af
vores have. Vi kan først lægge planer, når det
er overstået. Men Henrik og afdelingsbestyrelsen har store planer for fremtiden.

Orla
Andersen,

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

