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EN DRØM BLEV TIL VIRKELIGHED
KAB runder 100 år. En milepæl, der er værd at fejre, men en lille virus med stor effekt kom på
tværs af vores planer. Denne jubilæumsudgave af KAB indblik lod sig dog ikke stoppe af corona
og udgives som en fejring af mærkedagen.
KAB er historien om en drøm, der blev til virkelighed. KAB blev stiftet den 26. maj 1920 af socialt
engagerede medlemmer af det bedre borgerskab i København. Dengang var drømmen at afhjælpe
bolignøden og datidens kummerlige boligforhold ved at bygge gode boliger til arbejderne, men
også at forny boligbyggeriet. KAB leverede på begge parametre.
Siden har tiderne ændret sig, men drømmen lever – og overlever. Undervejs har vi taget rutsjebaneture op og ned som i ethvert andet langt liv. Vi er blevet skældt ud for at skabe problemer og
kaldt grimme ord. Som modsvar arbejder vi ihærdigt på at vise, at de almene boliger er en del af
løsningen på det, vi ser som samfundsmæssige udfordringer.
De almene boliger rummer og huser de svageste i samfundet. En opgave, vi er stolte af at løse.
Vi tiltrækker også en bred gruppe af borgere, som gerne vil bo i gode, sunde boliger til en rimelig
husleje. Fordi vi bygger og drifter et bredt spektrum af attraktive boliger. Der er lange ventelister
til alle boliger i KAB-fællesskabet – også dem, som nogen peger fingre ad.
KAB er gennem tiden vokset og leverer i dag administration og service til et stort og stærkt KABfællesskab med 46 boligorganisationer, kollegier og parlamentariske selskaber – i alt 65.000
boliglejemål.
Vi har med en ny grundfortælling styrket fundamentet for KAB-fællesskabet. Det gør os skarpe
på, hvad det er vi er sammen om: Boligen som rum for liv i fællesskab. En solidariske model, hvor
ingen spekulanter tjener penge på boligerne. Et inspirerende netværk med plads til forskellighed
og fokus på nærvær. Og en ambition om at prioritere de bæredygtige løsninger.
I KAB udlever vi en drøm, som jeg er stolt af at være en del af.

John Olsen,
Formand for KAB

AF MARIANNE SVOLGAARD FOTO MARIANNE SVOLGAARD & KAB ARKIV

DET SKETE ‒ FEM NEDSLAG I 100 ÅRS HISTORIE
FORMANDSREKORDER
Den længst siddende formand for KAB er professor Erland Thaulow, der varetog embedet fra 1926 til 1962.
Hans efterfølger, direktør Sven Brannov, er til gengæld

den formand, der fungerede i kortest tid: Sven Brannov afgik ved døden tre dage efter, han var blevet
valgt til formand.

NYE LOKALER
I 1941 købte KAB
bygningen på hjørnet
Vester Voldgade og
Studiestræde, der herefter
blev døbt ’Byggehjørnet’.
Inden da indeholdt bygningen kontorer, restaurant i
stueetagen og danseskole
på femte sal.
Før det havde KAB lokaler på den anden side
af Vester Voldgade, og
medarbejderne bar selv
deres ting over gaden ved
flytningen.
I 1972 overtager KAB også
Grundtvigs Hus fra Kirkeligt Samfund.

LEJER ELLER EJER?
I 2004 vedtog regeringen en forsøgslov, der gjorde
det muligt for almene lejere at købe deres bolig.
Selvom forsøgsloven havde minimal effekt – der blev
kun solgt 39 boliger på landsplan – valgte man at forlænge ordningen og senere gøre den permanent for
udsatte boligafdelinger.
I KAB-fællesskabet blev der i 2007 solgt 16 boliger,
nemlig i Boligselskabet Sortemosen, Herlev.
I øvrigt blev Boligselskabet AKB, Københavns to
første boligkarréer i Sydhavnen (1913 og 1914) opført
med henblik på videresalg. Derfor er enkelte af boligerne i dag ejerboliger.
4
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KONKURRENCE

VIND
EN LUKSUSBRUNCH FOR TO

Kunstneren Bella Ahlman Høyen har
i anledningen af KAB’s 100 års jubilæum skabt en jubilæumsplakat med
fortolkninger af udvalgte boligafdelinger i KAB-fællesskabet: 10 bygninger
fra 10 årtier. Men hvilke boligafdelinger er der tale om?

500 KR.

FOR EN STEMME

KAB blev stiftet i 1920
efter den gældende aktieselskabslov. En lang
række garanter tegnede
en garantikapital – i alt
378.000 kr., der dengang
var en anseelig sum. Der
kunne tegnes garantibeviser på ned til 500 kr.,
og hvert garantibevis på
500 kr. gav én stemme
på generalforsamlingen.
Garantikapitalen er i dag
overdraget til boligselskaberne i KAB-fællesskabet,
og KAB er dermed ejet af
boligselskaberne.

Kan du gætte det, kan du sende svaret til kommunikation@kab-bolig.dk
Vi skal have dit svar seneste den
1. august 2020 – husk at skrive din
adresse. Blandt de rigtige svar trækker vi lod om 3 x luksusbrunch for to
personer. Vinderne vil få direkte besked og blive offentliggjort i det næste nummer af KAB indblik.

Du kan få hjælp til svaret ved at
scanne koden eller se KAB’s jubilæumsside www.kab-bolig.dk/100

DET VAR TIDER
Tænk hvis omkostningerne aldrig steg, og
priserne var de samme
som i 1939. Så kunne
du bo i toværelses lejlighed i Jagtvej, karré 2
for 49 kr. om måneden!

KAB indblik nr. 2 maj 2020
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Bedre boliger i

år

100

Familiemønstre, boligbehov og teknologi har ændret sig meget gennem de sidste 100 år
– så det har boligen også. Byggedirektør Rolf Andersson guider os gennem perioden, der
har været præget af både nytænkning og metervarer, kriser og overskud

F

orestil dig det: Du bor på 4. sal
indenfor Voldene i København.
Du, dine forældre, fire søskende, skimmelsvamp, mus og lus i
en slidt toværelses med en stinkende
petroleumsovn i hjørnet. Toilettet

6

er fællestønden i den lille og mørke
gård. Selvom man begynder kloakeringen i København i 1850’erne,
er der i starten af 1900-tallet stadig
30.000 tøndeklosetter, der tømmes
af de såkaldte ’Natmænd’. Smit-

somme sygdomme spreder sig som
steppebrande og slår folk ihjel på
stribe i den tætte, beskidte by.
Den sunde bolig
”Den sociale boligbevægelse – senere
KAB indblik nr. 2 maj 2020

AF MARIANNE SVOLGAARD I FOTO THOMAS BROLYNG

kaldt almene – opstår med baggrund
i en tiltagende forslumring af byen.
Fra starten har den ’gode bolig’
været tænkt som den ’sunde bolig’
med gode sanitære forhold, centralvarme, lys, luft og grønne områder.
Modsat røg, støj og møg,” fortæller
Rolf Andersson, byggedirektør.
Boligselskabet AKB, København
starter allerede i 1913 med udvikling
af Sydhavnen, der bliver kaldt ’Arbejdsklassens Hellerup’. KAB henter
inspiration fra den engelske haveby,
og de første boliger fra 1920-21,
Bakkehusene nedenfor Bellahøj og
Jægervangen i Gentofte, bliver rækkehuse med egne haver.
Helt til slutningen af 1950’erne er
det grundlaget for de almene boliger. Simple, men gode. Men efter
krigen stiger velstanden, ny teknologi kommer til, og kravene til boligen ændres.
Den moderne bolig
”Vores boligbehov ændrer sig, efterhånden som vi bliver rigere. Kravet
KAB indblik nr. 2 maj 2020

til tekniske faciliteter vokser. Boligen skal være større. Der skal være
elevator og gæstetoilet. Køkkenet
skal have køleskab og elkomfur. For
at få de tekniske kvaliteter til en
betalelig husleje, bliver boligbyggerierne større, mere ensartede og
enkle,” forklarer byggedirektøren.
Allerede i 1950’erne kommer de
første højhuse, Bellahøj, men det er
først i 1960’erne, at modulbyggeriet
for alvor vinder indpas.
Rolf Andersson fortæller videre:
”I starten af 1970’erne opføres en
række boligafdelinger med store
boliger. Bl.a. Avedøre Stationsby,
Blåkildegård og Farum Midtpunkt.
Selve boligerne er rigtig gode, men
byggerierne er store og uniforme.
Samtidigt stiger renten, og det gør
de store boliger sindssygt dyre. Et
politisk indgreb fastlægger en maksimumstørrelse på 110 m² for almene
boliger – hvilket stadig er gældende
i dag.
Familiemønstret ændrer sig også:
Flere får råd til eget parcelhus i for-

staden, så her bor de fleste med to
indkomster. Det betyder, der kommer flere enlige i de almene boliger.
De store boliger bliver svære at
udleje.”
Alt i alt opstår der udfordringer
med 1970’ernes store byggerier.
Nærhed og bæredygtighed
Da 68-generationen bliver arkitekter, kommer der en modreaktion.
”I 1980’erne bliver mantraet nærhed og byggerier i mindre skala. Det
såkaldte ’tæt-lav’ byggeri bliver almindeligt. Man vender tilbage til det
arkitektoniske udtryk fra før krigen
– dog uden at forlade de industrialiserede byggemetoder. Det ser vi bl.a.
i Stengården i Ølstykke og Hækmosen i Herlev.
Der er også allerede i 1980’erne
fokus på bæredygtighed. Tubberupvænge i Herlev og Skriverhusene i
Greve er gode eksempler på boligafdelinger med bæredygtige tiltag
– bl.a. glashuse, der udvider boligen
og udnytter solens varme,” fortæller
7
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Nye fællesskaber
De seneste 15-20 år er der kommet flere specialboliger på
KAB-fællesskabets boligpalette.
Både boliger til særlige grupper,
så som ungdomsboliger, plejeboliger og hjemløseboliger. Der
er også satset på at udvikle nye
typer af boliger til familien. Her
er ikke mindst AlmenBolig+ en
stor succes, og der er i KAB-fællesskabet opført 1.200 AlmenBolig+ boliger i 10 kommuner.
Men det at bo godt handler
ikke kun om selve boligen. Det
handler også om naboskab. Det
ses både i nye byggerier og de,
der endnu er på tegnebrættet.
”Nu ser vi en stigende interesse for fællesskaber. Vi kan
leve med mindre privat plads,
hvis vi til gengæld får mere fælles areal. Det nyeste eksempel er
ungdomsboligerne Delehusene
på Frederiksberg. Her har hver
beboer nærmest bare en kahyt.
Til gengæld har de taghaver og
flere fælles lokaler. Også foreningen Urbania CPH, som vi
skal bygge for i Lundtoftegade,
vil have små, bæredygtige boliger for mange typer af indkomster, til gengæld for store fællesrum og værksteder,” siger Rolf
Andersson og tilføjer:
”Jeg tror, det er en tendens, vi
vil se mere til i fremtiden.”

100

år

Rolf Andersson.
Senere kommer der er også
fokus på andet end den klassiske
familiebolig.

TRE EKSEMPLER
PÅ NYTÆNKNING
Kom indenfor i tre boligafdelinger i KAB-fællesskabet,
der alle – for deres samtid – var eksperimenterende
og nytænkende.

BRUMLEBY
FLEXIBO

SUNDBYGÅRD
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BRUMLEBY:
DE SUNDE
BOLIGER
Svend, Elisabeth, Svend Åge og Thora Knudsen under
petroleumslampen i deres stue i Brumleby, 1916.
Brumleby blev opført 1853-72 i skyggen af den store
koleraepidemi, der på få måneder i 1853 kostede 5.000
københavnere livet. Dengang var 130.000 mennesker
klemt sammen i små boliger indenfor Voldene under
ekstremt dårlige forhold. Afføring flød i gaderne, døde
dyr i kanalerne, og drikkevandet var stærkt forurenet.
Lægeforeningen tog efter epidemien initiativet til at
opføre Brumleby (dengang ’Lægeforeningens Boliger’)
udenfor Voldene: lave blokke og plads til udendørs
ophold på store, grønne fællesarealer.
Brumleby valgte i 2000 at blive en del af KAB-fællesskabet.

FOTO: ARBEJDERMUSEET
FOTO: KAB ARKIV

FLEXIBO:
DEN FLEKSIBLE
BOLIG
Johannes og Annette Hansen i deres ’flexibolig’ på Amager,
1979.
”Vi mener selv, at vi med denne indretning har udnyttet
husets muligheder fuldt ud,” sagde Johannes Hansen om
familiens bolig i et interview i 1979.
Flexibo havde netop til formål at gøre plads til beboernes
individuelle behov – behov der kunne ændres over tid. Alle
indvendige vægge var lette konstruktioner og kunne flyttes.
Boligafdelingen er opført i 1975-76 af Samvirkende Boligselskaber. I 1978-81 opførte Sydkystens Boligselskab et
lignende byggeri, nemlig Greveflex.

SUNDBYGÅRD:
BILLIGT OG
PRÆFABRIKERET

FOTO: HANNE PALUDAN KRISTENSEN

”Her får vi det hele. Vi kan sætte vores præg på boligen og
få pengene tilbage, hvis vi flytter. Samtidig er det billigere
end vores andelsbolig, der var blevet for lille,” sagde Camilla
Filipsen, kort tid efter hun sammen med familien flyttede ind
i Sundbygård.
Boligafdelingen er et såkaldt AlmenBolig+ byggeri: Præfabrikerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet til en lavere
husleje end normalt.
Sundbygård er opført i 2015 af Boligselskabet AKB, København.

KAB indblik nr. 2 maj 2020
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AF LASSE WELANDER-HAAHR I FOTO LARS BERTHELSEN, PRIVATE FOTOS

Veras
100 års

historie
Der findes efterhånden ganske få mennesker, som husker tiden før centralvarme,
en tur med sporvognen til 5 øre og alvoren ved at miste nære venner under
2. verdenskrig. Men 100-årige Vera på Guldbergsgade husker tydeligt det hele

10
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V

era S. Tønning kigger ud mod
gården fra sin lejlighed. Det
har hun gjort nok så mange
gange, siden hun i 1951 flyttede ind i sin bolig i Boligselskabet
AKB, Københavns afdeling Jagtvej,
Karré 2 på Nørrebro. Men både udsigten og boligen har lige som tiden ændret sig med årene.
Vera kan berette om det, de fleste
ikke kan. Og skønt hun ”kun” har
boet her i 69 år, er mange af hendes
gode minder forbundet med netop
denne boligafdeling. Det er her, hun
opdragede sine børn. Det er her, hun
har sine trygge rammer. Og det er her,
hun har naboer, der nærmest betragtes
som familie. Det seneste gode minde
er en storslået reception til ære for
hende ved hendes 100 års fødselsdag i
december 2019.
”Mine naboer, familie og de gode
medarbejdere fra ejendomskontoret
var med til at fejre mig. Jeg fik 100
roser af mine børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Det var en stor dag,
som jeg desværre ikke fik nydt til fulde,
fordi jeg var syg,” fortæller Vera.

12

Nu kommer Jørgensen!
Et af de mange tidligere års minder,
som står helt klar for Vera, giver
mere eller mindre associationer til
viceværten Meyer i tv-serien ’Huset
på Christianshavn’.
”Alle kendte Jørgensen, og Jørgensen kendte alle. Hvis børnene
legede lidt for højlydt i gården, var
det nok med et skarpt blik fra vores
gårdmand, der selv boede i nr. 113. Så
råbte børnene, nu kommer Jørgensen! Ham havde de respekt for, men
de holdt også af ham. Nok mest fordi
han altid havde bolsjer i lommerne,”
mindes Vera.
Vera husker i det hele taget meget
af dagligdagens trummerum gennem årene med nabosnak ved tørresnorene og stativerne i gården til
at banke tæpper i tidsrummet 10-12.
Og Vera husker mange af sine naboer
gennem årene – især fordi mange
kvinder var hjemmegående i store
dele af deres liv.
”Jeg gik i lære på kontor i Randers
i 1934, hvor jeg også er født. Da min
mand og jeg flyttede til København,

skulle jeg have et arbejde. Han tjente
nemlig kun 250 kr. om måneden i
militæret, og 100 kr. gik til husleje og
100 kr. til SKAT. Men jeg stoppede
med at arbejde, da vi fik vores søn
i 1953, så jeg kunne passe børnene
hjemme,” fortæller Vera.
Taknemmelighed trods hårde
vilkår
Mens Vera arbejdede, gik hun i en
længere periode på aftenskole fra kl.
18-22 efter arbejdsdagen på kontor.
”I dag kan det jo lyde hårdt, men
ingen klagede. Dengang var vi glade
for at have både arbejde og skole. Det
kan mange nok lære meget af i dag.
Vi var tilfredse, med det vi havde og
fik,” lyder det fra Vera.
I takt med at børnene blev større,
begyndte Vera at arbejde igen – men
så blev hun atter hjemmegående.
”Da min datter fik børn, var det
naturlige valg daginstitution. Nu
skal du være mormor, sagde hun. Jeg
sagde nej, jeg skal være bedstemor,
og så stoppede jeg med at arbejde og
passede så mine børnebørn. Mine
KAB indblik nr. 2 maj 2020

børn har aldrig været i vuggestue, og
det skulle mine børnebørn så sandelig
heller ikke,” slår Vera fast.
De små glæder i kritiske tider
Når Vera fortæller, mærker man tydeligt, at hun gennem livet har sat pris på
livet – selv med 48 timers arbejdsuge, og
uanset hvad livet har budt hende. Måske
bunder det i de mange alvorlige begivenheder, som også har præget Veras
liv. Fx 2. verdenskrig.
”Min mand var militærmand, så vi
havde jo krigen tæt ind på livet. Da Danmark blev besat, blev han tilbageholdt,
og i 14 dage vidste jeg ikke, om han var
død eller levende. Under krigen mistede
jeg desværre nære venner, der var med
i modstandsbevægelsen, og som blev
henrettet af tyskerne,” husker Vera tilbage.
Heldigvis kom Veras mand hjem
– men uden uniform, for den tog tyskerne.
At være 100 år i dagens Danmark
Vera har mange minder – gode som
mindre gode – gennem hendes lange liv.
Helt overordnet har Vera det godt i dag
og også med at være fyldt 100 år. Hun
er især glad for sine naboer, der hjælper hende med stort og småt. Nok ikke
overraskende har Vera ikke de nyeste
teknologier i hjemmet, men det skyldes
ikke nødvendigvis hendes høje alder.
”Jeg har da en mobiltelefon, men det
er lidt svært at ramme tasterne. Vi fik
også først fjernsyn i 1971, da mine børn
var flyttet hjemmefra. I det hele taget
har jeg altid haft det bedst med, hvad
jeg nu engang har at gøre godt med.
Eksempelvis har jeg heller aldrig ejet
et dankort, og jeg har sjældent brugt et
checkhæfte.”
Hvad byder fremtiden på for Vera?
Det er nærliggende at tro, at hun vil
flytte over i en nærtliggende ældrebolig.
Men nej.
”Pyh, nej. Jeg vil ikke over i Guldbergs
Have. Jeg bliver lige her, hvor jeg jo nu
har fået en dejlig altan. Og som min søn
jokede med, ville han jo være bange for
at gå forkert, for jeg har jo ’altid’ boet
her blandt mine gode naboer på Jagtvej,
Karré 2,” slutter Vera.
KAB indblik nr. 2 maj 2020
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LY K ØNSK NING S T EL EGR A M F R A K A A RE DY B VA D BEK

”Jeg vil gerne ønske jer i KAB-fællesskabet et hjerteligt tillykke med
de første 100 år. Også en stor tak for det tætte og gode samarbejde
om den store udfordring, vi står overfor, med at sikre billige og gode
boliger – også i vores hovedstad, som jeg har med jer i KAB.”
Kaare Dybvad Bek
Boligminister
SE HELE BOLIGMINISTERENS VIDEOHILSEN PÅ KAB-BOLIG.DK

AF XXXX I FOTO XX

LY K ØNSK NING S T EL EGR A M F R A JE SPER N YGÅ RD

Kære KAB
I 100 år har du indtil videre været med til at sikre det danske velfærdssamfund. Du har
stædigt kæmpet for, at der skal være gode og betalelige boliger til alle. Du har bare haft
høje ambitioner i alle årene – både tilbage i de første år med Boldsen ved rorpinden
– og du har hele tiden villet udvikle og finde nye veje til at udvikle bedre boliger.
KAB er og har været en drivkraft i den almene sektor og i at sikre mangfoldige byer.
I alle årene har denne vision været vigtig – det er den også nu og fremadrettet.
100 år er imponerende lang tid. Selv var jeg som adm. direktør i 17 år helt inde i maskinrummet på KAB’s organisation. Særligt foreningslivet og demokratiet har altid ligget
mit hjerte nær. Både beboerdemokratiet, men også de utrolig mange foreninger, der
findes lokalt. Det er Foreningsdanmark i fri udfoldelse og en styrke og inspiration, jeg
har taget med mig videre i Realdania. Og noget af det, der gør mig særligt stolt.
Jeg har selv boet i en almen bolig i mere end halvdelen af mit liv. Og som helt ung var
jeg meget aktiv i beboerdemokratiet. Jeg har på egen krop mærket både betydningen af
gode billige boliger og gevinsterne ved et inddragende beboerdemokrati.
På egne vegne – og på vegne af samfundet – tak for de første 100 år.
Og stort tillykke med fødselsdagen. Bliv ved med de høje ambitioner.
Og bliv ved med at sikre bedre boliger for alle.
Varme hilsner
Jesper Nygård
Adm. direktør i Realdania
og i perioden 1996-2013 adm. direktør i KAB

LY K ØNSK NING S T EL EGR A MMER F R A NINN A HEDE AGER OL SEN OG BEN T M A D SEN

Kære beboere
og kære KAB
I et århundrede har I været med til at skabe rammerne
for københavnernes dagligdag og har været en uundværlig del af byens udvikling. Det er i den grad værd at
fejre.
I begyndte for 100 år siden med at ville løse et af
tidens store problemer, nemlig manglen på gode, billige boliger i København. Jeres mission har været
den samme lige siden, og den er ikke blevet mindre
nødvendig med tiden. Den almene bolig er ét af de
allervigtigste værktøjer, vi har i kampen mod gentrificering, såvel som kampen for et mangfoldigt og åbent
København, og I har været med på frontlinjerne af den
kamp lige fra starten. Så tusind tak for det.
Dét, de almene boliger står for, er alle menneskers ret
til et godt hjem, og en udligning af forskellene mellem
samfundsklasser. De almene boliger skal være til for
alle og attraktive for alle, ligesom at boligmarkedet
skal tilhøre københavnerne og ikke spekulanterne. Det
er dét, I står for, og derfor det er så vigtigt, at vi har
de almene boligselskaber. Fundamentet for jeres succes er beboerdemokratiet, som betyder, at alle har en
stemme, og at beslutninger træffes af fællesskabet og
gavner den enkelte. Jeg ønsker mig kun mere af det i
fremtiden, som både borgmester og samarbejdspartner, og derfor ønsker jeg jer et stort tillykke med jeres
jubilæum.
Ninna Hedeager Olsen
Teknik- og miljøborgmester i København

Udvikling med hjerte
Ser man på det smukke bomærke for Københavns
Almindelige Boligselskab fra 1920, er det både et
kig et århundrede tilbage, men det er også et indblik i, hvad KAB har stræbt efter de seneste 100
år: Inde i en smukt flettet krans ses silhuetter af
forskellige boligtyper med et rækkehus i forgrunden og højere boliger bag ved. Og midt i bomærket – lidt på skrå – banker et lille hjerte.
Hvis jeg havde haft tegneevnerne og skulle have
tegnet KAB’s første 100 år, så havde jeg gjort det
sådan. For mig viser det, at man har været tro
imod sine rødder og sit udgangspunkt. Men samtidig har man også altid været opmærksom på at
se tidens og beboernes behov.
”Selskabets Formaal er i samfundsmæssigt Øjemed at arbejde for et tidssvarende og økonomisk
Boligbyggeri,” som det præcist udtrykkes i formålserklæringen fra 1920.
KAB’s første direktør, F.C. Boldsen, var fascineret
af tanken om havebyer og rækkehuse. Men da ikke
alle havde råd til det, satsede man fra starten også
på karré-boliger. Det gav boliger for alle. Siden
har KAB ofte været i front med at udvikle, hvad
almene boliger kan og skal være. Jeg tænker fx på
energibyggeriet i 80’erne med passiv solvarme og
senere på udviklingen af billige og energivenlige
boliger i AlmenBolig+-konceptet.
BL blev grundlagt kun ét år før KAB, og vores historier har været vævet ind i hinanden. Markante
KAB-folk har været med til at præge vores udvikling og historie. Og er det fortsat.
Tak for jeres altid store bidrag og fortsat bankende hjerte.
Bent Madsen
Administrerende direktør i BL
– Danmarks Almene Boliger
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Kære KAB
En fødselsdag er altid værd at fejre. Især,
når den er rund og imponerende som jeres.
Hos FB Gruppen har vi ikke kendt jer fra I
var små. Men vi har været med på rejsen i de
senere år i jeres voksentilværelse, hvor vi har
leveret både ungdomsboliger og familieboliger til jer.
Som privat projektudvikler er det vores klare
overbevisning, at den blandede by er til gavn
både for lokalsamfundet og for beboerne.
Derfor glæder det os, når vi sammen med jer
kan udvikle områder, hvor jeres almene boliger blandes med andelsboliger, lejeboliger og
ejerboliger – alle i en god kvalitet.
Måske kan vi sammen inspirere kommunerne til at udnytte bebyggelsesprocenterne
lidt bedre i de almene boligområder – og
sammen udvikle en model, hvor det også for
de private udviklere kan betale sig at bygge
alment?
Vi er rigtig glade for den altid åbne og inspirerende dialog med Rolf Andersson og Jens
Elmelund samt hele Team KAB – og vi ser
frem til et forsat godt samarbejde om nye
projekter i de kommende år.
Herfra skal lyde et stort til lykke med de
100 år. I har gjort det godt. Fortsat god vind
frem mod det næste runde hjørne i 2120.
Mange hilsner
Hans-Bo Hyldig
Adm. direktør
FB Gruppen A/S

Kære KAB
Stort tillykke med
de 100 år
De grundlæggende værdier har du altid
beholdt. I sidste ende handler det om, at
byer og boliger skal være for os alle og
med plads til alle. Disse målsætninger er
mere aktuelle end nogensinde før. Det er
så typisk for dig, at du åbner dine døre for
dem, der har det svært. Senest for børneinstitutioner, der ikke kan være i deres egne
lokaler på grund af afstandskrav under
Corona-krisen. Og i denne svære tid, hvor
sundhed igen er kommet på dagsordenen,
er det også værd at huske på, at det allerede
var et centralt mål for dig for 100 år siden.
Vi er kede af, at vi ikke kan fejre dig med
maner i år, men vil gerne invitere til fest i
2021, hvor det er vores tur til at runde det
skarpe hjørne.
Hip hip hurra – og tak for bidraget til de
danske byer.
KH
Ellen Højgaard Jensen
Direktør Dansk Byplanlaboratorium
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Stina Hessellund
Hassing, medlem af
Boligforeningen 3B’s
organisationsbestyrelse.

Kjeld Poulsen, formand
for KAB’s bestyrelse fra
2003 til 2007 og igen
fra 2013 til 2017.

”

DE VAR FLINKE, MEN
VORES FORSLAG VAR
DER IKKE PENGE TIL
Beboerdemokratiet fylder også rundt i år, men først i 1997 kom det i den version, vi
kender i dag, og som mange måske vil kalde ægte beboerdemokrati

B

eboerdemokrati. Nogle beboere skænker det ikke en
tanke, mens det for andre
nærmest er indbegrebet af
almene boliger. Men uanset hvilket
perspektiv, man har på beboerdemokratiet, er der ingen tvivl om, at det
er der, den reelle magt i den almene
sektor ligger.
Sådan har det ikke været altid.
Langt fra endda. For selvom KAB i år

1970
– Folketinget vedtager, at hver boligafdeling kan vælge en afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen må føre
tilsyn med driften og kan udtale sig
til boligorganisationen, men den har
ingen beslutningsret.
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fylder 100, kan beboerdemokratiet
kun fejre 50 års fødselsdag i 2020.
Fødslen i 1970 blev skrevet under
af Folketinget efter en aftale mellem
Fællesorganisationen (det senere
BL – Danmarks Almene Boliger) og
Lejernes Landsorganisation. Aftalen
betød, at hver boligafdeling kunne
danne en afdelingsbestyrelse, som
kunne holde tilsyn med driften.
”Det var ikke beboerdemokrati

1984
– Beboerne i de almene boliger
får ret til at overtage et flertal af
pladserne i organisationsbestyrelserne.

men en høringsgruppe, hvor man
kunne sige sin mening. Vores oplevelse var, at administrationen ikke
var lydhøre. De var flinke nok, men
der var ofte modstand mod vores forslag, og administrationen opførte sig
lidt skolemester-agtigt, når vi kom,”
siger KAB’s tidligere formand Kjeld
Poulsen, der begyndte sin beboerdemokratiske karriere i Samvirkende
Boligselskabers (SAB) daværende

1997
– En ny lov, der gør de beboervalgte repræsentantskaber til boligorganisationernes øverste myndighed,
ser dagens lys. Loven bestemmer også, at der nu
skal være beboerflertal i boligorganisationernes bestyrelser. Dermed sidder beboerne på magten i både
boligafdelingerne og organisationen – boligforening
såvel som boligselskab.
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May-Brit Pakka Pritzl (i midten) arbejder i dag
som kontorassistent i Boligselskabet AKB, Rødovres boligafdeling Ved Milestedet, men hun har
tidligere boet i Boligselskabet AKB, Københavns
Lundtoftegade, hvor hun sad i afdelingsbestyrelsen fra 1991-96.

boligafdeling Tingbjerg 3, hvor
manglen på en legeplads tændte den
beboerdemokratiske flamme.
Fra mindretal til flertal
Han understreger, at han altid har
haft et godt forhold til ledelsen i
KAB, men al omvæltning kan tage
sin tid at fordøje.
”De skulle jo lige vænne sig til, at
der kom nogle mennesker, der havde
sat sig ind i tingene. De havde jo selv
siddet og kunne bestemme det hele,
og ofte blev vi mødt med ’det er der
ikke penge til’, når vi kom med vores
forslag,” lyder det fra den tidligere
formand, der sad på posten fra 200307 og igen fra 2013-17 – alt i mens
han var næstformand i SAB fra 19932017.
Langsomt følte beboerdemokraterne sig accepteret af administrationen, og det gav blod på
tanden. Nu ville de også være med
til at bestemme, og i begyndelsen af
1980’erne kom de mere og mere med
ind i maskinrummet.
Fra 1984 fik beboerne ret til at
sidde på et flertal af pladserne i
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boligselskabernes organisationsbestyrelser, og i 1997 kom loven, der
gjorde repræsentantskabet til boligorganisationens øverste myndighed
og samtidig bestemte, at der skulle
være beboerflertal i organisationsbestyrelserne.
”Og samtidig skulle formand eller
næstformand være beboer. Den lov
er den absolut største ting, der er
sket for beboerdemokratiet. En anden stor ting i loven er, at budgettet
for en boligafdeling nu skal vedtages
på det årlige afdelingsmøde – beboerne kan altså bestemme over deres
egne penge. Der havde beboerdemokratiet virkelig slået igennem,” siger
Kjeld Poulsen.
Beboerdemokrati når du har lyst
Siden er der kommet mere medbestemmelse til beboere og beboerdemokrater gennem råderetten og den
individuelle kollektive råderet, men
ingen officielle, strukturelle ændringer i selve beboerdemokratiet.
Boligforeningen 3B har imidlertid
tænkt nyt og siden 2016 nedsat opgavegrupper, der over tre møder kom-

Nu afdøde Finn Christensen har været
formand for både Boligselskabet AKB
og KAB. Her taler han til en af de årlige
generalforsamlinger i AKB, København.

mer med løsninger på en specifik udfordring. Det skulle gerne få flere til
at engagere sig i beboerdemokratiet.
”Opgavegrupper er en rigtig god
måde at være en lille del af noget
større. Det kræver ikke så meget,
og beboerne kan melde ind på det
emne, der interesserer dem. Vi skal
bare have fundet den rigtige måde at
servere opgavegrupper på, for folk
vil gerne, men de tænker, at de kommer til at gabe over for meget,” siger
Stine Hessellund Hassing, der blev
en del af det lokale beboerdemokrati
i 2017 og medlem af Boligforeningen
3B’s organisationsbestyrelse i 2018.
Siden har andre dele af den almene
sektor vist interesse for opgavegrupper, men om det netop er det, der
skal til for at engagere flere beboere,
må tiden vise.
”Generelt set, tror jeg nok, beboerdemokratiet overlever. Vi kan ikke få
de helt unge med, men når børnene
er fløjet fra reden, så kommer de,”
lyder det fra Kjeld Poulsen.
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FORBUDT FOR BØRN
’Børn skal ses, men ikke høres’. Det var i mange år den gængse opfattelse af mennesker i
legealderen. I mange gårde sås skilte som ’Boldspil forbudt’ eller ’Ingen larm i gården´.
Det er anderledes i dag, hvor mange udearealer ikke alene er indrettet med legeområder,
men der også arrangeres fest, underholdning og konkurrencer for legeglade mennesker i
alle aldre.
Her den indhegnede gård i Frederiksholm Karré 1 i Sydhavnen omkring 1920’erne og
Streetparty i Stjernen på Frederiksberg, 2013.
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UD I DET BLÅ
Det er uvist, hvornår KAB begyndte at arrangere sommerskovture for medarbejderne, men der er billeder og smalfilm
helt tilbage fra 1940’erne.
I 1956 var programmet bl.a. indtagelse af medbragt madpakke (havde man ikke fået smurt en, kunne man købe
smørrebrød til 1,50 kr./stk.) på Glaskroen ved Holmegård
Glasværk. Herefter kørte bussen videre til bl.a. Gisselfeld,
Herlufsholm og Taastrup for at ende på Bakken, hvor der var
middag på ’Lille Peter’.
I 2015 blev sommerfesten afholdt på Flyvestation Værløse.
Under temaet ’Western’ var der bueskydning, rodeotyr, kast
med hestesko, undervisning i linedance m.m.

Scan koden og se en smalfilm fra personaleskovturen i
1940 eller se den her https://bit.ly/Udidetblå

SMÅT, MEN
GODT – IGEN

I 1930-40 trivedes en familie på fem-seks personer fint
i en toværelses bolig. Mor og far sov i stuen og børnene i
køjesenge på værelset. Det var ikke mindst udbredt i de
mange, mindre boliger i Sydhavnen og på Nørrebro. I dag
betragter vi en toværelses som en fin bolig – til singler og
par.
Og når en familie i dag vælger at bryde normen og ’bo
småt, men godt’, så er det stof til boligmagasiner. Som
her familien Klinke/Flannov på Nørrebro i 2014.

I HERREVÆRELSET
Selvom der var ikke mindre end 12 kvinder blandt stifterne
af KAB, fik de ikke plads i bestyrelsen. Den var i de første
mange år en herreklub med høj cigarføring – men deres
fruer fik dog ved særlige lejligheder lov til at deltage i middagene, der ofte fandt sted på restaurant Nimb.
I dag er 10 ud af i alt 21 medlemmer i KAB’s bestyrelse
kvinder.
Billedet er fra bestyrelsesmøde før fejringen af KAB’s 15
års jubilæum i 1935.
KAB indblik nr. 2 maj 2020
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Klassebillede af Driftsfunktionen, 1980
Charlotte Enemark, bagerste række, nr. 2 fra
venstre. To pladser til
højre for Charlotte står
Susanne Sandgreen.

Meyerkitler,
piccolinepost
og løn fra Kassen
De kloge hoveder i regnskabsafdelingen har styr på deres hovedregning. I skrivestuen
klaprer maskinerne derudaf og ve dig, hvis du glemmer kalkerpapiret. I kantinen kan du
købe et stykke smørrebrød eller bestille et spejlæg. Tre medarbejdere deler oplevelser fra
deres unge dage i KAB

Å

ret er 1968. Charlotte Enemark er 17 år og møder på sin
første arbejdsdag som elev den
1. august. Det er imponerende 51 år
siden, og hun holder stadig ved – i dag
69 år og økonomisk konsulent.
”KAB er min anden familie. Jeg har
levet det meste af mit liv med firmaet.
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I tiden som elev turnerede jeg i huset.
Det blev en rigtig god ballast for de
efterfølgende år,” fortæller hun.
Bogholderiet var en af de faste
afdelinger i elevernes turnus, og her
var det med at holde tungen lige i
munden.
”Vi skrev på nogle gamle hakkema-

skiner, hvor valsen røg af, hvis man
var for hurtig til at skubbe til næste
linje. Nogle gange gjorde vi det for
sjov. Og når vi glemte kalkerpapiret,
måtte vi række fingeren i vejret og få
tilladelse fra chefen til at fortsætte
uden – eller skrive om,” fortæller
Charlotte.
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Illustration af Thomas Kirkegaard:
Susanne Sandgreen har gemt tidligere
medarbejder Thomas Kirkegaards satiriske
tegninger, som han gerne udtænkte under
inspektørmøderne og sendte rundt blandt
deltagerne. Her er emnet øget uddelegering af opgaver til ejendomskontorerne.

CHARLOTTE ENEMARK, 51 ÅR I KAB
Ansat som elev 1. august 1968, 17 år
Første månedsløn: 846 kr.
I dag økonomisk konsulent, Økonomi

JAN HENRY BLOMKVIST, 45 ÅR I KAB

Ansat som medhjælperassistent 1. maj 1975, 20 år
Første månedsløn: 3.800 kr.
I dag betjent, Intern service

SUSANNE SANDGREEN, 45 ÅR I KAB

Ansat som piccoline, januar 1975, 17 år
Første månedsløn: 1.500 kr.
I dag sekretær, Kundecenter B
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I Regnskabsafdelingen blev opgaverne klaret med hovedregning, suppleret af blyant og papir. Og fejl var
ilde set.
”Hvis revisoren havde rettelser,
skulle vi op i skrivestuen og bede dem
rette. Det var de ikke glade for, fordi
det var et stort arbejde. Det foregik jo
på skrivemaskiner,” forklarer Charlotte.
Statens hånd i posen
Kassen var dengang en selvstændig afdeling i KAB. Herfra blev lønningerne
udbetalt. Men før det kunne ske, sneg
staten sin hånd i nogle af ’lønposerne’.
”Den samme mand kom hver måned. I sort jakkesæt med sin mappe
under armen. Han gjorde udlæg i lønningerne, hvis folk skyldte for børnepenge eller skat. Så måtte vi mumle en
forklaring om udlægget til de medarbejdere, som fik mindre udbetalt. Det
glemmer jeg aldrig,” fortæller Charlotte.
I dag er Kassen i KAB afløst af digitale løsninger, og det samme gælder
Skats personlige mellemværender.
Kittel og sav
Nogle år efter Charlotte, den 1. maj
1975, begynder en ny medhjælperassistent, som de fleste kender – betjent
Jan Henry Blomkvist. Dengang 20 år
og kun begrænset begejstret for tidens
uniform:
”Den første arbejdsdag viste husbe-

tjenten Lindberg mig rundt. Og så fik
jeg en kittel. Dengang havde vi jo blå
Meyerkitler. Senere fik personalechefen indført jakkesæt som uniform med
slips og det hele.”
Jan havde til opgave at sørge for
opstilling af stole og oprydning ved
de mange arrangementer i Kirkesalen,
men der var også brug for Jans assistance, hvis et skrivebord skulle tilpasses i højden til en ny medarbejder:
”Dengang blev det jo ordnet ved at
skære et stykke af bordbenene, og hvis
bordet så var for lavt til den næste,
kunne det klares med et par telefonbøger.”
Og således gik det til, hæve-sænke
bordene blev opfundet i kølvandet på
telefonbøgernes udfasning.

ken med kontanter fra kassen og for at
veksle penge,” forklarer hun.
Også Susanne blev efterfølgende
elev og tilbragte en del af sin elevtid
i den relativt nye afdeling for databehandling. Her blev bilag fra alle
afdelinger i huset samlet og bogført på
kartotekskort forsynet med en magnetstribe, som gjorde det muligt at
lagre data.
”For hver konto i hver afdeling var
der et kartotekskort, så det var jo et
enormt sorteringsarbejde. Der stod
nogle store maskiner, og beregningerne blev kørt ud på regnestrimler,”
fortæller hun.
Et sindrigt system, men så er nutidens it-systemer måske alligevel at
foretrække.

Piccolinepost og tidlig
databehandling
Samme år som Jan tiltræder også en
ny, ung piccoline, Susanne Sandgreen
på 17 år, i dag sekretær i Kundecenter
B. Hun kan fortælle, at piccolinerne
havde til huse på 4. sal, og dengang var
et vigtigt hjul i KAB-huset.
”Vi gik postgang i hele huset fire
gange om dagen. Vores opgave var
at uddele, samle, frankere og sende
post. Dengang skulle lejekontrakter
forsynes med et stempelmærke, derfor måtte vi også hver dag aflevere og
hente kontrakter hos Boghandel Otto
B. Wroblewski på Nytorv ved Landsretten. Derudover blev vi sendt i ban-

Sammenhold og hierarki
De tre medarbejdere beretter ikke
alene om andre arbejdsmetoder, men
også om en kultur som KAB’ere.
”Vi var ikke så mange medarbejdere,
og alle kendte hinanden. Der var et
stort sammenhold,” siger Jan Blomkvist.
Sådan husker Susanne Sandgreen
det også, men ser samtidig en anden
forskel:
”Vi var tættere på hinanden, end
vi er i dag, men det var også mere
hierarkisk. Der var en anden form for
respekt for dem, der sad øverst, og de
var sværere at få i tale. Sådan en som
Børge Høilund (landsretssagfører,

FOTO: HANNES GROBE

Charlotte Enemark husker, at medarbejderne i Regnskabsafdelingen
havde adgang til ’et monstrum af en
maskine’ til de særligt vanskelige
regnestykker. Det var en grøn udgave
af denne ’Triumphator’. Hun blev aldrig
rigtig gode venner med den.
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Susanne Sandgreen morer sig ved den
årlige skovtur, 1977. I baggrunden
anes en ung Jan Blomkvist med lange
skjorteflipper.

direktør for SAB og senere medlem af
KAB’s direktion, red.), gik man altså
ikke bare ind til. Jeg kan godt lide den
flade struktur. Der er kortere vej til
ledelsen i dag.”
Medarbejdernes sammenhold og
loyalitet blev sat på prøve under det,
der vel nok kan betegnes som KAB’s
største krise – grundsagen.
Solidarisk redning
I sidste halvdel af 1960’erne opkøbte
KAB en stribe jordarealer i omegnskommunerne til København. Man var

på forkant og deltog aktivt i realiseringen af de store planer, muliggjort
af byggeriets industrialisering. Så kom
krisen. Byggeplanerne måtte opgives,
og grundene faldt i værdi. KAB var
truet af konkurs, og det trak ud med
at finde en løsning. Først i 1982 lykkedes det, men der var konsekvenser.
Administrationsbidraget steg, og alle
medarbejdere måtte gå ned i løn: 15 %
for direktionen, 10 % for ledergruppen
og 5 % for medarbejderne.
Det var på et hængende hår for KAB,
og det gjorde indtryk om end på for-

skellig vis.
”Jeg kan huske, da vi måtte gå ned i
løn, fordi det år skulle alle også betale
100 kr. for den årlige skovtur til Bakken,” fortæller Jan Blomkvist.
Den årlige skovtur var – og er stadig – en legendarisk tradition, som
samler medarbejderne. Helt præcist
hvor langt traditionen går tilbage,
har vi ikke vidner til at beskrive, men
i 1940’erne blev der optaget en film,
som du kan se klip fra på kab-bolig.
dk.

UDVIKLINGEN I ARBEJDSTID OG FERIE I DANMARK
FERIE (UGER PR. ÅR)
1920
0,5

1930
1

1938*
2

1953
3

1974
4

1980
5

1998
5,6

2000
6

* Den første ferielov vedtages i 1938, og giver ret til 2 ugers årlig ferie med løn. Den 6. ferieuge er aftalt via overenskomster
Kilde: Arbejdsmarkedets feriefond, Fondens historie, www.aff.dk

UGENTLIG ARBEJDSTID
1920
48

1959

1966

1968

1970

1974

1987

1988

1990

45

44

42,5

41,75

40

39

38

37

* Lørdagsarbejde var almindeligt indtil 1974, dog ofte en kortere arbejdsdag end ugens øvrige
Kilde: Denstoredanske.lex.dk I https://denstoredanske.lex.dk/arbejdstid
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AF XXXX I FOTO XX

Jan Blomkvist (th.) i den
nye uniform med jakkesæt og slips. I midten
husbetjent Lindberg, og
til venstre husets faste
vinduespudser. Billedet er
fra 1980’erne.
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AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTOS: COLOURBOX OG FREMFORSK.DK I ILLUSTRATIONER: BERTRAM OG LUNA

”

ET KIG I KRYSTALKUGLEN

VI VIL BO SOM I BYEN
MEN UDE PÅ LANDET
Hvordan bor vi om 50 år? Hvilken rolle kan den almene sektor
have til den tid? Og kan det til den tid 150-årige
KAB-fællesskab stadig følge med? Det giver fremtidsforsker
Jesper Bo Jensen svarene på.

KAB indblik nr. 2 maj 2020
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Det vil kræve en lovændring, men hvis
det kom på plads, kan skoven blive et
populært sted at bygge hus og slå sig ned,
mener fremtidsforsker Jesper Bo Jensen.

H

vem ville i 1920 have
troet, at vi 100 år senere
kunne flyve til fremmede
planeter, køre i eldrevne
biler eller sætte titlen som Danmarks
største administrationsselskab for
almene boliger på KAB? Næppe ret
mange. Det er derfor de færreste, der
tør spå om fremtiden.
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen
er dog en af dem. Selv for en fremtidsforsker er 100 år lang tid, men
den halve distance kan også tilfredsstille en vis portion nysgerrighed.
Og bare rolig, der vil stadig være en
plads til KAB og de almene boliger i
2070.
”Jeg tror, den almene sektor kan
komme til at stå godt, hvis den følger
den nuværende udvikling med den
gode kvalitet i nybyggerier og renoveringer – og samtidig kunne blive
fri for noget af al den regulering,
som sektoren er underlagt,” siger
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Jesper Bo Jensen og fortsætter:
”Der vil være brug for de almene
boliger, for de private bliver bygget
ud fra en kalkule om at tjene penge.
Uden de almene boligselskaber vil
der mangle nogen til at opføre noget
gedigent byggeri, der er godt at bo i
til hverdag.”
Derfor hælder han også mere til,
at almene boliger bliver for dem, der
hellere vil leje end eje, og ikke ender
som social housing, som man kender
det fra Holland og England, hvor
boligerne kun er for socialt udsatte
borgere.
En KAB-fremtid ude på landet
Selv om KAB for 100 år siden begyndte som ’Københavns Almindelige Boligselskab’ ligger en stor
del af de mere end 65.000 boliger i
KAB-fællesskabet ikke i Københavns
Kommune. Den andel vil kun stige –
og ikke blot fordi de ledige grunde i

København bliver færre og færre.
”Boligmarkedet kommer til at ændre sig, for centrum vil ikke længere
være et tilløbsstykke. Vi så de første
udflytninger fra storbyerne omkring
2015, og når vi ser på resten af verden, er der flere og flere, der vil bo
i landlige omgivelser. Det skal dog
være i bymæssige bebyggelser men
ude på landet. Globalt ser vi også,
at flere arbejder på afstand og ikke
møder ind på et kontor klokken 9.
Den udvikling er pt. lige accelereret
på grund af coronakrisen, men for
mange børnefamilier med arbejde
i København kan det godt lade sig
gøre at bosætte sig på Bornholm.
Måske skal de til København tre
gange om måneden med arbejdet,
men ellers kan de bare nyde flinke
naboer og frisk luft,” siger Jesper Bo
Jensen.
Ude på landet er der mere plads, og
samtidig viser historien, at familier
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efterspørger flere og flere kvadratmeter. Derfor er Jesper Bo Jensen
overbevist om, at begrænsningen på
110 kvadratmeter i gennemsnit for
nybyggede almene boliger ikke eksisterer om 50 år.
”Generelt vil vi have mere plads,
og det er jo et godt billede på den
velstandsudvikling, der har været i
samfundet – i dag skal hvert barn for
eksempel have eget værelse. Derfor
vil det være godt for sektoren at blive
fri for meget af dagens regulering, for
man kan sige meget om den almene
sektor, men den er dygtig til at bygge
gode boliger. Derudover bliver udearealerne enormt vigtige. Det er de
allerede i dag, men de vil kun blive
endnu vigtigere,” siger fremtidsforskeren.
Ligesom mange beboere og ansatte
inden for almene boliger, kan Jesper Bo Jensen se en gevinst ved, at
Landsbyggefonden ”bliver sat fri”.
”Det vil få en stor betydning, hvis
Landsbyggefonden blev brugt til renoveringer og ikke kun udsatte bolig-

områder. Det vil blive flotte og gode
istandsatte boliger, og folk vil gerne
betale for gode boliger i København.
Men jeg kan godt forestille mig, at
KAB’s fremtid ligger ude i omegnen,”
siger han.
Farvel til fladt og firkantet
Ligesom landet vil også bofællesskaber få en opblomstring, mener Jesper
Bo Jensen.
”Bofællesskaber mellem yngre,
familier og seniorer vil stige. Jeg tror
ikke så meget på mange-generationshuse. Det er stadig ofte livsfaser, der
bringer os bedst sammen,” siger han
og understreger, at langt størstedelen
af fremtidens boliger stadig vil være
den klassiske familiebolig. Hvad enten det er alment, privat eller leje.
Derimod sker der store forandringer inden for det byggetekniske felt.
Både hvad angår materialer og produktion.
”Vi kommer til at bygge mekaniseret robotbyggeri. Det gamle håndværk er nok på vej ud, selv om det

er godt håndværk. Samtidig er træ
på vej ind, og det viser sig at kunne
mange ting – også i etagebyggeri. Vi
kommer nemlig til at stille mange
krav til, hvor CO2-belastende byggematerialerne må være,” siger Jesper
Bo Jensen.
Træ har været brugt i større eller
mindre omfang i århundreder inden
for byggeriet, men i løbet af de næste
årtier vil noget ganske andet også
indtage byggepladserne, fortæller Jesper Bo Jensen.
”3D-printede byggematerialer. Det
kan lave meget organiske konstruktioner, der bliver en modsætning til
dagens byggerier. I fremtiden bliver
det mindst populære fladt og firkantet som i dag. En ny generation kan
ikke bo som deres forældre – det er
simpelthen nedtur for dem. De kan
til nød bo i noget, der ligner det, som
deres bedsteforældre har boet i. Men
de vil helst bo i noget nyt, som ikke
er set før. Sådan har det altid været,”
siger Jesper Bo Jensen.

TO BØRN FRA BOLIGAFDELINGEN MÅLØV PARK, BOLIGFORENINGEN 3B, GIVER HER DERES BUD PÅ FREMTIDENS BOLIG.

Luna 13 år fortæller:
Vi bor meget firkantet, alt er lavet i kasser/moduler. Det bliver
bygget i et nyt materiale, der er lavet af genbrugsmaterialer.
Man bruger ikke så meget træ. Jeg tror, man bor sammen med
sin egen familie. Man har ikke kæledyr, men robotter/robotdyr
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Bertram 8 år fortæller:
Alt er elektronisk undtagen menneskerne. Der er mange
vinduer i forskellige farver, fordi regnbuens farver lyser ind på.
Man lever sammen med sine robotter og sine venner.
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Velkommen til nye
BESTYRELSESMEDLEMMER
Allégården: Betina J.
Rasmussen, Christina
Schnipper, Peter S.
Simonsen, Tino Hansen
Egebjergvang: Irene
Andreasen, Lizet I.
Bøgelund
Ellebo: Gorm Vogelius
Farum Midtpunkt:
Charlotte B. Michaelsen,
Johan A. Roth, Oskar
Grelck, Pia Hougaard
Firkløverparken: Peter A.
Hansen
Friheden I: Anette
Edelskov
Grønrisvej: Salama Ali
Kallerupvang: Lissi
Johansen, Lissi Olsen,
Kirkehøj Kædehuse:
Christina H. Høxbroe
Lindevang: Gréta A. Virág
Niverød III: Finn B.
Andersen, Kaj D.
Frandsen
Nyhuse: Ingelise StaunRechnitzer

Nørrevang: Jannick S. Z.
Rønnebæk
Otto Mønsted Kollegiet:
Mathilde S. Kristensen
Permatopia: Tajs Brøndal
Rådmandsbo: Tobias M.
Østergren
Skovkvarteret: Maria L.
Knudsen, Morten Riel,
Rikke D. Thomsen
Stefansgård: Camilla
Hansen, Irene Nielsen,
Jens Jacob Toftegaard,
Rachid Mani, Rune
Hvalkof, Tyra L.
Dokkedahl
Stationsgården:
Marianne Nord, Susan W.
Hansen
Stauns Hjørne: Peter
Arlyng
Thyges Gaard: Thomas H.
Oldendov
Tunet: Mette Lise
Rosenberg
Tøndehvælv: Jette
Halgaard
Valbyholm: Elin B. Troest
Ved Bellahøj Syd:
Susanne Christensen

Her nævner vi de nye bestyrelsesmedlemmer vi får meldt ind fra kundecentrene, og medarbejdere, der er registreret i systemet pr. den 26. marts 2020.

Ølsted: Amalie Kragh

MEDARBEJDERE
Anders Melamies,
driftschef, Kundecenter A
Anders F. Laursen,
servicemedarb.,
Frederiksholm, karré 3
Bent Nielsen,
ejendomsmester,
Kaysergården
Carina Christensen,
Udbud- og
indkøbskonsulent, Drift
Charlotte D. Aalling,
HR-partner, HR
Eljas J. Gundel,
rengøring, Kaysergården
Faridin Sahin,
ejendomselev, Tingbjerg I
Fatma Tounsi, boligsoc,
medarb., Lundtoftegade
Frederik Nissen,
it-forretningsudvikler, It
Gert Christiansen,
serviceleder, Samdrift
Urban
Hans-Erik Christensen,
ejendomsass.,

Lønstrupgård
Henrik H. Pedersen,
servicemedarb.,
Kagsgårdens Boliger
Jacob Bohl- Sørensen,
servicemedarb.,
Abildgården
Jesper Handsdal,
driftslederass.,
Allégården
Jesper Raashou,
servicemedarb., Avedøre
Stationsby Syd
Katrine F. Frerksen,
driftssekretær, Valby
Kennet W. Svensen,
servicemedarb., Avedøre
Stationsby Syd
Kenneth S. Jensen,
servicemedarb., FFB
Fordeling Betty
Kim Vogensen,
driftslederass.,
Stefansgård
Kim L. Madsen,
ejendomsass., Ballerup
Samdrift
Kristen S. Kristensen,
servicemedarb., FFB
Fordeling Betty

MEDARBEJDER:

BESTYRELSESMEDLEM:

Navn: Michela Rud Rasmussen
Stilling: Kontorassistent i
Guldbergs Have
Alder: 25 år
Tidligere jobs: Kontorassistent og
sagsbehandler ved Tårnby Rådhus
Hvad glæder du dig til: Jeg glæder mig til at have
kontakt med beboerne og at få sat ansigt på beboerne
efter coronakrisen. Og selvfølgelig de nye udfordringer,
der er ved at arbejde i et boligselskab.

Navn: Morten Riel
Afdeling: Skovkvarteret,
Boligforeningen 3B
Alder: 43 år
Valgt ind: november 2019
Glæder sig til: Vi er en ny afdeling,
så jeg glæder mig til at få styr på diverse processer
og hvem, der har ansvar for hvad, gennem mit arbejde
i bestyrelsen. Jeg ser frem til, at vi får en hverdag
herude og får sat en tavle op med kontortider og andet
praktisk information til beboerne.
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UDVALGTE KURSER 2020
Maja A. Jespersen,
driftschef, Kundecenter A
Michael Hermansen,
servicemedarb., Tagensvej
Michael G. Andersen,
driftschef, Kundecenter B
Michela R. Rasmussen,
kontorass., Guldbergs
Have
Nanna T. Thoustrup,
HR-partner, HR
Nina Suhr, boligsoc.
medarb., Urbanplanen
Said Mahouch,
servicemedarb.,
Hedemarken
Sara Berg, specialkons.,
Specialkunder
Sofia L. L. Rasmussen,
servicemedarb., Niverød III
Susanne Ernstsen,
kundekons., Specialkunder
Tommy H. B. Nielsen,
ejendomsass.,
Bryggergården
I samme periode
har vi sagt farvel til
60 medarbejdere i
KAB-fællesskabet.

BESTYRELSER
Acubiz

Tirsdag den 25. august

Temamøde – En
introduktion til at deltage i
byggeudvalgsarbejde

Onsdag den 2. sep.

Ny i bestyrelsen

Torsdag den 3. sep.

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

MEDARBEJDERE
Unik grundkursus

Mandag den 17. august

iSyn

Tirsdag den 18. august

Beboer- og kundeservice

Torsdag den 20. august

Unik på ejendomskontoret

Torsdag den 27. august

Udlejningsregler

Onsdag den 2. sep.

Unik på ejendomskontoret

Onsdag den 9. sep.

Præsentationsteknik

Tirsdag den 22. sep.

Præsentationsteknik

Onsdag 23. sep.

R SOMMER ER
OBS: ALLE KURSER FØ
COVID-19.
AFLYST PÅ GRUND AF
Som medarbejder finder du en samlet kursusoversigt i kursuskataloget i
HR-Epos, hvor du også tilmelder dig.

KAB-konferencen 2020 – i digitale klæder
KAB’s årlige konference for bestyrelsesmedlemmer vil i år ikke blive
afholdt på Konventum, hvor rammerne ikke er vurderet optimale i en
tid med corona.
I stedet tilrettelægger KAB en
”multimediekonference” med inspirerende events, webinarer m.v.
for alle bestyrelsesmedlemmer i
KAB-fællesskabet. En del vil være
digitalt, men der vil også være fysiske indslag og møder i mindre skala.
Hensynet har været at gennemføre
KAB indblik nr. 2 maj 2020

en konference uden helbredsrisiko
for deltagerne, men alligevel holde
fast i at skabe det rum for erfaringsudveksling og ny inspiration, som
er konferencens mål. Temaet er
bæredygtighed. Og der vil også blive
mulighed for indslag fra boligorganisationerne.
Datoer og events vil blive meldt ud
senere, når der er et program på
plads. Men formentlig ultimo oktober.
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AF ANNETTE SADOLIN

Men kan det stå i
100 år?

Tiden er inde
- de må videre
til et nyt godt
hus.

ik ke
Det var alts å
ge,
kun i gamle da
gge.
man kunne by

KAB har eksisteret i 100 år, og vi har lagt hus til
organisationens arbejde en god del af tiden.

VESTER VOLDGADE

GRUNDTVIGS HUS

KAB-HUSET

KAB har eksisteret i 100 år, og vi
har lagt hus til organisationens
arbejde en god del af tiden.

hus til hus

GRUNDTVIGS HUS: Jeg er huset
i Studiestræde med den store
trappe og Kirkesalen i kælderen.
Bygget til at klare det meste. Under
krigen flyttede tyskerne ind, fordi jeg var et
af de stærkeste huse i byen. Der er stil over
min hovedindgang, og ingen undskyldning
for at møde med utæmmet frisure – den
klarer Frisør Hans.

VESTER VOLDGADE: Jeg er organisationens
front mod Vester Voldgade, og blev i gamle
dage kaldt ’Byggehjørnet’. Her ligger receptionen, og under taget rumsterede byggeafdelingen i mange år.
GRUNDTVIGS HUS: Ja, KAB er vokset. Da
de flyttede ind, var der jo rigelig plads og
flere etager blev lejet ud. I dag står skrivebordene tæt, og der har været en konstant
hamren og banken fra ombygning af kontorerne.
VESTER VOLDGADE: Vi har lagt øre til lidt
af hvert. Samtaler med desperate boligsøgende, diskussioner om kontonumre og
projektmøder om alt fra Plads til forskellighed til nye byggekoncepter.
GRUNDTVIGS HUS: Glem ikke det astronomiske antal møder for bestyrelser. Når der

er stille om natten, kan jeg høre ekkoet af deres stemmer i Kirkesalen.

VESTER VOLDGADE: I dag taler de meget
om bæredygtighed. Og selvom vi stadig kan
bære, så er der vist et par sprækker hist og
her. Tiden er inde – de må videre til et nyt,
godt hus.
GRUNDTVIGS HUS: Men kan det stå i 100 år?
KAB-HUSET: Det var altså ikke kun i gamle
dage, man kunne bygge.
GRUNDTVIGS HUS: Jeg har lidt med hørelsen,
men var det et pip fra Vesterbro-kanten?
KAB-HUSET: ENGHAVEVEJ. Her er det nye
KAB-Hus på vej med robust og anvendelig
hverdagsarkitektur – bæredygtighed, når det
er bedst. Og skrædder-bygget til KAB.
VESTER VOLDGADE: TAG GODT I MOD DEM
DERUDE PÅ ENGHAVEVEJ!
KAB-HUSET: TJEK. De får lys og luft i et godt
indeklima, ledige mødelokaler og en åben
taghave. Forresten er min hovedtrappe inspireret af trappen i Grundtvigs Hus - Respekt!

