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Bakkehusene,
parlamentarisk
selskab

Hvor længe har du boet
i Bakkehusene?
Jeg er vokset op her i
Bakkehusene. Dog har jeg
boet ude en del år, blandt
andet i Utterslevhuse i
Tingbjerg. Jeg vendte tilbage til barndomsbyen,
da jeg for cirka fire år
siden arvede huset her i
Bakkehusene efter min
mormor og morfar*. Det er
hyggeligt, at jeg er kommet i huset siden jeg var
helt lille. Nu har vi renoveret det og gjort det til vores
eget.
Hvad er det bedste ved
Bakkehusene?
Jeg elsker Bakkehusene,
de hyggelige boliger, de

* I de parlamentariske boligselskaber er der arveret til boligerne.

små stier, og det at man
kommer hinanden ved.
Det er fantastiske huse.
Jeg er særligt begejstret
for, at det er lejeboliger.
Min mand er skolelærer,
og jeg er pædagog, så
med det boligmarked vi
har i dag, ville det ikke
være muligt for os at få
råd til at købe hus i
København. Jeg kan
også godt lide, at boligerne er fredet. Det er
der noget charmerende
ved.
Hvilket rum i din bolig
er du mest glad for?
Jeg er glad for hele
huset, men vi opholder
os mest i køkkenet. Der

er en siddeplads, hvor vi kan
sidde og snakke sammen
som familie.
Hvad kan du se fra dit
køkkenvindue?
Jeg kan se folk gå forbi ude
på vejen. Jeg kan også se
vores forhave. Når årstiden
tillader det, er der meget
grønt at se på. Det er skønt.
Hvilken genstand i din
bolig betyder mest for dig?
Det må være en gammel
seng, som nu fungerer som
en sofa. Det var min mormors
og morfars gamle seng.
De havde to senge, så vi beholdte den ene og brugte den
som sofa, efter vi arvede
huset. Den er virkelig fin.

› Jeg er blevet meget
klogere på mig selv og mit
samarbejde med andre ‹
STINE HESSELLUND HASSING,
bestyrelsesmedlem i 3B
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KORT NYT
NEDRIVNING I TAASTRUPGAARD
1. november gik hovedentreprenøren i gang med at forberede den planlagte
nedrivning af 188 boliger i Taastrupgaard. Selve nedrivningen starter i 2020.
Men der skal ikke bare rives ned: En ambitiøs plan for udvikling af hele
området tilfører private boliger og et nyt kulturelt oplevelseskvarter – et
børne- og kulturhus med skole, daginstitutioner samt kommunens musik-,
drama- og billedskole. Det betyder også, at den store bebyggelse bliver opdelt i mindre, overskuelige boligområder.
Planen er, at kun 40 % af boligerne i området er almene i 2030, og Taastrupgaard dermed lever op til kravene i den såkaldte Parallelsamfundspakke.

Bakkehusene er en del af de
parlamentariske selskaber,
og de første boliger, der
blev opført i KAB-regi.
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KAB FYLDER 100 ÅR
I 2020 – helt præcist den 26. maj – er det 100 år siden,
at en gruppe mennesker (læs: mænd) samledes i
Handels- og Kontoristforeningens mødesal på Bispetorv
i København. Formålet med mødet var at få vedtægter
på plads til et nyt boligselskab. Selskabets formål skulle
være ”… i samfundsmæssigt øjemed at arbejde for et
tidssvarende og økonomisk boligbyggeri i København
og omegn”. Blandt deltagerne var sagfører F.C. Boldsen,
der kort efter blev KAB’s første direktør.
Det blev starten på KAB, der hurtigt kom i gang med
at opføre boliger. Først de 10 såkaldt Parlamentariske
Selskaber, hvoraf det første var Bakkehusene.
Med tiden er KAB blevet til KAB-fællesskabet, der
rummer en lang række boligorganisationer. Så i virkeligheden er der ofte og mange runde fødselsdage i fælles
skabet. Boligselskabet AKB, København fyldte fx 100
i 2013, hvor andre af boligorganisationerne er noget
yngre – fx Furesø Boligselskab, der er grundlagt i 1946.
Men fællesskabet – KAB-fællesskabet – skal alligevel
fejres. Det vil ske ved flere lejligheder i løbet af 2020,
og det vil du høre mere om, når tiden nærmer sig.

KAB indblik nr. 4 december 2019

SKULDERKLAPPET
SEMINAR FOR
AFDELINGSBESTYRELSER
Afdelingsbestyrelsesseminaret i 2020
står i bæredygtighedens tegn, både
socialt og klimamæssigt.
Adm. direktør Jens Elmelund vil give
en aktuel boligpolitisk status om KABfællesskabets udfordringer og opgaver,
og byggedirektør Rolf Anderson vil fortælle om FN's verdensmål for bæredygtighed og KAB-fællesskabets svar på disse.
Herefter orienterer cheføkonom
Frans Clemmensen om s ocial bæredygtighed og sociale investeringer, som er
et KAB-ledet projekt i to kommuner, og
endelig vil chef for boligsociale indsatser
Mikkel Warming præsentere KAB-fællesskabets nye boligsociale strategi.
Seminaret afholdes den 11. og 12.
januar i Værløse på konferencestedet
KolleKolle.
På vej til KolleKolle tager vi et smut
indenfor hos Høje Gladsaxe Boligselskab
og hører om deres s eneste projekter.
Se mere og meld dig på KAB’s
hjemmeside.

PRIS TIL VENLIGBOLIG PLUS
Hvert år uddeler Licitationen en
række Building Awards til bygherrer
og projektudviklere. Den 7. november blev det offentliggjort, at ONV
Arkitekter og We Do Democracy
vandt Projektudviklingsprisen for
projektet Venligbolig Plus.
Juryen sagde bl.a.:
”Vinderprojektet skaber fællesskaber, hvor der er tænkt bæredygtige løsninger ind. Konceptet er et
godt eksempel på billige boliger,
som udfylder et behov for mindre,
smartere og bedre boligtyper.”
De første Venligbolig Plus boliger
er allerede opført af Frederiksberg
Forenede Boligselskaber. Delehusene,
som afdelingen hedder, er deleboliger
for flygtninge og studerende.
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Jakob Aarup, ejendomsmester i Apostelgården,
Boligforeningen 3B, giver et skulderklap til Kim Larsen,
medlem af afdelingsbestyrelsen i Apostelgården.

GRØN ILDSJÆL BAG VILD
NATUR PÅ VESTERBRO

D

et er vildt, og det er frodigt. I et stort højbed er kål, tomater,
grønne blade fra sjove planter, sommerfugle og bier i starten
af september stadig en fryd for øjet. Hele herligheden kan
opleves i et boldbur ved Apostelgården på Vesterbro.
Bag det grønne initiativ står Saxofarming, der blev startet for godt
et år siden af Kim Larsen. Kim startede med at ringe på hos bebo
erne i sin egen opgang, da han fik idéen til at gøre
gårdmiljøet grønnere. Herefter har han bredt
initiativet, så alle i boligafdelingen er blevet
inviteret til at deltage. Kim har holdt mange
møder og søgt fonde for at skaffe midler.
Han har ovenikøbet skaffet midler, så både
ungdomsboligerne og ældreboligerne kan få
deres egne højbede.
De nye højbede har krævet en stor indsats
af alle involverede – ikke mindst Kim. Til
gengæld er det ikke bare grønt, men også
en samlende aktivitet for alle be
boerne i Apostelgården, der nu
kan mødes om dyrkning af nytte
haven.
Derfor synes jeg, Kim Larsen
skal have et skulderklap.

HVEM OG HVORDAN?
Hvis du vil indstille et bestyrelsesmedlem eller en kollega til skulder
klappet, kan du sende dit forslag sammen med en begrundelse til
kommunikation@kab-bolig.dk
Med klappet følger en Smartbox med luksusbrunch for to. Det er redaktionen, der vælger, hvem der bliver den heldige.
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af Annette Sadolin / foto Lars Bertelsen

DEN BLANDEDE BY GIVER EN

BEDRE
VERDEN
Den nye boligminister har et mantra, som bliver gentaget
igen og igen: Vi skal have skabt mere blandede byer og
bydele. Men hvad mener han egentlig, og hvorfor er det så
vigtigt med den der blandede by? Svaret skal findes i de
store linjer og ministerens personlige oplevelser

E

n ung Kaare Dybvad Bek
boede i 00’erne sammen
med sin kæreste i en a lmen
bolig i Haraldsgade på
Nørrebro. I en billig 2-værelses,
der fungerede som en god ramme
om studielivet. Naboerne var mest
gamle københavnere, som stude
rende ellers ikke lige støder på.
Overboen Tove var i 80’erne og
røg Caminante cerutter. En dag
prøvede en hjemmerøver at mase
sig ind i hendes hjem, men det blev
værst for røveren. Tove jog ham
ned ad trappen med sit kosteskaft.
”Man oplever forskellige men
nesker, der alle har en historie bag
sig. Det var et dejligt sted at bo,”
siger den stadig rimeligt nyslåede
boligminister, som KAB indblik
møder på en ganske særlig dag.
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”100 dage i dag. Jeg har faktisk
jubilæum,” siger han med an
tydningen af et smil.
Han er kommet godt fra
start, synes han, og frem
hæver Blackstone-affæren
på det private område og
forberedelserne til forhand
linger om Landsbyggefondens
ramme til renoveringer, som lig
ger forude på det almene område.
Vi sidder omkring et rundt
mødebord på ministerkontoret,
som ikke er prangende, men dog
har kig til kanalen. Her m
 øder
Kaare Dybvad Bek ind hver mor
gen efter, at han har afleveret det
ældste barn på 4 år i børnehave på
Christianshavn, hvor familien bor
i en andelsbolig. På kontoret går
det slag i slag med møder, sager der

Idéen om badebolden
opstod, fordi ministeren er
uddannet geograf. Han var frisk
på at posere og fotografen på at
puste – tak til dem begge.

MINISTER PÅ TUR
skal læses og samlinger i regering
og Folketing.
”Tre-fire gange om ugen er jeg
ude til arrangementer og se, hvad
der foregår i Øbrohus eller til et
spadestik i Holbæk eller en konfe
rence i BL,” siger han.
Forståelse for andres livssituation
Et emne går igen i ministerens
taler, når han deltager i forskellige
arrangementer eller udtaler sig til
pressen. Den blandede by. Histo
rien om Tove illustrerer, hvad han
mener, og blikket er intenst, når
han forklarer:
”Der skal bygges mere alment
– meget mere end de sidste
10-20 år – men det skal byg
ges i blandede boligformer. Vi
bliver nødt til at insistere på,
at de bykvarterer, som ikke
har så mange almene boliger,
skal have nogle flere. Det er
enormt vigtigt, at du blander
jurister og højtbetalte fra den
private sektor med pædago
ger og håndværkere for at
skabe det der sammenhæn
gende lokalsamfund, hvor du
får en forståelse for andre
menneskers livssituation.”
Han trækker et eksempel
frem:
”I Stockholm har du et
samfund, der er opdelt i rige og
fattige bydele. Hvis du vokser op i
en velhavende familie her, så kom
mer du ikke i klasse med nogen fra
en anden familietype end din egen.
Du får ikke en forståelse for, hvad
det vil sige, at dine forældre bliver
arbejdsløse, at de er dårligt inte
greret eller bliver ramt af psykiske
problemer. Og den forståelse er bare
vigtig for, at du har lyst til at betale
din skat og være en del af fælles
skabet.”
Det er ikke en forståelse,
man kan kræve eller for
vente, at alle har.

Kaare Dybvad Bek har allerede
besøgt fire boligafdelinger i KABfællesskabet
27. august
A.C. Meyers Vænge, Sydhavnen
– første spadestik til 107 nye
ungdomsboliger

6. september
Lundtoftegade – møde om
tillægskøbesum og visionerne for
Urbania

18. september
Delehusene på Frederiksberg
– rejsegilde for byens første
deleboliger for flygtninge og
studerende

30. september
Øbrohus – møde om visionerne for
nyt byggeri på nabogrund

› Det er altid en stor
fornøjelse at komme på
besøg, og jeg ser frem
til de mange, der måtte
komme i fremtiden. ‹
KAARE DYBVAD BEK, boligminister
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BLÅ BOG
Kaare Dybvad Bek, boligminister (S)
• Født 1984 i Holbæk
• Uddannet cand.scient i geografi og
geoinformatik fra Københavns Universitet
• Som færdiguddannet arbejde i By og
Havn og i Væksthus Sjælland
• Valgt til Folketinget i 2015
• Boligpolitisk ordfører fra 2016
• Udnævnt som boligminister 27. juni 2019

”Det er noget, du får ved at omgås
mennesker,” understreger ministe
ren. Han taler af erfaring.
Grænseoverskridende indsigt
Kaare Dybvad Bek har boet i to
forskellige almene boligafdelinger
på Nørrebro, som på hver sin måde
bekræfter hans tro på, at blandede
bykvarterer er en vigtig mission.
Først i Ågården på Nørrebro, som
han kalder ’et lidt belastet område’:
”Jeg boede der lige i en periode,
hvor der var en bandekrig i gang.
Det giver en forståelse af, hvordan
livet er, når politiet kommer og
roder alle kælderrum igennem, og
der bliver brændt biler af ude på
Åboulevarden. Det var en meget
grænseoverskridende oplevelse

› Den gamle regering
opfattede det ofte
sådan, at almene boliger
var noget, der skabte
problemer, men min
opfattelse er, at de
almene boliger løser
problemer. ‹
KAARE DYBVAD BEK, boligminister
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ikke at kunne komme gennem sin
egen port til gården uden at blive
truet af 13-14-årige, der holdt vagt
ved indgangen.”
Samme sted forsøgte et beboer
flertal at gennemtrumfe, at mænd
og kvinder skulle sidde i hver sin
side af salen ved beboermøderne.
”Det gider man jo ikke. Man kan
ikke tilsidesætte ligestilling eller
demokrati i bred forstand, bare
fordi der lokalt er nogen, som synes
det er en dårlig idé. Det bliver vi
nødt til at tage meget alvorligt – de
få steder, hvor der er den type pro
blemer”.
Efterfølgende flyttede han til
Haraldsgade. I boligen under Tove
var historien en helt anden.
”Det var et fantastisk sted. Bil
lige lejligheder og gode naboer.
Tove var sådan en klassisk køben
havnerdame. Og ejendomsfolkene
var gode og vidste altid, hvad der
foregik i gaden,” siger han.
De almene er problemløsere
Pressemedarbejderen peger på
uret. I baggrunden kæmper foto
grafen med at puste en temmelig
stor badebold op. En gimmick til at
pifte minister-i-jakkesæt-billedet
lidt op. Hovedpersonen løfter et
øjenbryn, men lader sig ikke distra

here. Der er tid til et sidste spørgs
mål:
Har du et budskab til alle os, der
arbejder med almene boliger – be
styrelser og medarbejdere?
”Ja,” siger han og læner sig lidt
frem.
”Jeg kommer med en grund
læggende forandring af den måde
centraladministrationen opfat
ter de almene boliger. Den gamle
regering opfattede det ofte sådan,
at almene boliger var noget, der
skabte problemer, men min opfat
telse er, at de almene boliger løser
problemer,” påpeger ministeren
og henviser til, at almene boliger i
1940-50’erne løste problemer med
boliger i mørke baggårde og senere
den store boligmangel op gennem
1960’erne. I dag løser sektoren også
mange menneskers problemer,
mener han og når frem til pointen mærkesagen:
”Nu står vi over for den næste
store opgave, som er at sikre, at
der også i vores hovedstad og store
byer er bomuligheder for folk, der
ikke har en høj indtægt. Det er et
problem, jeg ser frem til at løse
sammen med de almene boligfor
eninger og de frivillige beboerde
mokrater. Det kan ikke lykkes, hvis
ikke vi står sammen om det.”
KAB indblik nr. 4 december 2019

af Marianne Svolgaard / Anja Barfod Thorbek

HER ER DU
VELKOMMEN

I

KAB-fællesskabet flytter der nye beboere ind i
7.000 boliger om året. Nye mennesker der skal lære
naboer, medarbejdere og måske et helt nyt kvarter
eller by at kende. Finde vej til ejendomskontor og
vaskeri. Finde rundt i et nyt boligområde og i det hele
taget finde ud af, hvordan man lever sammen netop
her.
Du kan være med til at hjælpe dem. Det personlige
møde med nye mennesker – nabo eller medarbejder –
har stor betydning for en ny beboer.
I KAB-fællesskabet er der mange, der tager godt i
mod nye beboere. På de næste sider kan du se nogle
af de gode eksempler. For der er mange gode historier
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her i vores eget fællesskab. Men når det kommer til at
sige velkommen i Danmark som helhed, er der des
værre også mange dårlige.
En international undersøgelse placerer Danmark
som nr. 65 ud af 65 lande, når det kommer til at tage
godt imod nye borgere. Derfor har en række virksom
heder med bl.a. Mærsk i spidsen startet initiativet
Velkomstalliancen. Her arbejder alle for at byde nye
borgere (eller beboere) velkomne, hvor de kan – på
arbejdet, på studiet, i den frivillige forening eller i
boligen. KAB har været med siden september 2018.
Du kan se mere om Velkomstalliancen på d
 eres
hjemmeside www.velkomsten.nu

VELKOMMEN I KAB-FÆLLESSKABET
RKE
Bakkehusene Arresø Boligselskab Avedøre Boligselskab
Ballerup Ejendomsselskab Boligforeningen 3B Boligselskabet
AKB, Albertslund
Boligselskabet AKB, Herlev Boligselskabet AKB, København
Boligselskabet AKB, Rødovre
Boligselskabet
AKB, Taastrup
Boligselskabet Friheden
Boligselskabet Sortemosen
Brumleby
Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark
Egedal Boligselskab
Fredensborg Boligselskab
Frederiksberg Forenede Boligselskaber
Frederiksborg Boligselskab
Frederikssund Boligselskab Furesø Boligselskab Gentofte Ejendomsselskab
Grønnegården
Heimdal
Høje-Taastrup
Boligselskab Glostrup Ejendomsselskab
Herlev Boligselskab
Herlev Kollegiet
Hillerødhus
Hvidovre Boligselskab
Jægervangen
Kastelshaven
Lyngby Boligselskab
Nybrogård Kollegiet
Otto Mønsteds Kollegium
Roskilde Nord
Boligselskab
Samvirkende Boligselskaber
Stenløse-Ølstykke Boligforening
Store Bakkehuse
Sydkystens Boligselskab
Tårnby Kastrup Boligselskab
Vallensbæk Boligselskab
Ved Classens Have
Vendsysselhus
Vibevænget

KAB indblik nr. 4 december 2019
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af Annette Sadolin / foto Lars Bertelsen

VI FIK EN PRAGTFULD
MODTAGELSE
Elin Holm er ny beboer i Niverød IV. Selve flytningen var en hård omgang, men ejendoms
kontorets modtagelse beskriver hun som omhyggelig, effektiv – og helt igennem rar

E

lin og Jørgen Holm overtog
et gårdhavehus i Niverød
den 15. august 2019. De er
ikke kommet helt på plads
endnu. På spisebordet står stabler
af porcelæn, der skal på plads i et
nyt vitrineskab, som står i pap
kasser i hjørnet af stuen. Elin har
planer om at samle det i den kom
mende weekend.
”Vores flytning blev lidt hektisk,
men vi har drømt om at flytte her
til i mange år og er utroligt glade
for at bo her,” siger hun.
Parret turde næsten ikke tro det,
da de modtog brev fra kommunen
om et boligtilbud i deres drømme
afdeling. Det var Jørgens proble
mer med hoften og KOL i lungerne,
som skubbede dem foran i køen via

akutlisten. Han kunne ikke klare
trapperne i huset længere.
Herfra gik det stærkt.
”Mange faktorer skulle gå op i
en højere enhed. Huset skulle sæl
ges og 40 års liv pakkes sammen i
flyttekasser,” siger Elin.
Hurtig ekspedition af mangler
Dagen kom for udlevering af nøg
ler.
”Medarbejderen fra ejendoms
kontoret var så sød. Han gjorde
virkelig en dyd ud af at fortælle os
om alt. Vi føler os så godt modtaget
her,” understreger Elin.
Deres søn og datter var de
bærende kræfter i flytningen. De
lånte en trækvogn på ejendoms
kontoret til at fragte flyttekasser og

FOKUS
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Det var umuligt
at lokke en kritisk
bemærkning ud
af Elin Holm, der
oplever sig ovenud
godt modtaget i
Niverød IV.
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habengut gennem de smalle gang
stier i boligområdet.
”På ejendomskontoret sørgede
de for at sætte trækvognen frem
og tøjre den, så vi kunne bruge den
i weekenden. Det er pragtfuldt at
komme nede på kontoret,” siger
Elin.
Fejl- og mangellisten udfyldte
Elin og Jørgen som anbefalet. Der
var bl.a. en revne i køkkenbordpla
den, manglende fliser i haven og
ridser på hoveddøren.
”De kom og gennemgik listen
med os og kunne godt se det. Men
det mest imponerende var, at inden
for en uge var samtlige fejl ordnet,”
siger Elin og smiler.
En hjælpende hånd
Undervejs med at komme på plads i
boligen opdager parret, at det gamle
spisebord ikke rigtig passer ind og
køber et nyt. Det gamle bord skal
på genbrugspladsen, og Elin slæber
det til bilen. I det samme passerer
servicelederen Tom Føhns.
”Jeg står jo og bakser med bor
det, og så spørger han, om han lige
skal give en hånd. Han er så sød og
høflig,” konstaterer Elin.
Det samme gælder den nærme
ste nabo, forklarer hun:
”Han bankede på kort efter,
vi flyttede ind, og spurgte, om vi
havde brug for hjælp til noget. Vi
fik en hånd med at samle spisebord
og hænge lamper op. Jeg tror, vi
har fået jordens bedste nabo. Vi er
kun glade for at bo her. Kender du
det? Her har vi hjemme nu.”
KAB indblik nr. 4 december 2019
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FOKUS

Velkommen til
nye beboere

TOM OG TANIA LEVER
SIG IND I VELKOMSTEN
De tager sig tid til at vise frem og forklare. Gentager gerne det vigtigste. Og lokker et
smil frem, hvis det kan lade sig gøre. Ejendomskontoret i Fredensborg Boligselskab
prioriterer modtagelsen af nye beboere højt

D

et kunne være ren rutine.
Ejendomskontoret i Nive
rød i Fredensborg Bolig
selskab modtager 60-70
nye beboere hvert år. Serviceleder
Tom Føhns og sekretær Tania Riis
Kruse har dannet velkomstkomité
i mange år.
”Det sidder jo på rygraden, men
det må ikke blive en sovepude. Du
skal leve dig ind i det hver gang,”
siger Tom Føhns.
Tania Riis Kruse nikker. Hun
står for det administrative omkring
booking af aftaler og udlevering af
nøgler. Og hun er ofte den, bebo
erne møder på kontoret.
”Vi prøver at vise hver enkelt,
at vi godt gider dem. Så er de også
mere large over for os, hvis vi en
dag skulle lave en lille fejl,” siger
hun.
Tania har også samlet vigtig
information om bebyggelsen i en
pjece, som beboerne får udleveret
sammen med nøglerne.
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Relevant gentagelse
Når en ny familie flytter ind, møder
Tom Føhns dem i boligen til et ind
flytningssyn. Det tager typisk en
times tid.
”Vi prøver at sætte god tid af, så
det ikke bliver forjaget,” siger han
og kan efter mange år i jobbet kon
statere, at nye beboere har én ting
til fælles.
”De er forvirrede. Nogen prøver
at skjule det – især mændene, men
den er god nok. Og der er også me
get at forholde sig til i situationen,”
siger han. Derfor har han udviklet
en taktisk tilgang.
”Jeg prøver at gentage mig selv
lidt, når jeg har sagt noget relevant,
så man er sikker på, de husker det.
Det plejer folk ikke at føle sig stødt
over,” forklarer han.
Sker det, at Tom støder på
naboer til en ny familie, får de en
bemærkning med på vejen.
”Jeg gør da lige opmærksom på
muligheden for at sige dav til en

ny nabo. Det kan jeg slet ikke lade
være med,” siger han.
Glade for at glæde
Efter indflytningssynet har fami
lien 14 dage til at udfylde en fejl- og
mangelliste. Med listen i hånden
besøger Tom dem endnu engang.
”Det er det eneste rigtige. Vi skal
se eventuelle mangler og tale med
beboeren om, hvilke der udbedres,
og hvilke der registreres i systemet.
Det er et vigtigt dokument både for
beboeren og selskabet,” forklarer
han.
Tania assisterer med at booke
håndværkere til at udbedre eventu
elle mangler.
”Vi prøver at gøre folk tilfredse.
Vi kan jo godt lide at have den der
fornemmelse, når vi går hjem fra
arbejde: ’Jeg tror sgu’, de var glade’.
Vi er begge to glade for at gøre
andre glade. Og kan man få et lille
smil frem, er det også hyggeligt,”
siger Tom.
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af Jakob Østergaard Nøhr

SÅDAN TAGER VI IMOD
Folden i Trekroner,
Høje-Taastrup Boligselskab

Borgmester:
Godt naboskab er
uvurderligt
I et nyt kvarter i Trekroner ved Roskilde ligger
Høje-Taastrup Boligselskabs nyeste boligafdeling
Folden. Et byggeri som Roskildes borgmester
fulgte undervejs. Så da dagen kom, hvor nøgler
blev udleveret, og flyttebilerne gjorde deres ind
tog, var han en naturlig del af gæstelisten.
”Der er god grund til at feste i dag, hvor jeres
nye hjem står klar til indflytning. Og det er frem
ragende med det her indflytningsarrangement,
hvor I kan lære hinanden lidt bedre at kende og få
hilst. For sagen er jo, at et godt naboskab og fæl
lesskab er uvurderligt. Jo bedre I har det sammen,
jo gladere bliver I for at bo her, ” sagde Tomas
Breddam, borgmester i Roskilde, foran de nye be
boere.
Folden består af 38 rækkehuse.
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Herlevhuse, SAB

Velkomstkomité er klar
med kaffe og kage
To gange om året inviterer Annette Villaume og
Yvonne Madsen, begge medlem af afdelingsbesty
relsen, nye beboere i Herlevhuse til kaffe og kage.
”Det var en beboer, der kom med idéen om
velkomstmøder, og den gik vi videre med i be
styrelsen. Det er et historierigt område, og det
havde vi også lyst til at formidle, for vi har en idé
om, at man passer bedre på det, hvis man kender
området godt. Samtidig føler man sig også mere
hjemme, hvis man bliver taget godt imod,” siger
Annette Villaume.
Velkomstmøderne begyndte i 2014, og udover
historie bliver de nye beboere også informeret om
traditioner, sociale arrangementer og praktiske
ting som affaldshåndtering.
”Vi taler om både positive og negative oplevel
ser, som beboerne har haft. Ofte bunder de nega
tive ting i misforståelser, og dem kan vi være med
til at rydde af vejen, så de ikke får lov til at vokse
sig store,” siger Annette Villaume.
Velkomstmøderne sker i samarbejde med afde
lingsbestyrelsen og ejendomskontoret, der begge
får tilbagemeldinger fra Annette Villaume og
Yvonne Madsen efter hvert velkomstmøde.
Herlevhuse består af 262 enkelt- og rækkehuse
og er en del af Samvirkende Boligselskaber.
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Velkommen til
nye beboere
Eksercerpladsen på Amager, SAB

Ambassadører for fællesskabet
Da de 251 ungdomsboliger i Ekser
cerpladsen på Amager stod klar, fik
20 unge studerende udleveret nøg
ler en måned før alle andre beboere.
De var ambassadører og skulle
sikre en god start for de resterende
beboere.
”Jeg synes, det er hyggeligt at
komme ind og være med til at skabe
fællesskab. Jeg har indtryk af, at
der ikke altid er så meget af det i
ungdomsboliger i forhold til kol
legierne. Det er fint, at vi kan gøre
en indsats for fællesskabet,” sagde
21-årige Sigrid Hansen, da hun fik

udleveret nøglerne.
De 20 ambassadører fyldte ikke
meget i den store bygning, men
de er fordelt på alle fem etager for
at teste de forskellige boligtyper.
Driftspersonalet satte stor pris på
ambassadørernes arbejde.
”Ambassadørerne har været
enormt engagerede og taget stort
ansvar. De opdagede en del mang
ler, og de fire store indflytnings
dage kørte snorlige, fordi de stod
klar til at vise de nye beboere rundt
efter indflytningssyn,” lød det fra
driftschef Bo Dalgaard.

Søagerpark i Herlev, Boligforeningen 3B

”Vi skal komme til dem
– ikke omvendt”
Det er svært at være uden for fælles
skabet i 3B’s boligafdeling Søager
park i Herlev. Her går der ikke mange
øjeblikke, fra nye beboere flytter
ind, til medlemmer af afdelings
bestyrelsen banker på døren.
”Det er ikke de nye, der skal
komme til os. Vi skal komme til
dem,” siger Peter Sørensen, for
mand for Søagerpark.
Den procedure går igen op til
boligafdelingens mange fælles
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arrangementer i løbet af året. For
eksempel de to årlige arbejdsdage.
”Det er en god måde at integrere
nye beboere og lære dem at kende.
Der er lige flyttet to nye familier
ind, og de var begge med. Man taler
bare sammen på en anden måde,
når man roder i et bed eller sætter
hegn op sammen i stedet for kun at
sige ’hej’ om morgenen,” siger han.
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VELKOMMEN TIL
– NU MED MUSIK

FOKUS

Velkommen til
nye beboere

Der arbejdes i øjeblikket på at kunne tilbyde alle bolig
organisationer en ny ydelse, en såkaldt ’Velkomstpakke’.

P

akken vil komme til at
indeholde forslag til, hvor
dan man kan byde nye be
boere velkommen i boligaf
delingen. En god velkomst betyder
meget for, hvordan nye falder til og
dermed også for den generelle triv
sel i afdelingen.
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Et af elementerne i pakken er
muligheden for at give en musi
kalsk velkomst med et velkomst
orkester. Til det formål indgår
KAB en aftale med en flok musi
kere, der kalder sig Nødhjælps
orkestret – i KAB-fællesskabet bli
ver de dog til Velkomstorkestret.

Arbejdet med den nye ydelse er ikke
færdig, men alle boligorganisationer
vil få yderligere information i nden
udgangen af året, og i 2020 bliver
den en del af Ydelseskataloget.
Du kan se mere om orkesteret
på deres hjemmeside noedhjaelps
orkesteret.dk
KAB indblik nr. 4 december 2019
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FØRSTE SPADESTIK TIL
FÆLLESSKABETS HUS
Som enhver god tilflytter havde KAB inviteret venner og naboer til byggestart på
KAB-Huset, det nye hovedkontor for KAB-fællesskabet

B

ørnespaderne var i overtal,
da første spadestik til det
fremtidige KAB-Huset
blev taget, for naboerne fra
Saxoly Fritidshjem var inviteret
med. Men det havde været ligeså
sigende, hvis samtlige formænd og
-kvinder i KAB-fællesskabet havde
været tilstede med hvert deres
graveredskab.
Det kommende KAB-Huset bli
ver nemlig i høj grad et hus for alle
boligorganisationerne – et ’fælles
skabets hus’, som KAB’s formand
John Olsen formulerede det.
”Når man træder inden for i det
nye hus, håber vi, at alle brugere
– såvel boligorganisationerne, alle
beboerdemokrater og boligsøgende

– vil føle sig velkomne og opfatte
huset som ’deres eget’. Hele stue
etagen skal åbne sig mod dem, der
kommer ind, og skal ud over vel
komstdisk indeholde mødecenter,
projektrum og andre fælles facili
teter, sagde John Olsen.
Naboer er altid velkomne
Fællesskab er der også i den geo
grafiske nærhed, og derfor var
Saxoly Fritidshjem inviteret med
til dagens begivenhed.
”Vi bliver de nye naboer på
vejen, og vi vil gerne fra starten
give et godt førstehåndsindtryk.
Derfor har vi også inviteret de
nærmeste virksomheder og insti
tutioner med til en dag som i dag.

Vi ved som administrator af mange
boliger, at et godt naboskab er en
grundlæggende del af alle menne
skers hverdag,” sagde John Olsen,
inden spaderne – i både voksen- og
børnestørrelser – gik i jorden.
Når huset står færdigt, er bør
nene og andre naboer stadig vel
komne på adressen, hvor øverste
etage byder på en taghave og kig ud
over banelegemet, mens terrænet
omkring huset har en lille lege
plads, mindre parkour-redskaber
og opholdsrum – alt sammen åbent
for offentligheden.
KAB-Huset forventes at stå klart
i foråret 2021.

John Olsen (th.) og Jens
Elmelund,henholdsvis
formand og adm. direktør
i KAB, fik nabohjælp fra
et fritidshjem, da første
spadestik skulle tages til
KAB-Huset.

KAB indblik nr. 4 december 2019
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EN UDDANNELSE
FOR LIVET
I KAB-fællesskabet tilbydes en ny bestyrelsesuddannelse i starten af 2020. Uddannelsen
er oprindeligt udviklet i 3B og har været gennemført med stor succes. Den kunne godt
være obligatorisk, mener Stine Hessellund Hassing, der selv har deltaget

”S

om ny i afdelingsbestyrel
sen var det oplagt for mig at
deltage i uddannelsen. Det
har givet mig indgående
kendskab til arbejdet,” siger Stine
Hessellund Hassing uden tøven,
når hun skal forklare, hvorfor hun
for knap to år siden deltog i besty
relsesuddannelsen.
Stine mener, hun er blevet bedre
klædt på til at varetage sin rolle
som beboervalgt, selvom hun som
jurastuderende har et generelt
kendskab til regler og love. Og
ifølge hende er uddannelsen ikke
kun for nye beboerdemokrater.
”Du bliver klogere på så mange
ting. Konflikthåndtering, hvordan
man træffer beslutninger og sam
arbejder på tværs af forskellighed.

VIL DU VIDE MERE?
Har du spørgsmål om,
hvordan det er at deltage i
bestyrelsesuddannelsen, er
du velkommen til at kontakte
Stine på sthh@kab-bolig.dk
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Alle kan have gavn af det – også
de, der har været med i mange år,”
konstaterer Stine, der især frem
hæver adfærdsprofilen som en a-ha
oplevelse.
Kend dig selv
Som en del af uddannelsen får du
lavet en adfærdsprofil, der kan
hjælpe dig med at forstå både dine
egne og også andres reaktioner.
”Jeg er blevet meget klogere på
mig selv og mit samarbejde med
andre. Nu er jeg bevidst om, hvor
dan jeg henvender mig til a ndre
og ved, hvordan man styrker
samarbejdet, selvom vi
måske har forskellige
baggrunde og interes
ser,” siger Stine.

Siden sin deltagelse har hun for
alvor fået mod på at være med i det
demokratiske arbejde og sidder nu
også i 3B’s organisationsbestyrelse.

Stine bor med sin familie i Måløv Park i Ballerup. Som medlem af afdelingsbestyrelsen har hun et tæt samarbejde med medarbejderne på ejendoms
kontoret. Her et hurtigt møde med ejendomsmester Freddy Jensen.

Udover nye kompetencer peger
Stine også på sit nye netværk som
et vigtigt resultat af uddannelsen.
Uundværlig basisviden
”Jeg har stadig kontakt til mange af
deltagerne fra uddannelsen. Det er
rigtigt godt at have nogen at sparre
med om opgaver og udfordringer,”
siger Stine og tilføjer, at man godt
kunne gøre uddannelsen obliga

torisk for alle bestyrelsesmedlem
mer.
”Hvis nogen overvejer at del
tage, kan jeg kun anbefale det. Det
er uundværlig basisviden og giver
dig helt nye perspektiver på mange
ting. Og meget af det, du lærer om
fx adfærd og konflikthåndtering,
kan du også bruge andre steder. På
arbejdet, i familien. Det er uddan
nelse for livet,” smiler Stine.

FAKTA OM UDDANNELSEN
• Uddannelsen er primært for medlemmer af afdelings- og
organisationsbestyrelserne.
• Max 1-2 deltagere pr. boligorganisation.
• Uddannelsen består af 7 moduler, hvoraf det første er med overnatning.
• Hele forløbet tager 3 måneder.
• I 2020 vil der være 2 forløb: et fra januar til juni og et fra august til
december.
• Pris for deltagelse inkl. overnatning og forplejning er 12.000 kr. Det er
muligt at betale i 2 rater over 2 regnskabsår.
For at komme i betragtning til at deltage på uddannelsen, skal
du lave en begrundet ansøgning. Se mere om uddannelsen og
ansøg om optagelse på KAB’s hjemmeside under ’Bestyrelser’
– ’Kurser og uddannelse’ eller scan koden.

DET ER EN STOR
OPGAVE AT VÆRE
BEBOERVALGT
Bestyrelsesuddannelsen
er udviklet i 3B, hvor den
har været afholdt tre
gange med stor succes.
”Det, jeg selv savnede
som ny, var bl.a. at blive
klædt på til at være en
god leder. Hvad var min
rolle, og hvad skulle jeg
kunne? Det er en stor
opgave at stå i spidsen for
en boligafdeling eller en
boligorganisation. Det er
ikke nok at kunne forstå
et regnskab,” forklarer
Iris Gausbo, der er næstformand i 3B og har været
med til at udvikle uddannelsen.
Uddannelsen er nu
tilpasset og videreføres i
KAB-fællesskabet.
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HÅRDKNUDEN OM
ØLDRIKKERNE
Sydhavnens skæve eksistenser blev fortrængt fra Mozarts Plads på grund af
metrobyggeriet. I stedet hænger de ud på den meget mindre Anker Jørgensens
Plads og er til stor gene for beboerne. Gert Juhl Lauritsen, medlem af
bestyrelsen i Boligselskabet AKB, København Karré 6, er tæt på konflikten

V

i er rummelige i Sydhavnen, og her
skal være plads til alle. Problemet er,
at Anker Jørgensen Plads er en lille
plads, som slet ikke kan rumme en stor
gruppe på 40-60 øldrikkere. Det giver massive
problemer. De larmer, og det er utrygt for bebo
erne at passere dem, når de skal til kulturhuset
på pladsen eller handle i supermarkedet. Særlig
utrygt er det for børnene, der kommer hjem fra
skole og skal ind i de opgange, som støder lige
ud til pladsen.
Øldrikkerne består af forskellige grupperin
ger, og de kan ikke – ligesom på Mozarts Plads
– søge hen i hver deres hjørne, når der opstår
uvenskab. Det betyder, at der ofte er slåskampe,
og politiet må tilkaldes.
Der er bred enighed om, at situationen er
uholdbar, og der er brug for et andet sted, de
kan være. Men hvor?
En god og en mindre god grund
Fra lokal side pegede vi på en løsning. En tom
grund over for Sydhavnen Station. Et sted, hvor
de ikke vil være til gene for beboerne, men
stadig i kort afstand til et supermarked – og øl.

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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Problemet er, at de skal krydse en trafikeret vej,
og myndighederne mener, at der er fare for, at de
bliver påkørt. Det argument er svært at forstå i
en bydel, hvor også børnene må krydse trafike
rede veje for at komme i skole. Et andet problem
er, at grunden ikke ligger inden for bydels
grænsen.
Lige nu er en anden grund i spil – trekants
grunden ved Hørdumsgade – som ligger på den
rigtige side af bydelsgrænsen. En måske egnet
grund, men den nærmeste nabo er restaurant
South Harbour, som er et af de bedste initiativer
i bydelsudviklingen. En stor gruppe øldrikkere
kan påvirke livet omkring restauranten nega
tivt. Ligesom beboerne i Hørdumsgade heller
ikke er begejstrede for at få drikkegrupperne
som nabo.
Mindre grupper
Jeg mener, en del af løsningen ligger i at få
spredt den store gruppe. Mindre grupper kan
lettere blende ind i lokalmiljøet. Det arbejdes
der også på, men det er heller ikke uproblema
tisk: Man flytter ikke bare mennesker – de skal
selv være med.
Der er mange interessenter i den her kon
flikt. Senest har Kongens Enghave Lokaludvalg
appelleret til kommunen om at hjælpe med en
løsning og sætte midler af til bænke og toiletter
på trekantsgrunden ved Hørdumsgade, der kan
fungere som en aflastningsplads.
Problemet er akut. Og har været det i mere
end et år. Hvis der var udsigt til, at øldrikkerne
snart kunne vende tilbage til Mozarts Plads,
kunne beboerne måske leve med det, men
metrobyggeriet er først færdigt om fem år.
KAB indblik nr. 4 december 2019

Gerts dilemma
Hvordan skabe ro omkring
beboernes hverdag og
samtidig rumme øldrikkerne i
bydelen? Der er ingen nemme
løsninger i konflikten om
Anker Jørgensens Plads i
Sydhavnen.
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GO’

KEMI
PÅ ARBEJDSPLADSEN
Nye regler om kemikalier på arbejdspladsen øger arbejds
byrden på ejendomskontoret – men de giver mening

N

u kan du tage mappen med
de såkaldte arbejdsplads
brugsanvisninger og arki
vere den lodret. Ny EUlovgivning er nemlig blevet en del
af Arbejdstilsynets regler den 1. juli
i år, og det betyder, at det omfangs
rige ringbind erstattes af bl.a. ud
dannelse. KAB har ansvaret for, at I
har den fornødne uddannelse til at
håndtere kemikalierne – det sørger
arbejdsmiljøleder Søren Silving for,
når han kommer rundt på besøg.
Det, du som driftsansvarlig i
en boligafdeling skal sørge for, er
beskrivelser af alle de kemikalier, I
opbevarer.
”Der skal ikke alene ligge beskri
velser af alle de kemikalier, der er
på ejendommen, der skal også l aves
en risikovurdering af dem,” forkla
rer Søren Silving. Han tilføjer:
KAB indblik nr. 4 december 2019

”Farlige kemikalier skal helst er
stattes af mindre farlige. Og kan
man ikke det, skal man forklare
hvorfor.”
Kemikalier er i denne forbin
delse alt fra opvasketabs og wcrens til rensebenzin og motorolie.
Et af de ejendomskontorer, der
allerede har ryddet ud på kemihyl
den, er i Hvidovre Boligselskab,
hvor Brian Ludvigsen er drifts
leder. Ifølge Brian giver de nye
regler mere arbejde med at regi
strere og beskrive – især hvis du
har mange kemikalier. Men inten
tionen er han ikke uenig i.
”Selvfølgelig skal vi passe på
miljøet. Man kan sagtens finde
erstatninger for de fleste farlige
kemikalier, hvis man bruger lidt tid
på det,” siger Brian.

VIL DU VIDE MERE…?
Du kan se mere om de nye
regler på www.amid.dk
eller scan koden.
Har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte
arbejdsmiljøleder Søren
Silving, sos@kab-bolig.dk
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AHMED TRÆNER
DANSK MED
’A REAL DANE’
… Og Esther fra Husum Vænge i Samvirkende
Boligselskaber har fået en anderledes besøgsven.
Den socialøkonomiske virksomhed Elderlearn og KABfællesskabet er gået sammen om et win-win projekt

P

å kakkelbordet i Esther
Mortensens stue står den
potteplante, som Ahmed
medbragte sidst, han var på
besøg. Esther ryster på hovedet:
”Han er også slem til at komme
med kager. Hov, hov, siger jeg så:
Det feder.” Hun knækker sammen
i et af sine mange grin, som gør det
svært at tro, at hun om fire dage
runder de 90 år.
Alder er ingen hindring – sna
rere en force – i projektet Elder
learn, hvor Esther er frivillig. Det
handler om at matche udlændinge,
der har et ønske om at træne det
danske sprog, med ældre som har
tid og tålmodighed til rådighed.
I et forsøgsprojekt samarbejder
den socialøkonomiske virksomhed
Elderlearn med det lokale drifts
personale om at danne matchpar
i boligområderne Husum Vænge
i Samvirkende Boligselskaber og
Sydhavnskvarteret i Boligselskabet
AKB, København.
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I en stol ved siden af Esther læner
28-årige Ahmed Magdy sig tilbage.
Han følger opmærksomt samtalen
og fanger vist essensen.
”De danske kager er virkelig
gode. Nu kan jeg også spise rug
brød. I starten var det svært … but
it grows on you (man vænner sig til
det, red.),” siger han og slår over i
engelsk, mens han griner. Vi har
på forhånd aftalt, at det er okay, for
det kan være svært at gennemføre
et interview på et sprog, man er
ved at lære.
For at finde danske venner
Ahmed stammer fra Cairo i Egyp
ten og er i Danmark for at arbejde
som softwareingeniør for Mærsk.
Selvom han har boet i Danmark i
tre år, er det med sproget svært.
”På job taler jeg engelsk, og i det
meste af min fritid. Jeg vil gerne
blive bedre til dansk for at finde
flere danske venner og mere blive
en del af det hele,” siger han.

De mødtes første gang i slutningen
af august, og siden har Ahmed lagt
vejen forbi Esther 4-5 gange. De
taler om deres familier, lande og
interesser. Om livet.
”Sidste gang fortalte Esther om
en dansk singer, hun kan lide. Noget
med Larsen,” fortæller Ahmed.
KAB indblik nr. 4 december 2019

Ahmed og Esther
kigger på selfies.

FAKTA OM ELDERLEARN

”Ja, det var Kim Larsen,” indsky
der Esther.
Ahmed knipser med fingrene:
”Yes, that’s it. Og så fandt jeg
musikken på min spotify.” De gri
ner sammen. Matchfaktoren på
humor er høj.

• 400 udlændinge står i kø til et match med en
ældre – heraf 200 i København.
• Udlændingene er i gennemsnit 34 år og kommer
fra 100 forskellige nationer.
• De ældre ’elderlearnere’ er i gennemsnit 75 år,
og den ældste er 99 år.
• Elderlearn har i alt matchet ca. 1.400 personer
(700 par) på knap 2 år.
• Forsøgsprojektet i KAB-fællesskabet løber
fra 2018-2020. Målet er 35 matchpar – indtil
nu er 26 par matchet. Projektet er støttet af
Københavns Kommune.
Læs mere på elderlearn.dk

KAB indblik nr. 4 december 2019
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Tillid er vigtigt i en situation, hvor man
skal åbne sit hjem for nye mennesker.
Esther fik hurtigt tillid til Ahmed.

Så kan jeg stadig bruges
De er begge godt tilfredse med, at
de sprang ud i det og mødte hinan
den.
”Jeg hørte om Elderlearn fra en
ven på arbejdet, som sagde, det var
fantastisk. Det her med at møde ’a
real dane’,” siger Ahmed.
Esther kommenterer med et lunt
smil:
”Ja, jeg er jo oprindelig jyde.”
For hende var der helt andre
grunde til at gå med i projektet.
”Jeg gør det, fordi så synes jeg
stadig, jeg kan bruges. Det er rart
at gøre noget for andre,” siger hun
og taler af erfaring efter et langt,
aktivt arbejdsliv som butiksansat,
heraf 40 år som billetsælger i DSB.
Og hun er glad for matchet med
Ahmed:
”Jeg har tillid til ham. Det var
min største bekymring, da jeg

havde sagt ja, til det her, men det
var uden grund”.
Mod på mere dansk
Ahmed er blevet glad for Danmark,
og han har kastet sig over en
interesse, landet er som skabt til:
cykling. Han sætter pris på både
de korte ture til arbejdet og de læn
gere i weekenderne. Det og mange
andre emner taler han nu om på
dansk både med Esther og andre
danskere, han møder.
”Efter jeg besøger Esther har
jeg fået … hvordan siger man det …
courage? Ah, mod til at sige mere
og tale mere dansk med andre,”
forklarer han.
Samtalepartneren nikker og
konstaterer:
”Så har det jo ikke været for
gæves”.

Stort kørekort og koldskål med småkager
Dansk kan være en udfordring for
udlændinge. Ord som stort køre
kort eller madvaner som koldskål
med kammerjunkere kræver en
nærmere forklaring. De ældre er
særligt gode til at formidle hverda
gens sprog og kultur.
”De taler rigsdansk, kender
historien, dyrker traditionerne med
at pynte op til jul og påske – og de
har tid. Hvis de hører dårligt, er det
ofte bare en fordel, for så skal ud
lændingen tale højt og tydeligt,” for
klarer Nicklas Stenfeldt, co-founder
og udviklingsansvarlig i Elderlearn.
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Han påpeger, at både integration
og ensomhed blandt ældre er store
samfundsmæssige udfordringer,
som ikke bliver mindre i de kom
mende år.
”Projektet her viser, at de to
grupper kan hjælpe hinanden og
samtidig spare samfundet for res
sourcer,” siger han.
I KAB fremhæver Per Faurby,
boligsocial konsulent, et andet po
tentiale i projektet.
”Vi oplever, at ældre kan være
utrygge ved unge udlændinge. Det
vender jo helt, når de lærer en ung

at kende gennem projektet. På den
måde kan projektet være med til at
fremme følelsen af tryghed og triv
sel,” siger han og ser også en fordel
i, at indsatsen er let at sætte i værk
i boligområder, der ikke har en hel
hedsplan i ryggen.
Endnu er det for tidligt at sige,
om samarbejdet kan udvides til
flere boligafdelinger i KAB-fælles
skabet. Projektet afsluttes med en
evaluering i 2020.
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KORT OM KAB-FÆLLESSKABET
Boligselskabet AKB, København
5 afdelinger
Boligselskabet AKB, Rødovre
1 afdeling
Høje-Taastrup Boligselskab
1 afdeling
Frederikssund Boligselskab
1 afdeling
3B
6 afdelinger
Herlev Boligselskab
1 afdeling
Roskilde Nord Boligselskab
1 afdeling
Boligselskabet Friheden
1 afdeling

VOKSEVÆRK FOR ALMENBOLIG+
Der bygges stadig AlmenBolig+ boliger, og i
skrivende stund har 11 boligorganisationer
tilsammen 26 AB+ boligafdelinger med
i alt 1.163 boliger. På kortet kan du se
beliggenheden af de mange boligafdelinger.

Boligselskabet AKB, Albertslund
1 afdeling
Sydkystens Boligselskab
2 afdelinger
Egedal Boligselskab
2 afdelinger

ANTAL BOLIGER

64.000
6.926
INDFLYTNINGER

1.885
boliger under opførelse i 2019
eller planlagt påbegyndt i 2020

2.000

BEBOERVALGTE
KAB indblik nr. 4 december 2019
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DER VAR EN GANG…
OM KAB-FÆLLESSKABETS
NYE GRUNDFORTÆLLING

KAB’s målsætningsprogram er udløbet. Det er tiden for et traditionelt målsætningsprogram
måske også? Derfor har bestyrelsen startet en proces, som skal munde ud en i meget kort og
klar grundfortælling om KAB-fællesskabet

K

AB-fællesskabet bygger på
stolte traditioner, som ræk
ker mere end 100 år tilbage.
Skabt af mennesker, der gik
sammen om at sikre gode, sunde
boliger, der var til at betale.
Stolte traditioner, som gennem
årene er ført videre, udviklet og
tilpasset det samfund, KAB-fælles
skabet er en del af – og bidrager til.
For samfundet ændrer sig med
stadig større hastighed. Udfordrin
gerne ændrer karakter, og der stilles
i dag flere og flere nye krav fra både
beboere, samarbejdspartnere, kom
muner og politiske interessenter.
KAB-fællesskabet er samtidig en
stor og vigtig aktør i den almene sek
tor, som har mulighed for at sætte et
stort aftryk på velfærdssamfundet.
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Det forpligter, understreger Jens
Elmelund, der er administrerende
direktør i KAB. Og det kræver
enighed i fællesskabet om, hvad
vores rolle, identitet, historie,
fremtid og værdier er.
”Det er baggrunden for, at KAB’s
bestyrelse har besluttet en proces,
der sikrer, at vi arbejder med et
fælles fundament, en fælles fortæl
ling, som kort og klart skal svare
på, hvorfor vi er vi sat i verden”,
forklarer administrerende direktør
i KAB Jens Elmelund.
Mange har givet bud på indhold
Bag den skriveproces, der er i gang
lige nu, ligger mange intense og en
gagerede workshops med henholds
vis formandskaberne i fællesskabets

boligorganisationer, medarbejdere
samt KAB’s bestyrelse. Mere end
100 mennesker har givet input.
Her har det været meget tyde
ligt, at netop styrken i fællesskabet
er et vigtigt omdrejningspunkt.
Store udfordringer tackles bedst i
fællesskab. Med fælles handlinger
og indsatser.
Som del af processen var Jens
Elmelund på besøg i Furesø Bolig
selskabs bestyrelse for at teste
ideen om en fælles fortælling. Og
bestyrelsesmedlemmerne tog godt
imod ideen:
”Den kan bruges af både gamle
og nye beboerdemokrater. Og som
jeg hører den kommende grundfor
tælling er en vigtig del jo netop, at
vi er fælles. At vi mødes i netværk
KAB indblik nr. 4 december 2019

Jens Elmelund besøger flere organisationsbestyrelser for at få en dialog
om grundfortællingen og idéen bag. Her er han hos Furesø Boligselskab.

med ligestillede i de andre bolig
organisationer i KAB-fællesskabet.
Har gode relationer. Udveksler
erfaringer og får ny viden og nye
input til vores arbejde for bebo
erne. Det giver også en stor tryg
hed for de helt nye bestyrelsesmed
lemmer, at de er med i et netværk
og kan tale med andre, der står i
samme situation,” lød det blandt
andet fra Anette Ågård Nielsen,
som er med i Furesø Boligselskabs
organisationsbestyrelse.
Fællesskab med plads til
forskellighed
KAB-fællesskabets grundfortælling
skal meget tydeligt vise, at selv om
det giver en stor styrke at være så
mange, der kan gå sammen om at
udvikle nye bo- og boligformer, sikre
effektiv drift – og være en tydelig
stemme i den boligpolitiske debat, så
består fællesskabets også af meget
forskellige boligorganisationer:
”Det er vigtigt, at fællesskabet
hviler på et fælles fundament, men
samtidig har plads til forskellighed.
Det er meningen at lave en grund
fortælling, der er bredt favnende,
fordi der er så stor forskel på de
enkelte organisationer,” forklarede
Jens Elmelund.
”Ja, vi har fælles værdier, og når
vi står sammen, bliver der virkelig
lyttet,” sagde Erik Moesby Nord
strøm som afslutning på det punkt
på bestyrelsesmødet.
KAB indblik nr. 4 december 2019

fortælling hos flere boligorganisa
tioner. På baggrund af det behand
ler bestyrelsen fortællingen og de
handleplaner, fortællingen afføder,
på et bestyrelsesseminar i januar.
Resultatet bliver fremlagt for
repræsentantskabet den 26. maj
2020. Samme dag, som KAB fylder
100 år.

Den videre proces
Målet er, at KAB’s repræsentant
skab kan tage stilling til en fortæl
ling, som kort og klart skaber et
fælles fundament. Med plads til
– og respekt for – den store forskel
lighed, der er i boligorganisatio
nerne, og som bidrager til de gode,
fælles løsninger.
Planen er, at Jens Elmelund nu
tester et konkret udkast til grund

PROCESPLAN FOR KAB-FÆLLESKABETS GRUNDFORTÆLLING
8

7
KAB’s
bestyrelse drøfter
grundfortællingen
Januar 2020

Fremlægges
på KAB’s
repræsentantskabsmøde
Maj 2020

1
To
workshops med
ansatte i driften +
administrationen
Marts og juni
2019

6

2

Jens Elmelund
tryktester hos
formandskaber
Efterår 2019

Medarbejdere
tryktester
August 2019

GRUNDFORTÆLLING
5

KAB-Konferencen
26. oktober
2019

3

4

Ledere i KAB
Løbende

Workshop for
OB-formandskaber
3. september
2019
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HELHEDSPLANER
I dag er der flere hundrede
ansatte i de 72 helhedsplaner,
der er på landsplan. KAB administrerer 8 helhedsplaner, og
74 medarbejdere er beskæftiget
med boligsocialt arbejde, men
der er boligsociale indsatser
og helhedsplaner i flere andre
boligafdelinger i KAB-fællesskabet.
Se mere om helhedsplanerne
og de boligsociale indsatser i
dag på www.boligsocialnet.dk
eller scan koden.
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Velkommen til nye
BESTYRELSES
MEDLEMMER
Asters Rækkerne: Bettina H.
Bertelsen, Chakib G. Benhaddou,
Faruk M. Karakaya, Jacqueline Leisner,
Kenneth A. Lund, Kristine Bundgaard,
Kurt Lund, Lene Lund, Louise S.
Petersen, Mohammed A. Muhandes,
Morten Bekholm, Niels C. Overgaard,
Sarah M. L. Lang , Simon F. Nielsen ,
Sune Kiefer
Alberts Have: Christian L. Henriksen,
Michaella L. Wittenhoff, Nana
Buttenschøn
Arbejderboligerne: Haroon Javad
Balderhus: Kaj Krog
Betty Nansens Alle:
Hanne Fallesen, Michala B. Poulsen,
Timothy M. Wardman
Birkehegnet: Preben V. Pedersen
Bispevænget: Helle R. Petersen,
John Nielsen
Blækhuset: Peter Blinksbjerg
Boelholm I: Michael D. Allert
Bogfinkevej: Kurt S. Ipsen
Broagerhus: Mette V. Svendsen
Bøgebakken: Peter Bendixen
Dortheavej: Helle Ingstrup,
Mikkel E. Larsen, Lise Holm,
Mogens H. Sørensen
Dyvekevænget: Frank Bech,
Michelle W. Krauza, Samir A. Dieb
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Egegade: Peter Budtz
Egedalsvænge: Ekrem Sahan,
Ibrahim Sahan
Emaljehaven: Martin D. Sørensen
Finsensgård: Vivian O. Gaba,
Ramin Masood
Finsenshave: Anjakalinka C. F. Olsen,
Lars Hansen, John Dinesen
Firkløverparken: Peter Hansen
Fortehusene: Birgitte Bergmann
Frederiksholm, karré 3:
Charlotte Pedersen, Per R. Nagbøl
Frederiksholm, karré 6:
Freddy Jespersen
Frederiksholm, karré 12:
Martin Dyg
Frederiksholm, karré 14:
Kembabazi G. M. Bentzen,
Lea C. Thomsen
Frederiksholm karre 15:
Louise G. Ritter
Frederiksholm, karré 17:
Sofie B. Andersen
Fyrrehegnet: Ditte B. Schultz
Granhegnet: Diana Walker,
Tina M. Caspersen
Greveflex: Brian Rosenkjær,
Karen Ipsen, Kisser Lander,
Linneth Hansen, Rikke B. Pleidrup,
Steen B. Jensen, Sussie M. R. Magnus
Grønhøj: Gunnar Cameron,
Lisbeth Milne
Grønnegården: Dennis B. Panum

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

Guldbergsgade: Uffe P. Frandsen
Havremarken: Lars K. Schunk,
Morten H. Vestergaard
Hedelyngen: Lars Olsen,
Peter Zøylner
Heimdals Kvarter: Rikke Bøgelund
Herlev 1: Pia E. Holberg
Herlev Skole: Dorthe Juul
Hjortegården: Kenan Kücükavci
Humlevænget: Dan D. Bastian,
Erling Nielsen, Pia Støckel
Hyldemosen: Denis Pedersen,
Lene M. Jensen
Händelsvej: Nafees R. Chohan,
Oktay Yilmaz
Højstensgård: Anette T. Brock,
Mia Robertsen
Hørgården: Anne G. Svane
Jægerbo: Bent Heüser, Martin Dimon
Kirsteinsgade: Rose T. Persson
Klyngen: Belal El-Khatib,
Edith Gavnholt, Jette Hildebrand
Kløvermarken: Niels P. Rasmussen
Kongsgården: Else G. Lund
Lampestedet I: Lis Brønholt,
Louise H. Lundstrøm
Langgadehus: Bettina Slott
Martins Gård: Annette Martens,
Catharina Lemke
Midgård: Nicolaj M. Hald
Mosegårdsparken:
Camilla V. Jespersen, Maria T. Eskesen,
Milena Rudez

Møllehøj: Brian Andersen, Kristina
Borgen
Måløv Park: Flemming Christensen,
Jesper T. Nilsson
Nordre Fælled Kvarteret:
David K. Kristiansen,
Martin L. Olufsen, Ola H. Strømsøyen,
Sara Bäckman
Ny Ellebjerg: Christian A. Pihl,
Ida Krabbe
Nyelandshuse: Nis Petersen
Oldermandsgården:
Dennis L. Eriksen, Maria K. Jagielska
Olfert Fischers Gade:
Frits R. Hansen
Prangerhuset: Gitte G. Acheampong
Remisevænget Øst:
Tanja D. Christiansen
Rådmandsbo: Peter Hybel
Skibsted: Maria C. F. Ejler
Skolevænget: Anjelica P. Dam,
Sengül Kilinc
Smørumparken: Hanne S. Larking
Solbjerg Have: Hanne Illum¸
Lillian M. Skifte, May W. Nielsen,
Mikkel D. B. Poulsen
Sortemosen: Anders Thøgersen
Stengården: Kissy B. Tornsberg
Stengården II/4: Bjarne Hansen,
Hanne Gedby
Stengården 1: Lene M. Schandorph
Stenløsebo: Helle D Mahlert
Stjernen: Nicole Zintel

MEDARBEJDER:

BESTYRELSESMEDLEM:

Navn: Mette Lund Norre
Stilling: Proceskonsulent i Center for Byggeri
og Byomdannelse
Alder: 43 år
Tidligere jobs: Jeg har været byplanlægger
ansat i kommuner, senest i Albertslund
Kommune. Jeg har arbejdet med strategisk
byudvikling, udvikling af kommunernes egne arealer og forhandling af byggeprojekter, der kræver lokalplaner.
Glæder sig til: Jeg glæder mig til samarbejdet med kollegaer og samarbejdspartnere, og så glæder jeg mig til at skabe gode rammer for beboerne, både i
processen og i de fysiske omgivelser.

Navn: Tina Nielsen
Alder: 52 år
Valgt ind: August 2019
Glæder sig til: Jeg interesserer mig for, hvor
jeg bor, så jeg glæder mig til at kunne være
med til at gøre en forskel. Jeg glæder mig
også til at videreformidle information og hæve
informationsniveauet, for bl.a. at gøre det nemmere for nye beboere at falde
til. Generelt set arbejde for, at Granhegnet bliver et endnu bedre sted at bo.
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Store Bakkehuse: Rasmus B. Hülsen
Stutterivænget: Niels Smith
Sundbyvang: Ben Y. Essabar,
Malene L. Bernburg, John Tronborg
Søbyvej: Tove K. Larsen
Søndermarken: Liesbeth M. Wridt
Tartuhus: Eva Christensen,
Hans H. B. Christensen, Henrik Weyhe
Teglværksparken: Fie F. Seier
Thielebo ungdomsboliger:
Melissa Bagterp
Thielebo ældreboliger:
Søren Norup
Thors Kvarter: Lars Willerup,
Sonja Lyngskjold, Stella U. Jensen
Toftegård: Anja Henriksen,
Jette Baagø
Tranehavegård:
Connie R. Simonsen, Johan Termansen
Taastrup Torv: Kenneth Siggaard
Veksølund: Jette B. Karlsson,
Liv L. F. Simonsen, Mathias Duchnik,
Rikke Thomsen
Vestergården: Bente Oldenburg,
Solveig Solås
Vestergården 1: Lea D. Rosfort
Vestergården 3: Irene Mortensen
Vinstrupgård: Signe Kaare
Ølsted: Amalie Krag, Jørgen Schouw

MEDARBEJDERE
Amanda Z. Rathje, stud.
medhjælper, Jura
Anja K. Lakoseljac, elev,
Arresø Boligselskab
Camilla Hansen, konsulent, Drift
Camilla Schubert-Zamorski, jurist,
Jura
Carina Olsen, elev, HR
Esben V. Nyborg, servicemedarb.,
Betty Nansens Alle 57-61
Hans Mossberg, servicemedarb.,
Farum Midtpunkt
Haroon K. Javad, projektleder,
Center for Byggeri og Byomddannelse
Helle Christensen, adm. medarb.,
Genhusning og fraflytning
Jakob Holm, ejendomsmester,
Folehaven
Jan J. M. Sørensen, gartner,
Avedøre Stationsby Syd
Jesper A. Olsen, driftslederass.,
Smørum Gårdhuse
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Jimmi Hilligsøe, ejendomsleder,
Frederiksholm, karré 3
John Andersen, servicemedarb.,
Specialkunder
Karsten Hansen, ejendomsass.,
Danalund
Katrine Karlqvist, stud.
medhjælper, Huslejen
Kim Hansen, ejendomselev,
Taastrupgaard
Lasse Georgsen, servicemedarb.,
Ørestadens Plejecenter
Laura P. Maase, boligsoc. medarb.,
Hedemarken
Martin Borregaard, øko. medarb.,
Kundeøkonomi
Mette L. Norre, proceskonsulent,
Center for Byggeri og Byomddannelse
Mette W. Top, boligsoc. medarb.,
Kokkedal på Vej
Michala Crone, projektleder, Center
for Byggeri og Byomddannelse
Mikkel Selander, driftschef,
Kundecenter 3B
Monique G. Nielsen, boligsoc.
medarb., Høje Gladsaxe
Morten Udsholt, ejendomsleder,
Frederiksholm, karré 15
Murat Alp, ejendomsass.,
Egedalsvænge
Najim Karami, boligsoc. medarb.,
Boligsoc. helhedsplan Søndermarken
Nancy Kjær, kontorass., Allégården
Ole G. Werge, driftsleder,
Schweizervænget
Per Hansen, HR-partner, HR
Peter T. Omdal, sekretær,
Bispebjerg Terrasser
René R. Erichsen, ejendomsass.,
Lønstrupgård
Rugi Hansen, ejendomsmester,
Bryggergården
Sonny Smizek, servicemedarb.,
Lundegården
Stephanie V. Larsen, stud.
medhjælper, Specialkunder
Steffen Jønsson, servicemedarb.,
Ørestadens Plejecenter
Tim G. Møller, ejendomsass.,
Egedalsvænge
Victor S. F. Larsen, stud.
medhjælper, Jura
I samme periode har vi sagt farvel til
65 medarbejdere i KAB-Fællesskabet.

UDVALGTE KURSER 2019
BESTYRELSER
Seminar for afdelingsbestyrelser

Lørdag - søndag den 11.-12. januar

Temamøde: En Introduktion til at
deltage i byggeudvalgsmøder

Onsdag den 15. januar

Byggeopgaver og
afdelingsstyrelsens rolle

Tirsdag den 21. og 28. januar

Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar
og den almene sektors organisering

Tirsdag den 4. februar

Acubiz

Torsdag den 13. februar

Forstå økonomien: budget og
regnskab

Tirsdag den 25. og
torsdag den 25. februar

Vi er ens – eller er vi?

Torsdag den 12. marts

MEDARBEJDERE
Unik grundkursus

Mandag den 13. januar

iSyn

Torsdag den 16. januar

Syn af boligen

Onsdag den 22. januar (2,5 dage)

Udlejningsregler

Onsdag den 29. januar

Energi- og ressourceambassadør
uddannelsen

Torsdag den 30. januar (5 dage)

Persondata i hverdagen

Mandag den 3. februar

Unik grundkursus

Torsdag den 6. februar

Unik på ejendomskontoret

Mandag den 17. februar

Slet og ret – grammatik- og
retskrivningsregler

Mandag den 24. februar 2020

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

› Jeg oplevede kurset som
meget fyldestgørende i
forhold til det materiale, vi fik
udleveret. Det forløb i et dejligt,
afslappet miljø med plads til
spørgsmål og kommentarer.
Kurset ’Temamøde
I Boelholm Afd. 6 i Stenløse,
– En introduktion
til at deltage i
hvor jeg bor, står vi overfor et
byggeudvalgsarbejde’
større projekt med renovering
Steffen Bech,
bestyrelsesmedlem,
af toiletter og baderum. Det
Boelholm II, StenløseØlstykke Boligforening
var særligt interessant for
mig at vide, hvordan man
forventningsafstemmer mellem bygherre og
entreprenør – fx omkring de indgåede aftaler,
tidsplaner, kvalitetskrav og lignende. Så jeg ser frem
til de næste to seminarer. ‹
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mig og min

MAKKER

af Jakob Østergaard Nøhr /
foto Thomas Brolyng Steen

GOD DIALOG GIVER RESULTATERNE
Vi har en god dialog, hvor vi også Steven Leslie
gør hinanden opmærksom på de
Budden,
ting, der presser sig på. I en travl
tidligere driftschef
hverdag kan vi godt overse en
for Bøgehegnet 1
ting eller to, men så er den anden
i Sydkystens
god til at opdage dem.
Boligselskab
Almene boliger er meget lov
regulerede, og jeg sætter pris på, at Morten er meget
opmærksom på den lovgivning. Men han kommer
også med forslag, hvis han har hørt om andre og
smartere måder at løse tingene på.
Ejendomskontoret har været udfordret af sygdom,
og den udfordring prøver han at komme i mål med – for
der er selvfølgelig en forventning til serviceniveauet.
Men det håndterer han konstruktivt, og det hænger
sammen med, at han er en god personaleleder.
OBS! Steven har efter deadline på magasinet skiftet
stilling og vil fremover bidrage til det gode makkerskab i et andet boligselskab i KAB-fællesskabet.

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

Vi er jo sammen om at passe en op
gave, hvor jeg er på stedet, og det er
han ikke. Det fungerer rigtig fint.
driftsleder,
Jeg forventer, at han ikke kommer
Bøgehegnet 1
og blander sig hele tiden, og han
i Sydkystens
forventer, at jeg får gjort nogle ting
Boligselskab
selv. Men det er klart, at vi nogle
gange har brug for at mødes om et eller andet, og så
er vi der for hinanden.
Vi har lige haft et projekt med nogle parkerings
pladser, hvor vi sammen fik formuleret en god
ansøgning. I sådan et projekt får vi også fordelt de
andre opgaver godt imellem os, så vi ender med at
komme i mål. Og vores forventninger til hinanden
holder altid meget godt.
Steven kan godt lide at have en fri og fordomsfri
snak om tingene og kalde tingene, hvad de er. Det
sætter jeg pris på. Der bliver ikke skjult noget, og så
får vi gjort de ting, som skal gøres. Han er et ganske
almindeligt menneske og gør sig hverken til mere
eller mindre – han er jo en makker.

Morten
Bergstrøm,

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

