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Min bolig
Hvem:

og inden da 22 år i Farum Midtpunkt.

Hvor:

Hvad er det bedste
ved at bo i
Nordvænget II?

Allan Vinje,
bestyrelsesmedlem
Nordvænget II,
Furesø Boligselskab

FOTO: LARS BERTELSEN

Hvor længe har du
Hvilket rum i din
boet i Nordvænget II? bolig er du mest
Jeg har boet her i ni år, glad for?

Jeg synes, at der er et
godt naboskab. Vi kender hinanden, og det er
jeg glad for. Boligområdet har en overskuelig
størrelse, og der er
nogle fine grønne arealer mellem blokkene,
hvor jeg nyder at kunne
følge årstidernes gang.

Jeg er rigtig glad for
min stue. Den er dejlig
lys, og det betyder
utroligt meget. Uden
for stuevinduet står
et stort birketræ, som
giver stuen et vidunderligt gyldent lys om
efteråret. Det var det,
min kone og jeg faldt
for ved lejligheden, da
vi flyttede ind for ni år
siden, og vi holder stadig lige meget af det
i dag.

Hvad kan du se fra dit
køkkenvindue?

En parkeringsplads og den
næste boligblok. Jeg kan
bedre lide udsigten fra
stuen, men det er da meget
rart at kunne se, at bilen
holder på sin plads fra køkkenet.

Hvilken genstand i din
bolig betyder mest for
dig?

Genstande er faktisk ikke så
vigtige for mig. Stuen som
helhed er jeg rigtig glad for,
og det at kunne kigge ud
på noget grønt og nyde det
smukke efterårslys giver
enorm stor glæde.

”De fleste afdelingsbestyrelser er
optaget af bæredygtighed, men
hvis man ikke tænker det ind fra
begyndelsen, så bliver det ikke til
noget.”
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DET SKER

Miljømærket tryksag
5041 0751

AF MARIANNE SVOLGAARD

DET SKER

KLAR TIL INDFLYTNING
430 nye boliger i KAB-fællesskabet er, eller bliver hen over efteråret og vinteren,
klar til at tage imod nye beboere. Og boligorganisationerne satser ikke bare
på familieboliger – der er også boliger til unge og til hjemløse i flere kommuner.

UNGDOMSBOLIGER
PÅ KANTEN AF VANDET

AKB

Boligselskabet AKB, København står bag Lille Meyer
med 107 ungdomsboliger i Teglholmskvarteret. Allerede
i december flytter de første ’ambassadører’ ind, der skal
bane vejen for godt ungdomsboligliv. De øvrige boliger
bliver taget i brug i starten af 2021.

HELT NY BYDEL I EGEDAL
I Egedal er en ny bydel ved at opstå i Ølstykke omkring det nye rådhus. Her har Egedal Boligselskab
opført 58 familieboliger, kaldet Amalieparken, tæt
på S-togsstation og indkøbsmuligheder.

FOTO FRA STORE SOLVÆNGET: MARK PETTERSON

LIGE OG SKÆVE BOLIGER
Boligforeningen 3B havde i Store Solvænget på
Amager 66 familieboliger klar til indflytning i
midten af november. Men 3B har også fokus på
boliger til sårbare, og deres 34 skæve boliger i
henholdsvis Kastrup og København NV åbnede
dørene for tidligere hjemløse i efteråret.
ILLUSTRATION: JESPER MARTIN ARKITEKTER
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SKULDERKLAPPET

INSPIRATION FRA
KARTOFFELRÆKKERNE
I oktober var 23 familieboliger med inspiration fra
Kartoffelrækkerne klar til indflytning tæt på den
smukke natur og Tokkekøb Hegn i Birkerød. Kajerødhuse, som boligafdelingen hedder, er opført
af Furesø Boligselskab og har udover familieboligerne også 2 små boliger til beboere med lav betalingsevne.

Flemming Kristian Christiansen, ejendomsmester i Doktorhaven, Boligselskabet AKB, Rødovre, giver et skulderklap til Connie M. Nielsen, formand for
afdelingsbestyrelsen i Doktorhaven.

HVAD?
Med klappet følger en Smartbox med luksusbrunch for to.

ILLUSTRATION: ARKITEKTFIRMAET KJAER & RICHTER A/S

RØGFRIT OG MED
FOKUS PÅ IDRÆT
Et nyt idrætskollegie klos op ad Valby Idrætspark
står klar til indflytning i januar 2021. Hafniakollegiet, der opføres af SAB, består af 140 ungdomsboliger, heraf er 7 handicapvenlige ungdomsboliger. Kollegiet bliver røgfrit, både i boligerne, på
fællesarealerne og i gårdrummet.

ILLUSTRATION: TEGNESTUEN VANDKUNSTEN
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SOCIAL PRIMUS
MOTOR I RØDOVRE
Connie er en ægte ildsjæl. Hun sørger for, at vi har et aktivt socialt liv
blandt beboerne i Doktorhaven, og det sætter vi utrolig stor pris på.
Connie arrangerer ”Kom sammen”-snakkeklub, grillfester, bankospil,
modeopvisning, loppemarked og meget mere i vores beboerhus
”Bondehuset”.
Hun tager et stort ansvar for, at vi har det
rart sammen, og hun viser altid et godt
eksempel med sit gode humør, behagelige
væsen og sin hjælpsomhed.
Hvis der eksempelvis er en beboer, som ikke
selv er i stand til at komme frem til et arrangement, hjælper Connie gerne med at hente
og sikrer, at vedkommende kommer godt hjem
igen.
Derudover gør Connie som
besøgsven en afgørende indsats
mod ensomhed blandt vores
beboere. Det er meget højt
værdsat.
Corona har desværre betydet, at vi har været nødsaget
til at skrue ned for mange af
de sociale aktiviteter, men
forhåbentlig kan vi snart
samles igen og nyde godt af
Connies mange initiativer.
Indtil da vil vi gerne give
hende et stort skulderklap
som tak for den kæmpe frivillige indsats, hun gør for os
alle i Doktorhaven.
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EFTER
FEM ÅR

Tak til alle jer, der
har bidraget til
gode artikler. Tak til
jer, der har samlet
bidragene ind og
omsat dem til
interessante artikler.
Tak til jer, der har sat det flot og
læsevenligt op. Og tak til alle jer,
der har læst med.

”

SIDSTE

KAB INDBLIK
D

et er med vemod, jeg skriver
dette farvel til KAB indblik.
Et magasin, der kom til verden med det første nummer
i december 2015 som afløser for et
medarbejderblad og et beboerblad.
Et magasin målrettet bestyrelserne og medarbejderne i KABfællesskabet. Et magasin med spændende, faste historier og vekslende,
aktuelle temaer.
Men i bæredygtighedens navn har
vi besluttet ikke længere at udgive
et trykt magasin for at spare miljøet
for en masse papir, tryksværte – og
brændstof til udbringning.
Det betyder ikke, at bestyrelser og
medarbejdere kommer til at mangle
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de gode historier, illustreret med
spændende fotos og forklarende
grafik. Eller den vigtige videndeling,
som bladet også har stået for de sidste fem år.
Redaktionen vil derfor også fremover meget gerne have jeres idéer til
artikler – korte såvel som lange.
De bliver i stedet samlet i KABnyt,
som nytænkes med længere temaudgaver og kortere aktuelle udgaver.
Krydret med podcasts, videoer og
avanceret grafik.
Samtidig arbejder vi også på at
blive mere synlige på de sociale medier og bruge vores hjemmeside mere
aktivt, når der er nyt at fortælle.

KAB’s repræsentantskab vedtog som
bekendt ’Lad det GRO’ som strategisk ramme for arbejdet de næste
mange år. Og med fem markante signaturprojekter kommer der en lind
strøm af viden og erfaring at dele,
både i KABnyt og på de sociale medier. Både den strategiske ramme og
signaturprojekterne kan du se meget
mere om på KAB’s hjemmeside.
Tak til alle jer, der har bidraget til
gode artikler. Tak til jer, der har samlet bidragene ind og omsat dem til
interessante artikler. Tak til jer, der
har sat det flot og læsevenligt op. Og
tak til alle jer, der har læst med.

KAB indblik nr. 4 december 2020

KAB indblik nr. 4 december 2020

7

AF ANNETTE SADOLIN I FOTOS: THOMAS BROLYNG STEEN

Claras roomies var ikke hjemme til
et fællesfoto, men tre friske naboer
(Jonas, Baldur og Emil), stillede
gerne op.

CLARA VILLE UD
AF DEN TÆTTE BY

– OG VALGTE TINGBJERG
Et nyt boligtilbud til studerende i København tiltrækker med fællesskab, grønne
omgivelser og yderst billig husleje. Samvirkende Boligselskaber har som forsøg
omdannet en blok med familieboliger i Utterslevhuse i Tingbjerg til deleboliger i
et bofællesskab for unge
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22

-årige Clara
Stjärnqvist åbner
døren til altanen i
sit nye hjem og tager en dyb indånding.
”Jeg kommer fra en lille lejlighed
på Nørrebro. Det her med at komme
ud af den helt tætte by, ud til lidt
mere natur, det er virkelig dejligt.
Det har jeg savnet,” siger hun og lader blikket hvile på Vestvoldens trækroner, som hun har frit udsyn over
fra tredjesals højde.
Clara løsriver sig og fortsætter
rundvisningen i den store fireværelses bolig, som hun deler med to
roomies. De har hver deres værelse
og deles om køkken, bad og stue. Sådanne minibofællesskaber er der 15
af i det nye bofællesskab for i alt 45
unge i Utterslevhuse i Tingbjerg.
Nørrebropigen ankom med sine
flyttekasser for 14 dage siden og er
kommet godt på plads på sit private
værelse med en hyggelig blanding af
oldefars spisebordssæt, loppefund
og farverige rober på åbent bøjlestativ. I den store fælles stue er der til
gengæld ikke fare for, at det lille TV

og hvide tørrestativ kommer op at
skændes om pladsen. Den skal Clara
i gang med at indrette sammen med
sine roomies, Eva og Petyo.
MATCH MED ROOMIES
Ansøgerne til boligerne i bofællesskabet har alle udfyldt et spørgeskema med spørgsmål om fx holdninger til opvask på køkkenbordet
og decibel på anlægget. Herefter er
de matchet med ligesindede. Det
skal sikre, at der er gode muligheder
for succes med at bo sammen. Clara
kendte ikke på forhånd sine roomies,
men det passer hende fint:
”Det er en chance for at lære nye,
søde mennesker at kende. Jeg har
tidligere boet sammen med veninder, og det har været dejligt, men det
kan også være svært at mixe venskab
og praktiske udfordringer. For mig
betyder det meget, at vi kan være
åbne om de udfordringer, der opstår,
og det kan man måske lettere, når
man ikke skal være bekymret for, om
man stadig er venner.”
Når en af de unge flytter, vil de to
tilbageværende få mulighed for at

deltage i samtale med og valg af en
ny roomie.
VI KAN DELE MEGET MERE
Bofællesskabet med de andre unge
naboer glæder Clara sig også til at
deltage i.
”Det er fedt at være med til at
starte noget op. Vi har muligheder
for at finde en lidt mere bæredygtig
livsstil. Alle behøver fx ikke at have
egen støvsuger – vi kunne måske
dele et par stykker. Hvis vi kan udvikle den idé, er der meget vi kan
dele. Jeg håber også, at vi kan arrangere fællesspisning og fælles arbejdsdage,” siger hun.
De unge i bofællesskabet har rådighed over et fælleslokale i stueetagen, hvor Clara har en idé om at se
noget gro.
”Der må være et potentiale for at
plante nogle frø her. Jeg har prøvet
det før med morgenfruer og koriander. Og der har jeg vist en god
allieret i min roomie, Eva, som har
en hel del planter med sig,” siger hun
med et smil.

Clara har indrettet sig med en
hyggelig blanding af loppefund og
oldefars spisebordssæt.
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MEGET FOR PENGENE
Fællesskabet var et tilvalg for Clara,
men en anden og meget jordnær faktor spillede også ind. Huslejen inkl.
forbrug ligger på 2.571-3.584 kr. afhængig af størrelsen på værelserne.
”Det er en bonus, at det er billigt.
Nu hvor jeg er i gang med studier,
har jeg ikke tid til at have så meget
arbejde. Her kan økonomien hænge
sammen, selvom man kun har SU.
Og man får meget for pengene,” forklarer hun.
Til daglig tager hun turen til studiet på DTU i Lyngby på cykel og

kan i øvrigt efter flytningen korte
ruten ned med flere kilometer. Og
vennerne i byen kan hun nå på en
halv time.
”I virkeligheden er der ikke så
langt ind til byen. Der er lidt snobberi blandt unge omkring beliggenhed. Alt behøver ikke at ligge en
spytklat væk. Jeg ville gerne prøve
noget andet,” siger hun.
OG LANGT FRA FORDOMMEN
Vennernes reaktioner var blandede,
da Clara fortalte om sine flytteplaner.

”Nogle synes, det var fedt, men
der var da også et par stykker, som
sagde: Uhh, flytter du til en ghetto?”
Selv kendte hun Utterslev Mose,
men havde aldrig før sat sine ben i
Tingbjerg, da hun drog afsted for at
se boligen i bofællesskabet.
”Jeg blev overrasket. Fordommene om området faldt jo helt til
jorden. Her er supergrønt og en god
stemning. I øvrigt er mine venner
vilde efter at komme på besøg – også
dem, der var forbeholdne til at starte
med,” fortæller hun.
Clara har eget værelse med
hoveddør og deler en stor
fælles stue, køkken og bad
med sine to roomies.
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Adgang til boligerne i bofællesskabet sker ad svalegange, som også
giver god basis for at mødes til en
snak med naboerne.

SAB GÅR NYE VEJE I KAMPEN FOR

UNGDOMSBOLIGER
Bofællesskabet for unge er et ønskeprojekt for Samvirkende Boligselskaber
”Vi er optaget af at bidrage til at løse
manglen på ungdomsboliger i København, og vi har længe haft et ønske
om at udvikle boliger med en højere
grad af fællesskab, end man har i fx
kollegieboliger. Samtidig er vi i gang
med en stor udviklingsplan for Tingbjerg, som netop handler om at skabe
større variation i boligformerne. Bofællesskabet for unge kombinerer på
fineste vis de ambitioner,” forklarer
Pernille Høholt, medlem af SAB’s
bestyrelse.
Muligheden for at danne bofællesKAB indblik nr. 4 december 2020

skabet opstod, da Københavns Kommune nedlagde et bofællesskab for
voksne med nedsat funktionsevne og
dermed fritstillede de 15 store boliger i Utterslevhuse. Herfra voksede
ideen. Boligerne krævede en smule
ombygning, herunder hoveddøre til
de private værelser i hver bolig.
Boligerne bestod af en blanding af
tre- og fireværelses lejligheder. I processen viste det sig, at de treværelses
blev for dyre til at være attraktive for
de unge. Problemet blev løst ved at
opsætte en skillevæg i stuen i disse

boliger, så alle boliger i dag er på fire
værelser og deles af tre unge.
Bofællesskabet er godkendt som
forsøg af Københavns Kommune og
Transport- og Boligministeriet og
løber i fem år, hvorefter det skal evalueres.

VIL DU VIDE MERE?

Læs mere bofællesskabet på
kab-bolig.dk/Boliger på vej.
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JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: LARS BERTELSEN
TEKST OG ILLUSTRATION AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR, ANNETTE SADOLIN OG ANJA BARFOD THORBEK

Lad det

GRO

PAS PÅ HUSLEJEN 2.0
BÆREDYGTIG DRIFT
Vi passer på huslejen for beboerne
i KAB-fællesskabet gennem en bæredygtig drift. Fokus er på de langsigtede udgifter, en effektiv drift og
trivslen i boligafdelingerne.

– HELT BOGSTAVELIGT
PIP

Har du hørt, at KAB har vedtaget en ny strategisk ramme?
Her er hovedpunkterne plantet i et træ. Start ved rødderne, følg trinene på stammen og lad kronen folde sig ud.

GENANVENDELSE AF
BYGGEMATERIALER
Vi vil trække byggeriet i en mere bæredygtig, cirkulær retning. I første omgang genbruger vi til udearealer, skure
og drivhuse – næste skridt er facader.

Vi vil udbrede bæredygtighed som en grundlæggende kultur og tænkning blandt medarbejdere og KAB-fællesskabets boligorganisationer og arbejde for at gøre bæredygtighed til
et naturligt pejlemærke i dagligdagen.

”

VORES MÅL OG VERDENSMÅL

GENERATIONERNES
TRÆHUS
Træbyggeri er nøglen til bæredygtigt
byggeri. Vi er i gang med at udvikle et
fleksibelt, højt etagebyggeri i træ – vi
kalder det Generationernes Træhus.

KAB er ikke alene om at gå i en bæredygtig retning. FN’s verdensmål
er en plan og ambition for hele verdens – bæredygtige - udvikling
frem til 2030. Vi kan særligt bidrage til tre verdensmål:
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 17: Partnerskaber for handling

12

LÆS MEGET MERE HER:
WWW.KAB-BOLIG.DK/LADDETGRO
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TÆNKETANK
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Vi understøtter og igangsætter
socialøkonomiske virksomheder til
gavn for fællesskab og livskvalitet i
boligområderne.

MED

FÆLLESSKABET

I KAB

VILD MED VILJE

Vi er med til at øge biodiversiteten i Danmark ved at give
føde- og levesteder til de
hårdtprøvede insekter, sommerfugle og bier. Samtidig
skaber vi naturoplevelser lige
uden for opgangsdøren.

MED

FÆLLESSKABET

I KAB

FEM SIGNATURPROJEKTER

Medarbejdernes
og boligorganisationernes
engagement er afgørende for
at få strategien til at leve. Første
interne initiativ var en idékonkurrence blandt medarbejderne, som
resulterede i over 200 gode ideer til, hvordan vi kan få bæredygtighed mere ind i
hverdagen.
Strategirammen
har rod i KAB-fællesskabets grundfortælling.
En fortælling om en 100-årig
tradition for at sikre gode, sunde
boliger, som ingen skal tjene på.
Og et fællesskab, hvor der er
plads til forskellighed.

SIGNATURPROJEKTER
I KAB

viser vejen for den strategiske ramme. Flere nye skud på stammen vil
helt sikkert komme til.

EN FÆLLES
FORSTÅELSE
ET FÆLLES
PROJEKT
EN
STÆRK
KERNE

GRUNDFORTÆLLING

MIL JØ/K LIMA

B ÆREDYG TIGHED
SOCIAL

ØKONOMISK

Kernen i den
strategiske ramme
er fortsat at være
professionelle og altid
yde den bedst mulige service.
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AF MADS KLIM JACOBSEN I FOTO: THOMAS BROLYNG

CARPOW!
ROSKILDE NORD BOLIGSELSKAB
SKRUER OP FOR EL-INDSATSEN
Flere og flere beboere efterspørger ladestandere i boligafdelingerne. Nu er de første på vej

R

undt om i KAB-fællesskabet
er tendensen klar. Interessen for elbiler bliver større
og større. Der mangler dog
et helt afgørende element for udbredelsen af de miljøvenlige køretøjer
ude i afdelingerne: Ladestandere, der
gør det muligt at få strøm på bilen,
når den holder parkeret derhjemme.
Men det bliver der snart lavet om
på i Roskilde Nord Boligselskabs
boligafdelinger. Boligorganisationen har valgt at bevilge penge til 12
ladere, som forventes at stå klar i
første halvdel af 2021. En beslutning,
der vækker stor glæde hos boligselskabets næstformand, Per Holdrup.
”Der har været et kæmpe ønske
om at få ladestandere op de seneste
år, og set fra et bæredygtigt perspektiv er elbiler fremtiden. Derfor skal
beboerne selvfølgelig også have mulighed for at oplade deres biler, der
hvor de bor,” siger Per Holdrup.
FLERE KAN FØLGE TROP
De kommende ladestandere i Roskilde Nord Boligselskabs afdelinger
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er et resultat af en ny aftale mellem
KAB og firmaet CARPOW. Et fællesejet andelsselskab, der bygger på
medbestemmelse og overskudsdeling blandt medlemmerne. Ifølge
vicedirektør i KAB, Lone Skriver, er
samarbejdet et vigtigt skridt i den
rigtige retning.
”Aftalen med CARPOW passer ind
i den grønne dagsorden med elbiler,
ladestandere og klima, og det vil vi
rigtig gerne understøtte for beboerne ude i afdelingerne,” fortæller
Lone Skriver og fortsætter:
”Nu er der sat en god proces i gang
i Roskilde Nord Boligselskab, og jeg
er sikker på, at flere boligorganisationer i den kommende tid vil investere
i at forbedre forholdene for ejerne af
elbiler i deres boligafdelinger.”
I KAB’S ÅND
For KAB har det været afgørende at
finde den rigtige samarbejdspartner
til at levere ladestandere. Markedet
er blevet sonderet grundigt, og da
CARPOW kom på banen, var Lone
Skriver ikke i tvivl.

”Andelstanken passer godt til KAB’s
ånd og den almene tankegang. I
modsætning til andre leverandører
bliver afdelingen automatisk medlem af CARPOW, når den opsætter
ladere og får medbestemmelse på
prisstrukturen. Overskud går tilbage
til medlemmer, så på den måde er
det en sikker investering,” forklarer
vicedirektøren.
ALLE KAN BIDRAGE EN SMULE
Tilbage i Roskilde Nord Boligselskab mangler afdelingerne blot at
beslutte, hvor de nye ladestandere
skal placeres. Når det falder på plads,
kan man påbegynde monteringen, og
beboerne kan se frem til en billigere
og mere bekvem opladning af deres
biler.
”Vi ser frem til, at laderne kan
tages i brug. Det er ikke kun et
spørgsmål om at spare penge, det
handler lige så meget om at bidrage
til kampen for vores klima,” afslutter
næstformand for Roskilde Nord Boligselskab, Per Holdrup.
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SÅDAN FUNGERER
CARPOW-SAMARBEJDET
CARPOW’s medlemmer er foreninger og virksomheder, der
har ladere tilsluttet til CARPOW’s netværk. På den årlige
generalforsamling stemmer
medlemsforeninger bl.a. om
tilbagebetaling af overskud og
prisen for en kWh. Ved tilbagebetaling får medlemmerne
tilbagebetalt overskud ud fra
deres omsætning med CARPOW. Jo mere der lades, desto
større del i overskuddet.

PRIS FOR LADESTANDERE
MED ÉT UDTAG
15.000-25.000 kr.
inkl. montage.
Pris pr. kWh i 2020: Den enkelte afdeling fastsætter selv
prisen for deres beboere.
Gæster lader til 3,50 kr./kWh.
Pris for løbende service: 97,00
kr. pr. måned pr. udtag.

ELBIL

Næstformand i
Roskilde Nord Boligselskab, Per Holdrup,
glæder sig over det
fremtidige samarbejde
med CARPOW.

KAB indblik nr. 4 december 2020
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HOT MASKINE

ERSTATTER
GIFT I DRIFTEN
Glostrup Ejendomsselskab har investeret i en
maskine, der bekæmper ukrudt med varmt vand –
den kan løse flere opgaver og erstatter brugen af
gift og gas

G

as, gift eller vand? Servicemedarbejderne Nick Yigin og
Patrick Pedersen i Glostrup Ejendomsselskab er ikke i
tvivl, hvis de skal vælge mellem gasbrænder og gift eller
deres nye maskine, der dampende bekæmper ukrudt og
alger med varmt vand.
”Det er et multiredskab, vi kan bruge overalt. Vi kan bekæmpe
ukrudt mellem fliserne, fjerne alger på facader og bruge den som
højtryksrenser. Og det betyder, vi er blevet helt giftfrie i vores
afdeling,” fortæller Nick.
Begge servicemedarbejdere er enige om, at ikke mindst det
sidste er vigtigt.
”Gift er hverken godt for miljøet eller os medarbejdere,” konstaterer Patrick.
Den nye investering er helt i tråd med Glostrup Ejendomsselskabs målsætningsprogram, der har bæredygtighed som et
centralt og konkret mål. Og så er den let at bruge.
NÆSTE STEP: REGNVAND
Ude på en plæne mellem boligblokkene har Nick kørt maskinen
– Heatweed som den hedder – i stilling. Han ruller rutineret
ukrudtslansen henover en sti mellem boligblokkene. Det kogende vand pibler ud af lansen, og dampen forsvinder op i luften.
Arbejdet foregår næsten lydløst, og medarbejderne har ikke brug
for værnemidler.
”Den bruger meget vand, men vi har planer om at lave regnvandsopsamling, så vi kan undgå at bruge drikkevand i maskinen,” fortæller Nick.
De to servicemedarbejdere regner med at skulle rulle Heatweed’en frem en gang om måneden i sommerhalvåret. Den er
købt sammen med en trailer, så de let kan transportere den mellem blokkene og boligafdelingerne med deres lille elbil. For selvfølgelig kører de heller ikke på benzin i Glostrup.
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FAKTA OM HEATWEED 3.0
Pris: knap 197.000 kr. + moms
Kan klare 2-3.000 m2 dagligt.
Glostrup Ejendomsselskab har
ca. 1.000 boliger og har investeret
i to maskiner.

GODE RÅD
Patrick og Nick er alt i alt meget
glade for det bæredygtige tiltag
og har et par gode råd til de, der
overvejer at investere i en lignende
maskine:
Inddrag medarbejderne i overvejelserne helt fra start – det kan skabe
engagement og ejerskab.
Få en maskine på prøve og tjek om
den passer til jeres rutiner og udeområder.
Vil du vide mere om Nick og
Patricks erfaringer, er du velkommen
til at kontakte dem på nicyi@kabbolig.dk eller paped@kab-bolig.dk

KAB indblik nr. 4 december 2020
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HVAD ER SOCIALØKONOMI?

Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår – men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for udsatte borgere eller velgørende formål. Så har du en socialøkonomisk virksomhed.
Kilde: Det tidligere Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder.

SOCIALØKONOMI
I KAB-FÆLLESSKABET
Herunder er et overblik over, hvilke virksomheder KAB samarbejder med nu,
og hvilke tiltag, der ligger på tegnebrættet i skrivende stund
VOKS

Den socialøkonomiske virksomhed VOKS er forankret i Hedemarken, Boligselskabet AKB,
Albertslund. VOKS tilbyder jobtræningsindsats for beboere,
der er uden for arbejdsmarkedet pga. fysiske, psykiske eller
sociale problemer.
I virksomheden produceres
plantedekorationer, der er certificerede eller dyrket lokalt, og
alle deres designs er fremstillet
af genbrugsmaterialer.

FRAK træner unge i at have et fritidsjob. De unge opnår arbejdserfaring og oplever at lykkes i et fællesskab.
I FRAK bidrager unge fra udsatte
boligområder i KAB blandt andet
med at producere Ukrudt-sodavand.
Derudover er der unge, hvis job er at
vedligeholde og drifte grønne opgaver i KAB's boligafdelinger.
De unge i FRAK kan hyres til at
udføre bl.a. praktiske og grønne opgaver.

I partnerskab med KAB driver ITMV
sy-og designværksteder i Lundtoftegade (Boligselskabet AKB, København
og i Urbanplanen (Boligforeningen 3B),
hvor der der arbejdes med upcy-cling
af kasserede tekstiler.
Det er omdrejningspunktet for at
skabe jobmuligheder, netværk og livskvalitet for mennesker, som har mistet
fodfæste på arbejdsmarkedet.
Formålet er desuden at være en
lokal ressource med henblik på at
danne fællesskaber og generere viden
om genanvendelse af tekstil.

PROJEKTER PÅ TEGNEBRÆTTET
VIRKELYST, URBANPLANEN

KIRSEBÆRHAVENS PLANTESKOLE

Virkelyst er en borgerdreven
udviklingsplatform med særligt
fokus på at skabe bæredygtige
og lokale småjobs for at tilknytte
udsatte beboere til arbejdsmarkedet.
Virkelyst har en ambition om at
etablere et varigt, lokalt ’økosystem’ imellem beboere, virksomheder, kommune og foreninger.

Kirsebærhavens Planteskole bliver til i et samarbejde mellem INCITA, Den boligsociale helhedsplan SURF Valby, Boligforeningen 3B og
KAB.
Planteskolen i Folehaven bliver en ny og unik
måde at bruge fællesarealerne på i et alment
boligområde. Virksomheden vil skabe beskæftigelsesforløb for lokale borgere på kanten af
arbejdsmarkedet. Ønsket for planteskolen er,
at det bliver et attraktivt udflugtsmål, hvor man
kan købe økologiske planter, kaffe og kage.
Det skal også være muligt at bestille oplevelser
online fx for turister og nysgerrige københavnere og derudover et inspirerende sted for virksomheder at holde møder og workshops.
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CAFÉ OG BUTIK
I KAB-HUSET
Der arbejdes på at få etableret en socialøkonomisk café
og butik i det nye KAB-Hus.
Tanken er at skabe et udstillingsvindue for de mange
gode produkter, der produceres af socialøkonomiske virksomheder i hovedstadsområdet, og ikke nødvendigvis
kun dem, der er produceret af
beboere i KAB-fællesskabets
boligområder.
KAB indblik nr. 4 december 2020
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I Tråd Med Verden (ITMV)
har eksisteret siden 2010.
De sidste par år i et tæt
samarbejde med KABfællesskabet. Liv Bejer
Heckmann, som er designer i ITMV, svarer her på
spørgsmål om, hvad der
gør ITMV til noget helt
særligt.

”

Hvordan gør ITMV en forskel?
Vi kæmper for social bæredygtighed og for
at kunne ansætte kvinder i ordinær beskæftigelse med fokus på deres kompetencer og
ressourcer, som skal sættes i spil i det danske samfund.
Vi tror på, at mennesker bliver gladere og
stærkere af at blive guidet venligt ind i et
trygt og rummeligt arbejdsfællesskab.
Har I gode eksempler på, hvad I har gjort
godt i boligområderne?
Vi oplever en stor nysgerrighed og imødekommenhed. Mest til at få løst små reparationer af tøj og mulighed for at kunne låne en
symaskine.
I Urbanplanen har vi (inden corona) haft
ÅBENT VÆRKSTED hver måned, hvor alle
beboere er velkomne. Desuden oplever vi
en stolthed over, at der bliver produceret så
smukke ting i boligområdet.

I Lundtoftegade har vi afholdt workshops i
plantefarvning, hvor lokalt ukrudt blev forvandlet til fine farver, man kunne indfarve sit
tøj med.
Kommer kvinderne videre efter ITMV?
Ja – fx rykkede en af vores kvinder ind på
et af Berendsens vaskerier, hvor hun var
med til at reparere tøjet. Vi har i snart to år
modtaget kasseret arbejdstøj fra netop Berendsen, som vi syr om til nye produkter. Så
hun kendte meget af tøjet og var god til at
arbejde i materialet.
Hvordan ser I udviklingsmuligheder/
har I gode ideer til fremtiden?
Inden for produktudvikling har vi netop startet et samarbejde med et stort dansk modebrand, så nu bevæger vi os i retning af beklædningsverdenen, og det åbner for mange
nye muligheder og jobs.

FATI SÆTTER PRIS PÅ AT
VÆRE ANSAT I ITMV:

Jeg er meget glad for
jobbet hos I Tråd Med
Verden. Når jeg vågner
og ved, at jeg skal på
arbejde, bliver jeg glad.
Mine børn er også glade
for, at jeg har et arbejde,
for så er jeg en glad mor.
Når jeg og mine børn
skal ud af døren om
morgenen, vil vi alle først
ud af døren, fordi de kan
lide at gå i skole, og jeg
kan lide at skulle hen til
mit arbejde.
19

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: CÆCILIIE PHILIPA VIBE PEDERSEN

Flere hundrede
bæredygtige
hoteller på
vej ind i KABfællesskabet
Eleverne på TAMU har arbejdet på livet løs for at gøre KAB’s 100 års
jubilæumsgave klar til alle boligafdelinger i KAB-fællesskabet

I

kke nok med at de forhåbentlig kan skabe en mere
bæredygtig balance ude i boligafdelingerne, så er de
også produceret bæredygtigt. Gaverne – enorme insekthoteller – fra KAB til de flere hundrede boligafdelinger i anledning af KAB’s 100-års jubilæum er skabt af
eleverne på TAMU – en uddannelse for unge, der ikke er
tilknyttet arbejdsmarkedet på grund af personlige eller
sociale udfordringer.
”Vi forsøger at sætte bæredygtighed på dagsorden i alt
hvad vi gør – også når vi fejrer 100-års jubilæet.
Jeg røber vist ingen hemmelighed ved at sige, at vi
er nogle i KAB, som har fået en forkærlighed for både
socialt bæredygtige projekter og for humlebier og sommerfugle, og derfor er jeg enormt stolt af de her store
insekthoteller, vi giver i gave til boligafdelingerne.

20

Og så er det jo helt perfekt, at TAMU havde plads i ordrebogen. Dermed bidrager insekthotellerne både med
miljømæssig og social bæredygtighed,” siger Sanne Kjær,
kundedirektør i KAB.
Hos TAMU ser direktør Peter Staun Kastholm også
opgaven som en win-win, der passer godt ind i flere af
elevernes udviklingsmål for uddannelsen.
”Det er en rigtig drømmeordre. Insekthoteller passer
godt ind i vores tiltag om bæredygtighed og FN’s verdensmål, og så passer den produktionsmæssigt perfekt,
for med flere hundrede styks lærer vores elever noget
vigtig ved gentagende arbejde. Vi får mulighed for løbende at se på kvalitet, og eleverne lærer blandt andet at
være vedholdende,” siger Peter Staun Kastholm.
TAMU’s uddannelse er baseret på reelle produktionsog serviceordrer fra kunder som for eksempel KAB. Insekthotellerne er udelukkende lavet af danske materialer,
der bliver skåret op på TAMU’s afdeling i Vordingborg og
derefter samlet af elever Odense.
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Gabriella Egeberg er en af de
mange elever på TAMU, der
producerer insekthoteller til
KAB-fællesskabet. ”Vores
elever har aldrig følt sig som en
positiv ressource. Hos os er en
elev fra første minut med til at
lave for eksempel insekthoteller. Vel at mærke insekthoteller,
som nogen glæder sig til og har
betalt for i en bestemt kvalitet.
Det er en rigtig god måde at
få folk til at steppe op og tage
ansvar,” siger Peter Kastholm,
adm. direktør i TAMU.

KAB indblik nr. 4 december 2020
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GENHUSNINGENS DILEMMA

– pest eller kolera
Store helhedsplaner har ofte indbyggede konflikter. For uanset om man vælger at
genhuse beboerne eller ej, vil de blive udsat for gener. KAB skal blive skarpere til at
rådgive, men branchen mangler nogle overordnede retningslinjer, mener byggeudviklingschef Ulrik Steen Jensen

I

flere boligafdelinger er en helhedsplan nødvendig for at sikre
gode, tidssvarende boliger. Men
netop renovering af boliger
er en opgave, der kræver særlige
hensyn, da vi kommer ind i noget
meget sårbart: beboernes hjem og
dagligdag.
I den situation er der to muligheder: Beboerne genhuses i en midlertidig bolig, eller de bliver boende,
mens renoveringen står på. Ingen
af de to muligheder er desværre
uden gener for beboerne.
GENHUSNING – ELLER EJ
Fravælger man genhusning, skal
beboerne bo på en byggeplads i en
kortere eller længere periode. Det
støjer og sviner, og dele af boligen
kan være ubrugelig. Måske skal beboerne benytte badevogne i gården,
og håndværkere går ind og ud af
boligen.
Men genhusning medfører også
gener. Beboeren skal flytte to
gange. Boligen skal pakkes ned,
nogle møbler og personlige ejendele
skal evt. opbevares, og beboeren
kommer til at bo i uvante rammer i
en bolig, der måske ikke er optimal
i forhold til behovet.
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Det er også en dyr løsning. Landsbyggefondens budgetramme er
50.000 kr. pr. bolig, men det kan
på ingen måde dække de reelle omkostninger. Ofte vil en genhusning
koste mindst 100.000 kr., og den
merudgift risikerer at havne på
huslejen.
KAB SKAL BLIVE SKARPERE
Formelt træffes afgørelsen om
genhusning af beboerne på et
afdelingsmøde. Men KAB er den
professionelle rådgiver, og vi skal
blive endnu bedre til at forklare,
hvilke konsekvenser de to løsninger
har for beboerne. For det er meget
svært at forestille sig, når man ikke
har prøvet det. Og med genhusning
er der sjældent en mellemvej – beslutningen vil vedrøre alle beboerne.
I forbindelse med renovering af
Søndermarken (Frederiksbergs
Forenede Boligselskaber) har vi
gjort nogle dyrt købte erfaringer.
Efter opstart af arbejdet konstaterer vi en række forhold i byggeriet,
som ændrer på den oprindelige
plan for renoveringen. Dette medfører en længere periode med arbejder inde i boligerne.

I sådan en situation skal vi fremover revurdere en evt. genhusning,
selvom vi er midt i renoveringen.
Men vi har også brug for overordnede retningslinjer.
BEBOERNES TARV SKAL I
CENTRUM
Det er altid en skønsmæssig vurdering, om genhusning er den bedste
løsning. Men det vil være meget
nyttigt, hvis Landsbyggefonden
definerer nogle overordnede retningslinjer for, hvornår vi skal anbefale genhusning. Det kan fx bero
på antallet af dage, der arbejdes i
boligen, om beboerne skal være
uden køkken og bad mm. Så har vi
en rettesnor.
I KAB kigger vi også på, hvad vi
selv kan gøre bedre. Bl.a. er genhusningsteamet kommet ind under
Center for Byggeri og Byomdannelse, så vi sikrer et tæt samarbejde. For selvom økonomi og fremdrift i byggesagen fylder meget,
skal beboernes tarv have højeste
prioritet.
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GENHUSNINGENS DILEMMA:
En stor renovering kan ikke
undgå at gribe voldsomt ind
i beboernes hverdag. Og der
er ikke nogen fast formel for,
hvornår det er bedst at genhuse beboerne, og hvornår
de er bedst tjent med at blive
boende under arbejdet.
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MODERNISERING
I 1950 haltede Danmark teknologisk langt efter de
øvrige europæiske lande. Vi var blandt de fem mindst
el-forbrugende nationer i Europa. Men så kom moderniseringen af husførelsen. Den blev præget af to kodeord:
effektivisering og rationalisering. Husarbejdet skulle
følge samfundsændringerne og gøres tidssvarende.
Det gjaldt også i de almene bebyggelser. Boligselskabet
AKB, Københavns boligafdeling Guldberg på Nørrebro
blev moderniseret – formodentlig i starten af 60’erne. I
den forbindelse blev der indrettet et nyt vaskeri i kælderen. Kilde: Kvindemuseet/Bodil Olesen

NEDSLAG
I 100 ÅRS
HISTORIE

I anledningen af KAB's 100 års jubilæum i 2020
har vi gravet i arkiverne og fundet mange sjove
historier og billeder. Her er et par eksempler.
Se mere på www.kab-bolig.dk/100.

FRA ØL TIL STJERNEBOLIGER
På Frederiksberg bliver bryggeriet Stjernen
grundlagt i 1902 af arbejdernes egen bevægelse,
Kooperationen. Trods modstand fra afholdsbevægelsen og de store bryggerier, bliver Stjernen det
tredjestørste bryggeri i 1930’erne. Men efter 2.
Verdenskrig falder salget, og i 1964 må Stjernen
lukke. Grunden sælges, bryggeriet rives ned, og
efter nogle år opfører Boligselskabet AKB, Frederiksberg (nu Frederiksberg Forenede Boligselskaber) boligafdelingen med samme navn. I 1974 er
Stjernen klar til indflytning.
Kilde: Arbejdermuseet

“Nu går jeg hen til bredden af den grågrønne,
grumsede Limpopoflod, hvor febertræerne gror
tæt, for at se hvad det er, krokodillen spiser til
middag.”
Sådan står der i Kiplings lille eventyr ”Hvordan elefanten fik sin lange snabel” fra 1900.
Eventyret gav billedhugger Hans Kristian Olsen
inspiration til skulpturen her på billedet, der blev
opført ved en børneinstitution i RKE’s boligafdeling Horsevænget i 1946. Billedet er fra 1951.
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PÅ EVENTYR MED RUDYARD KIPLING

KAB I POLITIKEN
Det gik ikke ubemærket hen, at
der kom en ny spiller på boligbanen i 1920. Her en omtale fra
Politiken.
Kilde: Politiken
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TINGBJERG
GENANVENDELSE AF
BYGGEMATERIALER

tager forskud på

signaturprojekt

Københavns største
almene boligområde er
i gang med et enormt
byudviklingsprojekt,
hvor de store
nedrivningsmaskiner
er uundgåelige.
Men behøver alt
byggeaffaldet at blive
kørt til skrot?
KAB indblik nr. 4 december 2020

Byudviklingschef Lene Vennits (tv.) og
formand for SAB Tingbjerg Pernille HøholtLarsen ser gerne, at så meget som muligt af
byggematerialerne bliver genbrugt i disse år,
hvor Tingbjerg er under en massiv forandring.
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M

an skal gøre det straks,
når muligheden opstår.
Når nedrivningsfirmaet
er på plads, er der ikke
tid til at vente på strategier for bæredygtighed.”
Så kort og præcist lyder det fra
chef for Tingbjerg Byudvikling, Lene
Vennits, i forhold til at sikre genbrug
af byggematerialer.
Fra sit kontor i Tingbjerg var hun
sammen med sit team optaget af og
beviste om KAB’s arbejde med den
såkaldte strategiske ramme med
overskriften ’Bæredygtighed’. Det
inkluderede blandt andre er stort
projekt – et signaturprojekt – om at
genbruge og genanvende byggematerialer.
Hvordan det konkret skulle ske,

eller hvornår projektet officielt blev
sat i søen, meldte planerne imidlertid ikke noget om. Men i Tingbjerg
stod Lene Vennits over for en snarlig
nedrivning af butiksarkaden på Store
Torv.
”Når byggepladsen først er spærret af og entreprenørmaskinerne
ankommet, ville det være for sent
at gøre noget,” siger Lene Vennits,
der sammen med resten af Tingbjerg
Byudvikling tog sagen i egen hånd.
Bogstaveligt talt.
”Peter (Melbye Andersen, red.) fra
byudviklingsteamet og jeg kunne
ikke udholde tanken om, at de mange
genstande, der kunne genbruges,
bare skulle knuses og sælges som
skrot. Peter registrerede alle de
genstande i bygningen, som kunne

genanvendes. Og jeg fik medarbejderne – både dem på kontoret og dem
i marken – med på en dag i bæredygtighedens tegn. En dag, hvor vi alle
var med til at rive ned, sortere og
sende videre til genbrug andre steder
i Tingbjerg,” siger Lene Vennits og
fortsætter:
”Men hvad skulle vi så redde? Ja,
i hvert fald de flotte ”Tingbjerg”lygtepæle. De skulle selvfølgelig have
nyt liv et andet sted i Tingbjerg, de er
guld værd.”
TIL GLÆDE FOR KLIMA
OG BEBOERE
Med udgangspunkt i konkurrencen
’1… 2... 3... Løft!’ om bæredygtighed
i KAB havde medarbejderne været
samlet til teammøder, og det havde

’Good News’ stod der med kæmpe
bogstaver på en lang, lav bygning,
der nu rives ned i Tingbjerg. Installationen var en del af et stort kunstprojekt i 2012, ’Visit Tingbjerg’, hvor
21 kunstnere arbejdede i bydelen.
Og good news kan man vel altid
(gen)bruge?
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givet blod på tanden til at skabe et
mere bæredygtigt Tingbjerg. På arbejdsdagen blev loftslamper pillet
ned og lagt til side til en kommende
ny materielgård, pergolaer blev
skruet ned og kørt til boligafdelingen Utterslevhuse, hvor de bliver til
nye, overdækkede cykelskure, og den
nærliggende cricketklub fik betonklodser til afskærmning og tilskuere.
”På den måde kunne vi gøre noget
godt for klimaet, økonomien og den
sociale sammenhængskraft. Det er
sjovt, at andre dele af Tingbjerg har
fået noget fra Store Torv, og en del
af Tingbjergs historie bliver på den
måde bevaret. Det vil vi bygge videre
på i endnu større format i Tingbjerg,” siger Lene Vennits.
Og så var der de mange vinduer,
som efterfølgende blev skåret ud af
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butiksarkaden på Store Torv, inden
entreprenørmaskinerne gjorde deres
entré. De bliver formentlig genbrugt
til et stort orangeri i et af gårdrummene bag Store Torv, hvis beboerne
ønsker det.
”Det handler om at insistere på
bæredygtighed. De fleste afdelingsbestyrelser er optaget af bæredygtighed, men hvis man ikke tænker
det ind fra begyndelsen, så bliver det
ikke til noget,” forklarer Lene Vennits.
SKÅNET FOR LASTBILER
Formanden for SAB Tingbjerg er
også begejstret for medarbejdernes
arbejdsdag med genbrug som tema.
”Det var et rigtig godt initiativ.
Vi skal da genbruge det, der kan
genbruges, for der er ingen grund til

at smide noget væk, der kan bruges
igen. Jeg synes, de gjorde det godt,”
siger Pernille Høholt-Larsen.
Udover de mange materialer, som
medarbejderne selv pillede ned og
sorterede fra, bliver elektriske metalporte og jernbjælker også genanvendt.
Herudover har afdelingsbestyrelserne besluttet, at det ikke-forurenede byggeaffald bliver knust og
brugt i områdets nye fundamenter,
så boligområdet bliver skånet for
adskillige lastbiler, som ellers skulle
køre byggeaffaldet væk.
Efter planen er Tingbjergs Store
Torv omdannet til nye boliger, erhverv, en institution og plejeboliger
i 2025.
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a beboerne i Øbrohus
skulle have nye maskiner i
et støjende og slidt vaskeri,
besluttede de at gøre det
bæredygtigt. Både miljømæssigt,
økonomisk og socialt. Resultatet er
et lydisoleret vaskeri med ikke bare
energibesparende maskiner, men
også byttereol, kaffeautomat og
hyggehjørne. Selvfølgelig indrettet
med genbrugsmøbler fra huset. Og
selvom det – grundet COVID-19 –
endnu ikke er helt færdigindrettet,
har beboerne taget godt imod det.
”Det er blevet et rigtigt dejligt
arbejdsrum med meget moderne
maskiner. Og så er det rart at være
her,” siger Elisabeth Davidsen (her
med grå bluse og tørklæde) og tilføjer:
”Vi har et godt fællesskab i Øbrohus, og jeg tror, det nye cafévaskeri
kan være med til at styrke det.”
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KAB-FÆLLESSKABETS KONFERENCE 2020
– PÅ EN HELT NY MÅDE

OVID-19 har haft stor indflydelse på alle møder og
arrangementer de sidste ni
måneder. KAB-fællesskabets årlige konference var ingen undtagelse. Det traditionsrige træf på
Konventum i Helsingør blev erstattet
af en dagskonference i Altinget med
overskriften: ’Grøn fremtid – hver
for sig og sammen’. Det var med begrænset antal deltagere, men til gengæld blev det live-streamet, så det
var muligt for alle interesserede at
følge med fra skærmen derhjemme,

ligesom hele arrangementet kan ses
på KAB’s hjemmeside.
En af deltagerne var Susan Zimmermann, der sidder i bestyrelsen
i Stefansgård på Nørrebro – og hun
var positivt overrasket.
”Jeg deltog online om formiddagen. Det fungerede overraskende
godt, og der var mulighed for at stille
spørgsmål via en chatfunktion undervejs.”
Alligevel er Susan glad for, det lykkedes hende af få en plads til det

fysiske arrangement om eftermiddagen.
”Det er ligesom at se en koncert
i fjernsynet. Det er fint nok, men
det er da helt klart bedre at opleve
den live. Jeg vil dog uden tvivl foretrække at deltage digitalt, hvis alternativet er ingenting,” konstaterer
Susan og tilføjer:
”Det er jo et meget vigtigt emne.
Vi har en fælles opgave med at gøre
noget ved de klimaforandringer, vi
ser.”

VELKOMMEN TIL

Der er kommet mange nye beboervalgte og medarbejdere til siden sidst. Du kan her hilse på to af dem.
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MEDARBEJDER:

BESTYRELSESMEDLEM:

Navn: Stine Nørtoft
Stilling: Boligsocial medarbejder i
Abildgården
Alder: 32 år
Startet: 15. oktober 2020
Tidligere jobs: Boligsocial
studentermedhjælper, aktivitets- og
netværksmedarbejder
Glæder sig til: Først og fremmest ser jeg frem til at lære alle
beboerne og Abildgården at kende. Jeg glæder mig rigtig meget
til at hjælpe de beboere, der må have behov for det og til at
støtte beboerne i at skabe fællesskaber og arrangere aktiviteter,
som kan være med til at gøre Abildgården endnu dejligere at bo i.

Navn: Malene Vestergaard
Afdeling:
Arbejderboligerne, Valby,
Boligforeningen 3B
Alder: 37 år
Valgt ind: september
2020
Glæder sig til: Jeg glæder mig til
samarbejdet med de andre beboere i
opgangen, omkring, hvordan vi sammen skal
gøre tingene og får det, som vi gerne vil have
det, og alle er glade.
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RKE
Arresø Boligselskab
Samvirkende Boligselskaber
Herlev Boligselskab
Frederikssund
Boligselskab
Heimdal
Bakkehusene
Hillerødhus
Boligselskabet AKB, København
Vallensbæk Boligselskab
Frederiksberg Forenede
Boligselskaber
Boligselskabet Friheden
Glostrup
Ejendomsselskab
Otto Mønsteds Kollegium Ballerup
Ejendomsselskab
Herlev Kollegiet
Vendsysselhus
Avedøre Boligselskab
Boligforeningen 3B Roskilde Nord
Boligforening
Furesø Boligselskab
Boligselskabet AKB,
Herlev
Store Bakkehuse
Boligselskabet AKB, Rødovre
Boligselskabet AKB, Taastrup
Frederiksborg Boligselskab
Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark
Lyngby
Boligselskab
Stenløse-Ølstykke Boligforening
Egedal
Boligselskab
Kastelshaven
Boligselskabet AKB,
Albertslund
Fredensborg Boligselskab Høje-Taastrup
Boligselskab
Boligselskabet Sortemosen
Gentofte
Ejendomsselskab
Grønnegården
Sydkystens
Boligselskab
Brumleby
Tårnby Kastrup
Boligselskab
Hvidovre Boligselskab
Jægervangen Nybrogård Kollegiet
Ved Classens Have

Lige til at hænge på træet.
Årets julekort fra KAB samler KAB-fællesskabet i en
ikonisk julegenstand. Fyldt
med hjerterum. Jubilæumslogoet er naturligvis også
med. Redaktionen ønsker
alle læsere god jul og godt
nytår!
GRAFISK DESIGN:
KAREN SANDAL FOTHERGILL

KURSER I 2021
FOR MEDARBEJDERE

Det er med glæde, at vi kan dele det
nye kursuskatalog for 2021 med
jer. Kursuskataloget byder på to
nye kategorier ”Bæredygtighed” og
”Service og Kommunikation”, som
indeholder mange spændende nye
kurser fx: Grøn ambassadøruddannelse, Nudge din afdeling, Multikulturelt samarbejde, Anerkendende
kommunikation m.m.
Derudover har vi tilføjet nye kurser
til de kategorier, som I kender. Her
finder I blandt andet et udviklingsforløb for ledere, engelsk for ejen-
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domsservice og grundlæggende IT
(iPhone/iPad og PC) m.fl.
Vi håber, at vi i 2021 igen får
muligheden for at afholde fysiske
kurser – og at I vil gå ind og læse
mere om vores nye kurser. I finder
en oversigt på Intra under ’Personale’ – ’Kurser’.

KAB Universet

Besøg også KAB Universet, vores
nye digitale e-læringsunivers,
som byder på diverse spændende
læringsforløb, ny viden og
inspiration.

KURSER FOR BEBOERVALGTE

KAB tilbyder også spændende kurser
og studieture i 2021. Vi er lige nu ved at
planlægge kursusåret, så følg med på
www.kab-bolig.dk under ’Bestyrelser’,
hvor vi jævnligt lægger nye kurser og
tilbud op, så I kan tilmelde jer.
Bl.a. på grund af COVID-19 vil vi
fremover tilbyde flere digitale kurser og
webinarer.
Har I spørgsmål, er I velkomne til at
kontakte os på kurser-beboervalgte@
kab-bolig.dk
Vi glæder os til at se jer.
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mig og min

AF MADS KLIM JACOBSEN
FOTO: THOMAS BROLYNG STEEN

MAKKER

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

GODT MAKKERSKAB ER ARBEJDSGLÆDE
Mit samarbejde
Jacob Karlsen
med Morten betyservicemedarbejder
der alt. Det gør, at
i Allégården, Tårnby
jeg er glad om morKastrup Boligselskab
genen, når jeg tager
på arbejde. Jeg blev
ansat i august 2019, og inden Morten kom til
i juni i år, havde jeg rigtig travlt, og jeg havde
ikke nogen at sparre med om opgaverne.
Det kunne godt være ensomt at arbejde
alene, og jeg savnede en makker både fagligt
og socialt. Det har jeg fået i Morten. Vi har
samme humor og samme jargon, og derfor
klikkede vi med det samme.
Vi løser det, vi kalder blå opgaver, dvs. tømrer-, murer- og vvs-arbejde. Morten er uddannet tømrer og vvs’er, mens jeg er uddannet
tømrer og murer, og på den måde supplerer vi
hinanden rigtig godt.
Morten er sindssygt god til vvs-arbejdet, og
det er fedt at have en makker, man kan lære
noget af. Når det handler om tømreropgaverne, kan vi virkelig gøre brug af hinanden.
Den sparring gør, at vi i sidste ende kan levere
et bedre resultat, end hvis vi stod med opgaven alene.

Jeg var spændt, da
jeg skulle starte på
servicemedarbejder
jobbet sidste somi Allégården, Tårnby
mer, men Jacob tog
Kastrup Boligselskab
rigtig godt imod
mig, og vi kom hurtigt på bølgelængde. Både fordi vi svinger på
det personlige plan, og også fordi jeg med
det samme kunne se, at han var dygtig til
håndværket.
Jacob er virkelig grundig og sætter en ære
i at gøre tingene ordentligt. Det betyder, at
jeg også bliver mere grundig, og vi kan sætte
en høj standard for hinanden, som vi skal
leve op til.
Derudover er det bare super vigtigt, at
man kan lide hinandens selskab, når man
arbejder så meget sammen. Det giver glæde
ved at tage på arbejde, og jeg må sige, at det
her er den bedste arbejdsplads, jeg har været
på. Det er i høj grad Jacobs fortjeneste.
Det eneste rigtig irriterende ved ham er,
at han har lidt OCD, når det kommer til
hans værktøjskasse. Der er altid fuldstændig
orden, og det får jo min til at ligne en rodebutik.

Morten Dalum

