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Skriverhusene,
Sydkystens Boligselskab Greve

Hvor længe har
du boet i Skriverhusene?

Siden december 2013.

Hvad er det bedste
ved Skriverhusene

Det vil jeg sige er vores
lille have. Vi bor jo i
rækkehus med en have
– så altså helt ned til
jorden, og vi ligger, så vi
alle fx kan hjælpe med
at holde øje med hinandens huse, at der ikke
er indbrud osv.

Hvilket rum i din
bolig er du mest
glad for?

Mit køkken, fordi det
er stort, og der er god
plads. Det er også i
køkkenet, vi samles,
når vi har gæster, da
vores stue ikke er indrettet og stor nok til at
have spiseplads der.

Hvad kan du se fra
dit køkkenvindue?

Jeg kan se min bil, og
så kan jeg se nogle

små skure og et overdækket fællesareal.

Hvilken genstand i din
bolig betyder mest for
dig?

Mit fjernsyn og sofa, da
det er der, jeg slapper af
og kobler fra efter en travl
dag.

”Med helhedsplanerne er vi
tættere på løsninger og har en
mere stabil indsats””
POLITIKOMMISSÆR KLAUS BØRNIG
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DET SKER
KAB-HUSET

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Forårets repræsentantskabsmøde i KAB
blev udsat pga. coronakrisen. Nu er der
sat en ny dato, hvor der både vil være
valg til KAB’s bestyrelse, uddeling af
KAB-fællesskabets priser og vedtagelse
af en ny strategi for KAB. En strategi,
der har stort fokus på bæredygtighed.

Det går fremad som planlagt med opførelsen af KABHuset på Enghavevej 81. Den 26. maj – på dagen for
KAB’s 100 års jubilæum – blev en grundsten med bl.a.
en række af KAB’s udgivelser, en møntsamling fra 2020
og jubilæumsplakaten lagt ind i muren.
KAB forventer, at medarbejderne skal flytte til den nye
adresse i forsommeren 2021.

MØDET AFHOLDES PÅ H.C. ANDERSEN
SLOTTET VED TIVOLI
TORSDAG DEN 22. OKTOBER.
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LØB
MELLEM
HUSENE

HVILKEN ILDSJÆL SKAL HAVE
10.000 KRONER?
Du kan stadig nå at indstille en ildsjæl til KAB-fællesskabets årlige prisuddeling. Priserne er på 2.000, 5.000 og
10.000 kr. og gives til en ildsjæl, der har gjort en særlig
indsats for fællesskabet i boligafdelingen.
Indstillinger til priserne sendes senest onsdag den 9.
september 2020 til Maja Rottbøll via kommunikation@
kab-bolig.dk. For yderligere information er du velkommen
til at ringe på 33 63 13 73.
Se mere på www.bit.ly/KABfællesskabetspriser
Foto: Thomas Brolyng Steen

LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER 2020 KL. 13.00
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LØB
MELLEM
HUSENE
Løb Mellem Husene er arrangeret
af forskellige boligorganisationer
i den almene sektor. Løbet blev
afholdt første gang i Valby og
Sydhavnen i 2019. I 2020 bliver der

LØB (ELLER GÅ) MELLEM HUSENE

GENNEM ALMENE BOLIGOMRÅDER I SYDHAVNEN OG VALBY
START OG MÅL: TRÆPAVILLONEN PÅ PLÆNEN VED KARENS MINDE KULTURHUS,
WAGNERSVEJ 19, 2450 KØBENHAVN SV
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SKULDERKLAPPET
Bjarne Wagner Andersen, formand for
Voldboligerne, Samvirkende Boligselskaber,
giver et skulderklap til Jonna Beha Oulund,
bestyrelsesmedlem i Voldboligerne.

POWERAKTIVIST PÅ 76 ÅR

V

VINDER AF
KONKURRENCEN
Der er kun to beboere, der har
sendt de rigtige svar fra konkurrencen i sidste udgave af KAB indblik om at gætte de ti boligafdelinger på KAB’s jubilæumsmaleri.
Det rigtige svar er (øverst fra
venstre): Bellahøj, Australiensvej,
Jydeholmen, Tubberupvænge,
Flintholmgård, Friheden, Tømmergården, Tøndehvælv, Farum Midtpunkt og Bakkehusene.
Der er en luksusbrunch for to på
vej til de to vindere, Bénédicte Poirel fra Brumleby og Tonni Sjøberg
fra Tøndehvælv i Ballerup.
Husk, at der hver måned er en ny
konkurrence på www.kab-bolig.
dk/100. Der er nye, spændende
præmier hver gang.

oldboligerne er generelt en af de afdelinger, der har den højeste
grad af aktiviteter, og det er blandt andet Jonnas skyld. Hun
har et stort samarbejde med vores aktivitetsmedarbejder og
har gang i alt fra madklub og banko til stolegymnastik og højskoleophold for Voldboligernes beboere. Vores afdelingsbestyrelse har
været foregangsmænd for at få erfa-gruppe for ældreboligerne i SAB om
beboeraktiviteter, og vi kan høre, at det, de andre afdelinger gerne vil
have, næsten alt sammen er noget, vi allerede har.
Samtidig er Jonna et organisationstalent og ankermand på mange ting.
Hun får sat handleplaner op, og så bliver tingene jo gjort. Hun er 76 år,
men det holder hende ikke tilbage. Og så er hun utrolig hjælpsom over
for beboerne. Jonna hjælper blandt andet med at
komme på posthuset eller vaske tøj.
Og nogle gange er hun makker til forskellige
slags motion.
Jonna har en fortid inden for teaterverdenen, og hun har et særligt blik for det kulturelle, så hun sørger for forskellige foredrag i
boligafdelingen. Samtidig står hun for
litteratureftermiddage, hvor hun får
en beboer til at komme med små tekster, og så analyserer vi dem som på
en højskole.

HVEM OG HVORDAN?
Hvis du vil indstille et bestyrelsesmedlem eller en kollega til
skulderklappet, kan du sende dit forslag sammen med en begrundelse til kommunikation@kab-bolig.dk
Med klappet følger en Smartbox med luksusbrunch for to. Det er
redaktionen, der vælger, hvem der bliver den heldige.
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Ambassadør Britt Justesen havde ikke brug
for at sætte tryk på overtalelsesevnerne, da
det gjaldt Erik Moesby Nordstrøm. I årtier har
han boet i Luxembourg, hvor der blev sorteret
affald i 10 forskellige fraktioner. Derfor var
det nærmere en befrielse, da hans bolig kom
med i pilotprojektet i Farum Midtpunkt, og han
nu kunne få lov til at sortere i 7 fraktioner.

AMBASSADØRER

TAGER BEBOERNE MED PÅ

SKRALDE-REJSEN
6

Farum Midtpunkt havde set skriften
på væggen og er nu i fuld gang med
at indføre den øgede skraldesortering,
som regeringen ønsker.

”Vi skal passe på det sted, vi bor, og vi skal ikke
gøre det for vores skyld. Det er for vores børn,
børnebørn og oldebørn. Og vi skal efterlade Jorden i en bedre tilstand, end da vi kom.”
Det er ikke små ord, der finder vej fra Erik
Moesby Nordstrøm, når snakken falder på noget så jævnt og hverdagsagtigt som affald. Men
som gammel spejder er omtanke for naturen en
helt grundlæggende del af tilværelsen for den
snart 70-årige pensionist fra boligafdelingen
Farum Midtpunkt.
”Når du kommer ud i naturen og ser skrald,
som andre har efterladt, så samler du det selvfølgelig op. Så kan man surmule lidt over det,
men det er bedre, end at det får lov til at blive
liggende, og dyrene måske spiser det,” lyder det
videre på det corona-lukkede ejendomskontor,
efter vi har set nærmere på det seneste nye
tiltag i den enorme og karakteristiske boligafdeling i Furesø Boligselskab.
Her er et pilotprojekt for affaldssortering i
syv såkaldte fraktioner i skrivende stund netop
skudt i gang. For skrald er ikke bare skrald.
Papir, metal, madaffald, pap, plast, glas og restaffald bliver nu sorteret i tre af Farum Midtpunkts 27 blokke.
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Det er både en mental og fysisk rejse, beboerne i
Farum Midtpunkt skal ud på i fremtiden, når den
nye affaldssortering bliver bredt helt ud. Modsat
Erik Moesby Nordstrøm er de fleste ikke vant til at
sortere, og nogle beboere får cirka 70 - 80 meter
til nærmeste container.

”Vi kunne jo se, hvor det bar henad
på baggrund af udmeldinger fra
kommunen. I 2019 fik vi taget endeligt hul på projektet. Der er to hovedpunkter i projektet. For det første det
praktiske med at placere de mange
containere. For det andet den adfærdsmæssige del med at få folk til at
gå den nye – og for nogle lange – vej
ned til affaldscontainerne. For vi var
godt klar over, vi skulle gøre noget
specielt på grund af den store og
blandede beboersammensætning, vi
har,” siger afdelingsleder Palle Rye.
ADFÆRD OG ARGUMENTER
Den første del blev klaret relativt
enkelt med hjælp fra en rådgivende
ingeniør. Opgaven med rent faktisk
at få beboerne til at sortere i syv
forskellige kategorier og derefter gå

Pilotprojektet i Farum Midtpunkt er i høj grad skabt for at
samle erfaringer, inden resten af den enorme boligafdeling skal
sortere i de syv fraktioner. En af erfaringerne er, at posen til at
sortere metal, plast, pap og papir bør laves om – i dag kan de
fire forskellige typer affald blande sig i bunden af posen.

ned til containerne med det var og
er straks en anden sag. Derfor lagde
drift og beboere ud med en studietur
til et andet stort boligområde i KABfællesskabet, Avedøre Stationsby,
der har samme type containere, som
Farum Midtpunkt valgte.
”Der lærte vi, at det betyder noget
for beboernes lyst og vilje til at sortere, at containerområdet er pænt
og rengjort. Og at beboerne ved,
håndtagene til containerlågene bliver
sprittet af hver morgen,” siger Maiken Kihlberg Nissen, kommunikationsmedarbejder i Farum Midtpunkt.
Palle Rye og Maiken Kihlberg Nissen blev hurtigt klar over, at en studietur ikke var nok til en succesfuld
affaldssortering. Efter en snak med
boligafdelingens eget Teknik- og
Miljøudvalg tog de derfor kontakt

til adfærdseksperterne fra firmaet
Operate.
”De har blandt andet lagt vægt på,
hvordan vores ambassadører kan motivere beboerne ud fra deres interesser – for eksempel huslejekroner eller
miljøet. Det personlige møde mellem
ambassadør og beboer har været essentielt,” siger Palle Rye, inden servicemedarbejder og ambassadør Britt
Justesen supplerer:
”20-30 procent af beboerne har
været miljøbevidste, og mange af
dem havde allerede deres eget sorteringssystem. Over for rigtig mange
har vi brugt økonomien som argument – det kan simpelthen blive dyrt
ikke at sortere, og så stiger huslejen.
Det har folk ikke lyst til, men generelt har de været positive,” siger hun.
Sammen med to andre ambassadø-

FARUM FOR FREMTIDEN
Regeringen har en vision om en
klimaneutral affaldssektor i 2030,
hvor 80 % af plastikaffaldet samtidig skal være fjernet fra forbrændingsanlæggene. Derfor vil den
have danskerne til at sortere affald i 10 fraktioner/kategorier.

8

Farum Midtpunkts nye affaldssortering indeholder syv fraktioner,
men det er fremtidssikret, så beboerne også kan komme af med
tekstil, farligt affald og fødevarekartoner efter en enkel ombygning
af en nuværende container.

Pilotprojektet er udført i tæt samarbejde med Furesø Kommune og
Vestforbrændingen, og sorteringsguider fra kommunen er trykt i
seks forskellige sprog.
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Erik Moesby Nordstrøm og hans kone skiftes til at
tage turen ned til containerne, og det passer dem
fint. ”Så får man også lige rørt benene,” som han
siger.

rer har Britt Justesen delt startpakker ud til de tre blokke og talt med
hver husstand om den nye affaldssortering.
”Kun én ud af de 185 boliger i pilotprojektet ville ikke være med og tage
imod startpakken,” lyder resultatet
fra Britt Justesen.
Siden projektets start har Operate
både interviewet beboere, observeret
dem på turen fra bolig til affaldscontainere og sendt spørgeskemaer
rundt. På baggrund af de mange
oplysninger udvikler og implementerer de nu adfærdsindsatser, der skal
gøre det nemmere, enklere og mere
intuitivt for beboerne af sortere og
komme ned med affaldet i de rigtige
containere.
”MÅ VI IKKE OGSÅ VÆRE MED?”
Tilbage på ejendomskontoret tror
Erik Moesby Nordstrøm, at Britt Justesen og de to andre ambassadører
har været med til at skabe et grundlag for en generel snak om affaldssortering i en af de største boligafdelinger i KAB-fællesskabet.
”Vi har fået en dialog i vores blok,
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Med pilotprojektet skal Erik Moesby Nordstrøm nu sortere affaldet i plast, glas, papir,
pap, madaffald, metal og restaffald.

og folk ved, hvem vi (pilotprojektet,
red.) er. Nu kommer folk og spørger
’må vi ikke komme over med vores
affald i jeres containere, for vi vil så
gerne sortere?’,” siger Erik Moesby
Nordstrøm.
Hver gang giver han dog afslag på
de gode intentioner, for det vil give
misvisende data fra pilotprojektet og
gøre udrulningen til resten af Farum
Midtpunkt mindre effektiv.
”Men det er jo dialogen, der skal til
for at motivere beboerne. Man skal
kunne se en fordel ved det, man skal
kunne se, man gør noget gavnligt,
og jeg håber da, at kommunen på et
tidspunkt vil give et skulderklap til
hele beboergruppen i pilotprojektet,
for så vil resten af Farum Midtpunkt se, at der er nogen, der lægger
mærke til, hvad vi gør,” siger Erik
Moesby Nordstrøm.
Efter planen ligger en endelig rapport med erfaringer fra beboernes
affaldssortering og -vaner klar fra
Operate, inden året er omme. Derefter bliver den nye affaldssortering
rullet ud til de resterende 24 blokke i
Farum Midtpunkt.

TEKNIK- OG
MILJØUDVALGET
Da Furesø Kommunes affaldsdirektiv fra december
2018 lå klar, var Teknikog Miljøudvalget i Farum
Midtpunkt hurtige til at få
affaldssortering på dagsordenen i boligafdelingen.
”Med pilotprojektet kan vi
finde og sætte fokus på de
ting, der virker, og de ting,
der ikke virker, ved den
nye affaldssortering. Det
vil være vanvittigt at rulle
det ud i på én gang,” siger
Hans Laustsen, medlem af
Farum Midtpunkts Teknikog Miljøudvalg.
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BOLIGAFTALEN SVIGTER

DE UDSATTE BOLIGOMRÅDER

”

Den nye boligaftale har givet milliarder til almene renoveringer, men – i modsætning
til tidligere – meget lidt til boligsocialt arbejde. Det giver ikke mening at droppe de
forebyggende indsatser i udsatte boligområder, mener Mikkel Warming, tidligere chef
for de boligsociale indsatser i KAB.

I

den almene branche kunne man
næsten ikke få armene ned af begejstring, da det blev offentliggjort,
at der i den nye boligaftale er afsat
30 mia. af Landsbyggefondens (LBF)
midler til almene renoveringer. For det
er tiltrængt.
Men guldmønten har en bagside – de
mange helhedsplaner i udsatte boligområder bliver beskåret voldsomt.
Det er primært kun de 30 boligafdelinger på landsplan – heraf 4 i KABfællesskabet – der allerede er på den
såkaldte ghettoliste, der får støtte til
boligsociale indsatser via parallelsamfundspakken. De udsatte boligområder,
der ligger lige under listen, får ingen
eller meget begrænset støtte.

Det kan få alvorlige konsekvenser,
mener Mikkel Warming, der frem til
1. september var chef for de boligsociale indsatser i KAB.
DER KOMMER EN STORM
Mikkel Warming er bekymret for, at
de gode resultater, der er opnået i de
udsatte boligområder, måske bliver
rullet tilbage.
”Der kommer en storm udefra. Den
økonomiske krise, vi står overfor nu,
kombineret med at der skrues ned
for de boligsociale indsatser… det
kan betyde, at boligområder, der var
i fremgang, faktisk går tilbage. Det er
ubærligt frustrerende, at man drosler
så drastisk ned på det boligsociale

Det er ubærligt
frustrerende, at man
drosler så drastisk ned
på det boligsociale
arbejde i områder,
hvor det har virket.
Områder som ligger
lige under ghettolisten.
Formålet er vel for
pokker at forhindre,
at de kommer på
listen. Så skal man
da netop sørge for,
der er forebyggende
indsatser.
- Mikkel Warming

TOMMY LAURSEN, LEDER AF CENTER FOR BORGERTRYGHED I KØBENHAVNS POLITI:
Københavns Politi ser
boligsociale indsatser
som en af nøglerne til
positiv udvikling i de
udsatte boligområder
”Samarbejdet omkring
boligsociale indsatser er et kerneområde for vores nærpolitiarbejde i
udsatte boligområder. Vi har et godt
og tæt samarbejde med en lang række
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partnere fra kommunen til boligselskaber, tryghedspartnere og andre lokale
aktører og ildsjæle. Helhedsplanerne
er afgørende for vores kriminalitetsforebyggende arbejde og tryghedsskabende indsats. Det har i vores øjne
medvirket til at give en højere tryghed
blandt beboerne de senere år i alle udsatte områder i København.
Dialogen med borgerne er afgørende

for os. Her er de boligsociale indsatser
med til at bygge bro mellem borgerne
og os som myndighed. Det gode arbejde i forhold til det sociale miljø i områderne er desuden med til at fremme
den positive udvikling for trygge og
velfungerende miljøer. Det fastholder
og tiltrækker gode kræfter.”
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KORT: BOLIGAFTALEN OG DET BOLIGSOCIALE
Hidtil har boligaftalerne fra Christiansborg indeholdt midler fra Landsbyggefonden til boligsociale indsatser. I
perioden 2016-2020 var beløbet 240

millioner årligt på landsplan.
Fra 2018 blev midlerne flyttet over i
den såkaldte parallelsamfundspakke.
Udover at midlerne blev reduceret til

140 mio. kr., betyder det også, at det
stort set kun er boligafdelinger på
den såkaldte ghettoliste, der får del i
midlerne.

GUNVOR CHRISTENSEN, CHEFANALYTIKER I VIVE
(DET NATIONALE FORSKNINGS- OG ANALYSECENTER FOR VELFÆRD):
Beboerne lades i
stikken. De nuværende helhedsplaner dækker jo et
reelt behov. Og når
nogle boligområder slet ikke får midler til en fortsat indsats, kan det be-

tyde, at beboerne lades i stikken. Det
kan blive et stort problem. Vi har haft
en periode med en god udvikling,
men boligsocialt arbejde er netop et
meget langt, sejt træk.
Noget af det, de boligsociale medarbejdere er gode til, er opsøgende

arbejde. Det er rigtig dyrt, og jeg
frygter, det spares væk i de boligområder, der får beskåret deres midler.
Det kan betyde, at man ikke når de
meget udsatte borgere, der så at
sige ikke bare dukker op i butikken
af sig selv.

arbejde i områder, hvor det har
virket. Områder, som ligger lige
under ghettolisten. Formålet er vel
for pokker at forhindre, at de kommer
på listen. Så skal man da netop sørge
for, der er forebyggende indsatser,”
konstaterer Mikkel Warming.

via LBF. For man kan mene, det er
en samfundsopgave at løfte udsatte
borgere og boligområder,” siger Jens
Elmelund, adm. direktør i KAB og
tilføjer:
”Men det vil være klogt at inddrage
boligorganisationerne i løsningen.”

DET KOMMUNALE ANSVAR
Argumentet for at trække finansieringen af de boligsociale helhedsplaner
ud af LBF er, at det boligsociale arbejde er et kommunalt ansvar.
”Det er måske meget rimeligt, at
kommunerne tager et ansvar – også
økonomisk. Så det bliver skattekroner, der er bag de boligsociale indsatser og ikke lejernes egne penge

MYNDIGHEDSTRUSLEN
Mikkel Warming er enig i, at kommunerne ikke kan løfte opgaven alene.
”De boligsociale medarbejdere kan
noget netop ved ikke at være kommunalt ansat,” siger Mikkel Warming og
uddyber:
”De udgør ikke en ’myndighedstrussel’ og kan komme tæt på beboerne, fordi de udspringer af beboer-

demokratiet. De er katalysatorer for
et meget tæt samarbejde med politi,
SSP, lokale institutioner og beboernetværk. De gør en forskel, fordi de
ikke tænker i enkeltprojekter, men
i hele området. Derfor kan kommunerne ikke bare overtage, selvom vi
selvfølgelig håber, de vil steppe op og
bidrage.”
KAB er nu i dialog med kommunerne og arbejder på højtryk på at bevare så mange boligsociale indsatser
som muligt.
Læs også artiklen på næste side om
helhedsplanen i Høje Gladsaxe –
der ikke har fået midler fra LBF til
at fortsætte.

METTE DYBKJÆR, LEDER AF SOCIAL BALANCE, GLADSAXE KOMMUNE:
Boligorganisationerne, de lokale afdelinger, lokalpolitiet og
Gladsaxe Kommune
samarbejder om at
løfte Høje Gladsaxe til
at blive et attraktivt boligområde. Vi
har indgået en strategisk aftale, som
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løber helt frem til 2030, og den boligsociale helhedsplan har været en
aktiv spiller i at få aftalen realiseret.
Vi håber derfor, at vi, selvom der ikke
kommer en ny boligsocial helhedsplan støttet af Landsbyggefonden,
kan fortsætte det gode samarbejde.
For vores udgangspunkt er, at hvis vi

skal lykkes, skal vi gøre det sammen.
Vi skal hver især bidrage med det, vi
er bedst til, spille hinanden bedre og
gøre det, som ingen af os kan alene.
Boligorganisationer, det lokale beboerdemokrati kan noget og kommunen kan noget andet. Sammen kan vi
noget mere.
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VORES HG
Den nuværende helhedsplan for Høje
Gladsaxe er den tredje og startede i
2017. Planen løber ud i 2021, og der er
ikke afsat midler i Landsbyggefonden
til at fortsætte arbejdet. Det er uvist
om, og i givet fald i hvilket omfang aktiviteterne kan fortsætte. Se mere på
www.voreshg.dk

”
Arbejdet i helhedsplanen handler mere om at gøde jorden, så frøene og lade dem
vokse end at lave kortsigtet brandslukning, når problemerne er opstået,” forklarer
Christine og tilføjer: ”Vi vil jo hellere være landmænd end brandmænd.”
12
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- NÅR VI LYKKES,

ER VI USYNLIGE

Sådan beskriver Christine Bille, leder af Vores HG, deres arbejde. I den
boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe arbejder de med at få andre til at
lykkes: den enkelte beboer, de lokale aktører og hele området. Det er ikke
de enkelte indsatser, som er vigtigst i arbejdet, men metoderne bag.
”Vi arbejder for, at andre lykkes og bliver en
succes. Det kan være de enkelte beboere – som
fx en ung i et lommepengejob eller en gruppe
beboere, som selv arrangerer fælles aktiviteter
på tværs af alder og baggrunde. Det kan også
være lokale aktører – politiets tryghedsindsatser, den kommunale kernedrift eller de lokale
idrætsforeninger. Hvis det lykkedes, så er vi
ofte usynlige – for vi skal understøtte og spille
de andre gode,” fortæller Christine Bille og understreger:
”Derfor gør vi heller aldrig noget for beboerne, men altid med beboerne.”
DE MANGE RESSOURCER
I Vores HG leder de altid aktivt efter ressourcerne – både i den enkelte og i området. Hvor
andre måske ser en beboer, som en der er uden
for arbejdsmarkedet, så ser de en, der kan bidrage til fællesskabet og det gode naboskab.
Eller hvor andre bliver irriteret, fordi der er en,
der brokker sig hele tiden, så ser de i stedet en,
der brænder for noget og har en masse energi.
Alle kan bidrage med noget – nogle gange skal
vi bare hjælpe med at sætte lys på, hvad det er.
”Selvom ingen kan det hele – hverken den enkelte beboer eller de lokale aktører – så kan alle
noget. Og sammen kan vi det hele,” konstaterer
Christine.
FÆLLES LØSNINGER OG NYE MÅDER
Det lokale kendskab giver Christine og hendes
kollegaer mulighed for at koble aktørerne sammen – det kan både være driften, beboergrupper, kommunale aktører og foreninger. Nogle
af de udfordringer, der er, kan ikke løses af én
part alene. Derfor arbejder man i Vores HG
med at skabe rammer for de fælles løsninger på

nye måder og med andre aktører.
FOKU
S
Det giver også mulighed for at
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lave indsatser med flere formål på
NE D S
K ÆR L
IN G
én gang fortæller Christine.
”Vi kan have et kriminalpræventivt formål med, at børn og
unge har et aktivt fritidsliv, og det
gavner samtidig de lokale foreninger, som får
flere medlemmer – og deres aktiviteter skaber
så tryghed, fordi der er øget positiv aktivitet på
fællesarealerne.”
LANDMAND ELLER BRANDMAND?
Selvom de boligsociale helhedsplaner er midlertidige, så er det samtidig det lange seje træk,
som er afgørende for at skabe forandringerne.
”Det nemmeste er selv at sætte gang i en
masse aktiviteter. Men det er en kortsigtet
løsning. Det tager længere tid at finde de fælles
løsninger eller understøtte beboerne i selv at
lykkes. Det giver til gengæld ejerskab og motivation hos beboerne og gør, at det lykkes på den
lange bane,” siger Christine.
I stedet for at de bruger tid på at lave én aktivitet, kan de bruge den samme tid på at understøtte fem beboere til at lave fem forskellige
aktiviteter. Samtidig får beboerne en succesoplevelse ved, at de selv kan – og får lyst til at gøre
det igen, og denne gang få naboen med. På den
måde fortsætter aktiviteterne.
”Arbejdet i helhedsplanen handler mere om
at gøde jorden, så frøene og lade dem vokse
end at lave kortsigtet brandslukning, når problemerne er opstået,” forklarer Christine og
tilføjer:
”Vi vil jo hellere være landmænd end brandmænd.”
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LOKALPOLITIET:

HELHEDSPLANERNE GØR EN FORSKEL
I Høje Gladsaxe har lokalpolitiet og den boligsociale helhedsplan
– Vores HG – et tæt samarbejde. Til gavn for både politi og beboere.
”Mormor… mormor… vil du ikke tage
et billede af mig?”
Mathias stikker stolt hænderne
frem mod sin mormor. Omkring
hans håndled sidder et sæt håndjern.
Helt ægte håndjern. Bag Mathias
smiler en uniformeret lokalbetjent,
og straks efter billedet er taget, løber
Mathias tilbage for også at prøve en
skudsikker vest og sidde i politivognen.
Det er en helt almindelig mandag,
og lokalpolitiet stiller op til spørgsmål og fodbold i Høje Gladsaxe, som
de gør hver mandag i sommerferien.
Det er arrangereret i samarbejde
med Vores HG – den boligsociale
helhedsplan i Høje Gladsaxe. Et samarbejde som både beboere, medarbejdere og politi værdsætter.
SAMARBEJDE OM TRYGHED
”Vi vil gerne i dialog med borgerne,
så de lærer os at kende og ikke kun
møder os, når der er blå blink og
gang i gaden,” fortæller politikommissær Klaus Børnig Mortensen og
tilføjer:
14

”Og vi bliver taget godt imod.”
Klaus Børnig og hans kollegaer
har et tæt samarbejde med medarbejderne i flere boligsociale helhedsplaner. Og det gør en forskel, mener
politikommissæren.
”Medarbejderne i Vores HG kender området og beboerne. Vi læser
døgnrapporterne. Så sammen har vi
et godt overblik og kan rykke hurtigt, hvis der sker noget,” konstaterer
Klaus Børnig.
Politikommissæren vurderer, at
omkring 75 % af de fora, der arbejder
med tryghed i området, faciliteres
af Vores HG. Ifølge ham er der stor
forskel på at arbejde i et boligområde
med og et uden helhedsplan.
”Med helhedsplanerne er vi tættere
på løsninger og har en mere stabil
indsats. Jeg håber, at de aktiviteter,
vi har sat i gang sammen med Vores
HG, kan fortsættes i en eller anden
form. Også hvis Vores HG ikke eksisterer længere,” siger Klaus Børnig og
kigger ud over pladsen, hvor børn og
unge stimler sammen om politivognen, mens forældrene ser på.

STYRKET SAMMENHOLD
Lotte Grandjean, der har boet i Høje
Gladsaxe i 25 år, er enig: Vores HG
gør noget godt for Høje Gladsaxe.
I dag har Lotte børnebørnene med
nede ved politibilen. Selv plejer
hun at komme i en krea-gruppe i
beboerhuset.
”Der er kommet mere
sammenhold, efter Vores HG er
startet. Beboerne har taget ejerskab
over området, der er flere aktiviteter,
og vi kommer hinanden mere ved,”
fortæller Lotte.
Henne ved politivognen er to
unge fyre dukket op. Malek og Jusef
kender tilsyneladende de lokale
betjente. De poserer gerne ved
politivognen, mens de hårdnakket
påstår, at de til hver en tid kan banke
politiet… i fodbold.
Læs også artiklen om de
boligsociale helhedsplaner
på de foregående sider
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BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER
Boligorganisationerne i KAB-fællesskabet har del i 14 helhedsplaner,
hvoraf de 8 administreres af KAB.
4 af helhedsplanerne er i boligområder, der er på den såkaldte ’ghettoliste’ og kan derfor forsættes i endnu
en 4-årig periode. De øvrige beskæres
kraftigt eller får slet ingen støtte fra
Landsbyggefonden.
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TÆTTERE PÅ
DEN LOKALE

PULS
K

AB's bestyrelse vedtog
pejlemærker i en ny kundeservicestrategi den 16. juni
2020. Centralt i justeringen
er en sammenlægning af to stillinger
i betjeningen af boligorganisationer,
der størrelsesmæssigt er egnet til
det. Kundechef og driftschef samles
i én stilling – en kundechef, som sidder lokalt. Kundechefen varetager
den daglige og strategiske ledelse
af boligorganisationen i alle forhold
– bistået af lokale serviceledere og
driftsledere og med støtte fra en
styrket Driftssupport-afdeling, alle
de faglige afdelinger i KAB-Huset og
direktionen.
Intentionerne bag den nye struktur modtages positivt i Glostrup
Ejendomsselskab.
”For mig fremstår det som en forenkling. Det vil give en arbejdsgang
og en kommandovej, som er en lille
smule nemmere. Vi er trygge ved, at
der nok skal være en god forbindelse
til KAB-Huset. Det her med, at der
er fod på det lokale og fingeren på
pulsen i forhold til, hvad der sker her.
Det er vigtigt for os,” siger David
Nielsen-Ourø, formand for Glostrup
Ejendomsselskab.
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Han ser frem til at høre mere om den
nye struktur og drøfte mulighederne
med de øvrige medlemmer af selskabets bestyrelse.
NYE PEJLEMÆRKER I
SERVICEKULTUREN
En af hovedarkitekterne bag de nye
– og lidt enklere – linjer i organisationen er Sanne Kjær, kundedirektør
i KAB.
”Vi vil gerne skabe en mere overskuelig struktur med enklere ledelseslag og fokus på kendskabet til og
den lokale forankring i den enkelte
boligorganisation og lokale drift. Det
vil flere kunder kunne få glæde af. Vi
vil også arbejde målrettet med vores
servicekultur ud fra pejlemærker
som nærvær, ordentlighed og kvalitet til tiden. Kunden skal opleve, at
der er reel plads til forskellighed, og
at KAB bliver bedre til at forstå de
enkelte boligafdelinger og deres udfordringer,” forklarer hun.
Princippet med en lokalt placeret
leder er testet med succes i tre selskaber i KAB-fællesskabet i form af
den såkaldte ’områdechef-model’.
Det har vist sig, at den tætte daglige
ledelse skaber et stort nærvær til

KAB vil rykke tættere på
kunderne. Som noget nyt
vil mange af kundecheferne
få base lokalt. Fokus i en
ny kundeservicestrategi er
nærvær, plads til forskellighed
og kvalitet i betjeningen af hver
enkelt kunde.

boligorganisationen og afdelingerne,
foruden mulighed for en tættere relation til kommunen.
EN BEVÆGELSE I
TRIT MED KUNDERNE
For den enkelte boligorganisation og
kunde vil ændringerne ske gradvist
og over en årrække. Det er de enkelte
organisationer, der beslutter om,
man vil gå over på den nye model.
”Det er en bevægelse, vi har sat
i gang, og vi håber selvfølgelig, at
mange boligorganisationer vil se
gode muligheder i den nye struktur.
Flere har allerede meldt positivt
tilbage. For andre er der brug for en
tilpasning til de lokale forhold. Nogle
boligorganisationer har lige fået ny
kundechef eller driftschef. Her giver
det ikke lige mening at ændre strukturen nu. I den kommende dialog vil
vi derfor have fokus på den enkelte
kundes ønsker og behov,” siger kundedirektøren, der også understreger,
at ingen medarbejdere afskediges
som følge af organisationsændringen. Der bliver skabt flere spændende jobs og udviklingsmuligheder
for den enkelte.
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ÉN BOLIGORGANISATION
– ÉT KUNDECENTER
DET STORE TEAM I KAB

DET NÆRE TEAM I KAB

Driftsupport

Byggeri

Kurser &
Boligsocialt

LOKALT SERVICEKONTOR/
EJENDOMSKONTOR

Økonomi

Kundechef

Glostrup
Ejendomsselskab

Kontorassistenter

Indkøb

Serviceleder

Kommunikation

Sekretær

Servicemedarbejdere

IT

KR
KR

Udlejning

Teknik

KR

Husleje

Energi

Jura
HR

Den lokale service styrkes med en lokalt
placeret kundechef, der arbejder tæt sammen med det nære team i KAB og supporteres af det store team med KAB’s centerog stabsfunktioner. Her med Glostrup
Ejendomsselskab som eksempel.
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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.

DET FØRSTE ELEMENTBYGGERI: HERLEVHUSE

KONGELIGT VISIT HOS
PENSIONEREDE SYGEPLEJERSKER
KAB var med til at opføre Sygeplejerskernes Hus, og
ved indvielsen maj 1932 kom der fornemme gæster:
Kong Christian den 10. og hans hustru dronning
Alexandrine (th. i billedet).
Boligerne var til pensionerede sygeplejersker, der
pr. definition var enlige, fordi en sygeplejerske ikke
måtte arbejde på hospitalet, hvis hun var gift. Derudover havde de pligt til at bo på hospitalet, indtil
de gik på pension. Når de forlod arbejdsmarkedet,
havde de ofte levet på hospitalet , siden de var elever, og mange havde ingen steder at flytte hen.

I 1949 købte SAB en byggegrund i Herlev – deres
første uden for Københavns Kommune. Her ville
man eksperimentere med landets første elementbyggeri, der skulle fungere som ”generalprøve”
for Bellahøj. Det blev til 151 enkelthuse, 134
kædehuse og 2 bygninger med i alt 10 butikker.

RETTELSE: DER VAR OGSÅ KVINDER I HERREVÆRELSET

I jubilæumsnummeret af KAB indblik skrev vi, at der ingen kvinder var i
KAB’s første bestyrelse. Tidligere direktør i KAB, Jørgen Nue Møller, har
imidlertid gjort os klogere. Der var faktisk to: Carla Meyer, forkvinde i De
danske Husmoderforeninger, og Elna Munch, medlem af Rigsdagen.

ENGBRYDEPARKEN - EN TRUMF INDEN FOR BOLIGBYGGERIET
Ved en stor boligudstilling i Forum i
1952 får KAB opført en stand, hvor
det ypperste inden for de nye tendenser bliver udstillet. Bl.a. Glostrup
Ejendomsselskabs helt nye afdeling,
Engbrydeparken, fra samme år. Meget,
meget moderne.

EN KRISTEN RESTAURANT
I 1971 køber KAB Grundtvigs
Hus af det grundtvigske Kirkeligt
Samfund. Bygningen indeholdt
bl.a. en stor sal, der var blevet
brugt til dansesal og restaurant
– det vi i dag kalder Billedsalen.
Her omkring 1908, da der stadig
var restaurant, og du for 1,35 kr.
kunne deltage i frokostbordet.
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Jens og Ellens foretrukne rum er
vinterhaven, hvor der er fuld knald på
lyset. Vinterhaverne er ikke isoleret,
men opvarmes passivt af solen gennem de store termoruder.

NORDISKE BOLIGER MED
VINTERHAVE OG GALLERI
Hos Jens og Ellen Jørgensen
er begejstringen stor. De bor
i en af de attraktive boliger
i Ellebo i Ballerup, der er
renoveret efter et projekt,
som vandt en international
arkitektkonkurrence om
bæredygtig renovering i
Norden.

KAB indblik nr. 3 september 2020

F

orvandlingen er enorm.
En nedslidt boligblok fra
1960’erne – opgraderet med
pastelfarvet facade i 1990’erne
– er nu omdannet til et moderne hus
med potentiale til en havnefrontsbeliggenhed. Boligafdelingen Ellebo
i Ballerup Ejendomsselskab var det
danske byggeri i arkitektkonkurrencen Nordic Built, som løb af stablen
i 2013, og hvor den britiske arkitekt
Adam Khan vandt med sit projekt for
Ellebo. Siden er projektet realiseret,

men kun i en af de fire af boligafdelingens blokke – det vender vi tilbage til.
Mest markant er husets nordvendte
facade, hvor de nye, påbyggede altanrum – eller med arkitektens ord, gallerier – giver huset liv og stil.
På 2. sal lander en af husets nye
elevatorer i galleriet hos Jens og Ellen
Jørgensen, der har sagt ja til at vise
deres bolig frem. Ægteparret er henholdsvis 86 og 88 år og har været gift i
61 år. De har boet i Ellebo siden 1964,
hvor bebyggelsen blev opført. Men
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ikke i den samme bolig.
”Vi startede i en 2½-værelses og
flyttede til en 4-værelses, da vi fik
børn. Senere fik Ellen problemer med
lungerne, og vi flyttede til en stuelejlighed, og endelig videre til denne,”
forklarer Jens Jørgensen.
Jens er oprindelig uddannet mejerist, men størstedelen af arbejdslivet
har han lagt i medicinalvirksomheden Lundbeck, mens Ellen har været
hjemmegående.
VINTERHAVER LUKKER SOLEN IND
Ægteparret stortrives i den nye bolig, som er på tre værelser. På turen
gennem lejligheden passerer vi det
nyrenoverede køkken og et nyt og
større badeværelse. I de to stuer og
soveværelset er der ikke ændret det
store, men bag væggene ligger nye installationer og mekanisk ventilation.
Rundturen slutter i det, der ubetinget
er blevet parrets foretrukne rum –
vinterhaven på husets sydside. Det er
de gamle altaner, som er udvidet til
cirka dobbelt størrelse og omdannet
til vinterhaver.
”Vi sidder her fra morgen til aften.
Nyder solen og luften. Om vinteren er

det særlig dejligt, fordi her er så lyst
med de store vinduer,” siger Ellen.
Generelt mærker det ældre par
også, at huset er forsynet med nye
facader – og ikke mindst isoleringen,
som holder på varmen og dæmper
lydene.
”Jeg kan godt lide mennesker omkring mig, men jeg kan ikke fordrage
de unges musik. Man kan også tage
et ærligt skænderi, uden at naboerne
hører det,” konstaterer Ellen med et
smil.

på en anke ved det ellers så gode hus.
”Når det regner, så sjasker vandet
ned langs de her mellemrum mellem betonpladerne, og oversvømmer
nærmest gulvet på vores altanområde.
Det er ærgerligt.”
Galleriernes overdækning kan give
indtryk af, at der er bedre ly for vejr og
vind, men der er tale om en udendørs
konstruktion, hvor regnen derfor kan
trænge ind – præcis som på en almindelig altan, oplyser projektlederen
med ansvar for sagen.

NABOKONTAKT I GALLERIERNE
Tilbage ved indgangen i galleriet kaster Jens et blik henad naborækken:
”Naboen længere henne hilser vi på
hver morgen, før de tager på arbejde.
Det er meget hyggeligt. Men der er
også naboer, vi sjældent ser.”
Foran huset myldrer håndværkerne
rundt og arbejder på naboblokken,
som også er ved at blive renoveret.
”Altanen her er rigtig dejlig, men vi
bruger den ikke så meget, for jeg kan
ikke tåle støvet. Om eftermiddagen,
når de (håndværkerne, red.) er færdige, sætter vi os herud,” siger Ellen.
Her må Jens lige gøre opmærksom

TO BLOKKE MÅTTE RIVES NED
Jens og Ellen kigger ud over pladsen
foran huset. For få måneder siden
dannede fire blokke et stort, kvadratisk gårdrum. Nu står kun to tilbage.
Projektet for Ellebo stødte ind i svære
problemer kort efter byggestart, fordi
der blev konstateret fejl i fundamenterne i to af blokkene. De stod ikke til
at redde og måtte rives ned. Økonomien i projektet led af samme årsag.
Derfor var der kun råd til at renovere
en blok efter det oprindelige projekt,
mens den indvendige renovering blev
prioriteret i den fjerde blok.
”Her var jo gode forhold og gode
Gallerierne giver nye muligheder for udeliv
og nabosnak henover altanerne.
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naboer. Haven mellem blokkene
var et samlingspunkt. Det er blevet
slået noget i stykker af renoveringen.
Mange af dem, vi kender, er flyttet
til andre steder i Ballerup. Nu er der
kun få tilbage,” siger Jens. Ellen nikker. Hun får dog stadig en sludder
med et par af de gamle naboer, når
de mødes.

DIREKTE TIL NY BOLIG
Mange af beboerne i Ellebo har været genhuset under renoveringen,
som begyndte i 2017 og afsluttes i
november 2020. Det slap Jens og Ellen for.
”Vi kunne heldigvis flytte direkte
hertil fra en af de blokke, som netop
er revet ned,” siger Ellen og Jens supplerer:

”Det var virkelig ikke noget rart syn
at se de to blokke blive revet ned.
Det var godt at komme derfra og få
en god bolig her. Børnene hjalp os
med at flytte, og flyttefirmaet fungerede helt perfekt.”
De to mistede blokke erstattes
over de kommende år af et nybyggeriprojekt med blandede boligtyper
og fortrinsvis tæt-lav bebyggelse.
Som en del af det prisvindende projekt er
huset forsynet med 12
nye penthouselejligheder.
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HER BLOMSTRER
BÅDE PLANTER
OG MENNESKER
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AF MARIANNE SVOLGAARD I FOTO LARS BERTELSEN

”VELKOMMEN!”
Dorte Fuglsang glatter smilende sit
forklæde, hvor havehandskerne stikker op af lommen. Hun står mellem
et væld af krukker med grønne planter, sukkulenter og orkidéer i VOKS’
lille butik i Hedemarken i Albertslund, hvor der sælges bæredygtige
planter og dekorationer.
Er butikken lille, er effekten af indsatsen til gengæld stor.
”Jeg gik derhjemme og blev tosset
af at lave ingenting,” fortæller Dorte,
der har været arbejdsløs i to år. Efter
en arbejdsskade mistede hun sit arbejde på en miljøstation.
”Jeg er så glad for at være her.
Arbejdsmiljøet er uformelt, hensynsfuldt og rummeligt.”
Dorte opsøgte selv butikken og fik
lov til at komme i praktik og siden i
arbejde med løntilskud. Den 8. juni
blev hun fastansat seks timer om
ugen. Hun vil gerne have flere timer,
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og det kan måske blive en realitet en
dag; indtil videre er virksomheden
stadig i en opstartsfase.
”Men det er altid lettere at få job,
når man har job,” som direktøren for
VOKS Benedikte Preuthun Mortensen siger.
Og Dorte er ikke den eneste, der er
kommet videre med VOKS.
ÉN STOR FAMILIE
Siden åbningen i november 2019, har
i alt ni personer været i jobtræning,
praktik eller frivillige i virksomheden, hvoraf to senere er blevet ansat
i VOKS. Ikke så mange som planlagt
pga. coronakrisen.
”Vi har plads til otte praktikanter
ad gangen, men har i øjeblikket kun
fire. Til gengæld har halvdelen af
praktikanterne fået forlænget deres
praktikperiode, fordi det er gået
godt. Det er en stor sejr for dem,”
forklarer Benedikte og fortsætter:

”Nogle er – som Dorte – jobparate,
når de starter her. Andre har tungere
problemer som angst og depression,
og for dem kan det første mål være
at få en struktureret hverdag og blive
trygge ved at indgå i nye, sociale
fællesskaber. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske, når vi
tilrettelægger en praktik.”
Benedikte betegner VOKS som
et arbejdsfællesskab, hvor alle har
samme ret til at byde ind med gode
idéer.
”Vi er nærmest som en familie, og
tidligere praktikanter kommer gerne
tilbage på besøg,” smiler Benedikte.
Dorte nikker.
”Det er så inspirerende at få lov til
at bruge sin kreative side. Det har givet mig et boost at være her, og selvtilliden er vokset. Mine børn siger,
jeg er blomstret helt op.”
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af xxxx / foto Xx

OM VOKS
VOKS er en socialøkonomisk virksomhed beliggende i Boligselskabet AKB,
Albertslunds boligafdeling, Hedemarken. Her holder de til i et tidligere
værksted samt nogle pavilloner. Projektet er udsprunget af ’ABC’, Albertslund Boligsociale Center. Næstformand i Hedemarkens bestyrelse, Stiig
Schønveller, er formand for Fonden
VOKS.
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Virksomheden sælger bæredygtige
planter og dekorationer fra butikken
og har aftaler om leveringer til virksomheder.
For grønt er godt – men kan også være
en belastning for miljøet. Fx udleder en
enkelt rose 1 kg. CO2. Derfor finder du
ingen afskårne blomster, og alle planter er dyrket på gartnerier, der er certificerede til bæredygtig produktion.

Desuden tilbydes tryg arbejdstræning
for personer, der gennem længere tid
har været udenfor arbejdsmarkedet.
VELUX FONDEN har doneret knap 3,5
mio. kr. til at starte virksomheden op.
På sigt skal forretningen løbe rundt i
sig selv.
Se mere på www.voks.nu
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AF ANNETTE SADOLIN I ILLUSTRATION: KAREN SANDAL FOTHERGILL

PÅ BØLGELÆNGDE MED

DE TEKNISKE ANLÆG
KAB tilbyder boligafdelingerne en aftale om CTS-overvågning af de tekniske anlæg, som
giver hidtil usete muligheder for at finde fejl og optimere driften. For eksempel blev CTSsystemet brugt til at løse et ventilations-mysterium på Frederiksberg – og for en del
boligafdelinger er der mulighed for at spare penge.

Mysteriet om ventilationen i Grønlandsgård begynder, da formand for bestyrelsen Mark Watson (th) modtager klager fra
beboerne om, at de kan lugte mados og
cigaretrøg fra nabolejlighederne. Energiog varmekonsulent Jan Ingrisch benytter
CTS-systemet til at løse gåden.

D

e blev ved og ved med at
klage. Og det skulle vise sig,
at de havde ret. En håndfuld
beboere i boligafdelingen
Grønlandsgård i Frederiksberg Forenede Boligselskaber insisterede på,
at der var lugtgener fra naboerne via
et nyinstalleret ventilationsanlæg.
Men klagerne gav ingen mening,
fordi anlægget umiddelbart fungerede, som det skulle. Først da KAB’s
teknikafdeling blev koblet på sagen,
blev mysteriet opklaret. Nøglen til
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opklaring af mysteriet var systemet
CTS – Central Tilstand og Styring.
”På min skærm har jeg fuldt overblik over ventilationssystemet i for
eksempel Grønlandsgård. Online.
Jeg kan se temperaturen på den luft,
der blæses ind og trækkes ud lige nu.
Og jeg kan se historikken i, hvordan
anlægget har kørt i op til fem år tilbage,” siger Jan Ingrisch, energi- og
varmekonsulent i KAB, og drejer sin
skærm, hvor et forløb af tekniske
symboler er kædet sammen og giver
mening for de indviede.
En af dem er netop Jan Ingrisch,
som fik sagen i Grønlandsgård.
NÅLEN I VENTILATIONEN
Han startede med at kontakte den
mest insisterende beboer, som bl.a.
mente at lugte cigaretrøg i indblæsningsluften. Jan fik ham til at notere
præcis, hvornår problemet med lugtgener forekom. Ved at sammenligne
med historikken fra CTS-systemet
kunne han kæde problemet sammen med en alarm i tilknytning til
indblæsningsluften. En alarm, som
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ikke tidligere havde givet anledning
til bekymring, fordi den hurtigt slog
fra af sig selv igen. Alarmen pegede
videre til en periodisk fejl i en frosttermostat, som momentvis stoppede indblæsningsluften og i stedet
trak luft ud af boligerne. Her skete
blandingen med naboernes luft. Når
systemet kort efter startede op igen,
fik beboerne den blandede luft – og
lugten af bl.a. cigaretrøg og mados –
blæst ind.
”Uden CTS-systemet havde vi
ikke fundet den fejl,” konstaterer Jan
Ingrisch, der også kan fortælle, at
problemet herefter var rimelig simpelt at løse med en ny frosttermostat.
Siden har det lokale driftscenter på
Frederiksberg valgt, at i de øvrige boligafdelingerne i området skal CTSsystemet tilknyttes KAB.
BESPARELSER FOR BEBOERNE
Det detaljerede indblik i de tekniske
anlæg, som CTS-systemet giver, kan
også bruges som afsæt for at optimere driften.
”Vi kan i samarbejde med driften

følge vejrkurverne og regulere varme
og ventilation. Det kan fx være, at
der fyres for meget i en ejendom. Der
er ingen tvivl om, at en del boligafdelinger kan spare penge på det her,”
siger Jan Ingrisch, der også understreger, at varmeniveauet må følges
fra sæson til sæson pga. de danske
klimaforhold.
DET HAR VI PRØVET … ELLER
HAR VI?
Nu kan der sidde nogen derude og
tænke: Det har vi prøvet, og det fungerede ikke. CTS er nemlig ikke helt
nyt – heller ikke i KAB-regi. Men der
er en afgørende forskel.
”I dag har KAB en hostingaftale
med en garanti på oppe-tiden og
egen server, hvor alle data bliver
lagret. Der var store tekniske udfordringer med de systemer, som
tidligere blev anvendt, og hver gang
der opstod et problem, måtte driften
tilkalde dyre, eksterne konsulenter. I
dag står vi med et stærkt system og
et stærkt team af tekniske konsulenter som back-up,” siger Jan Ingrisch.
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SÅDAN FUNGERER

CTS-SYSTEMET

KAB-server
samler alle data

Datasky

Afdelingens computer
(Hovedstation)

Understation

Understation

21°
Varmepumpe

Lys

Termometer

HVAD KOSTER DET?
Prisen for at blive tilknyttet KAB’s CTS-system er
5.000-8.000 kr. årligt pr. boligafdeling afhængig af
antallet af varmecentraler i afdelingen. Prisen bliver
billigere efterhånden, som flere og flere tilslutter
sig, og justeres derfor løbende ned for alle deltagerne. Foreløbig er 60 boligafdelinger i KAB-fællesskabet med i CTS-systemet.
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Pumpe

Varmtvandsbeholder

Ventilation

Blandesløjfe

Central Tilstand og Styring (CTS) er et
system til at fjernovervåge tekniske
anlæg såsom varmecentraler og
ventilationsanlæg.
CTS-systemet kræver, at der sættes
fysiske følere på de rør/komponenter,
man vil måle på. Fra følerne trækkes
ledninger til et skab, hvor de kobles
til en understation (lille computer).
Understationerne kobles alle til en
hovedstation – og videre til en server
i KAB. Alle med adgang kan tilgå data
på hovedstationen via netværk.
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AF REDAKTIONEN I FOTO: PRIVAT

CORONANEDLUKNING

VISTE NYE SIDER AF

fællesskabet

Corona, corona, corona. Virussen er blevet en fast del af vores dagligdag på den ene eller
anden måde, og vi gør mange ting på nye måder. Men selv om Danmark lukkede ned i midten
af marts fortsatte fællesskaberne ude i boligafdelingerne. Vi bringer her nogle eksempler.

GÅRDSANG IMOD ENSOMHED
To uger efter nedlukningen af Danmark fik alle ansatte
i KAB-fællesskabet grønt lys til at bruge overskydende
arbejdstid til hjælp i boligområderne.
Den mulighed tog blandt andre seniorkoordinator
i Husum Vænges ældreboliger Jeanette Christiansen
imod. Sammen med musiker Lars Grand sprang hun ud
som gårdsanger for boligafdelingens 250 beboere, der
alle er pensionister.
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”Alt er jo lukket ned i Husum Vænge, der udelukkende
består af ældreboliger. Klubber, aktiviteter, arrangementer og mine beboerbesøg. Jeg ved, der er rigtig mange
beboere, som sidder alene og er ekstra nervøse for at gå
ud. Og mange får ikke nogen besøg. Men de er glade for
sang, så jeg tænkte over, hvordan jeg kunne sprede lidt
glæde, der samtidig var coronasikkert,” lød det fra Jeanette Christiansen.
KAB indblik nr. 3 september 2020

VERDENS HØJESTE BANKO
Der var mange ting, der kunne være gået galt – alt fra
vejret til tekniske problemer – men det gik som smurt, da
Lundtoftegade holdt altanbanko den 4. april.
”Lige pludselig blev en masse mennesker aktiveret.
Mange beboere og hele lokalområdet har bakket op –
uden dem havde det ikke været muligt,” konstaterede

Søren-Emil, formand for Lundtoftegade, under bankospillet.
Et bankospil, som vi her på redaktionen godt tør udråbe til verdens højeste banko, da det gik fra stueetagen
og helt op til 12. etage.

”TID TIL NÆSTEKÆRLIGHED”
Da nøden var størst, var hjælpen nærmest. De to unge
kvinder Birgül Kuyulu El-Caney og Nabaa Sadoun fra
Høje Gladsaxe viste, at det gamle ordsprog stadig er
både aktuelt og sandt.
Da danskerne hamstrede løs efter statsministerens berømte pressemøde den 11. marts, satte de to kvinder sig
for at sikre dagligvarer til Høje Gladsaxes beboere.
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”Mange af de ældre her går dårligt og har rollator. Vi er
friske og har også bil, så vi kan nå længere væk,” fortalte
Birgül i marts og tilføjede, at de med bilen kan hente medicin og køre efter varer, der er udsolgt i lokalområdet.
”I en tid som denne er næstekærlighed vigtig. Vi skal
hjælpe hinanden – på afstand,” konstaterede Birgül Kuyulu El-Caney.
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Corona presser digitale
fremskridt igennem

S

tore kriser i verdenshistorien har altid givet udviklingen et ekstra skub, og coronakrisen er ingen undtagelse
– heller ikke i KAB-fællesskabet.
Det er projektet ’Digital forandring i
KAB-fællesskabet’ bevis på.
Vi startede med et akut behov for,
at vi alle blev trænet i at holde gode
digitale møder, da det med coronanedlukningen pludselig blev vores
hverdag – at vi kun kunne mødes
digitalt. Projektet skulle også arbejde
med at finde rammerne for at holde
digitale repræsentantskabsmøder
og organisations- og afdelingsbestyrelsesmøder, så de stadig overholder
reglerne i loven, efter coronapande-
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mien lukkede Danmark ned, og selv
små forsamlinger blev forbudt.
”Det har været interessant for
KAB som virksomhed at blive tvunget til at arbejde mere digitalt, for
der er en masse positive gevinster
at høste ved digitale møder,” siger
Sanne Kjær, kundedirektør i KAB.
FLEKSIBILITET OG BALANCE
Et digitalt møde foregår som oftest
foran en computerskærm og igennem programmerne Skype eller
Teams, og hurtigt viste de første
fordele sig – generelt færre møder,
ingen transporttid, møderne er mere
effektive og mødedisciplinen har
også fået en ekstra tand.

”Samtidig har oplevelsen hos
mange været, at vi sagtens kunne
lave vores arbejde, selvom det var
hjemmefra, og vi kun havde virtuel
kontakt med vores kolleger. Men
den helt store gevinst har været en
øget fleksibilitet for medarbejderne.
Mange medarbejdere har aftenmøder med beboerdemokratiet, og
nogle af møderne kan de nu deltage i
fra distancen og dermed få arbejdsdagen til at hænge bedre sammen. Vi
forventer helt klart, at digitale møder får en positiv effekt på balancen
mellem privatliv og arbejdsliv. Og
dermed også mere trivsel, fordi man
kan planlægge sin dag mere hensigtsmæssigt”, siger Sanne Kjær.
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MIMIK OG ØJENKONTAKT
KAN GÅ TABT
De digitale møder kan mange ting,
men en rundspørge i KAB viser også,
at blandt andet det sociale element
mangler, workshops og brainstorming er sværere, og det kan være
nærmest umuligt at aflæse ansigtsudtryk hos de andre mødedeltagere,
når de blot er repræsenteret med et
lille billede på skærmen. Det er især
relevant at kunne se, når dagsordenen byder på vanskelige emner.
”Det kræver også sin mødeleder
at skabe engagement hos alle deltagerne igennem en skærm, så der skal
man være skarp og fokuseret”, lyder
det fra kundedirektøren. Derfor har
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KAB fået lavet en lille film med gode
råd til, hvordan man skaber nærvær i
digitale møder
Udover møder blev digital læring
også koblet på projektet. Et foreløbigt delresultat er, at mange kurser i
fremtiden kommer i form af såkaldte
webinarer igennem Teams. Det vil
komme mange lokaltansatte og beboervalgte til gode.
”Vi håber, at det enkle og nemme
ved at deltage hjemmefra kan tiltrække andre og flere beboere til kurserne. Samtidig kan de lokaltansatte
deltage ude fra ejendomskontorerne”,
siger Sanne Kjær.
Hun understreger igen, at man ikke
skal underkende værdien i at kunne

Ø DE

se hinanden i øjnene.
”Det er ikke planen, at digitale møder skal erstatte alle møder i fremtiden, men de giver mange muligheder.
Der er stor forskel på møder. Nogle
handler om, at man lige hurtigt får
delt noget viden, lagt en praktisk
plan, lavet nogle aftaler etc. Det kan
man ofte godt gøre via et digitalt
møde. Og så er der andre møder,
hvor man skal drøfte svære ting og
finde løsninger sammen, hvor det
ofte vil være en fordel, at man sidder
i samme rum og kan kigge hinanden i
øjnene, aflæse kropssprog osv.”, slutter kundedirektøren.
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AF ANJA BARFOD THORBEK I FOTO: JESPER BLÆSILD

OM 100 ÅR

BOR VI I HULER
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A

lle var enige om, at det var en
flot morgen og en dejlig måde
at starte dagen på, da der var
fernisering på udsmykningen
af KAB-Husets byggehegn.
Selvom den højeste herre i KABfællesskabet, formand John Olsen var
vært, var det langt fra ham, der var
i centrum. Det var derimod kunstnerne – børnene fra 2. klasse på
Oehlenschlægergades Skole/Saxoly
Fritidshjem – og deres værker, der blev
suppleret af kunstnernes egne fremtidsforudsigelser:
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”Om 100 år bor vi i huler, der er nemlig meget mere teknologi og strøm
under jorden.”
”Om 100 år kommer alle til at spise
softice – hver eneste dag – sunde softice.”
”Jeg tror, vi alle sammen bor i slotte
om 100 år.”
”Der er også en mand, der har et
sværd og drikker mega meget benzin.”
”Jeg tror bare, man kan leve af at se
fjernsyn fremover.”
Tegningerne selv skortede heller
ikke på fantasi og ideer til fremtidens

boliger – svævende jetkaninhuse, Joakim Von Ands pengetank, huse i træer,
huse på Mars, en regnbueverden og
palmer overalt i Danmark var bare få
af de mange kreative bud.
Udover de fantasifulde børnetegninger kan man også læse om KAB’s 100
års historie på byggehegnet. Så befinder du dig i nærheden af Enghavevej
81 i København, er det værd at bruge
fem minutter på kunst og oplysning
på byggehegnet foran det fremtidige
KAB-Hus.
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AF GRY ABRAHAMSEN

INVITATION

GRØN FREMTID
– HVER FOR SIG OG SAMMEN

KAB-fællesskabets konference den 24. og 25. oktober
byder i år på minikonference og inspirationsture.
Den årlige konference for KAB-fællesskabet gentænkes
i lyset af corona og består af arrangementer med et begrænset antal deltagere og online tilbud. Beboervalgte
kan glæde sig til to anderledes dage med fokus på bæredygtighed i den sidste weekend af oktober.
MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
Hvordan skaber og udvikler vi en grøn fremtid? Det er
emnet for de to dage, hvor alle interesserede kan få en
større forståelse og indsigt i, hvad bæredygtighed går
ud på, og hvad man kan gøre – hver for sig og sammen.
Det kan være på minikonferencerne med spændende
oplægsholdere, der bliver streamet, så man kan være
med hjemmefra – eller det kan være på inspirationsture
til afdelinger i KAB-fællesskabet, hvor der lige nu sker
spændende, bæredygtige tiltag.

MEDARBEJDERNE GÅR FORREST
Hvis KAB-fællesskabet skal lykkes med at sætte en
bæredygtig dagsorden, må medarbejderne i KAB og de
enkelte boligselskaber går forrest. Op til konferencen
afholder KAB derfor et digitalt arrangement for alle
medarbejderne fredag den 23. oktober. Inden da har
medarbejderne været involveret i at pege på konkrete,
bæredygtige løsninger, som KAB kan arbejde med i de
kommende år. Alt sammen for
at KAB over de kommende
måneder og år kan udKONFERENCEN
brede og udvikle den
FINDER STED DEN
bæredygtige dagsorden i
24. OG 25. OK TOBE
R.
KAB-fællesskabet.
Se mere på
ww w. kab-bolig.d
groenfremtid

k/

VELKOMMEN TIL
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MEDARBEJDER:

BESTYRELSESMEDLEM:

Navn: Salim Saaie
Stilling: Økonomimedarbejder i
Kundecenter C
Alder: 31 år
Startet: 1. juni 2020
Tidligere jobs: selvstændig og
kundeservice i Ikea
Glæder sig til: Jeg glæder mig til at lære det hele og blive
klogere på det økonomiske omkring almene boliger. Jeg
har allerede nu fået en vigtig forståelse af arbejdet med
almene boliger og nogle af de svage beboere, og det giver
arbejdsglæde at kunne støtte op om det.

Navn: Tobias Melander
Afdeling: Herlev Kollegiet
Alder: 26 år
Valgt ind: Juni 2020
Glæder sig til: Jeg glæder
mig til at hjælpe beboerne
med at få det godt og hjælpe
dem med de problemer, de kan have. Så vil
jeg gerne være med til at skabe et godt miljø
og fortsætte den gode linje fra det forrige
formandskab.
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UDVALGTE KURSER 2020
BESTYRELSER

WEBINAR
KAB har nu holdt sit første digitale kursus (webinar),
hvor kursister deltog fra egen pc derhjemme. Kurset var
for nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Det gik
godt, men der er bestemt plads til forbedringer, og feedback fra deltagerne har gjort os klogere på, hvordan det
kan tilrettelægges bedre.
KAB forventer at udvikle flere webinarer, så både
travle beboervalgte, de der bor i stor afstand fra KAB’s
undervisningslokaler og alle andre interesserede kan
følge med hjemmefra fremfor at møde op i KAB.
Blandt deltagerne til det første webinar var Mette
Lise Rosenberg, formand for AlmenBolig+ afdelingen,
Tunet (Roskilde Boligselskab). Hun giver det følgende
ord med på vejen:
”Jeg var glad, da jeg så at jeg kunne komme på kursus
hjemme via et webinar. Jeg håber, KAB udvikler flere
kurser som webinar, da jeg som alenemor
til tre børn har svært ved at komme til
kurserne i KAB.
Der var ikke så mange på kurset, så
vi havde god mulighed for dialog og
sparring. Der var meget information
om KAB og beboerdemokrati. Jeg
har været i bestyrelsen et år og savnede mere information om, hvad
bestyrelsens rolle er og om årshjul
og deadlines. Et forslag er at dele
fremtidige kurser op i AB+ - beboerdemokrater og almene. En times
møde var rigeligt.”

Kursus "Ny i bestyrelsen".
Mette Lise Rosenberg,
formand, Tunet, Roskilde
Nord Boligselskab
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Konflikthåndtering

Tirsdag den 22. september

ERFA-dag kun for
AlmenBolig+ bestyrelser

Søndag den 4. oktober

Byggeopgaver og
afdelingsbestyrelsens
rolle

Mandag den 5. oktober

Dirigentens rolle

Onsdag den 7. oktober

Studietur for afdelingsbestyrelsesmedlemmer
- Danmark

Fredag den 9. oktober

Ny i bestyrelsen

Onsdag den 4. november

Brug af iPad som
mødeværktøj og kort
introduktion til First
Agenda

Torsdag den 12. november

Nye regler og praksis på
boligområdet

Torsdag den 26. november

Acubiz

Torsdag den 3. december

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

MEDARBEJDERE
Drift og vedligehold i Unik

Mandag den 5. oktober

Unik grundkursus

Torsdag den 8. oktober

Personlig planlægning

Mandag den 19. oktober

Stress og
stresshåndtering –
workshop for AC-ansatte

Mandag den 26. oktober

iSyn

Mandag den 26. oktober

Grundlæggende
varmeteknik

Onsdag den 28. oktober

Førstehjælp, hjertestarter
og brandslukning

Torsdag den 5. november

Udlejningsregler

Mandag den 9. november

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

AF MARIANNE SVOLGAARD
FOTO THOMAS BROLYNG STEEN

MAKKER

FORSKELLIGHED ER EN STYRKE
I det boligsociale
Pernille
team samarbejder
Seeberg,
vi tæt sammen med
boligsocial
afdelingsbestyrelsen.
familiemedarbejder,
Særligt Annette har
Fællesskaberne
et stort kendskab til
(bl.a. Sjælør
boligområdet og viden
Boulevard)
om, hvad der sker.
Samtidigt ser Annette muligheder i det boligsociale arbejde og er med til at tale det op.
Annette har et stort hjerte og respekt for
beboerne – ikke mindst børnene. Derfor har
hun – sammen med resten af bestyrelsen
– også været en god samarbejdspartner, da
vi oprettede en børnebestyrelse på Sjælør
Boulevard. Hun deltager og bakker op om
børnenes beslutninger. Derfor lykkedes det
fx for første gang i mange år at få afholdt en
fastelavnsfest.
Annette er meget engageret og kæmper for
det, hun tror på. Og så er hun ikke bleg for at
sige, hvad hun mener. Det kan jeg godt li’.

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

Jeg har boet her i 32
år, været med i bestyrelsen i 16 og i de
næstformand,
boligsociale indsatser
Sjælør Boulevard
i 12. Helhedsplanerne
har gjort en stor forskel for vores boligafdeling. Før var der en
gruppe af utilpassede unge, der kunne præge
området på en uheldig måde. Nu kan jeg se, at
stort set alle børn og unge går til noget efter
skoletid.
I vores bestyrelse er der udskiftning af
medlemmerne, og derfor er det godt at have
de boligsociale medarbejdere. Det giver kontinuitet i indsatsen. Pernille og jeg er forskellige og har hver vores tilgang til arbejdet. Det
opfatter jeg som en styrke. Netop det, at jeg
er beboervalgt, og Pernille er ansat, giver et
godt udgangspunkt for at arbejde med sociale
tiltag.
Vi har et rigtigt godt samarbejde. Hun får
spændende idéer og er god til at give børnene
og de unge plads. Fx i børnebestyrelsen. Det
er virkelig et godt projekt, hvor de unge lærer
at tage ansvar og arbejde for det, de vil opnå.

Annette
Adelvard,

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

