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Brumleby,
København

Hvor længe har du
boet i Brumleby?
Jeg er vokset op her i
Brumleby, så jeg har
boet her stort set hele
mit liv. Dog har jeg boet
i udlandet i en periode,
og derefter var jeg et
smut forbi Nørrebro og
Vesterbro. Men efter
jeg har fået børn, er jeg
nu vendt tilbage til
Brumleby og
barndomsbyen.
Hvad er det bedste
ved Brumleby?
Det er det at kunne bo
midt i byen og samtidig

have så meget og så
koncentreret natur
omkring sig. Det er lidt to
verdener samlet på ét
sted. Det er en stor og
meget særlig kvalitet, når
man har børn.
Hvilket rum i din bolig
er du mest glad for?
Jeg er mest glad for mit
køkken, men også min
have. Køkkenet fungerer
som et arbejdsrum,
samlingspunktet med
børnene og som et
opholdsrum for hele
familien. Det er det rum,
vi opholder os mest i.

Hvad kan du se fra dit
køkkenvindue?
Min have og dermed hele
Brumlebys historie. Her står
nemlig lindetræer næsten lige
så gamle som Brumleby selv. Og
det er fra mit køkkenvindue, at
jeg kan følge med i fuglelivet og
se, hvordan årstiderne skifter.
Hvilken genstand i din bolig
betyder mest for dig?
Det må være spisebordet, som
jeg selv har tegnet. Det gør det
lidt personligt. Det er ved bordet,
at familien samles, børnene
tegner. Og så er det ved spise
bordet, vi taler sammen –
allesammen.

› Selvom jeg ikke har handlet
her før, er det fantastisk,
at butikken er her. For
butikkerne er med til at
skabe liv i området ‹
LENE NIELSEN, formand, Frederiksholm, karré 3
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DET SKER

Indflytning i tre nye boligafdelinger
FASTE BATTERI
Tæt på centrum og centralt
beliggende ved Københavns
Universitet opfører Bolig
selskabet AKB, København
97 ungdomsboliger, som
en del af en større, blandet
bebyggelse bestående af
familie- og ungdomsboliger.
Ungdomsboligerne indrettes
som 1- og 2-rums boliger med
køkken og bad, og de fleste
af boligerne har hems og
fransk altan. Boligstørrelsen
er ca. 45-48 m2.
Der er forventet indflytning i september 2019.

STØBERIGADE
Som en fortsættelse af kanalbyg
geriet ved Sluseholmen i Køben
havns Sydhavn opfører Boligfor
eningen 3B Støberigade centralt
placeret på Teglholmen.
Støberigade ligger under 5 km
fra Københavns Rådhusplads mod
nord og Valby
Idrætspark
mod syd.
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Boligerne i Støberigade spænder
bredt fra små 1-værelses ungdomsboliger på 39 m² til store
4-værelses boliger på 115 m² og
duplex byhuse i 2 etager på 115 m².
De første beboere flytter ind
den 1. juli 2019.

ASTERS
RÆKKERNE
De to bolig
organisationer,
Boligselskabet
AKB, København
og Samvirkende
Boligselskaber
(SAB), opfører i samarbejde to små boligafdelinger
med rækkehuse centralt placeret på det gamle Grønttorv i Valby.
I Boligselskabet AKB, Københavns afdeling er der
24 rækkehuse, og i SAB’s afdeling er der 25.
Rækkehusene, der opføres af Boligselskabet AKB,
København, udlejes som AlmenBolig+. Det betyder, at
du skal deltage i driften af afdelingen og på den måde
være med til at holde huslejen nede.
SAB’s rækkehuse udlejes som almindelige, almene
familieboliger med tilknyttet driftspersonale.
De første beboere flytter ind den 1. september 2019.
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SKULDERKLAPPET
UNIK GO-LIVE
Nu skal KAB og 3B have fælles Unikplatform. Derfor vil der være lukket for
Unik fra torsdag den 20. juni kl. 16 til
mandag morgen den 24. juni. I dette
tidsrum bliver 3B’s og KAB’s Unik-platforme konverteret til én fælles platform.
I perioden vil KAB vil være lukket for
kundehenvendelser.
Der kan forventes at blive ekstra
travlt på ejendomskontorerne, mens
medarbejderne lærer den nye platform
at kende. Men på sigt vil platformen
gøre mange, daglige opgaver lettere.
Den nye, fælles platform åbner mandag den 24. juni.

SOMMERTIP
– FILM OG SKATTEJAGT
Der kan være langt i mellem dem,
men de gratis aktiviteter findes
stadig. Er du til naturoplevelser,
kan du deltage i geocaching – verdens største skattejagt. Alt, du
skal bruge, er en mobil med en
GPS. Se mere på geocaching.com
Bliver sommeren regnfuld, kan
du hoppe om bord i bibliotekernes
filmarkiv, Filmstriben. Der ligger et hav af gamle som nye film.
Klassikere, danske film, sjove film
og dem, du aldrig har hørt om.
Du skal blot være registreret som
låner i din kommune og oprette
en konto. Se mere på fjernleje.
filmstriben.dk
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Hanne Larsen, formand for Lønstrupgård
i Vanløse, Boligforeningen 3B, giver et
skulderklap til varmemester Steen Sørensen

LØSNINGERNES MAND

S

teen finder altid en løsning på
de udfordringer, der opstår. Det
gælder både på kontoret og ude i
boligerne – hvor han også tager fat
og ikke bare overlader alle de praktiske
opgaver til gårdmændene.
Steen er et venligt og rart menneske og
meget vellidt af beboere og bestyrelse. Den
venlige væremåde kommer til udtryk
på en meget ærlig måde, hvor man
aldrig fornemmer, at den er påtaget.
For os i bestyrelsen er Steen en god
sparringspartner bl.a. omkring økono
mien, som han har helt styr på. Budget
ter gennemskuer han med det samme.
Vi kan kun betegne
samarbejdet med
Steen som meget,
meget fint. Han har
fortjent et ordentligt
skulderklap.

HVEM OG HVORDAN?
Hvis du vil indstille et bestyrelsesmedlem eller en kollega til skulder
klappet, kan du sende dit forslag sammen med en begrundelse til
kommunikation2@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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RENOVERING:

FRA SLEMT
TIL VÆRRE
Fundamentet smuldrede bogstaveligt talt under holdet
bag en kæmpe byggesag i Ballerup. Og de har ikke fast
grund under fødderne endnu. Formand, projektleder og
kundechef giver oplevelser og erfaringer videre

E

t prestigefyldt byggeprojekt udviklede sig til ekstrem
krisehåndtering. Fire boligblokke i Ellebo i Ballerup
Ejendomsselskab stod til en omfattende make-over
med tilbygning af penthouseboliger. Kort efter bygge
start væltede forudsætningerne for projektet, og i dag er de
barske realiteter, at kun én af de fire blokke renoveres efter
den oprindelige plan, en blok renoveres i reduceret
omfang – og bulldozerne er kørt i stilling til at fjerne
to blokke med i alt 124 boliger.
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FAKTA OM ELLEBO-SAGEN
• 284 boliger
• Opført 1963-64
• Renoveringsprojektet ’Ellebo
Gardenroom’ vandt i 2013
arkitektkonkurrencen Nordic
Built Challenge
• Realisering af projektet blev sat
i gang i 2017
• I januar 2018 ændres projektet
til kun at omfatte én blok
• I juni 2019 forventes indflytning
i den renoverede blok – ca. 1½
år forsinket
• I september 2019 begynder
nedrivning af de to blokke med
fejl i fundamenterne
• Nybyggeri på de tomme arealer
forventes tidligst at ske i 2021
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Undervejs i den stormomsuste
sag har formanden Inge Støvring
Petersen, kundechefen Marianne
Vittrup og projektlederen Pernille
Egelund Johansen lagt enorme
mængder af tid og ressourcer i at
finde en farbar vej.
”Som vi siger i byggeafdelingen,
så rummer det her projekt både de
største højdepunkter og de dybeste
lavpunkter,” konstaterer Pernille
Egelund Johansen.
’Ellebo Gardenroom’ var det
eksotiske navn for byggeprojektet,
der vandt en nordisk arkitekt
konkurrence og på forbilledlig vis
skulle opgradere den nedslidte
60’er bebyggelse. Med Landsbygge
fondens støtte blev det i 2017 muligt
at sætte drømmeprojektet i gang.
”Vi var helt høje. Juhuuu, vi har
vundet, og vi skal bygge det her,”
siger Inge Støvring Petersen med
falset stemme, som straks efter
daler til normalt toneleje:
”Så startede bøvlet.”
Bøvlet tager fart
Til bøvlet hører asbest i facadekon
struktionen i de gamle bygninger
og store skævheder i bygningerne

med konsekvenser for mål på de
nye døre og vinduer. Budgetover
skridelserne nåede i løbet af få
måneder over 200 mio. kroner.
I slutningen af 2017 smækkede
Landsbyggefonden kassen i.
Marianne Vittrup tænker tilbage:
”Jeg husker mødet med orga
nisationsbestyrelsen, hvor jeg
skulle give dem beskeden. De var
jo rystede. Vi har været nødt til
at kortslutte sagsgange i KAB og
være meget sikre i vores sag, når vi
skal lægge op til så alvorlige beslut
ninger. Jeg har været imponeret
over, hvor professionelt bestyrelse
og repræsentantskab er gået til den
her sag.”
Inge Støvring Petersen kan
fortælle, at bestyrelsen i Ballerup
Ejendomsselskab altid er lykkes
med at tale sig frem til beslutnin
ger fremfor afstemning.
Rollen som formand i Ellebo har
krævet mere end normalt af hende:
”Det er svært at være 100 %
diplomat i sådan en sag. Jeg har
nok brugt lidt mere af den skrappe
side af mig selv. I bestyrelsen
tænker vi hele tiden på at gøre det
så godt som muligt for beboerne,

Still standing på trods af stormen. Pernille Egelund Johansen, Inge Støvring Petersen og Marianne
Vittrup.
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men en del af beboerne ser det ikke
sådan. Det er ærgerligt.”
Sprækker i fundamentet
For projektet blev konsekvensen
af bøvlet, at der kun var råd til at
renovere en blok. Aftalerne med
entreprenørerne måtte i januar
2018 hæves. Kort efter faldt en
ny bombe. Det viste sig, at der er
alvorlige fejl i de gamle fundamen
ter i to af blokkene. Det var for dyrt
at reparere, derfor var der ikke
andet alternativ end at rive de 124
boliger ned.
”Man tænker, at nu er det så
slemt, som det kan blive – og så
bliver det værre,” konstaterer Inge
Støvring Petersen.
Pernille Egelund understreger:
”Denne her sag viser om nogen,
at de forundersøgelser og registre
ringer, man laver på eksisterende
bygninger, fx miljøundersøgelser og
landinspektørmålinger, skal være
langt, langt mere omfattende.”
I Ellebos tilfælde blev det man
gelfulde kendskab til bygningernes
stand fatalt for byggesagen.
Tidsplanen skrider
Gennem processen er beboerne
blevet budt alt andet end optimale
forhold. Et af de aktuelle hoved
brud er forsinkelser på den blok,
som trods alt renoveres.
Hos kundechefen giver det fru
strationer.
”Jeg blev så vred ved det sidste
møde,” siger hun og slår kuglepen
nen i bordet.
”Endelig troede jeg, at vi kunne
melde indflytningsdatoer ud, og så
blev det lavet om dagen efter. Jeg
var lige ved at sparke til noget.”
Projektlederen forklarer, hvor
for samarbejdet om den ampute
rede renovering er så vanskelig:
”Byggesagen har gentagende
gange været ramt af uforudsete
forhold. Det har drejet sig om
ændringsa rbejder som følge af
KAB indblik nr. 2 juni 2019

konstruktive forhold og miljøfor
hold, forsinkelser af leverancer til
byggepladsen m.m. Gang på gang
har vi måtte justere tidsplanen,
hvilket har påvirket indflytnings
datoerne.”
Ærlig snak
På trods af forholdene har bebo
erne generelt forholdt sig kon
struktivt til sagen.
”Nogle har været genhuset i
over to år, hvor planen var seks
måneder. Og de har først for nylig
fået at vide, hvornår de kan komme
tilbage. Og beboerne i de to blokke,
som skal rives ned, har ventet og
ventet på besked om nedrivnin
gen,” siger Inge Støvring Petersen.
Marianne Vittrup kalder bebo
erne ’fantastisk tålmodige’:
KAB indblik nr. 2 juni 2019

”Vi har lagt vægt på, at udfordrin
ger blev fremlagt åbent og ærligt
for beboerne, derfor er det så
meget desto mere imponerende.”
For både beboere og med
arbejdere har tunnellen været lang,
men de skimter et lys. Ballerup
Ejendomsselskab og Ballerup Kom
mune er i gang med at planlægge et
nyt byggeri på grunden, hvor de to
blokke rives ned. Planen er tæt-lavt
byggeri af række- og havehuse i 2-3
etager.
”Den nye plan udnytter mulig
heden for at bryde karréstruktu
ren, som har en række udfordrin
ger. Set i det perspektiv vil den nye
plan i højere grad opfylde ønsket
om at revitalisere Ellebo,” siger
Pernille Egelund Johansen.

Håndværkerne er ved at lægge sidste
hånd på den ene blok, der renoveres som
oprindeligt planlagt.
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NY BEBOER-APP:

HA’ DIT EJENDOMS
MED I LOMMEN
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BRUG ’MIG OG
MIN BOLIG’

Connie Mankov
kan på mobilen
følge evt. opgaver,
hun har meldt via
beboer-app’en.

Hvis dit boligselskab er
kommet på systemet,
kan du hente app’en,
’Mig og Min Bolig’, i App
Store eller Google Play.
Fra juli 2019 mangler kun Boligselskabet
Friheden, Hvidovre
Boligselskab, 3B, Boligselskabet Roskilde Nord,
Boligselskabet AKB,
Taastrup, Frederiksborg
Boligselskab og Den
Almene Andelsboligforening Eskemosepark at
komme på. De forventes
alle at være med inden
udgangen af 2019.
Læs mere på
www.kab-bolig.dk/app
eller scan koden

KONTOR
KAB indblik nr. 2 juni 2019

En ny beboer-app, ’Mig og Min Bolig’,
er på vej til boligafdelingerne.
Sortemosen og Hækmosen i Herlev
har brugt den siden slutningen af
2018 og ser klare fordele

B

ippelip… En besked tikker ind på Con
nie Mankovs telefon. Der er kommet
svar på den opgave, Connie har meldt
ind til ejendomskontoret via beboerapp’en, ’Mig og Min Bolig’.
”Det bedste er, at det er nemt. Jeg har styr
på alt, der er skrevet omkring opgaven, og kan
følge den via mobilen,” siger Connie Mankov,
der er formand for Hækmosen og Boligselska
bet AKB, Herlev.
Som nabo til ejendomskontoret stikker
Connie ofte hovedet ind for en snak, men alle
opgaver i boligen melder hun via ’Mig og Min
Bolig’. Udover den klare fordel at kunne følge
en opgave fra start til slut på mobilen, kan hun
nemlig også melde opgaver ind, når det pas
ser hende. Opdager Connie søndag aften, at
toilettet løber, kan hun melde det ind med det
samme – ganske uafhængigt af åbningstider
på ejendomskontoret.

Skeptiske i starten
På ejendomskontoret tikker opgaver fra ’Mig
og Min Bolig’ automatisk ind i det nye drifts
system, iOpgaver.
”Vi starter hver morgen med at gå ind og
tjekke, hvilke opgaver der er meldt ind af be
boerne. Så fordeler vi dem blandt medarbej
derne,” forklarer driftsleder Allan Andersen,
der anslår, de får tre-fire opgaver via beboerapp’en om dagen.
”Vi har jo mobilen med overalt, så selvom
vi fx skal til møde ude i byen, følger vi løbende
nye opgaver og fordeler dem med det samme,”
siger han og fortsætter:
”Vores kollegaer var skeptiske i star
ten, men nu er de overbeviste om forde
lene. Og jeg synes, det er fantastisk.”
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Formænd og driftspersonale (fra venstre Henrik Christensen,
Flemming Opager, Connie Mankov og Allan Andersen) i Herlev er
enige om, at beboer-app’en giver mange fordele.

Let og fleksibelt
Servicemedarbejder Thomas
Michelsen stikker netop hovedet
ind på kontoret og bekræfter sin
chef:
”Man skal sætte sig ind i det
og huske at tjekke mobilen. Men
det er bedre end før, hvor vi havde
opgavesedler liggende, der skulle
udfyldes. Og vi har let ved at over
tage opgaver fra hinanden ved fx
sygdom, for vi har alle adgang til
det samme.”
Driftslederassistent Flemming
Opager nikker. De nye systemer
giver stor fleksibilitet for både be
boere, medarbejdere og ledere.
”Når vi går ude i området,
møder vi ofte beboere, der har en
opgave til os. Før i tiden måtte vi
stå og skrive sedler og oprette sa
gen i systemet, når vi kom tilbage
på kontoret. Nu kan vi taste det
direkte ind i iOpgaver på telefonen
på stedet,” fortæller Flemming.
Beboer-app’en virker begge veje.
Har medarbejderne brug for at
sende en besked til alle beboere,
kan den også bruges.
Sten på vejen
Ifølge Lone Skriver, vicedirektør i
KAB, har der været positive reak
tioner på både iOpgaver og beboer-
app. Men der har også v æret
sten på vejen, der har betydet, at
12

Medarbejderne kan se og planlægge alle opgaver på både pc og mobil.

i Opgaver er blevet tilrettet under
vejs. Af ukendte grunde kører det
irriterende langsomt nogle ste
der – der arbejdes på at forbedre
det. Men det er en helt ny måde at
a rbejde på, og det kan mærkes.
”Det er en kæmpe kultur
ændring for de ansatte på ejen
domskontorerne. Det er en helt nye
måde at gøre tingene på, og det er
en udfordring for nogle, fortæller
hun.”
Kampagnechokolade
Omkring 50-60 % af beboerne bru
ger app’en i Hækmosen og Sorte
mosen, og det er meget pænt efter
bare et halvt år. Det er lettere for
beboerne. Men Allan mener også,
det skyldes kampagnematerialet.
”Det virkede godt med både fly
ers til at hænge ved alle beboernes
døre, plakater og chokolade til de,
der kom hurtigt på.”
Henrik Christensen er formand
i Sortemosen og næstformand i
Boligselskabet Sortemosen. Han
har endnu ikke prøvet at bruge
app’en, men er positiv.
”Det virker effektivt. Og det
er smart, at alle henvendelser og
opgaver automatisk bliver gemt,”
siger han og tilføjer:
”Der er sikkert stadig mange
ældre, der er hjemme i dagtimerne,
og foretrækker at komme ind på

kontoret… Det kan godt være, der
skal gå en halv generation, før alle
bruger app’en.”
Bedre beboerservice
Generelt mener driftslederen, at
’Mig og Min Bolig’ giver en hurti
gere og bedre beboerservice.
”Vi har et bedre overblik, og
opgaverne bliver hurtigere løst,”
konstaterer Allan Andersen.
Connie Mankov er enig og er
ikke bange for, der bliver større
distance mellem beboerne og ejen
domskontoret
”Jeg tror i virkeligheden, at den
her app vil bringe beboerne tættere
på ejendomskontoret – de har det
jo altid med i lommen,” konstaterer
hun og tilføjer smilende:
”Og man kan jo stadig stikke
hovedet ind på ejendomskontoret
og sige hej.”

KAN DET BLIVE BEDRE?
Har du idéer til, hvordan beboer-
app’en eller iOpgaver kan forbedres, kan du sende dem til
appudvikling@kab-bolig.dk
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FOKUS

PLADS TIL

Plads til
forskellighed

FORSKELLIGHED

H

vordan er det at være bestyrelse og
leder af en boligorganisation i KABfællesskabet?
Det spørgsmål fik alle KAB-fælles
skabets bestyrelser i 2018. Alle tog godt imod –
og var klar til at fortælle om deres særlige fokus
og behov.
På beboerrepræsentantskabsmøderne om
kring årsskiftet løftede Sanne Kjær, kundedi
rektør i KAB, så sløret for nogle af resultaterne:
”Individualitet og forskellighed er netop det,
der gør KAB-fællesskabet stærkt. Og det er her,
vi skal gøre en forskel med den support og de
ydelser, vi tilbyder,” understreger Sanne Kjær.
Hver boligorganisation har modtaget den sel
skabsprofil, der er kommet ud af undersøgelsen
– og som de nu arbejder videre med sammen
med deres kundechef.

KAB indblik nr. 2 juni 2019

SIDE 13-18

Også på tværs af KAB-fællesskabet arbejdes der
videre med resultaterne:
”Vi ser på, hvordan vi kan sikre relevante
dagsordner med bedre beslutningsoplæg og
mere moderne og inkluderende sprog. Vi under
søger, hvor boligorganisationens eget logo kan
gå forud for KAB’s. Vi arbejder med videndeling
på tværs af boligorganisationerne, kontakten
til KAB – og ikke mindst arbejder vi på at stille
gode værktøjer og aktiviteter til rådighed for de
boligorganisationer, der ønsker mere engage
ment, liv og miljø i deres boligafdelinger,” for
klarer Sanne Kjær.
På de følgende sider fortæller fire boligorga
nisationer om deres meget forskellige særken
der – og om deres fokus og behov.
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tekst og foto Annette Sadolin og Marianne Svolgaard

SPOT PÅ DEN LILLE FORSKEL
De er proaktive og udviklingsorienterede. Ansvarlige og selvstyrende. Store og små.
I projektet ’Plads til forskellighed’ har KAB fokus på at komme kundernes
forskellighed nærmere – og de tager godt i mod initiativet

ANETTE FOGH,
formand for Frederiksborg Boligselskab:

MARIANNE SALOMONSEN,
formand for Boligselskabet Friheden:
Frihedens Boligselskab er proaktiv, kritisk og kommunal
politisk. Vi er på forkant, når vi hører noget på vand
rørene, og gør vores indflydelse gældende, hvor vi kan,
særligt hvad angår udviklingsplaner i vores lokalområde.
’Plads til forskellighed’ er et godt initiativ. De fleste i
bestyrelsen har en kritisk tilgang til KAB. Netop derfor
er undersøgelsen en god idé og kan sætte fokus på, at
KAB faktisk kan servicere den enkelte boligorganisa
tion meget bedre.
Et hovedpunkt for os er effektiv drift og effektiv ad
ministration. Vi har pt. haft en udfordring med, at vores
bilejemål ikke blev udlejet hurtigt nok. KAB må have
fokus på, at udlejningen håndteres effektivt, og at kom
munikationen forbedres. Også i driften har vi som be
styrelse fokus på, at KAB understøtter, fx i de processer
hvor it-systemerne giver udfordringer.
I min boligorganisation har vi også peget på, at KAB
kan være mere synlig i den offentlige debat. M
 åske en
bredere tilgang til kanaler, så flere bemærker KAB i
medierne. Der er også plads til forbedring, når KAB
kommunikerer om ændringer til bestyrelserne – men
også til beboerne.
Jeg ser frem til at se, hvordan boligselskabets øn
sker bliver implementeret i KAB. Vi er mange bolig
organisationer, og det er en kæmpe opgave at løfte ind
satsen for hver enkelt.
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Vi er et udviklingsorienteret boligselskab, der
har travlt med at bygge nyt. Her er fredeligt, og
vi har sjældent store problemer. Alligevel priori
terer vi udvikling – fx arbejder vi nu med forsla
gene fra 360° undersøgelserne.
Frederiksborg Boligselskab er spredt over et
større område og har meget forskellige typer bo
ligafdelinger. Det betyder, vi oplever stor forskel
lighed internt. Derfor har vi lært at lytte til hin
anden. Det er vigtigt at huske – også i det store
KAB-fællesskab.
Overordnet set dækker KAB vores behov. Vi
har et utroligt godt samarbejde med både ejen
domskontor og kundechef. Den personlige kon
takt er vigtig. Men er det en anden end kunde
chefen, vi skal have fat i, er det svært at komme
igennem til nogen i KAB. Det samme hører vi fra
vores beboere. Vi oplever også meget langsomme
processer. Det tager lang tid at få sat nye initiati
ver i gang.
Vores vigtigste pointe er, at KAB skal passe på
ikke at glemme de mindre selskaber – særligt nu,
hvor KAB-fællesskabet er blevet endnu større.
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FOKUS

Plads til
forskellighed

HENRIK HARSBERG
(formand) og
HELGE FROM, Fredensborg Boligselskab:

HANNE GRETHE JOHNSEN,
formand for Kastelshaven:
Vi er et parlamentarisk selskab. Det betyder, at vi er
fælles om tingene og kerer os om hinanden. Vi er selv
styrende, veldrevne og har et højt serviceniveau. Her
flytter man ind i en istandsat bolig, fordi vi går op i at
sikre et godt boligmiljø med en ordentlig boligstandard.
Undersøgelsen har været en positiv oplevelse, som
har givet stof til eftertanke både internt og i KAB i for
hold til, hvilken stor vifte af opgaver vi selv løser.
Vi får en udmærket betjening i det daglige, men vi
har bl.a. længe efterlyst møder, hvor vi kan erfarings
udveksle med de øvrige parlamentariske selskaber.
Vi har haft mange udfordringer i forbindelse med
indførelse af KAB’s nye it-system. Her er de parlamen
tariske selskaber lillebror til de almene, og vi oplever, at
der er uendelig lang vej for nødvendige tilretninger til
vores behov. Et andet behov, vi længe har efterspurgt,
er en liste over eksterne opnoterede. Og en stor udfor
dring har været ændringer i udlejningsafdelingens or
ganisering, som i en periode gjorde det meget svært at
kommunikere. Det er nu løst på bedste vis.
Jeg håber, undersøgelsen vil resultere i, at vi får
bedre mulighed for at lære af hinanden til fælles gavn,
uanset om vi er almene eller parlamentariske. Der er
stadig plads til forbedringer mange steder i KAB, fx
svartider på henvendelser.
KAB indblik nr. 2 juni 2019

Fredensborg Boligselskab sætter ansvarlighed
meget højt. Vi tager os godt af alle boligafdelin
ger, for det skal være gode steder at bo. Beboerne
skal føle, de har stort råderum. Her skal være
rummeligt og plads til forskellighed. Samtidig
er vi også opmærksomme på økonomien. Vi er
meget bevidste om, at det er beboernes penge, vi
arbejder med.
Generelt bliver vi rigtigt godt serviceret. Men
KAB er meget synlig. Vi savner Fredensborg
Boligselskabs logo på udsendelser fra KAB.
Beboerne tror, KAB ejer os. KAB er også blevet
dygtige til at trække ting ned over hovedet på os
uden at spørge først – fx Acubiz. Vi oplever også,
der bliver reageret meget langsomt på vores
ønsker – fx tog det et år at få lukket adgang til en
konto.
Vi vil ikke ende som en elevorganisation, der
kan få lov til at bestemme farven på toiletpapiret,
så vi forventer, at KAB vil lytte mere til vores
erfaringer – og der kommer en mere rimelig
balance mellem KAB og boligorganisationerne/
afdelingerne for fremme af beboerdemokratiet.
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I Arresø Boligselskab finder man den første
områdechef i KAB-fællesskabet nogensinde.
Den løsning gav mening lige netop her.

Fra venstre, afdelings
bestyrelsesmedlem Tonni
Munkberg, serviceleder Hans
Bendix Jensen, driftsleder
assistent Oliver Katsaros,
formand for organisations
bestyrelsen Susan Egede,
områdechef Allan Mortensen.
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FOKUS

Plads til
rs
fo kellighed

PLADS TIL
AT TEGNE
UDEN FOR
STREGERNE
Nok har boligorganisationerne i KAB-fælles
skabet meget til fælles – men de er langt
fra ens. Derfor giver det mening, at bolig
organisationerne har skræddersyede løsninger.
Arresø Boligselskab har fået en områdechef og
dermed rystet posen og udskiftet den gængse
måde at tænke ledelse og drift

”R

yk dig lige… Ja, det er godt med dig.” Dagens
fem fotomodeller befinder sig i Arresø Bolig
selskabs servicecenter i Frederiksværk, langt
fra København. Med gruppens uformelle om
gangstone er det svært at fastslå, hvem der er formand
for organisationsbestyrelsen, driftslederassistent, ser
viceleder, afdelingsbestyrelsesmedlem og områdechef.
Sidstnævnte studser den opmærksomme læser
måske over. Forståeligt nok, for Arresø Boligselskab er
de eneste i KAB-fællesskabet med en områdechef – og
samtidig de eneste uden en kundechef. Med Arresø
Boligselskabs geografiske placering giver det nemlig
ikke mening med den klassiske driftsmodel. Det blev
tydeligt for både boligselskabet og KAB.
Manden med de mange kasketter
Allan Mortensen er ny i rollen som områdechef, men
kommer med otte års erfaring som ejendomsleder i
Sydhavnen for Boligselskabet AKB, København. Han
ser nogle helt klare fordele i den vej, Arresø Bolig
selskab har valgt at gå:
”Før var der både en kundechef og en driftschef,
som tog sig af hver deres opgaver og skulle koordinere.

KAB indblik nr. 2 juni 2019
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Som områdechef varetager jeg begge roller og kan
træffe hurtige beslutninger.”
Han er ikke i tvivl om, at der er helt afgørende for
dele i at have sin faste plads i Frederiksværk:
”Som områdechef har jeg styringsdialogen med
kommunen og andre samarbejdspartnere i området.
Så det er en kæmpe fordel at sidde lokalt. Det giver
også en tættere og mere nærværende kontakt til orga
nisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne og selv
følgelig medarbejderne,” fortæller Allan.
Organisationsbestyrelsen mærker tydeligt en posi
tiv forandring med Allan som områdechef:
”Vi har fået ro i forhold til arbejdsgange. Der er
kommet færre led i beslutningsprocessen. Førhen kom
driftschefen på kontoret et par dage om ugen, men
fordi Allan har sin faste plads i Frederiksværk, er der
ikke længere ting, der skal vente,” fortæller Susan
Egede, formand for organisationsbestyrelsen.
Allan refererer til KAB’s vicedirektør Lone Skriver
og supporteres ved behov af KAB’s Center for Drift og
Boligsociale indsatser.
Vi er ikke ens
Det er nødvendigt, at KAB kan tilbyde skræddersyede
løsninger til boligorganisationerne i KAB-fællesska
bet, mener Allan Mortensen:
”Man kan virkelig mærke, at KAB’s fokus på plads
til forskellighed slår igennem nu. På et tidspunkt gik
det måske lidt for stærkt med at forsøge at ensrette

PLADS TIL FORSKELLIGHED
KAB arbejder målrettet med at give plads til
forskellighed i KAB-fællesskabet med fokus på:
• Personlig og tilpasset service
• Sammenhæng og videndeling
• Optimering og nytænkning
På baggrund af alle boligselskabers input i KAB’s
kundeundersøgelse i 2018 er der søsat en række
initiativer for i højere grad at imødekomme lokale
behov og forhold. Det sker gennem mere gennem
sigtighed, løbende dialog og forventningsafstemning
med de enkelte boligselskaber.
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alle modeller og løsninger og få alle passet ind i en
boks. Der har KAB virkelig ændret kurs og med rette.”
Susan Egede nikker og supplerer:
”Ja, KAB lyttede, da vi begyndte at pippe. I Arresø
Boligselskab oplever vi nu bedre forståelse for netop
vores behov.”
Selvom Allan Mortensen kan se meningen med en
områdechef i Arresø Boligselskab, understreger han,
at denne løsning ikke egner sig alle steder: ”Det skal
give mening for den enkelte boligorganisation.”
Forandringsparat
At få en områdechef er en af flere forandringer, boligsel
skabet har indført over tid. En anden større forandring
er det nye servicecenter, hvor alle medarbejdere nu sid
der sammen med områdechefen. På den måde er orga
nisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne kommet
tættere på både områdechefen og medarbejderne.
”Det er gået over al forventning med servicecen
tret og med Allan i spidsen. Det giver trygge og gode
forhold for beboerne og bestyrelserne, at der kun er ét
sted, vi skal henvende os,” fortæller Tonni Munkberg.
Han har været beboer i knapt 20 år og sidder også i af
delingsbestyrelsen i boligafdelingen Ølsted.
Forskellen ved at have en områdechef fast på konto
ret er også til at føle på for medarbejderne.
”Der er meget mere ping-pong og gode muligheder
for at sparre med hinanden, fordi vi sidder samlet. Og
så er der selvfølgelig alt det sociale,” fortæller Allan
Mortensen.
Det kan servicelederen og driftslederassistenten
tilslutte sig.
”Jeg sad meget alene på ejendomskontoret, mens
min makker Hans var ude og løse opgaver. Men nu er
det slut med at spise frokost alene,” lyder det med et
smil fra driftslederassistenten Oliver Katsaros.
”Ja, det er rart at være en del af et større kontor og
tættere på kollegaerne og chefen. Det betyder meget i
forhold til sparring og det sociale,” supplerer makke
ren Hans Bendix Jensen, der er serviceleder.
På servicecentret sidder udover områdechefen fem
drifts- og administrationsansatte.
Byder fremtiden på flere større forandringer i
A rresø Boligselskab? Måske.
”Vi pipper højt, hvis vi ser mulighed for at gøre
noget smartere. Vi boligorganisationer er alle forskel
lige. Derfor er det godt, KAB har fokus på at tilbyde
skræddersyede løsninger. Der skal være plads til at
tegne uden for stregerne,” slutter Susan Egede.
KAB indblik nr. 2 juni 2019
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HJERTEVARMEN

STIGER ET PAR GRADER MED
LOTTES MÅLTIDSVENNER
Yousra og Claudia arbejder to gange om ugen på plejehjemmet
OK-Fonden Lotte som måltidsvenner

”H

ar du været ude at gå?” spør
ger Claudia Menem, da Tove
sætter sig ved siden af Ella og
Iris.
”Ja, jeg var lige over i Netto, og det
blæser så kraftigt, at jeg var ved at
falde omkuld,” svarer Tove.
”Hvad skulle du have?” spørger Iris.
”Bare nogle Panodil,” lyder svaret.
Det er tid til aftensmad på pleje
hjemmet OK-Fonden Lotte, der ligger
i Søndermarkskvarteret på Frederiks

berg. Claudia Menem er en af to nye
Måltidsvenner på plejehjemmet, og i
dag er det græsk farsbrød med ovn
bagte kartofler, sovs og tzatziki, hun
stiller frem til beboerne Tove, Ella og
Iris.
Måltidsvenner er en ny gren af
lommepengejob i den boligsociale hel
hedsplan for Søndermarkskvarteret,
men jobbet er mere end blot
en hjælpende hånd til det faste
plejehjemspersonale.

MÅLTIDSVENNER
Lommepengejobbet som
Måltidsven varer seks måne
der. Derefter går det videre
til to nye. De unge skal til jobsamtale på plejehjemmet, før
de kan få jobbet.
Claudia Menem og Yousra
Bouhafa fra boligafdelingen
Søndermarken er de første
Måltidsvenner – de begyndte
i deres nye job 1. marts. De
arbejder to timer tirsdag og
torsdag aften.

Mens de spiser, går snakken livligt. Og nej – de unge får ikke vin til maden. Det er forbeholdt beboerne :-)
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Såvel de unge som beboerne
på plejehjemmet har stor
glæde af de fælles måltider.
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”Vi spiser også sammen med dem,
hvor vi taler om deres barndom,
opvækst og familie. Men de spør
ger faktisk også meget ind til os
– min fritid og skole,” siger Yousra
Bouhafa, der sammen med Claudia
begyndte som Måltidsven 1. marts.
”Jeg bliver glad,
når de bliver glade”
De bor begge i Frederiksberg For
enede Boligselskabers (FFB) afde
ling Søndermarken – lige ved siden
af plejehjemmet OK-Fonden Lotte.
”Jeg synes, det er fedt med et
anderledes lommepengejob og
at a rbejde med mennesker på en
a nden måde end at betjene dem
nede i Netto. Det er simpelthen så
hyggeligt at tale med beboerne –
også selv om det er det samme, vi
taler om hver gang,” lyder det fra
Claudia Menem.
”Det er spændende at hjælpe
andre, og jeg bliver så glad, når de
(beboerne, red.) bliver glade,” siger
Yousra Bouhafa.
Glæden er mere end gengældt,
kan man høre, når man spørger,
hvad beboerne synes om deres nye
Måltidsvenner.
”Bare se på dem. De smiler hele
tiden og hjælper os,” siger Tove.
”De ser, hvad vi har brug for,
inden vi selv ved det. Det er et lys
punkt, når de er her. Der er jo mere
hjælp, men det er også hyggeligt,
og det hele føles mere kærligt og
hjemligt,” supplerer Iris, inden Ella
bryder ind:
”Hvis vi er kede af det, så kan vi
altid tale med dem og få luft for det,
der trykker. De piger er ikke helt
almindelige, de er ret specielle.”
Uafhængige unge
Lommepengejobbet som Måltids
ven er heller ikke helt almindeligt.
Det er første gang, den boligsociale
helhedsplan for Søndermarkskvar
teret samarbejder med et plejehjem
om at skabe job til boligområdets
unge.
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”Men det var vigtigt for os, at der
skulle være en reel opgave på OKFonden Lotte at løfte, og samtidig
måtte pigerne ikke føle, de var i
vejen for nogen af de fastansatte.
De skal føle sig som en del af ar
bejdspladsen og føle, at der er brug
for dem – at de skaber værdi for
plejehjemmet,” siger Hildur Tho
risdottir, beskæftigelsesmedarbej
der i den boligsociale helhedsplan,
og fortsætter:
”Det gør dem mere selvstændige.
Når de tjener deres egne lomme
penge, er de selvfølgelig mere uaf
hængige af deres forældre.”
Som betegnelsen ’lomme
pengejob’ antyder, så giver de to
ugentlige aftener som Måltidsven
Claudia Menem og Yousra Bouhafa
penge på kontoen. Men det er ikke
det eneste udbytte for de to piger.
”Jeg får en forståelse for, hvad
det kræver at have et arbejde,
og hvor stort et ansvar det er at
a rbejde med andre mennesker.
Samtidig er jeg ikke så tålmodig,
men det lærer jeg at være her,”
siger Claudia Menem, inden Yousra
Bouhafa supplerer:
”Det er godt at skrive på cv’et.
Her lærer jeg rigtig meget om men
nesker, og det kan jeg bruge i andre
dele af livet og i fremtiden.”

Yousra og Claudia er de første måltids
venner og synes, det er fedt med et
anderledes lommepengejob.

› De ser, hvad vi
har brug for, inden
vi selv ser det. ‹
IRIS, beboer på OK-fonden Lotte

LOTTE
Plejehjemmet OK-Fonden Lotte
er et af 15 plejehjem, der drives
af den private organisation OKFonden. Mottoet er 'Livet skal
leves – hele livet'. Der er vin, øl
eller vand til aftensmaden, og når
der er fødselsdag, bestemmer fødselslaren menuen.
Det koster ikke ekstra at bo
på Lotte, selv om det er et privat
plejehjem, og alle kan vælge et bo
på et af OK-Fondens plejehjem.
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af Marianne Svolgaard / foto Jesper Blæsild

SKAL VI INVITERE
OMVERDENEN
INDENFOR?
Iris Gausbo fra Hjortegården har kig på de mange fælleslokaler, der ikke bliver
brugt i hverdagen. Hvis vi låner det til folk udefra, bliver det på beboernes
regning – men de kan måske få noget igen

I

Hjortegården har vi et stort fælleshus. Det
danner ofte ramme om beboernes private
fester og arrangementer. Den slags fælles
lokaler er der i mange boligafdelinger.
På mange hverdagsaftener står de dog tomme
og mørke. Så hvorfor ikke invitere folk udefra
til at bruge dem? Sørge for, at der kommer liv og
lys på en hverdagsaften.
Men beboerne betaler fælleshuset over hus
lejen. Og man kan med rimelighed spørge, om
de skal betale for, at folk udefra bruger deres
lokaler. Det er ikke billigt at drive et fælles
lokale. Administration, rengøring og almindelig
vedligeholdelse. Der ryger en kop, et par glas, og
efter nogle år skal hvidevarerne udskiftes. Det
finansieres af beboernes huslejekroner, og det
er generelt en gruppe mennesker, der ikke hører
til de mest velhavende i landet. Så hvorfor skal
de betale festen?

DEL DIT DILEMMA
Har du oplevet et dilemma, som du vil dele med os
andre? Skriv eller ring til kommunikationsteamet i
KAB på kommunikation@kab-bolig.dk / 33 63 13 73
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Luk verden ind – det kan inspirere
I strategien ’3B – sammen mod 2020’ er et af
fokusområderne, at vi skal åbne op for omver
den. Det kan man gøre på mange måder. En af
dem kan være helt bogstaveligt at åbne for, at
andre – fx frivillige foreninger – kan få lov til
at låne vores fantastiske hus, når vi ikke selv
bruger det.
Jeg ved godt, vi skal passe på pengene, og det
gør vi også. Men det kan jo give noget tilbage til
os. Hvis spejderne får lov at holde et møde, eller
den lokale Røde Kors forening kan samle deres
familienetværk i vores fælleshus, kan det måske
tiltrække nogle af vores beboere. Eller måske
får spejderne lyst til at lave et arrangement for
de lokale børn. Det kan også inspirere beboerne
til selv at sætte aktiviteter i gang.
Imagepleje
Vi kæmper ofte med vores image i den almene
sektor. Hvis vi lukker os om os selv, bliver vi
’dem derovre i den almene boligafdeling’. Men
inviterer vi folk udefra til at benytte vores gode
fælleslokaler, kan vi vise omverdenen, at almene
boliger rummer en mangfoldig gruppe af res
sourcestærke mennesker. Samtidig kan vi endda
få liv i bebyggelsen.
Derfor skal vi prøve sammen at finde rammer
for, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre.
Det kan blive en win-win situation for både be
boerne og de frivillige foreninger.
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Iris' dilemma
Iris Gausbo er næstformand
for Boligforeningen 3B og
formand for Hjortegården i
Herlev. Hun vil gerne invitere
folk udefra indenfor – fx til
at låne deres fælleshus.
Men er det rimeligt?
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Mange nye butikker er dukket op i
Sydhavnen gennem de seneste to år –
flere af dem er iværksættere. Stærkt
hjulpet på vej af Boligselskabet AKB,
Københavns erhvervskoordinator.

SYDHAVNEN SKAL
ATTER BLOMSTRE
Butiksdød er ikke
forbeholdt provinsen.
Det har Boligselskabet
AKB, Københavns
beboere i Sydhavnen
mærket på egen krop,
men nu er skuden vendt

I

2017 kunne man her i KAB
indblik læse, at Boligselska
bet AKB, København havde
ansat erhvervskoordinator
Lars Strand. Hans opgave er at få
pustet nyt liv i boligselskabets 60
butikslokaler i Sydhavnen – i tæt
samarbejde med de beboervalgte
i området. Men hvordan går det?
KAB indblik har taget en tempera
turmåling.
Mærkbar forskel
Vi befinder os i en bager på Borg
bjergsvej med det passende navn
Bagerdygtigt. Her starter en tour
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de Sydhavnen med Lene Nielsen,
der bor i Karré 3 – en af Bolig
selskabet AKB, Københavns 15
afdelinger i Sydhavnen. Lene er
formand for afdelingsbestyrelsen
i sin karré og med i et erhvervsud
valg med andre beboervalgte fra de
øvrige karréer. Hun har også været
aktiv i Områdefornyelsen Sydhav
nen. Hun kan derfor om nogen
berette om de mange tiltag, der har
banet vejen for, at fx Bagerdygtigt
kunne slå dørene op i Sydhavnen:
”Det har stor betydning, at be
boerne og bestyrelserne har været
med i mange udvalg og grupper,
KAB indblik nr. 2 juni 2019
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Lene Nielsen er med i et
erhvervsudvalg med andre
beboervalgte i Boligselskabet
AKB, Københavns afdelinger
i Sydhavnen. Et erhvervs
udvalg, der blandt andet har
medvirket til, at Theis kunne
åbne butikken 'Bagerdygtigt'.

hvor de har diskuteret handels
livet herude og på den måde haft
indflydelse på, hvilke butikker der
rykker ind i nabolaget. Det gør en
stor forskel,” fortæller Lene, mens
indehaveren af Bagerdygtigt, Claes,
rækker hende en kop to-go kaffe
over disken med et stort smil.
Claes er glad for at have åbnet
butik i netop Sydhavnen:
”Det gode ved Sydhavnen er,
at folk er meget ærlige. De siger
deres mening, og for sådan en før
stegangs erhvervsdrivende som
mig er det fedt med en masse feed
back.”
De gode gamle dage
Der er blandt beboerne i Sydhav
nen meget forskellige holdninger
til, hvilke butikker der skal rykke
ind i butikslokalerne. Nogen ser
gerne, at de gamle butikker kom
tilbage. Eksempelvis en ostebu
tik, en fiskehandel og et ismejeri.
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 ndre er ikke helt tilfredse med de
A
nye butikker i Sydhavnen.
”Jeg så på Facebook, flere brok
kede sig over, at de nye butikker i
området ikke er for ’Sydhavnerne’.
En var dog hurtig på tasterne og
svarede, at han synes, de nye butik
ker er det fedeste ved Sydhavnen,
og at de er med til at give et vel
balanceret kulturelt præg på by
delen. Det gjorde mig glad,” fortæl
ler Lene.
De forskellige holdninger hæn
ger måske sammen med, at der er
åbnet mange specialforretninger
og kommet mange kreative iværk
sættere til. Variationen er stor
– lige fra den kvindelige designer
bag kjolebutikken Amamiko til
en antikvarisk boghandel og en
gårdbutik med bylandbrug. Derfor
er det måske ikke lige samtlige
butikker, der tiltaler alle beboere,
hvilket også er ganske naturligt,
ifølge erhvervskoordinatoren:

› Jeg så på Facebook,
flere brokkede sig over,
at de nye butikker i
området ikke er for
’Sydhavnerne’. En var
dog hurtig på tasterne
og svarede, at han synes,
de nye butikker er det
fedeste ved Sydhavnen.
Det gjorde mig glad. ‹
LENE NIELSEN
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”Selvom jeg ikke har handlet her
før, er det fantastisk, at den er her.
For butikkerne er med til at skabe
liv i området. Og når jeg går forbi,
kan jeg jo se, der er mange kunder.
Sådan er det med flere af butik
kerne herude. Selvom jeg ikke lige
er målgruppen for alle butikkerne,
glæder jeg mig over at se, at de er
lige netop noget for andre.”
En af Lenes yndlingsbutikker er
den helt nyåbnede gårdbutik By
gaard. En købmand, der har bragt
bylandbrug ind i hjertet af Sydhav
nen. Derudover også Aage & Agnes
Bøger, hvor hun netop har meldt
sig til en forfatteraften. Ligesom
mange af de andre butikker i Syd
havnen laver Aage & Agnes Bøger
løbende forskellige events.

Lene Nielsen hilser på en af indehaverne af
butikkerne i Sydhavnen. Snart skal hun til
forfatteraften her.

”På en workshop blev alle de be
boervalgte i erhvervsudvalget
spurgt om deres yndlingsbutik.
Deres svar var forskellige – men
det viste sig, at deres begrundelser
var meget ens. Der var bred enig
hed om, hvad der er med til at gøre
en butik god. Og det blev så til 14
kriterier, der bruges til at hånd
plukke butikker til Sydhavnen,”
fortæller Lars Strand.
Noget for enhver smag
For Lenes vedkommende er det
faktisk første gang, hun besøger
Claes og Bagerdygtigt. Alligevel
mener hun, den økologiske bager
forretning er en gevinst for Syd
havnen.
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Tålmodighed er en dyd
Det har krævet en stor indsats
fra flere sider at få gang i butiks
livet, og Lars Strand har som
erhvervskoordinator nok at se til,
mener Lene:
”Det her projekt er jo på mange
måder op ad bakke. Vi er udfordret
på mange måder med metrobygge
riet på Mozarts Plads, der i øvrigt
har gjort, at der nu er utryghed på
Anker Jørgensens Plads, fordi dem
med klirrende plastikposer nu hol
der til der. Så det er en svær opgave
det her, men Lars gør et kæmpe
stykke arbejde. Og jo flere vellyk
kede butikker herude, jo mere at
traktivt er det for nye butikker at
åbne.”
Lene er også forhåbningsfuld i
forhold til fremtiden.
”Jeg håber virkelig, at det her
projekt lever videre. Og helst med
Lars ombord. For vi afdelinger kan
ikke klare det her selv. Det er en
løbende proces at få gode butikker
ind i vores tomme erhvervslokaler,
og det kræver en erhvervskoordi
nator,” lyder det fra Lene.

Og i forhold til, at nogen mener,
butikkerne ikke er for ’Sydhav
nerne’, er Lene ikke bekymret.
”Der sker mange ting herude.
Unge børnefamilier flytter ind, og
det gør jo også noget i forhold til,
hvilke butikker der er attraktive
for ’Sydhavnerne’ i fremtiden. Alt
i alt tror jeg bare, vi skal have tål
modighed. Ting tager tid, og at få
gang i butikslivet kræver, vi står
sammen. Det er vi heldigvis gode
til herude i Sydhavnen,” afslutter
Lene.

ERHVERVSUDVIKLING I
SYDHAVNEN
Erhvervskoordinator Lars
Strand har ansvaret for
erhvervsudviklingen i Sydhavnen. Han arbejder sammen med et erhvervsudvalg
bestående af ni beboervalgte
fra afdelingsbestyrelserne i
Sydhavnen. Sammen har de
lavet en erhvervsstrategi med
14 kriterier, der blandt andet
går på lokal forankring, bære
dygtighed og høj service. Gennem de seneste to år er der
åbnet 17 nye butikker, hvoraf
kun én iværksætter har måtte
lukke. Projektet løber indtil
videre frem til 2020.
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af Jakob Østergaard Nøhr / illustration Anja Barfod Thorbek

NETVÆRK OG NYE BEBOERE SKAL
LØFTE UDSATTE BOLIGOMRÅDER
Nye udlejningsregler og boligsociale indsatser skal gøre udsatte boligafdelinger attraktive

H

vis boligafdelingerne Lundtoftegade (Bolig
selskabet AKB, København) og Hørgården 1+2
(Boligforeningen 3B) stadig står på regeringens
ghettoliste om tre et halvt år, rykker de over på
den meget lidt attraktive liste over hårde ghettoer, hvor
Taastrupgaard og Tingbjerg desværre allerede har fået
en plads. Det vil begge boligorganisationer naturligvis
undgå, og derfor samarbejder de med Københavns
Kommune om at ændre beboersammensætningen og
sikre en god udvikling i boligområderne.

Særlige krav til nye beboere
Et vigtigt greb til at sikre en anderledes beboersam
mensætning er udlejning, og lige nu er en ny udlej
ningsaftale for bl.a. Lundtoftegade og Hørgården på
vej i København.
”Aftalen går ud på at spejle ghettokriterierne – på
nær etnicitetskriteriet – over i udlejningskriterierne,”
forklarer Mikkel Warming, chef for Boligsociale ind
satser i KAB.
Det betyder, at man skal leve op til kravene om at
være i a rbejde, have minimum en mellemlang ud
dannelse, tjene mere end 55 % af gennemsnitslønnen
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i Region Hovedstaden og have en ren straffeattest.
Først da kan man blive tilbudt en bolig i Lundtofte
gade eller Hørgården.
Da de boligsøgende skal leve op til alle fire kriterier
på én gang, vil alle nye beboere være med til at få bolig
afdelingerne et skridt længere væk fra ghettolisten.
Liv, byhaver og fællesskab
Nybyggeri skal også give et løft til områderne. Fx skal
det kommende Urbania – et nyt bofællesskab – ligge
lige ved siden af Lundtoftegade, og i Hørgården er der
også tanker om at bygge nyt.
Men klassisk, boligsocialt a rbejde er ligeledes et
vigtigt redskab. Det kan nemlig skabe aktivitet, liv,
fællesskaber og netværk. Fx gennem byhaver i Hør
gården og et tæt samarbejde med afdelingsbestyrel
sen og aktive beboere i Lundtoftegade, hvor netværk
blomstrer på kryds og tværs.
”Godt fællesskab og aktiviteter gør boligområderne
mere attraktive. Ofte løfter vi nogle folk, og så flytter
de ud. Pointen er, at vi ikke kun skal løfte folk, men
også området, så folk synes, det er attraktivt at blive
boende,” konstaterer Mikkel Warming.
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af Annette Sadolin / foto Thomas Brolyng Steen

TAKE-OFF TIL GAM

De kalder sig Integrity-X.
En gruppe unge drenge på
16-17 år fra Folehaven, der i
2017 fik mulighed for at starte
en mikrovirksomhed med
støtte fra Mind Your Own
Business. En organisation
der med iværksætteri som
omdrejningspunkt skaber
udviklingsforløb for drenge
fra udsatte boligområder.
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MERNES GALAKSE

Det var en stor dag for Integrity-X, da
de kunne slå dørene op til deres hid
til største Gamers Galaxy event den
13. april 2019 i Hafnia Hallen.
”Det var helt vildt fantastisk. Jeg var
virkelig overrasket over, at så mange
stod der, da vi åbnede kl. 10. Vi har
kæmpet med at få det hele stablet op,
og jeg har sovet to timer i nat,” siger
17-årige Mohamed Tannoukhi.
Integrity-X lejer udstyr til deres
gaming events, men står selv for at
sætte det hele op i netværk.

De unge iværksættere solgte knap 200
billetter til arrangementet, som bød på
turneringer i Counterstrike og Fort
nite, og publikum kunne følge kampene
på storskærm.
Overskud fra arrangementerne går
til velgørenhed. Denne gang er mod
tageren WeShelter, som driver her
berger og væresteder for hjemløse og
socialt udsatte.
Læs mere om de unge iværksættere på
integrity-x.dk
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Velkommen til nye
BESTYRELSES
MEDLEMMER
Alice Andersen, Engbryderparken
Allan Gullev, Raadhushaven
Anja Drews, Flexibo
Anna B. Olsson, Titanparken
Annie Sachse, Lundegården
Belinda Scekic, Kilometergården
Bilal Alp, Taastrupgaard
Birger Vick, Nordvænget
Bjarne Wagner, Voldboligerne
Carsten Havenkvist,
Engbryderparken
Christina Kjærgaard, Taastrupgaard
Conny Berling, Taastrupgaard
Dani Emil Hoffmann, Bellahøj III
Dorthea Jacobsen, Kirkebakken
Esther K. Jønsson, Taastrupgaard
Eva H. Sørensen, Egebjergvang
Frederikke M. Kragh-Jacobsen,
Vendsysselhus
Gerda Andersen, Ellebo
Hanne Westermann,
Grønnegaarden
Hans A. C. Kristensen,
Nordre Fælled Kvarteret
Helle Munkø, Skårupvej
Henning Fuchs, Flexibo
Jan Hansen, Holmehusene
Julie T. Zintel, Nyelandshuse
Kim Pedersen, Stationsgården

Klaus S. Bie, Lundegården
Lasse Vester, Lundegården
Leo Andersen, Ellebo
Lone Geneser, Thermologica
Maj-Britt Hansen, Engbryderparken
Maria Løfqvist, Grønnegaarden
Marianne Kristensen,
Vendsysselhus
Marianne Willems, Nordvænget II
Merethe S. Dupont, Egebjergvang
Michael R. Hansen, Skårupvej
Mikael Bernt,
Nordre Fælled Kvarteret
Nadica La Rosa, Nordvænget
Niels-Peter Nielsen,
Hvidovreparken
Nis F. Petersen, Nyelandshuse
Nicolai Jalsøe, Vendsysselhus
Ole Flyger, Havnestaden
Ole Hoffmann, Smørum Gårdhuse
Paul B. B. Heede, Lundegården
Philip Elbek, Fynshuse
Ronni R. Luckow, Titanparken
Rosita Flyger, Havnestaden
Steen R. Børgesen,
Engbryderparken
Susanne L. Freiberg, Egestrædet
Thomas H. Andersen,
Kirkehøj Kædehuse
Thomas Løfquist, Grønnegaarden
Tina Bork, Nyelandshus
Tonni Sjøberg, Tøndehvælv

Her nævner vi de nye bestyrelsesmedlemmer, vi får meldt ind fra kundecentrene, og
medarbejdere, der er registreret i systemet ved redaktionens deadline den 10. maj 2019.

Zejneb Al-Halffi, Flexibo

MEDARBEJDERE
Anna H. Schmidt, kontorass.,
Lundtoftegade
Billie M. Johansen, rengøring,
Brumleby
Bjarne Rødtjer, timeløn. medarb.,
Niverød IV
Bo Bruzdevixz, ejendomsass.,
Folehaven
Christian Munkegaard,
servicemedarb.,
Ørestadens Plejecenter
Claus Lundsgaard, servicemedarb.,
Mosehusene
Claus Nielsen, servicemedarb.,
Afd. 7 Stengården I
Daniel H. Sørensen, ejendomsass.,
Valby
Ejler Petersen, servicemedarb.,
Bellahøj I-II
Emil T. Christiansen, adm. medarb.,
Teknik
Hans-Erik Christensen,
ejendomsass., Lønstrupgård
Helle Holsøe, kundechef,
Kundecenter D
Henriette Rahbek, kundekons.,
Specialkunder

Henrik Nielsen, driftslederass.,
Glost. Vestergrd. IV
Huda AL-Kazwine,
boligsocial medarb., Lundtoftegade
Jesper Dræby, driftsleder,
Kilometergården
John Bigum, ejendomsass.,
Hvidbjergvej
John H. Langhorn, driftschef,
Tingbjerg I
John Sørensen, servicemedarb.,
Stjernen
Johnny Retz, ejendomselev,
Søndermarken
Jonathan Lindinger,
timeløn. medarb., Skotteparken
Kasper M. Nielsen,
boligsoc. medarb., Vores HG
Kim Stiedl, servicemedarb.,
Torbenhuse
Klaus R. Kjærulf, servicemedarb.,
Farum Midtpunkt
Lars J. Skals, ejendomsleder, FFB
Lasse Jonsson, servicemedarb.,
Solbjerg Have
Lau B. R. Hansen, servicemedarb.,
Frederiksholm, karré 8
Levent Kitir, servicemedarb.,
Taastrupgaard
Linda Bjørn, rengøringsass.,
Brumleby

MEDARBEJDER:
Navn: Rikke Wendel
Stilling: Chefkonsulent
Alder: 37 år
Tidligere jobs: Jeg er jurist og har været ti år
i skatteforvaltningen. De fleste af årene har jeg
brugt på lovsnedkeri og ministerbetjening i Skatte
ministeriets departement. De seneste år har jeg
dog været leder i SKAT, og senest underdirektør i Skattestyrelsen.
Glæder sig til: I KAB handler det meget om at få mennesker med forskellige
baggrunde til at lykkes sammen, mens man samtidig har fokus på kvalitet og
korrekthed i opgaveløsningen. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Derudover
glæder jeg mig til at lære en masse nye kolleger at kende, og til rejsen ind i et helt
nyt og spændende fagområde.
30

KAB indblik nr. 2 juni 2019

UDVALGTE KURSER
Lisa B. Nielsen, stud. medhjælper,
Center for Kundeservice og Komm.
Lone Stadager, driftskoord.,
Driftssupport
Lukas Jensen, servicemedarb.,
Glost. Vestergrd. IV
Mads Lundby, driftstekniker, It
Maja L. Pedersen,
boligsoc. medarb., SURF Valby
Mark E. Andersen, servicemedarb.,
Farum Midtpunkt
Martin S. Bergmann,
stud. medhjælper, Center for
Kundeservice og Komm.
Michael C. Christensen,
servicemedarb., Stjernen
Morten B. Olsen, serviceleder,
Mosehusene
Muhammed E. Kartal,
servicemedarb., Taastrupgaard
Nana Ejlers, byggepartnerskabschef,
Center for Byggeri og Byomdann.
Nicolai Lindblad,
ejendomsservicetekniker, Hørgården 1
Nick Musak, kontaktmedarb.,
Kontaktteamet
Ole P. Ludvigsen, ejendomsass.,
Damagervej
Parviz Nayebkhail, driftskoord.,
Driftssupport
Patrick A. Haaeman, ejendomsass.,
Tranehavegård

Kurset ”Klager og
husordenssager”
Pia Cramer Hansson,
driftsmedarbejder,
Boligforeningen 3B
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BESTYRELSER
Temamøde – Havnerundfart i Københavns Havn
Inspirationstur
Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar og den almene
sektors organisering

Onsdag den 21. august 2019
Lørdag den 31. august 2019
Torsdag den 19. september 2019

MEDARBEJDERE
Unik grundkursus
iSyn
Energi- og ressourceambassadøruddannelsen (5 dage)
Udlejningsregler (1/2 dage)
Præsentationsteknik (2 dage)
Styrk din trivsel og undgå stress

Torsdag den 22. august 2019
Mandag den 26. august 2019
Onsdag den 28. august 2019
Tirsdag den 3. september 2019
Mandag den 9. og tirsdag den 10. september
Onsdag den 18. september 2019

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

Patrick Pedersen, servicemedarb.,
Glost. Vestergrd. IV
Rasmus E. Jensen, servicemedarb.,
Frederiksberg Forenede
Boligselskaber
Rene B. Larsen, ejendomsmester,
Damagervej
Rikke K. Wendel, chefkons.,
Kundecenter A
Robert B. Svensson,
servicemedarb., Østerbrogade 95

› Det var et godt og lærerigt
kursus, hvor man bl.a. fik
et dybdegående indblik i,
hvordan en alvorlig klagesag
skal håndteres, hvor mange
processer og indsatser man skal
igennem, hvis man har ønske
om, at lejemålet i sidste ende
ophæves – et budskab, som
kursuslederne var gode til at
formidle. ‹

Sigurd W. Sørensen, ejendomsass.,
Hørgården 1
Sofie L. Mosegaard, konsulent,
Kundecenter C
Tanja Viuf, kontorass., Bellahøj I-II
Tim L. Djursing,
aktivitetsmedarbejder, SURF Valby
Tina K. Juul, adm. medarb., Energi
Tina Olsen, projektmedarb.,
Samdrift Urban

Kurset ”Afdelingsbestyrelsens rolle
og ansvar og den
almene sektor”
Malene Friis Schultz,
Formand, Avedøre
Boligselskab

Trine Sander, konsulent,
Kundecenter B
Ulrik R. Nielsen, Projektleder,
Center for Byggeri og Byomdann.

I samme periode har vi sagt farvel til
72 medarbejdere i KAB-Fællesskabet.

› Kurset om 'Afdelingsbestyrelsens
rolle og ansvar og den almene
sektor' dækkede alle mulige
områder af KAB fællesskabet:
beboerdemokrati, opbygning af
den almene sektor og KAB som
organisation med historiske træk,
så vi fik hele baggrunden med.
Da jeg gik fra kurset, havde jeg
et bedre overblik – og dermed
en bedre mulighed for at arbejde
videre med de opgaver, der ligger i
dagligdagen. ‹
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mig og min

MAKKER

af Marianne Svolgaard /
foto Thomas Brolyng Steen

EN JA-HAT OG EN ILDSJÆL
I Partnerskabet, der står for den
Søren Løkke,
boligsociale indsats i hele Urban
boligsocial
planen, er vi helt afhængige af et
medarbejder,
godt samarbejde med driften.
Partnerskabet i
Vi har fx et lommepengeprojekt
Urbanplanen
for de unge beboere, og her er driften
en meget vigtig brik. De skal finde de små opgaver, de
unge kan lave. Både med lommepengeprojekter, men
også beskæftigelsesprojekter for voksne ledige, gør det
gode samarbejde med driften en kæmpe forskel for os.
Skraldeprojektet, som Karsten omtaler, skal bidrage
til, at så meget affald som muligt genanvendes indenfor
boligområdet. Her vil vi gerne være en rollemodel for
andre almene boligområder i Danmark, og det kan kun
lade sig gøre pga. det tætte samarbejde mellem driften
og den boligsociale indsats.
Karsten har altid ja-hatten på. Jeg oplever 100 %
imødekommenhed, når jeg henvender mig til ham med en
ny idé. Han er altid indstillet på at yde den ekstra indsats,
det kræver. Jo mere vi dyrker det samarbejde, jo flere
muligheder er der. Jeg ser et kæmpe potentiale her.

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

Søren og jeg har arbejdet sam
men om flere projekter, siden
jeg blev ansat i 2016. Fx op
dagede Søren, at Københavns
serviceleder,
Kommune har afsat midler, vi
Urbanplanen
kunne søge til ombygning af
vores skralderum, så de bliver
mere brugervenlige. Her er samarbejdet rigtigt
godt, for mens jeg kan stå for det praktiske i
indretningen, kan Søren involvere beboerne i
processen. Vi arbejder bl.a. på at få beboere til at
hjælpe andre beboere med at sortere rigtigt.
Det er i det hele taget en stor opgave at in
volvere beboerne – vi kan lave mange tiltag i
driften, men det kommer først til at fungere, når
beboerne er med.
Søren er en initiativrig ildsjæl. Han har altid
gang i noget. Men han har ikke bare boldene i
luften – han får dem også til at lande rigtigt. Og
altid med et smil. Hvis jeg selv har fået en idé,
er det også ham, jeg går til. Søren er god til at gå
videre med input fra driften.

Karsten
Rødkjær
Andersen,

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

