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Lidt fra SAB Tingbjerg
Af Bestyrelsen SAB T.
Efter prisstigningerne på el, har bestyrelsen
diskuteret om vi helt skulle undlade at sætte
lysdekoration på her i vinter. Vi har besluttet at
beholde vinterlyset på højhuset og beboerhuset. Vi får sat en skumringsføler på, så at der
bliver slukket om dagen hvor strømmen er dyrest.
Varmeudgifterne stiger også. Heldigvis stiger fjernvarmen i København ikke så meget som steder hvor man opvarmer med
gas. Men det kan godt være vi skal finde
den varme trøje og uldsokkerne frem.
Husk! Vi har beboerrådgiverne. De vil gerne give råd om
hvordan man kan få en stram økonomi til at hænge sammen.
Vi siger nu farvel til den type juletræsfest,
som har været afholdt i årtier. Vi kan se at
der var juletræsfest allerede i 1960, se
Tingbjerg i gamle dage. Er der nogen som
ved om der også tidligere end det var juletræsfest, så giv Karin besked. Se hvordan
på bagsiden. Juletræsfesten har været
meget arbejdskrævende og dyr, deltagerantallet har været dalende. Det har ikke
været muligt at skaffe arbejdskraft nok, så
nu må vi tænke i nye baner.

I år står vi med en julemand og julemandsorkester, som
vi forærer til Kulturhuset. I skrivende stund ved vi ikke
om de kan få stablet en julebegivenhed på benene med
dem, så hold øje med hvad der sker i Kulturhuset.

Er det så slut med at holde fester?

Det synes bestyrelsen ikke. Vi har talt om, vi skal lade
være med at tale om juletræsfest og eidfest og tale om
en sommerfest og en vinterfest i stedet. Selvom der ikke
har været religiøse ting i jul- og eidfesterne, så har det
alligevel afholdt nogen fra at deltage i den ene eller anden fest.

Ordet er dit

Den 23. november kl. 18.30-20.30 holder vi igen et ”ordet er dit” møde og det vil være dejligt hvis du kommer
og fortæller hvad du tænker om afholdelse af fester i
Tingbjerg. Ligesom vi også meget gerne høre, hvad du
ellers har på hjerte.
I bestyrelsen vil vi hellere være på forkant end komme
for sent. Derfor vil vi benytte lejligheden til at ønske alle
en rigtig god jul og et godt nytår, når I når dertil.
De bedste hilsner
Bestyrelsen SAB Tingbjerg

Stof til næste nummer skal være Karin Hansen i hænde senest 24/1-2023
Kontakt: Karin Hansen kah@kab-bolig.dk
Forsidebillede: Peter Grønbæk

Husk, at ligegyldigt om
du bor alment eller om du
bor privat, er du meget
velkommen til at komme
med bidrag til bladet.
Du skal bare sende dit indlæg til
kah@kab-bolig.dk
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Velkommen til
www.tingbjerg-bydel.dk
Tingbjergs nye hjemmeside!
Skrevet af Cecilie Ellis Weber, byudviklingsteamet
Tingbjerg har fået en ny hjemmeside. Du finder den på
www.tingbjerg-bydel.dk

Vi håber, I bliver glade for den nye hjemmeside – hvis I
har spørgsmål eller kommentarer så skriv endelig til
ejendomskontoret på mailen:
tingbjergforum@kab-bolig.dk

Sådan så forsiden på den gamle hjemmeside ud – og sådan ser den nye ud.

Hvad kan man bruge den nye hjemmeside til?

På den nye hjemmeside kan du finde de informationer, du kender fra den gamle – men forhåbentligt bliver det nemmere at finde rundt på siden. Derudover er der kommet nye funktioner til.
Samlet overblik over funktioner
Søgefunktion på tværs af siden

Gamle hjemmeside

Ny hjemmeside

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Et interaktivt kort over Tingbjerg
Beboernyt om drift, boligsociale tiltag, byudvikling mv.

✔

Kalender for hele Tingbjerg
Driftinfo og guides til vedligehold

✔

Giv et praj til driften
Info om boligafdelinger
Booking af fælleslokaler
Dokumenter: referater fra møder mv.

✔
✔
✔

Fortællinger om Tingbjerg
Tidslinje over bydelens udvikling
Info om salg og leje af boliger
Info om foreninger i Tingbjerg
Kontaktinfo

✔
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En af de nye funktioner er et interaktivt kort
over Tingbjerg. Her kan man f.eks. se, hvor der
er legepladser, indkøbsmuligheder samt kultur- og idrætstilbud. Man kan også se hvilke
byggerier, der er på vej med byudviklingen.

Du kan give driften
et praj, om noget der
ikke er, som det skal
være ved at bruge
den nye funktion
”Giv et praj”.

SPØRGSMÅL & SVAR
Hvorfor har hjemmesiden skiftet navn?
Den gamle hjemmeside var opkaldt efter den gamle
grundejerforening ”Tingbjerg Forum”, der varetog driften fra 2010-2021.
Nu betaler de nye boliger også til fællesdriften af udearealerne – haverum, veje og stier – og den udvidede
grundejerforening hedder ”Tingbjerg By-delsforening”.
Derfor hedder den nye hjemmeside www.tingbjerg-bydel.dk
Ejendomskontoret er det samme, og det er medarbejderne også.
Hvad sker der hvis jeg kommer til at taste de gamle
oplysninger?
Bare rolig - hvis du kommer til at taste den gamle hjemmeside www.tingbjergforum.dk, vil du blive guidet over
på den nye side.
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Hvorfor er der brug for en ny hjemmeside?
Den gamle hjemmeside har tjent os godt siden 2012 –
altså i 10 år. I IT-verdenen er det en evighed. Hjemmesiden var derfor blevet for gammel, til at den kunne opdateres.
Hvem har betalt for den nye hjemmeside?
www.tingbjerg-bydel.dk er oprindeligt udviklet af NREP,
der er privat partner i byudviklingen.
Boligorganisationerne fsb og SAB har betalt for at få
hjemmesiden videre-udviklet.
Beboerne eller driften har ikke betalt noget for den nye
hjemmeside

Hvilken forretning vil du gerne have
på Store Torv?
Af Byudviklingschef Lene Vennits og udviklingsdirektør i Innovater Melius, Mahad Farah

Der har været en del spørgsmål på Facebook om hvilke
forretninger, der mon kommer i de nye erhvervslokaler
på Store Torv på Ruten. I stueetagen af Eilersmindes
Plejehjem på hjørnet ved Skolesiden åbner en COOP365
næste år. Kiosken og Kebabhouse, som tidligere lå på
Store Torv, og som i dag midlertidigt er placeret i pavilloner, rykker også over i nye lokaler på Ruten til næste
år. Så er der tre øvrige lokaler, som endnu ikke er udlejet.

Hvad tænker du, at Tingbjerg mangler?

Vi ved jo ikke, om vi kan finde en cykelforhandler, en
Matas eller Café, som vil leje et erhvervslokale. Men
hvis du skulle bestemme, hvad tænker du så, Tingbjerg
kunne have glæde af? Skriv gerne din mening og send
den til Tingbjergbyudvikling@KAB-bolig.dk
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Grøn og tryg parkeringsløsning
Skrevet af Lene Vennits, Byudviklingschef
Kan du huske den islandske saga, hvor Kraka bliver bedt
om at ”ankomme hverken påklædt eller nøgen, hverken
mæt eller fastende, hverken alene eller med ledsager”.
Næsten lige så udfordrende er det at lave parkeringsløsninger i Tingbjerg.
Vi arbejder på at få mest mulig parkering i terræn, flest
mulige grønne friarealer og størst mulig tryghed. På Store Torv er løsningen blevet to overdækkede parkeringsområder, med udnyttelse af tagene til grønne tagterrasser. Det største parkeringsområde ved Fløjhusene, de
nye boligblokke ud til Ruten, ligger i stueplan med indkørsel direkte fra terræn. Det har 65 p-pladser og græn-

ser op til et stort grønt haverum. Fra parkeringsanlægget er der adgang til boligopgange, erhvervslokaler,
depotrum, cykelparkering og affaldsrum, så der bliver
menneskelig aktivitet. Afdelingsbestyrelserne har været til møde med Innovater og drøftet brugen af anlægget.
P-anlægget ved Eilersmindes plejeboliger bliver udformet efter sam
me koncept.

Og hvad gjorde Kraka? Hun indhyllede sig i et fiskenet,
bed i et løg og fulgtes med sin hund!

Synsteamet:
Torben,
Ljatif og
Thomas
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Tingbjerg
i gamle dage
Som det fremgår andetsteds, er det ikke muligt at holde den traditionelle juletræsfest i år.
Hvornår startede man i Tingbjerg med at holde juletræsfest.
Vi har kigget tilbage i de tidligste numre af Tingbjergbladet og kan se, at allerede i 1960 var der juletræsfest.
Dengang blev festen holdt i januar og man kunne både vinde cigaretter og cigarer.
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Frivillige mentorer efterlyses
31 frivillige mentorer hjælper kvinder i job. Men der er brug for flere mentorer til projektet i Tingbjerg.
Af Thomas Kristensen (Kvinfo)

I Tingbjerg kan kvinder med indvandrer- og flygtningebaggrund med lille eller ingen arbejdserfaring i Danmark få støtte fra en frivillig mentor i KVINFOs mentornetværk.
Formålet er at hjælpe kvinderne tættere på at indfri deres ønske om at finde et job eller starte en uddannelse.
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I dag er 31 frivillige i KVINFOs mentornetværk, men flere
kvinder har brug for en mentor.
”Kvinderne er en mangfoldig gruppe, men en ting har de
til fælles: De har alle sammen et drive og en stor lyst til
at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Alle
har selv tilmeldt sig. Der er altså ikke nogen af kvinderne,

være manglende netværk. Her kan mentor måske brobygge til sit netværk inden for et specifikt arbejdsfelt,”
forklarer den lokale mentorkoordinator.
Alle mentorer arbejder frivilligt – altså uden løn. Til gengæld får mentorerne indsigt i en anden kvindes liv og
glæden ved at hjælpe hende videre i livet.
”I dag er min mentee i praktik inden for et område, hun
er interesseret i. Men personligt har jeg også fået meget
ud af forløbet,” siger Ulla Sehested, der har været mentor siden 2021.
”Min mentee har vist mig stor tillid, og det er en gave i sig
selv. At dele erfaringer med et medmenneske er meget
givende. Og hvis jeg er en inspiration for hende, er hun
det dobbelt op for mig,” forklarer Ulla Sehested.

FAKTA
• M
 entornetværket i Tingbjerg søger flere frivillige
mentorer.
• Som mentor fungerer du som sparringspartner og
deler din erfaring og viden om lokalområdet, arbejdsmarkedet og dansk arbejdskultur.
• Et mentorforløb varer typisk mellem 4-12 måneder.
Her mødes mentor og mentee 1-2 gange om måneden fx i lokalområdet i Tingbjerg. Dette aftales
på forhånd, så mentor og mentee ved, hvad de
kan forvente sig af hinanden, og så det passer til
din hverdag.
• Som mentor er du ulønnet, men du får et introduktionskursus samt støtte undervejs. Frivillige mentorer tilbydes sparring efter behov, samt deltagelse i events, netværksgrupper, faglige oplæg og
sociale arrangementer.
• 
Overvejer du at blive mentor, kan du skrive til
mentorkoordinator Signe Kjærgaard Jensen på

signe.k.jensen@kvinfo.dk eller ringe til
51 59 80 02.

som er presset ind i vores projekt,” siger mentorkoordinator Signe Kjærgaard Jensen.
”Forskellige barrierer kan være med til at gøre det vanskeligt for kvinderne selv at finde et job. Det kan være
sproglige barrierer, hvor kvinden især har brug for en
mentor til at øve dansk med. En anden barriere kan
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Så skete det…!
Af Tingbjerg Kirke

Mandag 24. oktober kl. 8 skete det endelig – det fine og
4 tontunge (!) murværk ”De ledige Hænder” kom op at
flyve, blev løftet op på en kranbil og lige så stille transporteret til dens nye ståsted ved Tingbjerg Kirke. Det var
noget af et syn og mange stoppede op og iagttog og
fotograferede.
Nu er det nye fundament støbt og snart kan sjagget af
frivillige murere påbegynde restaureringen.
Der samles stadig ind til at betale for flytningen – så køb
endelig en mursten. De koster 100 kr. og kan betales på
Tingbjerg kirkekontor eller på MobilePay 304515.

Julemarked i
Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus
Tekst af Laust Færch, Foto af Igne:Oya
Det bliver med hyggen i højsædet når vi igen inviterer til julemarked i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus. Håndarbejdsforeningen Igne:Oya står bag julemarkedet, som blandt andet byder på over 30 stande med håndarbejde og kunsthåndværk hvor man måske kan finde årets julegaver. Der vil også være
mulighed for at prøve strik-banko, købe julegodter, deltage i en workshop og
se en fotoudstilling.

Julemusikken leveres af duoen Aggerbæk // Jepsen, som vil
swinge julen ind med amerikanske juleklassikere og andre julehits samt sange fra eget katalog.
Lørdag d. 26. november kl. 12-16 i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus
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4 kreative lørdage
med Lise Marker
Tekst af Signe Elisa Lütken
Foto af Lise Marker

I løbet af november og december for vi besøg af Lise Marker,
der kommer og holder workshop i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.
Lørdag den 19. november, lørdag den 26. november, lørdag den
3. december og lørdag den 10. december kommer Scenograf og
billedkunstner Lise Marker igen på besøg for at finde lim, saks
og pap eller maling frem. Nogle kan måske huske de kreative
værksteder fra sidste år, hvor der blev arbejdet med ”geléplade-
tryk”, lavet papirfolde-stjerner af genbrugspapir eller
engle? Her kan du arbejde på de sødeste, unikke og kreative
gaver og pynterier.
Det er både for forældre og børn, så tag din nabo i hånden og
kom med i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.
Det er gratis og uden tilmelding!
Lørdag d. 19. november, 3. december og 10. december kl. 11-13
Lørdag d. 26. november kl. 12-14 (en del af Julemarked)
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Ny cykel- og gangbro over Vestvolden
Skrevet af Tingbjerg Byudvikling
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Oversigtskort

Skurby

BILAG 1

Materialeplads

I perioden november 2022 til maj 2023 bygger Københavns Kommune en ny bro, som krydser fæstningskanalen ved Vestvolden, hvor der tidligere har været en
markvejsbro.
Broen er en vigtig del af en længere forbindelse, der
skal forbedre forholdende for cyklister og gående på en
2 km lang strækning fra Tingbjerg til Husum. Heraf navnet Husumforbindelsen.

Københavns Kommune benytter græsarealet på den
nordlige side af fæstningskanalen som arbejdsplads i
hele byggeperioden. I vil derfor opleve, at den nuværende gang- og cykelsti omlægges, så den løber langs
med boligerne på adresserne Ruten nr. 53 og 73.
Har du spørgsmål til projektet, kan du rette henvendelse
til Teknik- og Miljøforvaltningen på e-mail mkb@kk.dk
med følgende reference i emnefeltet: ”VB 250 Bro over
Vestvolden”.

Min læsemakker – Min ven
af Ibtisam Said Jama

Læsemakker projektet blev afsluttede d. 20. juni med et
brag af en afslutningsfest, hvor de små læsemakkere
modtog et diplom, samt et brev fra deres store læsemakker. Projektet blev en stor succes og alle børn havde
en tydelig positiv læseprogression, derfor er vi i øjeblikket i gang med planlægningen af et nyt forløb læsemakker, så vi kan få flere potentielle læsemakkere igennem
samme udvikling.
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Vi har evalueret på projektet og tilrettet det, så vi forventer at det bliver endnu bedre fremover. Vi har opstart af
læsemakker i uge 8 og i øjeblikket er vi i den planlæggende fase, hvor vi lige om lidt skal have potentielle store læsemakkere til jobsamtale.
Så hvis du går i 7. 8. Eller 9 klasse på Tingbjerg Skole,
elsker at læse og lære fra dig, så kontakt gerne Christina Roholm på mail: chrbr@fsb.dk eller på tlf. nr. 21 24 40
15 eller Ibtsam Said Jama på mail: imo@fsb.dk eller på
tlf. nr. 21 24 39 47

Små jobs til beboere i Tingbjerg
Af: Jesper Juul Mikkelsen

Fra november måned vil hele tre beboere i samarbejde med Den Boligsociale Helhedsplan starte i
jobs i Tingbjerg. Det drejer sig om mindre jobs fra tre
til 10 timer om ugen, og meget forskellige opgaver,
som beboerne skal løfte: En er blevet ansat til at holde orden i byttestationen og opgangene i bydelen.
En anden beboer er blevet ansat til at tage imod fødevarer fra Fødevarebanken, der i samarbejde med
Mors Varme Hænder skal sikre at råvarer som ellers
ville blive smidt ud, bliver til sunde måltider. Og en
tredje beboer er blevet ansat som naturvejleder, og
skal dermed hjælpe med at få familier ud og bruge den
spændende natur omkring Tingbjerg.
Vi glæder os til at byde dem velkommen i vores team og
håber at kunne udvide kredsen af beboere med jobs i
fremtiden.

Nu er det muligt at sortere
dit affald i Tingbjerg!
Af Peter Melbye Andersen, Byudviklingskonsulent

I løbet af oktober og november har driften i Bydelsforeningen Tingbjerg
etableret to åbne affaldsstationer. Her er det muligt at sortere jeres affald i
(hold nu godt fast) 12 fraktioner. Dvs. storskrald, restaffald, batterier, farligt
affald, bioaffald, pap, papir, småt elektronisk, plast, metal, glas og rent træ.
Affaldsstationerne, som er åbne døgnet rundt alle ugens dage, finder I her.
Vi håber, I vil benytte de nye muligheder, så vi får et renere og mere bæredygtigt Tingbjerg.
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Ud i Tingbjergs Natur
Af Mathilde Christine Boye
Får du heller ikke set nok af Tingbjergs smukke natur? Vil du
gerne tilbringe mere tid med din familie og andre børnefamilier?
Så kom med til lærerige, sjove og hyggelige naturoplevelser
med andre børnefamilier fra byen. Her i vinterhalvåret vil
dele af aktiviteterne også foregå indendørs alt efter
vejret. Alle aktiviteter er desuden gratis.
Vi forventer at aktiviteterne vil blive afholdt hver
anden torsdag fra klokken 16.00 til 18.00.
Kom endelig og kig forbi i Fælleshaven
torsdag den 3. november klokken 16.00.
Oplev Tingbjergs skønne natur, og lær samtidig
byens grønne områder bedre at kende!
Vi glæder os til at se jer!

Fællesspisning og Folkebanko
Tekst af Kristine Thorup Hansen

Gå ikke glip af årets sidste fællesspisning i
Café Mors Varme Hænder i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.

Tilmelding senest mandag den 28. november via mail til
cafeenikulturhuset@gmail.com eller ved fremmøde i cafeen
(mandag til torsdag 12-17). Betaling foregår på dagen.

Onsdag d. 30. november er der fællesspisning og folkebanko i samarbejde med Tingbjerg Pensionistcenter, her kan du vinde
præmier, få lækker vegetarisk mad og en
hyggelig snak med naboen.

Aftenens program
Kl. 18.00: Fællesspisning
Kl. 19.00: Folkebanko
Ca. kl. 20-30: Tak for i aften

Pris og tilmelding
Fællesspisning = 50 kr. for voksne og 25 kr.
for børn under 12.
Banko (3 plader á 8 spil) = 25 kr.
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Husk at tilmelde dig i Café Mors Varme Hænder.
Vi forsætter med fællesspisning i det nye år, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen den sidste onsdag i hver måned. Vi glæder os til
at se jer!

Tingbjerg Pensionist Center vandt
Fællesskabsprisen i København
Af: Annie Petersen. Foto: Preben Hjernø

Tingbjerg Pensionist Center blev hædret med Københavns Kommunes Fællesskabsspris 2022 ved en reception på Københavns Rådhus den 28. september 2022.
Udover æren fulgte også 25.000 kr. til fællesskabet.
Ved nomineringen blev der bl.a. nævnt, at pensionistcenteret har været og er meget aktiv bl.a. under Corona

lukningen, hvor man stillede sine lokaler til rådighed for
test- og vaccinationscenter uden tidsbestilling.
Centeret forsøger at favne alle Tingbjergs seniorer og
stille deres lokaler til rådighed for gode aktiviteter – et
forsamlingshus for seniorer.
Udover det, har centeret også arbejdet på etablering af
et genoptræningscenter, som muliggør fortsat træning
efter fx en træningsplan i Genoptræningscenteret i Vanløse. Maskinerne er identiske.
Det betyder også meget for pensionistcenteret, at man
er en del af et større fællesskab – i hele Tingbjerg! Og
ikke er lukket om sig selv.
Alle er velkommen til at kigge forbi. Kaffen er klar.
Centeret tilbyder en del forskellige aktiviteter såsom Fitness, syning, banko, billard, gymnastik, fredagsfrokoster, musikarrangementer, københavnerture, sommer
ferie og mm.
Se den altid opdaterede hjemmeside www.tingbjerg.nu
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ors
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Spiser sammen
vning
la
vil stå for mad
Varme Hænder
ef terfølgende.
17-17:45
. november kl.
Onsdag den 16
0 år – for alle!
Målgruppe: 4-10
til
husk tilmelding
Pris: Gratis men
lt sikker
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.dk – så er du
Signe: i82a@kk
s.
på at få en plad
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AFDELINGSBESTYRELSEN fsb

Afdelingsbestyrelsen
FSB
Formand

Anja
Brinch		
Keld
Fredericia,
formand
Langhusvej 8, 1.th.
Kirsten
Madsen, næstformand
Næstformand
Langhusvej
34, st.th.
Niels Olsen		
Henrik Duusgaard, kasserer
Virkefeltet 1, 1.th.
Kasserer
Kirsten Madsen		
Bestyrelsesmedlemmer:
Lykke Andersen
Langhusvej
35
Øvrige Bestyrelsesmedlemmer
Skender
Abdiu
Olly Thorndahl
Tårnhusstræde
Peter Hansen23, st.tv.
OllyJacob
Thorndahl
Hansen
Langhusvej
28, st.tv.
Nikolai Aamand
Janni
Olsen
Freddy Christensen
Midtfløjene
10, st.tv.
Annette Mortensen
A. Hoffmann
Mortensen
Torben Roed
Christensen
Gavlhusvej 15, 2.th.
Gabriel Nieman
Dorthe Harring
Virkefeltet 14, st.th.
Suppleanter
Rabia
Sheikh
Omar
Sabah
Qarasnane
Vestgavl 7, 1.tv.
Pia Sekretær
Wiborg i afdelingsbestyrelsen:
Virkefeltet
14, 2.mf. 		
Anne Michelini
Lebohang Belli
Terrasserne 35, 2.tv.
KONTORTIDER
Rikke Jensen
Afdelingsbestyrelsen
FSB:
Hækkevold
11, st.tv.
Midtfløjene
16,
tlf.
38
27
90 00
Sekretær i Afdelingsbestyrelsen:
Personlig
henvendelse:
Anne
Michelini
Mandag - torsdag kl. 10-12
Tirsdag også kl. 16-18
Fredag lukket
Telefonisk henvendelse:
Afdelingsbestyrelsen
FSB:
Se: www.tingbjerg-bydel.dk
Midtfløjene
16, tlf. 38 27 90 00
Fredag lukket
Personlig
henvendelse:
afd.best.fsb@kab-bolig.dk
Mandag - torsdag kl. 10-12
Tirsdag også kl. 16-18
Fredag
lukket
FSB’s
ejendomskontor
Telefonisk
henvendelse:
Midtfløjene
16, tlf. 38 27 90 00
Man-, ons- og torsdag kl. 10-15
Personlig
henvendelse:
Tirsdag kl. 10-18
Fredag
lukket
Se: www.tingbjerg-bydel.dk
afd.best.fsb@tingbjergnet.dk
Telefonisk henvendelse:
Alle dage fra kl. 8.30-10

KONTORTIDER

Udlejning af selskabslokaler:

Mandag - torsdag kl. 10-12
Vagttelefon:
Tirsdag
også kl. 16-18
Fredag
Ved lukket
akut opståede driftsforstyrrelser
uden for kontorets åbningstider.
FSB’s
ejendomskontor
Telefon 38
9038
0027 90 00
Midtfløjene
16,27tlf.
Personlig henvendelse:
Alle dage fra kl. 10-11
Tirsdag fra kl. 16-18
Telefonisk henvendelse:
Alle dage fra kl. 8.30-10

Vagttelefon:

Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets
åbningstider.
Telefon 38 27 90 00
tingbjergforum@kab-bolig.dk

AFDELINGSBESTYRELSEN
UTTERSLEVHUSE
Åbningstider & bestyrelsesmøder:
Træffetid for bestyrelsen:
Hver anden tirsdag
kl. 18:30-19.00
Bestyrelsesmøder:
hver anden tirsdag kl.19:00-21:00
Bestyrelsesnavne:
Formandskab
Yohanis Hamad, formand
Medlemmer
Ajaz Ahmed, kasserer		
Nabil Anejar, næstformand
Hanne Vittrup
Ole Langen
Suppleanter
Siciid Hussein

AFDELINGSBESTYRELSE

AFDELINGSBESTYRELSE
Pernille Høholt, formand		
Afd. 1

Tania Hansen, næstformand
Afd. 1
Linda Henriksen, kasserer		
Afd. 2
Bestyrelsesmedlemmer:
Abdallah Abdulrahman 		
Afd. 1
Connie Ejlersen
Afd. 1
Mohamed Hamod
Afd. 2
Olav Csiky		
Afd. 3
Warsan Dirie		
Afd. 1		
Henrik Rützau
Afd. 1
Suppleanter:		
Per Cortsen, afd. 1
Lena Grantun, afd. 4
Katarina Freud-Magnus
Sekretær i afdelingsbestyrelsen:
Karin Hansen
KONTORTIDER
Afdelingsbestyrelsen SAB:
Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00
Personlig henvendelse:
Mandag- torsdag kl. 10-12
Telefonisk henvendelse:
Se: www.tingbjerg-bydel.dk
ab-tingbjerg@kab-bolig.dk

KONTORTIDER

Afdelingsbestyrelsen
SAB:
SAB’s ejendomskontor

Midtfløjene
16,tlf.
tlf.
Midtfløjene 16,
3838
2727
9090
0000
Mandag
til
torsdag
kl.
10-12
Personlig henvendelse:
ab-tingbjerg@kab-bolig.dk
Se: www.tingbjerg-bydel.dk
Telefonisk
henvendelse:
SAB’s
ejendomskontor
Alle dage fra16,
kl. tlf.
8.30-10
Midtfløjene
38 27 90 00
Personlig henvendelse:
Alle
dage fra kl. 10-11
Vagttelefon:
Tirsdag
kl. 16-18
Ved akutfra
opståede
driftsforstyr
Telefonisk henvendelse:
relser
uden
for
kontorets
Alle dage fra kl. 8.30-10åbnings
tider.
Telefon 38 27 90 00
Vagttelefon:
Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets
åbningstider.
Telefon 38 27 90 00
tingbjergforum@kab-bolig.dk
Litotryk København A/S • 43 43 66 00
Litotryk København A/S • 43 43 66 00

