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Beboere fra ikke-vestlige lande i Farum Midtpunkt



Grundskolekarakterer og valgdeltagelse i Furesø 
kommune



Andel offentligt forsørgede (18-64 år)



Andel 18-29 årige kun med grundskolen ej i gang 
med uddannelse



Det gode liv
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Partnerskab om social bæredygtighed
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KAB som samarbejdspartner 
En kundeejet almen 
administrationsorganisation



Hvad er KAB?

KAB er…
• ejet af kunderne
• Non-profit

KAB administrerer ca. 67.000 boliger: 
• 33 almene boligorganisationer 
• 3 kollegier
• 10 parlamentariske selskaber
• 8 øvrige boligforetagender
• Flere end 400 boligafdelinger
• KAB administrerer boliger i 23 kommuner 

i hovedstadsområdet



• Strategisk udvikling af socialbæredygtighed og 
socialansvarlighed i KAB fællesskabet

• Tænke nyt – inspirere – understøtte og videreudvikle 
initiativer 

• Bringe mere liv og erhverv i boligafdelingerne  + nye 
fællesskaber og en øget livskvalitet for beboerne  

Tænketank for socialøkonomi og socialt ansvar



Film om den Socialøkonomiske Tænketank



• SØV etableret i Albertslund

• Har både butik og værksted inde i 
boligområdet 

• Sælger og udlejer plantedekorationer

• Arbejder med genbrugsmaterialer og 
genbrugte planter

• Ansætter borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet 

• Udspringer af den boligsociale 
helhedsplan + hjælp fra KAB

• Skaleringspotentiale

VOKS – Planter med omtanke



• Er en socialøkonomisk virksomhed 
etableret i København

• Har et syværkted i Urbanplanen og butik + 
syværksted i Lundtoftegade

• Ansætter folk fra kanten af 
arbejdsmarkedet i samarbejde med 
kommunen

• Designer artikler med kasseret tekstiler

• Udspringer fra tidligere boligsocialt projekt 
og blev etableret med hjælp fra 3B

• Skaleringspotentiale

I Tråd Med Verden



Projektejer Enemærk og Pedersen

KAB er partner

skal gøre det nemmere for 
bygherrer og entreprenører at løfte 
udsatte mennesker i job indenfor 
byggebranchen. Nøgleelementer i 
projektet er guides til bygherrer, 
entreprenører, byggeledere og 
kommuner samt en social beregner 
målrettet byggebranchen.

Social Beskæftigelse



Projekt i Udvikling 
• Etablering af en socialøkonomisk 

planteskole i Afdelingen Folehaven i 
Valby

• Samarbejde mellem Incita, KAB/3B, 
Områdefornyelse Københavns Kommune

• Planteproduktion på fællesarealern

• Ansættelse af socialt udsatte

• Rådgivning om biodiversitet og 
produktion af biodiversitetsplanter

• Etablering af et orangeri med salg af 
kaffe og planter

Kirsebærhavens Planteskole



Etablering af in-house team til 
trappevask i Kokkedal

• Ansættelse af beboere og borgere på 
kontanthjælp

• Samarbejde med Fredensborg 
Kommune

• Øget service til beboerne, højere 
kvalitets rengøring til lavere 
omkostninger 

• Stort skaleringspotentiale

Rengøring med socialt ansvar 


