HVAD KOMMER DET TIL AT BETYDE
FOR DIG, AT 3B BLIVER EN DEL AF
KAB?
Som udgangspunkt betyder det ikke noget for hverdagen for dig som beboer,
men her kan du læse om, hvad det vil sige, at 3B bliver en del af KAB.

HVAD ER KAB?
KAB har eksisteret siden 1920 og er Danmarks største almene boligadministration med ca. 50.000 lejemål i hovedstadsregionen.
KAB ejer ikke selv boliger, men administrerer større og mindre almene boligorganisationer og udlejningen af deres boliger – og fra 1. januar 2019 gælder det
også Boligforeningen 3B.
Scan QR-koden og se en kort film, der præsenterer KAB.
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Fra den 1. januar får 3B sit eget selvstændige
kundecenter i KAB med Jonas Mørch Cohen som
chef. Læs mere om Jonas og Kundecenter 3B på
side 11.
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NYE AFDELINGSNUMRE
Hvad betyder det, at 3B skal
administreres af KAB?
3B er en boligorganisation, der ejer
din bolig og alle de andre boliger, der
er i afdelingerne i 3B. Når 3B skal
administreres af KAB, betyder det,
at de administrative opgaver som fx
økonomi, kommunikation, kundeservice, HR og byggeri fremover bliver
varetaget af KAB.
Ejendomskontorerne og driften i det
hele taget forbliver i Boligforeningen
3B.

Hvor skal jeg henvende mig
omkring ting, der vedrører min
bolig fra den 1. januar?
Du bor i en 3B-afdeling i dag. Det gør
du også efter den 1. januar. Det er
også stadig dit lokale 3B-ejendomskontor med 3B-medarbejdere, du skal
kontakte, hvis fx din dør binder, eller
du oplever problemer med radiatoren.

Hvem skal jeg tale med, hvis jeg
har spørgsmål til opkrævning af
husleje eller forbrug?
Fra det nye år skal du kontakte KAB’s
kundeservice – og henvende dig hos
KAB på Vester Voldgade 17, København V, for personlig betjening. Se
kontaktoplysninger og åbningstider i
boksen på næste side.

Kan jeg flytte internt til en
anden boligafdeling i KAB?
3B beholder sine egne ventelister
til boliger i 3B. Derfor kan du som
beboer i 3B fortsat flytte internt til en
anden 3B-afdeling. Du kan ikke flytte
internt til en afdeling i en af de andre
boligorganisationer i KAB-fællesskabet – fx AKB, København.

Kommer der fælles ventelister,
så jeg også får adgang til
boligerne i KAB-fællesskabet?
I KAB hedder ventelisten til de cirka
50.000 boliger i KAB-fælleskabet ’BoligNøglen’. Hvis 3B’s ventelister skal

blive en del af ’BoligNøglen’, skal 3B’s
repræsentantskab vedtage det på et
repræsentantskabsmøde. Som det er
nu, skal du have en særskilt opskrivning i KAB, hvis du vil på ventelisterne
til boligerne i KAB-fællesskabet. Du
kan skrive dig op på www.kab-bolig.
dk. Det koster 400 kr. at skrive sig op
og efterfølgende 200 kr. i årligt gebyr.
3B’s ventelister bliver tidligst en del
af BoligNøglen i 2020 – og kun hvis
repræsentantskabet vedtager det på
et repræsentantskabsmøde.

Når 3B bliver en del af KAB den 1. januar,
skal 3B’s systemer integreres med KAB’s
systemer. Det betyder, at de fleste af 3B’s
afdelinger skal have nyt afdelingsnummer.
Alle afdelinger beholder deres afdelingsnavn.

Selvbetjeningen Mit 3B
fortsætter frem til juni 2019

Som en del af overgangen til KAB er 3B i
gang med at lave ny hjemmeside, som forventes at være klar i første kvartal af 2019.
Den kommer stadig til at hedde 3b.dk, men
den får et gevaldigt løft og en opdateret
brugerflade. Det glæder vi os til.

Dit login til Mit 3B forbliver det samme
efter 1. januar. Det vil sige, at du
stadig logger ind, som du plejer som
beboer, medlem af en afdelingsbestyrelse eller som ansøger.
Det er først fra juni 2019, at 3B’s og
KAB’s systemer bliver integreret endeligt. Det får du meget mere information
om i det nye år.

KAB’S KUNDESERVICE
Fra årsskiftet skal du som beboer kontakte KAB's kundeservice, hvor du tidligere har kontaktet 3B's kundeservice. Henvendelser til 3B's ejendomskontorer fortsætter
som hidtil.
Personlig henvendelse:
KAB, Vester Voldgade 17, 1552 Kbh. V.
man-ons kl. 10-14.30, tors kl. 10-18
og fre kl. 10-12.

NY HJEMMESIDE I 2019

Telefonisk henvendelse:
Tlf. 33 63 10 00
man-ons kl. 9-15.30, tors kl. 10-18
og fre kl. 9-13.
Skriftlig henvendelse:
Gå ind på kab-bolig.dk og vælg det emne,
din henvendelse drejer sig om – udfyld derefter
formularen.

EN DEL AF KAB-FÆLLESSKABET
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