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PUNKT 3 Indstilling – Resultat af beboer- og
fællesskabsundersøgelsen (O)

Resultat af beboer- og fællesskabsundersøgelsen
(O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Afdelingsudvalget den 24. januar 2018
- 21. februar 2018 / Jannik Egelund / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om resultatet af beboer- og fællesskabsundersøgelsen.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at resultatet af beboer- og fællesskabsundersøgelsen tages til efterretning.

Problemstilling
I de boligsociale helhedsplaner Høje Gladsaxe, SURF Valby og Kokkedal på Vej, som blev vedtaget af organisationsbestyrelsen 13. oktober 2016, var en før-og-efter måling af fællesskabet planlagt. Organisationsbestyrelsen besluttede i forlængelse af dette den 18. maj 2017, at udrulle fællesskabsundersøgelsen til alle 3B’s afdelinger.
For at strømline kommunikationen til beboerne blev undersøgelsen af fællesskaberne gennemført
sammen med en afdelingsbestyrelses- og en beboerundersøgelse. En række af spørgsmålene
relaterede sig til de strategiske handleplaner, og kunne derfor give en base-line for opnåelsen af
målsætningerne i 3B’s strategi.

Løsning
Resultat af beboer- og fællesskabsundersøgelsen
Beboer- og fællesskabsundersøgelsen blev gennemført i september/oktober 2017 og blev udsendt
til 11.836 beboere i 3B. Der er i alt 1.843 der har svaret (svarprocent på 16). Nogle spørgsmål i
undersøgelsen var målrettet beboerne og andre var målrettet afdelingsbestyrelserne. Svarprocenten blandt afdelingsbestyrelserne var 31 pct. En uddybende gennemgang af undersøgelsens resultater fremgår af bilag 1.
Administrationen har efter Afdelingsudvalgets behandling af indstillingen opdateret målsætningen
om ”Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne oplever større indflydelse på boligafdelingen/og eller 3B”,
så denne målsætning nu er opdelt i to målsætninger (jf. side 5 i bilag 1):


Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne oplever større indflydelse på boligafdelingen.



Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne oplever større indflydelse på 3B.
1

Hovedkonklusioner fra undersøgelsen
Undersøgelsen har givet viden om, hvordan beboerne og afdelingsbestyrelser oplever de fysiske
rammer, fællesskabet, beboerdemokratiet og muligheder for livsudfoldelse og aktiviteter i deres
afdeling og helhedsplanenernes områder.
Hovedkonklusionerne i undersøgelsen der relaterer sig til de strategiske målsætninger er:


50 pct. af beboerne oplever at have indflydelse på deres afdeling.



88 pct. af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne oplever at have indflydelse på deres afdeling



45 pct. af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne oplever at have indflydelse på 3B



88 pct. af beboerne er alt i alt tilfreds med at bo i 3B.



68 pct. af beboerne er tilfredse med 3B’s service.



82 pct. af afdelingsbestyrelserne er tilfredse med 3Bs betjening af bestyrelsen.



70 pct. af beboerne og 76 pct. af afdelingsbestyrelserne oplever gode muligheder for fællesskaber i deres afdeling.

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen der relaterer sig til fællesskabsundersøgelsen er:


57 pct. af beboerne føler sig i høj grad eller nogen grad som en del af et fællesskab i deres
afdeling/boligområde.



Der er en klar sammenhæng mellem fællesskabsfølelse og tryghed, så jo stærkere fællesskabsfølelse jo højere tryghed eller omvendt.



92 pct. hilser på andre beboere



66 pct. kender nogle/mange fornavne på dem de bor i opgang med



Mellem 58 pct. og 87 pct. har mødt deltagere i aktiviteter, der var anderledes end dem selv



11 pct. i afdelinger uden helhedsplaner og 20 pct. i afdelinger med helhedsplaner har mødt
deltagere, som ikke er beboere i afdelingen/området.

Indsats fremadrettet
Hovedresultaterne fra beboer- og fællesskabsundersøgelsen formidles i 3B’s skriftlige beretning
som sendes til beboere og samarbejdspartnere og lægges på 3b.dk. Der er desuden udarbejdet en
uddybende rapport om ’Fællesskab i 3B’s boligafdelinger 2017’ (bilag 2), der også vil blive tilgængelig. Status på fællesskab i områder med boligsociale helhedsplaner rapporteres til Landsbyggefonden.
Øvrige tiltag til at fremme realisering af de strategiske mål samt fællesskabet generelt er kort beskrevet i bilag 3, som opsummerer de strategiske handleplaner og fremhæver nogle af tiltagene i
administrationen (Sociale Indsatser).

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
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Videre proces
Resultaterne af beboer- og fællesskabsundersøgelsen vil indgå i 3B’s videre arbejde med målsætningerne i 3B’s strategi og i 3B’s videre arbejde med de boligsociale helhedsplaner.

Bilag
1. Præsentation af undersøgelsens resultater og metode.
2. Rapport om fællesskaber i 3B.
3. Oversigt over tiltag – strategiske mål og styrket fællesskab.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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2017 Beboerundersøgelse med fokus på:
3B - Sammen mod 2020
Fællesskab
Afdelingsbestyrelserne

1

Beboerundersøgelsen i generelle tal
• 88 pct. er alt i alt tilfredse med at bo i 3B.

•

75 pct. er tilfreds med boligens overordnede
stand.

• 82 pct. af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne er
tilfredse med betjeningen af afdelingsbestyrelsen.

•

78 pct. mener at 3B er gode til at passe
udearealerne.

•

70 pct. mener at 3B er gode til at løse opgaver i
boligerne. (11 pct. har ikke haft behov/bor i AB+afdeling).

• 45 pct. af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne
oplever at have indflydelse på 3B (54 pct. gør ikke).

•

• 80 pct. af beboerne føler sig trygge ved at gå i
boligområdet efter mørkets frembrud (20 pct. gør
ikke).

64 pct. mener at 3B er gode til at besvare
henvendelser. (20 pct. har ikke haft behov for at
have kontakt med 3B).

•

61 pct. af beboerne er tilfredse med de digitale
løsninger, de kan anvende for at komme i
kontakt med 3B.
(29 pct. har ikke kendskab til dem/benyttet dem).

•

80 pct. af afdelingsbestyrelserne er tilfredse med
de digitale løsninger.

• 53 pct. af oplever at have indflydelse på deres
afdeling (Beboere: 50 pct. - Afdelingsbestyrelser:
88 pct.).

• 71 pct. oplever alt i alt gode muligheder for
fællesskaber i sin afdeling.
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Oversigt over indhold i rapporten:
•
•
•
•
•

Strategiske mål - baseline
Fællesskab - baseline
Forskel på svar for medlem og ikke medlem af en afdelingsbestyrelse
Forskel på store og små afdelinger
Metode

3

3B – Sammen mod 2020
Strategiske målsætninger
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017
Målsætning
Beboere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer oplever større indflydelse

2017: 50 % af beboere oplever at have indflydelse på deres boligafdeling
2017: 88 % af afdelingsbestyrelserne oplever at have indflydelse på deres
boligafdeling

45 % af afdelingsbestyrelserne oplever at have indflydelse på 3B
Udvalgte igangværende & afsluttede
tiltag:
• Ny beboerdemokratisk model:
Opgavegrupper (2017-20)
• 3B’s bestyrelsesuddannelse (2016-18)
• Ph.d. om beboerdemokrati (2016-2020)
• Roller, Respekt og Tillid (AFSLUTTET)
• Organisationsbestyrelsens rammer
(AFSLUTTET)
• Offentlige referater fra afdelingerne
(AFSLUTTET)

Kommende tiltag:
• Vedtægtsændringer 2018 (2018)
• Digitalt beboerdemokrati (2018 eller 2019)
• Lettere at være afdelingsbestyrelse/ lokalt
beboerdemokrati (2019)
• Kommunikationsplatforme til
beboerdemokratiet (2019)
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017
Målsætning
Beboere og afdelingsbestyrelser oplever større mulighed for fællesskab

2017: 70 % af beboerne oplever gode muligheder for fællesskab i deres afdeling

2017: 76 % af afdelingsbestyrelserne oplever gode muligheder for fællesskab i
deres afdeling
Udvalgte igangværende & afsluttede
tiltag:
• 3B-fortællingen (2017-18)
• Folkemøde 2018 (2017-2018)
• Guide til brug af fælleslokaler
(AFSLUTTET)
• Øget brug af beboerlokaler (AFSLUTTET)

Kommende tiltag:
• Bookingsystem til beboerlokaler (2018)
• Nye rammer for aktivitetspuljen (2018 eller
2019)
• Koncepter for fællesaktiviteter (2019)
• Kommunikationsplatforme for fællesskaber
(2019)
• Løb Mellem Husene – pilotprojekt (2018)
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017
Målsætning
Beboere og afdelingsbestyrelsesmedlemmers tilfredshed med boligen
og dens muligheder stiger
2017: 88 % af beboerne er alt i alt tilfreds med at bo i 3B

2017: 92 % af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne er alt i alt tilfredse med at bo i 3B
Udvalgte igangværende tiltag:

Udvalgte afsluttede tiltag:

•
•
•
•
•
•

• Intern oprykning (AFSLUTTET)
• Basisbyggeprogram (AFSLUTTET)
• Boligpolitisk udspil i København
(AFSLUTTET)
• Robuste Skæve Boliger – koncept
(AFSLUTTET)
• Robuste Små Boliger – koncept
(AFSLUTTET)
• Vedligeholdelsesreglement og -standarder
(AFSLUTTET)
• Fornyelse af udlejningsaftaler (AFSLUTTET)

Ny TV-lov (2017)
Den spekulationsfrie andelsbolig (2017-20)
Fælles opnotering (2017-19)
Generationernes Byhus (2016-18)
Frivillig konfliktmægling (2017-2018)
Udskiftning af MgO-plader (2017-20)

Kommende tiltag:
• Rammer for kollektiv råderet (2018)
• Rammer for individuel råderet (2019)
• Hvad er ‘Det gode boligområde’? (2020)
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017
Målsætning
Beboere og afdelingsbestyrelsers tilfredshed med 3B´s service stiger

2017: 82 % af beboerne er tilfredse med servicen
2017: 82 % af afdelingsbestyrelserne er tilfredse med betjeningen fra 3B
Udvalgte igangværende tiltag:
•
•
•
•
•
•
•
•

MobilePay på servicekontor (2017)
DV-modul (2017-19)
Indkøb (2017-2018)
iOpgave (2017-2018)
Support til driften (2017-2018)
3B – Sammen mod 2020 (2016-17)
Fremtidens Ydelser (2017-18)
Regnskab og budget-processen (2017-18)

•
•
•
•

Nye personaleretningslinjer (2017-18)
Persondata – beboere (2017-18)
Afslutning af hjemfaldssager (2017-18)
Forretningsgang for varslinger (2017)
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017

Målsætning
Beboere og afdelingsbestyrelsers tilfredshed med 3B´s service stiger

2017: 82 % af beboerne er tilfredse med servicen

2017: 82 % af afdelingsbestyrelserne er tilfredse med betjeningen fra 3B

Udvalgte afsluttede tiltag:

Udvalgte kommende tiltag:

• Digital Drift – business case (AFSLUTTET)
• BestyrelsesWEB (AFSLUTTET)
• Opgavegruppe: Digitalisering og IT
(AFSLUTTET)
• Digitaliseringsstrategi med KAB
(AFSLUTTET)
• BeboerWEB (AFSLUTTET)
• NemID – lejekontrakter (AFSLUTTET)
• Huslejeregistret – fase 3 (AFSLUTTET)

• Bygningseftersyn og henlæggelser (2018)
• Ejendomskontorer - for beboerne og
afdelingsbestyrelserne
• Nye serviceaftaler
• Kan beboerne løse flere opgaver selv?
• Samarbejdet mellem og med
afdelingsbestyrelserne
• Digitalisering af kerneprocesser (2018-20)
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017
Målsætning
Beboernes tilfredshed med 3B´s service stiger

Tilfredsheden med vores service er undersøgt via 4 spørgsmål, som hver
vægter 25 %:
•

Hvor tilfreds er du med de digitale løsninger, du kan anvende for at komme i kontakt med 3B (fx
mails, AnsøgerWeb, BeboerWeb og NemId ved lejekontrakter)? (61%)

•

Hvor gode er vi i 3B til at besvare dine henvendelser? (64 %)

•

Hvor gode er vi i 3B til at passe udearealerne i din afdeling? (79 %)

•

Hvor gode er vi til at løse opgaver i din bolig tilfredsstillende, eksempelvis hvis din vandhane
drypper, eller der ikke er varme på dine radiatorer? (69%)

Det samlede resultat udregnes ud fra dem der er positive og dem der er
negative. De resterende, der enten ikke haft brug for at komme i kontakt, eller få
lavet noget eller bor i en AlmenBolig+ afdeling tages ud. Så tallet udregnes i
2017 ud fra: 68,25 % af beboerne er tilfredse med servicen, 15,25 % er ikke
tilfredse. Tallet vi måler på udregnes: 68,25+15,25 = 83,5 (68,25/83,5)*100 =
10
81,74 og så er der rundet op til 82.

Fællesskab
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017

Flertallet af beboerne oplever fællesskab med hinanden
• 57% føler sig i høj grad eller nogen grad som en del af et
fællesskab i deres boligområde/-afdeling.
• Flere der har boet længe i afdelingen oplever fællesskab.

• Ældre føler sig i højere grad som en del af et fællesskab.
• Der er en overrepræsentation af ledige, studerende og enlige, der slet
ikke føler sig som en del af fællesskabet

• Andelen af trygge beboere er stigende med graden af
fællesskabsfølelse
12

Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017

Sammenhæng mellem fællesskab og tryghed

13

Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017

Naboskab: Der er tegn på at det er rart at komme hjem

• 66% kender nogle/mange fornavne på dem de bor i opgang
med
• 92% hilser på andre beboere
• Kvinder hilser lidt mere end mænd
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017

Mange deltager i aktiviteter

• Mindst 52% har deltaget i aktiviteter de seneste tre år
• 34% har deltaget i aktiviteter de seneste 3 måneder
• Langt størst andel af ældre, pensionister og efterlønnere.
• Større andel blandt beboere, der har boet i området i lang tid

• Ingen væsentlige forskellige vedrørende køn og etnicitet

15

Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017

Tegn på at fællesskaberne åbne og synlige
 En forudsætning for at aktiviteterne kan medføre stærkere netværk
beboerne imellem er, at de fællesskaber, der udfolder sig i aktiviteterne
åbne og synlige.
• 42 % af de, der har medvirket i en aktivitet de seneste 3 måneder
kendte ikke mange af de andre deltagere
– det tyder på en vis grad af åbenhed og synlighed
• 44% kendte mange og 14% kendte alle
….Men i det omfang det drejer sig om gentagne aktiviteter ved vi ikke
om de kendte dem da de begyndte.
• Kun 10% kendte ingen andre deltagere,
- peger på behov for særlig rekrutteringsindsats for beboere med
svagt netværk
16

Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017

Tegn på at fællesskaberne i højere grad er åbne og
synlige i de boligsociale helhedsplaner
• Flere i de boligsociale helhedsplaner, deltager i aktiviteter for at møde
nye mennesker (40% versus 31 %).
• 51% i afdelinger med boligsociale helhedsplaner kendte kun ingen eller
få versus 37% i øvrige afdelinger
•

Sidstnævnte kan dog skyldes en større andel små afdelinger i øvrige 3B,
hvorfor det her er mindre sandsynligt at møde nye mennesker.

•

Det kan også skyldes stærkere synlighed i helhedsplanerne grundet bedre
kommunikationsplatforme, flere aktiviteter, der er åbne for alle samt flere
store arrangementer, som det kan være nemmere at deltage i, hvis man ikke
kender nogen i forvejen
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017

Tegn på at aktiviteterne styrker beboernes netværk

 Evnen til at skabe nye netværk har betydning for trygheden,
sammenhængskraften og den kollektive handlekraft i området
Inden for de seneste 3 år har:

•

32% har i høj eller nogen grad lært nye mennesker at kende ved
aktiviteter.

•

18% i mindre grad

•

44% slet ikke (inklusive dem der ikke har deltaget i aktiviteter)
18

Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017

Fællesskaberne er mangfoldigt sammensat

• 87 % og 87 % har mødt nogen med hhv. anden alder og køn
• 68 % og 69 % med anden familie og jobsituation
(her svarer en større gruppe ‘ved ikke’)

• 58 % har mødt nogen af anden etnisk baggrund end dem selv
 Der er altså potentiale for at aktiviteterne fremmer
sammenhængskraften
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017

Der kommer i ringe grad nye mennesker ind i området

• Kun 11% af beboere i afdelinger uden helhedsplaner har
deltaget i aktiviteter de sidste 3 år, hvor de mødte besøgende,
som ikke er bosiddende i afdelingen/helhedsplanen
• I afdelinger med helhedsplaner gælder det 20% af beboerne
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017

Der kommer i ringe grad nye mennesker ind i området II
Evnen til at trække folk ind i området og skabe netværk ud af
afdelingen/området har betydning for muligheden for at
 Forbedre image
 Mangfoldige netværk, der kan fremme beboernes muligheder i livet.

Når det lykkes bedre i de boligsociale helhedsplaner kan det skyldes
at man her afholder større events som kulturfestivaller, open air
biograf mv., som har større potentiale for at tiltrække folk udefra
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017

Hvad tiltrækker/afholder folk fra at deltage i aktiviteter?

• De der ikke deltager:
29 % har ikke tid til det
25 % finder ikke aktiviteterne interessante
16 % har ikke lyst, fordi de ikke kender andre deltagere
10% har ikke mentalt eller fysisk overskud
• De der deltager:
67 % vil bakke op om aktiviteter i deres boligområde/afdeling
53 % fordi det er sjovt og hyggeligt
40 % vil gerne mødes med dem de kender
34 % vil gerne møde nye mennesker.
15% for børn eller børnebørns skyld
15% for at lære noget
22

Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017

Hvor hører beboerne om aktiviteten?

• Største kommunikationskanal er opslag (43%).
• I Helhedsplanerne er den næststørste kanal beboerbladet (28%).
• I øvrige 3B er næststørste kommunikationskanal afdelingsbestyrelsen
(23%).

• 33% indgår i en åben eller lukket beboergruppe på sociale medier
•

Overrepræsentation af kvinder, 30-40 årige, etniske danskere og
forældre med hjemmeboende børn

• Der er altså stadig mange beboere vi IKKE kan nå via de sociale medier
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Flere beboerne i boligsociale helhedsplaner oplever gode
muligheder for fællesskaber
• Beboere i afdelinger med en boligsocial helhedsplan oplever i lidt højere
grad, at der generelt set er gode muligheder for fællesskab (75% mod
68%),
• Det mønster bestyrkes af, at 34% ikke kender til aktiviteter i disse
afdelinger mod kun 13% med helhedsplaner.
• Forskellen kan skyldes flere aktiviteter eller stærkere kommunikation i
helhedsplanerne.
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Tiltag til fremme af fællesskaber.

Udvalgte tiltag i de boligsociale
helhedsplaner:
• Grønne fællesskaber ex. biavl og
nyttehaver
• Fællesspisning
• Events ex motionsdagen ‘Løb mellem
husene’
• Socialøkonomiske aktiviteter ex syprojektet ‘I Tråd Med Verden’
• Beboercafé
• Dialogprojekter mellem unge og ældre ex.
omkring områdets historie eller indretning
af udearealer
• Tryghedspartnerskaber med Københavns
Kommune

Øvrige udvalgte tiltag:
• Eventplanlægning som produkt i
ydelseskataloget (2018)
• Kursus for afdelingsbestyrelser i hhv.
digitale nyhedsbreve og sociale medier
(2018).
• Frivillig konfliktmæglig (2017-2018)
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Forskel på svar for medlem
og ikke medlem af en
afdelingsbestyrelse
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Medlem og ikke medlem af en afdelingsbestyrelse

Når man sammenligner de besvarelser der er fra de beboere der ikke er en
del af en afdelingsbestyrelse, med de beboere der er en del af en
afdelingsbestyrelse, er disse tal interessante at dykke ned i:
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Medlem og ikke medlem af en afdelingsbestyrelse

•73 % af medlemmerne af en afdelingsbestyrelse har deltaget i en fællesaktivitet
eller arrangement inden for de sidste 3 mdr. Det gælder ”kun” for 28 % af beboerne.
•Hvis man ser på hvordan de to grupper blev opmærksomme på aktiviteten, er det
der primært har gjort beboerne opmærksomme: at de har hørt om det fra en anden
beboer (gælder også afdelingsbestyrelsen), de fik det at vide af
afdelingsbestyrelsen, de havde set et opslag eller læst om det i beboerbladet.
•I forhold til at være med i en gruppe på de sociale medier, så er der 47 % af
afdelingsbestyrelserne der er med, og 32 % af beboerne der er med. Her ligger et
potentiale, for at kunne kommunikere med flere.
•92 % af afdelingsbestyrelserne følger sig som en del af et fællesskab i deres
område. Det gælder kun for 55 % af beboerne.
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Medlem og ikke medlem af en afdelingsbestyrelse
•Når man ser på om beboerne oplever at kunne få økonomiske støtte fra
afdelingsbestyrelsen til et arrangement, er der flere der oplever en lukket dør end en
åben. 14 % oplever at det får de, 20 % oplever at de ikke får det.
•Når man ser på om beboerne oplever at få hjælp fra afdelingsbestyrelsen, når de
gerne vil stå for et arrangement, så er der flere der oplever det positivt. 18 %
oplever at få hjælp, 16 % oplever at de ikke får hjælp. Resten har ikke ønsket at
igangsætte en aktivitet/arrangement
Der ligger et potentiale for større/bredere beboerinddragelse her, hvis oplevelserne
var overvejende positive.
•I forhold til oplevelsen af indflydelse på boligafdelingen, oplever 88 % af
afdelingsbestyrelserne at de har indflydelse. Hvor kun 50 % af beboerne oplever at
have indflydelse.
•I forhold til kendskab til de forskellige muligheder for indflydelse,
(afdelingsbestyrelsen, udvalg, interessegrupper, temagrupper eller lign) der har 96
% af afdelingsbestyrelserne kendskabet, og 63 % af beboerne kendskab.
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Medlem og ikke medlem af en afdelingsbestyrelse

•I forhold til tilfredsheden med boligens overordnede stand, der er medlemmer af
afdelingsbestyrelser mere tilfredse 86 % end resten af beboerne 74 %.
•Der er færre beboere en afdelingsbestyrelser der kender til råderetten, men 65 %
af beboerne kender til råderetten.
•I forhold til tilfredsheden med muligheden for aktiviteter i udearealerne, der er
afdelingsbestyrelserne 85 % tilfredse og beboerne 74 % tilfredse.
•I forhold med tilfredsheden med beboerlokalerne, der er 86 % af
afdelingsbestyrelserne tilfredse, og 80 % af beboerne tilfredse.
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Medlem og ikke medlem af en afdelingsbestyrelse

Hvor tryg føler du dig ved at gå alene i området efter mørkets frembrud, her er 91 % af
afdelingsbestyrelserne trygge og 79 % af beboerne trygge. Samtidig er
afdelingsbestyrelserne meget trygge med 50 % hvor det for beboerne er 31 %.
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Medlem og ikke medlem af en afdelingsbestyrelse

•

80 % af afdelingsbestyrelserne er tilfredse med de digitale løsninger vi tilbyder i 3B
og 61 % af beboerne er tilfredse med de digitale løsninger vi tilbyder i 3B

•

71 % af afdelingsbestyrelserne synes vi er gode til at besvare henvendelser, 16 %
har ikke haft behov for kontakt. 64 % af beboerne synes vi er gode til at besvare
henvendelser, 20 % har ikke haft behov for kontakt.

•

72 % af afdelingsbestyrelserne synes vi er gode til at passe udearealerne i
afdelingen, for beboerne er det 79 %.

•

76 % af afdelingsbestyrelserne synes vi er gode til at løse opgaver i boligen. 2 %
har ikke haft brug for at få lavet noget, og 7 % bor i en AlmenBolig+ Afdeling. 69 %
af beboerne synes vi er gode til at løse opgaver i boligen. 7 % har ikke haft brug for
at få lavet noget, og 4 % bor i en AlmenBolig+ Afdeling
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Forskel på store og små
afdelinger
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Afdelingens størrelse

Når man sammenligner de besvarelser der er fra de beboere i en lille
afdeling (0-99 lejemål) , mellem afdeling (100-299 lejemål) og stor afdeling
(+ 300 lejemål) er disse tal interessante at dykke ned i:
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Afdelingens størrelse

•

Jo mindre en afdeling, jo flere har deltaget i en fælles aktivitet inden for de sidste 3
måneder. I en lille afdeling er det 41 % der hr deltaget, 30 % i en mellem afdeling og
27 % i en stor afdeling.

•

Der er ligeledes flest i de små afdelinger der indenfor de sidste 3 måneder, har været
med til at planlægge og/eller gennemføre en aktivitet. 64 % for de små afdelinger, 40
% hos mellemafdelingerne og 38 % i en stor afdeling.

•

Når man ser på om beboerne er på fornavn med dem de bor i opgang med eller
kender fornavnet, så er kendskabet størst i de små afdelinger, her kender hele 71 %
navnet, hvor det gælder for 68 % i mellemafdelingerne og 62 % i de store afdelinger.

•

Generelt kan vi sige at over 90 % af vores beboere hilser på hinanden, underordnet
størrelsen på deres afdeling.
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Afdelingens størrelse

•

Når vi spørger om de føler sig som en del af et fællesskab, er der flest i de små
afdelinger der føler sig som en del af et fællesskab, det gælder for 62 % i de små
afdelinger, 57 % i mellemafdelingerne og 54 % i de store afdelinger.

•

Når vi spørger om der er gode muligheder for fællesskab i afdelingen oplever de
store afdelinger, at der er bedst muligheder for fællesskaber. Her er det 73 % blandt
de store afdelinger, 68 % blandt mellem afdelingerne og 69 % i de små afdelinger.
Så trods af størrelsen, hvor man kunne fristes til at tro at det var omvendt, da det
kunne være nemmere at vide hvad der foregår i en lille afdeling frem for en stor. Der
kan de store afdelinger noget, der gør at beboerne der oplever gode muligheder for
fællesskab. Også selvom de så ikke føler sig som en del af et fællesskab, jf. tidligere
spørgsmål. Interessant.
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Afdelingens størrelse

I forhold til oplevelsen af indflydelse, er det de små afdelinger der oplever størst
indflydelse med 60 %, mellem afdelingerne med 51 % og de store afdelinger med 50 %.
Men lige omvendt er det i forhold til oplevelsen af indflydelse på 3B (kun
afdelingsbestyrelserne der har fået dettes spørgsmål) her oplever de store afdelinger en
indflydelse på 57 %, de små afdelinger på 46 % og mellemafdelingerne mindst med 31
%. Der er stor forskel, man kan undre sig over hvorfor oplevelsen er så forskellig.
I de små afdelinger er der flere der deltager hver gang eller næsten hver gang, på
afdelingsmødet end de store. 61 % deltager i de små afdelinger, 45 % i
mellemafdelingerne og 37 % i de store afdelinger.
Hvor tilfreds er du med din boligs overordnede stand, små afdelinger 81 %, mellem
afdelinger 72 % store afdelinger 75 %.
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Afdelingens størrelse

Når vi spørger ind til tryghed ift. at gå alene ude efter mørkets frembrud, er beboerne i
de små afdelinger mest trygge, her er 88 % trygge, i mellemafdelingerne er det 84 % og
mindst i de store afdelinger 74 %.
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Metodeafsnit
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Metodeafsnit
Formål med undersøgelsen:
Undersøgelsen skal samlet set give viden om, hvordan beboerne og
afdelingsbestyrelser oplever de fysiske rammer, fællesskabet,
beboerdemokratiet og muligheder for livsudfoldelse og aktiviteter i deres
afdeling og helhedsplanenernes områder.
Undersøgelsen i 2017 er tre undersøgelser i en:
• En beboerundersøgelse
• En afdelingsbestyrelsesundersøgelse
• En fællesskabsundersøgelse
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Metodeafsnit
Torsdag d. 28. september 2017 modtog de første beboere en invitation til at
deltage i 3Bs store spørgeskemaundersøgelse. I løbet af ugen efter fik de
sidste beboere deres invitation.
Der er sendt invitation ud til alle beboere og alle
afdelingsbestyrelsesmedlemmer i 3B. Herudover er der sendt invitationer ud
til de beboere der bor i vores boligsociale helhedsplaner, men som ikke bor i
en 3B bolig.
I alt er der sendt ud til 14.322 beboere
Mandag d. 16. oktober 2017 lukkede vi undersøgelsen.
Der er 1962 der har svaret på hele spørgeskemaet (14 % ) og
179 der er givet nogle svar (1 %)
Den samlede svarprocent er: 15 %.
41

Svarprocenten for afdelingsbestyrelsesmedlemmer er 31 %.

Metodeafsnit
Sådan er beboerne inviteret til at svare på spørgeskemaet
I de afdelinger der ikke er en del af en boligsocial helhedsplan, er
invitationerne sendt ud gennem mit 3B og via e-mail til dem vi har e-mail
adresser på. Beboerne skal svare på spørgeskemaet elektronisk. Herudover
er der hustandsomdelt en flyer der reklamerer for undersøgelsen og beskriver
hvordan man logger ind på mit – 3B.
Efterfølgende er der sendt en påmindelse ud til alle med e-mail.
I de afdelinger der er tilknyttet en helhedsplan, har unge fra området
hustandsomdelt invitationer til deltagelse i undersøgelsen, med en personlig
kode, så de har kunnet svare på nettet. Efterfølgende har medarbejdere fra
Sociale Indsatser fulgt op ved at ringe på dørene og tage imod beboernes
besvarelser på iPads hvis beboerne ønskede at deltage i undersøgelsen.
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Metodeafsnit
Denne rapport indeholder udelukkende data fra 3B´s afdelinger.
Der er 11.836 mulige 3B-respondenter, af dem har 1843 der har svaret på
spørgeskemaet så her er svarprocenten også 15 %
Alle der har svaret på spørgeskemaet har mulighed for at deltage i en
lodtrækning om at vinde præmiesæt af en biograftur med popcorn og
sodavand til 4 personer.
For de 62 afdelinger der ikke er del af en boligsocial helhedsplan, trækkes der
lod om 15 præmiesæt.
I de afdelinger der er en del af en boligsocial helhedsplan, trækkes der også
lod om et bestemt antal præmiesæt i hver boligsociale helhedsplan.
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Repræsentativitet – og hvad det betyder for resultaterne.
Underrepræsenteret

Overrepræsenteret

•

15-29 årige

•

Over 55 årige

•

Mænd

•

Kvinder

•

Ikke dansk baggrund

- Når større etniske eller kønsspecifikke forskelle forekommer i
svartendenserne, betyder det at fordelingen for beboerne samlet set
formentlig ville være anderledes i fald repræsentationen afspejlede den reelle
beboersammensætning.
- Da særligt få unge har besvaret skemaet, skal vi gå varsomt med at
konkludere noget generelt om denne gruppe.
44
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Forord
København, december 2017

Boligforeningen 3B’s vision er, at vi sammen vil skabe levende og mangfoldige fællesskaber
i vores boligafdelinger. Vi er godt i gang med at implementere vores strategi ”3B – Sammen
mod 2020”,og undersøgelsen her giver et billede af, hvordan det går med den del af
arbejdet, der vedrører fællesskaber.
Det skal være rart at komme hjem i 3B – både inden for og uden for hjemmets fire vægge.
Vi ønsker boligafdelinger, hvor vi passer på hinanden og i fællesskab passer på vores
boligområder.
Når man er en del af et fællesskab, er det ofte rarere at komme hjem. Hvis alle skal
have mulighed for at være med, skal fællesskaberne være synlige og åbne. Vi ved, at
3B’s boligafdelinger længe har rummet en bred vifte af fællesskaber, der blandt andet
omfatter skak- og madklubber, cykelreparations-værksteder og nyttehaver.
Med denne undersøgelse får vi for første gang viden om, hvor mange der indgår i disse
fællesskaber, hvordan de opleves, og om vores beboere generelt føler, at der er gode
muligheder for fællesskab.
Da undersøgelsen er den første af sin slags inden for den almene sektor, har vi
desværre ikke mulighed for at sammenligne resultaterne med fællesskab og naboskab i
andre boligforeninger. Den giver derimod et sammenligningsgrundlag, så vi i 2020, når
undersøgelsen gentages, kan se, om fællesskaberne i 3B er blevet styrket.
En stor tak skal lyde til de medlemmer af organisationsbestyrelsen, som har stillet sig til
rådighed for forinterview, til de unge i vores boligsociale helhedsplaner, der har omdelt
invitationer til undersøgelsen i deres respektive områder, til acelab v. Anna-Claudia
Erichsen, som har været ekstern konsulent på projektet, samt til Center for Boligsocial
Udvikling og Louise Glerup Aner, der har ydet sparring i forbindelse med udformningen af
spørgeskemaet.

Med venlig hilsen
Formand for Boligforeningen 3B
Steffen Morild 		
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Næstformand for Boligforeningen 3B
Iris Gausbo

1

Fællesskab i boligafdelingerne
Spørgeskemaundersøgelsen forløb for de fleste beboere ved, at de i september 2017 blev
inviteret til at deltage i undersøgelsen via en flyer omdelt til hvert lejemål og et brev i ’Mit
3B’. De beboere, som har oplyst deres e-mail til 3B fik sendt et link direkte til deres mail
og fik efterfølgende en påmindelse om undersøgelsen. Spørgeskemaet var elektronisk og
kunne kun tilgås via link i Mit 3B.
Kun en beboer pr. lejemål kunne besvare spørgeskemaet og vedkommende skulle være
fyldt 15 år.
I det følgende afsnit behandles besvarelserne fra de i alt 1.843 beboere som deltog i
spørgeskemaundersøgelsen og som bor i Boligforeningen 3B’s afdelinger. Det er muligt at
se besvarelserne på boligafdelingsniveau i bilag 2 ’Tabelpræsentation på afdelingsniveau’.
Analysen i dette afsnit er med andre ord en sum af alle besvarelserne i bilag 2.
I bilag 1 bagest i rapporten er undersøgelsens data oplistet i faktiske tal. Vær opmærksom
på, at summen af tallene i bilag 1 giver 1.692. Det skyldes et frafald af respondenter
undervejs i spørgeskemaundersøgelsen.

1.1

Svarprocent og repræsentativitet
I det følgende afsnit behandles kort spørgeskemaundersøgelsens besvarelser ift. validitet. I
alt 1.843 beboere har besvaret spørgeskemaundersøgelsen (inden frafald af respondenter).
Det giver en samlet svarprocent på 16 %. Der er stor variation ift. hvor mange beboere der
har svaret i de enkelte afdelinger, men den samlede svarprocent er lav, hvorfor der generelt
må tages forbehold for besvarelserne i rapporten. Rapporten kan give indblik i nogle
tendenser, men giver ikke signifikante svar. Det betyder i praksis, at man ikke kan konkludere
om de beskrevne mønstre i rapporten viser en tilfældig sammenhæng eller en ikke tilfældig
(signifikant) sammenhæng.
Desuden er det vigtigt at gøre opmærksom på, at besvarelserne ikke er repræsentative
for den samlede beboermasse i Boligforeningen 3B, hvilket følgende afsnit viser. Der er
groft sagt flest ældre, kvindelige beboere med etnisk dansk baggrund der har besvaret
undersøgelsen. Det er værd at huske på undervejs i læsningen af rapporten.
Undersøgelsens tal er sammenlignet med tal fra Landsbyggefondens værktøj
’Tvillingeværktøjet’. Tvillingeværktøjet har data på et samlet Boligforeningen 3B niveau
vedrørende andel af indvandrere og efterkommere og andel beskæftigede, men desværre
ikke på eksempelvis alder (se bilag 1 for faktiske tal på bl.a. aldersgrupperingen i
undersøgelsen).

Alder og køn
Der er som nævnt ingen data at hente i Tvillingeværktøjet på alder, men det bør nævnes,
at kun i alt 5 beboere mellem 15 og 17 år og 63 beboere mellem 18 og 24 år har besvaret
spørgeskemaundersøgelsen. 347 beboere mellem 55 og 64 år og 291 beboere mellem 65
og 74 år har til gengæld besvaret undersøgelsen. Vi må derfor formode, at de unge beboere
er stærkt underrepræsenteret og de ældre beboere overrepræsenteret i undersøgelsen.
I undersøgelsen har 1.039 kvinder besvaret skemaet mod kun 629 mænd. 24 har ikke
ønsket at svare på dette spørgsmål. Det er ikke muligt at sammenligne med et tal for
kønsfordelingen i alle Boligforeningen 3B’s boligafdelinger, men det må formodes, at
kvinderne er overrepræsenterede i undersøgelsen.
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Etnisk baggrund
79 % af beboerne i undersøgelsen er etnisk danske og, 19 % er indvandrere eller
efterkommere (2 % har ikke ønsket at svare). Kun 43 af disse er efterkommere (i faktiske tal).
Når langt størstedelen er indvandrere skyldes det sandsynligvis, at det er de ældste beboere
der har besvaret undersøgelsen, dvs. det er forældrene til efterkommerne der har besvaret
undersøgelsen.
Ifølge Tvillingeværktøjet er 36 % af alle beboere i Boligforeningen 3B indvandrere og
efterkommere, hvorfor denne gruppe af beboere er underrepræsenteret i undersøgelsen
med 17 procentpoint.
Der er dog nogle væsentlige forbehold i sammenligningen:
Dels anvender Tvillingeværktøjet et tal for alle beboere, hvor undersøgelsen kun medtager
beboere fra 15 år og ældre. Vi kan ikke korrigere for dette pga. utilgængelige data
på aldersgrupper. Men i helhedsplanerne, hvor det har været muligt at korrigere, har
korrektionen vist, at underrepræsentationen mindskes. Det må antages også at gælde for
3B samlet set.
På den anden side er der også forhold der taler for, at underrepræsentationen reelt er større.
Dels anvender Tvillingeværktøjet et tal for indvandrere og efterkommere med ikke vestlig
baggrund, hvor undersøgelsen har arbejdet med en bredere definition, der ikke skelner
mellem vestlig hhv. ikke vestlig baggrund.
Undersøgelsen har desuden defineret indvandrere og efterkommere som personer, der
har svaret nej til at en eller begge deres forældre er født i Danmark, mens definitionen i
Danmarks Statistik går på om begge forældre er født uden for Danmark. Definitionen ud fra
to frem for én forældre medfører en mindre gruppe indvandrere/efterkommere i Danmarks
Statistik, og forskellen til undersøgelsens respondentgrupper forekommer derfor mindre,
end den ville være med sammenlignelige data. Denne skævhed forstærkes af, at personer
hvis forældre er statsborgere i definitionen fra Danmarks Statistik ikke betegnes som
indvandrere/efterkommere, selvom deres forældre måtte være født i udlandet.
Der kan være mange årsager til, at indvandrere og efterkommere i mindre grad end
beboere med etnisk dansk baggrund har besvaret undersøgelsen. En oplagt forklaring er
sprogbarrieren, da undersøgelsen udelukkende har været gennemført på dansk.

Beskæftigelse
Andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet mellem 18 og 64 år i undersøgelsen er 15
%. Tilsvarende tal for alle beboere i hele Boligforeningen 3B er 27 %, hvorfor gruppen af
beboere udenfor arbejdsmarkedet er underrepræsenteret med 12 %.
Der skal dog gøres opmærksom på, at Tvillingeværktøjets kategori dækker over beboere
som er i aktivering, og det er muligt, at enkelte beboere i undersøgelsen som er i aktivering,
ikke betragter sig selv som ledige. Endvidere er der i undersøgelsen en ’andet’ kategori,
som potentielt set kan dække over sygedagpengemodtagere, der ikke opfatter sig selv som
ledige, men som syge.
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1.2

Analyse af boligafdelingerne
på samlet niveau
I følgende afsnit behandles besvarelserne på undersøgelsens spørgsmål. Den første
tabel ser på, hvorvidt beboerne har deltaget i aktiviteter i boligområdet eller ej. Tabel 2
ser særskilt på forklaringer på, hvorfor beboerne ikke har deltaget i aktiviteter. Tabel 3 til 7
behandler udelukkende besvarelser fra de beboere som har deltaget i aktiviteter. Fra tabel
8 til og med 17 behandles svar fra samtlige cirka 1.750 beboere (i disse tabeller er antallet
af respondenter lavere end i tabel 1. Det skyldes et frafald af respondenter undervejs i
undersøgelsen, hvilket også er forklaringen på, hvorfor de faktiske tal til højre for tabellerne
ikke helt stemmer). Tabel 18 viser sammenhængen mellem fællesskab og tryghed og er
produceret, efter at undersøgelsen er afsluttet.

Tabel 1:
Jeg har inden for de seneste tre måneder deltaget i fælles aktiviteter og/eller
arrangementer

31 % af beboerne i 3Bs boligafdelinger har deltaget i fælles aktiviteter og/eller
arrangementer indenfor de seneste tre måneder.
Der er flest blandt de 75-84-årige der har deltaget i aktiviteter, i alt 51 %, men også gruppen
af 65-74-årige er aktive – her deltager 47 %. Blandt de 35-39-årige har 36 % deltaget. Der
er færrest blandt de 18-24-årige og de 25-29-årige, her har kun 10 % deltaget (med en
påmindelse om at kun 63 beboere mellem 18 og 24 år har svaret).
Lige mange mænd og kvinder har deltaget i aktiviteter fordelt på andele, men i faktiske tal
har 1039 kvinder deltaget mod 629 mænd.
32 % af beboerne med etnisk dansk baggrund har deltaget i aktiviteter og arrangementer
overfor 29 % af indvandrerne og efterkommerne.
47 % af beboerne på efterløn eller pension har deltaget i aktiviteter mod kun 11 % af
beboerne under uddannelse. 27 % af de ledige har deltaget i aktiviteter, tilsvarende har 26 %
af lønmodtagerne deltaget i aktiviteter.
I faktiske tal deltog 206 beboere på efterløn eller pension og 235 beboere fra samme gruppe
deltog ikke. Sammenstilles disse tal med lønmodtagerne deltog 195 lønmodtagere og
550 deltog ikke. Andelen af aktive deltagere blandt pensionister og beboere på efterløn er
dermed væsentligt større.
37 % af de beboere der har boet i boligafdelingen i mere end 10 år har deltaget i aktiviteter,
overfor 24 % af de beboere der har boet i boligafdelingen i 0-2 år.
Vær opmærksom på, at tabel 2 kun viser den andel af beboere der ikke har deltaget i
aktiviteter.
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Tabel 2:
Hvorfor deltog du ikke (sæt gerne flere krydser)?
Jeg kender ikke til nogen
aktiviteter i mit boligafdeling
Aktiviteterne er ikke
interessante for mig
Jeg har ikke tid
Jeg kan ikke deltage på de
tidspunkter, aktiviteterne
foregår
Jeg kan ikke få passet mine
børn
Jeg har ikke råd
Jeg har ikke mentalt eller
fysisk overskud
Jeg føler mig ikke velkommen
Jeg kender ikke nogen andre
der er med
Andet

29 % af de beboere, som ikke har deltaget i aktiviteter har svaret, at de ikke har tid til at
deltage i aktiviteter, og 27 % har svaret, at de ikke kender til nogen aktiviteter i boligområdet.
25 % svarer, at aktiviteterne ikke er interessante for dem, og 16 % svarer, at de ikke kender
nogen andre der er med. 18 % af beboerne angiver, at der er en anden årsag til, at de ikke
deltager i aktiviteter. Det kunne være interessant at afdække disse barrierer nærmere.
40 % af beboerne i 30’erne svarer, at de ikke kender noget til nogle aktiviteter i boligområdet.
Det er den samme beboergruppe som især svarer, at aktiviteterne ikke er interessante for
dem. 13 % af beboerne over 65 år svarer, at de ikke har tid, overfor godt 30 % af beboerne
under 65 år. 32 % af beboerne over 75 år svarer, at de ikke har mentalt eller fysisk overskud.
Ca. 30 % af beboerne under 35 år svarer, at de ikke kender nogen andre der er med mod 15
% af beboerne over 35 år.
Der er meget lille forskel, på hvordan kvinder og mænd har svaret på spørgsmålet.
39 % af indvandrerne og efterkommerne svarer, at de ikke har tid, overfor 27 % af beboerne
med etnisk dansk baggrund.
45 % af beboerne under uddannelse, de selvstændige og lønmodtagerne svarer, at de ikke
har tid overfor 12 % af beboerne på efterløn eller pension.
Der er flest blandt de beboere der i baggrundsdata (oplysninger om køn, alder,
beskæftigelsessituation, etnisk baggrund mm.) har ønsket at være anonyme som svarer, at
de ikke føler sig velkommen til aktiviteten, cirka 10 %. Det er en overvejelse værd, om der er
beboere i undersøgelsen som dels er mindre tillidsfulde og dels oplever, at de ikke er en del af
afdelingens sociale liv.
37 % af husstandene med 2 voksne med børn svarer, at de ikke har tid, overfor 26 % af
husstandene med en voksen med børn. Der er flest blandt husstandene med børn, der ikke
kender til aktiviteter, ca. 35 % overfor ca. 25 % af husstandene uden børn.
38 % af de beboere der har boet i boligafdelingen i 0-2 år svarer, at de ikke kender til
aktiviteter i boligafdelingen, overfor 19 % af de beboere der har boet i mere end 10 år i
afdelingen.
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Vær opmærksom på, at de følgende tabeller 3 til 7 udelukkende behandler besvarelser
fra de beboere som har deltaget i aktiviteter. For at minde om, at det kun er en andel af
beboerne der er besvarelser på i tabel 3 til 7, omtales beboerne under disse tabeller som
deltagere.

Tabel 3:
Hvorfor deltog du (sæt gerne flere krydser)?
Jeg vil gerne møde nye
mennesker
Jeg vil gerne mødes med
dem jeg kender
Mine børn og/eller børnebørn
vil gerne deltage
Jeg vil gerne have hjælp og/
eller ny viden
Jeg synes det er hyggeligt og
sjovt at være med
Jeg vil gerne bakke op om
aktiviteter i boligafdeling
Jeg deltog ved et tilfælde
Andet

67 % af de deltagere, der har deltaget i aktiviteter de seneste 3 måneder svarer, at de gerne
vil bakke op om aktiviteter i deres boligområde og 53 % svarer, at de synes det er sjovt og
hyggeligt at være med. 40 % vil gerne mødes med dem de kender, og 34 % vil gerne møde
nye mennesker.
45 % af de 35-39-årige svarer, at deres børn eller børnebørn gerne vil deltage. 64 % af de
75-84-årige svarer, at de gerne vil mødes med dem de kender, mod kun 29 % blandt de
30-34-årige.
Der er meget lille forskel på, hvordan kvinder og mænd har svaret på spørgsmålet.
34 % af indvandrerne og efterkommerne svarer, at deres børn og børnebørn gerne vil
deltage, overfor 11 % af deltagerne med etnisk dansk baggrund.
50 % af deltagerne på førtidspension, pension, efterløn og de ledige svarer, at de deltager,
fordi de gerne vil mødes med dem de kender og møde nye mennesker, mod 34 % af
lønmodtagerne og 27 % af deltagerne under uddannelse. Deltagerne under uddannelse
vil gerne have ny viden eller hjælp, i alt 33 %. 38 % af de deltagere som i baggrundsdata
(oplysninger om køn, alder, beskæftigelsessituation, etnisk baggrund mm.) har ønsket at
være anonyme svarer, at de gerne vil have ny viden og hjælp.
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Tabel 4:
Hvordan blev du opmærksom på aktiviteten (sæt gerne flere krydser)?
Jeg har hørt om det igennem
en anden beboer
Jeg har hørt om det fra
en af dem, der arbejder
boligområdet/afdelingen
(driften eller medarbejder i
den boligsociale helhedsplan)
Jeg fik det at vide af
afdelingsbestyrelsen

Jeg har set et opslag

Jeg har læst det i beboerbladet
Jeg har set det på internettet,
Facebook eller andet socialt
medie/Den boligsociale helhedsplans hjemme-side, Facebookside
eller andet socialt medie, som
helhedsplanen bruger

Jeg har set det et andet
sted på internettet (kun i
boligsociale helhedsplaner)
Andet

Langt de fleste deltagere er blevet opmærksom på aktiviteten ved et opslag, i alt 43 %. 22 %
har hørt om det gennem en anden beboer, og 18 % fik det at vide af afdelingsbestyrelsen.
14 % af de der har deltaget i aktiviteter de seneste 3 måneder, har set information om
aktiviteten på den boligsociale helhedsplans hjemmeside, Facebookside eller andet socialt
medie, som helhedsplanen bruger.
31 % af de 75-84-årige hørte om aktiviteten fra en anden beboer, mod knap 20 % af
deltagerne under 75 år. 40 % af deltagerne i 30’erne har hørt om aktiviteten via et socialt
medie, mod 14 % af deltagerne mellem 65 og 74 år. Ellers er der ikke stor forskel ift. alder på,
hvor deltagerne har fået information om aktiviteten fra.
Der er meget lille forskel på, hvordan kvinder og mænd har svaret på spørgsmålet.
31 % af indvandrerne og efterkommerne har hørt om aktiviteten fra en anden beboer, overfor
19 % af deltagerne med etnisk dansk baggrund. 23 % af indvandrerne og efterkommerne har
læst om det i beboerbladet, overfor 13 % af deltagerne med etnisk dansk baggrund.
Der er ikke stor forskel på, hvor deltagerne har hentet viden om aktiviteten ift.
beskæftigelsessituation, dog har flest førtidspensionister og ledige set et opslag eller hørt om
aktiviteten fra en ansat i afdelingen.
Der er færrest blandt de deltagere, der kun har boet i afdelingen i 0-2 år der har hørt om
aktiviteten fra en ansat, kun 2 %, overfor 21 % af dem der har boet i afdelingen i 7-10 år. Det
kan muligvis skyldes, at beboere der har boet længe i afdelingen har flere og muligvis tættere
forbindelse til driften i afdelingen.
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Tabel 5:
Kendte du de andre deltagere på forhånd?

44 % af deltagerne kendte mange deltagere til aktiviteten, og 14 % kendte alle. 32 % kendte få,
og 10 % kendte ingen. At 10 % af deltagerne deltog i en aktivitet, hvor de ikke kendte nogen i
forvejen, og 32 % kun kendte få tyder på en vis åbenhed, både blandt dem der har afholdt og
inviteret til aktiviteten, samt hos dem der deltog.
21 % af deltagerne mellem 40 og 44 år kendte ingen af de andre deltagere på forhånd mod
kun 7 % af de 75-84-årige. 31 % af de 75-84-årige kendte alle til aktiviteten, mod kun 4 % af
de 50-54-årige.
Der er meget lille forskel på hvordan kvinder og mænd har svaret på spørgsmålet.
16 % af deltagerne med etnisk dansk baggrund kendte alle beboere til aktiviteten, overfor 6 %
af indvandrerne og efterkommerne.
66 % af deltagerne pension eller efterløn kendte mange eller alle til aktiviteten mod 51 % af
lønmodtagerne. Flest blandt deltagerne under uddannelse kendte ingen til aktiviteten, i alt 20
%. Forskellen kan skyldes aktiviteternes karakter: Muligvis deltager de unge beboere under
uddannelse primært til større arrangementer som fx en sommerfest eller en juletræsfest, hvor
det er mere naturligt at deltage uden at kende mange i forvejen. Det kan også være, at de unge
er mindre bekymrede over at deltage i en aktivitet, hvor de ikke kender nogen eller kun kender
få.
19 % blandt husstandene med en voksen med børn kendte alle til aktiviteten, overfor 8 % af
husstandene med to voksne med børn.
De følgende tabeller 6a-6e afdækker, om beboerne deltager i aktiviteter med andre beboere,
der er forskellige fra dem selv.

Tabel 6a:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen,
der har en anden alder end dig?

87 % af deltagerne har mødt nogen med en anden alder end dem selv til aktiviteten, 8 %
svarer nej, og 5 % svarer ved ikke.
Der er flest i blandt de 45-49-årige der har mødt nogen med en anden alder end dem selv til
aktiviteten, i alt svarer 96 % ja. Der er flest blandt de 75-84-årige der har svaret nej til, at de har
mødt deltagere med anden alder end dem selv, i alt 33 %, hvilket muligvis kan forklares med, at
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de ældre deltagere har større tendens til at deltage i aktiviteter, hvor de møder jævnaldrende.
Den samme tendens kunne gøre sig gældende blandt de yngre, men det har ikke været muligt
at påvise.
Flest deltagere på pension eller efterløn har ikke mødt nogen med en anden alder end dem
selv til aktiviteten, i alt 15 %.

Tabel 6b:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen,
der har en anden etnisk baggrund end dig?

58 % svarer ja til, at de har mødt nogen med en anden etnisk baggrund end dem selv til
aktiviteten, 36 % svarer nej, og 7 % svarer ved ikke.
Flest deltagere mellem 45 og 49 år har svaret ja til, at de har mødt nogen med en anden etnisk
baggrund end dem selv, i alt 75 %, ligesom 68 % blandt de 35-39-årige har svaret ja til at have
mødt nogen med en anden etnisk baggrund end dem selv. Kun 31 % blandt de 75-84-årige har
mødt nogen med en anden etnisk baggrund end dem selv til aktiviteten.
80 % af indvandrerne og efterkommerne har mødt deltagere med anden etnisk baggrund end
dem selv til aktiviteterne, mod kun 53 % af de deltagere der har etnisk dansk baggrund.
46 % af deltagerne på pension eller efterløn har ikke mødt beboere med anden etnisk
baggrund end dem selv til aktiviteten, mod 23 % af de ledige deltagere.
68 % af deltagere fra husstande med to voksne med børn har mødt beboere med anden etnisk
baggrund end dem selv, overfor 52 % af husstandene med en voksen uden børn.
48 % af dem der har boet i afdelingen i 0-2 år har ikke mødt deltagere med anden etnisk
baggrund end dem selv til aktiviteten, overfor 36 % af deltagerne, der har boet i afdelingen i
mere end 10 år.

Tabel 6c:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen,
der har en anden jobsituation end dig?

69 % har mødt nogen med en anden jobsituation end dem selv til aktiviteten, 14 % har svaret
nej og 17 % har svaret ved ikke.
45 % af de 75-84-årige har svaret nej, mod 0 % af de 45-49-årige.
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25 % af deltagerne på pension eller efterløn har ikke mødt nogen med en anden jobsituation
end dem selv.

Tabel 6d:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen,
der har et andet køn end dig?

87 % har mødt nogen med et andet køn end dem selv til aktiviteten, 9 % har svaret nej,
og 4 % har svaret ved ikke.
21 % af de 40-44-årige har svaret nej til, at de har mødt nogen med et andet køn end dem selv
til aktiviteten mod kun 7 % af de 65-74-årige. Muligvis skyldes det, at de 40-44-årige deltager
i grupper, der særligt tiltrækker hhv. kvinder og mænd i denne aldersgruppe, eksempelvis
motionshold målrettet et bestemt køn.
15 % af indvandrerne og efterkommerne har svaret nej til, at de har mødt deltagere med et
andet køn end dem selv til aktiviteterne, mod kun 8 % af de deltagere der har etnisk dansk
baggrund.
17 % blandt husstandene med en voksen med børn har ikke mødt deltagere med et andet køn
end dem selv til aktiviteten.

Tabel 6e:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen,
der har andre familieforhold end dig?

68 % har mødt nogen med andre familieforhold end dem selv til aktiviteten, 21 % har svaret
ved ikke, og 11 % har svaret nej.
28 % blandt de 75-84-årige har ikke mødt nogen med andre familieforhold end dem selv til
aktiviteten. 31 % i samme aldersgruppe har svaret ved ikke. Der er flest blandt de 40-44-årige
der har mødt nogen med andre familieforhold end dem selv, i alt 79 %.
16 % af deltagerne på pension eller efterløn har ikke mødt nogen med andre familieforhold end
dem selv.
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Opsamling på tabel 6a-6e
Flest deltagere svarer, at de har mødt nogen med en anden alder og med et andet køn til
aktiviteten. Der er flest der har svaret ved ikke til kategorierne der spørger til familieforhold
og jobsituation, modsat kategorierne køn, alder og etnisk baggrund, som er de ’synlige’
faktorer.
Det kan også skyldes, at familieforhold og jobsituation ikke er relevant for aktiviteten.
Desuden betragtes familieforhold og jobsituation af mange som mere private emner, som
man ikke nødvendigvis fortæller om til mennesker, man kun kender overfladisk.
Sammenlignes de forskellige variable har en mindre andel deltagere svaret, at de har
mødt deltagere med en anden etnisk baggrund end dem selv, end fx deltagere med andet
køn, alder, familieforhold og jobsituation. Det er værd at bemærke, at flere indvandrere og
efterkommere er en del af aktiviteter med deltagere med en anden etnisk baggrund end dem
selv, end det modsatte er tilfældet. Det kan forklares med, at der er langt flere beboere med
etnisk dansk baggrund end indvandrere og efterkommere i boligafdelingerne – og derfor i
aktiviteterne - hvorfor chancen for at møde nogen med anden etnisk baggrund end sig selv,
er større for indvandrerne og efterkommerne, end for beboerne med etnisk dansk baggrund.
Det faktum at så mange oplever at møde deltagere til aktiviteterne, der er forskellige fra dem
selv, vidner om mangfoldige fællesskaber i boligafdelingerne. Det styrker områderne ud fra
den alment udbredte antagelse, at det at omgås mennesker, der er forskellige fra en selv,
øger tilliden til hinanden og sammenhængskraften i området.
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Tabel 7:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder været med til at
planlægge og/eller gennemføre en eller flere aktiviteter (fx lave kaffe, hænge opslag op,
rydde op mv.)

46 % af deltagerne har været med til at planlægge og/eller gennemføre en eller flere af de
aktiviteter, de har deltaget i mod 54 %, som ikke har været med til at planlægge og/eller
gennemføre aktiviteter.
Kun 29 % blandt de 45-49-årige har været med til at planlægge og/eller gennemføre aktiviteter,
mod 64 % af de 75-84-årige. Heller ikke de 50-54-årige har været en stor del af planlægningen
eller gennemførelsen, her svarer 34%, at de har hjulpet med at planlægge og/eller gennemføre
en aktivitet.
Der er ingen forskel på hvordan kvinder og mænd har svaret på spørgsmålet.
Der er ingen forskel på hvordan indvandrere og efterkommere har svaret ift. deltagere med
etnisk dansk baggrund.
54 % af deltagerne på førtidspension har hjulpet med at planlægge og/eller gennemføre
aktiviteten, overfor 39 % af deltagerne under uddannelse.
37 % af husstandene med to voksne med børn har været med til at planlægge og/eller
gennemføre en aktivitet, overfor 50 % af husstandene med to voksne uden børn.
39 % af dem der har boet i afdelingen i 0-2 år har været med til at planlægge og/eller
gennemføre aktiviteten, overfor 49 % af dem der har boet i afdelingen i mere end 10 år.
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Tendensen er, at det er de ældre deltagere med hjemmeboende børn der planlægger og
gennemfører aktiviteterne. Den simple forklaring er, at denne deltagergruppe må formodes
at have mere tid til rådighed, men der kan også være andre faktorer, der gør sig gældende.
Muligvis har aktiviteterne karakter af at være afgrænsede og det er den samme deltagergruppe
der planlægger og gennemfører aktiviteterne gang på gang. Måske inviterer de ikke nye
beboere ind, men det kan også være, at de ikke møder interesse eller opbakning til arbejdet
omkring aktiviteterne.
Vær opmærksom på, at der for de følgende tabeller 8-17 indgår svar fra alle beboerne.
Endvidere spørges der i de kommende tabeller til en tidshorisont på tre år og ikke tre måneder.

Tabel 8:
Jeg har inden for de seneste 3 år lært nye mennesker at kende ved at være en del af
aktiviteter i min boligafdeling

I alt 32 % af beboerne svarer, at de i høj grad eller i nogen grad har lært nye mennesker at
kende til aktiviteten, og 18 % svarer, at de kun i mindre grad har lært nye mennesker at kende.
Det betyder samlet set, at i alt 50 % af beboerne har deltaget i aktiviteter indenfor de sidste 3
år i et eller andet omfang. 44 % svarer, at de slet ikke har lært nye mennesker at kende. Her er
det uvist, om de ikke har deltaget, eller om de bare ikke har mødt nye mennesker. I det omfang
det sidste er tilfældet, er andelen der har deltaget i aktiviteter de seneste 3 år endnu højere. 6
% har svaret ved ikke.
44 % blandt de 65-74-årige svarer, at de i høj grad eller i nogen grad har lært nye mennesker at
kende til aktiviteter, de har deltaget i. Færrest blandt de 18-24-årige har i høj grad eller i nogen
grad lært nye mennesker at kende, kun 11 %. I samme aldersgruppe har 67 % svaret, at de slet
ikke har lært nye mennesker at kende til aktiviteter.
Der er ingen forskel på, hvordan kvinder og mænd har svaret på spørgsmålet.
Der er ingen forskel på, hvordan indvandrere og efterkommere har svaret ift. beboere med
etnisk dansk baggrund.
40 % af beboerne på efterløn eller pension har i høj grad eller i nogen grad lært nye mennesker
at kende til aktiviteter, overfor knap 30 % af lønmodtagerne og de selvstændige. Færrest blandt
beboerne under uddannelse har deltaget i aktiviteter, hvor de har lært nye mennesker at kende,
kun 12 % svarer positivt på dette.
Det er primært de ældre beboere der har lært nye mennesker at kende til aktiviteter i området.
En mulig forklaring kan være aktiviteternes karakter: Aktiviteter som gentages over tid og evt.
har klub lignende karakter (fx kortklub eller motionshold) vil oftere føre nye bekendtskaber med
sig, end fx større arrangementer eller events som tit er enestående begivenheder, eller som
kun gentages én gang årligt.
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Tabel 9:
Jeg har inden for de seneste 3 år deltaget i aktiviteter og arrangementer i min
boligafdeling, hvor jeg mødte besøgende, som ikke bor i boligafdelingen

14 % af beboerne har indenfor de seneste tre år i høj grad eller i nogen grad mødt besøgende,
som ikke bor i boligafdelingen ved at deltage i aktiviteter i boligområdet. 14 % har svaret kun
i mindre grad, og 60 % har svaret, at de slet ikke har deltaget i aktiviteter, hvor de har mødt
besøgende udenfor boligområdet. 12 % har svaret ved ikke.
At 12 % har svaret ved ikke kan skyldes, at boligområdet er stort, og beboerne sjældent
kender alle og derfor ikke kan vurdere, om de øvrige deltagere bor i boligområdet. Til
store events med mange deltagere er der endvidere mindre chance for at møde alle
deltagere, herunder deltagere udefra. Når 60 % af beboerne har svaret nej, slet ikke, kan
det også være et udtryk for aktiviteternes karakter: At de oftere er henvendt til beboerne i
boligområdet og ikke så henvender sig til besøgende udefra. Eller det kan - ligesom i tabel
8 – være udtryk for, at beboerne slet ikke har deltaget i aktiviteter.
20 % blandt de 75-84-årige svarer, at de i høj grad eller i nogen grad har mødt besøgende
udenfor boligområdet til aktiviteter, mod kun 4 % af de 18-24-årige, og 9 % af de
25-29-årige.
Der er ingen forskel på, hvordan kvinder og mænd har svaret på spørgsmålet.
Der er ingen forskel på, hvordan indvandrere og efterkommere har svaret ift. beboere med
etnisk dansk baggrund.
19 % af beboerne på pension eller efterløn har i høj grad eller i nogen grad mødt besøgende
til aktiviteten, som ikke bor i boligafdelingen, overfor 12 % af lønmodtagerne og beboerne
under uddannelse. Der er også flest blandt beboerne under uddannelse, som slet ikke har
deltaget i aktiviteter, hvor de har mødt besøgende udenfor boligområdet, i alt 69 %.
Tendensen er den samme som i tabel 8: Det er primært de ældre beboere der har
lært nye mennesker at kende til aktiviteten, også når det gælder besøgende udenfor
boligafdelingerne.

Tabel 10:
Er du med i en gruppe på de sociale medier for beboere i afdelingen, for eksempel
Facebook?

33 % af beboerne er med i en gruppe for beboere på de sociale medier, og 67 % er ikke
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med i en gruppe på de sociale medier. Grupper på de sociale medier indbefatter både
åbne og lukkede grupper, grupper der er rettet mod beboere med en specifik interesse, og
grupper der henvender sig bredt til beboerne.
45 % af de 35-39-årige er med i en gruppe på de sociale medier, mod kun 19 % blandt de
75-84-årige. Kun 16 % hhv. 25 % blandt de 18-24-årige hhv. 25-29-årige er med i en gruppe
på de sociale medier. Samlet set er der flest med blandt beboerne i 30’erne og 40’erne.
36 % af kvinderne mod 28 % af mændene har svaret, at de er med i en gruppe for beboerne
på de sociale medier.
22 % af indvandrerne og efterkommerne er med i en gruppe på de sociale medier, overfor 36
% af beboerne med etnisk dansk baggrund.
40 % af lønmodtagerne er med i en gruppe for beboerne på de sociale medier, overfor 18 % af
beboerne på førtidspension.
Der er flest blandt husstandene med en voksen med børn, der er med i en gruppe for beboerne
på de sociale medier, i alt 41 %, overfor kun 26 % af husstandene med en voksen uden børn.
27 % af de beboere der har boet i afdelingen i 0-2 år er med i en gruppe på de sociale medier,
overfor 42 % af de beboere der har boet i afdelingen i 3-6 år. 33 % af beboerne som har boet i
afdelingen i mere end 10 år, er med i en gruppe for beboere på de sociale medier.
Det er samlet set flest midaldrende, kvindelige lønmodtagere, med etnisk dansk baggrund, der
er med i en gruppe for beboere på de sociale medier. Det er påfaldende, at der er stort set lige
mange (få) blandt de helt unge og de ældre, som er med i en gruppe for beboere i området på
de sociale medier.

Tabel 11:
Jeg kender fornavnene på dem, jeg bor i opgang/blok med

28 % af beboerne kender mange fornavne på dem de bor i opgang eller blok med, 38 %
kender nogle, og 34 % kender få. Vær opmærksom på, at kategorien ’få’ også dækker over de
beboere, som muligvis ingen fornavne kender på andre beboere.
Der er flest blandt de 65-74-årige der kender mange fornavne på dem de bor i blok med, i alt
43 %. Der er færrest blandt de 25-29-årige, 12 % fra denne aldersgruppe svarer, at de kender
mange fornavne på dem de bor i opgang eller blok med.
Der er ingen forskel på, hvordan kvinder og mænd har svaret på spørgsmålet.
21 % af indvandrerne og efterkommerne kender mange fornavne, mod 30 % af beboerne med
etnisk dansk baggrund.
Flest blandt beboerne på pension eller efterløn kender mange fornavne på dem de bor i
opgang eller blok med, i alt 41 %, overfor 8 % af beboerne under uddannelse.
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Tabel 12:
Jeg hilser på andre beboere i boligafdelingen

Hele 92 % af beboerne svarer, at de i høj grad eller i nogen grad hilser på de andre beboere i
boligafdelingen. 7 % svarer kun i mindre grad, og kun 1 % hilser slet ikke på de andre beboere
i boligafdelingen.
Der er kun lille variation ift. alder, dog hilser lidt færre beboere mellem 25 og 29 år. I denne
aldersgruppe svarer 14 %, at de kun i mindre grad hilser på de andre beboere i området.
Der er ingen forskel på, hvordan kvinder og mænd har svaret på spørgsmålet.
Der er flest blandt de ledige som slet ikke eller kun i lille grad hilser på andre beboere i
afdelingen, i alt 15 %, overfor kun 4 % af beboerne på pension eller efterløn.
At 92 % hilser på hinanden tyder på, at beboerne i boligafdelingerne enten kender hinanden
i et eller anden omfang, eller at der er en kultur og sammenhængskraft i området, hvor det at
hilse på hinanden er et udtryk for at være en del af et fælles, lokalt miljø.

Tabel 13:
Føler du dig som en del af et fællesskab i din afdeling?

Tabel 13 spørger ind til beboernes personlige oplevelse af fællesskab i boligafdelingen. Ved
at spørge ind til den personlige oplevelse af fællesskab, afdækkes den umiddelbare følelse
om hvorvidt, og i hvilket omfang, beboerne er en del af en social sammenhæng. Der kan være
lidt usikkerhed i besvarelserne, idet spørgsmålet ikke omfatter en ’ved ikke’ kategori, hvorfor
beboere som har haft svært ved at forstå spørgsmålet, eller som har været usikre på om de
føler sig som en del af et fællesskab, har været nød til at vælge en tilfældig svarkategori.
57 % af beboerne føler sig i høj grad eller i nogen grad som en del af et fællesskab i
boligafdelingen. 28 % føler sig i kun mindre grad som en del af et fællesskab, og 15 % føler sig
slet ikke som en del af et fællesskab i boligafdelingen.
75 % af beboerne mellem 75 og 84 år svarer, at de i høj grad eller i nogen grad føler sig som
en del af et fællesskab i deres boligafdeling. Kun 35 % blandt de 25-29-årige føler sig som
en del af et fællesskab i boligafdelingen. 48 % blandt de 50-54-årige føler sig i høj grad eller
i nogen grad som en del af et fællesskab, det samme gør sig gældende for de 45-49-årige,
hvor 51 % i høj grad eller i nogen grad føler sig som en del af et fællesskab i boligafdelingen.
Der er ingen forskel på, hvordan kvinder og mænd har svaret på spørgsmålet.
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Der er færrest blandt beboerne på pension eller efterløn som slet ikke føler sig som en
del af et fællesskab i afdelingen, i alt 10 %, overfor 20 % af de ledige og beboerne under
uddannelse. Der er også færrest blandt beboerne under uddannelse som i høj grad eller i
nogen grad føler sig som en del af et fællesskab, i alt 38 %.
Der er flest blandt husstandene med kun en voksen som slet ikke føler, at de er en del af
et fællesskab i afdelingen, 17 % af husstandene med en voksen uden børn, og 16 % af
husstandene med en voksen med børn. Muligvis er forklaringen, at man som enlig voksen
generelt er mere udsat overfor isolation end par er.
Det er værd at bemærke, at blandt dem der har valgt at være anonyme ift. baggrundsdata
(oplysninger om køn, alder, beskæftigelsessituation, etnisk baggrund mm.) i undersøgelsen
svarer hele 31 %, at de ikke oplever, at de er en del af fællesskabet i boligafdelingen. Det
kunne være interessant at undersøge, om der er tale om den samme beboergruppe som
ikke føler sig velkommen til aktiviteter (jf. tabel 2). Hvis det er tilfældet tyder det på, at der
er en mindre gruppe af beboere i boligafdelingerne, som på et mere udtalt niveau oplever
isolation og potentielt set ensomhed, der hvor de bor.
Ikke overraskende er der en sammenhæng mellem hvor længe beboerne har boet i
afdelingen og oplevelsen af fællesskab: 67 % af dem der har boet i afdelingen i mere end 10
år føler sig i høj grad eller i nogen grad som en del af fællesskabet, mod kun 47 % af dem
der har boet i afdelingen i 0-2 år.
Det er dog vigtigt at huske, at der ikke altid er en sammenhæng: Man kan godt bo i kort
tid i en afdeling og opleve fællesskab, ligesom man kan bo længe i en afdeling og føle sig
udenfor, men alt andet lige vil flere år medføre en stærkere stedsrelation og potentielt set
flere og tættere relationer lokalt.
Vær opmærksom på, at der er cirka 100 færre besvarelser i tabel 14 og 15, da medlemmer
af Boligforeningen 3B’s afdelingsbestyrelser ikke har besvaret disse to spørgsmål.

Tabel 14:
I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn: Jeg oplever, at jeg har mulighed for at få
økonomisk støtte fra afdelingsbestyrelsen og/eller afdelingsmødet til at arrangere en
aktivitet i afdelingen
Ja, i høj grad
Ja, i nogen grad
Nej, kun i mindre grad
Nej, slet ikke
Jeg har ikke ønsket at
igangsætte en aktivitet

14 % af beboerne har i høj grad eller i nogen grad oplevet at kunne få økonomisk støtte
fra afdelingsbestyrelsen og/eller afdelingsmødet til at arrangere en aktivitet i boligområdet.
5 % svarer nej, kun i mindre grad, 15 % nej, slet ikke, mens 67 % slet ikke har ønsket at
igangsætte en aktivitet i afdelingen.
22 % blandt de 35-39-årige har i høj grad eller i nogen grad oplevet at kunne få økonomisk
støtte fra afdelingsbestyrelsen og/eller afdelingsmødet til at arrangere en aktivitet i
boligområdet. Det samme har 19 % blandt de 65-74-årige. 6 % hhv. 7 % blandt de
18-24-årige hhv. de 25-29-årige har oplevet at kunne få økonomisk støtte. 9 % blandt de
45-49-årige har oplevet at kunne få økonomisk støtte.
Der er ingen forskel på, hvordan kvinder og mænd har svaret på spørgsmålet.
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24 % af indvandrerne og efterkommerne oplever, at de slet ikke kan få økonomisk støtte til
en aktivitet, mod 12 % af beboerne med etnisk dansk baggrund. Samtidig svarer 70 % af
beboerne med etnisk dansk baggrund, at de ikke har ønsket at igangsætte en aktivitet, overfor
55 % af indvandrerne og efterkommerne.
Det er en dobbelthed: Det lader til, at flere indvandrere og efterkommere gerne vil igangsætte
en aktivitet, men færre oplever at kunne få økonomisk hjælp til en aktivitet. Årsagen er uvis,
men værd at undersøge. Det kan handle om mange forhold, fx netværk i afdelingen og viden
om mulighederne, og hvordan man opsøger dem.
80 % af beboerne under uddannelse har ikke ønsket at igangsætte en aktivitet, overfor 61 % af
de ledige. Der er flest ledige der har ønsket at igangsætte en aktivitet, men der er også flest fra
denne gruppe som oplever, at de slet ikke kan få økonomisk støtte til at igangsætte en aktivitet,
i alt 24 %.
74 % blandt de beboere der har boet i afdelingen i 0-2 år har ikke ønsket at igangsætte en
aktivitet, overfor 63 % af de beboere der har boet i afdelingen i mere end 10 år. Knap 20 % af
de beboere der har boet i afdelingen i 7-10 år oplever, at de slet ikke kan få økonomisk hjælp til
en aktivitet fra afdelingsbestyrelsen og/eller afdelingsmødet.

Tabel 15:
I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn: Jeg oplever, at jeg kan få hjælp fra
min afdelingsbestyrelse, hvis jeg gerne vil stå for at igangsætte en aktivitet i
boligafdelingen
Ja, i høj grad
Ja, i nogen grad
Nej, kun i mindre grad
Nej, slet ikke
Jeg har ikke ønsket at
igangsætte en aktivitet

18 % af beboerne har i høj grad eller i nogen grad oplevet at kunne få hjælp fra
afdelingsbestyrelsen til at igangsætte en aktivitet i boligområdet. 4 % svarer nej, kun i mindre
grad, 12 % nej, slet ikke, mens 65 % slet ikke har ønsket at igangsætte en aktivitet i afdelingen.
29 % blandt de 65-74-årige har svaret, at de i høj grad eller i nogen grad har kunne få hjælp
fra afdelingsbestyrelsen til at igangsætte en aktivitet i boligområdet. Kun 5 % blandt de
18-24-årige har svaret ja i høj grad eller i nogen grad. 14 % blandt de 45-49-årige har svaret ja
til, at de i høj grad eller i nogen grad har fået hjælp til en aktivitet fra afdelingsbestyrelsen.
Der er ingen forskel på, hvordan kvinder og mænd har svaret på spørgsmålet.
15 % af indvandrerne og efterkommerne oplever slet ikke, at de kan få hjælp fra
afdelingsbestyrelsen til en aktivitet, mod 8 % af beboerne med etnisk dansk baggrund.
Samtidig svarer 70 % af beboerne med etnisk dansk baggrund, at de ikke har ønsket at
igangsætte en aktivitet overfor 55 % af indvandrerne og efterkommerne.
Der er flest blandt de ledige og de selvstændige der oplever, at de slet ikke kan få hjælp til
en aktivitet fra afdelingsbestyrelsen: 19 % af de ledige og 21 % af de selvstændige. 18 % af
lønmodtagerne oplever, at de i høj grad eller i nogen grad kan få hjælp til en aktivitet, overfor
26 % af beboerne på pension eller efterløn.
At flere ældre beboere oplever, at de kan få hjælp fra afdelingsbestyrelsen (for så vidt
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angår både tabel 14 og 15) kan handle om, at flere ældre beboere har boet i området i
lang tid og derfor har større kendskab til beboerdemokratiet og måske et bedre netværk ift.
afdelingsbestyrelsen. Det er værd at overveje, hvordan man i højere grad kan øge øvrige
beboergruppers oplevelse af at have mulighed for støtte. Muligvis kan dette undersøges, ved
at lave en særskilt analyse af fx kommunikationspræferencer blandt de grupper, der har svaret
’slet ikke’ eller ’kun i mindre grad’.

Tabel 16:
Oplever du alt i alt gode muligheder for fællesskab i din afdeling?
Meget gode muligheder
Gode muligheder
Få muligheder
Nej, slet ingen muligheder

25 % oplever, at der er meget gode muligheder for fællesskab i afdelingen, 46 % oplever, at
der er gode muligheder for fællesskab, 22 % at der kun er få muligheder for fællesskab og 7
%, at der slet ikke er muligheder for fællesskab. Muligheder kan forstås bredt som både de
fysiske rammer, at beboerne oplever at alle er velkommen, og at alle kan få indflydelse på
afdelingens sociale liv.
Der er ingen forskel på, hvordan kvinder og mænd har svaret på spørgsmålet.
Der er flest blandt beboerne på pension og efterløn som oplever meget gode eller gode
muligheder for fællesskab i afdelingen,
i alt 76 %, overfor 60 % af beboerne
på førtidspension, og 52 % af dem der
i baggrundsdata har ønsket at være
anonyme.
10 % af husstandene med en voksen
med børn oplever slet ikke at der er
muligheder for fællesskab i afdelingen,
overfor 5 % af husstandene med to
voksne med børn.
74 % af de beboere der har boet i
afdelingen i mere end 10 år oplever,
at der er meget gode eller gode
muligheder for fællesskab, overfor 63 %
af de beboere der har boet i afdelingen i
7-10 år.
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Tabel 17:
Hvor tryg føler du dig ved at gå alene her i området efter mørkets frembrud?

32 % af beboerne er meget trygge, når de færdes alene i deres boligafdeling efter mørkets
frembrud, 48 % er trygge, 15 % er utrygge og 5 % er meget utrygge.
Der er stort set ingen forskel i graden af tryghed ift. alder. Dog er gruppen af beboere over
85 år lidt mere utrygge: I alt 27 % fra denne aldersgruppe svarer, at de er utrygge eller meget
utrygge ved at færdes alene i deres boligafdeling efter mørkets frembrud.
25 % af de kvindelige beboere har svaret, at de føler sig meget utrygge eller utrygge, når de
færdes alene i området efter mørkets frembrud, mod kun 11 % af mændene.
21 % af beboerne med etnisk dansk baggrund føler sig meget utrygge eller utrygge ved
at færdes alene i boligområdet efter mørkets frembrud, mod 17 % af indvandrerne og
efterkommerne.
Mellem 80 og 85 % af beboerne som er lønmodtagere, selvstændige eller under uddannelse
føler sig meget trygge eller trygge, når de færdes alene i området. 72 % af de ledige og 71 %
af førtidspensionisterne føler sig meget trygge eller trygge. Førtidspensionisterne er de mest
utrygge, her svarer 8 %, at de er meget utrygge, når de færdes i boligområdet alene efter
mørkets frembrud.
83 % blandt husstandene med to voksne uden børn føler sig meget trygge eller trygge, overfor
75 % af husstandene med en voksen med børn.
En lidt større andel af de beboere der har boet kortest tid i afdelingen er mest trygge: 83 %
af de beboere der har boet 0-2 år i afdelingen er meget trygge eller trygge, overfor 77 % af
de beboere der har boet i afdelingen i 7-10 år. Det kan skyldes, at de beboere som har boet
i boligområdet i mere end 10 år, også er de ældste beboere. En anden mulig forklaring kan
være, at beboerne har hørt flere historier om kriminalitet, når de har boet længe i området.
Sammenlignes tryghedsspørgsmålet med Rigspolitiets Tryghedsindeks fra 20131 er andelen
af beboere, der føler sig lidt eller meget utrygge i alt 14 % i hele landet og 35 % i de udsatte
boligområder.

1

Efter 2013 brugte Rigspolitiet ikke længere dette specifikke spørgsmål i deres tryghedsundersøgelser, hvorfor det seneste tal er fra 2013. Kilde: Rigspolitiet (2013a): Politiets Tryghedsindeks – En
måling af trygheden i: De udsatte boligområder, De fem største byer, de 12 politikredse i Danmark og hele
Danmark, november 2013.
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Da 31 % af beboerne i boligområdet har svaret, at de er utrygge eller meget utrygge, er
beboerne 17 procentpoint mere utrygge eller meget utrygge ift. hele Danmark. Til gengæld er
tallet fire procentpoint under gennemsnittet for de udsatte boligområder.
En vigtig pointe at medtage er, at utrygheden i de 3B boligafdelinger hvor der er boligsociale
helhedsplaner, er højere. Tryghedstallene for alle 3B afdelingerne uden disse afdelingerne
er derfor lidt anderledes: Andelen af meget utrygge beboere er kun 3 % og andelen af
utrygge beboere er 12 %. 49 % er trygge og 35 % er meget trygge. Samlet set er kun 15 %
af 3B’s beboere altså utrygge, når boligafdelingerne med boligsociale helhedsplaner udgår af
undersøgelsen, hvilket er en forbedring på 5 procentpoint.
Endvidere er det værd at huske på, at der i undersøgelsen er en overrepræsentation af
kvinder, ældre samt beboere udenfor arbejdsmarkedet (særligt beboere på pension og
efterløn), som vi fra andre undersøgelser ved er mere utrygge. Derfor kan det meget vel
være, at trygheden i boligafdelingerne ville fremstå bedre, såfremt undersøgelsen havde
været mere repræsentativ.

Tabel 18:
Sammenhæng mellem fællesskabsfølelsen og tryghed2

Der er tilsyneladende en positiv sammenhæng mellem fællesskabsfølelse og tryghed, idet
andelen af trygge beboere stiger med graden af fællesskabsfølelse.
Som tabellen viser, er der en overrepræsentation af trygge eller meget trygge beboere
blandt dem, der har svaret, at de i høj og nogen grad føler sig som en del af et fællesskab,
nemlig henholdsvis 86% og 83% sammenlignet med det samlede niveau på 80%.
Tilsvarende ses en underrepræsentation blandt de, der kun i mindre grad eller slet ikke føler
sig som en del af et fællesskab, idet kun 73% og 62% af disse følte sig trygge eller meget
trygge.
Alt i alt er der 24 procentpoint forskel på andelen af trygge eller meget trygge beboere blandt
de beboere, der i høj grad føler sig som en del af et fællesskab versus de, der slet ikke føler
sådan.

2

Tabel 18 viser ikke respondenternes svar på et spørgsmål der er stillet i undersøgelsen. Tabellen
er produceret efter at undersøgelsen er afsluttet.
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1.3

Konklusion
Undersøgelsen har en relativt lav svarprocent (16%), og leverer således ikke signifikante data,
men tendenser og antydninger.
Flest kvindelige deltagere med etnisk dansk baggrund, hvoraf en stor gruppe er pensionister
eller på efterløn, har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, men heldigvis har også andre
beboere besvaret undersøgelsens spørgsmål.
Godt en tredjedel af deltagerne i undersøgelsen har indenfor de seneste tre måneder valgt at
deltage i aktiviteter og arrangementer i deres boligafdeling. Når tidshorisonten udvides til tre år,
har minimum halvdelen af beboerne deltaget i lokale aktiviteter i et eller andet omfang.
De primære årsager til, at beboerne deltager i aktiviteter er, at de gerne vil bakke op om
aktiviteter i deres boligområde, at de synes det er sjovt og hyggeligt at være med, og at de
gerne vil være sociale sammen med dem de kender og møde nye mennesker.
De væsentligste årsager til, at beboerne ikke deltager er, at de ikke har tid, og at de ikke kender
til aktiviteter i boligområdet. Endvidere svarer mange, at aktiviteterne ikke er interessante for
dem, men også at de ikke kender nogen andre der er med. Cirka en femtedel af beboerne
angiver, at der er en anden årsag til, at de ikke deltager, end dem som er oplistet i tabellen.
Det kunne være interessant at undersøge nærmere, hvad der også afholder beboerne fra
at deltage i aktiviteter. Desuden må det være et mål, at blive endnu bedre til at udbedre
kendskabet til aktiviteterne i boligafdelingerne, så det ikke er manglende viden, der afholder
beboerne fra at deltage.
Den primære kommunikationsvej som virker ude i boligafdelingerne er opslag. Knap
halvdelen af beboerne er blevet opmærksomme på aktiviteten af den vej. Knap en fjerdedel
har hørt om aktiviteten fra andre beboere og en lille femtedel har hørt om aktiviteten fra
afdelingsbestyrelsen. Endvidere har mange af beboerne, som bor i områder med boligsociale
helhedsplaner, hørt om aktiviteterne på helhedsplanernes kommunikationsplatforme.
Knap halvdelen af deltagerne til aktiviteter kendte mange af de andre deltagere, og en lille
halvdel kendte ingen eller få. Deltagerne har mødt beboere til aktiviteterne, som ikke ligner
dem selv, for så vidt angår køn, alder, job og familieforhold samt etnisk baggrund. Det er
positivt, da det at indgå i relationer med beboere, der er forskellige fra en selv antages at
understøtte mangfoldige fællesskaber, der øger sammenhængskraften i boligafdelingerne og
områderne.
Knap halvdelen af deltagerne hjælper til som frivillige, når aktiviteterne skal planlægges
og gennemføres. Tendensen er, at det er de ældre beboere uden hjemmeboende børn der
primært hjælper med at planlægge og gennemføre aktiviteterne.
Med et tidsperspektiv på 3 år har godt en tredjedel af beboerne i høj grad eller i nogen grad
lært nye mennesker at kende til aktiviteter. I samme periode har en sjettedel mødt besøgende
som ikke bor i boligafdelingen til aktiviteter i afdelingen.
En tredjedel af beboerne møder også hinanden på nettet i en gruppe for beboere på de sociale
medier. Der er flest midaldrende kvinder der deltager her. De sociale medier er en enkel og
effektiv kilde til information om alt hvad der sker i boligafdelingerne, og derfor kan det være en
god idé at bruge lidt kræfter på at udbrede kendskabet til disse.
To tredjedele af beboerne kender mange eller nogle fornavne på dem de bor tæt på, og stort
set alle beboerne hilser på andre beboere i boligafdelingerne. Det er positivt for den lokale
sammenhængskraft og en vigtig indikator på, at fællesskabet har muligheder for at blomstre
yderligere i boligafdelingerne.
Lidt over halvdelen af beboerne føler sig som en del af et fællesskab i boligafdelingerne, men
en sjettedel føler sig slet ikke som en del af fællesskabet. I undersøgelsen indgår e en mindre
gruppe beboere, som ikke føler sig velkommen til aktiviteterne. Det er oplagt at undersøge
disse grupper nærmere, for at finde ud af om man kan modvirke de mekanismer som bevirker,
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at nogle beboere føler sig ekskluderede fra fællesskabet.
Knap tre fjerdele af beboerne ønsker ikke at igangsætte en aktivitet i afdelingen. De øvrige
beboere deler sig nogenlunde ligeligt mellem dem der i ringe grad, nogen grad eller høj
grad oplever, at kunne få økonomisk eller anden støtte fra afdelingsbestyrelsen og/eller
afdelingsmødet til at arrangere en aktivitet i boligafdelingen. Færre beboere med indvandrer
eller efterkommer baggrund oplever, at kunne få praktisk eller økonomisk hjælp med at
igangsætte en aktivitet. Det er uvist, hvad der forårsager det forhold.
Det er positivt, at tre fjerdedele af alle beboerne oplever, at der er muligheder for fællesskab
i afdelingen. Muligheder kan forstås bredt og rummer både de fysiske rammer, at beboerne
oplever, at alle er velkommen, og at alle kan få indflydelse på afdelingens sociale liv.
Fire femtedele af beboerne er trygge eller meget trygge, når de færdes i boligområdet alene
efter mørkets frembrud, mens én femtedel er utryg eller meget utryg. Langt flere kvinder end
mænd er utrygge eller meget utrygge, mens lidt flere indvandrere og efterkommere er trygge
eller meget trygge ift. beboere med etnisk dansk baggrund.
Der er tilsyneladende en positiv sammenhæng mellem fællesskabsfølelse og tryghed, idet
andelen af trygge beboere er stigende med graden af fællesskabsfølelse. Det taler for fortsat at
arbejde for at fremme fællesskaber i 3B’s afdelinger.
Undersøgelsen giver et spændende kig ind i beboernes hverdagsliv i boligafdelingerne. Der er
udfordringer, som det er værd at arbejde på at løse på vej mod målet om at 3B’s boligafdelinger
skal rumme åbne og synlige fællesskaber, men der er også mange positive tendenser i forhold
til visionen om et 3B med levende og mangfoldige fællesskaber.
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2

Fællesskab i boligafdelingerne
med boligsociale helhedsplaner
Den følgende analyse behandler de samlede svar fra de fire boligområder, hvor 3B
deltager i boligsociale helhedsplaner. Spørgeskemaundersøgelsen forløb lidt anderledes
i de afdelinger, der indgår i en boligsocial helhedsplan end i boligafdelingerne uden en
boligsocial helhedsplan. Her blev områdets beboere inviteret til at deltage i undersøgelsen
via brev omdelt til hvert lejemål, som indeholdt en kode til det elektroniske spørgeskema.
Der var mulighed for at få hjælp til spørgeskemaet hos områdets boligsociale helhedsplan,
som også efterfølgende stemte dørklokker i alle bebyggelsens afdelinger for at hjælpe de
beboere, der ønskede at deltage.
Boligområder med boligsociale helhedsplaner omfatter 3B afdelingerne Høje Gladsaxe,
Egedalsvænge, Remisevænget Nord, Remisevænget Øst og Remisevænget Vest,
Hørgården 1 og 2, Dyvekevænget, Folehaven og Valby ejendommene.
Desuden indgår svar fra beboere fra andre boligorganisationer, som indgår i samarbejdet
om en boligsocial indsats.I Høje Gladsaxe har således beboere fra FSB, Lejerbo og AB
Gladsaxe deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.
I Kokkedal har også beboere fra boligafdelingerne Skovengen og By-Nordengen
i AB Hørsholm-Kokkedal (der administreres af Boligkontoret Danmark) deltaget i
spørgeskemaundersøgelsen.
I Valby har beboerne i PAB/fa 09 Hornemanns Vænge deltaget i
spørgeskemaundersøgelsen, og fra Urbanplanen er det udelukkende beboere fra 3B
der har besvaret undersøgelsens spørgsmål.
Det er summen af disse besvarelser der beskrives i den følgende analyse.
Der gøres opmærksom på Bilag 3 bagest i rapporten, hvor undersøgelsens data
er oplistet i faktiske tal.
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2.1

Svarprocent og repræsentativitet
I det følgende afsnit behandles kort spørgeskemaundersøgelsens besvarelser ift. validitet.
I alt 966 beboere i de 4 boligsociale helhedsplaner har besvaret spørgeskemaundersøgelsen
(de faktiske tal i tabellerne varierer lidt, det skyldes et frafald af respondenter i gennem
spørgeskemaundersøgelsen). Det giver en samlet svarprocent på 12,3 % for de fire
boligområder med boligsociale helhedsplaner. Det er en lav svarprocent, hvorfor der
generelt må tages forbehold for besvarelserne i rapporten. Analysen kan give indblik i nogle
tendenser, men giver ikke signifikante svar. Det betyder, at man ikke kan konkludere om
de beskrevne mønstre i rapporten viser en tilfældig sammenhæng eller en ikke tilfældig
(signifikant) sammenhæng.
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at besvarelserne ikke er repræsentative for den
samlede beboermasse i boligområderne med boligsociale helhedsplaner, hvilket følgende
afsnit viser. Der er groft sagt flest ældre, kvindelige beboere med etnisk dansk baggrund der
har besvaret undersøgelsen. Det er værd at huske på undervejs i læsningen af analysen.

Alder
Som tabellen viser, er undersøgelsen meget skæv og på ingen måde repræsentativ ift. alder.
Der er flest beboere på 65 år og derover som har besvaret spørgeskemaundersøgelsen,
ligesom gruppen af 50-64-årige er stærkt overrepræsenterede. For så vidt angår de yngre
aldersgrupper er undersøgelsen meget mindre skæv, til gengæld er der få besvarelser
blandt de yngste aldersgrupper (se bilag 3), hvilket gør det svært at konkludere noget på
besvarelserne blandt disse aldersgrupper.
Når flest ældre beboere har valgt at besvare spørgeskemaundersøgelsen skyldes det
sandsynligvis, at denne beboergruppe har mere tid til rådighed end de yngre beboergrupper.
Aldersgrupper

Hele boligområdet %

Undersøgelsen %

Forskel i procentpoint

7-17

17,3

1,0 (kun 15-17-årige)

-16,3

18-24

10,5

2,7

-7,8

25-29

7,2

5,2

-2,0

30-34

6,8

5,3

-1,5

35-49

21,7

21,6

-0,1

50-64

20,2

32,0

+11,8

65 år og ældre

16,3

32,3

+16,0

I alt

100 %

100 %

Køn
I undersøgelsen har 562 kvinder besvaret skemaet mod kun 356 mænd, og 13 har ikke
besvaret spørgsmålet. Det er ikke muligt at sammenligne med alle boligområderne,
men det må antages, at kvinderne er overrepræsenterede i undersøgelsen.

Etnisk baggrund
70,3 af beboerne i undersøgelsen er etnisk danske, og 27,8 % er indvandrere eller
efterkommere (2 % har ikke ønsket at svare). Kun 32 i faktiske tal er efterkommere. Når
der er langt flere indvandrere skyldes det sandsynligvis, at det er de ældste beboere der
har besvaret undersøgelsen, dvs. det er forældrene til efterkommerne der har besvaret
undersøgelsen.
Sammenlignes dette tal med boligområdet er gruppen af indvandrere og efterkommere
stærkt underrepræsenteret. 48,8 % (2016 tal) af boligområderne samlet har indvandrer eller
efterkommer baggrund. Dog fremkommer et mere retvisende billede, når børn og unge med
indvandrer eller efterkommer baggrund som er under 18 år fraregnes, så aldersgrupperne
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korresponderer med aldersgrupperne i undersøgelsen (i undersøgelsen er de 15-17-årige
unge med, men da der kun er en med fra denne aldersgruppe har det ikke ingen betydning
for det samlede billede). Hermed er tallet kun 35,8 % for det samlede boligområde, men
indvandrere og efterkommere er fortsat underrepræsenterede med 8 procentpoint i
undersøgelsen.
På den anden side er der også forhold der taler for, at underrepræsentationen reelt er
større.
Dels anvender Danmarks Statistik et tal for indvandrere og efterkommere med ikke vestlig
baggrund, hvor undersøgelsen har arbejdet med en bredere definition, der ikke skelner
mellem vestlig hhv. ikke vestlig baggrund.
Desuden har undersøgelsen defineret indvandrere og efterkommere som personer, der
har svaret nej til at en eller begge deres forældre er født i Danmark, mens definitionen i
Danmarks Statistik går på om begge forældre er født uden for Danmark. Definitionen ud fra
to frem for én forældre medfører en mindre gruppe indvandrere/efterkommere i Danmarks
Statistik, og forskellen til undersøgelsens respondentgrupper forekommer derfor mindre,
end den ville være med sammenlignelige data. Denne skævhed forstærkes af, at personer
hvis forældre er statsborgere i definitionen fra Danmarks Statistik ikke betegnes som
indvandrere/efterkommere, selvom deres forældre måtte være født i udlandet.
Der kan være mange årsager til, at indvandrere og efterkommere i mindre grad end
beboere med etnisk dansk baggrund har besvaret undersøgelsen. En oplagt forklaring er
sprogbarrieren, da undersøgelsen udelukkende har været gennemført på dansk.

Beskæftigelse
Det er ikke muligt at sammenligne fordelingen af beskæftigede med hele boligområdet,
men nedenfor er oplistet den procentuelle fordeling af beboerne ift. beskæftigelse.
I arbejde som lønmodtager:  . . . . . . . . . . . . 35,8
I arbejde som selvstændig:  . . . . . . . . . . . . . 2,5
På førtidspension:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
Pensionister og efterløn:  . . . . . . . . . . . . . . 32,2
For tiden uden arbejde: . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,4
Under uddannelse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8
Andet:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
Ønsker ikke at svare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,6
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2.2

Analyse af boligområderne med boligsociale
helhedsplaner på samlet niveau
I følgende afsnit behandles besvarelserne på undersøgelsens spørgsmål. Den første tabel
ser på hvorvidt beboerne har deltaget i aktiviteter i boligområdet eller ej. Tabel 2 ser særskilt
på forklaringer til hvorfor beboerne ikke har deltaget i aktiviteter. Tabel 3 til 7 behandler
udelukkende besvarelser fra de beboere som har deltaget i aktiviteter. Fra tabel 8 til og med
14 behandles svar fra samtlige beboere. Tabel 15 viser sammenhængen mellem fællesskab
og tryghed og er produceret, efter at undersøgelsen er afsluttet (der er tre tabeller færre
end i analysen af 3B afdelingerne. Det skyldes, at der i analysen af 3B afdelingerne
indgår 3 tabeller som udelukkende er henvendt til 3B’s beboere, jf. at der i analysen af
boligområderne med boligsociale helhedsplaner indgår beboere fra andre boligforeninger).

Tabel 1:
Jeg har inden for de seneste tre måneder deltaget i fælles aktiviteter og/eller
arrangementer

34 % af beboerne i boligområderne med boligsociale helhedsplaner, har inden for de
seneste tre måneder deltaget i aktiviteter.
47 % af beboere mellem 40 og 44 år har deltaget i aktiviteter, og 46 % af beboerne mellem
65 og 74 år har deltaget i aktiviteter, overfor kun 17 % af de 18-24-årige, og 22 % blandt de
25-29-årige.
37 % af kvinderne har deltaget i aktiviteter overfor 29 % af mændene.
44 % af beboerne på efterløn eller pension har deltaget i aktiviteter overfor 28 % af
lønmodtagerne. Kun 14 % af de selvstændige svarer, at de deltager i aktiviteter, men her er
kun 21 respondenter.
40 % af beboerne der har boet i boligområderne i mere end 10 år har deltaget i aktiviteter,
overfor 21 % af de beboere der har boet i boligområderne i 0-2 år.
Vær opmærksom på, at besvarelserne for tabel 2 kun omfatter den andel af beboere der ikke
har deltaget i aktiviteter.
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Tabel 2:
Hvorfor deltog du ikke (sæt gerne flere krydser)?
Jeg kender ikke til nogen
aktiviteter i mit boligområde
Aktiviteterne er ikke
interessante for mig
Jeg har ikke tid
Jeg kan ikke deltage på de
tidspunkter, aktiviteterne
foregår
Jeg kan ikke få passet mine
børn
Jeg har ikke råd
Jeg har ikke mentalt eller
fysisk overskud
Jeg føler mig ikke velkommen
Jeg kender ikke nogen andre
der er med
Andet

35 % af de der ikke har deltaget i aktiviteter svarer, at det skyldes, at de ikke har tid, og 32
% svarer, at de ikke finder aktiviteterne interessante. 17 % svarer, at de ikke kender nogen
andre der er med, og 20 % svarer, at der er andre (ubekendte) årsager til, at de ikke deltager.
40 % blandt beboerne over 65 år angiver, at aktiviteterne ikke er interessante for dem,
overfor 20-30 % af beboerne under 65 år. Det er stort set kun beboerne i 40’erne der svarer,
at de ikke føler sig velkommen, om end det kun er 10 %.
44 % af beboerne mellem 25-29 år svarer, at de ikke kender nogen til aktiviteterne overfor
kun 12 % af beboerne mellem 65 og 74 år.
20 % af indvandrerne og efterkommerne har svaret, at de ikke kender til aktiviteter,
overfor 9 % af beboerne med etnisk dansk baggrund.
45 % af beboerne under uddannelse angiver at de ikke har tid, overfor kun 4 % af
førtidspensionisterne. 33 % af de ledige svarer, at de ikke kender til aktiviteter, overfor
23 % af beboerne på pension eller efterløn. Der er flest blandt de ledige som svarer, at
aktiviteterne ikke er interessante for dem, i alt 30 %.
35 % af husstandene med børn svarer, at de ikke deltager, fordi de ikke kender til aktiviteter,
overfor ca. 25 % af husstandene uden børn. Modsat svarer ca. 30 % af beboerne uden børn,
at aktiviteterne ikke er interessante overfor ca. 20 % af beboerne med børn.
Det kunne være interessant at afdække hvilke årsager der gemmer sig bag kategorien
’andet’, jf. at 20 % af beboerne svarer, at der er andre årsager end de i tabel 2 oplistede
årsager til, at de ikke deltager.
Vær opmærksom på at tabel 3 til 7 udelukkende behandler besvarelser fra de beboere
som har deltaget i aktiviteter. For at minde om, at det kun er en andel af beboerne der er
besvarelser på i tabel 3 til 7, omtales beboerne under disse tabeller som deltagere.
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Tabel 3:
Hvorfor deltog du (sæt gerne flere krydser)?
Jeg vil gerne møde nye
mennesker
Jeg vil gerne mødes med
dem jeg kender
Mine børn og/eller børnebørn
vil gerne deltage
Jeg vil gerne have hjælp og/
eller ny viden
Jeg synes det er hyggeligt og
sjovt at være med
Jeg vil gerne bakke op om
aktiviteter i boligområdet
Jeg deltog ved et tilfælde
Andet

65 % af deltagerne har svaret, at de synes det er sjovt og hyggeligt at være med. 58 %
vil gerne bakke op om aktiviteter i deres boligområde. 44 % vil gerne mødes med dem de
kender og 41 % svarer, at de gerne vil møde nye mennesker. 19 % svarer, at deres børn eller
børnebørn gerne vil deltage.
66 % af deltagerne mellem 75 og 84 år svarer, at de gerne vil mødes med dem de kender,
overfor 19 % af beboerne mellem 30 og 34 år.
43 % af indvandrerne og efterkommerne har svaret, at deres børn eller børnebørn gerne vil
deltage, overfor 9 % af deltagerne med etnisk dansk baggrund.

Tabel 4:
Hvordan blev du opmærksom på aktiviteten (sæt gerne flere krydser)?
Jeg har hørt om det igennem
en anden beboer
Jeg har hørt om det fra en af
dem, der arbejder boligområdet
(driften eller medarbejder i den
boligsociale helhedsplan)
Jeg fik det at vide af
afdelingsbestyrelsen

Jeg har set et opslag

Jeg har læst det i beboerbladet
Jeg har set det på den boligsociale
helhedsplans hjemmeside,
Facebookside eller andet socialt
medie, som helhedsplanen bruger

Jeg har set det et andet sted på
internettet
Andet

51 % af deltagerne har set et opslag, og 32 % har læst om aktiviteten i beboerbladet. 27 %
har hørt om aktiviteten gennem en anden beboer, og 19 % har hørt om det fra driften eller
31

Fællesskab i 3B’s boligafdelinger 2017

en ansat i den boligsociale helhedsplan.
40 % blandt de 25-29-årige har hørt om aktiviteten fra en de kender, overfor kun 13 % blandt
de 50-54-årige. Blandt de 65-74-årige har 28 % hørt om aktiviteten fra en anden beboer.
38 % af indvandrerne og efterkommerne har hørt om aktiviteten fra en anden beboer,
overfor 21 % af deltagerne med etnisk dansk baggrund.
31 % af deltagerne på førtidspension og de ledige har hørt om aktiviteten fra en ansat i
driften eller den boligsociale helhedsplan, overfor 10 % af lønmodtagerne.
Der er flest blandt dem der har boet i boligområderne i flere år, som har hørt om aktiviteten
fra en ansat i driften eller den boligsociale helhedsplan: 22 % blandt dem der har boet i
boligområderne i 7-10 år, overfor 4 % blandt dem der har boet i boligområderne i 0-2 år.

Tabel 5:
Kendte du de andre deltagere på forhånd?

43 % af deltagerne har svaret, at de kendte mange til aktiviteten, og 6 % kendte alle. 38 %
har svaret, at de kendte få, og 13 % kendte ingen.
12 % blandt de 45-49-årige kendte alle til aktiviteterne overfor 5 % blandt de 65-74-årige.
27 % blandt de 40-44-årige kendte ingen, overfor 3 % af de 50-54-årige og 14 % blandt de
65-74-årige.
52 % af kvinderne kendte mange eller alle deltagere til aktiviteten, overfor 44 % af
mændene.
56 % af deltagerne på efterløn eller pension kendte i høj grad eller i nogen grad deltagerne
på forhånd, mod 39 % af deltagerne under uddannelse.
57 % af husstandene med to voksne uden børn kendte mange eller alle til aktiviteten,
overfor 38 % af husstandene med to voksne med børn.
50-60 % blandt af deltagerne der har boet i boligområderne i mere end 7 år, kendte mange
eller alle til aktiviteten overfor 25 % af dem der har boet i boligrådet i 3-6 år, og 15 % af dem
der har boet i boligområderne i 0-2 år.
At 13 % af deltagerne deltog i en aktivitet, hvor de ikke kendte nogen i forvejen, og 38 %
kun kendte få, tyder på en vis åbenhed både blandt dem der har afholdt og inviteret til
aktiviteten, samt hos dem der deltog.
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Tabel 6a:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen, der
har en anden alder end dig?

88 % af deltagerne har mødt nogen med en anden alder end dem selv til aktiviteten.
15 hhv. 17 % af de 40-44-årige og de 65-74-årige har ikke mødt beboere med en anden
alder end dem selv til aktiviteten.

Tabel 6b:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen, der
har en anden etnisk baggrund end dig?

76 % af deltagerne har mødt nogen med en anden etnisk baggrund end dem selv til
aktiviteten.
40 % blandt de 75-84-årige har ikke mødt deltagere med en anden etnisk baggrund end
dem selv til aktiviteten, overfor 11 % af de 35-39-årige.
73 % af deltagerne med etnisk dansk baggrund har mødt nogen med anden etnisk baggrund
end dem selv til aktiviteten, overfor 84 % af indvandrerne og efterkommerne.
27 % af deltagerne på pension eller efterløn har ikke mødt beboere med en anden etnisk
baggrund end dem selv til aktiviteten, overfor 11 % af førtidspensionisterne og 14 % af
lønmodtagerne.

Tabel 6c:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen, der
har en anden jobsituation end dig?

68 % af deltagerne har mødt nogen med en anden jobsituation end dem selv til aktiviteten.
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37 % af de 75-84-årige har ikke mødt nogen med en anden jobsituation end dem selv til
aktiviteten, overfor 4 % af de 35-39-årige.
25 % af deltagerne på pension eller efterløn har ikke mødt nogen med en anden jobsituation
end dem selv, overfor 2 % af lønmodtagerne.

Tabel 6d:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen, der
har et andet køn end dig?

86 % af deltagerne har mødt nogen med et andet køn end dem selv til aktiviteten. 23 %
blandt de 40-44-årige har ikke mødt nogen med et andet køn end dem selv til aktiviteten,
overfor 0 blandt de 30-34-årige og 3 % blandt de 65-74-årige.
13 % af kvinderne mødte ikke nogen med et andet køn end dem selv til aktiviteten, overfor 3
% af mændene.
91% af deltagerne med etnisk dansk baggrund har mødt nogen med et andet køn end dem
selv, overfor 76 % af indvandrerne og efterkommerne.
21 % af deltagerne på førtidspension har ikke mødt nogen med et andet køn end dem selv til
aktiviteten, overfor 7 % af lønmodtagerne.

Tabel 6e:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen, der
har andre familieforhold end dig?

65 % af deltagerne har mødt nogen med en andre familieforhold end dem selv til aktiviteten.
23 % af deltagerne mellem 75 og 84 år har ikke mødt nogen med andre familieforhold end
dem selv til aktiviteten, overfor 7 % af de 35-39-årige.
15 % af deltagerne på efterløn eller pension har ikke mødt nogen med andre familieforhold
end dem selv til aktiviteten, overfor 5 % af lønmodtagerne.

34

Fællesskab i 3B’s boligafdelinger 2017

Opsamling tabel 6a-e
Det er mest udbredt at have mødt nogen med en anden alder og med et andet køn til aktiviteten. Der er flest der har svaret ’ved ikke’ til kategorierne der spørger til familieforhold og jobsituation, modsat kategorierne køn, alder og etnisk baggrund, som er de ’synlige’ faktorer.
Sammenlignes de forskellige variable har en mindre andel deltagere svaret, at de har mødt
deltagere med en anden etnisk baggrund end dem selv, end fx deltagere med andet køn, alder,
familieforhold og jobsituation. Det er værd at bemærke, at flere indvandrere og efterkommere
er en del af aktiviteter med beboere med en anden etnisk baggrund end dem selv, end det
modsatte er tilfældet. Det kan forklares med, at der er langt flere beboere med etnisk dansk
baggrund end indvandrere og efterkommere i boligafdelingerne – og derfor i aktiviteterne hvorfor chancen for at møde nogen med anden etnisk baggrund end sig selv, er større for
indvandrerne og efterkommerne, end for beboerne med etnisk dansk baggrund.
Det kan skyldes, at familieforhold og jobsituation ofte ikke relevant for aktiviteten. Desuden
betragtes familieforhold og jobsituation af mange som mere private emner, som man ikke
nødvendigvis fortæller om til mennesker, man kun kender overfladisk.
Der er lidt flere blandt husstandene uden børn der svarer nej i tabel 6a-e end i husstandene
med børn. Det skyldes muligvis, at husstandene med børn deltager i flere åbne aktiviteter som
er henvendt til alle områdets beboere, hvor de ældre beboere måske har tendens til oftere at
være en del af aktiviteter målrettet deres egen aldersgruppe.
Samlet set har mange af beboerne som deltager i aktiviteter mødt beboere, som er forskellige
fra dem selv. Det vidner om mangfoldige fællesskaber i boligområderne, hvilket styrker tilliden
beboerne imellem og dermed også sammenhængskraften i boligområderne på et mere
generelt plan.

Tabel 7
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder været med til at
planlægge og/eller gennemføre en eller flere aktiviteter (fx lave kaffe, hænge opslag op,
rydde op mv.)

62 % af deltagerne har hjulpet med at planlægge og/eller gennemføre aktiviteterne.
51 % af de 75-84-årige har hjulpet med at planlægge og/eller gennemføre aktiviteter overfor
19 % af de 30-34-årige. 40 % af beboerne mellem 25 og 29 år har hjulpet til med aktiviteten,
men respondentgruppen er lille (10 beboere).
47 % af deltagerne på førtidspension og 46 % af deltagerne på pension eller efterløn
har hjulpet til at med at planlægge og/eller gennemføre aktiviteterne, overfor kun 17 % af
deltagerne under uddannelse. 30 % af lønmodtagerne har hjulpet med at planlægge og/eller
gennemføre aktiviteten.
49 % af husstandene med to voksne uden børn har været med til at planlægge og/eller
gennemføre aktiviteterne, overfor 30 % af husstandene med to voksne med børn.
40 % blandt dem der har boet i boligområdet i mere end 10 år har været med til at planlægge
og/eller gennemføre aktiviteter, overfor 29 % af dem der har boet i områderne i 3-6 år. 38 %
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af dem der har boet i områderne i 0-2 år har været med til at planlægge og/eller gennemføre en
eller flere aktiviteter.
Vær opmærksom på, at der for de følgende tabeller 8-14 indgår svar fra alle beboerne.
Endvidere spørges der i de kommende tabeller til en tidshorisont på tre år og ikke tre måneder.

Tabel 8:
Jeg har inden for de seneste 3 år lært nye mennesker at kende ved at være en del af
aktiviteter i mit boligområde

32 % af beboerne har i høj grad eller i nogen grad lært nye mennesker at kende til aktiviteter
i området. 20 % har kun i mindre grad lært nye mennesker at kende ved at være en del af
aktiviteter, og 43 % har slet ikke deltaget i aktiviteter eller har ikke lært nye mennesker at kende
til en eller flere aktiviteter i boligafdelingen.
Tabel 8 viser, at der sammenlagt er 52 % procent af beboerne, der har deltaget i aktiviteter
inden for de seneste 3 år. I det omfang de omtalte 43 % faktisk har deltaget, er tallet tilsvarende
højere. Der kan være lidt usikkerhed i besvarelserne i forhold til, hvordan beboerne har fortolket
det ’at lære nye mennesker at kende’.
43 % af beboerne mellem 65 og 74 år har i høj grad eller i nogen grad lært nye mennesker at
kende til aktiviteterne, overfor 23 % af de 45-49-årige. Der er flest blandt de 18-24-årige der
slet ikke har lært nye mennesker at kende, i alt 62 %.
36 % af kvinderne har i høj grad eller i nogen grad lært nye mennesker at kende til aktiviteterne,
overfor 25 % af mændene.
41 % af beboerne på pension eller efterløn har i høj grad eller i nogen grad mødt nye
mennesker ved at deltage i aktiviteter i boligområdet, overfor 27 % af lønmodtagerne. 52 % af
beboerne under uddannelse har slet ikke lært nye mennesker at kende til aktiviteterne.

Tabel 9:
Jeg har inden for de seneste 3 år deltaget i aktiviteter og arrangementer i mit boligområde,
hvor jeg mødte besøgende, som ikke bor i mit boligområde
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20 % af beboerne har i høj grad eller i nogen mødt besøgende som ikke bor i boligområdet
til en eller flere aktiviteter indenfor de seneste 3 år. 15 % har kun i mindre grad mødt
besøgende som ikke bor i boligområdet, og 50 % har slet ikke mødt besøgende, som ikke
bor i boligområdet til en aktivitet. Det er værd at minde om, at det både kan skyldes, at
beboerne reelt ikke har mødt nogen besøgende til aktiviteter, men det kan også være et
udtryk for, at de ikke har deltaget i nogle aktiviteter. En sidste mulighed er naturligvis, at det
er et udtryk for aktiviteternes karakter: at de ofte er henvendt til beboerne i boligområdet og
ikke så ofte inviterer besøgende udefra med til aktiviteten.
14 % har svaret ved ikke, hvilket kan skyldes, at boligområdet er stort, og beboerne sjældent
kender alle og derfor ikke kan vurdere, om de øvrige deltagere bor i boligområdet. Til store
events med mange deltagere er der endvidere mindre chance for at møde alle deltagere,
herunder deltagere udefra.
31 % blandt de 40-44-årige har i høj grad eller i nogen grad mødt besøgende udenfor
boligområdet til aktiviteten. Paradoksalt nok svarer kun 13 % af de 45-49-årige, at de i høj
grad eller i nogen grad har mødt besøgende udenfor boligområdet.
25 % af beboerne under uddannelse, og 24 % af de ledige har i høj grad eller i nogen
grad mødt besøgende som ikke bor i boligområdet til aktiviteterne. Samtidig er der flest
blandt beboerne under uddannelse som slet ikke har deltaget i aktiviteter, hvor de mødte
besøgende udenfor boligområdet, i alt 56 %.
Kun 14 % af førtidspensionisterne har i høj grad eller i nogen grad mødt besøgende udenfor
boligområdet, og 19 % af lønmodtagerne har i høj grad eller i nogen grad mødt besøgende
udenfor boligområdet til en aktivitet.
28 % af husstandene med to voksne med børn har i høj grad eller i nogen grad mødt
besøgende udenfor boligområdet til aktiviteterne, overfor 18 % af husstandene med en
voksen med børn.

Tabel 10:
Er du med i en gruppe på de sociale medier for beboere i boligområdet,
for eksempel Facebook?

35 % af beboerne er med i en gruppe for beboere på de sociale medier. Grupper på
de sociale medier indbefatter både åbne og lukkede grupper, grupper der er rettet mod
beboere med en specifik interesse og grupper der henvender sig bredt til beboerne.
55 % af de 40-44-årige er med i en gruppe på de sociale medier, overfor kun 24 % blandt
de 18-24-årige. 35 % af beboerne mellem 65 og 74 år er med i en gruppe, mens 19 % af de
75-84-årige er med i en gruppe på de sociale medier.
41 % af kvinderne er med i en gruppe for beboere på de sociale medier, overfor 27 % af
mændene.
24 % af indvandrerne og efterkommerne er med i en gruppe for beboerne på de sociale
medier, overfor 40 % af beboerne med etnisk dansk baggrund.
43 % af lønmodtagerne er med i en gruppe for beboere på de sociale medier, overfor 29 %
af de selvstændige og 28 % af beboerne på pension eller efterløn.
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49 % af husstandene med en voksen med børn er med i en gruppe på de sociale medier,
overfor 30 % af husstandene med en voksen uden børn.
Samlet set er der en tendens til, at det er de midaldrende (oftest kvindelige) beboere med et
job, som er med i en beboergruppe på de sociale medier.

Tabel 11:
Jeg kender fornavnene på dem, jeg bor i opgang/blok med

61 % af beboerne kender mange eller nogle fornavne på dem de bor i opgang eller blok med.
39 % kender få. Vær opmærksom på at kategorien ’få’ også dækker over de beboere som
muligvis ingen fornavne kender på andre beboere.
60 % blandt de 18-24-årige kender kun få af fornavnene på dem de bor i opgang eller blok
med, overfor 20 % af de 65-74-årige.
25 % af kvinderne kender mange af fornavnene på dem de bor i opgang eller blok med, overfor
16 % af mændene.
69 % af beboerne på pension eller efterløn kender fornavne på mange eller nogle af dem de
bor i opgang eller blok med, overfor 55 % af beboerne under uddannelse.

Tabel 12:
Jeg hilser på andre beboere i boligområdet

92 % af beboerne hilser i høj grad eller i nogen grad på andre beboere i boligafdelingen. Kun 1
% hilser slet ikke.
96 % af de 75-84-årige hilser i høj grad eller i nogen grad på den andre beboere i
boligområdet, overfor 75 % af de 25-29-årige. 3 % blandt de 18-24-årige hilser slet ikke på
andre beboere i boligområdet.
15 % af de selvstændige hilser slet ikke eller kun i mindre grad på andre beboere i
boligområdet.
At 92 % hilser på hinanden i boligområderne tyder på, at beboerne i boligområderne enten
kender hinanden i et eller anden omfang, eller at der er en kultur og sammenhængskraft
i området, hvor det at hilse på hinanden er et udtryk for at være en del af et fælles, lokalt
miljø.
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Tabel 13:
Føler du dig som en del af et fællesskab i dit boligområde?

Tabel 13 spørger ind til beboernes personlige oplevelse af fællesskab i boligområdet. Ved
at spørge ind til oplevelsen af det beboerne personligt forstår ved fællesskab afdækkes
den umiddelbare følelse om hvorvidt, og i hvilket omfang, beboerne er en del af en social
sammenhæng. Der kan være lidt usikkerhed i besvarelserne, idet spørgsmålet ikke omfatter
en ’ved ikke’ kategori, hvorfor beboere som evt. har haft svært ved at forstå spørgsmålet,
eller ikke har vidst om de føler sig som en del af et fællesskab, har været nød til at vælge en
tilfældig kategori.
62 % af beboerne føler sig i høj grad eller i nogen grad som en del af et fællesskab i deres
boligområde. 26 % føler sig kun i mindre grad som en del af et fællesskab, og 12 % føler slet
ikke, de er en del af et fællesskab i boligområde.
75 % blandt de 75-84-årige føler sig i høj grad eller i nogen grad som en del af fællesskabet
i boligområdet overfor kun 35 % af de 25-29-årige. Det er også blandt gruppen af de
25-29-årige, at flest slet ikke føler sig som en del af et fællesskab, i alt 30 %. Blandt de
18-24-årige føler 25 % sig slet ikke som en del af fællesskabet.
65 % af kvinderne føler sig i høj grad eller i nogen grad som en del af et fællesskab i
boligområdet, overfor 58 % af mændene.
61 % af lønmodtagerne føler sig i høj grad eller i nogen grad som en del af et fællesskab,
overfor 51 % af beboerne under uddannelse. Der er flest blandt de selvstændige, som slet
ikke føler sig som en del af fællesskabet, i alt 29 %.
69 % af husstandene med 2 voksne uden børn føler sig i høj grad eller i nogen grad som en
del af fællesskabet, overfor 56 % af husstandene med en voksen med børn.
68 % af dem der har boet i boligområderne i mere end 10 år føler sig i høj grad eller i nogen
grad som en del af et fællesskab, overfor 47 % af de beboere der har boet i områderne i 3-6
år. 52 % af dem der har boet i boligområderne i 0-2 år føler sig i høj grad eller i nogen grad
som en del af et fællesskab.
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Tabel 14:
Hvor tryg føler du dig ved at gå alene her i området efter mørkets frembrud?

29 % af beboerne føler sig meget utrygge eller utrygge, når de færdes alene i boligområdet
efter mørkets frembrud. 43 % føler sig trygge og 28 % føler sig meget trygge.
63 % af kvinderne er meget trygge eller trygge, når de færdes alene i boligområdet efter
mørkets frembrud, mod 83 % af mændene. 10 % af kvinderne er meget utrygge, overfor 5 %
af mændene.
78 % af indvandrerne og efterkommerne føler sig meget trygge eller trygge, overfor 68 %
af beboerne med etnisk dansk baggrund. 9 % af indvandrerne og efterkommerne føler sig
meget utrygge, overfor 6 % af beboerne med etnisk dansk baggrund.
79 % af beboerne under uddannelse er trygge eller meget trygge, overfor 62 % af
førtidspensionisterne. Der er flest meget utrygge blandt de selvstændige, i alt 14 %, ligesom
der er 12 % meget utrygge blandt førtidspensionisterne. Der er færrest meget utrygge blandt
beboerne under uddannelse, kun 3 %.
74 % hhv. 73 % af husstandene med to voksne uden børn hhv. to voksne med børn føler sig
meget trygge eller trygge, når de færdes alene i boligområdet. 63 % af husstandene med en
voksen med børn, og 70 % af husstandene med en voksen uden børn, føler sig trygge eller
meget trygge, når de færdes alene i boligområdet efter mørkets frembrud.
75 % af de beboere der har boet i boligområderne i 0-2 år føler sig meget trygge eller trygge,
når de færdes alene i boligområdet efter mørkets frembrud, overfor 66 % af de beboere der
har boet i boligområdet i 7-10 år.
Sammenlignes tryghedsspørgsmålet med Rigspolitiets Tryghedsindeks fra 20133, er andelen
af beboere der føler sig lidt eller meget utrygge i alt 14 % i hele landet, og 35 % i de udsatte
boligområder. Da 29 % af beboerne i boligområderne har svaret, at de er utrygge eller meget
utrygge, er niveauet hele 6 procentpoint under gennemsnittet for de udsatte boligområder,
selvom der stadig er et stykke vej til landsgennemsnittet.

3

Efter 2013 brugte Rigspolitiet ikke længere dette specifikke spørgsmål i deres tryghedsundersøgelser, hvorfor det seneste tal er fra 2013. Kilde: Rigspolitiet (2013a): Politiets Tryghedsindeks – En
måling af trygheden i: De udsatte boligområder, De fem største byer, de 12 politikredse i Danmark og hele
Danmark, november 2013).
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I det der er en overrepræsentation af kvinder, ældre samt beboere udenfor arbejdsmarkedet
(særligt beboere på pension og efterløn) i undersøgelsen, kan det meget vel være, at
trygheden i boligområdet havde fremstået bedre, såfremt undersøgelsen havde været
repræsentativ.

Tabel 15:
Sammenhæng mellem fællesskabsfølelsen og tryghed4

Der er tilsyneladende en positiv sammenhæng mellem fællesskabsfølelse og tryghed, idet
andelen af trygge beboere er stigende med graden af fællesskabsfølelse.
Som tabellen viser, er der en overrepræsentation af trygge eller meget trygge beboere
blandt dem, der har svaret, at de i høj og nogen grad føler sig som en del af et fællesskab,
nemlig henholdsvis 83% og 75% sammenlignet med det samlede niveau på 71%.
Tilsvarende ses en underrepræsentation blandt de, der kun i mindre grad eller slet ikke føler
sig som en del af et fællesskab, idet kun 63% og 50% af disse følte sig trygge eller meget
trygge.
Alt i alt er der altså 33 procentpoint forskel på andelen af trygge eller meget trygge beboere
blandt de beboere, der i høj grad føler sig som en del af et fællesskab versus de, der slet
ikke føler sådan.

2.3

Komparativ konklusion
Konklusionerne for boligområderne med boligsociale helhedsplaner er i stort omfang de
samme som for Boligforeningen 3B’s boligafdelinger, men der er også nogle forskelle som
denne konklusion vil se nærmere på.
Også her er svarprocenten lav (12,3 %), så heller ikke undersøgelsen i boligområderne med
boligsociale helhedsplaner leverer signifikante data, men tendenser og antydninger.
Også i godt en tredjedel af boligområderne med boligsociale helhedsplaner, har beboerne
indenfor de seneste tre måneder deltaget i aktiviteter og arrangementer. Når tidshorisonten
udvides til tre år, har godt halvdelen af beboerne i boligområderne med boligsociale
helhedsplaner deltaget i lokale aktiviteter i et eller andet omfang.
Tendensen er også i denne del af undersøgelsen, at det er flest kvindelige deltagere med
etnisk dansk baggrund, hvoraf en stor gruppe er pensionister eller på efterløn, der har
besvaret spørgeskemaundersøgelsen.

4

Tabel 15 viser ikke respondenternes svar på et spørgsmål der er stillet i undersøgelsen. Tabellen
er produceret efter, at undersøgelsen er afsluttet.
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I det følgende afsnit er fremhævet nogle af de vigtigste forskelle i besvarelserne mellem
boligområderne med boligsociale helhedsplaner og alle 3B afdelingerne (vær opmærksom
på, at det er muligt at se de specifikke forskelle for de enkelte tabeller i afsnit 3 ’Komparativ
analyse’).
Kun 12 % af beboerne i områderne med boligsociale helhedsplaner har svaret, at de ikke
kender til nogle aktiviteter, overfor 27 % af beboerne i alle 3B afdelinger. Det tyder på, at
den professionelle kommunikationsindsats i områderne med boligsociale helhedsplaner
gør en væsentlig forskel, hvilket bekræftes af det faktum, at 32 % af beboerne i de samlede
helhedsplaner har læst om aktiviteten i et beboerblad, overfor 14 % af beboerne i alle 3B
afdelinger.
I boligområderne med boligsociale helhedsplaner svarer 14 % af beboerne, at de ikke
har mentalt eller fysisk overskud, overfor 10 % af beboerne i alle 3B afdelinger. Det er
ikke overraskende, at der bor en del sårbare beboere i netop disse boligområder, og det
bekræfter værdien af de boligsociale helhedsplaner.
41 % af beboerne i boligområderne med boligsociale helhedsplaner, overfor 34 % af
beboerne i alle 3B afdelinger svarer, at de deltager i aktiviteter, fordi de gerne vil møde nye
mennesker. I forlængelse af det svarer 49 % af beboerne i områderne med de boligsociale
helhedsplaner, at de kendte mange eller alle til aktiviteten, overfor 58 % af beboerne i alle
3B afdelingerne. 20 % af beboerne i boligområderne med boligsociale helhedsplaner har
i høj grad eller i nogen grad mødt besøgende, som ikke bor i boligområdet til aktiviteter,
overfor 14 % af beboerne i alle 3B afdelinger. Det kan være udtryk for, at der er en lidt større
åbenhed i boligområderne med boligsociale helhedsplaner end i alle 3B afdelingerne. Eller
det kan skyldes, at der i de boligsociale helhedsplaner er flere større events, der tiltrækker
folk udefra, som fx Open Air Biograf.
Måske er det denne åbenhed der smitter af på fællesskabsfølelsen. I hvert fald føler 62 % af
beboerne i boligområderne med boligsociale helhedsplaner sig som en del af et fællesskab,
overfor 57 % af beboerne i alle 3B afdelingerne.
Til gengæld er beboerne i boligområderne med boligsociale helhedsplaner tilsyneladende
lidt mindre aktive end beboerne i alle 3B afdelingerne: 38 % af deltagerne i boligområderne
med boligsociale helhedsplaner, overfor 46 % af beboerne i alle 3B afdelinger, har hjulpet
med at planlægge og/eller gennemføre aktiviteten.
For så vidt angår tryghed er færre beboere trygge eller meget trygge, når de færdes alene
efter mørkets frembrud i områderne med boligsociale helhedsplaner: 71 % af beboerne er
trygge overfor 80 % af beboerne i alle 3B afdelinger.
Der er tilsyneladende en positiv sammenhæng mellem fællesskabsfølelse og tryghed, idet
andelen af trygge beboere er stigende med graden af fællesskabsfølelse. Det taler for
fortsat at arbejde for at fremme fællesskaber i de boligsociale helhedsplaner.
Forskellene er interessante, og det giver god mening at undersøge disse nærmere. Der kan
være både god inspiration og læring at hente boligafdelingerne og boligområderne i mellem,
når det gælder om at fremme de stærke, åbne og synlige fællesskaber i Boligforeningen 3B.
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3

Komparativ tabelpræsentation
mellem samlede helhedsplaner
og alle 3B afdelinger
Den følgende tabelpræsentation sammenligner besvarelserne for alle 3B afdelingerne
overfor de boligområder, som er omfattet af boligsociale helhedsplaner.
Boligområder med boligsociale helhedsplaner omfatter 3B afdelingerne Høje Gladsaxe,
Egedalsvænge, Remisevænget Nord, Remisevænget Øst og Remisevænget Vest,
Hørgården 1 og 2, Dyvekevænget, Folehaven og Valby ejendommene.
Desuden indgår som beskrevet i analysen af helhedsplanerne en række boligafdelinger fra
andre boligorganisationer i besvarelserne.
Vær opmærksom på, at 3B afdelingerne Høje Gladsaxe, Egedalsvænge, Remisevænget
Nord, Remisevænget Øst og Remisevænget Vest, Hørgården 1 og 2, Dyvekevænget,
Folehaven og Valby ejendommene også indgår i analysen for ’alle 3B afdelinger’, dvs. de
indgår i begge kategorier.
Svarprocenten for de samlede helhedsplaner er 12,3 % og 16,0 % for alle 3B afdelinger.
Ingen af undersøgelserne er repræsentative for beboersammensætningen, se afsnit 2.1 og
3.1 for en uddybning. Det er også muligt at se de faktiske tal for de to analyser i bilag 1 og
bilag 3 bagest i rapporten.
I tabellerne sammenlignes besvarelserne ’samlede helhedsplaner’ overfor ’alle 3B afdelinger’
men kun på et overordnet niveau. Det er kun enkelte bemærkninger om de væsentligste og
mest interessante forskelle der er trukket frem. Variationerne ift. alder, køn, etnisk baggrund,
beskæftigelse, husstand og det antal år beboerne har boet i boligafdelingerne/boligområderne
medtages for overblikkets skyld ikke her, men det er muligt at læse mere om disse i analyserne
i afsnit 2.2 og 3.2.

Tabel 1:
Jeg har inden for de seneste tre måneder deltaget i fælles aktiviteter og/eller
arrangementer

34 % af de samlede helhedsplaner har deltaget i aktiviteter og/eller arrangementer inden for
de seneste tre måneder, overfor 31 % af alle 3B afdelingerne.
Vær opmærksom på at besvarelserne for tabel 2 kun omfatter den andel af beboere der ikke
har deltaget i aktiviteter.
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Tabel 2:
Hvorfor deltog du ikke (sæt gerne flere krydser)?

/

Blandt de der ikke har deltaget i aktiviteter de seneste 3 måneder, svarer 27 % fra alle 3B
afdelinger overfor 12 % fra samlede helhedsplaner, at de ikke kender til nogle aktiviteter. 25
% af alle 3B afdelinger overfor 32 % af samlede helhedsplaner svarer, at aktiviteterne ikke er
interessante. 10 % af alle 3B afdelinger overfor 14 % af samlede helhedsplaner svarer, at de
ikke har mentalt eller fysisk overskud.
Vær opmærksom på at tabel 3 til 7 udelukkende behandler besvarelser fra de beboere som
har deltaget i aktiviteter.

Tabel 3:
Hvorfor deltog du (sæt gerne flere krydser)?

Jeg vil gerne bakke op om aktiviteter i mit boligområde/min boligafdeling

34 % af deltagerne fra alle 3B afdelinger overfor 41 % fra samlede helhedsplaner vil gerne
møde nye mennesker. 53 % af alle 3B afdelinger overfor 65 % af samlede helhedsplaner,
synes det er sjovt og hyggeligt at være med. 67 % af alle 3B afdelinger overfor 58 % af
samlede helhedsplaner vil gerne bakke op om aktiviteter i boligafdelingerne/boligområderne.
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Tabel 4:
Hvordan blev du opmærksom på aktiviteten (sæt gerne flere krydser)?

Jeg har hørt om det igennem en anden beboer
Jeg har hørt om det fra en af dem, der arbejder boligområdet/afdelingen
(driften eller medarbejder i den boligsociale helhedsplan)
Jeg fik det at vide af afdelingsbestyrelsen

Jeg har set et opslag

Jeg har læst det i beboerbladet
Jeg har set det på internettet, Facebook eller andet socialt medie/Den boligsociale helhedsplans
hjemmeside, Facebookside eller andet socialt medie, som helhedsplanen bruger
Jeg har set det andet sted på internettet (kun i boligsociale helhedsplaner)

Andet

22 % af alle 3B afdelinger overfor 27 % af samlede helhedsplaner har hørt om aktiviteten
gennem en anden beboer. 43 % af alle 3B afdelinger overfor 51 % af samlede helhedsplaner
har set et opslag. 14 % af alle 3B afdelinger overfor 32 % af samlede helhedsplaner har læst
om aktiviteten i beboerbladet.

Tabel 5:
Kendte du de andre deltagere på forhånd?

58 % af alle 3B afdelinger overfor 49 % af samlede helhedsplaner kendte mange eller alle til
aktiviteten.

Tabel 6a:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen, der
har en anden alder end dig?

Der er ingen nævneværdig forskel mellem alle 3B afdelinger og samlede helhedsplaner.
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Tabel 6b:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen,
der har en anden etnisk baggrund end dig?

58 % af alle 3B afdelinger overfor 76 % af samlede helhedsplaner har mødt nogen med
en anden etnisk baggrund til aktiviteten.

Tabel 6c:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen,
der har en anden jobsituation end dig?

Der er ingen nævneværdig forskel mellem alle 3B afdelinger og samlede helhedsplaner.

Tabel 6d:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen,
der har et andet køn end dig?

Der er ingen nævneværdig forskel mellem alle 3B afdelinger og samlede helhedsplaner.
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Tabel 6e:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen, der
har andre familieforhold end dig?

Der er ingen nævneværdig forskel mellem alle 3B afdelinger og samlede helhedsplaner.

Tabel 7:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder været med til at
planlægge og/eller gennemføre en eller flere aktiviteter (fx lave kaffe, hænge opslag op,
rydde op mv.)?

46 % af deltagere i aktiviteter i alle 3Bs afdelinger overfor 38 % deltagere i alle helhedsplaner
har hjulpet med at planlægge og/eller gennemføre aktiviteter.

Vær opmærksom på at der for de følgende tabeller 8-14 indgår svar fra alle beboerne.
Endvidere spørges der i de kommende tabeller til en tidshorisont på tre år og ikke tre
måneder.

Tabel 8:
Jeg har inden for de seneste 3 år lært nye mennesker at kende ved at være en del af
aktiviteter i mit boligområde/min boligafdeling

Der er ingen nævneværdig forskel mellem alle 3B afdelinger og samlede helhedsplaner.
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Tabel 9:
Jeg har inden for de seneste 3 år deltaget i aktiviteter og arrangementer i mit
boligområde/boligafdeling, hvor jeg mødte besøgende, som ikke bor i boligområdet/
boligafdelingen

14 % af alle 3B afdelinger overfor 20 % af samlede helhedsplaner har i høj grad eller i nogen
grad mødt besøgende som ikke bor i boligområdet til aktiviteten.

Tabel 10:
Er du med i en gruppe på de sociale medier for beboere i boligområdet/boligafdelingen,
for eksempel Facebook?

Grupper på de sociale medier indbefatter både åbne og lukkede grupper, grupper der er rettet
mod beboere med en specifik interesse og grupper der henvender sig bredt til beboerne.
Der er ingen nævneværdig forskel mellem alle 3B afdelinger og samlede helhedsplaner.

Tabel 11:
Jeg kender fornavnene på dem, jeg bor i opgang/blok med

28 % af alle 3B afdelinger overfor 22 % af samlede helhedsplaner kender mange fornavne på
dem de bor i opgang eller blok med. Vær opmærksom på, at kategorien ’få’ også dækker over
de beboere som muligvis ingen fornavne kender på andre beboere.
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Tabel 12:
Jeg hilser på andre beboere i boligområdet/boligafdelingen

Der er ingen nævneværdig forskel mellem alle 3B afdelinger og samlede helhedsplaner.

Tabel 13:
Føler du dig som en del af et fællesskab i dit boligområde/boligafdeling?

57 % af alle 3B afdelinger overfor 62 % af samlede helhedsplaner føler sig i høj grad eller i
nogen grad som en del af et fællesskab i boligafdelingen/boligområdet.

Tabel 14:
Hvor tryg føler du dig ved at gå alene her i området efter mørkets frembrud?

80 % af alle 3B afdelinger overfor 71 % af samlede helhedsplaner føler sig meget trygge
eller trygge, når beboerne færdes alene efter mørkets frembrud.
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Bilag 1

Fordeling af besvarelser ift. baggrundsdata
(faktiske tal) på alle Boligforeningen
3B’s afdelinger
I alt 1.692 besvarelser (besvarelserne oplistet i bilag 1 er på de beboere der har
gennemført hele spørgeskemaundersøgelsen).

Alder

Uddannelse

15-17:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
18-24:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
25-29:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
30-34:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
35-39:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
40-44:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
45-49:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
50-54:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
55-64:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
65-74:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
75-84:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
85 og derover:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ønsker ikke at svare:  . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ingen skoleuddannelse:  . . . . . . . . . . . . . 30
Grundskolen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Gymnasial uddannelse:  . . . . . . . . . . . . 110
Erhvervsfaglig uddannelse:  . . . . . . . . . 367
Kort, videregående uddannelse: . . . . . 205
Mellemlang videregående uddannelse: 428
Lang videregående uddannelse:  . . . . . 248
Ønsker ikke at svare:  . . . . . . . . . . . . . . 105

I alt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.692

Køn
Kvinder:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.039
Mænd:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Ikke ønsket at svare:  . . . . . . . . . . . . . . . 24

I alt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.690

Husstand
1 voksen uden børn:  . . . . . . . . . . . . . . . 626
2 voksne uden børn:  . . . . . . . . . . . . . . . 461
1 voksen med børn:  . . . . . . . . . . . . . . . 245
2 voksne med børn:  . . . . . . . . . . . . . . . 282
Andet:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ønsker ikke at svare:  . . . . . . . . . . . . . . . 26
I alt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.692

I alt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.692

Antal år i boligafdelingen
Etnisk baggrund
Etnisk dansk baggrund:  . . . . . . . . . . . 1335
Indvandrere og efterkommere:  . . . . . . . 322
Ikke ønsket at svare:  . . . . . . . . . . . . . . . 33
I alt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.690

Beskæftigelse
I arbejde som lønmodtager:  . . . . . . . . . 745
I arbejde som selvstændig: . . . . . . . . . . 41
På førtidspension: . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Pensionister og efterløn: . . . . . . . . . . . 441
For tiden uden arbejde:  . . . . . . . . . . . . . 76
Under uddannelse:  . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Andet:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ønsker ikke at svare:  . . . . . . . . . . . . . . . 54
I alt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.690
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0-2 år:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
3-6 år:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
7-10 år:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Over 10 år:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
Ønsker ikke at svare:  . . . . . . . . . . . . . . . . 9
I alt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.692

Bilag 2

Datapræsentation af
resultaterne for
alle 3B afdelinger
I det følgende bilag er det muligt at få et overblik over besvarelserne på spørgsmålene om
fællesskab på afdelingsniveau.
Svarprocenterne i de enkelte afdelinger fremgår af tabel 0 først i datapræsentationen. Alle
svarprocenter er så lave at ingen data er signifikante, men datapræsentationen kan give
indblik i nogle tendenser. Når data ikke er signifikante betyder det i praksis, at man ikke kan
konkludere om de viste data i rapporten viser en tilfældig sammenhæng eller en ikke tilfældig
(signifikant) sammenhæng.
Følgende afdelinger har ikke besvaret undersøgelsen og fremkommer derfor ikke i tabellerne:
Høje Taastrup Torv 2 (1033), Egegade (3056), Lampestedet 2 (3077), Kronprinsessegade
(6086), Ved Krattet (6096) og Ellehjørnet (6097).
De afdelinger som er omfattet af en boligsocial helhedsplan (Høje Gladsaxe, Egedalsvænge,
Remisevænget Nord, Remisevænget Øst, Remisevænget Vest, Dyvekevænget og Hørgården
1 og 2, samt Valby ejendommene og Folehaven) er også medtaget i datapræsentationen.

Tabel 0:
Svarprocenter
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Tabel 0 (fortsat)
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Tabel 0 (fortsat)
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Tabel 1:
Jeg har inden for de seneste tre måneder deltaget i fælles aktiviteter og/eller
arrangementer

56

Fællesskabsundersøgelse 2017 – i den boligsociale helhedsplan ’Partnerskabet’

Tabel 1 (fortsat)

Vær opmærksom på, at tabel 2 kun viser besvarelserne for den andel af beboerne som
ikke har deltaget i aktiviteter.
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Tabel 2:
Hvorfor ikke (sæt gerne flere krydser)?
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Tabel 2 (fortsat)

Vær opmærksom på, at tabel 3 til 7 udelukkende viser besvarelser fra de beboere som
har deltaget i aktiviteter
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Tabel 3:
Hvorfor deltog du (sæt gerne flere krydser)?
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Tabel 3 (fortsat)
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Tabel 4:
Hvordan blev du opmærksom på aktiviteten (sæt gerne flere krydser)?
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Tabel 4 (fortsat)

Jeg har hørt om det igennem en anden beboer
Jeg har hørt om det fra en af dem, der arbejder boligområdet/afdelingen
(driften eller medarbejder i den boligsociale helhedsplan)
Jeg fik det at vide af afdelingsbestyrelsen

Jeg har set et opslag

Jeg har læst det i beboerbladet
Jeg har set det på internettet, Facebook eller andet socialt medie/Den boligsociale helhedsplans
hjemmeside, Facebookside eller andet socialt medie, som helhedsplanen bruger
Jeg har set det andet sted på internettet (kun i boligsociale helhedsplaner)
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Andet

Tabel 5:
Kendte du de andre deltagere på forhånd?
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Tabel 5 (fortsat)
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Tabel 6a:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen,
der har en anden alder end dig?
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Tabel 6a (fortsat)
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Tabel 6B:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt
nogen, der har en anden etnisk baggrund end dig?
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Tabel 6b (fortsat)
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Tabel 6c:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen,
der har en anden jobsituation end dig?
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Tabel 6c (fortsat)
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Tabel 6d:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt
nogen, der har et andet køn end dig?
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Tabel 6d (fortsat)
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Tabel 6e:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder mødt nogen, der
har andre familieforhold end dig?
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Tabel 6e (fortsat)
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Tabel 7:
Har du i den eller de aktiviteter, du har deltaget i de seneste 3 måneder været med til at
planlægge og/eller gennemføre en eller flere aktiviteter (fx lave kaffe, hænge opslag op,
rydde op mv.)?
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Tabel 7 (fortsat)
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Tabel 8:
Jeg har inden for de seneste 3 år lært nye mennesker at kende ved at være en del af
aktiviteter i min boligafdeling
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Tabel 8 (fortsat)
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Tabel 9:
Jeg har inden for de seneste 3 år deltaget i aktiviteter og arrangementer i min
boligafdeling, hvor jeg mødte besøgende, som ikke bor i boligafdelingen
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Tabel 9 (fortsat)
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Tabel 10:
Er du med i en gruppe på de sociale medier for beboere i afdelingen, for eksempel
Facebook?
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Tabel 10 (fortsat)
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Tabel 11:
Jeg kender fornavnene på dem, jeg bor i opgang/blok med
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Tabel 11 (fortsat)
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Tabel 12:
Jeg hilser på andre beboere i boligafdelingen

86

Fællesskab i 3B’s boligafdelinger 2017

Tabel 12 (fortsat)
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Tabel 13:
Føler du dig som en del af et fællesskab i din afdeling?
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Tabel 13 (fortsat)
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Tabel 14:
I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn: Jeg oplever, at jeg har mulighed for at få
økonomisk støtte fra afdelingsbestyrelsen og/eller afdelingsmødet til at arrangere en
aktivitet i afdelingen
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Tabel 14 (fortsat)
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Tabel 15:
I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn: Jeg oplever, at jeg kan få hjælp fra min
afdelingsbestyrelse, hvis jeg gerne vil stå for at igangsætte en aktivitet i boligafdelingen
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Tabel 15 (fortsat)
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Tabel 16:
Oplever du alt i alt gode muligheder for fællesskab i din afdeling?
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Tabel 16 (fortsat)

95

Fællesskab i 3B’s boligafdelinger 2017

Meget gode muligheder 		

Gode muligheder

Få muligheder 		

Nej, slet ingen muligheder

Tabel 17:
Hvor tryg føler du dig ved at gå alene her i området efter mørkets frembrud?
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Bilag 3

Fordeling af besvarelser ift. baggrundsdata
(faktiske tal) for de fire boligområder
med boligsociale helhedsplaner
på samlet niveau
I alt 931 besvarelser (besvarelserne oplistet i bilag 1 er på de beboere der har
gennemført hele spørgeskemaundersøgelsen).

Alder

Uddannelse

15-17:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
18-24:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
25-29:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
30-34:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
35-39:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
40-44:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
45-49:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
50-54:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
55-64:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195
65-74:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205
75-84:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
85 og derover:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Ønsker ikke at svare:  . . . . . . . . . . . . . .  2

Ingen skoleuddannelse:  . . . . . . . . . . .  28
Grundskolen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163
Gymnasial uddannelse:  . . . . . . . . . . .  57
Erhvervsfaglig uddannelse:  . . . . . . .  207
Kort, videregående uddannelse: . . . . 111
Mellemlang videregående uddannelse:202
Lang videregående uddannelse:  . . .  100
Ønsker ikke at svare: . . . . . . . . . . . . . .  63

I alt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  931

Køn
Kvinder:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  562
Mænd:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  356
Ønsker ikke at svare:  . . . . . . . . . . . . .  13

I alt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  931

Husstand
1 voksen uden børn: . . . . . . . . . . . . .  369
2 voksne uden børn: . . . . . . . . . . . . .  236
1 voksen med børn: . . . . . . . . . . . . . .  106
2 voksne med børn: . . . . . . . . . . . . . .  168
Andet:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
Ønsker ikke at svare:  . . . . . . . . . . . . . .  9
I alt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  931

I alt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  931

Etnisk baggrund
Etnisk dansk baggrund:  . . . . . . . . . .  266
Indvandrere og efterkommere:  . . . . .  647
Ønsker ikke at svare:  . . . . . . . . . . . . .  18
I alt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  931

Antal år i boligafdelingen
0-2 år:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125
3-6 år:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138
7-10 år:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
Over 10 år:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  557
Ønsker ikke at svare:  . . . . . . . . . . . . . .  6
I alt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  931

Beskæftigelse
I arbejde som lønmodtager:  . . . . . . .  334
I arbejde som selvstændig: . . . . . . . . . 21
På førtidspension: . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Pensionister og efterløn: . . . . . . . . . . 300
For tiden uden arbejde:  . . . . . . . . . . .  86
Under uddannelse:  . . . . . . . . . . . . . . .  64
Andet:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Ønsker ikke at svare:  . . . . . . . . . . . . .  24
I alt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  931
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Oversigt over tiltag
- i forhold til strategiske mål og styrket fællesskab

1

Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017
Målsætning
Beboere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer oplever større indflydelse

2017: 50 % af beboere oplever at have indflydelse på deres boligafdeling
2017: 88 % af afdelingsbestyrelserne oplever at have indflydelse på deres
boligafdeling
45 % af afdelingsbestyrelserne oplever at have indflydelse på 3B
Udvalgte igangværende & afsluttede tiltag:

Kommende tiltag:

• Ny beboerdemokratisk model: Opgavegrupper
(2017-20)
• 3B’s bestyrelsesuddannelse (2016-18)
• Ph.d. om beboerdemokrati (2016-2020)
• Roller, Respekt og Tillid (AFSLUTTET)
• Organisationsbestyrelsens rammer
(AFSLUTTET)
• Offentlige referater fra afdelingerne
(AFSLUTTET)

• Vedtægtsændringer 2018 (2018)
• Digitalt beboerdemokrati (2018 eller 2019)
• Lettere at være afdelingsbestyrelse/ lokalt
beboerdemokrati (2019)
• Kommunikationsplatforme til
beboerdemokratiet (2019)
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017
Målsætning
Beboere og afdelingsbestyrelser oplever større mulighed for fællesskab

2017: 70 % af beboerne oplever gode muligheder for fællesskab i deres afdeling
2017: 76 % af afdelingsbestyrelserne oplever gode muligheder for fællesskab i
deres afdeling
Udvalgte igangværende & afsluttede tiltag:

Kommende tiltag:

•
•
•
•

• Bookingsystem til beboerlokaler (2018)
• Nye rammer for aktivitetspuljen (2018 eller
2019)
• Koncepter for fællesaktiviteter (2019)
• Kommunikationsplatforme for fællesskaber
(2019)
• Løb Mellem Husene – pilotprojekt (2018)

3B-fortællingen (2017-18)
Folkemøde 2018 (2017-2018)
Guide til brug af fælleslokaler (AFSLUTTET)
Øget brug af beboerlokaler (AFSLUTTET)
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Beboer og -fællesskabsundersøgelsen 2017
Målsætning
Beboere og afdelingsbestyrelsesmedlemmers tilfredshed med boligen
og dens muligheder stiger

2017: 88 % af beboerne er alt i alt tilfreds med at bo i 3B
2017: 92 % af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne er alt i alt tilfredse med at bo i 3B
Udvalgte igangværende tiltag:

Udvalgte afsluttede tiltag:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ny TV-lov (2017)
Den spekulationsfrie andelsbolig (2017-20)
Fælles opnotering (2017-19)
Generationernes Byhus (2016-18)
Frivillig konfliktmægling (2017-2018)
Udskiftning af MgO-plader (2017-20)

Kommende tiltag:

Intern oprykning (AFSLUTTET)
Basisbyggeprogram (AFSLUTTET)
Boligpolitisk udspil i København (AFSLUTTET)
Robuste Skæve Boliger – koncept (AFSLUTTET)
Robuste Små Boliger – koncept (AFSLUTTET)
Vedligeholdelsesreglement og -standarder
(AFSLUTTET)
• Fornyelse af udlejningsaftaler (AFSLUTTET)

• Rammer for kollektiv råderet (2018)
• Rammer for individuel råderet (2019)
• Hvad er ‘Det gode boligområde’? (2020)
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Målsætning
Beboere og afdelingsbestyrelsers tilfredshed med 3B´s service stiger

2017: 82 % af beboerne er tilfredse med servicen

2017: 82 % af afdelingsbestyrelserne er tilfredse med betjeningen fra 3B
Udvalgte igangværende tiltag:
•
•
•
•
•
•
•
•

MobilePay på servicekontor (2017)
DV-modul (2017-19)
Indkøb (2017-2018)
iOpgave (2017-2018)
Support til driften (2017-2018)
3B – Sammen mod 2020 (2016-17)
Fremtidens Ydelser (2017-18)
Regnskab og budget-processen (2017-18)

•
•
•
•

Nye personaleretningslinjer (2017-18)
Persondata – beboere (2017-18)
Afslutning af hjemfaldssager (2017-18)
Forretningsgang for varslinger (2017)
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Målsætning
Beboere og afdelingsbestyrelsers tilfredshed med 3B´s service stiger

2017: 82 % af beboerne er tilfredse med servicen
2017: 82 % af afdelingsbestyrelserne er tilfredse med betjeningen fra 3B

Udvalgte afsluttede tiltag:

Udvalgte kommende tiltag:

•
•
•
•
•
•
•

• Bygningseftersyn og henlæggelser (2018)
• Ejendomskontorer - for beboerne og
afdelingsbestyrelserne
• Nye serviceaftaler
• Kan beboerne løse flere opgaver selv?
• Samarbejdet mellem og med
afdelingsbestyrelserne
• Digitalisering af kerneprocesser (2018-20)

Digital Drift – business case (AFSLUTTET)
BestyrelsesWEB (AFSLUTTET)
Opgavegruppe: Digitalisering og IT (AFSLUTTET)
Digitaliseringsstrategi med KAB (AFSLUTTET)
BeboerWEB (AFSLUTTET)
NemID – lejekontrakter (AFSLUTTET)
Huslejeregistret – fase 3 (AFSLUTTET)
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57% føler sig i høj eller nogen grad som en del af et fællesskab.

Udvalgte tiltag i de boligsociale
helhedsplaner:
•
•
•
•

Grønne fællesskaber ex. biavl og nyttehaver
Fællesspisning
Events ex motionsdagen ‘Løb mellem husene’
Socialøkonomiske aktiviteter ex sy-projektet ‘I
Tråd Med Verden’
• Beboercafé
• Dialogprojekter mellem unge og ældre ex.
omkring områdets historie eller indretning af
udearealer
• Tryghedspartnerskaber med Københavns
Kommune

Øvrige udvalgte tiltag:
• Eventplanlægning som produkt i
ydelseskataloget (2018)
• Kursus for afdelingsbestyrelser i hhv. digitale
nyhedsbreve og sociale medier (2018).
• Frivillig konfliktmæglig (2017-2018)
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PUNKT 4 Indstilling – Ydelseskatalog og rentesats 2019 (B)

Ydelseskatalog og rentesats 2019 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Forretningsudvalget den 1. marts 2018
- 2. marts 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til ydelseskatalog 2019. Samtidig skal der tages stilling
til driftsbidrag og rente for 2019 med henblik på budgettering i afdelingerne.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at ydelseskatalog 2019 godkendes og indarbejdes i afdelingernes budgetter for 2019, jf.
bilag 1.

2.

at afdelingernes udgifter til juridisk bistand fremover dækkes af selskabet mod at administrationsbidraget øges med 100 kr. pr. lejemålsenhed.

3.

at der i afdelingsbudgetterne for 2019 indregnes en rentesats på 0,5 pct.

Problemstilling
Opgavegruppen ’Fremtidens ydelser i 3B’ har i 2017 drøftet 3B’s kommende ydelseskatalog for
2019.
Derudover skal den forventede forrentning for forventet afkast på afdelingernes opsparede midler
fastsættes.

Løsning
Ydelseskatalog 2019
Opgavegruppen har udarbejdet et forslag til ydelseskatalog (bilag 1). Det kombinerer beskrivelser
og takster, der tidligere har været opdelt i et administrationskatalog og priskatalog.
Ydelseskataloget er opdelt i følgende kategorier:


Administrationsydelser:

o Grundpakken
o Tilvalg
o Tilkøb
o Beboerydelser
1



Fælles puljer:

o Kursuspuljen
o Aktivitetspuljen


Øvrige ydelser:

o Driftsbidrag
o Byggesager
o IT-pakke
o HR-pakke
Takster
Organisationsbestyrelsen godkendte i december 2017 budget for 2018-2021 for selskabet, driftsbidraget samt kursuspuljen og aktivitetspuljen samt de overordnede takster i de kommende år.
Det foreslås, at taksterne for 2019 fastsættes i overensstemmelse hermed. De faste bidrag udgør
dermed:
Faste bidrag

Ordinære afdelinger

AlmenBolig+-afdelinger

4.200 kr.

3.975 kr.

Driftsbidrag*

750 kr.

375 kr.

Driftsbidrag, afvikling af underskud*

100 kr.

50 kr.

Administrationsbidrag (grundbidrag)*

Kursuspuljen

70 kr.

Aktivitetspuljen

20 kr.

Arbejdskapitalen

160 kr.

* Der ydes en række nedsættelser af administrationsbidraget og driftsbidraget, jf. takstkataloget.

Med ovennævnte takster holdes grundbidraget uændret for almindelige lejemål, mens det stiger for
AlmenBolig+-afdelinger med 100 kr. pr. lejemål.
Driftsbidraget holdes også uændret på i alt 850 kr. for almindelige lejemål, når der samtidig er indregnet afvikling af tidligere års opsamlede underskud. Tilsvarende foreslås det samlede driftsbidrag uændret for AlmenBolig+-afdelinger på 425 kr. pr. lejemål.
Der foreslås en forhøjelse af bidraget til kursuspuljen fra 30 kr. pr. lejemålsenhed i 2018 til 70 kr. i
2019. Forhøjelsen svarer til ca. 524.000 kr. i 2019. I budget 2018-2021 for kursuspuljen er indregnet interne timer til kurser og 3B-Konferencen mv., der før har været indeholdt i administrationsbidraget. Forhøjelsen modsvares en række nedsættelser af priserne for tilvalgsydelser.
2

Bidraget til Aktivitetspuljen foreslås uændret til 20 kr. pr. lejemålsenhed.
Der opkræves fortsat et uændret bidrag til arbejdskapitalen på 160 kr. pr. lejemålsenhed.
Priserne på tilvalgs- og tilkøbsydelser nedsættes eller bortfalder helt. Det gælder fx energistyring,
bygningseftersyn og forbrugsregnskaber (vand, varme og el).
Samlet betyder ovenstående, at de samlede administrationsudgifter for en gennemsnitlig afdeling
nedsættes med 200 kr. pr. lejemålsenhed.
Priserne for IT- og HR-pakken er ikke beregnet endnu, men forudsættes samlet set at være udgiftsneutrale for afdelinger. Indstilling om prisfastsættelse heraf forelægges senere i 2018.
Takster for 2019 indarbejdes i afdelingsbudgetterne for 2019, der laves i foråret 2018.
Udgifter til juridisk bistand
Afdelingerne afholder i dag selv udgifter til ekstern juridisk bistand, fx i forbindelse med udsættelsessager.
Opgavegruppen foreslår, at selskabet fremover dækker denne udgift i de tilfælde, hvor udgiften er
’uforskyldt’.
De samlede udgifter til juridisk bistand i afdelingerne (ekskl. honorar i ejendomsskattesager) har i
de seneste fem år udgjort:
2013

2014

2015

2016

2017

Samlede udgifter

1.000.000

1.950.000

1.850.000

1.150.000

1.800.000

Pr. lejemålsenhed

80 kr.

156 kr.

145 kr.

90 kr.

138 kr.

Såfremt selskabet skal dække de ’uforskyldte’ udgifter til juridisk bistand, anslås det, at administrationsbidraget skal hæves med 100 kr. pr. lejemålsenhed.
Rente for 2019
Det foreslås, at der i afdelingsbudgetterne for 2019 indregnes en rentesats på 0,5 procent, hvilket
er uændret i forhold til budget 2018.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser er beskrevet i afsnittet ’Løsning’.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender ydelseskatalog og foreløbige takster for 2019, vil disse
blive indregnet i afdelingsbudgetterne for 2019.
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De endelige takster for 2019 og budget 2019-2022 for foreningen vil blive forelagt på organisationsbestyrelsens møde i december 2018.

Bilag
1. Forslag til Ydelseskatalog 2019.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

4

2019

YDELSES- OG
TAKSTKATALOG

3B’S YDELSER OG TAKSTER I 2019
Hvad betaler du og din boligafdeling for administration? Og hvilke ydelser betaler I for? 3B’s takst- og ydelseskatalog giver et overblik over,
hvilke ydelser 3B tilbyder, og hvilke faste ydelser afdelinger og beboere betaler til 3B.
ADMINISTRATIONSBIDRAG / GRUNDPAKKE - ÅRLIGT
4.200 kr.
Alle beboere i 3B betaler et administrationsbidrag. Det dækker grundpakken, som omfatter den grundlæggende administration af din boligafdeling.
Derudover kan boligafdelingen vælge mellem en række tilvalgsydelser, som købes i 3B, og en række tilkøbsydelser, som boligafdelingen selv kan vælge, hvor de køber.
I nogle afdelinger gør særlige forhold sig gældende, hvilket betyder at der betales et nedsat administrationsbidrag.*
DRIFTSBIDRAG - ÅRLIGT
For ledelse af den daglige drift og betjening af afdelingsbestyrelsen betales et et driftsbidrag.

850 kr.

I nogle afdelinger gør særlige forhold sig gældende, hvilket betyder at der betales et nedsat driftsbidrag.**
KURSUSPULJEN - ÅRLIGT
ores afdelingsbestyrelsers kompetencer. Dette gør vi blandt andet gennem interne og eksterne kurser.
Udgifterne til disse bliver ofte afholdt af Kursuspuljen, som alle afdelinger betaler til.

30 kr.

AKTIVITETSPULJEN
Afdelingsbestyrelser kan søge Aktivitetspuljen til initiativer, der skal fremme miljø, kultur, beboerdemokrati eller samarbejde, så livet i
3B’s boliger udvikles og udfordres løbende. Aktivitetspuljen kan søges til sådanne initiativer, og alle afdelinger betaler til puljen.

20 kr.

60 kr.

ARBEJDSKAPITAL
Ovenstående priser er pr. lejemålenhed pr. år
TIMEPRIS
Nogle ydelser leveres efter tidsforbrug. I de tilfælde betales timepris.***
*

800 kr.

Administationsbidrag Almenbolig+:
Ejerforeninger: Nedsættelse svarende til afdelingens merudgift, når 3B administrerer ejerforeningen. (Udfases over 10 år 2020 – 2029).
Særaftaler for nogle plejehjem (særlig administrationsaftale).Særaftale for Herlev Skoles erhvervslejemål.

** 	 Store afdelinger
Fælles drift med driftsleder (10 pct. fratrækkes driftbidraget)
Særboliger (25 pct. fratrækkes driftbidraget)
Plejehjem/plejeboliger (25 pct. fratrækkes driftbidraget)
AlmenBolig+ (50 pct. fratrækkes driftbidraget)
Ekstern forretningsfører (50 pct. fratrækkes driftbidraget)
Erhverv/institution (50 pct. fratrækkes driftbidraget)
*** Ved særligt store og langvarende opgaver kan aftales en lavere timepris:

3.975 kr.

Ingen betaling for lejemålsenheder over 700 lejemålsenheder
765 kr.
637 kr.
637 kr.
425 kr.
425 kr.
425 kr.
600 - 800 kr.

INDHOLDSFORTEGNELSE
ADMINISTRATIONSYDELSER

ØVRIGE YDELSER

GRUNDPAKKE
Ydelser til afdelingerne, boligorganisationen og beboere og fraflyttere,
som er dækket af administrationsbidraget.

BYGGESAGER
Ydelser i forbindelse med byggesager. Der er ydelser, som
skal købes, og ydelser, som
kan tilvælges i byggesagen.

4 Boligforeningens demokrati
5 3B’s strategi
6 3B’s budget og regnskab
7 Afdelingens budget og regnskab
8 Huslejeopkrævning
11 Udlejning
14 Kontaktcenter

TILVALG
Ydelser til afdelingerne og boligorganisationen, som skal købes i 3B, hvis
der er behov for dem.

16 Klagesager
17 Juridisk støtte
18 Driftssupport
19 Energi

TILKØB
Ydelser til afdelingerne og boligorganisationen, som kan købes i 3B, hvis
boligorganisationen eller afdelingen ønsker det.

DRIFTSBIDRAG
Ledelse af den daglige drift og
betjening af afdelingsbestyrelsen.

21 Sociale indsatser
22 Ekstern forretningsførelse
23 Digitalisering
23 Kommunikation
24 HR og personaleadministration

YDELSER BEBOERE
Ydelser til ansøgere, beboere og fraflytter.

FÆLLESPULJER

IT-PAKKE
IT- og telefoniydelser til medarbejdere og beboerdemokrater. Ydelserne betales af den
relevante enhed efter forbrug.

25 Øvrige ydelser
26 Kurser og aktiviteter

KURSUSPULJE
Fast takst som dækker udgifter til kurser, konferencer og lignende for
afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

28 Byggesager
30 Driftsbidrag
32 IT-pakke
34 HR-pakke

AKTIVITETSPULJE
Fast takst som dækker tilskud til aktiviteter i de enkelte afdelinger
eller i hele 3B for beboere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

HR-PAKKE
HR-pakken dækker efter et solidarisk princip medarbejderrelaterede udgifter. HR-pakken betales af den relevante
enhed.

GRUNDPAKKE

BOLIGFORENINGENS DEMOKRATI
YDELSE

BESKRIVELSE 		

TAKST

REPRÆSENTANTSKABSMØDER

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde samt praktisk forberedelse og gennemførelse,
herunder leje af lokaler mv.

ADMINISTRATIONSBIDRAG

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Gennemførelse af møder i organisationsbestyrelsen og dens udvalg. Besvarelse af spørgsmål mv.
fra organisationsbestyrelsesmedlemmer. Gennemføre seminar og studietur mv.
Bestyrelsesvederlag og andre bestyrelsesudgifter.					

OMRÅDEMØDER
Afholdelse af fire områdemøder 1-2 gange årligt.						
		
BL
Deltagelse i BL-fora og varetagelse af 3B’s interesser i disse.
*Deltagelse i fx BL’s kredskonferencer med op til to personer pr. afdeling dækkes af kursuspuljen.
STYRINGSDIALOG OG
DOKUMENTATIONSPAKKE

Udarbejdelse af dokumentationspakke med nøgletal for alle boligafdelinger og for boligforeningen.
Forberedelse og deltagelse i styringsdialogmøder med kommunerne. 						

SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE

Samarbejde med kommunerne.							

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE

Varetagelse af boligforeningens interesser over for relevante aktører og interessenter.						
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3B’S STRATEGI

GRUNDPAKKE

YDELSE

BESKRIVELSE 		

TAKST

OPFØLGNING PÅ OG IMPLEMENTERING
AF 3B - SAMMEN MOD 2020

ADMINISTRATIONSBIDRAG
Opføgning på og implementering af strategien 3B - Sammen mod 2020 på de relevante niveauer
i organisationen.			

OPGAVEGRUPPER

Gennemføre og facilitere et begrænset antal opgavegrupper.		

FORVALTNINGSREVISION / BERETNING

Udarbejdelse af lovpligtig forvaltningsrevision der beskriver de initiativer, organisationen har sat i gang
og implementeret for at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i forhold til
boligorganisationens overordnede formål. 		

LEDELSESINFORMATION

Udarbejdelse af kvartalsvis ledelsesinformation til organisationsbestyrelsen.		

UDVIKLINGSPROJEKTER/INDSATSER MV.

Gennemførelse af indsatser tilknyttet strategien		

PARTNERSKABER

Udvikling og implementering af strategisk partnerskab med KAB og øvrige samarbejdsaftaler. 		

							

3B’S STRATEGI

TILVALG

YDELSE

BESKRIVELSE 		

TAKST

OPGAVEGRUPPER - EKSTRA

Betjening af ekstraordinære opgavegrupper eller udgifter til opgavegrupper er ikke omfattet
af administrationsbidraget.		

TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

UDVIKLINGSPROJEKTER MV. - ESKTRA

Større eller ekstraordinære indsatser og udgifter er ikke omfattet af grundpakken.			
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GRUNDPAKKE

3B’S BUDGET OG REGNSKAB
YDELSE

BESKRIVELSE 		

TAKST

BUDGET FOR SELSKABET
OG KVARTALSOPFØLGNING

Udarbejdelse af budget for selskabet og tværgående enheder samt kvartalsopfølgning.

ADMINISTRATIONSBIDRAG

REGNSKAB FOR SELSKABET

Udarbejdelse af regnskab for selskabet og tværgående enheder. 		

PROGNOSE FOR ARBEJDSKAPITALEN

Udarbejdelse af budget, prognose og regnskab for arbejdskapitalen.		

PROGNOSE FOR DISPOSITIONSFONDEN

Udarbejdelse af budget, prognose og regnskab for dispositionsfonden og trækningsretskonto.		

KAPITALFORVALTNING

Forvaltning af boligforeningens og afdelingernes opsparede midler.		

LIKVIDITETSSTYRING

Styring og budgettering af boligforeningens likviditetsforhold.		

BOGFØRING OG KREDITORSTYRING

Almindeligt bogholderi og styring af kreditorer.		

REVISION AF SELSKABETS REGNSKABER

Udførelse af ekstern revision af boligforeningens regnskab.		

INDBERETNING AF HJEMFALDSLÅN
Indberetning og beregning af hjemfaldslån.
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AFDELINGENS BUDGET OG REGNSKAB

GRUNDPAKKE

YDELSE

BESKRIVELSE 		

TAKST

BUDGET FOR AFDELINGEN

ADMINISTRATIONSBIDRAG
Udarbejdelse af forslag til budget på baggrund af formøde med afdelingsbestyrelsen, gældende lovgivning
og 3B’s standarder. Besvarelse af spørgsmål i rimeligt og nødvendigt omfang.		
*Administrationen deltager i ét formøde med afdelingsbestyrelsen.

Udarbejdelse af regnskab for boligafdelingen i henhold til gældende lovgivning og 3B’s standarder,
inkl. lovpligtig revision, indberetning til LBF og forelæggelse af regnskab på budgetformødet.
Besvarelse af spørgsmål i rimeligt og nødvendigt omfang.
		
RÅDIGHEDSBELØB OG
Administration af rådighedsbeløb for afdelingsbestyrelsen og midler til beboerarrangementer
BEBOERARRANGEMENTER
i henhold til 3B’s standarder		
REGNSKAB FOR AFDELINGEN

BUDGET OG REGNSKAB FOR
DRIFTSOMRÅDER/SAMDRIFT

Udarbejdelse af budget og regnskab for driftsområder i henhold til 3B’s standarder.
Besvarelse af spørgsmål i rimeligt og nødvendigt omfang.		

BUDGET OG REGNSKAB FOR
DRIFTSBIDRAGET

Udarbejdelse af budget og regnskab for driftsbidraget i henhold til 3B’s standarder.
Besvarelse af spørgsmål i rimeligt og nødvendigt omfang.
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AFDELINGENS BUDGET OG REGNSKAB

TILVALG

YDELSE

BESKRIVELSE 			

TAKST

BEREGNING AF FORSLAG TIL
AFDELINGSMØDET

Beregning af konsekvenser ved forslag til et afdelingsmøde mv.

TIMEPRIS

LEJEUDLIGNING

Beregning af lejeudligning, differentierede huslejer mv. 			
Hertil kommer eventuelt ændrede kontrakter og varslinger med videre

REGNSKAB FOR BOLIGSOCIALE
HELHEDSPLANER

Udarbejdelse af regnskab for boligsociale helhedsplaner, eksklusiv lovpligtig revision.

EFTER AFTALE

KONVERTERING AF LÅN

Konvertering af en boligafdelings lån samt forelæggelse for de relevante instanser
til godkendelse.

7.500 KR. PR. LÅN

ÆNDRING AF LÅNEVILKÅR
HERUNDER LØBETIDSÆNDRING

Ændring af lånevilkår herunder løbetidsændring.

+ 2.500 KR. PR. LÅN

KONVERTERING AF LÅN
Ekstra gebyr ved konvertering af lån med offentlig garanti.
- OFFENTLIG GARANTI							
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AFDELINGENS BUDGET OG REGNSKAB
YDELSE

BESKRIVELSE 			

Udarbejdelse og fremsendelse af klage over ejendomsvurderingen til vurderingsmyndigheden.
*Model skal afklares nærmere.			
				
KLAGE OVER EJENDOMSVURDERING

TILKØB
TAKST
10.000 kr., dog maks 25 pct. af
nettobesparelsen i henhold til aftale med
ekstern rådgiver.		

ANKE AF EJENDOMSVURDERING

Udarbejdelse og fremsendelse af anke af vurderingsmyndighedens afgørelse til
relevant ankeinstans. *Model skal afklares nærmere.		

EKSTRA SERVICE - BUDGET

Fx udarbejdelse af flere budgetforslag, deltagelse i afdelingsmøder
TIMEPRIS
og ekstra afdelingsbestyrelsesmøder mv.			

EKSTRA SERVICE - REGNSKAB

Fx deltagelse i møder om regnskaber, besvarelse af spørgsmål mv.

EKSTRA SERVICE - RÅDIGHEDSBELØB
OG BEBOERARRANGEMENTER

Fx ekstraordinær regnskabsservice mv.		

EKSTRA SERVICE - DRIFTSOMRÅDER
/SAMDRIFT

Fx anvendelse af fordelingsnøgler uden for 3B’s standard,
ekstraordinære beregninger og opgørelser mv.

BUDGET OG REGNSKAB FOR
EJERFORENINGER, GÅRDLAUG MV.

Udarbejdelse af budget og regnskab for ejerforeninger, gårdlaug mv., ekslusiv lovpligtig revision.
EFTER AFTALE
Øvrig assistance til ejerforeninger, gårdlaug mv., se driftssupport.				
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GRUNDPAKKE

HUSLEJEOPKRÆVNING
YDELSE

BESKRIVELSE 		

TAKST

ADMINISTRATIONSBIDRAG
HUSLEJEOPKRÆVNING
Opkrævning af leje én gang om måneden.
							
HENSTAND
Aftale om henstand med husleje.							
Varsling af lejeændring én gang årligt i forbindelse med
det ordinære afdelingsmøde.
							
HUSLEJEVARSLING (ÉN GANG ÅRLIGT)

TILVALG

HUSLEJEOPKRÆVNING
YDELSE

BESKRIVELSE 		

VARSLING (UDOVER ÉN)
Varsling mere end én om året.		
			
VARMEREGNSKAB
Udarbejdelse af varmeregnskab, opkrævning og behandling
af klager samt udarbejdelse af evt. revideret regnskab.
* Hvis afdelingen vælger en anden udbyder til udarbejdelse
af forbrugsregnskab, opkræves timepris for opsætning til denne.
VANDREGNSKAB

TAKST
20 kr. per lejemål, dog min. 2.000 kr.
Opkrævning: 100 kr. pr. lejemål
Forbrugsregnskab: 100 kr. pr. lejemål

Udarbejdelse af vandregnskab, opkrævning og behandling
Opkrævning: 100 kr. pr. lejemål
af klager samt udarbejdelse af evt. revideret regnskab.
Forbrugsregnskab: 100 kr. pr. lejemål
*Hvis afdelingen vælger en anden udbyder til udarbejdelse
af forbrugsregnskab, opkræves timepris for opsætning til denne.		

Udarbejdelse af elregnskab, opkrævning og behandling af klager
Opkrævning: 100 kr. pr. lejemål
samt udarbejdelse af evt. revideret regnskab.
Forbrugsregnskab: 100 kr. pr. lejemål
* Hvis afdelingen vælger en anden udbyder til udarbejdelse af
forbrugsregnskab, opkræves timepris for opsætning til denne.
							
ELREGNSKAB
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TILVALG

HUSLEJEOPKRÆVNING
YDELSE

BESKRIVELSE 		

ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSBudget, regnskab og opkrævning - uden håndtering af afregning med udbyder.
TJENESTER: ANTENNEREGNSKABER, 		
IT-LAV, INTERNET, BOLIGNET MV.
		

TAKST
12 kr. pr. lejemål pr. tjeneste			

ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER: ANTENNEREGNSKABER,
IT-LAV, INTERNET, BOLIGNET MV.

Budget, regnskab og opkrævning - med håndtering af afregning med udbyder,
men uden håndtering af til- ogafmelding samt pakkeskift.

60 kr. pr. lejemål pr. tjeneste

ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER: ANTENNEREGNSKABER,
IT-LAV, INTERNET, BOLIGNET MV.

Budget, regnskab og opkrævning - med håndtering af afregning med udbyder,
inkl. håndtering af til- og afmelding samt pakkeskift.

120 kr. pr. lejemål pr. tjeneste			

Udarbejdelse af vaskeriregnskab, opkrævning og behandling af klager.
*Forudsætter leverandør leverer data der lever op til 3B’s standard.
Ellers må ekstra tid medregnes.
			
BEBOERLOKALER MV.
Opkrævning af beløb for brug af beboerlokaler.
VASKERIREGNSKAB

50 kr. pr. lejemål

Afventer ny digital løsning

HUSLEJEKOMPENSATIONER MV.
Beregning og tilbagetaling af kompensationer og lignende.
1.000 kr. pr. kompensation
			
A- OG B-ORDNING
Administration i forbindelse med overgang.
5.000 kr.
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YDELSER TIL BEBOERE

HUSLEJEOPKRÆVNING
YDELSE

BESKRIVELSE 		

TAKST

ÆNDRING AF ACONTOBELØB

Ændring af acontobeløb for beboer.		

ADMINISTRATIONSBIDRAG

REGISTRERING AF RÅDERET

Registrering af råderet hos den enkelte beboer og myndighedsbehandling, hvis det kræves.

1.000 kr.

MANGLENDE INDBERETNING AF
Manuel beregning af forbrug. 		
FORBRUG			
		
RYKKER
Sende rykker direkte til beboer. 		

625 kr.
		
100 kr.

RESTANCEGEBYR - 1. RYKKER

Sende første rykker i forbindelse med restance.

277 kr.

RESTANCEGEBYR - 2. RYKKER

Sende anden rykker i forbindelse med restance.

50 kr.		

BEBOERKRAV

Sende beboerkrav direkte til beboeren.

100 kr.

OVERDRAGELSE AF KRAV
Overdrage krav om betaling til advokatfirma eller inkassovirksomhed.
Afdelingen: 50 %.
TIL ADVOKAT/INKASSO			
3B: 10 %.
			
Inkassobureau: 40 %.
					
FRIVILLIGT FORLIG
Indgåelse af frivilligt forlig med beboer om skyldigt beløb.
205 kr.
OPGØRELSE AF FORBRUG
VED FRAFLYTNING’

Opgørelse af forbrug ved fraflytning		

			

200 kr. pr. forbrugsregnskab

ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTil- og afmelding samt skift af pakke pr. gang (opkræves hos beboeren)
200 kr.
TJENESTER: ANTENNEREGNSKABER, 		
IT-LAV, INTERNET, BOLIGNET MV.			
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UDLEJNING

GRUNDPAKKE

YDELSE

BESKRIVELSE 		
TAKST

UDLEJNING AF BOLIGER

Udlejningsmateriale, beregning af leje, udsendelse af tilbud og udarbejdelse af lejekontrakter
for almindelige lejemål.		

INDSKUDSLÅN

Administration af indskudslån og eventuel afregning med kommune. 		

BYTTELEJLIGHED

Administration af byttelejligheder. 		

FREMLEJE

Behandling af ansøgning om fremleje.		

KONTROL AF ULOVLIG FREMLEJE

Tjekke folkeregisteroplysning, undersøge sagen sammen med servicekontor, kontakte lejer
og eventuelt sende sagen til advokat. 		

FRAFLYTNINGSOPGØRELSE
AFREGNING AF EVENTUEL RÅDERET

Modtagelse, registrering og kvittering for opsigelse. Fremsendelse af synsrapport til fraflytter.
Udarbejdelse af samlet fraflytningsregnskab, herunder behandling af klager.

UDLEJNING AF BILEJEMÅL

Administration af bilejemål og rådgivning om lejefastsættelse.					

STUDIEKONTROL

Gennemførsel af kontrol af studieaktivitet, hvor det er en forudsætning leje.

SÆRLIGE TILTAG VED
UDLEJNINGSVANSKELIGHEDER

Gennemførelse af evt. tiltag ved udlejningsvanskeligheder, fx rådgivning,
kampagner eller anvendelse af mægler.
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ADMINISTRATIONSBIDRAG

TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

UDLEJNING

TILVALG

YDELSE

BESKRIVELSE 			

TAKST

UDLEJNING AF ERHVERVSLEJEMÅL

Udlejning af erhvervslejemål, rådgivning om lejefastsættelse, udarbejdelse af kontrakt
og afståelseserklæring mv.		

TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

UDLEJNING AF ANTENNER MV.

Administration af udlejning af antenneplads, herunder forhandling af lejeaftale
og evt. tinglysning.			

5.000 kr.
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

PERMANENT GENHUSNING

Permanent genhusning af beboer i forbindelse med byggesag, skimmelsag mv.

5.000 kr. pr. sag

MIDLERTIDIG GENHUSNING

Midlertidig genhusning af beboer i forbindelse med byggesag, skimmelsag mv.

7.500 kr. pr. sag

OPRETTELSE AF NYT LEJEMÅL

Oprettelse af nyt lejemål, indhentning af relevante tilladelser, beregning af husleje og
indberetning til BBR samt ny kontrakt.

3.000 kr.

ÆNDRING AF LEJEMÅL

Ændring af lejemål, indhentning af relevante tilladelser, beregning af husleje og indberetning
til BBR samt ny kontrakt.

3.000 kr.

KONVERTERING AF MEDEJERBOLIG

Konvertering af medejerbolig til almindelig bolig samt indhenting af relevante tilladelser.

3.000 kr.
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UDLEJNING
YDELSE

YDELSER TIL BEBOERE
BESKRIVELSE 		

VENTELISTE
Administration af venteliste, herunder kontakt til ansøgere.
			

TAKST
200 kr./årligt pr. ansøger uanset antal ventelister

BOLIGGARANTIBEVIS

Udstedelse af boliggarantibevis.		

500 kr.

KOPI AF BILAG I FORBINDELSE
MED FRAFLYTNING

Kopi af vaskeriregnskaber, forbrugsregnskaber, lejekontrakter og lignende.

250 kr.

KONTAKTCENTER

GRUNDPAKKE

YDELSE

BESKRIVELSE 		

BEBOERHENVENDELSER MV.

ADMINISTRATIONSBIDRAG/
Besvarelse af henvendelser fra beboere, ansøgere mv.					
VENTELISTEGEBYR

3B’S YDELSES- OG TAKSTKATALOG SIDE I 15 I

TAKST

KLAGESAGER

GRUNDPAKKE

YDELSE

BESKRIVELSE 		

TAKST

KONFLIKTMÆGLING

Konflikmægling relateret til boligafdelingens drift eller husorden med anvendelse af
3B’s frivillige konfliktmæglerordning. *Udløber i 2018.

ADMINISTRATIONSBIDRAG

INDSIGELSE MOD FLYTTEKRAV

Behandling af indsigelse om flyttekrav, herunder evt. beboerklagenævnssag mv.		

Behandling af husordenssager, herunder behandling i beboerklagenævnet mv., efter
indledende behandling på ejendomskontoret.
		
ØVRIGE KLAGESAGER
Assistance til og behandling af øvrige klagesager, herunder henvendelser til
tilsynskommunen, efter indledende behandling på ejendomskontoret.
HUSORDENSSAGER

FOGEDSAGER

Håndtering af fogedsager.		

UDSÆTTELSE

Behandling af udsættelsessag, herunder evt. retssag.		

KLAGE OVER FORBRUGSREGNSKAB
Håndtering af klage om forbrugsregnskab.
			

KLAGESAGER
YDELSE

OMFATTET AF TAKST FOR
FORBRUGSREGNSKABER

TILKØB
BESKRIVELSE 			

TAKST

KLAGER I FORBINDELSE BYGGESAGER
Assistance til eller behandling af klager i forbindelse med byggesager.
TIMEPRIS
			
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER
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JURIDISK STØTTE
YDELSE

GRUNDPAKKE
BESKRIVELSE 				

ENKLE SPØRGSMÅL OM JURA OG
Besvarelse af spørgsmål vedrørende jura og regler på det almene område.
REGLER PÅ DET ALMENE OMRÅDE			

TAKST
ADMINISTRATIONSBIDRAG

UDREDNING AF JURIDISKE PROBLEMUdredning af juridiske problemstillinger i boligafdelingen
STILLINGER - SOM DEL AF DEN
som del af den nødvendige administration af afdelingen.
NØDVENDIGE ADMINISTRATION								

JURIDISK STØTTE

TILVALG

JURIDISK STØTTE

TILKØB

YDELSE
BESKRIVELSE 			
TAKST
		
FAST EJENDOM
Køb og salg af fast ejendom, magelæg, ejerlejlighedsopdelinger, opmåling,
TIMEPRIS
oprettelse af ejerforeninger, indgåelse af driftsaftaler mv.
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER		
								

YDELSE

BESKRIVELSE 		

UDREDNING AF JURIDISKE
Udredning af juridiske problemstillinger i boligafdelingen som del af en sag
PROBLEMSTILLINGER - SOM DEL AF
igangsat af afdelingen mv.			
SAG IGANGSAT AF AFDELINGEN MV.			

TAKST
TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER
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DRIFTSSUPPORT
YDELSE

GRUNDPAKKE
BESKRIVELSE 				

FORMIDLING AF NY LOVGIVNING,
Formidling af ny relevant lovgivning til 3B’s medarbejdere.
REGLER MV.			

TAKST
ADMINISTRATIONSBIDRAG

UDARBEJDELSE AF FORRETNINGSUdarbejdelse, opdatering og formidling af forretningsgange, skabeloner mv.
GANGE, SKABELONER MV.			
UDVIKLING AF NYE KONCEPTER MV.

Udarbejdelse og implementering af nye driftskoncepter mv.

UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT
Udarbejdelse af tilstandsrapport ca. hvert femte år, eksklusiv ekstern granskning.
(BYGNINGSEFTERSYN)		
SPØRGSMÅL VEDRØRENDE
BYGNINGSDRIFT

Besvarelse af spørgsmål relateret til bygningsdrift, herunder vedrørende tekniske installationer.		

GENERELLE SPØRGSMÅL OM AFFALD
OG BÆREDYGTIGHED

Vejledning om affald og bæredygtighed.		

GENERELLE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE,
TV INTERNET OG TELEFONI

Vejledning om tv, internet og telefoni.		

OPL ÆRING I SYSTEMER OG
ARBEJDSGANGE

Oplæring af 3B’s medarbejdere i systemer og arbejdsgange.		

FORSIKRINGSAFTALER

Indgåelse og implementering af forsikringsaftaler.

LOKALPLANER

Udarbejdelse af høringssvar med inddragelse af afdelingsbestyrelsen i tilfælde af nye
lokalplaner for afdelingen eller omkringliggende ejendomme.		
* Byggesager undtaget.			
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TILVALG

DRIFTSSUPPORT

YDELSE
BESKRIVELSE 			
		
SÆRLIG BYGNINGSGENNEMGANG,
Oprettelse og udførelse af særlig bygningsgennemgang eller taskforce, fx gennemgang af
TASKFORCE MV.
varme- og klimasystemer, energibesparelser, affaldsløsninger, pcb-forurening, skimmel mv.

TAKST

ÆNDRING AF SELVRISIKO MV.
Ændringer i selvrisiko i forsikringsaftaler på baggrund af afdelingens ønske.
				

TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

UDARBEJDELSE AF INDSATSPLAN
FOR AFDELINGEN

Udarbejdelse af udkast til indsatsplan til boligafdelingen på baggrund af
dialog med afdelingsbestyrelsen.			

TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

UDBUD OG INDKØBSAFTALER

Udarbejdelse af udbudsmateriale, administration af udbudsrunder
samt indgåelse af indkøbsaftaler.

FEE I HENHOLD TIL AFTALE

AFTALER OM ELEKTRONISKE
Forhandling og gennemgang af forsyningsaftaler om tv, internet og telefoni.
KOMMUNIKATIONSTJENESTER				

TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

DRIFTSSUPPORT

TILKØB

YDELSE

BESKRIVELSE 		
TAKST

SUPPORT VEDRØRENDE
Support vedrørende administration af ejerforeninger, gårdlaug mv.
EJERFORENINGER, GÅRDLAUG MV. 		som ikke dækkes af den almindelige ydelse.
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TIMEPRIS / EFTER AFTALE
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER			

ENERGI

GRUNDPAKKE

YDELSE

BESKRIVELSE 				

TAKST

INDHENTELSE AF ENERGIMÆRKER

Indhentning af energimærke og indberetning til BBR.		ADMINISTRATIONSBIDRAG
*Udgift til energimærket afholdes af afdelingen.
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

ENERGISTYRING

Overvågning af afdelingernes energiforbrug.
Kontrol af afregninger med forsyningsselskaber.		

GRØNT REGNSKAB

Udarbejdelse af grønt regnskab.

TILVALG

ENERGI

YDELSE
BESKRIVELSE 			
		
INDGÅELSE AF FORSYNINGSAFTALER
Forhandlinger og implementering af aftaler
(VAND, VARME, EL MV.)						

TAKST
TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

UDSKIFTNING AF ENERGIMÅLERE
Administration af udskiftning af energimålere. 		
				
HJEMTAGELSE AF ENERGITILSKUD
Hjemtagelse af energitilskud.				
5.000 kr.
							

ENERGI

TILKØB

YDELSE

BESKRIVELSE 		

TAKST

ENERGISPAREKAMPAGNE

Energisparekampagne i afdelingen. 				

10.000 kr.		
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GRUNDPAKKE

SOCIALE INDSATSER

YDELSE
BESKRIVELSE 				
TAKST
		
ADMINISTRATIONSBIDRAG
KONCEPTER FOR SOCIALE AKTIVITETER
Udvikling af koncepter for sociale aktiviteter og indsatser, som 3B’s medarbejdere,
OG INDSATSER
afdelingsbestyrelser og beboere kan anvende.		
TVÆRGÅENDE SOCIALE PROJEKTER

Gennemførelse af konkrete tværgående sociale projekter.		

BISTAND I MINDRE OMFANG TIL
AFDELINGER MED SOCIALE
UDFORDRINGER

Dialog med og evt. bistand til afdelinger med konkrete sociale udfordringer, 			
herunder gennemførelse af sociale projekter.

SOCIALE INDSATSER

TILKØB

YDELSE

BESKRIVELSE 		

TAKST

STØRRE KONCEPTER FOR SOCIALE
AKTIVITETER OG INDSATSER

Udvikling af større koncepter for sociale aktiviteter og indsatser, som 3B’s medarbejdere,
afdelingsbestyrelser og beboere kan anvende.

TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

STØRRE TVÆRGÅENDE ER
SOCIALE PROJEKT

Gennemførelse af større konkrete tværgående sociale projekter.		

BISTAND TIL AFDELINGER MED
SOCIALE UDFORDRINGER

Dialog med og evt. bistand til afdelinger med konkrete sociale udfordringer,
herunder gennemførelse af sociale projekter.

UDVIKLINGSPLANER

Udarbejdelse af udviklingsplaner for et boligområde med fokus		
på byudvikling og sociale indsatser.

SUPPORT TIL SOCIALØKONOMISKE
TILTAG

Support til socialøkonomiske tiltag.					

UNDERSØGELSER

Boligsociale screeninger, fællesskabsundersøgelse mv.		

FONDSANSØGNINGER MV.

Hjælp til fondsansøgninger mv.				
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SOCIALE INDSATSER

TILVALG

YDELSE

BESKRIVELSE 			

TAKST

UDARBEJDELSE AF BOLIGSOCIAL
HELHEDSPLAN

Udvikling af boligsocial helhedsplan på baggrund af analyse af boligområdets
udfordringer og muligheder. Kontakt med interessenter, herunder Landsbyggefonden,
kommunen og andre boligselskaber. Udarbejdelse af budget og finansiering.
Information til afdelingerne og opstart af helhedsplan.

200.000 kr.

SUPPORT AF EGNE BOLIGSOCIALE
HELHEDSPLANER

Faglig support af 3B’s boligsociale helhedsplaner. Se også regnskabsservice og
EFTER AFTALE
HR- og personaleadministration					

SUPPORT AF ANDRE BOLIGSOCIALE
Kontakt til og faglig support i forbindelse med andre boligsociale helhedsplaner i 3B’s afdelinger.
HELHEDSPLANER							

GRUNDPAKKE

EKSTERN FORRETNINGSFØRELSE

YDELSE
BESKRIVELSE 				
			
EKSTERN FORRETNINGSFØRELSE
Aftaler om og betaling for ekstern forretningsførelse for boliger eller afdelinger,
som administreres af andre.
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TAKST
ADMINISTRATIONSBIDRAG

KOMMUNIKATION

GRUNDPAKKE

YDELSE

BESKRIVELSE 				

GENEREL KOMMUNIKATION
OG BRANDING

Ekstern kommunikation til omverden, beboere, ansøgere og afdelingsbestyrelser gennem		ADMINISTRATIONSBIDRAG
3B’s hjemmeside, facebook-side mv.

PRESSE OG PR

Pressekontakt og PR-arbejde i forbindelse med medieomtale af temaer, der berører 3B
og/eller den almene sektor. Rådgivning af personer, der udtaler sig i 3B-anliggender.		

KOMMUNIKATION MED BEBOERE

Digitale platforme til kommunikation med beboerne, herunder 3B-app’en,
BeboerWeb, BestyrelsesWeb, AnsøgerWeb mv., hvor beboerne også kan 		
tilgå individuelle oplysninger om eget lejemål.		

BERETNING

Udarbejde organisationsbestyrelsens skriftlige beretning én gang årligt.
Leveres til alle beboere.		

BEBOERBLADET

Udarbejde 3B’s Beboerblad til alle 3B’s beboere én gang årligt.

3B@NYT

Udarbejde 3B@NYT til afdelingsbestyrelser ca 10-15 gange årligt.		

INTERN KOMMUNIKATION

Intern kommunikation til 3B’s medarbejdere.		

KOMMUNIKATION I 3B

Understøtte hele organisationens kommunikation gennem uddannelse, 		
vejledning og koncepter.

KOMMUNIKATION

TAKST

TILKØB

YDELSE

BESKRIVELSE 		

TAKST

KOMMUNIKATIONSBISTAND

Kommunikationsbistand mv. til nyhedsbreve, hjemmesider og generel
kommunikation til beboerne.				

TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

GRAFISK DESIGN OG PRODUKTION

Hjælpe afdelinger mv. med kvalitetssikring, layout og grafisk bistand.		
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HR OG PERSONALEADMINISTRATION

GRUNDPAKKE

YDELSE

BESKRIVELSE 				

ORGANISATIONSUDVIKLING
OG HR-KONCEPTER

ADMINISTRATIONSBIDRAG
Udvikling og implementering af HR-koncepter, fx MUS, LUS, kursus- og
kompetenceplaner, personaleretningslinjer mv.		

SUPPORT TIL ANSÆTTELSER
OG AFSKEDIGELSER

Support ved ansættelse og afskedigelser af medarbejdere.

FRATRÆDELSESSAMTALE

Samtale med medarbejder ved fratrædelse.		

OVERENSKOMSTER OG LOKALAFTALER

Forhandling med relevante faglige organisationer om indgåelse af overenskomster		
og lokalaftaler.

LØNADMINISTRATION

Administration af de ansattes løn- og pensionsforhold mv.

HR OG PERSONALEADMINISTRATION

TAKST

TILVALG

YDELSE
BESKRIVELSE 			
TAKST
		
HR- OG PERSONALEADMINISTRATION
HR- og personaleadministration for eksterne, fx boligsociale helhedsplaner, projekter mv.
1.000 kr./medarbejder/måned
FOR EKSTERNE
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ØVRIGE YDELSER

GRUNDPAKKE

YDELSE

BESKRIVELSE 				

HAVNEHOLMEN

ADMINISTRATIONSBIDRAG
Drift og vedligeholdelse af Havneholmen 21.
Kontorhold, fx porto, gebyrer mv.
IT-, HR- og personaleudgifter for ansatte i administrationen.		

SELSKABETS IT-PAKKE

Betaling for systemer og support til systemer, som ikke afregnes som en del af IT-pakken
til medarbejdere (specielle systemer til organisationen).

REPRÆSENTATION

Repræsentation af 3B over for eksterne parter. 		

TAB OG KOMPENSATIONER

Dækning af tab og kompensationer, fx selvrisiko ved administrative fejl,
administrative fejl i flyttesager mv.		

ØVRIGE YDELSER
YDELSE

TAKST

TILVALG
BESKRIVELSE 			

TAKST

Afdelingsbestyrelsessuppleanter indkaldes til arrangementer på lige fod med
500 kr. pr. suppleant
almindelige afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 		
							
AKTIV SUPPLEANT
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KURSER OG AKTIVITETER
YDELSE

BESKRIVELSE 		

KURSUS- OG AKTIVITETSPAKKE
Gennemførelse af kurser, aktiviteter og konferencer mv. besluttet af organisationsbestyrelsen.
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TAKST
TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER
Kursus- eller
aktivitetpuljen afholder udgiften.
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BYGGESAGER
YDELSE

BESKRIVELSE 		
TAKST

Udvikling af nye boligkoncepter frem til prækvalificering.
TIMEPRIS 		
* Udviklingen finansieres af selskabet, og efterfølgende byggesager betaler et konceptfee.
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER
Overgang fra konceptudvikling til byggesag er ved prækvalificering og godkendelse af grundkøb.
			
UDVIKLING AF FYSISK HELHEDSPLAN
Udvikling af fysisk helhedsplan på baggrund af analyse af boligområdets udfordringer
og muligheder. Beboerworkshops og dialog med afdelingsbestyrelsen.
Indhentelse af byggetekniske analyser og undersøgelser. Kontakt med Landsbyggefonden
og kommunale myndigheder. Udarbejdelse af finansieringsskitse.
Afholdelse af afdelingsmøde og indstilling til organisationsbestyrelsen.
		
BYGGESAG - BASISPAKKE
Bygherrestyring, herunder:			
25.000 kr. +
2,5 pct. af de første 5 mio.kr. (0-5mio.kr)
Indgå af kontrakter med rådgivere og entreprenører samt udbudsrunder. Udarbejde budget,
2,0 pct. af de næste 20 mio.kr. (5-25 mio.kr.)
finansieringsmodel, løbende økonomiopfølgning og regnskab samt låneoptagelse. Indhente
1,5 pct. af de næste 55 mio.kr. (25-80 mio.kr.)
godkendelser hos kommune og Landsbyggefonden. Tegne forsikring og sikkerhedsstillelse.
1,3 pct. af resten (over 80 mio.kr.)
Løbende dialog og opfølgning med rådgivere, entreprenører, byggeudvalg og afholdelse af
afdelingsmøder og beboermøder.
Mangelgennemgang ved aflevering, opfølgning herpå, afslutning og overdragelse til drift.
Regulering af budget, husleje og varsling.			
*Honorarer og gebyrer til eksterne parter afregnes af byggesagen,
fx rådgivere, advokat, revision, kommune mv.
KONCEPTUDVIKLING

KONSULENTBISTAND

Når det ikke er/bliver en byggesag med byggesagshonorar:
Bistand ved bygningsgennemgang, beslutning om renoveringssager, ikke-gennemførte sager,
byggesager udført uden bygherresttyring, forsøgsprojekter, udarbejdelse af beregninger,
budgetter og regnskaber, låneoptagelse, bygningsgennemgange mv.
Første møde med afdelingsbestyrelsen faktureres ikke.

TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

Anmeldelse, dialog og opfølgning med afdelingsbestyrelse, Byggeskadefonden, rådgivere og
25.000 kr. for anmeldelse.
entreprenør, indstilling til afdelingsmøde og organisationsbestyrelse, budget,
Efterfølgende:
finansieringsmodel og regnskab.			
TIMEPRIS + EKSTERNE OMKOSTNINGER
						
BYGGESKADEFONDSSAG
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BYGGESAGSER
YDELSE

BESKRIVELSE 		

TAKST

1-ÅRS-GENNEMGANG

Gennemførelse af lovpligtig 1-års-gennemgang, herunder opfølgning over for entreprenør og rådgiver og
Byggeskadefondens eftersyn.		

TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

5-ÅRS-GENNEMGANG

Gennemførelse af lovpligtig 5-års-gennemgang, herunder opfølgning over for entreprenør og rådgiver og
Byggeskadefondens eftersyn.		

TILKØB OG UDVIDELSER

Håndtering af tilkøb og udvidelser i en igangværende byggesag samt indhentning af tilladelser,
kontakt til myndigheder og indberetning til BBR.			

TILVALGSKOORDINERING

Koordinering af individuelle beboertilvalg, herunder koordinering, huslejeberegning, finansiering,
25.000 kr + 2.000 pr. lejemål.
lejekontrakter, varsling og opkrævning.		

BEBOERKOORDINERING

Koordinering mellem beboere, entreprenør og 3B i afdelingen, herunder fx besøg,
orienteringer, opfølgning, registrering af mangler mv.

TIMEPRIS
+ EKSTERNE OMKOSTNINGER

Kommunikation til beboerne i forbindelse med en byggesag, fx beboerorientering,
hjemmeside, nyhedsbrev mv.		
		
BEBOERVEJLEDNINGER
Udarbejdelse af vejledning til beboerne om vedligehold og anvendelse af lejemålet efter
byggesagens afslutning.		
BEBOERKOMMUNIKATION

SK ÆRPET TILSYN, EKSTRAORDINÆRE
Bistand i forbindelse med ekstraordinære fejl og mangler, konflikt med entreprenør og rådgiver mv.
FEJL OG MANGLER, TVISTER,			
SYN OG SKØN, VOLDGIFT MV.
Etablering af ny afdeling eller nye boliger/lejemål, herunder oprettelse i systemerne, indberetning
50.000 kr. pr. ny afdeling
til myndigheder, udarbejdelse af driftsbudget, husorden, råderetskatalog, udlejningsaftale,
+ 3.000 kr. pr. lejemål
markedsføring af afdeling og gennemførelse af første afdelingsmøde.						
				
OPGAVER I DRIFTEN
Evt. aftale med servicekontoret om udførelse af ekstra opgaver i forbindelse med en byggesag.
Afklares
* Faktureres af byggesagen til afdelingen.
ADMINISTRATIV IGANGSÆTNING AF
NY AFDELING / NYE BOLIGER/LEJEMÅL

BEMÆRK, AT FØLGENDE ADMINISTRATIONSYDELSER OGSÅ KAN VÆRE RELEVANTE I EN BYGGESAG:		
		
Ændring af lejemål I Genhusning I Huslejekompensationer mv. I Behandling af klagesager I Fast ejendom I Indgåelse af forsyningsaftaler om tv, internet, telefoni, vand, varme, el mv.
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DRIFTSBIDRAG
YDELSE

BESKRIVELSE 				

TAKST

DRIFTSCHEF

Driftschefens betjening af afdelingen og afdelingsbestyrelsen.

DRIFTSBIDRAG
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IT-PAKKE
YDELSE

BESKRIVELSE 				

BASISPAKKE OG SUPPORT:
STOR BRUGER
LILLE BRUGER
PC:
STATIONÆR COMPUTER
LILLE BÆRBAR COMPUTER
STOR BÆRBAR COMPUTER
DOCKINGSTATION OG SK ÆRM
UDSKIFTNING AF COMPUTER FØR TID
TELEFON OG TABLET:
FASTNETTELEFON INKL. TELEFONI
MOBILTELEFON
MOBILTELEFON
MOBILTELEFON
IPAD
SIM-KORT TIL BÆRBAR
UDLANDSTELEFONI
ADSL-FORBINDELSE I HJEMMET
PROGRAMMER:
UNIK
ISYN
IBYGNING
ADOBE PRO
ADOBE CREATIVE ALL APPS
PROJECTS

I
S
E
D
J
E
B
R
A
UD T AF 2018
E
B
Ø
L

KONTORPAKKE:
SIKKER INTERNETFORBINDELSE
ALMINDELIG INTERNETFORBINDELSE
KOPI/PRINT
KOPI/PRINT
KOPI/PRINT
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TAKST

IT-PAKKE
YDELSE

BESKRIVELSE 				

SERVICE TIL AFDELINGERNE:
MOBILEPAY
APSIS (NYHEDSBREVSMODUL)
SELSKABET:
SELSKABET DÆKKER UDGIFTERNE
TIL FØLGENDE:

DIGITALISERINGSPROJEKTER

Udvikling og implementering af nye digitale løsninger i organisationen.
Omfatter ikke indkøb af systemer og licenser.
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TAKST

HR-PAKKE

MEDARBEJDERGRUPPE:				

ÅRLIG

PR. MÅNED

ADMINISTRATIONSBIDRAG
MEDARBEJDER I DRIFTEN						
MEDARBEJDER I ADMINISTRATIONEN						
MEDARBEJDER I BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN						
LEDER

3B’S HR-PAKKE

3B’s HR-Pakke dækker over en række ydelser til medarbejdere. Herunder bliver ydelserne nærmere beskrevet.
• Kompetenceudvikling og rådighedsbeløb
Dækker kompetenceudvikling, indbetaling til kompetencefonde, lederudvikling og lederseminarer samt udarbejdelse af Insightsprofiler og medarbejderdag for alle medarbejdere.
• Sociale ydelser
Sociale ydelser i forbindelse med tilskud til elevfonde og barselsfonde. Dette dækker også over
udgifter til elever i de faggrupper, hvor det er relevant. (Ikke løn).
• Vikarer, fratrædelser og rekruttering
Dækker over løn til vikarer i forbindelse med barsel og sygdom samt udgifter i forbindelse med
fratrædelser inklusiv eventuel bod. Rekruttering af medarbejdere til administrationen og driftschefstillinger er også omfattet.
• Sundhed og sikkerhed
Dækker over en række forsikringer som arbejdsskadeforsikring for alle medarbejdere og gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring driftschefer, AC’ere og HK’ere. Tilskud til massageordning
samt psykologhjælp og særlig træning af medarbejdere i boligsociale helhedsplaner, der har
kontakt med udsatte beboere. Sundhedsordning gennem PensionDanmark for medlemmer
af ESL og 3F er også indbefattet ligesom skærmbriller til alle medarbejdere, hvor det vurderes
nødvendigt.
• Arbejdsmiljø
Timer til arbejdsmiljørepræsentanter, sekretariat for arbejdsmiljøorganisationen, trivselsundersøgelse, arbejdsmiljørelaterede kurser og møder samt håndtering af arbejdsskadesager.

• Personalegoder
Julefrokost, markering af mærkedage og jubilæer som fx receptioner, arrangementer for alle
medarbejdere i forbindelse med særlige begivenheder, deltagelse i DHL-stafetten, julegave,
fredagsbarer, støtte til personaleklubber og kunstforening.
• Virksomhedsnævn (VN)
Sekretariat for VN samt VN’s deltagelse i relevante kurser og konferencer.
• Tillidsmænd og faglige klubber
Tilskud til faglige klubber, timer brugt på tillidsmandsarbejde herunder IT-ydelser til
tillidsmænd, hvor det er nødvendigt.
• Særligt for medarbejdere i administrationen på Havneholmen
Tilskud til frokostordning og udgifter til kaffemaskiner.
• Særligt for medarbejdere tilknyttet boligafdelingerne
Arbejdstøj og relevant sikkerhedsbeklædning samt drikkevand.
• HR ydelser dækket af administrationsbidraget
Lønadministration, HR-administration, HR-systemer.
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PUNKT 5 Indstilling –3B´s dispositionsfond - tiltag (B)

3B´s dispositionsfond - tiltag (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Forretningsudvalget den 1. marts 2018
- 2. marts 2018 / Morten Boje / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til tiltag for at korrigere den forventede udvikling i den
disponible saldo i dispositionsfonden.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der foretages aftrapning af ydelsesstøtte i såkaldte gamle renoveringssager (omprioriteringssager) med 9 kr. pr. m2.

2.

at der fra dispositionsfonden afsættes en ramme på 8 mio. kr. årligt til ’egen støtte’ til afdelinger og udviklingsprojekter, og der herunder implementeres et styringsværktøj i forhold til
opfølgning på den besluttede ramme.

3.

at der i forbindelse med budget 2019 iværksættes afviklingsplaner for resterende afdelingers lån fra dispositionsfonden.

4.

at den hidtidige, nuværende og fremtidige støtte til afdelingernes ydelse på hjemfaldslånene, som blev tilbageført i 2016, optages som en eventualforpligtelse i afdelingernes regnskaber og som et muligt tilgodehavende i selskabet.

5.

at der ikke søges om fritagelse fra dispositionsfondens forpligtelse til at dække afdelingernes tab på fraflytninger og ved lejeledighed

6.

at der i løbet af 2018 udarbejdes et udkast til en ny politik for anvendelse af trækningsret,
og at denne politik også omfatter anvendelse af dispositionsfonden og inkorporerer ovenstående beslutninger.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 7. december 2017 drøftet tiltag vedrørende
3B´s dispositionsfond.
Organisationsbestyrelsen ønskede, at administrationen arbejdede videre med et oplæg til organisationsbestyrelsen vedrørende aftrapning af ydelsesstøtten i gamle renoveringssager (omprioriteringssager), prioritering af ’egen støtte’ til afdelingerne og udviklingsprojekter, konvertering af tilskud til hjemfaldslån til udlån samt udlån fra dispositionsfonden til afdelingerne. Derudover bakke-

1

de organisationsbestyrelsen op om at se på mulighederne for bredere anvendelse af egen trækningsret samt eventuelt andre tiltag.
På den baggrund har administrationen udarbejdet en indstilling vedrørende tiltag for at korrigere
den forventede udvikling i dispositionsfondens disponible saldo, som organisationsbestyrelsen skal
tage stilling til.

Løsning
Handlemuligheder
Nedenfor skitseres mulige handlinger, som kan forbedre dispositionsfondens udvikling:
1. Aftrapning af ydelsesstøtten i gamle renoveringssager (omprioriteringssager)
Den driftsstøtte der siden 2011 er ydet i forbindelse med fysiske helhedsplaner, aftrappes fast med
9 kr./m2 årligt (i enkelte sager aftrappes driftsstøtten med 5 kr./m2).
Den ydelsesstøtte, der er ydet i de første fysiske helhedsplaner fra 2008 (de såkaldte ’gamle renoveringssager’ eller ’omprioriteringssager’) bliver ikke automatisk aftrappet, men boligorganisationen
kan vælge at aftrappe ydelsen.3B’s dispositionsfond yder i dag ydelsesstøtte i disse sager på ca.
10 mio. kr. årligt, som pt. ikke aftrappes.
Organisationsbestyrelsen skal træffe beslutning om hvorvidt der skal påbegyndes aftrapning af
denne ydelse fra og med 2019. I bilag 1 er skitseret to aftrapningsmodeller med henholdsvis 5 og 9
kr./m2 i årlig aftrapning.
En aftrapning af ydelsesstøtten med 9 kr./m2 vil medføre en årlig huslejestigning på mellem 0,31
og 1,33 pct. årligt i en periode på op til 7 år. Den samlede huslejestigning i de berørte afdelinger vil
blive på mellem 0,31 og 9,15 pct.
Administrationen indstiller, at aftrapning foretages med 9 kr./m2 årligt svarende til aftrapningen i de
fleste øvrige renoveringssager.
Alternativt kan aftrapning foretages med 5 kr./m2 årligt.
2. Prioritering af ’egen støtte’ til afdelingerne og udviklingsprojekter
Organisationsbestyrelsen bør løbende og nøje prioritere anvendelsen af dispositionsfonden til at
støtte de enkelte afdelinger (fx i forbindelse med boligsociale helhedsplaner, byggeskader mv.) og
gennemføre udviklingsprojekter, fx i forhold til at afdelingerne i øget omfang selv dækker sådanne
udgifter, i forhold til hvilke risici boligorganisationen vil løbe på nuværende og nye afdelingers vegne.
Der kan endvidere være fokus på i højere grad at gøre brug af lån frem for støtte (tilskud).
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Det skal imidlertid bemærkes, at dispositionsfonden skal og kan anvendes til de formål, der er fastlagt med dispositionsfonden, herunder at støtte afdelinger i vanskeligheder, renovere og bygge nye
boliger samt at udvikle den almene sektor.
Der er i den prognose for dispositionsfonden, som blev fremlagt for organisationsbestyrelsen den
7. december 2017, kalkuleret med ’egen støtte’ på 8 mio. kr. årligt, herunder 7 mio. kr. i støtte til
afdelinger med udfordringer og 1 mio. kr. til udviklingsprojekter. Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen tiltræder ovenstående ramme.
Det skal bemærkes, at organisationsbestyrelsen naturligvis kan råde udover rammen. Fastsættelse af en ramme skal alene ses som et styringsværktøj i forhold til prioritering af ’egen støtte’ samt
styring af dispositionsfondsfondens udvikling. Administrationen vil til hvert kommende organisationsbestyrelsesmøde fremlægge et sådant styringsværktøj i form af oversigt over besluttet ’egen
støtte’ til afdelinger og udviklingsprojekter samt angive hvilke råderum der er op til rammen.
3. Udlån fra dispositionsfonden til afdelingerne
En række afdelinger har gennem årene modtaget lån fra dispositionsfonden. Organisationsbestyrelsen har bedt administrationen gennemgå disse lån med henblik på at gennemføre en hurtigere
tilbagebetalingsprofil på lånene, så dispositionsfondens disponible del bliver større.
Administrationen bemærker, at der er udarbejdet tilbagebetalingsplan på alle udlån med undtagelse af afdeling 1032 Taastrup Torv plejeboliger, afdeling 1041 Toftegård Tagboliger, afdeling 3055
Dyvekevænget, 6093 Bogfinkevej og afdeling 6080 Apostelgården, jf. bilag 2. Administrationen
iværksætter en tilbagebetalingsprofil for disse afdelinger i forbindelse med budget 2019.
I de to afdelinger 6096 Ved Krattet og 6097 Ellehjørnet er der indtil videre ydet lån på samlet 1,6
mio. kr. med henblik på at sikre en lav husleje. Der foreligger ikke en plan for tilbagebetaling af
disse lån.
Det er administrationens vurdering, at der ikke kan ske tilbagebetaling med anden profil end dem
som er forelagt og vedtaget af afdelingerne, da det vil have for stor økonomisk konsekvens for beboerne.
4. Konvertering af støtte til hjemfaldslån til udlån
Hjemfaldsaftalen indgået i 2000 med Københavns Kommune adskiller sig fra hjemfaldsaftalen i
omegnskommunerne, idet beboerbetalingen ophører efter 30 år, når de såkaldte hjemfaldslån er
betalt ud. Dermed kan dispositionsfonden ikke forvente at få dækket den akkumulerede støtte til
afdelingernes ydelser på hjemfaldslånene efter de 30 år.
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På den baggrund blev den bundne del af dispositionsfonden med regnskab 2016 reduceret med
91 mio. kr., da LBF gjorde 3B opmærksom på, at beboerbetalingen til afdelingernes andel af ydelserne ophører efter de 30 år.
Administrationen indstiller, at der for nuværende ikke ændres på dette forhold, men at der i afdelingsregnskaberne indarbejdes en eventualforpligtelse om dette forhold, så der på et senere tidspunkt kan indgås aftale med Københavns Kommune om fortsættelse af beboerbetaling efter de 30
år til tilbagebetaling af tidligere ydede tilskud fra dispositionsfonden.
Administrationen indstiller, at den hidtidige, nuværende og fremtidige støtte til afdelingernes ydelse
på hjemfaldslånene, som blev tilbageført i 2016, optages som en eventualforpligtelse i afdelingernes regnskaber og som et muligt tilgodehavende i selskabet.
5. Tab på fraflytninger og lejeledighed
Som det blev drøftet på organisationsbestyrelsesmødet den 7. december 2017, er der mulighed for
at søge om fritagelse fra dispositionsfondens forpligtelse til at dække afdelingernes tab på fraflytninger og ved lejeledighed.
I forlængelse af drøftelsen i organisationsbestyrelsen foreslås, at der ikke arbejdes videre med
dette, da denne forpligtelse som udgangspunkt er et af dispositionsfondens kerneformål.
Det kan endvidere bemærkes, at dispositionsfondens udgifter til de pågældende formål er faldet
markant i seneste år:
1. Dispositionsfondens udgifter til tab på fraflytninger er faldet fra 2,1 mio. kr. i 2015 til 0,7 mio.
kr. i 2017.
2. Dispositionsfondens udgifter til tab ved lejeledighed er faldet fra 2,9 mio. kr. i 2015 til 0,6
mio. kr. i 2017.

6. Anvendelse af dispositionsfonden og trækningsret
Som det blev drøftet på organisationsbestyrelsesmødet den 7. december 2017, er der mulighed for
at anvende trækningsretten, som er en bunden del af dispositionsfonden og som er stigende, mere
aktivt end hidtil.
Administrationen foreslår på den baggrund, at der i løbet af 2018 udarbejdes et udkast til en ny
politik for anvendelse af trækningsret. En sådan politik kan også omfatte anvendelse af dispositionsfonden og inkorporere ovenstående beslutninger.
Revideret prognose
Administrationen vil opdatere prognosen for dispositionsfonden på baggrund af ovenstående beslutninger. Derudover vil administrationen i 2018 i samarbejde med 3B’s revisor gennemgå de
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prognosens elementer og de enkelte afdelingers forhold med henblik på en revisionspåtegnet
prognose og eventuelt et særskilt oplysningsark for hver afdeling, der kan indgå i afdelingernes
regnskaber.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for dispositionsfonden kan ikke opgøres entydigt, men ovenstående
tiltag er med henblik på at styrke den disponible del i dispositionsfonden.
De økonomiske konsekvenser for afdelingerne fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Videre proces
Såfremt organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil der blive iværksat henholdsvis aftrapning af renoveringsstøtte samt tilbagebetaling af afdelingers udlån fra dispositionsfonden.
Endvidere vil aftrapningen og den af organisationsbestyrelsen besluttede ramme for dispositionsfonden til egen støtte i afdelinger og til udviklingsprojekter blive indarbejdet i fremtidige dispositionsfondsprognoser samt medtaget i fremlæggelse af budgetopfølgning på fremtidige organisationsbestyrelsesmøder.
De forventeligt positive økonomiske konsekvenser for dispositionsfonden af de foreslåede tiltag, vil
blive beskrevet i den løbende ledelsesinformation til organisationsbestyrelsen.

Bilag
1. Oversigt over aftrapning af renoveringsstøtte for samtlige relevante afdelinger.
2. Oversigt over udlån fra dispositionsfonden til afdelinger med angivet tilbagebetaling.

Protokolbemærkninger / FU
Flemming Løvenhardt trådte uden for døren under behandling af punktet.
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

5

Bilag 1 - Ydelsesstøtte gamle renoveringssager (omprioritering)

Afdelinger
1023
3039
3041
3046
3051
6071
6072
6074
6076
6079

Herlev Skole
Remisevænget Øst
Remisevænget Nord
Hammelstruphus
Østerhøj
Hørgården 1
Hørgården 2
Lønstrupgård
Bryggergården
Slotherrenshus

Ydelsesstøtte
M²
3.430,00
56.445,56
35.029,60
4.248,40
7.568,30
29.425,00
25.316,00
20.566,30
10.764,90
2.718,20
I alt

i 2017
12.694,20
3.645.000,00
1.961.000,00
57.953,32
53.502,07
1.360.924,00
919.857,00
678.991,41
522.000,00
82.000,00
9.293.922

Nedtrapning
5 kr.
12.694
282.228
175.148
21.242
37.842
147.125
126.580
102.832
53.825
13.591
973.107

9 Kr.
12.694
508.010
315.266
38.236
68.115
264.825
227.844
185.097
96.884
24.464

Lejestigning i %

Stigning pr. måned

5 kr.
0,31%
0,71%
0,74%
0,50%
0,46%
0,60%
0,49%
0,56%
0,39%
0,56%

5 kr.
3,70
39,10
36,98
32,15
36,58
40,93
34,50
35,32
34,22
42,21

9 Kr.
0,31%
1,28%
1,33%
0,89%
0,83%
1,08%
0,89%
1,00%
0,69%
1,00%

9 Kr.
3,70
70,38
66,57
57,86
65,85
73,68
62,09
63,57
61,59
75,98

1.741.435

1023 Herlev Skole og 3051 Østerhøj er ikke omprioriteringssager, de har fået tildelt ydelsesstøtte, fordi det ikke har været muligt at optage støttet lån.
Leje pr. måned er beregnet på den højeste af de tre typiske lejemål, som vises i budgetfolderen og på lejen i 2018.
Nedtrapningen er indregnet med start i 2019.

Stigning i alt - 5 kr.
%
0,31%
9,15%
8,25%
1,36%
0,66%
5,57%
3,59%
3,67%
3,74%
3,37%

År
1
13
11
3
1
9
7
7
10
7

Stigning i alt - 9 kr.
%
0,31%
9,15%
8,25%
1,36%
0,66%
5,57%
3,59%
3,67%
3,74%
3,37%

År
1
7
6
2
1
5
4
4
5
3

Lejegrundlag
4.052.525
39.824.673
23.765.192
4.273.453
8.164.912
24.441.129
25.637.348
18.505.601
13.958.147
2.436.245
165.059.225

Leje pr. måned
8.002
5.517
5.018
6.467
7.893
6.800
6.987
6.356
8.873
7.566

Dispositionsfondslån
Afdeling
Driftsstøttelån
1032 Taastrup Torv,
plejeboliger

Lånebeskrivelse

Saldo 31.12.2017

Afviklingsplan
Ja/nej
Bemærkning

Disp. fond lån driftsstøtte 2016-2021

D

714132

100.000,00

Ja

1041 Toftegård, tagboliger

Disp. fond lån driftsstøtte 2015-2021

D

714141

336.684,28

Nej

3034 Vestergården 1
3069 Solsikken
6068 Australiensvej

Disp. fond lån driftslån 3034
Disp. fond lån driftsudgifter 3069
Disp. fond lån underskud 2008-10 6068

D
D
D

714334
714369
714668

822.626,00
216.427,00
559.472,96

JA
Ja
Ja

6086 Kronprinsessegade

Disp.fond lån oprettelse 6086

D

714686

263.188,33

Ja

6093 Bogfinkevej

Disp. fond lån driftsstøtte 6093

D

714693

277.335,23

Nej

6095 Arbejderboligerne
6080 Apostelgården

Disp. fond lån driftsstøtte 6095
Disp. fond lån driftsstøtte 6080

D
D

714695
714180

467.660,09
480.000,00

Ja
Nej

3067 Jægerbo
6092 Dannebrogsgade

Disp. fond driftslån 2016-18 3067
Disp. fond lån driftsstøtte 6092

D
D

714367
714692

102.000,00
25.273,95

Ja
Ja

6094 Blækhuset

Disp. fond lån driftsstøtte 6094

D

714694

112.600,00

Ja

Disp.fond lån køkken og bad 6061

F

714161

5.000.000,00

Ja

6062 Valby
6082 Porthuset

Disp. fond lån facader og tagb. 6062
Disp.fond lån genopretning 6082

F
F

714162
714182

370.274,69
700.000,00

Ja
Ja

3055 Dyvekevænget

Disp. fond lån elevator og mobilsug 3055

F

714255

476.242,05

3058 Prangerhuset
3058 Prangerhuset
6062 Valby

Disp. fond lån gårdanlæg 3058
Disp. fond lån altaner 3058
Disp. fond lån badeværelser 6062

F
F
F

714358
714158
714362

289.519,24
1.728.500,00
212.924,00

Forbedringslån
6061 Hvidbjergvej

Ja
Ja
Ja

Iflg. Indstilling skal det afvikles med evt. overskud samt
amortationsplan i 2016 (6 år a´100.000 kr.) - der er tre
forslag om afvikling som afklares i 2018.
Iflg. Indstilling skal det afvikles med evt. overskud samt
amortationsplan i 2016 (6 år a´ 370.000 kr.) - Det er aftalt
afviklingsplan skal laves i 2022
Afvikles fra 2018 over fem år, rentefrit.
Afvikles o. 30 år, 3,67% ydelse
Jf. indstilling underskudsgaranti. Lånet afvikles med 63.000
fra 2013 + evt. overskud
Afdragsfrit de første 9 år - herefter afdrages kr. 23.000
indtil udløb (forventet 2028)
Afviklingsplan skal forhandles i 2018 med virkning fra
2019.
Afvikles o. 30 år med 3% i rente. Start i 2004
rente/afdragsfrit 50 år - Afviklingsplan skal forhandles i
2018 med virkning fra 2019.
Afvikles fra 2020-2022
Afviklingsplan skal forhandles i 2018 med virkning fra
2019.
Afvikles over 5 år, rentefrit fra 2019.

Afvikles over 42 år rentefrit fra 2018. Trappeløsning med
1% i stigning over fire år.
Afvikles rentefrit over 30 år fra 2018.
rente/afdragsfrit 50 år afviklingsplan i 2018 med virkning
fra 2019.
Afvikles når økonomien tillader det. afviklingsplan i 2018
med virkning fra 2019.
Afvikles o. 30 år, 3,67% ydelse
Afvikles o. 30 år,
Afvikles rentefrit over 30 år fra 2018.

Dispositionsfondslån
Afdeling
6062 Valby
6062 Valby

Lånebeskrivelse
Disp. fond lån køkken m.v. etape 3 6062
Disp. fond lån div. arbejder 6062

F
F

Saldo 31.12.2017
714462
211.602,84
714562
5.000.000,00

Underskudslån
6096 Ved Krattet

Disp. fond lån underskudsdækning 6096

U

714696

896.714,36

Nej

6097 Ellehjørnet

Disp. fond lån underskudsdækning 6097

U

714697

778.300,62

Nej

Disp. fond lån mellemfinansiering 1012

M

714112

5.000.000,00

Mellemfinansieringslån
1012 Herlevgårdsvej

I alt

24.427.345,64

Afviklingsplan
Ja/nej
Bemærkning
Ja
Afvikles rentefrit over 30 år fra 2018.
Ja
Afvikles rentefrit over 30 år fra 2018.

Ja

Underskudsdækning -ingen plan (tilskud som følge af
huslejefastsættelse)
Underskudsdækning -ingen plan (tilskud som følge af
huslejefastsættelse)

Midlertidig delfinansiering af byggesag - afventer endelig
låneoptagelse

PUNKT 6 Indstilling – Ejendomsskattesager (B) FORTROLIG

PUNKT 7 Indstilling – BL-valg 2018 (B)

BL-valg 2018 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Forretningsudvalget den 1. marts 2018
- 2. marts 2018 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til opstilling af kandidater til kredsvalg i BL.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
at 3B’s opstilling til kredsvalg i BL’s 1., 2. og 9. kreds samt til BL’s bestyrelse for §14, stk. 2
besluttes.

1.

Problemstilling
3B har tradition for at være aktive i kredsarbejdet i BL.
I BL’s 1. kreds er Steffen Morild og Morten Boje pt. medlemmer af kredsrepræsentantskabet.
Flemming Løvenhardt er valgt som suppleant.
I BL’s 2. kreds som dækker Egedalsvænge er 3B pt. ikke repræsenteret. Jens Wenzel Andreasen
har tidligere siddet som medlem af kredsrepræsentantskabet i 2. kreds.
I BL’s 9. kreds er Iris Gausbo pt. medlem af kredsrepræsentantskabet og formand i BL’ s 9. kreds,
og i den egenskab også medlem af BL’s bestyrelse. Susanne Andersen fra Hjortegården er medlem af kredsrepræsentantskabet i BL’s 9. kreds.
BL’s bestyrelse består af formand, næstformand, formænd og næstformænd for kredsene samt §
14, stk. 2-medlemmer, der udgør fem medlemmer og to suppleanter, der vælges af og blandt de
medlemsorganisationer, der består af mere end 10.000 lejemålsenheder eller har igangværende
aftaler om driftsadministration af mere end 10.000 lejemålsenheder. 3B er berettiget til at være
med ved valg til § 14, stk. 2-medlemmer. De fem nuværende § 14, stk. 2-medlemmer er pt. Michael Demsitz (Boligkontoret Danmark), Christian Høgsbro (AAB), Niels Olsen (DAB), Jens Elmelund
(KAB) og Bjarne Larsson (fsb).
BL afholder i april 2018 følgende valgmøder med relevans for 3B:


1. kreds: Onsdag den 11. april kl. 19 (Tivoli Hotel & Congress Center)



2. kreds: Tirsdag den 3. april kl. 19 (Comwell Roskilde)



9. kreds: Onsdag den 4. april kl. 19 (IDA Mødecenter)
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§14, stk. 2: Tirsdag den 24. april kl. 17 (BL)

Informationsbreve om valgmøderne er vedlagt som bilag 1-4.

Løsning
Valg i 1., 2. og 9. kreds
Alle opstillede kandidater skal godkendes af den pågældende boligorganisation. Der kan løbende
indsendes opstillede kandidater elektronisk til BL eller opstilles kandidater på selve valgmødet. For
at figurere på de trykte stemmesedler skal opstillede kandidater sendes til BL senest syv dage før
valget. Kandidater kan opstilles som kredsformand, kredsnæstformand, repræsentant, suppleant
eller til flere af disse. Opstillingsblanket er vedlagt som bilag 5.
For BL’s 1. kreds er der udarbejdet en valgmodel (fredsvalgmodellen), der af BL foreslås anvendt
til kredsvalget. Ved modellen fordeles to repræsentanter ud af 22 til 3B. Derudover kan 3B opstille
op til to suppleanter for de to repræsentanter. Udover de to repræsentanter har 3B mulighed for en
ekstra repræsentant, hvis der vælges en formand eller næstformand fra 3B. Valgmodellen skal
sikre en bred repræsentation i kredsen. Valgmodellen er vedlagt som bilag 6.
For BL’s 2. og 9. kreds er der ikke udarbejdet en valgmodel. Her vælges repræsentantskabet af de
fremmødte delegerede.
Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter til de enkelte kredse er personer som på
kredsmødet er foreslået af 3B, og som er tilknyttet 3B enten som organisationsbestyrelsesmedlem,
ansat, medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller medlem af 3B’s repræsentantskab.
3B har 30 delegerede i 1. kreds, 4 delegerede i 2. kreds og 18 delegerede i 9. kreds.
Udover valg af kandidater kan udsendelse af invitationer til valgmøderne samt den praktiske afholdelse af disse drøftes. Administrationen vil sende invitationer til kredsvalgsmøderne til afdelingsbestyrelserne og bede om tilbagemelding om deltagelse.
§ 14, stk. 2-medlemmer af BL’s bestyrelse
Valget af de fem medlemmer og to suppleanter til BL’s bestyrelse som § 14, stk. 2-medlemmer
finder sted på et fællesmøde den 24. april 2018, hvor 3B har én stemme. Organisationsbestyrelsen
udpeger selv sin repræsentant.
Valgbare er personer som er tilknyttet 3B enten som organisationsbestyrelsesmedlem, som ansat,
som medlem af en afdelingsbestyrelse eller som medlem af 3B’s repræsentantskab.
Der skal tages stilling til 3B’s repræsentant på fællesmødet samt repræsentantens mandat.
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Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil koordinere indmelding af kandidater til kredsvalgene ud fra organisationsbestyrelsens beslutning. Herunder vil administrationen sende invitationer til kredsvalgsmøderne til
afdelingsbestyrelserne og bede om tilbagemelding om deltagelse.
Fællesmødet om § 14, stk. 2 vil blive håndteret som det besluttes af organisationsbestyrelsen.

Bilag
1. 1. kreds – Informationsbrev om kredsvalg den 11. april 2018.
2. 2. kreds – Informationsbrev om kredsvalg den 3. april 2018.
3. 9. kreds – Informationsbrev om kredsvalg den 4. april 2018.
4. Indkaldelse valgmøde § 14 stk. 2 – 2018.
5. Kandidatopstillingsskema – BL kredsvalg 2018.
6. BL’s 1. kreds – valgmodel 2018.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk

18. januar 2018

Til boligorganisationerne i 1. kreds

Indkaldelse og information om valg til BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredse
Så nærmer tiden sig igen for valg til BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredsene.
Der afholdes valgmøde i 1. kreds

Onsdag den 11. april 2018, kl. 19.00
på
TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER
Arni Magnussons Gade 2 - 4
1577 København V
Dagsorden, forretningsorden, adgangskort m.m. vil blive udsendt senere.
Kommunikationen mellem boligorganisationerne og BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredse
er af meget stor betydning for udviklingen i den almene boligsektor. Boligorganisationerne opfordres derfor til at opstille kandidater, som vil have mulighed for at fungere som sådanne bindeled.
Kandidater skal desuden opfylde kravene i BLs vedtægter § 7 stk. 10:
Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter er personer som på kredsmødet er foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem,
som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betingelse for valgbarhed, at
vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indforstået med at modtage valg.
I BL’s 1. kreds er der af kredsrepræsentantskabet vedtaget en særlig valgmodel, som vedlægges.
I år er der oprettet en særlig hjemmeside, www.kredsvalg.dk, hvor man kan læse mere om valgene. Her bliver alle dagsordener, forretningsordener, kandidatopstillinger og valgresultater løbende offentliggjort.
På hjemmesiden kan man også læse mere om BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredsene.
Man kan desuden læse og downloade BLs vedtægter, medlemsstatistik, målsætningsprogram og
handlingsplan.
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Opstilling af kandidater i kredsene:
Der kan opstilles kandidater til formand, næstformand, repræsentanter og suppleanter på to
forskellige måder:
1)

2)

På www.kredsvalg.dk kan kandidater og boligorganisationer downloade og udfylde en
opstillingsblanket, som skal indsendes elektronisk sammen med et foto af kandidaten til
BL på denne mailadresse: kredsvalg@bl.dk


Opstillingen indsendes som vedhæftet word-dokument.



Et vellignende pasfoto i sort-hvid indsendes som jpg-fil i en god opløsning.



Boligorganisationen skal godkende opstillingen før indsendelse til BL. En opstilling
uden godkendelse vil blive returneret til boligorganisationen. Alle opstillinger bliver løbende offentliggjort på www.kredsvalg.dk, når de er godkendt af boligorganisationen.



Af hensyn til den særlige valgmodel skal opfordres til løbende indsendelser til
hjemmesiden. Indstillinger i overensstemmelse med kredsvalgmodellen bedes foretaget senest 7 dage før valgmødet, således at kandidaternes navn og boligorganisation kan skrives på de fortrykte stemmesedler.

Der kan desuden opstilles kandidater på selve valgmødet. Det kan ske helt frem til afstemningen. De kredsvalgdelegerede skal selv skrive kandidatens navn på stemmesedlen efter dirigentens vejledning.

Stemmeret og adgangskort
Boligorganisationerne udpeger egne kredsvalgdelegerede, som har stemmeret på valgmødet.
Det fremgår af BLs medlemsstatistik, hvor mange kredsvalgdelegerede den enkelte boligorganisation råder over.
Boligorganisationerne modtager adgangskort fra BL til de kredsvalgdelegerede sammen med
valgmødets dagsorden og forretningsorden. Boligorganisationerne udleverer selv adgangskortene til de kredsvalgdelegerede.
Den enkelte kredsvalgdelegerede får udleveret stemmesedler ved aflevering af det udfyldte adgangskort på valgmødet.

Venlig hilsen

Annesophie Hansen
Kredskonsulent

Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk

18. januar 2018

Til boligorganisationerne i 2. kreds

Indkaldelse og information om valg til BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredse
Så nærmer tiden sig igen for valg til BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredsene.
Der afholdes valgmøde i 2. kreds

Tirsdag den 3. april 2018, kl. 19.00
på
Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Dagsorden, forretningsorden, adgangskort m.m. vil blive udsendt i begyndelsen af marts 2018.
Kommunikationen mellem boligorganisationerne og BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredse
er af meget stor betydning for udviklingen i den almene boligsektor. Boligorganisationerne opfordres derfor til at opstille kandidater, som vil have mulighed for at fungere som sådanne bindeled.
Kandidater skal desuden opfylde kravene i BLs vedtægter § 7 stk. 10:
Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter er personer som på kredsmødet er foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem,
som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betingelse for valgbarhed, at
vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indforstået med at modtage valg.
I år er der oprettet en særlig hjemmeside, www.kredsvalg.dk, hvor man kan læse mere om valgene. Her bliver alle dagsordener, forretningsordener, kandidatopstillinger og valgresultater løbende offentliggjort.
På hjemmesiden kan man også læse mere om BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredsene.
Man kan desuden læse og downloade BLs vedtægter, medlemsstatistik, målsætningsprogram og
handlingsplan.
Opstilling af kandidater i kredsene:
Der kan opstilles kandidater til formand, næstformand, repræsentanter og suppleanter på to
forskellige måder:
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1)

2)

På www.kredsvalg.dk kan kandidater og boligorganisationer downloade og udfylde en
opstillingsblanket, som skal indsendes elektronisk sammen med et foto af kandidaten til
BL på denne mailadresse: kredsvalg@bl.dk


Opstillingen indsendes som vedhæftet word-dokument.



Et vellignende pasfoto i sort-hvid indsendes som jpg-fil i en god opløsning.



Boligorganisationen skal godkende opstillingen før indsendelse til BL. En opstilling
uden godkendelse vil blive returneret til boligorganisationen.



Der er ingen tidsfrist for indsendelse af opstillinger på denne måde. Alle opstillinger bliver løbende offentliggjort på www.kredsvalg.dk, når de er godkendt af boligorganisationen.



Hvis en opstilling er modtaget i BL senest 7 dage før valgmødet, bliver kandidatens navn og boligorganisation også skrevet på de fortrykte stemmesedler til valget.



Der skal opfordres til tidlig indsendelse af hensyn til de kredsvalgdelegeredes
muligheder for at få information om kandidaterne før valgmødet.

Der kan desuden opstilles kandidater på selve valgmødet. Det kan ske helt frem til afstemningen. De kredsvalgdelegerede skal selv skrive kandidatens navn på stemmesedlen efter dirigentens vejledning.

Stemmeret og adgangskort:
Boligorganisationerne udpeger egne kredsvalgdelegerede, som har stemmeret på valgmødet.
Det fremgår af BLs medlemsstatistik, hvor mange kredsvalgdelegerede den enkelte boligorganisation råder over.
Boligorganisationerne modtager adgangskort fra BL til de kredsvalgdelegerede sammen med
valgmødets dagsorden og forretningsorden. Boligorganisationerne udleverer selv adgangskortene til de kredsvalgdelegerede.
Den enkelte kredsvalgdelegerede får udleveret stemmesedler ved aflevering af det udfyldte adgangskort på valgmødet.
Venlig hilsen

Christina Krog
Kredskonsulent

Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk

18. januar 2018

Til boligorganisationerne i 9. kreds

Indkaldelse og information om valg til BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredse
Så nærmer tiden sig igen for valg til BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredsene.
Der afholdes valgmøde i 9. kreds

Onsdag den 4. april 2018, kl. 19.00
på
IDA Ingeniørforeningens Mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.
Dagsorden, forretningsorden, adgangskort m.m. vil blive udsendt i begyndelsen af marts 2018.
Kommunikationen mellem boligorganisationerne og BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredse
er af meget stor betydning for udviklingen i den almene boligsektor. Boligorganisationerne opfordres derfor til at opstille kandidater, som vil have mulighed for at fungere som sådanne bindeled.
Kandidater skal desuden opfylde kravene i BLs vedtægter § 7 stk. 10:
Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter er personer som på kredsmødet er foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem,
som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betingelse for valgbarhed, at
vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indforstået med at modtage valg.
I år er der oprettet en særlig hjemmeside, www.kredsvalg.dk, hvor man kan læse mere om valgene. Her bliver alle dagsordener, forretningsordener, kandidatopstillinger og valgresultater løbende offentliggjort.
På hjemmesiden kan man også læse mere om BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredsene.
Man kan desuden læse og downloade BLs vedtægter, medlemsstatistik, målsætningsprogram og
handlingsplan.
Opstilling af kandidater i kredsene:
Der kan opstilles kandidater til formand, næstformand, repræsentanter og suppleanter på to
forskellige måder:
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1)

2)

På www.kredsvalg.dk kan kandidater og boligorganisationer downloade og udfylde en
opstillingsblanket, som skal indsendes elektronisk sammen med et foto af kandidaten til
BL på denne mailadresse: kredsvalg@bl.dk


Opstillingen indsendes som vedhæftet word-dokument.



Et vellignende pasfoto i sort-hvid indsendes som jpg-fil i en god opløsning.



Boligorganisationen skal godkende opstillingen før indsendelse til BL. En opstilling
uden godkendelse vil blive returneret til boligorganisationen.



Der er ingen tidsfrist for indsendelse af opstillinger på denne måde. Alle opstillinger bliver løbende offentliggjort på www.kredsvalg.dk, når de er godkendt af boligorganisationen.



Hvis en opstilling er modtaget i BL senest 7 dage før valgmødet, bliver kandidatens navn og boligorganisation også skrevet på de fortrykte stemmesedler til valget.



Der skal opfordres til tidlig indsendelse af hensyn til de kredsvalgdelegeredes
muligheder for at få information om kandidaterne før valgmødet.

Der kan desuden opstilles kandidater på selve valgmødet. Det kan ske helt frem til afstemningen. De kredsvalgdelegerede skal selv skrive kandidatens navn på stemmesedlen efter dirigentens vejledning.

Stemmeret og adgangskort:
Boligorganisationerne udpeger egne kredsvalgdelegerede, som har stemmeret på valgmødet.
Det fremgår af BLs medlemsstatistik, hvor mange kredsvalgdelegerede den enkelte boligorganisation råder over.
Boligorganisationerne modtager adgangskort fra BL til de kredsvalgdelegerede sammen med
valgmødets dagsorden og forretningsorden. Boligorganisationerne udleverer selv adgangskortene til de kredsvalgdelegerede.
Den enkelte kredsvalgdelegerede får udleveret stemmesedler ved aflevering af det udfyldte adgangskort på valgmødet.
Venlig hilsen

Christina Krog
Kredskonsulent

Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk

Kandidatopstilling til Kredsvalg 2018
Ved opstilling af kandidater skal vi bede om følgende:



At det tydeligt fremgår, om kandidaten opstiller som kredsformand / kredsnæstformand / repræsentant / suppleant eller til flere af posterne
Der indsendes et nyere digitalt pasfoto i sort-hvid, som jpg-fil i en god opløsning

For nye kandidater skal nedenstående udfyldes.


Kandidatens fulde navn, adresse, telefonnr., mobilnr. samt e-mail. Disse oplysninger er til internt
brug, og kun kandidatens navn vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Kreds nr.:
Kandidatens navn:
Jeg genopstiller og mine kontaktoplysninger fra 2016 kan genbruges. (sæt X)

Adresse:

Telefon og mobilnr.:
Email:
Opstillet af:
(stempel fra boligorganisation)

☐

Jeg er VALGT i boligorganisationen

☐

Jeg er ANSAT i boligorganisationen

Egen bopælskommune:

Opstiller som:
☐

Kredsformand

☐

Kredsnæstformand
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☐

Repræsentant

☐

Suppleant

Motivation: Hvorfor opstiller du som kandidat, herunder dine kompetencer. (max 500 bogstaver):

Bestyrelses- og tillidsposter (max 500 bogstaver):

Opstillingen skal godkendes af Boligorganisationen, som sender skema og foto til denne mailadresse: kredsvalg@bl.dk

Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk

Den 18. januar 2018

Valgmodel for BL’s 1. kreds ved kredsvalgmøde i året 2018
Den 11. april 2018 afholdes der kredsvalgmøde for at vælge et nyt repræsentantskab på 22
medlemmer (inkl. formand og næstformand) i BL’s 1. kreds.
Valgmødet finder sted på Tivoli Congress Hotel, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V,
Kl. 19.00. Der vil blive udsendt særskilt mødeindkaldelse.
Det foreslås, at kredsvalget gennemføres efter fredsvalgmodellen, idet bemærkes at valg af
formand og næstformand, som jo vælges ved særskilt valg, udgår af fordelingen. Dette giver
følgende sammensætning af det nye kredsrepræsentantskab på 22 medlemmer:
Formand

1 repræsentant

Næstformand

1 repræsentant

Valggruppe København omfattende:
AAB
Lejerbo, København
AKB, København
VIBO
FSB
Boligforeningen 3 B
SAB

3
2
2
2
3
2
2

Valggruppe Frederiksberg omfattende:
Lejerbo, Frederiksberg og Frederiksberg
Forenede Boligselskaber

2 repræsentanter

Valggruppe øvrige boligorganisationer omfattende:
Øvrige boligorganisationer på Frederiksberg og i København

2 repræsentanter

repræsentanter
repræsentanter
repræsentanter
repræsentanter
repræsentanter
repræsentanter
repræsentanter

Forslaget skal betragtes som et forsøg på at sikre en bred repræsentation og bygger på følgende forudsætninger:


En boligorganisation kan maksimalt besætte 3 pladser i repræsentantskabet.



Formand og næstformand vælges ved direkte valg og indgår derfor ikke i repræsentationen fra den boligorganisation, som vedkommende repræsenterer.
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Fordelingen foretages på baggrund af det antal lejemål, som organisationerne administrerer.



Valghandlingen på selve valgmødet vil ifølge den kommende forretningsorden for valgmødet, blive foreslået gennemført således at
-



første valghandling er valg af formand
anden valghandling er valg af næstformand
tredje valghandling vil være valg blandt de kandidater, som boligorganisationerne har indstillet på forhånd i henhold til valgmodellen.

Hvis der efter den ordinære valghandling ikke er valgt de 22 repræsentanter, vil der ved
frit valg blandt de kandidater, der opstiller på mødet, blive foretaget valg. Kandidater
som opstilles på mødet, skal være i besiddelse af nødvendig anbefaling fra egen boligorganisation til valg, idet det jf. BL’s vedtægter § 10, stk. 7 kun er personer, som er foreslået af det medlem, hvor vedkommende er tilknyttet som valgt eller ansat, der er valgbare. Organisationerne opfordres derfor til at udpege personer, der i givet fald kan opstille på mødet.

Der kan desuden vælges 2 suppleanter for hver boligorganisation, der får valgt repræsentanter.
Suppleanterne er herefter personlige suppleanter for repræsentanterne for den pågældende boligorganisation.
I hver valggruppe vælges max. 2 repræsentanter samt personlige suppleanter for disse. Der kan
træffes aftale om at foreslå en suppleant fra en anden boligorganisation, eller at en suppleant
kan være suppleant for flere repræsentanter.
Suppleanter indbydes til møder i kredsrepræsentantskabet, dog uden stemmeret.

PUNKT 8 Indstilling – Indsatser til styring af renoveringssager (B)

Indsatser til styring af renoveringssager (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Byggeudvalget den 28. november 2017
- 20. februar 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til anbefalinger fra opgavegruppen ’Styring af renoveringssager’ som opsamling på opgavegruppens arbejde.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at anbefalinger fra opgavegruppen ’Styring af renoveringssager’ godkendes jf. ’løsning’ og
opgavegruppen herefter er afsluttet.

2.

at det tages til efterretning at en del af opgavegruppens anbefalinger om evaluering af renoveringssager er indarbejdet i spørgeguiden til byggesager i forbindelse med målsætningen under den strategiske handleplan ’Fremtidens byggesager i 3B’ om beboernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet.

Problemstilling
Opgavegruppen ’Styring af renoveringssager’ har siden efteråret 2016 arbejdet med følgende to
opgaver:
1. Følge og kommentere arbejdet med at styrke styringen af 3B’s renoveringssager, fx bedre
økonomistyring, aftaler med entreprenører og rådgivere samt projektopfølgning. Punktet er
ikke uddybet nærmere i nærværende indstilling, da der pågår proces i administrationen om
udvikling og implementering af bedre styringsredskaber og arbejdsgange (fx sagsstyringmodul, budgetopfølgningsmodel, risikostyring og controlling, procesplanlægning, kontraktstyring
mv.). Opgavegruppen har derfor fokuseret på det følgende punkt.
2. Finde løsninger på, hvordan beboere og afdelingsbestyrelser kan opleve bedre renoveringssager, herunder hvordan beboere og afdelingsbestyrelser oplever, at de bliver bedre informeret og inddraget i renoveringssagerne – og får en indsigt i og forståelse for, at der i renoveringssager ofte opstår uventede problemer, som man skal løse i fællesskab.

Løsning
Opgavegruppen har afsluttet sit arbejde efter seks afholdte møder. Opgavegruppen har bestået af
organisationsbestyrelses medlemmer og beboere fra afdelingerne Hjortegården, Måløv Park, Val-
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muen, Remisevænget Øst, Teglværkshaven og Lønstrupgård. Opgavegruppen har desuden præsenteret deres arbejde for Byggeudvalg og beboere fra afdeling Stubmøllevej.
Opgavegruppens arbejde er samlet i nedenstående seks anbefalede indsatser i prioriteret rækkefølge, og som har til formål at forbedre kommunikationen i 3B’s renoveringssager (se også bilag 1).
Indsatser
1. prioritet – Renoveringssagens roller, ansvar og proces mv. (Etape 1)
 Kursus for afdelingsbestyrelser:
Kursus med introduktion til renoveringssager, der klæder afdelingsbestyrelsen på i forhold
til byggesagen med udgangspunkt i Byggepixien (se nedenfor), herunder proces, roller, organisering mv.


Kursus for rådgivere/entreprenører:
Der skal udvikles et værktøj, der kan klæde rådgivere og entreprenører på, så de får forståelse for, hvor stort et indgreb en renoveringssag er i beboernes hverdag.



Beboerpixi:
Beboerpixi, der introducerer beboerne til mulighederne i en renoveringssag, fx:
o Hvad er den typiske proces og de typiske roller i en renoveringssag?
o Hvad er der af muligheder og ansvar mv. i en renoveringssag?
o Hvordan står du som beboer i forhold til forsikringer?
o Hvad vil det sige at være renoveringssags-ambassadør?



Byggepixi:
3B’s nuværende Byggepixi (byggepixen) er et værktøj til at give afdelingsbestyrelsen indblik i renoveringssagsprocessen. Opgavegruppen foreslår, at byggepixien revideres, så den
giver et endnu klarere billede af byggeprocessen. Byggepixien skal give indblik i renoveringssagens faser, roller og ansvar – særligt med fokus på, hvor afdelingsbestyrelsen/byggeudvalget kan gøre en forskel.

2. prioritet – Kommunikationsplan (Etape 2)
Skabelon og arbejdsgang for en kommunikationsplan, der sikrer, at der er taget stilling til de vigtigste emner og udfordringer i forhold til kommunikationen i den konkrete renoveringssag.
3. prioritet – Projekt og økonomioverblik til afdelingsbestyrelsen (Etape 3)
Værktøj der på overskuelig vis giver afdelingsbestyrelsen/afdelingens byggeudvalg overblik over
byggeprojektets udvikling og udfordringer samt økonomi og nøgletal.
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4. prioritet – Evaluering (Etape 4)
Afdelingsbestyrelsen og projektgruppen skal klædes bedre på i forhold til renoveringssagens mål
om at skabe en bedre bolig og et bedre boligområde ved systematisk evaluering med fokus på:


Evaluering ved opstart og afslutning med fokus hvad beboerne fx synes om deres faciliteter, og hvordan de bruger dem før og efter renoveringssagen, om renoveringssagens projekter har forbedret deres hverdag mv.



Evaluering undervejs i processen med fokus på om beboerne får den information de har
brug for, om projektet er på rette vej mv.

5. prioritet - Grafiske skabeloner (Etape 5)
Udvikling af grafiske skabeloner til en del standardsituationer, som de fleste byggerier skal igennem for blandt andet at sikre:


At komplekse informationer, fx økonomi i forbindelse med fysiske helhedsplaner, kan kommunikeres klart og tydeligt.



At der ikke skal bruges resurser på at udvikle nye skabeloner til hver enkelt renoveringssag.



At sprog er enkelt og understøttet af billeder og grafik.

6. prioritet – Eventskabeloner (Etape 6)
Der bør laves et idékatalog om events under en renoveringssag, så projektgruppen kan planlægge
events, der understøtter kommunikationsplanen og målrettes projekter og udfordringer i renoveringssagen.
I forlængelse af opgavegruppens arbejde og i overensstemmelse med 3B – Sammen mod 2020
foreslår Opgavegruppen at udføre de seks indsatser, der er blevet anbefalet af opgavegruppen.
Indsatserne skal deles op i etaper for at sikre, at der er de nødvendige resurser til at udvikle og
implementere de enkelte indsatser.
Opgavegruppen anbefaler, at der tages udgangspunkt i opgavegruppens prioritering af indsatserne, dog med forbehold for, at der kan komme justeringer i prioriteringerne undervejs, hvis det vurderes, at en af indsatserne hænger sammen med andre projekter. For eksempel er der igangsat
arbejde med evaluering af renoveringssager i form af en spørgeguide til byggesager i forlængelse
af målsætningen under den strategiske handleplan ’Fremtidens byggesager i 3B” om, at beboernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet stiger. Spørgeguiden er vedlagt som bilag 2.
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Rejseholdskonceptet
Opgavegruppen anbefaler, at indsatserne forankres i det nuværende ’Rejseholdet’, der aktuelt
håndterer beboerkoordinering mv. i forbindelse med den fysiske helhedsplan i Hjortegården, og
parallelt hermed arbejder på udvikling af et beboerkoordineringskoncept, som kan anvendes på
kommende renoveringssager. Rejseholdet peger på behov for indsats på mange af de samme
områder, som opgavegruppen har fremhævet og den overordnede fællesnævner er udvikling af
bedre kommunikationsredskaber.
Baggrunden for etableringen af rejseholdet er at udvikle et beboerkoordineringskoncept, som er
socialt forankret. Visionen for konceptet er, at boligafdelingerne står socialt stærkere og fysisk
sundere efter en gennemført renoveringssag (fysisk helhedsplan). Det skal ske ved at sammentænke indsatsen – den fysiske og sociale, så der oparbejdes et socialt beredskab med afsæt i de
konkrete renoveringssager, som rækker længere end den enkelte renoveringssag og dermed kan
imødegå afdelingernes sociale udfordringer med et større perspektiv og med langt højere effekt.
Proces
I første omgang foreslår administrationen, at der nedsættes en projektgruppe forankret i Rejseholdet, der kan planlægge og udvikle en proces for gennemførelse af indsatserne.
Det er tanken at der på sigt tilknyttes eksterne rådgivere til udviklingen af værktøjer og koncepter.
Dette arbejde vil blive samlet i en indstilling til organisationsbestyrelsen i foråret 2018 om gennemførelse af etape 1.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte arbejdet
med en proces for gennemførelse af opgavegruppens anbefalinger. Opgavegruppen er herved
afsluttet.

Bilag
1. Opsamling af opgavegruppen Styring af renoveringssagers arbejde.
2. Spørgeguide til evaluering af byggesager.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
4

Til behandling i organisationsbestyrelsen skal det tydeliggøres, at der allerede arbejdes med at
udvikle en række tiltag i administrationen i forhold til opgavegruppens første opgave og at opgavegruppen derfor har fokuseret på gruppens anden opgave. Derudover skal det i indstillingen præciseres, at det er opgavegruppen der anbefaler løsningerne.

5

BEDRE KOMMUNIKATION I BYGGESAGER
– ANBEFALINGER FRA OPGAVEGRUPPEN STYRING AF BYGGESAGER
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INDHOLD

INDHOLD
INTRO

s. 3

Opgavegruppens anbefalinger er opdelt i tre dele:

6 FORSLAG TIL BEDRE KOMMUNIKATION

s. 4

•

KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER

•

•

•

6 forslag til bedre kommunikation er opgavegruppens
generelle råd til, hvordan man får bedre kommunikation i
byggesager.
Kommunikationsværktøjer er de bestandige værktøjer,
som 3B udvikler for at styrke kommunikationen, fx grafiske
skabeloner.
Evalueringsværktøjer er de værktøjer, 3B kan udvikle til at
forstå, hvad beboere ønsker og efterspørger i løbet af
byggeriet, så de er optimalt forberedt på at overtage de
renoverede boliger og fællesarealer. Det giver også
mulighed for, at 3B ved, hvilken livskvalitetsforhøjelse, som
beboerne får ud af byggesagen.
Desuden er ‘Projektoversigten’ vedlagt som bilag.
Projektoversigten giver et overblik over de aktiviteter,
ressourcer og aktører, som indgår i en byggesag, samt
angiver de områder, hvor 3B aktuelt kan forbedre
kommunikationen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skabelon og arbejdsgang for kommunikationsplan
Grafiske skabeloner til beboerkommunikation
Beboerpixi
Revidering af Byggepixi
Introkursus til afdelingsbestyrelse
Kursus til rådgivere og entreprenører
Projektoverblik
Økonomioverblik
Eventskabelon
Andre anbefalinger til kommunikation fra
opgavegruppen

s. 6
s. 7
s. 10
s. 11
s. 12
s. 13
s. 14
s. 15
s. 16

EVALUERINGSVÆRKTØJER
1.
2.
3.
4.
5.

Hvornår og hvordan inddrager vi beboerne?
0-punktsmåling
Input til løsning
Løbende måling
Eftermåling

s. 18
s. 19
s. 20
s. 21
s. 22

BILAG – PROJEKTOVERSIGT

1.
2.

Intro til projektoversigt
3B’s byggekommunikation (projektoversigt)

s. 24
s. 25
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INTRO
Opgavegruppen er nedsat for at arbejde med styringen af 3B’s renoveringssager, så beboerne og afdelingsbestyrelser oplever et bedre
samarbejde, højere kvalitet, gennemførelse af aftalte planer og større budgetsikkerhed.
Opgavegruppen har siden januar 2017 arbejdet med følgende to opgaver, med hovedvægt på opgave 2:
1) Følge og kommentere arbejdet med at styrke styringen af 3B’s byggesager, fx bedre økonomistyring, aftaler med entreprenører og
rådgivere og projektopfølgning. Opgavegruppen har blandet drøftet følgende:
• Hvordan kan der stilles krav til overholdelse af varslinger, nøglehåndtering, aflåsning af døre, med videre til entreprenører i
kontrakterne, så 3B har mulighed for at sanktionere, hvis varslingerne ikke overholdes.
• Hvordan kan man i kontrakter og tilrettelæggelse af tidsplan indarbejde en kvalitetssikring af projektet i forhold til minimering af
gener for beboerne.
• Hvordan kan man mere aktivt arbejde med beboerambassadører i renoveringssagerne
• Mulighederne i at bruge Bestyrelsesweb og Beboerweb mere i renoveringsager
2) Finde løsninger på, hvordan beboere og afdelingsbestyrelser kan opleve bedre byggesager herunder hvordan beboere og
afdelingsbestyrelser oplever:
• at de bliver bedre informeret og inddraget i byggesagerne
• at de får en indsigt i og forståelse for, at der i renoveringssager ofte opstår uventede problemer, som man skal løse i fællesskab.
Opgavegruppens arbejde har primært handlet om, hvordan kommunikationen i en renoveringssag kan forbedres, samt hvordan
erfaringerne fra den enkelte sag kan genbruges i andre byggesager. Målet er, at 3B får bedre byggesagsprocesser med større tilfredshed
og livskvalitet for beboerne. Følgende sider opsummerer opgavegruppens konkrete anbefalinger til forbedring af kommunikation i
byggesager.
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6 FORSLAG TIL BEDRE KOMMUNIKATION
- opgavegruppens generelle råd til hvordan man får bedre kommunikation i byggesager.
1. Tilpas til forskellige behov blandt beboerne.
Kommunikationen ved byggesager i 3B skal særligt tage højde
for, at målgruppen (beboerne) kan have vidt forskellige behov og
roller i en byggesag:
• Nogle er med i afdelingsbestyrelsen
• Nogle har helt særlige behov, der skal indtænkes i
byggesagen
• Nogle vil kunne hjælpe byggeriet på vej ved at agere
ambassadører mellem beboere og projektgruppe.
2. Brug skabeloner.
Der er behov for kommunikations- og grafiske skabeloner, der
sætter en høj standard i forhold til tydelighed, fx:
•
En en-sides oversigt, der giver et overblik for afdelingsbestyrelser.
•
Store og tydelige varslingsopslag, der øger
informationsniveauet blandt beboerne.
3. Tilpas til afdelingen.
Kommunikationen skal tilpasses den enkelte afdeling og den
enkelte situation. Derfor skal projektgruppen selv sammensætte
brugen af skabeloner og afprøve, hvilke kanaler der fungerer
bedst

4. Få kommunikationen med i projektopdateringen.
Kommunikationen skal være en aktivitet på linje med
byggeprojektets øvrige poster, som projektlederen løbende
opdaterer i forhold til tid, kvalitet og økonomi.
Der skal i projektoversigten tilføjes en særskilt post med
kommunikation til beboerne, så alle i projektet kan se, hvordan
kommunikationen forløber.
5. Bliv klogere på beboernes livskvalitet.
Der ligger en oplagt mulighed i at systematisere evalueringen
omkring afdelingens faciliteter og beboernes oplevede
livskvalitet, så man før, under og efter byggesagen kan se, hvad
beboerne får ud af byggeriet. Det gør det også nemmere at
forventningsafstemme med beboerne.
6. Klæd afdelingsbestyrelsen bedre på.
Kommunikationen skal styrke afdelingsbestyrelsens forståelse
for og information omkring byggesagen, fx ved:
•
at afdelingsbestyrelsen introduceres bedre til byggesagens
forløb,
•
At afdelingsbestyrelsen får nemmere indsigt i projektets
løbende opdateringer.
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
- Hvilke skabeloner og arbejdsgange er der brug for
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
1. Skabelon og arbejdsgang for kommunikationsplan
Der skal udarbejdes en kommunikationsplan for hvert projekt i
indledningen af projektet. Skabelon og arbejdsgang for en
kommunikationsplan skal sikre, at der er taget stilling til de
vigtigste udfordringer ift. kommunikationen – fx særlige behov i
forbindelse med midlertidig flytning - og at der foreligger en
plan for, hvordan vi tackler de udfordringer.

Eksempler på spørgsmål:
-

Hvem er målgrupperne (fx almindelige beboere,
ambassadører, beboere med særlige behov)?

-

Hvilke kanaler når bedst ud til målgruppen?

-

Hvem udtaler sig om hvad under projektet?

-

Hvilke events skal vi afholde undervejs for at skabe en
god relation til beboerne?

-

Hvordan inddrager vi beboerne bedst i udviklingen af
projektet?

-

Hvad kan beboerne selv gøre?

-

Hvilke mål kan vi lægge for kommunikationen?

Hvornår: Indledende fase, opdateres for hver fase
Hvem: Projektleder + afdelingsbestyrelse/byggeudvalg
Hvorfor: Organiserer kommunikationen
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
2. Grafiske skabeloner til beboerkommunikation
Der skal udvikles grafiske skabeloner til en del
standardsituationer, som de fleste byggerier
skal igennem for at sikre:
•

At der er en god standard for
kommunikation i byggesager

•

At komplekse informationer, fx økonomi i
forbindelse med helhedsplaner, kan
kommunikeres klart og tydeligt

•

At der ikke skal bruges resurser på at
udvikle nye skabeloner til hver enkelt
byggesag.

Hvornår: Under hele byggeriet
Hvem: Alle kan benytte skabelonerne
Hvorfor: Giver kommunikationen
gennemslagskraft og tydelighed

Liste med ønskede skabeloner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varslinger
Nyhedsbrev
PowerPoint-præsentation
Økonomi og huslejeillustrationer
Breve til beboerne
Invitation til event
Opslag og sider på sociale medier
Wayfindingskilte
Infotavler
Sikkerhedstavle
Byggepladsskilt
Forbudsskilte
Påbudsskilte
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
2. Grafiske skabeloner til beboerkommunikation
To typer grafiske skabeloner - tilpasset situationen
I nogle situationer skal der kommunikeres klart og tydeligt
omkring farer, gener og omdirigeringer. I andre situationer skal vi
indbyde folk til at engagere sig i projektet. Kommunikationen skal
tilpasses til at kunne klare de to meget forskellige situationer.

SERVICEKOMMUNIKATION
Formål:
Indhold:
Målgruppe:

Vi kan med fordel udvikle to adskilte kommunikationslinjer
indenfor de grafiske skabeloner
Servicekommunikationen hjælper folk gennem byggeriet med
tydelig information om, hvordan man finder vej, varslinger og
manualer. Til servicekommunikationen kan vi udvikle en særskilt
visuel identitet, som folk ved altid handler om vigtige
informationer om byggeriet.

Funktion:
Værdier:
Grafik:

PROJEKTKOMMUNIKATION

Projektkommunikationslinjen kan derimod være en 3Bkommunikation, som omhandler fremtidens færdige projekt, fx i
forbindelse med større møder, fejring af milepæle.

Formål:
Indhold:

Hvornår: Under hele byggeriet

Værdier:
Grafik:

Hvem: Alle kan benytte skabelonerne
Hvorfor: Giver kommunikationen gennemslagskraft og
tydelighed

Hjælpe folk gennem
byggeriet
Hvad sker der lige nu?
Wayfinding, varslinger og
hjælp
Folk på stedet: Beboere,
og håndværkere
Få byggeriet til at glide
bedst muligt
Troværdig og klar
Maksimal synlighed

Målgruppe:
Funktion:

Engagere beboere
Fremtiden – vision, planer
og drømme
Beboere
Øge livskvaliteten og
merværdien af byggeriet
Engagerende
3B-identitet med nye
elementer
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
2. Grafiske skabeloner til beboerkommunikation
Eksempler på Service- og Projektkommunikation fra DTU
DTU gennemgår en massiv transformation og har udviklet et tosporet
kommunikationsprogram, der adskiller den daglige servicekommunikation og de
store visioner for byggeriet. Det giver bedre synlighed til begge.

SERVICEKOMMUNIKATION

PROJEKTKOMMUNIKATION
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
3. Beboerpixi - intro til byggesag for beboere
Det er vigtigt, at beboerne bliver klædt ordentligt på i forbindelse
med en byggesag. De skal kende deres rettigheder og pligter,
hvad de kan få indflydelse på, hvor kan de finde svar på deres
spørgsmål, mv.
Opgavegruppen foreslår derfor, at der udarbejdes en Beboerpixi,
der introducerer beboerne til mulighederne i en byggesag, fx:
•

Hvad er den typiske proces og de typiske roller i en
byggesag?

•

Hvad har vi af muligheder, ansvar, mv. i en byggesag?

•

Hvordan står du som beboer i forhold til forsikringer?

•

Hvad vil det sige at være byggesags-ambassadør?

•

Hvad er 3B’s politik for genhusning? (skal udarbejdes)

Eventuelt kan beboerpixien være digital, så den tilpasses den
enkelte byggesag med fx:
•

Hvor kan jeg finde information?

•

Hvem kan jeg kontakte om hvad?

•

Kan jeg blive genhuset?

Hvornår: Indledende fase
Hvem: Til beboerne
Hvorfor: Oplærer beboere i proces og roller
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
4. Revidering af Byggepixi

Det er nødvendigt at klæde afdelingsbestyrelsen/byggeudvalget
godt på i starten af en byggesag, så de kan fungere optimalt som
beboernes repræsentanter. De skal have indblik i byggesagens
faser, roller og ansvar – særligt med fokus på, hvor de kan gøre en
forskel.
3B’s byggepixi (Byggepixien) er et godt værktøj til at give
afdelingsbestyrelsen indblik i byggesagsprocessen, men
opgavegruppen foreslår at byggepixien revideres, så den giver et
endnu klarere billede af byggeprocessen.
•

Hvornår: Indledende fase

•

Hvem: Til afdelingsbestyrelse

•

Hvorfor: Introducerer afdelingsbestyrelsens medlemmer i
proces og roller
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
5. Introkursus til afdelingsbestyrelse
Alle afdelingsbestyrelser bør have en
standardiseret og afprøvet introduktion til
byggesager, der klæder dem på ift. byggesagen.
Her har vi brug for en kursusdag, hvor Byggepixien
indgår. Dagen skal give følgende indsigter:
• fordelene ved renovering (hvorfor gør vi det?)
• processen for et byggeri (hvornår og hvordan
gør vi det?)
• hvordan et byggeri er organiseret (hvem er hvem
i et byggeri?)
• afdelingsbestyrelsens og beboernes rolle (hvad
kan vi gøre?)
• byggeriets risici (hvad skal vi være
opmærksomme på?)
Hvornår: Indledende fase
Hvem: Til afdelingsbestyrelse
Hvorfor: Oplærer afdelingsbestyrelsens
medlemmer i proces og roller
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
6. Kursus til rådgivere og entreprenører

Der skal udvikles et kursusværktøj, der skal give rådgivere
og entreprenører indblik i byggesagen set med beboernes
øjne, så de får forståelse for, hvor stort et indgreb en
renoveringssag er i beboernes hverdag, herunder
vigtigheden af fx:
•

Procesplanlægning og projektering med beboerfokus

•

Præcis og rettidig kommunikation via de rigtige
kanaler

•

Overholdelse af varslinger og rettidig omvarsling

•

Nøglehåndtering og aflåsning af døre

Hvornår: Indledende fase + løbende
Hvem: Rådgivere og entreprenører
Hvorfor: For at få rådgivere og entreprenører til at have et
øget fokus på hvordan byggesagen opleves som beboer
samt hvordan projekt, udførelse og tidsplan typisk bør
kvalitetssikres ud fra et beboerperspektiv.
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
7. Projektoverblik

Det skal være muligt for Afdelingsbestyrelsen/
byggeudvalget at få et enkelt projektoverblik, der på
overskuelig vis viser byggeprojektets udvikling og
udfordringer. Projektoverblikket skal kunne tilgås når
som helst efter behov, fx via Bestyrelsesweb eller en
anden digital løsning, der kan trække data fra Unik.
Det kan fx være en oversigt med grønne/gule/røde
punkter. De grønne aktiviteter forløber som forventet.
De gule er udfordret på tid, penge eller kvalitet, men
bliver pt. varetaget af projektledelsen. Røde punkter
kræver beslutning eller handling fra
afdelingsbestyrelsen/byggeudvalget.
Hvornår: Anvendes løbende
Hvem: Projektleder over for afdelingsbestyrelse
Hvorfor: Sørger for at kommunikationen følges med
samme fokus som byggesagens øvrige opgaver
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
8. Økonomioverblik

Det skal være muligt for Afdelingsbestyrelsen/
byggeudvalget at få et enkelt økonomioverblik,
der på overskuelig vis viser byggeprojektets
nøgletal, og viser hvad afdelingsbestyrelsen/
byggeudvalget skal tage stilling til, fx:
- Forbrugte midler
- Budgetterede midler
- Restbeløb
Økonomioverblikket skal kunne tilgås når som
helst efter behov, fx via Bestyrelsesweb eller en
anden digital løsning, der kan trække data fra
Unik.
•

Hvornår: Anvendes løbende

•

Hvem: Projektleder over for
afdelingsbestyrelse

•

Hvorfor: Giver afdelingsbestyrelsen
overblik
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
9. Eventskabelon

Der bør laves et idékatalog til events under byggesagen, så
projektgruppen kan bestemme, hvordan de kan opbygge
den gode relation til beboerne.
Idékataloget skal både give overblik over de klassiske
byggeevents og så de mere overraskende pop-up events,
som man hurtigt kan afholde. Events kan fx være:

- Rejsegilde
- Undskyld-vi-larmer-kaffe
- Banke på hos beboerne
- Grillaften
- Første spadestik
•

Hvornår: Indledende fase

•

Hvem: Projektleder over for
afdelingsbestyrelse/byggeudvalg

•

Hvorfor: Sørger for at beboerne også møder
projektgruppen under uformelle rammer
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
9. Andre anbefalinger til kommunikation fra opgavegruppen

1.

2.

3.

På afdelingsmøder og byggeudvalgsmøder er det
vigtigt med klar tale. Projektlederne skal forklare
økonomien, risikopunkter, hvad man kan få
indflydelse på og hvilke andre interessenter, der kan
påvirke proces, arbejder og økonomi.
Referater skal være fyldestgørende og let
tilgængelige, så alle aftaler fremgår og benyttes som
en fælles del af det samlede aftalegrundlag.
Det er svært at formidle en byggesag, økonomi med
videre enkelt på et afdelingsmøde. Slides med
videre bør gennemgås med afdelingsbestyrelsen/
byggeudvalget, som både fungerer som
kvalitetssikring af, at materialet er forståeligt og
samtidig sikrer at afdelingsbestyrelsen/
byggeudvalget er enige de forhold i byggesagen, der
præsenteres.

4. På afdelingsmøder, byggeudvalgsmøder og i
informationsmateriale skal man undgå indforståede
begreber, som fx skema a, b og c
5. Man kan også arbejde med erfaringsudveksling
mellem afdelingsbestyrelserne, fx kunne
Hjortegårdens bestyrelse komme ud til
Lønstrupgården og fortælle om deres erfaringer.
6. Udgangspunktet for al kommunikation skal være at
det er troværdigt, præcist og relevant. Fx bør møder
starte med alle de vigtigste informationer. Herefter
kan beboerne få mulighed for at høre mere om lige
præcis den del, der interesserer dem.
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EVALUERING OG INDDRAGELSE
- Hvordan kan vi ‘måle’ om vi er på rette vej?
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EVALUERING OG INDDRAGELSE
- Hvornår og hvordan inddrager vi beboerne?

Afdelingsbestyrelsen og projektgruppen skal klædes bedre på i forhold til byggesagens mål om at skabe en bedre bolig og et bedre
boligområde. Dette kan opnås ved at benytte et system, der angiver beboernes deltagelse, ønsker, livskvalitet og følelse af ejerskab
i de forskellige faser af byggeriet

Forberede

0-punktsmåling:
Beboertilfredshed
Livskvalitet
Stolthed
Udfordringer i
afdelingen
Hvordan bruges
faciliteterne?

Planlægge

Input til løsning:
Hvordan skaber vi en
bedre afdeling?
Hvad drømmer vi om?

Udføre

Løbende måling:
Når vi ud til alle beboere?
Hvilken information har
beboerne brug for?
Hvordan er ’temperaturen’
i afdelingen lige nu?

Afslutte

Eftermåling:
Beboertilfredshed
Livskvalitet
Stolthed
Udfordringer i
afdelingen
Hvordan bruges
de nye faciliteter?
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EVALUERING OG INDDRAGELSE
1. 0-punkts måling

Ved opstarten af et nyt projekt skal det afklares,
hvad beboerne mener om deres nuværende
faciliteter, og hvordan de bruger dem, fx:
- Hvad er beboerne glade for? Hvorfor bor de
her?
- Hvor stolte er de ved at bo, hvor de bor?
- Hvilke udfordringer møder de i området?
- Hvad savner beboerne i boligen og området?
Hvornår: Indledende fase
Hvem: Input fra beboere til projektleder og
afdelingsbestyrelse/byggeudvalg
Hvorfor: Giver projektgruppen input til
byggeprojektets mål

I SIDE 21 I

I 26.11.2017 I OPSAMLING - OPGAVEGRUPPEN ‘STYRING AF RENOVERINGSSAGER’ I

EVALUERING OG INDDRAGELSE
2. Input til løsning

Under formuleringen af den endelige løsning
skal beboerne involveres, så de kan få
ejerskab til den endelige løsning, fx:
- Hvilke kvaliteter ved projektet skal
prioriteres?
- Hvordan kan man som beboere være med
til at få det maksimale ud af de nye
faciliteter? Hvordan kan man som beboere
tage ejerskab over de nye fælles områder?
Hvornår: Projektering
Hvem: Fra beboere til projektgruppe og
afdelingsbestyrelse
Hvorfor: Giver projektgruppen konkrete input
til bedre byggeri
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EVALUERING OG INDDRAGELSE
3. Løbende måling

Under planlægning og udførsel skal der løbende
evalueres på omfang af kommunikation, valg af
kommunikationskanaler samt beboertilfredshed,
for at sikre at beboerne får den kommunikation,
de har brug for, og at projektet er på rette vej, fx:
- Får vi de svar, vi har brug for af beboerne?
- Rammer vi alle målgrupper med den
nuværende kommunikation?
- Temperaturmåling – hvordan er beboernes
tilfredshed lige nu?
Hvornår: Løbende
Hvem: Input fra beboere til projektleder og
afdelingsbestyrelse/byggeudvalg samt
projektgruppens interne evaluering af
kommunikationsniveau.
Hvorfor: Giver projektgruppen konkrete input til
bedre kommunikation
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EVALUERING OG INDDRAGELSE
4. Eftermåling

Efter byggeriet er overstået, bør vi undersøge,
hvordan de nye faciliteter bliver benyttet, og
hvordan det har påvirket beboernes liv, fx:
- Hvad er beboerne glade for? Hvilken
forandring mærker de?
- Hvor stolte er de ved at bo i afdelingen nu?
- Hvilke udfordringer har de i dag ift. tidligere?
- Hvad vil beboerne selv gøre for at få det
bedste ud af de nye faciliteter?
Hvornår: Efter byggeriets afslutning
Hvem: Fra beboere til 3B
Hvorfor: Giver 3B indsigt i byggeriets effekt på
beboerne, hvilket også kan bruges i nye
byggesager.

BILAG – PROJEKTOVERSIGT
3B’s byggekommunikation - hvem, hvad og hvordan forbedres kommunikationen i renoveringssager
På 4. møde i opgavegruppen, deltog kommunikationskonsulent Stephane Barbou des Places fra 2+1 og der blev samlet op på opgavegruppens idéer,
temaer og anbefalinger. Til opsamlingen introducerede Stephane ‘Projektoversigtsmodellen’ Projektmodellen er brugt til at skabe overblik over, hvad
er skal til, for af forbedre kommunikationen i byggesager i 3B. De orange pile viser, hvordan kommunikationsværktøjerne via forskellige kanaler når
ude til forskellige målgrupper – op at målgrupperne kan give feedback der kan forbedre kommunikationsværktøjerne
TEAM (projektgruppe)

PARTNERE

PRODUKT

Hvem udfører projektet?

Hvem er de bagvedliggende
partnere til projektet?

Hvad skal vi udvikle?

•
•
•
•

Projektleder
Rådgivere
Entreprenør
Afdelingsbestyrelse /
Byggeudvalg

•
•
•
•
•

•
•
•
•

RESSOURCER
Hvilke ekstra ressourcer
kunne vi trække på?

•
•

Rejseholdet
Byggepixien

•
•
•
•
•

Standardpakken:
Kom.planskabelon
Grafiske skabeloner
Beboerpixi
Evalueringsmodel
Overblik til
afd.bestyrelse
Økonomioverblik
Eventskabelon
Intro til afd.bestyrelse
Projektoverblik
Standard
præsentationer

Hvordan når vi ud til målgruppen?

•
•
•
•
•
•
•

Folder
Beboerweb
Best.web
Banke på
Postkasse
Infotavle
SMS

•
•
•
•
•

1.Beboere
• Midtergruppe
• Ambassadører
• Folk med særlige behov
2. Afdelingsbestyrelse /
Byggeudvalg

3. Arbejdsgruppe

Kanalvalg
Evaluering
Forventningsafstemning
Projektkvalificering
Hjælp til beboere

SUCCESKRITERIER
Hvad skal vi opnå?

•
•
•

Hjemmeside
Soc.Medier
Nyhedsbrev
Afd.møder
Info.møder
Blokmøder
Events

Hvad skal målgruppen give os
tilbage i løbet af projektet?

Midler/resurser som skal tilføres for at projektet kan gennemføres

Midler til udvikling af kommunikationsværktøj

•
•
•
•
•
•
•

FEEDBACK

INPUT

•

Hvem udfører vi projektet for?
Hvem taler vi med?

KANAL
•

Kommune
Org. bestyrelse
3B administration
Landsbyggefonden
Realkreditinstitutter

MÅLGRUPPE

(Større budgetsikkerhed)
Større beboertilfredshed
Opkvalificering af
afdelingsbestyrelse

•
•
•

Færre timer til konflikter, flere
timer til byggeprojektet
Større ejerskab og stærkere
fællesskab i afdelingen
Større stolthed ved at bo i
afdelingen

Spørgeguide til evaluering af byggesager
I forlængelse af målsætningen under den strategiske handleplan ’Fremtidens byggesager i 3B’

Byggesagsprocessen
Følgende spørgsmål handler om byggesagsprocessen - fra da afdelingen igangsatte byggesagen
frem til at byggesagen var afsluttet.
1.

Var det klart for dig, hvad der skulle ske i byggesagen og hvornår?
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)

2.

Var det klart for dig, hvilket arbejde håndværkerne skulle udføre og hvornår?
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)

3.

Var det tydeligt for dig, før byggesagen gik i gang, hvad du kunne forvente af gener i forbindelse med byggesagen?
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)

4.

Var det tydeligt for dig, hvad der blev forventet af dig i byggesagen? (Fx udlevering af nøgler,
rydning af boligen mv. )
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)

Information om byggesagen
Følgende spørgsmål handler om den information, som I beboere har fået, fra da afdelingen igangsatte byggesagen frem til at byggesagen var afsluttet (med information menes der al information
som fx beboerorienteringer, informationsmøder, information på afdelingens hjemmeside, Mit 3B,
kommunikation med projektleder og eventuelt byggekontor mv.)
5.

Fik du den relevante information på de rigtige tidspunkter?
(Fire svarkategorier, enig - uenig + ikke relevant)
Kun ved uenig: Hvis ikke, var det så fordi at:




6.

Indholdet i informationerne ikke var tilstrækkeligt?
Indholdet i informationerne var for omfattende eller svært at forstå?
Der var for langt imellem at du fik informationer?

Jeg vidste, hvor jeg skulle henvende mig, hvis jeg havde et spørgsmål vedrørende byggesagen?
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)
1

7.

Oplevede du at få svar på dine spørgsmål, når du henvendte dig?
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)

8.

Var det nemt for dig at finde information om byggesagen?
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)

Hvor søgte du informationer om byggesagen:
 Afdelingens hjemmeside
 Nyhedsbreve/Orienteringer i postkassen
 Mit3B
 På informationsmøder
 Kontakte projektleder
 Facebook
 Byggekontoret (hvis der er sådan et)
 Andet ______________
9. Hvor tilfreds er du alt i alt med den service der har været undervejs i byggesagen?
Det endelige resultat af byggesagen.
De følgende spørgsmål handler om det endelige resultat, der er kommet ud af byggesagen, efter at den
er blevet afsluttet.
10. Er du blevet glad for det endelige resultat af arbejdet i din bolig (kun for byggesager, hvor der
er lavet arbejder i boligen)
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)
10A Hvor glad var du for din bolig inden byggesagen
(På en skala fra 1- 10)
10B Hvor glad er du for din bolig nu – med de ændringer, der er udført i boligen
(På en skala fra 1- 10)
11. Er du blevet glad for det endelige resultat af arbejdet i din afdeling.
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)
12. Der var overensstemmelse mellem det projekt der blev præsenteret undervejs og det endelige resultat?
(Fire svarkategorier, enig - uenig)
13. Er der andet du vil fortælle os om byggesagen?(ny side)
Åbent
2

Tak for dit svar. Hvis du har spørgsmål eller konkrete henvendelser vedrørende byggesagen skal du kontakte XXXX, da denne spørgeskemaundersøgelse er anonym.
Byggeudvalget – ekstraspørgsmål
14. Var det tydeligt for dig, hvad din/jeres rolle som byggeudvalg var i forbindelse med byggesagen?
(Fire svarkategorier, enig - uenig)
15. Fik byggeudvalget de nødvendige informationer undervejs?
(Fire svarkategorier, enig - uenig)
16. Hvordan oplevede du byggeudvalgsmøderne i forhold til:
 Frekvensen af dem (tilpas – ringe)
 Informationsniveauet på dem (tilpas – ringe)
 Andet_____
17. Hvor meget indflydelse oplevede du at byggeudvalget have undervejs i byggesagen?
(tilpas – ringe)
18. Hvor tilfreds er du alt i alt med den service der har været undervejs i byggesagen?
19. Hvor oplevede du, at du kunne gøre en forskel som byggeudvalgsmedlem? Åbent
20. Var der noget du synes skulle være anderledes i byggeudvalgets arbejde? Åbent
21. Hvad var det bedste ved at være en del af byggeudvalget? Åbent
OBS!
Spørgeguiden skal både justeres ift. sprog og så skal det testes inden det skal sendes ud til beboerne i byggesagerne. Dette kan medføre nogle justeringer i spørgeguiden.
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PUNKT 9 Indstilling – Procedure for 3B’s deltagelse i
udviklingsprojek-ter på energi- og miljøområdet (B)

Procedure for 3B’s deltagelse i udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Byggeudvalget den 28. november 2017
- 20. februar 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til den fremtidige procedure for 3B’s deltagelse i udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B’s deltagelse i kommende udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet, opdeles i to
faser (udviklingsfasen og udførelsesfasen) med to særskilte budgetter, der godkendes individuelt.

2.

at 3B opretter en udviklingspulje på 100.000 kr. årligt som forvaltes af Byggeudvalget. Puljen skal bruges til finansiering af 3B’s deltagelse i udviklingsfasen af kommende udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet, dvs. 3B’s ustøttede timeforbrug. Såfremt forundersøgelserne efterfølgende fører til en byggesag i en afdeling, skal udgifterne dækkes af byggesagen, dvs. afdelingens økonomi.

Problemstilling
På baggrund af 3B – Sammen mod 2020, herunder værdien om at være ”nyskabende” og målet
om fokus på en ”miljømæssig bæredygtig” profil, har administrationen vurderet det nødvendigt at
arbejde mod en fast procedure for, hvordan 3B igangsætter forskellige støttede udviklingsprojekter
på energi- og miljøområdet. Det kunne fx være EUDP1-støtteordningen, som der i denne indstilling
er taget udgangspunkt i, men bør også være gældende for andre støtteordninger.

Løsning
Forløbet af et udviklingsprojekt på energi- og miljøområdet og 3B’s involvering
Et typisk udviklingsprojekt starter med, at fx en producent af en ny idé eller et nyt produkt tager
kontakt til en rådgiver i branchen. Efter en eventuel markedsanalyse bliver projektet organiseret.
På baggrund heraf kunne det tænkes, at 3B ville blive vurderet til at kunne være en potentiel sam1

”Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi

på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.” Energistyrelsen
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arbejdspartner til sparring og indhentning af driftserfaring, samt som en eventuel platform for efterfølgende afprøvning og udførelse.
Et udviklingsprojekt vil som oftest have en længere indledende fase end almindelige renoveringsprojekter af samme størrelse, da produktet eller løsningen er under udvikling og derfor skal analyseres, måles og testes, før produktet eller løsningen kan afprøves. 3B vil derfor i den indledende
fase skulle bidrage med timer i forbindelse med sparring og driftserfaring. Et udviklingsprojekt afprøves ofte på en lille del af bebyggelsen som et prøvefelt eller prøveblok.

Det er administrationens vurdering, at der på baggrund af tidligere erfaringer med udviklingsprojekter i 3B, hvor projekterne har vist sig at blive væsentligt dyrere end forventet, kan være en skepsis i
forhold til 3B’s deltagelse i sådanne projekter. Projekternes økonomiske risiko for 3B’s deltagelse
kan være svære at gennemskue og har betydet, at der bliver stillet store krav til dokumentation og
sikkerhed i forhold til et eventuelt slutresultat. Denne dokumentation er svær at garantere i opstarten af et projekt, der stadig er under udvikling. På baggrund af dette kan 3B ende med at blive afkoblet som samarbejdspartner i udviklingsprojekter, da det ikke er muligt for projektudbyder at leve
op til 3B’s dokumentationskrav.
Såfremt 3B ønsker at være nyskabende og åben overfor nye og smartere løsninger i forhold til
energi, miljø og drift i 3B’s afdelinger, bør 3B være en attraktiv samarbejdspartner i denne slags
projekter, da 3B er en potentiel stor aftager af sådanne nye produkter og løsninger. Det betyder, at
3B derfor i udviklingsprojekterne kan tillade sig at stille krav til 3B’s deltagelse i projekternes processer.
I den forbindelse drøftede Byggeudvalget og administrationen den 6. april 2017 et udkast til en
proces for, hvordan kommende støttede udviklings- og pilotprojekter i 3B bør forløbe. For at optimere processen skal der tages stilling til følgende punkter i forbindelse med igangsætning af støttede udviklingsprojekter:
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Hvordan kan 3B blive samarbejdspartner i energi- eller driftsoptimerende udviklingsprojekter og drage fordel af energibesparende løsninger og mulige støtteordninger, samtidig med
at mindske 3B’s økonomiske risiko både for organisationen og afdelingerne?



Hvordan skal udviklingsprojekterne finansieres internt i 3B, for at afdelingerne får interesse
i at deltage?

Faseopdelt proces for udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet
Det er administrationens anbefaling, at igangsætningen af kommende udviklingsprojekter i 3B på
energi- og miljøområdet sker i to faser: En udviklingsfase og en udførelsesfase - begge med separate budgetter og opdelt deltagelsesgodkendelse.
1. Udviklingsfasen
I udviklingsfasen vil 3B typisk skulle bidrage med følgende:


Udvælgelse af potentielle/relevante afdelinger i 3B som platform til projektet.



Behjælpelig med tegningsmateriale mv. for udvalgte afdelinger.



Deltagelse på workshops og koordineringsmøder.



Sparingspartner i forhold til driftserfaringer.



Besigtigelse af forhold i udvalgte afdelinger.

3B’s deltagelse i det givne projekt inklusive budget med timer og eventuel støtteandel til indledende idéudvikling skal godkendes af Byggeudvalget inden for en given økonomi som beskrevet nedenfor, og ud fra en vurdering af om projektet menes at være et relevant projekt for 3B at deltage i.
Potentielle afdelinger skal høres, om de ønsker at deltage som case med henblik på videre deltagelse i udførelsesfasen, men uden at afdelingerne forpligter sig til at udføre projektet i praksis.
Samtidig skal der foreligge en redegørelse for forventede energi- og driftsbesparelser i en eventuel
kommende udførelse før godkendelse af det kommende samarbejde med afdelingen i udførelsesfasen.
2. Udførelsesfasen
På baggrund af anlægsbudgettet for henholdsvis udviklingsprojektet sammenlignet med et traditionelt projekt, er det op til den pågældende afdeling at beslutte, hvorvidt afdelingen ønsker videre
deltagelse i udviklingsprojektet. Dette skal ikke godkendes af organisationsbestyrelsen.
Beslutning om videre deltagelse som afprøvningsafdeling tages på baggrund af faktisk omfang og
endeligt tilrettet budget ud fra udviklingsfasens resultater og tilretninger. Et udviklingsprojekt vil
oftest kun omhandle en lille del af afdelingens bebyggelse, som skal anses som prøvefelt. Det endelige omfang, proces og budget for udviklingsprojektet vil samtidig skulle sammenlignes med nuværende markedspriser for lignende projekter eller produkter og holdes op imod forventede energibesparelser og eventuelle driftsbesparelser i afdelingen.
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Udførelse og projektledelse finansieres af afdelingen som en traditionel byggesag. Der foretages
eventuelle energimålinger før og efter udførelsen.
Efter udviklingsprojektet
Efter udviklingsprojektets afslutning kan afdelingen beslutte, om det ønskes, at resten af afdelingen
skal benytte sig af den nye afprøvede løsning. I så fald udføres dette ud fra gældende udbudsregler. Videre forløb finansieres som øvrige byggesager i 3B.
Ved at opdele projekterne i to faser med to separate budgetter kan det blive mere attraktivt for afdelingerne at være med i kommende udviklingsprojekter, samtidig med at 3B ikke binder sig på
deltagelse i udførelsesfasen. Der tages først stilling til, om afdelingen ønsker at deltage i udførelsen, når alle forundersøgelser har beskrevet, om det vil være en fornuftig løsning for afdelingen og
for 3B generelt. Processerne bliver hermed mere gennemskuelige i forhold til 3B’s og afdelingernes økonomiske risiko.
Finansiering af udviklingsfasen
Det er administrationens anbefaling, at der fastsættes en procedure for, hvordan 3B’s deltagelse i
udviklingsfasen finansieres internt i 3B, for at gøre det mere attraktivt for afdelingerne at være en
samarbejdspartner i kommende udviklingsprojekter.
Derfor forslås det at der oprettes en udviklingspulje i 3B på 100.000 kr. årligt som forvaltes af Byggeudvalget. Puljen skal bruges til at finansiere 3B’s deltagelse, dvs. 3B’s ustøttede timeforbrug, i
udviklingsfasen, i kommende energi-, miljø- og evt. driftsbesparende udviklingsprojekter. Såfremt
at forundersøgelserne i udviklingsfasen efterfølgende fører til en byggesag i en afdeling, skal de
ustøttede udgifter (3B’s interne timeforbrug) i udviklingsfasen dækkes af byggesagen, dvs. afdelingen.
Ved at oprette en årlig udviklingspulje kan Byggeudvalget træffe beslutning om 3B’s deltagelse i et
projekt hvis udviklingsfasens budget for 3B ikke overstiger det resterende beløb i den årlige udviklingspulje. Herved er det op til Byggeudvalget at holde øje med udviklingspuljens restbeløb, så
puljen ikke bliver overskredet.
Bliver det årlige puljebeløb ikke brugt, vil restbeløbet tilbageføres til dispositionsfonden. Det samme er gældende, hvis en afdeling beslutter at godkende opstart af udførelse på baggrund af en
udviklingsfase. Herved tilbagebetaler afdelingen udgifterne til dispositionsfonden.
Er et projekts budget for 3B’s deltagelse i udviklingsfasen højere end 100.000 kr. skal der laves en
indstilling til organisationsbestyrelsen.
Ovenstående forslag vurderes at fremme afdelingernes interesse i at være med i kommende relevante udviklingsprojekter for 3B, da en eventuel deltagelse i udviklingsfasen herved ikke bliver en
udgift for afdelingen, medmindre deltagelsen fører til en byggesag. Forslaget kan samtidig være
4

med til at fremme 3B’s energiprofil og afprøve fremtidige besparende løsninger, som kan være
relevante for alle 3B’s afdelinger.

Økonomi
Der skal årligt afsættes 100.000 kr. fra dispositionsfonden til en udviklingspulje som forvaltes af
Byggeudvalget.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen udarbejde en arbejdsgang for den fremadrettede proces for afklaring af 3B’s deltagelse i udviklingsprojekter i regi af
Byggeudvalget, som beskrevet i løsningsafsnittet.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 10 Indstilling – Navngivning af nye afdelinger og
navngivning af boliger på Teglholmen (B)

Navngivning af nye afdelinger og navngivning af
boliger på Teglholmen (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Byggeudvalget den 28. november 2017
- 20. februar 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en fast procedure for navngivning af 3B’s nye afdelinger samt navngivning af 3B’s nye familie- og ungdomsboliger på Teglholmen i København.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B’s nye afdelinger navngives ved at udskrive en åben idékonkurrence som beskrevet i
’Løsning’.

2.

at 3B’s nye afdeling med familie- og ungdomsboliger på Teglholmen i København på baggrund af den gennemførte navnekonkurrence navngives ”Støberigade”.

Problemstilling
Administrationen har tidligere oplevet udfordringer med, at der ikke har været en fast procedure for
navngivning af 3B’s nye afdelinger.
I den forbindelse besluttede organisationsbestyrelsen efter indstilling fra Byggeudvalget den 27.
april 2017 en proces for navngivning, som skulle afprøves på 3B’s kommende ungdomsboliger i
Hørkær i Herlev. Processen indebar, at der blev igangsat en navngivningsproces for afdelingen,
hvor der på 3B’s hjemmeside og sociale medier blev udskrevet en åben idékonkurrence, og Byggeudvalget herefter udvalgte vindernavnet. Processen blev evalueret på Byggeudvalgsmødet den
22. august 2017.
I forbindelse med opnået Skema B på opførelsen af 3B’s nye afdeling med 65 familie- og syv ungdomsboliger på Teglholmen i København, blev der ud fra samme proces som ovenfor den 11. oktober 2017 udskrevet en navnekonkurrence på 3B’s hjemmeside og Facebookside med frist den 2.
november 2017.

Løsning
Navngivningsproces for nye afdelinger
Den ovenfor beskrevne navngivningsproces har således nu været afprøvet på to afdelinger.
1

På baggrund af de to afprøvede processer for navngivning og Byggeudvalgets evaluering foreslår
Byggeudvalget at den generelle proces for navngivning af 3B’s nye afdelinger fremadrettet består i:
1. Indledende screening
Der udarbejdes en indledende screening med kortlægning af det pågældende områdes kultur og geografiske historie samt eventuelle særkende.
2. Åben konkurrence
Med udgangspunkt i den indledende screening udarbejder administrationen et konkurrencemateriale, hvorefter der udskrives en åben navnekonkurrence på blandt andet 3B’s
hjemmeside, intranet og Facebook. Navnekonkurrencen er åben for alle på nær medlemmer af Byggeudvalget, der ikke selv kan bidrage med navneforslag til navnekonkurrencen.
3. Byggeudvalget udvælger vindernavnet
De indkomne navneforslag indstilles anonymt til Byggeudvalget, der vælger vindernavnet
og efterfølgende orienterer organisationsbestyrelsen om vindernavnet. Vinderen præmieres
med et gavekort og offentliggøres på diverse medier (se bilag 1 – arbejdsgang).
Budgettet for en samlet navngivningspakke, som betales af byggesagen, er på i alt ca. 7.000 –
10.000 kr. og fordelt som følger:
Lokalhistorisk medarbejder (afhængig af kommune)
3B timer (kommunikation) *
Præmie
Uforudsete udgifter
I alt

0-3.000 kr.
6.000 kr.
300 kr.
700 kr.
7.000-10.000 kr.

* Screening, grafisk materiale, konkurrencemateriale, hjemmeside, Facebook, indsamling af navne etc.

Navngivning af 3B’s nye familie- og ungdomsboliger på Teglholmen i København
Med udgangspunkt i ovenstående proces blev der igangsat en indledende screening og kortlægning af lokalområdets kulturelle og geografiske historie og særkende for 3B’s nye afdeling på Teglholmen i København. På baggrund heraf blev der fra den 11. oktober til den 2. november 2017 på
3B’s hjemmeside og Facebookside udskrevet en åben idékonkurrence om forslag til navn på afdelingen (se bilag 2). Alle beboerdemokrater, beboere, eksterne samt 3B’s medarbejdere har dermed
kunne deltage i konkurrencen.
I den forbindelse er der indkommet 27 navneforslag. Administrationen har gennemgået de indkomne navneforslag (se bilag 3). Listen er gennemgået af administrationen, og der er ikke fundet
indkomne navneforslag, der allerede er benyttet af 3B eller brugt i lokalområdet. Alle navneforslag
optræder anonymt uden forslagsstiller.
2

Byggeudvalget foreslår på baggrund af de indkomne forslag at den nye afdeling på Teglholmen
skal navngives ”Støberigade”. Vindernavnet vil efter organisationsbestyrelsens beslutning blive
offentliggjort på 3B’s hjemmeside og Facebookside og præmieret med et gavekort.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen i fremtiden udskrive
navnekonkurrencer for navngivning af nye afdelinger som beskrevet i løsningsafsnittet. Derudover
vil vinderen af navnekonkurrencen for Teglholmen blive orienteret og præmieret. Vindernavnet vil
blive offentliggjort på 3B’s hjemmeside og Facebookside.

Bilag
1. Arbejdsgang for navngivning af nye 3B-afdelinger.
2. Konkurrencemateriale navngivning Teglholmen.
3. Navneforslag Teglholmen.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingens pkt. 1 til behandling i organisationsbestyrelsen.
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen at den nye afdeling på Teglholmen skal hedde
Støberigade.
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Arbejdsgang for Navngivning af nye 3B afdelinger

Emne

Navngivning af alle nye afdelinger i 3B, sker ved en åben navnekonkurrence på 3B’s hjemmeside.

Arbejdsopgaver

Procedurer

1.
2.
3.
4.
5.

Igangsætning af indledende screening
Udarbejdelse af konkurrencemateriale
3B’s Byggeudvalg udvælger vindernavnet
Vindernavnet indstilles til orientering til organisationsbestyrelsen
Vinderen og vindernavnet offentliggøres på 3B’s hjemmeside og facebookside samt præmieres

1. Igangsætning af indledende screening
Der igangsættes en indledende screening med en kortlægning af det pågældende områdes kultur- og geografiske historie, samt eventuelt særkende.
Navngivning af afdelinger skal igangsættes tidligst muligt i processen. Den
forventede tidsplan for udarbejdelse af indledende screening og konkurrencemateriale, samt gennemførelse af konkurrence er som følger:

Uge 3
Konkurrenc
e-materiale
udarbejdes
(Komm)

Byg
bestiller
indledende
screening

Uge 1 og 2
Screening i
gang
(Komm)
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Uge 8
Indstilling til
Byggeudvalg
med forslag
og motivation
(Byg)

Uge 5 og 6
Konkurrence
i gang
(Komm)

Uge 4
Orientering
til
Byggeudval
g per mail
(Byg)

Uge 7
Indstilling
s-kladde
til MOBO/
direktion?
(Byg)

Uge 9
Endelig
beslutning
træffes på
Byggeudv
algsmøde

Kommunikation bestilles af Projektlederen til at forestå igangsætning af den
indledende screening, samt udarbejdelse af konkurrencemateriale og opfølgning på konkurrence. Projektleder indkalder til et opstartsmøde.
Budgettet for en samlet navngivningspakke er på i alt 7.000 – 10.000 kr.
inkl. moms fordelt som følger:
Lokalhistorisk medarbejder (afhængigt af kommune)
Kommunikation (screening, grafisk materiale, konkurrencemateriale, hjemmeside, facebook etc.)
Opsamling (indsamling af navne, grafik)
Præmie: Supergavekort
Uforudsete udgifter
I alt

0-3.000 kr.
4.000 kr.
2.000 kr.
300 kr.
700 kr.
7.000-10.000 kr.

Kommunikation kontakter lokalhistorisk arkiv og kommunen angående kortlægning af områdets kultur- og geografiske historie, samt eventuelle særkende og tema for afdelings-/vejnavne i området.
2. Udarbejdelse af konkurrencemateriale
På baggrund af den indledende screening udarbejder Kommunikation udkast til konkurrencemateriale til en åben idékonkurrence, hvor alle – også
personer uden tilknytning til 3B kan komme med navneforslag til den nye
afdeling. Se Konkurrencebetingelser i særskilt dokument.
Konkurrencematerialet skal indeholde info fra screening og et link til google
maps, så det er tydeligt, hvor bebyggelsen kommer til at ligge. Materialet
sendes til orientering i 3B’s Byggeudvalg.
Navnekonkurrencen udskrives på 3B’s hjemmeside samt Facebook-side,
hvor det fremgår, at deltagere kan sende deres navneforslag til mailadressen navnekonkurrence@3b.dk.
I forbindelse med udskrivning af navnekonkurrence skal 3B’s Byggeudvalg
orienteres pr. mail.
Medlemmer af Byggeudvalget kan ikke selv bidrage med navneforslag til
navnekonkurrencen.
3. 3B’s Byggeudvalg udvælger vindernavnet
Kommunikation står for at liste de indkomne navneforslag med eventuel
tilhørende motivation (anonymt). Listen indstilles til 3B’s Byggeudvalg på et
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Byggeudvalgsmøde. Byggeudvalget har den endelige beslutningskompetence og udpeger vindernavnet for den nye afdeling.

4. Vindernavnet indstilles til orientering til organisationsbestyrelsen
Byggeudvalgets vindernavn indstilles til orientering til organisationsbestyrelsen på det efterfølgende organisationsbestyrelsesmøde.
5. Vinderen og vindernavnet offentliggøres på 3B’s hjemmeside
og facebookside samt præmieres
Vindernavnet, og navn på personen, der har forslået det, offentliggøres på
hjemmesiden og Facebook og kontaktes direkte. Vinderen præmieres med
et Supergavekort på 300 kr., som Kommunikation står for at indkøbe.

Værktøj og
Vejledning
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Mit 3B / Log in

Søg på 3B...

HAR DU VINDERNAVNET TIL VORES NYE AFDELING?
3B bygger familie og ungdoms og studieboliger på Teglholmen i Sydhavnen – men
hvad skal afdelingen hedde? Hvis du har vindernavnet, bliver du den heldige
vinder af et supergavekort på 250 kr.
På Teglholmen i Sydhavnen bygger 3B 72 boliger. Ud over 3B’s boliger bygges der
også private boliger på grunden. I alt vil der være omkring 141 boliger på grunden,
når alt er bygget færdigt. Derfor får 3B’s beboere rig mulighed for at skabe
fællesskab med deres nye naboer. I det færdige byggeri er der også gjort plads til en
dagligvareforretning i stueetagen.
Byggeriet forventes at være klar til indflytning i foråret 2019.
Tøv ikke – kom med dit bud på et navn!
Alle 3B’s boliger hører til en lokal boligafdeling, der har hvert sit unikke navn – et
navn, der passer til lokalområdet, dets historie eller de ting og bygninger, der
omgiver boligerne.
Og her kommer du ind i billedet. Du kan nemlig være med til at bestemme, hvad den
nye afdeling skal hedde, ved at deltage i vores åbne idékonkurrence – hvor vi meget
gerne vil modtage dit forslag på et navn til boligerne på Teglholmen i Sydhavnen.
Vindernavnet præmieres med et supergavekort på 250 kr.
Sådan gør du
Like vores Facebook-opslag og send dit forslag til navnekonkurrence@3b.dk senest
torsdag den 2. november 2017. Skriv ”Teglholmen” i emnefeltet, og skriv desuden
navn, adresse og telefonnummer i mailen, så vi kan kontakte vinderen direkte.
(NB – dit forslag er anonymt – kun vinderen bliver offentliggjort på 3B’s Facebookside og på 3b.dk, når det endelige navn er fundet).
Se konkurrencebetingelser her

Områdets historie
Teglholmens historie er tæt knyttet til et teglværk, der blev etableret i området i 1871,
og som i mange år forsynede bl.a. Vesterbro med tegl.
Omkring 1. Verdenskrig blev den store lergrav omdannet til et havnebassin, den
nuværende Teglværkshavn, og et sejlløb til hovedløbet kom til. Første generation af
industrivirksomheder var værfter, støberier og en bilsamlefabrik.
I 1970’erne begyndte afviklingen af industrivirksomhederne. En række internationale
virksomheder som Nokia og Philips begyndte sidst i 1990’erne at etablere kontor ved
Teglværkshavnen.
I 1999 fik den hollandske arkitekt Sjoerd Soesters til opgave at udvikle en plan for
området fra Kalvebod Brygge i nord til Sluseholmen i syd. Han tog særligt
udgangspunkt i Java Island i Amsterdam, der på en visionær og eksperimenterende
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måde inddrager havnens vandflade i en moderne boligbebyggelse. Samtidig
fastholdt arkitekten tanken om de typiske københavnske karréer fra de
københavnske brokvarterer samt de tætte, indre gårdrum med læ for vinden og stor
variation i bebyggelsen.
I dag er Teglholmen under byudvikling til et beboelsesområde og blandet erhverv, og
der er opført både en integreret daginstitution og folkeskole med KKFO på
Teglholmen af Københavns Kommune, der betjener beboerne på Havneholmen,
Sluseholmen, Teglholmen og dele af Sydhavnskvarteret.
Kilder: byoghavn.dk og wikipidia.dk
Se meget mere om området her

Kbhkort I Googlemap
Visualiseringer af projektet - se mere her

Boligforeningen 3B
Sitemap

Havneholmen 21

1561 København V

70 20 76 00

Mail 3b@3b.dk

CVR 31394414

EAN 5790000308033

Åbningstider

IT

CMS - Content Management System by SiteLoom
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Forslag
AlmenTeglen
Havudsigten
Java karreen
Kanalboligerne
Kanalløbet
Little Amsterdam
Støberigade

Administrationens bemærkninger
Der vil ikke være nogen hav- eller kanaludsigt fra boligerne.
Boligerne vil ligge i modsatte ende af kanalen.

Dette er også betegnelsen for den gennemgående vej på
Teglholmen.

Støberigården
Støberihaven
Støberihuset
Støberikajen
Teglboligerne
Teglbyen
Teglen
Teglgården
Teglhaven

OBS - vær opmærksom på lighed med navnet på vores afdeling
Teglværkshaven i Herlev.

Teglholmen
Teglholmens Perle
Teglholmsgården
Teglholmshaven

OBS - vær opmærksom på lighed med navnet på vores afdeling
Teglværkshaven i Herlev.

Teglkvarteret
Teglstensboligerne
Teglstøberiet
Teglværket
Teglværkshave
Teglværkshusene
Østkajen

OBS - vær opmærksom på lighed med navnet på vores afdeling
Teglværkshaven i Herlev.
OBS - vær opmærksom på lighed med navnet på vores afdeling
Teglværkshaven i Herlev.
OBS - vær opmærksom på lighed med navnet på vores afdeling
Teglværkshaven i Herlev.

PUNKT 11 Indstilling – Hørgården 2 - Finansiering af
forundersøgelser for nybyggeri på eget og eksternt areal (B)
FORTROLIG

PUNKT 12 Indstilling – Store Solvænget – Finansiering af
projektering af familieboliger frem til skema B (B)

Store Solvænget – Finansiering af projektering af
familieboliger frem til skema B (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Byggeudvalget den 23. januar 2018
- 20. februar 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af projektering af ca. 60 familieboliger på
den tidligere Solvangcentergrund i afdeling Store Solvænget frem til skema B.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at dispositionsfonden har afholdt udgifter på i alt ca. 9,6 mio. kr.
til hidtil totalrådgiverudbud, projektering og liggeomkostninger for afdeling Store Solvænget.
Udgifterne finansieres af byggesager for de fremtidige familie- og ungdomsboliger, såfremt
de realiseres.

2.

at dispositionsfonden afholder udgifter på ca. 3,3 mio. kr. til totalentreprisehonorar og projektering af ca. 60 familieboliger i afdeling Store Solvænget frem til skema B. Udgifterne finansieres af byggesagen, såfremt den realiseres.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede den 12. maj 2015, at igangsætte proces for nybyggeri af familieboliger og ungdomsboliger på den tidligere Solvangcentergrund. Københavns Kommune (KK)
reserverede i 2015 grundkapital til projektet.
I forlængelse af organisationsbestyrelsens beslutning er der afholdt EU-udbud på totalrådgiverydelsen. Opgaven blev tildelt PLH Arkitekter A/S som totalrådgiver. Projekteringen blev igangsat
umiddelbart efter sommeren 2015. Projekteringen omhandlede følgende:
 ca. 60 familieboliger, i alt ca. 6.368 m2
 ca. 100 ungdomsboliger, i alt ca. 3.616 m2
 ca. 762 m2 stueetage til offentlige funktioner under ungdomsboligerne samt ’drivhus’ på 6. sal
 ca. 344 m2 stueetage til offentlige funktioner under Dyvekevængets centerhus
Som en del af udviklingsplanen for Urbanplanen, som er udarbejdet i samarbejde mellem KK og
3B, blev der projekteret med kommunale funktioner i stueetagen under ungdomsboligerne samt
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under Dyvekevængets centerhus. De offentlige funktioner skulle skabe liv på den nyanlagte plads
mellem ungdomsboligbebyggelsen og Solvang Kirke og Bibliotek.
Under bebyggelsen var der placeret parkeringskælder, som udover parkering til boligerne også
skulle rumme parkering til kommunale funktioner (finansieret af KK).
Ultimo september 2015 meddelte KK, at finansieringen af den kommunale funktion i stueetagen
ikke blev vedtaget på KK’s budgetforhandlinger. Med KK’s projekt for Urban Syd (området syd for
Remisevej) var der også usikkerhed om, hvor mange p-pladser KK ville få behov for i parkeringskælderen under 3B’s boliger og dermed også kælderens størrelse.
Administrationen har siden oktober 2015 arbejdet på scenarier for udvikling og finansiering af
stueetagen under ungdomsboligbebyggelsen, både privat og kommunalt. Der er endnu ikke fundet
en endelig løsning på finansieringen heraf.
Den valgte totalrådgiver har projekteret frem til foreløbigt projektforslag inklusiv prissætning. På
grund af den manglende finansiering af stueetagen i ungdomsboligbebyggelsen samt manglende
afklaring af parkeringskælderen, blev projekteringen sat i bero ultimo 2015.

Løsning
Nedrivningen af Solvangcentret blev afsluttet i februar 2015, og byggegrunden har stået tom og
indhegnet i to år. 3B oplever pres fra både KK og beboerne i forhold til at igangsætte byggeriet på
grunden.
Der er pt. brugt i alt ca. 9,6 mio. kr. til totalrådgiverudbud, projektering og liggeomkostninger for
afdeling Store Solvænget, som er finansieret af dispositionsfonden. Disse udgifter skal dækkes af
den kommende byggesag.
Organisationsbestyrelsen behandlede den 10. december 2015 en indstilling vedrørende håndtering
af udgifter frem til godkendt skema A, hvor der optages projekteringskredit, som dispositionsfonden
stiller garanti for. Derudover tog organisationsbestyrelsen til efterretning, at der vil forekomme en
række byggesager, som der tidligere er blevet igangsat uden formelt at være godkendt. Store Solvænget er sådan en sag. Idet sagen blev sat i bero i 2015 blev der ikke optaget projekteringskredit.
Grundet den stigende prisudvikling i byggebranchen, siden projektet blev sat i bero i 2015, vil det i
dag ikke være muligt at realisere det tidligere projekterede byggeri indenfor rammebeløbet. Administrationen har derfor undersøgt mulighederne for at opføre familieboligerne indenfor den eksisterende rammeaftale for AlmenBolig+4 (AB+4) fra 2013, hvor priserne er kendte.
Det kan godt lade sig gøre, at opføre familieboligerne under rammeaftalen AB+4, til trods for at
den udløb ved udgangen af 2014. Det betyder dog at familieboligerne i afdeling Store Solvænget,
hvis de skal opføres indenfor AB+4, skal opføres som ’almindelige’ familieboliger og ikke med de
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dispensationer som AB+4 før er blevet opført under. Dog vil det være med den fordel for projektet,
at det kan opføres til rammeaftalens kendte priser fra 2013 (inklusiv indeksering).
De væsentligste forskelle mellem AlmenBolig+-udviklingsprojektet og ’almindelige’ almene boliger
er følgende:
Aktuelt for afdeling Store Solvænget
AlmenBolig+ udviklingsprojekt

’Almindelig’ almen familiebolig

Anskaffelsessum 10 pct. under maksimum

Anskaffelsessum svarende til fuldt rammebeløb

rammebeløb
Maksimum boligstørrelse på 130 m
Fritaget for parkering i konstruktion
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Maksimum boligstørrelse på 115 m
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Parkering i konstruktion jf. lokalplan

Siden 3B satte projektet i bero har KK udviklet området for Urban Syd. Dermed er KK’s parkeringsbehov blevet fastlagt, og 3B’s parkeringskælder skal ikke indeholde kommunale p-pladser.
Med afklaring af parkeringskælderens udstrækning samt mulighed for at realisere projektet økonomisk, indenfor en gældende rammeaftale, har 3B derfor været i dialog med KK om, at opføre
familie- og ungdomsboliger i to etaper med familieboligerne som etape 1. KK har meldt positivt
tilbage på denne løsning.
3B har orienteret totalrådgiver PLH om fuld standsning af familieboligdelen i kontrakten, og at der
vil blive arbejdet videre med at løse ungdomsboligerne indenfor totalrådgiverkontrakten. Det forventes, at der i 3B skal tages en endelig beslutning vedrørende finansiering af stueetagearealerne
medio 2018.
Ved at opføre de ca. 60 familieboliger som en del af AB+4 rammeaftalen, vil familieboligernes
samlede anskaffelsessum være på ca. 156 mio. kr. svarende til 24.450 kr./ m2. Rammebeløbet for
familieboliger inkl. energitillæg for 2018 udgør 24.450 kr./ m2.
3B har den 11. januar 2018 søgt KK om ny prækvalifikation til grundkapital grundet ændringer i
projektet fra foreløbigt projektforslag til AB+4 byggesystem. KK forventer at give svar på ansøgning
i februar 2018.
Tidsplanen for opførelse af familieboligerne er estimeret som følger:
Tid
Januar 2018
Medio – ultimo 2018
Ultimo 2018 – primo 2019
Primo 2019 – medio 2020
Medio 2020

Indhold
Dialog med KK ang. boligstørrelser og øvrige myndighedskrav
Skema A myndighedsbehandling
Byggeandragende og skema B myndighedsbehandling
Udførelse
Indflytning
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Økonomi
Der er tidligere blevet brugt ca. 9,6 mio. kr. fra dispositionsfonden på blandt andet totalrådgiverudbud og projektering frem til foreløbigt projektforslag af ungdoms- og familieboliger. Når etageareal
er endeligt fastlagt vil midlerne blive fordelt efter fordelingsnøgle mellem de to byggesager. Med
udgangspunkt i det nuværende etageareal, er fordelingen på ca. 5,5 mio. kr. til familieboligerne,
ca. 3,5 mio. kr. til ungdomsboligerne og ca. 0,6 mio. kr. til stueetagen. Fordelingen er med forbehold for, at såfremt etagearealet ændrer sig, vil fordelingstallet også forskydes. Omkostningerne er
fordelt som følger (beløb er inkl. moms):
Konkurrenceomkostninger inkl. vederlag til bydende
Forundersøgelser på grunden inkl. landinspektør
Totalrådgiverhonorar for projektering frem til foreløbigt projektforslag
Øvrige omkostninger inkl. byggesagshonorar og liggeomkostninger til d.d.*

400.000 kr.
200.000 kr.
7.600.000 kr.
1.400.000 kr.

I alt

9.600.000 kr.

* Byggesagen vedr. nedrivning af Solvangcentret har afholdt leje af byggepladshegn samt ejendomsskat
frem til forventet grundsalg til ny afdeling samt byggestart marts 2017. Idet nedrivningssagen er afsluttet er
leje af byggepladshegn samt ejendomsskat efterfølgende afholdt af nybyggerisagen.

De årlige liggeomkostningerne er opgjort til følgende og vil fortsat påregnes byggesagen frem til
opstart af byggeriet:
Årligt
Leje af byggepladshegn
240.300 kr.
Ejendomsskat
1.025.990 kr.
I alt
1.266.290 kr.
Udgifterne til det foreløbige projektforslag dækkes af byggesagerne for henholdsvis familie- og
ungdomsboliger, forudsat 3B opnår skema B-tilsagn. Hvis 3B ikke opnår skema B-tilsagn, skal
udgiften dækkes af dispositionsfonden.
Til projektering mm. af familieboligerne frem til skema B-tilsagn vurderes det, at der skal afsættes
ca. 3,3 mio. kr. fra dispositionsfonden Midlerne er fordelt som følgende (beløb er inkl. moms):
Tilpasning af eksisterende projekt til AB+4 byggesystem
Projektering frem til skema B og byggeandragende
Indeksering
Advokatbistand (kontraktindgåelse mm.)
Byggesagshonorar
Uforudsete udgifter
I alt

200.000 kr.
1.400.000 kr.
90.000 kr.
100.000 kr.
1.200.000 kr.
300.000 kr.
3.290.000 kr.

Udgifterne dækkes af byggesagen for familieboligerne. Såfremt der ikke opnås skema B-tilsagn,
skal udgifterne dækkes af dispositionsfonden.
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Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen udarbejde skema Amateriale til behandling i organisationsbestyrelsen den 5. april 2018. Materialet forventes behandlet i Borgerrepræsentationen ultimo 2018.
Administrationen vil orientere 3B’s eksisterende beboere i området om byggesagen primært via
Partnerskabets formidlingskanaler (hjemmeside og opslagstavlen) samt beboerorienteringer til
nærmeste naboafdelinger.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 13 Indstilling – Tranehavegård - Finansiering af
udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan (B)

Tranehavegård - Finansiering af udarbejdelse af
endelig fysisk helhedsplan (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Byggeudvalget den 23. januar 2018
- 28. februar 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om at den del af den fysiske helhedsplan for afdeling
Tranehavegård, der handler om boligsammenlægninger i Blok 5 og 6 sættes i bero, samt tage stilling til finansiering af udarbejdelse af den endelige fysiske helhedsplan.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at den del af den fysiske helhedsplan for afdeling Tranehavegård der handler om boligsammenlægninger til familieboliger i Blok 5 og 6 sættes i bero.

2.

at der oprettes en projekteringskredit med garanti fra dispositionsfonden på op til 3 mio. kr.
til udarbejdelse af den endelige fysiske helhedsplan i afdeling Tranehavegård frem til skema A. Såfremt helhedsplanen ikke realiseres, skal midlerne finansieres af dispositionsfonden.

Problemstilling
I 2008 indsendte 3B en skitse for en fysisk helhedsplan for afdeling 6070 Tranehavegård, på henholdsvis altanudskiftning og boligsammenlægninger til familieboliger i Blok 5 og 6, hvorefter der i
2011 blev indsendt et skitseprojekt på boligsammenlægningerne til Landsbyggefonden (LBF). I
2013 var LBF på besigtigelse i afdelingen og tilkendegav forventet tilsagn om støttede lån på i alt
ca. 60 mio. kr. i 2018 og 2020.
I 2015 blev afdelingen, af organisationsbestyrelsen, udpeget som en fokusafdeling på grund af
afdelingens vedligeholdelsesmæssige efterslæb, problemer med nedgang i antallet af ældre borgere, der blev anvist fra Københavns Kommune (KK), samt høj husleje set i forhold til afdelingens
beboersammensætning. Der blev i den forbindelse udarbejdet en fokushandleplan for afdelingen
og udvalgte arbejder såsom renovering af ventilation og elevatorer er igangsat som almindeligt
vedligehold.
For at sikre at der blev taget fat i de for afdelingen relevante emner, afsatte organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 300.000 kr. fra dispositionsfonden til gennemførelse af supplerende
forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af den endelige fysiske helhedsplan for afdelin1

gen. I den sammenhæng har dialogen med henholdsvis LBF, KK, 3B’s byggeudvalg, afdelingsbestyrelsen og beboerne indikeret at fokus på at boligsammenlægning ikke længere er aktuel.
Der skal med denne indstilling derfor orienteres om, at arbejdet med boligsammenlægningerne
sættes i bero. Derudover skal der tages stilling til den samlede finansiering af helhedsplanen.

Løsning
Boligsammenlægninger til familieboliger i Blok 5 og 6 sættes i bero
Da ansøgningen til en helhedsplan på boligsammenlægninger til familieboliger i Blok 5 og 6 blev
indsendt i 2008 til LBF, var det med udgangspunkt i udfordringer med at KK havde nedgang i antallet af ældre borgere og dermed var der risiko for at afdelingen ville stå med tomme boliger. Der
blev derfor udarbejdet et meget ambitiøst skitseprojekt for ombygning af Blok 5 & 6 til familieboliger, som skulle reducere antallet af ældreboliger i Tranehavegård. Skitseprojektet blev igangsat
med midler afsat fra dels afdelingen, dispositionsfonden og en byfornyelsespulje i KK.
For samtidig at gøre noget ved problemet tomme boliger indgik 3B i 2015 en midlertidig 10-årig
aftale med KK om ommærkning af 130 ældreboliger til ungdomsboliger. Det er besluttet, hvilke
boliger der skal ommærkes, og de ommærkes løbende, når de fraflyttes. Pt. er der ommærket 56
ud af de 130 boliger. 3B og KK har samtidig siden 1999 haft en aftale om at de ledige ældreboliger
bliver lejet ud via CIU til unge studerende. Dermed har afdelingen ikke direkte tomgangstab.
I fornyet dialog med LBF og KK i forbindelse med den videre afklaring af den kommende helhedsplan er det LBF’s tilbagemelding, at det skitseprojekt der blev indsendt i 2011 vedrørende boligsammenlægning, som er budgetteret på 105 mio. kr., skal mere end halveres før LBF vil støtte
projektet. Parallelt er der i KK ikke længere politisk opbakning til boligsammenlægninger, da KK
ønsker at bibeholde små boliger.
I forlængelse af afsøgningen af mulighederne og den videre proces for helhedsplanen var Byggeudvalget den 2. oktober 2017 på besigtigelse i afdelingen. Efterfølgende drøftede Byggeudvalget
at sammenlægning til familieboliger i Blok 5 og 6 ikke længere vurderes aktuelt. Dette skyldes dels
at der er øget behov for både ældre- og studieboliger i KK, men også et politisk ønske om at bibeholde de små boliger. Der kan dog ses på enten at lave et antal boligudvidelser eller etablere små
nye (fx ungdoms-)boliger i tagetagen, når taget skal udskiftes.
Administrationen har efterfølgende været i dialog med afdelingsbestyrelsen der ligeledes ikke er
interesseret i boligsammenlægninger.
På baggrund af ovenstående stilles den videre afklaring af boligsammenlægninger i Blok 5 og 6 i
bero indtil der er klarhed over tagrenoveringsbehov og heraf følgende overvejelser om udvidelse af
boliger i tag i stedet. Den nuværende ommærkningsaftale til ungdomsboliger løber i 10 år og vil
kunne forlænges, når den udløber. Alternativt er behovet for ældreboliger i KK stigende, hvilket kan
betyde at boligerne går tilbage til oprindelig status. Et eventuelt tomgangstab på ældreboligerne
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bliver dækket af KK. I ommærkningsperioden vil de ommærkede ungdomsboliger, i givet fald skulle dækkes af dispositionsfonden.
Finansiering af endelig fysisk helhedsplan og status på altanudskiftninger
Frataget boligsammenlægningerne forventes den endelige fysiske helhedsplan at indeholde udskiftning af altaner og muligvis tagrenovering.
De første undersøgelser af altanerne blev foretaget i 2006. Der er sidenhen blevet foretaget årlige
undersøgelser af altanerne, hvoraf der siden 2006 samlet er blevet nedtaget ca. 60 altaner på
grund af nedstyrtningsfare. Udgiften hertil på ca. 2,3 mio. kr. er pt. afholdt af dispositionsfonden. I
den seneste rapport fra rådgiverfirmaet Dominia af den 16. maj 2017 har det vist sig nødvendigt at
nedtage samtlige resterende ca. 580 altaner snarest muligt. LBF har godkendt at udgifterne til altannedtagningen medtages i den kommende helhedsplan
Den 13. juni 2017 godkendte organisationsbestyrelsen et midlertidigt dispositionsfondslån på ca.
6,5 mio. kr. til nedtagning af de resterende ca. 580 altaner på grund af nedstyrtningsfare. Afdelingen skal tilbagebetale lånet, når der foreligger tilsagn fra LBF. Administrationen er i gang med at
udarbejde nedtagningsansøgningen til KK, hvorefter det er administrationens vurdering af prøvenedtagningen kan påbegyndes medio 2018. Grundet håndtering af blandt andet pcb og bly i altanerne, er der øget fokus på nedtagningen, hvorfor der i samarbejde med KK arbejdes med først at
foretage en prøvenedtagning, hvorefter nedtagningen af de resterende altaner planlægges.
På grund af altanernes akutte behov for nedtagning, samt at en betydelig andel af beboerne i afdelingen sidder i kørestol eller er gangbesværede, er det nødvendigt at der hurtigt tages stilling til en
ny løsning med altanerne, så beboerne skal undvære altaner i kortest mulig tid.
LBF er positive overfor at se på altanrenoveringen som et projekt med etablering af handicapvenlige/tilgængelige altaner på den ene side af bygningen og franske altaner på den anden side og
hvor budgetrammen eventuelt udvides. LBF er dog forbeholdende overfor etablering af større altaner, da det kan have konsekvenser for sollys, men er enige i argumentet om øget tilgængelighed,
eftersom det er en ældreboligafdeling med mange kørestolebrugere mv. Derfor skal LBF se et skitseprojekt på dette, før der tages endelig stilling hertil. Derudover kræver det en drøftelse og afklaring med KK, der ligeledes stiller krav om en analyse af altanerne og mulighederne for et altanprojekt, eftersom bygningerne i afdelingen har en høj arkitektonisk bevaringsværdi svarende til klasse
2-4. Derfor kræver opsætningen af nye altaner en tæt dialog med KK, især hvis der ændres udtryk.
Det anbefales at der igangsættes en analyse af, hvordan et nyt altanprojekt skal se ud, herunder
om det er muligt at etablere handicapvenlige altaner, som der er stor efterspørgsel på i afdelingen.
Derudover skal der foretages en restlevetidsvurdering og totaløkonomisk beregning på, hvad det
vil koste at vedligeholde tagene kontra en tagudskiftning. Såfremt tagene har en acceptabel restlevetid med løbende vedligeholdelse, bør en tagudskiftning udsættes, til det er mere presserende,
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da afdelingen ikke pt. har det fornødne økonomiske overskud til en tagrenovering, da en tagudskiftning er rent vedligeholdelsesarbejde i LBF-regi. Såfremt det er nødvendigt med en tagrenovering på nuværende tidspunkt, skal det undersøges hvorvidt det kan være givende og eventuelt
fordelagtigt for afdelingen at etablere boligudvidelser eller nye boliger i tagrummet i forbindelse
med renoveringen. Det skal i så fald drøftes med KK og LBF hvad mulighederne er herfor.
Til at foretage disse forundersøgelser samt udarbejde analyse af altanerne og tagene, skal der
tilknyttes en totalrådgiver, der kan udarbejde skitseoplæg, dispositionsforslag og budget mv., som
skal til afstemning i afdelingen. Udbudsstrategien er at udbyde rådgiveropgaven frem til den endelige helhedsplan (skema A) med en option, der giver mulighed for at fortsætte med samme totalrådgiver hvis 3B er tilfredse med samarbejdet. Administrationen udbyder totalrådgiverydelsen som
et traditionelt EU-udbud eller et miniudbud via KAB’s rammeudbud. Hertil skal der oprettes en projekteringskredit og udstedes en garanti fra dispositionsfonden til udarbejdelse af den endelige fysiske helhedsplan.
Administrationen har været i løbende dialog med afdelingsbestyrelsen, der bakker op om denne
løsning.

Økonomi
Til udarbejdelse af den endelige fysiske helhedsplan frem til skema A skal der oprettes en projekteringskredit og udstedes en garanti fra dispositionsfonden på op til 3 mio. kr. (beløb inkl. moms):
Totalrådgiver
Øvrig konsulentbistand (advokat ifm. udbudsmateriale mv.)
3B-timer
Uforudsete udgifter

2.000.000 kr.
300.000 kr.
400.000 kr.
300.000 kr.

I alt

3.000.000 kr.

Risici
Hvis afdelingens beboere ikke godkender den endelige fysiske helhedsplan og byggesagen derfor
ikke bliver gennemført, skal dispositionsfonden dække de samlede omkostninger på op til ca. 3,9
mio. kr., hvilket dækker over de tidligere brugte midler på ca. 680.000 kr. på udarbejdelse af indledende skitseprojekt (dispositionsfondens andel), de i 2016 bevilligede midler på 300.000 kr. til tilpasning af den foreløbig fysiske helhedsplan, samt denne bevilling på op til 3 mio. kr.
Hvis afdelingens beboere ikke godkender den endelige fysiske helhedsplan og byggesagen derfor
ikke bliver gennemført, skal omkostninger til nedtagning af altanerne på i alt ca. 8,8 mio. kr. tilbageføres fra afdelingen til dispositionsfonden.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte arbejdet
med udbudsmateriale til et totalrådgiverudbud.
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Nedtagningen af de resterende altaner vil blive udført som beskrevet i løsningsafsnittet.
Analysen af altanerne og den videre proces for henholdsvis altanerne og en eventuel tagudskiftning, vil udføres i dialog med KK, LBF og afdelingsbestyrelsen. Herunder vil administrationen informere LBF om ændret fokus for helhedsplanen i forhold til de reserverede midler til Blok 5 og 6.
Organisationsbestyrelsen vil igen behandle sagen, når der ansøges om skema A.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Administrationen har efter Byggeudvalgets behandling opdateret indstillingen med enkelte præciseringer vedrørende den nuværende udlejningssituation.
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PUNKT 14 Indstilling – Hedelyngen - Finansiering af udarbejdelse
af en-delig fysisk helhedsplan (B)

Hedelyngen - Finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Byggeudvalget den 23. januar 2018
- 20. februar 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan for afdeling Hedelyngen.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at dispositionsfonden tidligere har afholdt udgifter på 260.000
kr. til udarbejdelse af foreløbig helhedsplan inklusiv rådgiverhonorar og forundersøgelser til
ansøgning om en foreløbig helhedsplan i afdeling Hedelyngen. Såfremt helhedsplanen realiseres, skal midlerne finansieres af byggesagen.

2.

at der oprettes projekteringskredit med garanti fra dispositionsfonden på op til 4,5 mio. kr. til
udarbejdelse af den endelige fysiske helhedsplan i afdeling Hedelyngen frem til skema A.
Såfremt helhedsplanen ikke realiseres, skal midlerne finansieres af dispositionsfonden.

Problemstilling
I 2014 indsendte 3B en fysisk helhedsplan for afdeling 3047 Hedelyngen til Landsbyggefonden
(LBF). LBF gav en tilbagemelding om forventet tilsagn om støttede lån på 11 mio. kr. i 2021.
Efter ønske fra afdelingsbestyrelsen blev der i januar 2016 indsendt en revideret og skærpet helhedsplan til LBF indeholdende blandt andet tag- og facadeudskiftning, ventilation og boligsammenlægninger med supplementsrum. I den forbindelse fremrykkede LBF tilsagnet til 2020 og opjusterede støtterammen til 15,9 mio. kr. Efterfølgende er der blevet ansøgt om, at koble et energioptimeringsprojekt med solceller med batterilager på helhedsplanen. Dette har betydet, at LBFtilsagnet er blevet yderligere fremrykket til 2018 og støtterammen opjusteret til ca. 17,2 mio. kr.
LBF var på besigtigelse i afdelingen i april 2016. Administrationen har efterfølgende, i dialog med
afdelingsbestyrelsen, arbejdet på at opfylde LBF’s krav til supplerende materiale og undersøgelser,
før LBF vil færdiggøre finansieringsskitsen for helhedsplanen. Dette arbejde pågår pt.

Løsning
Til udarbejdelse af den foreløbige helhedsplan inklusiv rådgiverhonorar og forundersøgelser er der
foreløbigt brugt 260.000 kr. fra dispositionsfonden. Dette arbejde blev igangsat i 2013 inden administrationen havde indarbejdet en procedure for bevilling af midler til forundersøgelsesprocessen.
1

Når de supplerende undersøgelser er færdiggjort, skal der tilknyttes rådgivere, der kan udarbejde
skitseoplæg, dispositionsforslag og budget mv., som skal til afstemning i afdelingen. Udbudsstrategien er, at udbyde totalrådgiveropgaven frem til den endelige helhedsplan (skema A) med en
option, der giver mulighed for at fortsætte med samme totalrådgiver, hvis samarbejdet er positivt.
Administrationen udbyder totalrådgiverydelsen som et traditionelt EU-udbud eller et miniudbud via
KAB’s rammeudbud. Til totalrådgiverydelser frem til skema A samt til udførelse af pilotprojekter på
henholdsvis fælleshuset og 3-4 boliger, skal der oprettes en projekteringskredit med garanti fra
dispositionsfonden på op til 4,5 mio. kr.

Økonomi
Til udarbejdelse af den endelige fysiske helhedsplan frem til skema A, samt rådgiverydelser til udførelse af pilotprojekt for fælleshus og boliger, skal der oprettes en projekteringskredit med garanti
fra dispositionsfonden på op til 4,5 mio.kr. (beløb inkl. moms):
Totalrådgiver
Øvrig konsulentbistand (advokat ifm. udbudsmateriale mv.)
3B-timer
Uforudsete udgifter

3.000.000 kr.
500.000 kr.
500.000 kr.
500.000 kr.

I alt

4.500.000 kr.

Såfremt helhedsplanen realiseres dækkes udgifterne af byggesagen.
Risici
Hvis afdelingens beboere ikke godkender den endelige fysiske helhedsplan og byggesagen ikke
bliver gennemført skal dispositionsfonden dække de samlede omkostninger på op til 5,1 mio. kr.,
hvilket dækker over de tidligere brugte midler på i alt 260.000 kr. til udarbejdelse af den foreløbige
helhedsplan samt denne bevilling på 4,5 mio. kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte arbejdet
med udbudsmateriale til et totalrådgiverudbud.
Når der er udarbejdet skitse- og dispositionsoplæg samt budgetter, skal helhedsplanen til afstemning i afdelingen. Organisationsbestyrelsen vil igen behandle sagen når der ansøges om skema A.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 15 Indstilling – Herlevgårdsvej - Byggeregnskab for fysisk
helhedsplan (B)

Herlevgårdsvej - Byggeregnskab for fysisk helhedsplan (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Byggeudvalget den 23. januar 2018
- 27. februar 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til byggeregnskabet og den forventede finansiering af
den fysiske helhedsplan for afdeling Herlevgårdsvej.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at byggeregnskabet for den fysiske helhedsplan for afdeling Herlevgårdsvej godkendes.

2.

at den forventede finansiering af den fysiske helhedsplan for afdeling Herlevgårdsvej godkendes, jf. ’Løsning’.

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
3.

at der fra dispositionsfonden bevilges 250.000 kr. til at udføre mindre arbejder, som burde
være udført i forbindelse med byggesagen, men som ikke har været indeholdt i udbuddet af
byggesagen. Afdelingen dækker selv eventuelt yderligere udgifter.

Problemstilling
For at kunne afslutte byggeregnskabet for den fysiske helhedsplan for afdeling 1012 Herlevgårdsvej skal organisationsbestyrelsen godkende byggeregnskabet og den forventede finansiering.

Løsning
Gennemførelsen af helhedsplanen har samlet set medført et overforbrug på ca. 10,8 mio. kr. inkl.
moms i forhold til det budgetterede. Afvigelserne fordeler sig som følger (alle beløb er inkl. moms):

Håndværkerudgifter
Omkostninger
Gebyrer
Anlægsudgift i alt

Budget
33,1 mio. kr.
7,3 mio. kr.
0,7 mio. kr.
41,1 mio. kr.

Skema C
37,4 mio. kr.
13,9 mio. kr.
0,7 mio. kr.
51,9 mio. kr.*

Afvigelse
+ 4,2 mio. kr.
+ 6,6 mio. kr.
10,8 mio. kr.

Afvigelse i pct.
+ 12,7
+ 90,4
+ 26,3

* Hvert enkelt beløb er korrekt afrundet, men når de afrundede beløb lægges sammen, vil det give 52 mio.
kr. Det rigtige, afrundede beløb er dog 51,9 mio. kr.
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Afvigelserne ovenfor kan i store træk henføres til følgende forhold:
Håndværkerudgifter
Generelt har der på entreprisedelen været en række ekstraarbejder, hvor det under den igangværende udførelse ikke har været muligt at finde kompenserende besparelser. Overskridelsen skyldes primært uforudseelige tillægsarbejder som følge af at bygningerne ikke er opført i den forventede kvalitet. Det drejer sig især om arbejder vedrørende udmuring, fundering og konstruktive forstærkninger. Landsbyggefonden (LBF) er oplyst herom den 29. april 2016.
LBF accepterer ikke, at der medtages en budgetpost til uforudseelige udgifter på byggesager, som
det er praksis i andre dele af byggebranchen. Renoverings- og ombygningssager er i særlig grad i
risiko for ovennævnte type merudgifter, fordi mange forhold er skjulte i de eksisterende bygningsdele, indtil de afdækkes i forbindelse med udførelsen.
Udover udgifter til uforudseelige forhold, har der været ekstrakrav som følge af nødvendige entrepriseydelser, som ikke var medtaget i udbudsprojektet og derfor heller ikke fremgik af budgettet.
Omkostninger
Overskridelsen skyldes primært tomgangsleje inklusiv forbrug. LBF har den 8. marts 2017 oplyst
3B om at overskridelsen vil blive finansieret med støttede lån.
Ud over tomgangslejen har der været forøgede omkostninger til rådgivning. De uforudsigelige tillægsarbejder, der er beskrevet under håndværkerudgifterne, har medført et forøget rådgiverhonorar til projektering af løsninger, når man under udførelsen stødte på uventede forhold. De uforudseelige ekstraarbejder har desuden været medvirkende til en forlængelse af byggetiden med deraf
følgende forøgelse af omkostninger til byggeledelse. Dertil kommer honorar for rådgivers medvirken ved entreprenørens mangeludbedring, som har strakt sig over otte måneder.
Samlet økonomi og forventet finansiering
Den samlede anlægsudgift inklusiv overskridelse foreslås finansieret jævnfør den nedenstående
redegørelse.
Administrationen har ud fra dette udarbejdet byggeregnskabet og indberettet skema C (rettidigt) til
LBF og Herlev Kommune med forbehold for organisationsbestyrelsens godkendelse.
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Den samlede økonomi ser således ud (alle beløb i kr. inkl. moms):
Budget

Skema C

Afvigelse

Udgifter:
Støttede arbejder – Gruppe 1
Ustøttede arbejder – Gruppe 2
Samlet byggesag

31.080.366
10.044.285
41.124.651

38.685.738
13.211.039
51.896.777

7.605.372
3.166.754
10.772.126

Forventet finansiering:
Støttede lån – Gruppe 1
Ustøttede lån – Gruppe 2
Trækningsret – Gruppe 2
Fællespuljetilskud – Gruppe 2
Reguleringskonto (forventet) – Gruppe 2
Kapitaltilførsel – Gruppe 2
Afdelingens henlæggelser – Gruppe 2
Samlet forventet finansiering

31.080.366
7.604.285
540.000
900.000
0
1.000.000
1.160.000
42.284.651

38.685.738
9.018.039
540.000
900.000
593.000
1.000.000
1.160.000
51.896.777

9.612.126

Afdelingens henlæggelser har ikke været medtaget i LBF’s finansieringsskitse, hvorfor finansieringen var højere end de budgetterede udgifter ved Skema B. Dette betyder at overskridelsen på de
ustøttede arbejder kun skal finansieres med yderligere ustøttede lån på 1,4 mio. kr. Reguleringskontoens størrelse samt henlæggelser anvendes til at reducere de ustøttede lån, så der vil være
behov for mindre driftsstøtte og lavere kommunegarantier (jf. nedenfor), men det afhænger af den
endelige opgørelse af reguleringskontoen.
LBF-sager er opdelt i gruppe 1, 2 og 3, hvor gruppe 1 er de støttede arbejder og gruppe 2 er de
ustøttede arbejder, som LBF accepterer at medtage i LBF’s finansieringsskitse. Gruppe 3-arbejder,
er arbejder som laves samtidig med LBF-sagen, men som er arbejder udenfor finansieringsskitsen,
det vil sige arbejder med særskilt finansiering.
Den endelige finansiering foretages først, når forbrug af afsætningsbeløbene er opgjort samt reguleringskontoen godkendt af LBF.
Driftsstøtte og huslejefastsættelse
Organisationsbestyrelsen godkendte den 21. marts 2013, at dispositionsfonden skulle yde en årlig
driftsstøtte til afdeling Herlevgårdsvej på 750.000 kr. i forbindelse med byggesagen. Den 27. april
2017 godkendte organisationsbestyrelsen, at den årlige driftsstøtte blev nedsat til 679.000 kr. og at
afdelingens huslejeniveau i 2017 vil blive fastsat til 913 kr./m2/år. Ved organisationsbestyrelsen
behandling fremgik det af indstillingen, at afdelingsbestyrelsen ønskede en lavere husleje, med
udgangspunkt i den oprindelige finansieringsskitse, og at den daværende husleje i afdelingen derved skulle blive fastholdt (879 kr./m2/år). Det fremgik dog samtidig af indstillingen, at afdelingsbe3

styrelsen ville have forståelse for, at der af organisationsbestyrelsen blev truffet beslutning om et
huslejeniveau i 2017 på 913 kr./m2/år.
Den endelige driftsstøtte fra dispositionsfonden (mankolån) forventes at udgøre 679.000 kr. årligt.
Såfremt den endelige driftsstøttefastsættelse overstiger ovenstående beløb vil organisationsbestyrelsen blive forelagt en ny indstilling. Der er indtil videre modtaget tilsagn om mankolån fra LBF til
dækning af driftsstøtten, på foreløbigt 93.000 kr. årligt.
Driftsstøtten aftrappes fra og med 2020. Aftrapningsbeløbet ligger på 9 kr./m2/år. Aftrapningen vil
ske, indtil støtten er fuldt aftrappet, hvorefter afdelingen selv betaler ydelserne. Huslejen vil i den
sammenhæng forventeligt stige.
Kommunal garanti
Kommunen skal stille garanti for det støttede og det ustøttede lån.
I skema B er der forudsat kommunal garanti på det støttede lån på 31,086 mio. kr. På det ustøttede lån er der forudsat kommunal garanti på 7,624 mio. kr.
I det indsendte skema C er der forudsat en kommunal garanti på det støttede lån på 38,686 mio.
kr. På det ustøttede lån er der forudsat en kommunal garanti på 9,018 mio. kr.
Den kommunale garanti forventes således nu at udgøre samlet 47,704 mio. kr., hvilket dog afhænger af det endelige lånebehov.
Byggeregnskabet for helhedsplanen er vedlagt som bilag 1 inklusiv revisors påtegning.
Det følgende afsnit er tilføjet af administrationen efter indstillingens behandling i Byggeudvalget:
Finansiering af mindre udestående arbejder
Efter byggesagens og byggeregnskabets afslutning er der konstateret mindre arbejder, som burde
være udført i forbindelse med byggesagen, men som ikke har været indeholdt i udbuddet af byggesagen. Det drejer sig om arbejder i blok 2 i renoveringen med ramper på nye trapper, lamper i
baldakiner, døre, dørpumper, ringeklokker og maling af kælder samt økonomi til uforudsete udgifter. Derudover drejer det sig om en regning fra energiserviceleverandøren Ista til indregulering mv.,
som ikke kan betales af byggesagen, idet regnskabet er lukket, og det er ikke påført som afsætning. Administrationen vil fremadrettet sørge for, at dette afsættes i byggeregnskab efter skema C:
Ekstraarbejder (alle beløb i kr. inklusiv moms):
Arbejder i blok 2
Varmecentral (Indregulering)
Uforudsete udgifter
I alt

156.000
56.000
38.000
250.000
4

Administrationen foreslår, at der fra dispositionsfonden bevilges 250.000 kr. til at udføre disse arbejder. Afdelingen dækker selv eventuelt yderligere udgifter.

Økonomi
Finansiering af mindre udestående arbejder medfører en udgift til dispositionsfonden på 250.000
kr.
Derudover har denne indstilling ikke yderligere økonomiske konsekvenser for dispositionsfonden,
da organisationsbestyrelsen den 27. april 2017 har godkendt den foreløbige finansiering af byggesagen og det forventes, at den endelige finansiering af skema C vil ligge indenfor organisationsbestyrelses tidligere beslutning.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende det endelige
byggeregnskab til Herlev Kommune og Landsbyggefonden samt orientere afdelingsbestyrelsen.

Bilag
1. Byggeregnskab Herlevgårdsvej – fysisk helhedsplan.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Administrationen har opdateret indstillingen efter behandling i Byggeudvalget.
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PUNKT 16 Indstilling – Vestergården 2 - Byggeregnskab for fysisk
hel-hedsplan (B)

Vestergården 2 - Byggeregnskab for fysisk helhedsplan (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Byggeudvalget den 23. januar 2018
- 26. februar 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til byggeregnskab og den forventede finansiering af den
fysiske helhedsplan i afdeling Vestergården 2.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at byggeregnskabet for den fysiske helhedsplan for afdeling Vestergården 2 godkendes.

2.

at den forventede finansiering af den fysiske helhedsplan for afdeling Vestergården 2 godkendes jf. ’Løsning’.

Problemstilling
For at kunne afslutte byggeregnskabet for den fysiske helhedsplan for afdeling 3035 Vestergården
2 skal organisationsbestyrelsen godkende byggeregnskabet og den forventede finansiering.

Løsning
Gennemførelsen af byggesagen har samlet set medført et overforbrug på ca. 12,2 mio. kr. inkl.
moms i forhold til det budgetterede. Afvigelserne fordeler sig som følger, hvor alle beløb er inkl.
moms:

Håndværkerudgifter
Omkostninger
Gebyrer

Budget
78,3 mio. kr.
15,3 mio. kr.
1,1 mio. kr.

Skema C
93,6 mio. kr.
11,4 mio. kr.
1,8 mio. kr.

Afvigelse
+ 15,3 mio. kr.
- 3,8 mio. kr.
+ 0,7 mio. kr.

Afvigelse i pct.
+ 19,5
- 25,5
+ 63,6

Anlægsudgift i alt

94,7 mio. kr.

106,9 mio. kr.

12,2 mio. kr.

+ 12,9

I ovenstående tabel fremkommer mindre unøjagtigheder pga. afrundinger. Hvert beløb er korrekt afrundet, I
forbindelse med ”Afvigelse” for ”Omkostninger” medfører det, at det korrekt afrundede beløb er -3,8 mio. kr.
og ikke -3,9 mio. kr.
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Afvigelserne kan i store træk henføres til følgende forhold:
Håndværkerudgifter
Generelt har der på entreprisedelen været en række ekstraarbejder, hvor det under den igangværende udførelse ikke har været muligt at finde kompenserende besparelser. En række af ekstraarbejderne vedrører uforudsigelige forhold, som ikke kunne konstateres under projekteringen.
Landsbyggefonden (LBF) accepterer ikke, at der medtages en budgetpost til uforudseelige udgifter
på byggesager, som er generel praksis i byggebranchen. Renoverings- og ombygningssager er i
særlig grad i risiko for ovennævnte type merudgifter, fordi mange forhold er skjulte i de eksisterende bygningsdele, indtil de afdækkes under udførelsen.
Udover udgifter til uforudseelige forhold, har der været ekstrakrav som følge af nødvendige entrepriseydelser, som ikke var medtaget i udbudsprojektet og derfor heller ikke fremgik af budgettet.
Blandt ekstraarbejder, som følge af ovennævnte forhold, kan nævnes udgifter til forlænget byggeplads, vinterforanstaltninger og følgearbejder især i forbindelse med ovenlysvinduer og tagudskiftning.
Desuden har byggesagen afholdt ca. 2,2 mio. kr. inkl. moms til udskiftning af de MgO-plader, som
var monteret, inden Byggeskadefonden udsendte en meddelelse vedrørende brugen af disse plader som vindspærre. LBF har, med forbehold for kommunens accept heraf, accepteret at denne
udgift medtages i skema C og finansieres med støttede lån. Der er reklameret overfor såvel rådgiver som entreprenør, og entreprenørens sikkerhedsstillelse på 15 pct. er fastholdt. Der foreligger
på nuværende tidspunkt ikke en afgørelse om placering af ansvaret vedrørende brugen af MgOplader. Derfor er der tillige afsat 500.000 kr. inkl. moms til afholdelse af advokatudgifter mv. for
sagens afklaring.
Omkostninger
Der har ikke været behov for ekstraudgifter til rådgivning under udførelsen i det omfang, som var
forudsat i budgettet. Derfor er der samlet et mindre forbrug end budgetteret.
Gebyrer
Når håndværkerudgifter stiger som følge af ekstraarbejder, stiger bidraget til Byggeskadefonden
tilsvarende. Dertil kommer en mindre stigning i afsætningsbeløb til 1- og 5-års eftersyn.
Administrationen har udarbejdet byggeregnskabet og indberettet Skema C (rettidigt) til LBF og
Herlev Kommune med forbehold for organisationsbestyrelsens godkendelse.
Den samlede anlægsudgift inklusiv overskridelse foreslås finansieret jf. nedenstående.
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Samlet økonomi og forventet finansiering (alle beløb i kr. inkl. moms):
Budget

Skema C

Afvigelse

Udgifter:
LBF Støttede arbejder - gruppe 1 inkl. MgO
LBF Ustøttede arbejder - gruppe 2
Ustøttede arbejder - gruppe 3
Beboertilvalg
Samlet byggesag

60.906.838
20.290.000
10.000.000
3.500.000
94.696.838

65.446.998
23.426.755
16.170.490
1.865.000
106.909.243

4.540.160
3.136.755
6.170.490
-1.635.000
12.212.405

Forventet finansiering:
LBF Støttede lån inkl. MgO
LBF Ustøttede lån - gruppe 2
LBF Trækningsret - gruppe 2
LBF Fællespuljetilskud - gruppe 2
LBF Kapitaltilførsel - gruppe 2
LBF Reguleringskonto (forventet) - gruppe 2
Afskrivninger - gruppe 3
Afdelingens henlæggelser - gruppe 3
Ustøttede lån - gruppe 3
Ustøttede lån - beboertilvalg
Samlet forventet finansiering

60.906.838
7.080.000
4.810.000
4.440.000
1.000.000
0
0
5.500.000
10.000.000
3.500.000
97.236.838

65.446.998
12.874.884
4.810.000
4.440.000
1.000.000
301.871
2.492.245
5.500.000
8.178.245
1.865.000
106.909.243

4.540.160
5.794.884
0
0
0
301.871
2.492.245
0
-1.821.755
-1.635.000
9.672.405

Grundet overskridelse på LBF-sagen er der yderligere lånebehov på henholdsvis støttede lån på
4,54 mio. kr. og ustøttede lån på 5,795 mio. kr. efter anvendelse af reguleringskontoen. Endelig
finansiering foretages først når forbrug af afsætningsbeløbene er opgjort samt reguleringskontoen
godkendes af LBF.
Det ustøttede lån til afdelingens egne arbejder (gruppe 3) reduceres i forhold til budgettet, da afdelingen anvender henlæggelser og afskrivninger til at nedbringe lånet.
LBF-sager er opdelt i gruppe 1, 2 og 3, hvor gruppe 1 er de støttede arbejder og gruppe 2 er de
ustøttede arbejder, som LBF accepterer at medtage i LBF’s finansieringsskitse. Gruppe 3-arbejder,
er arbejder som laves samtidig med LBF-sagen, men som er arbejder udenfor finansieringsskitsen,
det vil sige arbejder med særskilt finansiering.
Driftsstøtte og huslejefastsættelse
Organisationsbestyrelsen godkendte den 9. februar 2017 at dispositionsfonden skal yde årligt
driftsstøtte på 670.000 kr. til afdelingen i forbindelse med byggesagen.
Den endelige driftsstøttefastsættelse afhænger af LBF’s godkendelse af huslejeniveauet i byggesagen. Administrationen har foretaget beregninger af huslejeniveauet og vil foreligge disse til god3

kendelse hos LBF. Alt efter udfaldet vil den forventede driftsstøtte fra dispositionsfonden (mankolån) udgøre mellem 0,46 – 1,055 mio. kr. årligt
Der er indtil videre modtaget tilsagn om mankolån til dækning af driftsstøtten på foreløbigt 670.000
kr. årligt. Såfremt den endelige driftsstøttefastsættelse overstiger ovenstående interval vil organisationsbestyrelsen blive forelagt en ny indstilling.
Driftsstøtten aftrappes fra og med 2020. Aftrapningsbeløbet ligger på 9 kr./m2/år. Aftrapningen vil
ske, indtil støtten er fuldt aftrappet, hvorefter afdelingen selv betaler ydelserne. Huslejen vil i den
sammenhæng forventeligt stige.
Afdelingen godkendte den 18. marts 2014 en endelig huslejeforhøjelse på 183 kr./m²/år og der er
foretaget opkrævning siden den 1. marts 2016. Det endelige huslejeniveau afhænger af LBF’s
godkendelse. På baggrund af administrationens foreløbige beregninger vil huslejen for samtlige
arbejder udgøre mellem 62 kr./m²/år til 92 kr./m²/år. Huslejen vil blive nedreguleret til det godkendte LBF-niveau ved den endelige finansiering. Ud fra en økonomisk betragtning, vil administrationen
anvende huslejedifferencen mellem den vedtaget og den godkendte LBF-husleje til afskrivning på
byggesagen (gruppe 3).
I forbindelse med ovenstående huslejeregulering vil der blive foretaget varsling af beboertilvalgene
(individuelle arbejder).
Kommunal garanti
Kommunen skal stille garanti for det støttede og det ustøttede lån.
I skema B er der forudsat kommunal garanti på det støttede lån på 60,906 mio. kr. På det ustøttede lån vedrørende gruppe 2-arbejder er der forudsat kommunal garanti på 7,08 mio. kr. For ustøttede lån vedrørende gruppe 3-arbejder og beboertilvalg er der forudsat kommunal garanti på 13,5
mio. kr.
I det indsendte skema C er der forudsat en kommunal garanti på det støttede lån på 65,447 mio.
kr. På det ustøttede lån til gruppe 2+3-arbejder er der forudsat en kommunal garanti på 21,053
mio. kr. For ustøttede lån på beboertilvalg er der forudsat en kommunal garanti på 1,865 mio. kr.
Den kommunale garanti forventes således nu at udgøre samlet 88,365 mio. kr., hvilket afhænger
af det endelige lånebehov.
Administrationen har korrigeret ovenstående tal for kommunal garanti efter Byggeudvalgets behandling af sagen.
Byggeregnskabet for renoveringen og tagudskiftningen er vedlagt som bilag 1 inklusiv revisors
påtegning.
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Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for dispositionsfonden.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende det endelige
byggeregnskab til Herlev Kommune og LBF samt orientere afdelingsbestyrelsen.

Bilag
1. Byggeregnskab Vestergården 2 - Udskiftning af tag.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 17 Indstilling – Egedalsvænge retssag (B) FORTROLIG

PUNKT 18 Indstilling – Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
ved bestyrelsesarbejde (D)

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde (D)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Forretningsudvalget den 1. marts 2018
- 2. marts 2018 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal drøfte 3B’s praksis for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved
bestyrelsesarbejde.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B’s praksis for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde drøftes.

Problemstilling
Et medlem af organisationsbestyrelsen har i forbindelse med dagsmødeaktivitet spurgt til 3B’s
praksis for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved arbejde i organisationsbestyrelsen som
følge af deltagelse i relevante kurser, konferencer mv. inden for normal arbejdstid. Der har ligeledes været spørgsmål fra afdelingsbestyrelsesmedlemmer til denne praksis.
I 3B er praksis pt., at 3B ikke udbetaler kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde – hverken for afdelingsbestyrelser eller organisationsbestyrelsen. Udgangspunktet i 3B er
pt., at der udelukkende udbetales honorar for arbejdet i organisationsbestyrelsen.
Der har tidligere i enkelte tilfælde været udbetalt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i afdelingsbestyrelserne. Det er imidlertid administrationens opfattelse, at dette kræver organisationsbestyrelsens godkendelse.

Løsning
De gældende regler for området er, at en boligorganisations bestyrelse kan beslutte, at bestyrelsesmedlemmer kan opnå kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det kan ske i forbindelse med
deltagelse i særlige arrangementer og kurser, når et bestyrelsesmedlem kan godtgøre, at man rent
faktisk trækkes i løn af sin arbejdsgiver.
Ifølge KAB kan der som udgangspunkt ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste, når der for samme
arbejde samtidig udbetales honorar, da vederlaget også dækker den tabte arbejdsfortjeneste.
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KAB oplyser, at afdelingsbestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt ikke må få bestyrelsesvederlag. Disse kan dog i visse godkendte situationer få godkendt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt organisationsbestyrelsen har godkendt dette.
På baggrund af ovenstående foreslås det, at organisationsbestyrelsen drøfter 3B’s praksis vedrørende kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde for organisationsbestyrelsen og/eller afdelingsbestyrelser. Der kan i den forbindelse skelnes mellem medlemmer af organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. I forhold til sidstnævnte fraråder BL i en
tidligere konkret henvendelse at udbetale tabt arbejdsfortjeneste til afdelingsbestyrelsesmedlemmer (i den konkrete sag relateret til et byggemøde).
Det kan i den forbindelse oplyses, at det i Boligkontoret Danmark (BDK) er praksis, at der udbetales kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til hovedbestyrelsen, da hovedbestyrelsesmøderne
starter kl. 15. Det skal nævnes, at flere medlemmer af BDK’s hovedbestyrelse har meget lang
transporttid. Desuden modtager BDK’s hovedbestyrelse honorar.
KAB har oplyst, at der ikke udbetales kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer af
hovedbestyrelsen. Organisationer administreret af KAB træffer selv beslutning om ovenstående.
Det er for disse organisationer muligt at udbetale kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
Hvis 3B’s praksis vedrørende kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ændres, vil det medføre
økonomiske konsekvenser.
Eventuel udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste skal afholdes af selskabets drift.
Hvis det besluttes, at der kan gives kompensation til afdelingsbestyrelsesmedlemmer, skal dette
afholdes i den enkelte afdeling.

Videre proces
Den videre proces afhænger af organisationsbestyrelsens drøftelse.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget besluttede, at indstillingen skal indstilles til behandling i organisationsbestyrelsen på mødet den 7. marts 2018.
Administrationen undersøger rammerne i forhold til mulig finansiering.
2

PUNKT 19 Indstilling – Organisationsbestyrelsens honorar for 2.
halvdel af bestyrelsesåret 2017-2018 (B)

Organisationsbestyrelsens honorar for 2. halvdel
af bestyrelsesåret 2017/2018 (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- 20. februar 2018 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til organisationsbestyrelsens honorar for 2. halvdel af
bestyrelsesåret 2017/2018.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at organisationsbestyrelsens honorar for 2. halvdel af bestyrelsesåret 2017/2018 godkendes.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede den 29. juni 2017 en udvalgsstruktur under organisationsbestyrelsen med et Forretnings-, Bygge- og Afdelingsudvalg. Med udgangspunkt i udvalgsstrukturen
besluttede organisationsbestyrelsen samtidig honorar og finansiering af dette for bestyrelsesåret
2017/2018.
Den 4. januar 2018 konstituerede organisationsbestyrelsen sig i nye bestyrelsesudvalg pr. den 1.
januar 2018. Herunder besluttede organisationsbestyrelsen en ny sammensætning af Forretnings-,
Bygge- og Afdelingsudvalget og nedsatte desuden et IT-udvalg.
På baggrund af den nye udvalgsstruktur skal der tages stilling til honorarstrukturen for organisationsbestyrelsen for 2. halvår 2017/2018, dvs. perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. maj 2018.

Løsning
Ny honorarstruktur
Der foreslås følgende honorarstruktur for perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. maj 2018:
Rolle
Formand

Takst
12.000 kr./md.

Næstformand

9.500 kr./md.

Bestyrelsesmedlem

4.000 kr./md.

FU (ikke formand og næstformand)

2.000 kr./md.
1

Udvalgsformand (BU, AU og IU - ikke FU)
Eksterne deltagere i stående udvalg

1.000 kr./md.
500 kr. pr. møde

Arbejdet i ad hoc-udvalg, opgavegrupper mv. udløser ikke et honorar
Finansiering
Ovennævnte honorarer forventes for perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. maj 2018 (fem
måneder) at udgøre ca. 355.500 kr. Fordeling af dette er vedlagt i bilag 1.
Det nuværende honorar gældende for 1. halvdel af bestyrelsesåret 2017/2018 (den 1. juni 2017 til
den 31. december 2017 – syv måneder) udgør ca. 490.000 kr.
Med den nye foreslåede honorarstruktur for 2. halvdel af bestyrelsesåret 2017/2018 forventes honoraret for hele bestyrelsesåret 2017/2018 at udgøre ca. 845.500 kr. årligt, hvilket er inden for
rammerne af reglerne.
Det nye samlede honorar for hele bestyrelsesåret 2017/2018 finansieres ved almindeligt bestyrelsesvederlag og bestyrelseshonorar for byggesager ud fra samme fordeling som tidligere besluttet,
dvs. bestyrelsesvederlag fra 3B på ca. 600.000 kr., der afholdes over selskabets drift og byggesagshonorar for de resterende ca. 240.000 kr., der afholdes inden for de enkelte byggesager.

Økonomi
Den nye honorarstruktur medfører, at det samlede årlige bestyrelseshonorar stiger ca. 5.000 kr.,
der forventeligt afholdes af byggesagshonorar.
Bestyrelsesvederlaget udbetales månedligt fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. maj
2018. Ovenstående indstilling medfører dermed en tilbageregulering.
Vederlaget for udvalgsarbejdet (for udvalgsmedlemmer der ikke er medlem af organisationsbestyrelsen), udbetales ultimo juni (for perioden medio december til medio juni).

Videre proces
Administrationen vil udbetale bestyrelseshonorar ud fra organisationsbestyrelsens beslutning.

Bilag
1. Fordeling af bestyrelseshonorar - første halvdel 2018.
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Bilag 1
Fordeling af bestyrelseshonorar for perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. maj 2018
(alle satser i kr.)

Rolle

Antal

Månedlig
takst

Heraf

Samlet udgift
1. januar 2018

Bestyrelses-

Byggesags-

- 31. maj 2018

vederlag

honorar

Formand

1

12.000

60.000

42.850

17.150

Næstformand

1

9.500

47.500

33.950

13.550

Organisationsbestyrelsesmedlem

11

4.000

220.000

157.150

62.850

1

2.000

10.000

7.150

2.850

3

1.000

15.000

10.700

4.300

2

500 pr. møde

3.000

2.150

850

Ca. 355.500

254.000

101.500

FU (Ikke formand og næstformand)
Udvalgsformand (ikke FU)
Eksterne deltagere i
stående udvalg
I alt

PUNKT 20 Indstilling – Ny fordeling af 3B-kontaktpersoner ud fra
Fremtidens Drift (B)

Ny fordeling af 3B-kontaktpersoner ud fra Fremtidens Drift (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Afdelingsudvalget den 23. januar 2018
- 27. februar 2018 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til ny fordeling af 3B-kontaktpersoner ud fra Fremtidens
Drift.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at ny fordeling af 3B-kontaktpersoner godkendes, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen konstituerede sig den 29. juni 2017. Der blev herunder udvalgt 3Bkontaktpersoner for afdelingerne.
Den 23. november 2017 drøftede Afdelingsudvalget 3B-kontaktpersonernes rolle i Fremtidens Drift
og ønskede, at Iris Gausbo i samarbejde med administrationen udarbejdede et udkast til en ny
fordeling af 3B-kontaktpersonerne, der tager højde for de nye driftsområder.
Samtidig indtrådte 1. suppleant Dorte Skovgård pr. den 1. januar 2018 i organisationsbestyrelsen,
da Jens Wenzel Andreasen grundet flytning fra 3B udtrådte af organisationsbestyrelsen ved udgangen af 2017.

Løsning
Et oplæg til en ny fordeling af 3B-kontaktpersoner for afdelingerne er ud fra ovenstående udarbejdet inklusiv Afdelingsudvalgets ændringer (bilag 1). Ændringer i forhold til den hidtidige fordeling af
3B-kontaktpersoner er markeret.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen implementere den nye
fordeling af 3B-kontakpersoner.
1

Bilag
1. Bilag 1 - Afdelinger og 3B-kontaktpersoner - februar 2018.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen. Afdelingsudvalget tilføjede en række ændringer til fordelingen af 3B-kontaktpersoner.
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3B-kontaktpersoner og afdelinger – revideret fordeling pr. februar 2018
Områdemøde Herlev m.m.
Afdeling

3B-kontaktperson
Primær
Øvrig

Egeløvparken
Hedelyngen

Iris
HenrikJens

A
A

Annette Klingenberg
Annette Klingenberg

Herlev Skole
Herlev Torv

Martin
Martin

C
C

René R. Pape
René R. Pape

Herlevgårdsvej
Hjortegården

MartinHans Jørgen
Martin

C
B

René R. Pape
Sven Hermann

Højstensgård
Lampestedet 1-2

Hans Jørgen
Martin

B
C

Sven Hermann
René R. Pape

Martinsgård
Søagerpark

Martin
Hans Jørgen

C
A

René R. Pape
Annette Klingenberg

B
C
C
B
C

Sven Hermann
René R. Pape
René R. Pape
Sven Hermann
René R. Pape

Teglværkshaven
Dijana
Toftegård og Toftegård Tag Iris
Vestergården 1
Martin
Vestergården 2
Hans Jørgen
Vestergården 3
MartinIris
Områdemøde Ballerup m.m.

Iris

Driftsområde

Driftschef

Egedalsvænge
Høje Gladsaxe
Grønhøj
Jægerbo
Kløvermarken
Kongsgården
Midgård
Møllergården
Måløv Park
Solsikken

Iris
Ulrik
Henrik
UlrikJens
HenrikJens
Henrik
UlrikJens
Henrik
Hans Jørgen
Ulrik

D
D
A
A
A
A
A
A
A
A

Lasse Asp
Lasse Asp
Annette Klingenberg
Annette Klingenberg
Annette Klingenberg
Annette Klingenberg
Annette Klingenberg
Annette Klingenberg
Annette Klingenberg
Annette Klingenberg

Taastrup Torv 1-2
Valmuen
Østerhøj
Områdemøde Amager
Brohuset
Dyvekevænget
Hørgården 1 og 2
Norgesgade
Remisevænget N
Remisevænget V

Henrik
Ulrik
UlrikJens

A
A
A

Annette Klingenberg
Annette Klingenberg
Annette Klingenberg

Martin
Steffen
Steffen
Steffen
Steffen
Steffen

E
H
H
H
H
H

Rasmus Milling
Thomas N. Høgh
Thomas N. Høgh
Thomas N. Høgh
Thomas N. Høgh
Thomas N. Høgh

Remisevænget Ø
Sejlhuset
Signalgården
Sundholm Syd

Steffen
Martin
Dijana
Dijana

H
E

Thomas N. Høgh
Rasmus Milling
Sven Hermann
Sven Hermann
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Iris
Iris
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Områdemøde København/Hvidovre
Afdeling

3B-kontaktperson
Primær
Øvrig

A.F. Beyersvej
Apostelgården

Iris
Steen

F
F

Poul Erik Ottosen
Poul Erik Ottosen

Arbejderboligerne
Australiensvej

DorteSvend
Steen

F
E

Poul Erik Ottosen
Rasmus Milling

Blækhuset
Bryggergården

Iris
SteenFlemming

F
I

Poul Erik Ottosen
Kim Kristiansen

Bærhaven
Damagervej/Stubmøllevej
Danalund
Dortheavej
Egegade
Ellehjørnet
Elmehaven
Folehaven

Svend
Flemming
Svend
Iris
Steen
Steffen
Svend
Svend

I
G
G
E
I
I
I

Kim Kristiansen
Frank Nielsen
Frank Nielsen
Sven Hermann
Rasmus Milling
Kim Kristiansen
Kim Kristiansen
Kim Kristiansen

Guldbergsgade
Hammelstruphus

Steen
Flemming

E
G

Rasmus Milling
Frank Nielsen

Hvidbjergvej
Händelsvej/Grønrisvej
Kaysergården
Kløverbladsgade
Krattet
Kronprinsessegade
Lønstrupgård
Poppelvænget

Iris
Iris
FlemmingSteen
Dijana
Steffen
Steen
Iris
DorteIris

F
G
E
B
I
E
F
F

Poul Erik Ottosen
Frank Nielsen
Rasmus Milling
Sven Hermann
Kim Kristiansen
Rasmus Milling
Poul Erik Ottosen
Poul Erik Ottosen

Porthuset
Prangerhuset

DorteSteen
DorteFlemming

F
F

Poul Erik Ottosen
Poul Erik Ottosen

Ryesgade
Rådmandsbo

Steen
Steen

E
E

Rasmus Milling
Rasmus Milling

Sangergården 1 og 2
Skovkvarteret

DorteSteen
Dijana

E

Rasmus Milling
Sven Hermann

Slotsherrenshus
Søbyvej

Iris
Steffen

F
G

Poul Erik Ottosen
Frank Nielsen

Tranehavegård
Valbyejendommene

Iris
Svend Iris

G
F

Frank Nielsen
Poul Erik Ottosen

Ved Rosenhaven
Vestergårdsvej
Vinhaven

Flemming
Iris
Svend

G
E
I

Frank Nielsen
Rasmus Milling
Kim Kristiansen
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Driftsområde

Dijana

Iris

Iris

Driftschef
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PUNKT 21 Indstilling – Investeringsopfølgning og
likviditetsstyring (B) FORTROLIG

PUNKT 22 Indstilling – Søbyvej - Realkreditlån til udskiftning af
tv-antennekabler (B)

Søbyvej - Realkreditlån til udskiftning af tvantennekabler (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- 20. februar 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af et 15-årigt realkreditlån til udskiftning af
tv-antennekabler i afdeling Søbyvej.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdeling Søbyvej i forbindelse med gennemførelsen af udskiftning af tv-antennekabler
optager et 15-årigt realkreditlån på maksimalt 299.000 kr.

Problemstilling
I forbindelse med udskiftning af tv-antennekabler i afdeling 3038 Søbyvej skal organisationsbestyrelsen (delegeret fra repræsentantskabet jf. ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.” § 7)
godkende afdelingens låneoptag, før Hvidovre Kommune kan godkende låneoptagelsen.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for udskiftning af tv-antennekabler er behandlet og godkendt
på afdelingens ordinære afdelingsmøde den 28. juni 2016. Byggesagen er afsluttet og afventer
alene låneoptagelse.
Anskaffelsessum og finansieringen for udskiftning af tv antennekabler er som følger (priser inkl.
moms):
Realiseret
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger

299.000 kr.

Samlet budget

299.000 kr.

Finansiering
15-årigt realkreditlån

299.000 kr.

Samlet anlægssum

299.000 kr.

Huslejekonsekvensen er som følger (vejledende beregning):
Huslejestigning i alt for udskiftning af tv-antennekabler

Pr. måned pr. bolig
83 kr.
1

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelsen til Hvidovre Kommune og orientere afdelingen.

Bilag
Ingen.

2

PUNKT 23 Indstilling – Danalund - Realkreditlån til udskiftning af
tv-antennekabler (B)

Danalund - Realkreditlån til udskiftning af tvantennekabler (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- 21. februar 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af realkreditlån til udskiftning af tvantennekabler i afdeling Danalund.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdeling Danalund til gennemførelse af udskiftning af tv-antennekabler optager et 15årigt realkreditlån på maksimalt 3,23 mio. kr.

Problemstilling
I forbindelse med udskiftning af tv-antennekabler i afdeling 3031 Danalund, skal organisationsbestyrelsen (delegeret fra repræsentantskabet jf. ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.” §
7) godkende afdelingens låneoptag, før Hvidovre Kommune kan godkende låneoptagelsen.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for udskiftning af tv-antennekabler er behandlet og godkendt
på afdelingens ordinære afdelingsmøde den 28. juni 2016.
Byggesagen er afsluttet og afventer alene låneoptagelse som snarligt skal behandles i afdelingen.
Det indstilles til organisationsbestyrelsen at godkendte afdelingens låneoptag over 15-år.
Anskaffelsessum og finansieringen for udskiftning af tv antennekabler er som følger (priser inkl.
moms):
Realiseret
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger
Samlet budget

3.229.000 kr.
3.229.000 kr.

Finansiering
15-årigt realkreditlån

3.229.000 kr.

Samlet anlægssum

3.229.000 kr.

1

Huslejekonsekvensen er som følger (vejledende beregninger):
Huslejestigning i alt for udskiftning af tv-antennekabler

Pr. måned pr. bolig
76 kr.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil låneoptagets løbetid blive behandlet i
afdelingen. Herefter vil administrationen fremsende godkendelsen til Hvidovre Kommune og orientere afdelingen.

Bilag
Ingen.

2

PUNKT 24 Indstilling – Arbejderboligerne - Realkreditlån til
udskiftning af tv-antennekabler (B)

Arbejderboligerne - Realkreditlån til udskiftning af
tv-antennekabler (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- 26. februar 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af et 10-årigt realkreditlån til udskiftning af
tv-antennekabler i afdeling Arbejderboligerne.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdeling Arbejderboligerne i forbindelse med gennemførelsen af udskiftning af tvantennekabler optager et 10-årigt realkreditlån på maksimalt 427.000 kr.

Problemstilling
I forbindelse med udskiftning af tv-antennekabler i afdeling 6095 Arbejderboligerne skal organisationsbestyrelsen (delegeret fra repræsentantskabet jf. ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger
m.v.” § 7) godkende afdelingens låneoptag, før Københavns Kommune kan godkende låneoptagelsen.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for udskiftning af tv-antennekabler er behandlet og godkendt
på afdelingens ordinære afdelingsmøde den 26. juni 2017.
Anskaffelsessum og finansieringen for udskiftning af tv-antennekabler er som følger (priser inkl.
moms):
Realiseret
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger

427.000 kr.

Samlet budget

427.000 kr.

Finansiering
10-årigt realkreditlån

427.000 kr.

Samlet anlægssum

427.000 kr.

Huslejekonsekvensen er som følger (vejledende beregning):
Huslejestigning i alt for udskiftning af tv-antennekabler

Pr. måned pr. bolig
75 kr.
1

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelsen til Københavns Kommune og orientere afdelingen.

Bilag
Ingen.

2

PUNKT 25 Indstilling – Poppelvænget - Realkreditlån til udskiftning
af tv-antennekabler (B)

Poppelvænget - Realkreditlån til udskiftning af tvantennekabler (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- 26. februar 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af et 10-årigt realkreditlån til udskiftning af
tv-antennekabler i afdeling Poppelvænget.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdeling Poppelvænget i forbindelse med gennemførelsen af udskiftning af tvantennekabler optager et 10-årigt realkreditlån på maksimalt 372.000 kr.

Problemstilling
I forbindelse med udskiftning af tv-antennekabler i afdeling 6083 Poppelvænget skal organisationsbestyrelsen (delegeret fra repræsentantskabet jf. ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger
m.v.” § 7) godkende afdelingens låneoptag, før Københavns Kommune kan godkende låneoptagelsen.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for udskiftning af tv-antennekabler er behandlet og godkendt
på afdelingens ordinære afdelingsmøde den 8. juni 2017.
Anskaffelsessum og finansieringen for udskiftning af tv-antennekabler er som følger (priser inkl.
moms):
Realiseret
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger

372.000 kr.

Samlet budget

372.000 kr.

Finansiering
10-årigt realkreditlån

372.000 kr.

Samlet anlægssum

372.000 kr.

Huslejekonsekvensen er som følger (vejledende beregning):
Huslejestigning i alt for udskiftning af tv-antennekabler

Pr. måned pr. bolig
60 kr.
1

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelsen til Københavns Kommune og orientere afdelingen.

Bilag
Ingen.
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PUNKT 26 Indstilling – Ændring af Peder Lykkes Vej (B)

Ændring af Peder Lykkes Vej (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- 2. marts 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til Københavns Kommunes projekt for ændring af Peder
Lykkes Vej.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det godkendes, at Københavns Kommune projekterer og anlægger de skitserede ændringer på Peder Lykkes Vej (privat fællesvej) inklusiv en ny vendeplads på en del af matrikel 900 og 904, Sundby Overdrev. Dette ændrer ikke ved vejens status, som forbliver privat
fællesvej med drift påhvilende grundejeren. Det areal, der i dag er et grønt areal, og som
overgår til vendeplads, får status af privat fællesvej med drift påhvilende grundejeren 3B.

Problemstilling
Københavns Kommune (KK) ønsker i forbindelse med fornyelse af Remiseparken at gøre adgangen til parken mere synlig og trafiksikker, end den er i dag for at invitere flere københavnere til at
bruge parken, der er ejet af KK. KK har på den baggrund udarbejdet et projekt for ændring af adgangen til parken fra Peder Lykkes Vej.
KK kan ikke etablere de ønskede ændringer på vejen uden at få samtykke fra de tilstødende
grundejere, herunder 3B.
Den del af Peder Lykkes Vej, der fører ind til Remiseparken, er privat fællesvej. De tilstødende
grundejere, som har ansvar for vedligeholdelsen, herunder 3B, har i juli 2017 modtaget forvarsel
om påbud vedrørende istandsættelse af Peder Lykkes Vej omfattende ny belægning på hele kørebanen (bilag 1). Omkostninger til istandsættelse skal afholdes af tilstødende grundejere. Med henvisning til KK’s kommende projekt for Peder Lykkes Vej er forvarslet blevet tilbagekaldt (bilag 2).
KK’s projekt omfatter tillige, at ca. 200 m2 af 3B’s Remisevænget Nords areal inddrages i projektet
til vendeplads for busser.
Afklaring af 3B’s holdning til det udarbejdede projekt, herunder om 3B vil lade de 200 m 2 indgå i
projektet, haster, da hovedprojektering af projektet for Remisparken er påbegyndt.

1

Løsning
I udarbejdelsen af projektet for Peder Lykkes Vej og Remiseparken har KK forsøgt at tage højde
for grundejernes ønsker til Peder Lykkes Vej og sammenhængen mellem Peder Lykkes Vej og
Remiseparken.
Således er de fleste forslag til Peder Lykkes Vej fra mødet mellem grundejerne, herunder 3B og
KK den 5. november 2015 indarbejdet, herunder bedre mulighed for afsætning af børn, vendeplads
og sammenhæng mellem Peder Lykkes Vej og Remiseparken. Referat er vedlagt som bilag 3.
Desuden ønsker KK at gøre den del af Peder Lykkes Vej, der fører ind til Remiseparken mere trafiksikker. Som situationen er i dag, kommer der dagligt ca. 1-2 busser med børn for at besøge de
to bemandede legepladser i Remiseparken. Trafiksikkerhedsmæssigt vurderes den eksisterende
vej ikke forsvarlig, idet busserne ikke har mulighed for at vende, men må bakke for at komme ud
fra Peder Lykkes Vej. Da der ikke er gode oversigtsforhold, kan dette føre til farlige situationer for
øvrige trafikanter inklusiv børn, gående og cyklister, hvor en stor del er beboere i Urbanplanen.
Indhold af ændringer på Peder Lykkes Vej
KK ønsker at markere indgangen til Remiseparken dér, hvor den del af Peder Lykkes Vej, der er
privat fællesvej, møder den del af Peder Lykkes Vej, der er offentlig. Det gøres ved at etablere en
ny opholdsplads. På pladsen placeres bænke under spredte træer med træbeskyttere. Pladsen
udformes, så den sænker farten på biltrafikken ind og ud af Peder Lykkes Vej.
Ved Remiseparken, i den sydlige ende af den private del af Peder Lykkes Vej, etableres en vendeplads. En vendeplads vil være en stor forbedring for trafiksikkerheden på Peder Lykkes Vej, og
vil betjene bustrafikken til og fra parkens funktioner samt det nært liggende dagcenter. Vendepladsen er ikke tænkt til ophold. Vendepladsen tager ca. 200 m² af 3B’s matrikel 900 beliggende i afdeling 3041 Remisevænget Nord. Arealet, der inddrages til vendeplads, henligger i dag med græs op
til en af ejendommens opholdspladser. Løsningsforslaget med og uden vendeplads er vedlagt som
bilag 4-5. Et oversigtskort er vedlagt som bilag 6.
På den øvrige del af den private del af Peder Lykkes Vej laves der ændringer i de eksisterende
funktioner. Vejen vil i fremtiden bestå af en delt kørebane med vinkelparkering på begge sider og
et fortov i den østlige side. Parkeringen på den midterste del af den private del af Peder Lykkes Vej
optimeres og opstribes, så projektet samlet får fem parkeringspladser mindre.
Afdelingens holdning
Der har den 28. februar 2018 været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i Remisevænget Nord,
hvor afdelingen har stemt om KK’s forslag om ændring af Peder Lykkes Vej. Ændringen inklusiv
vendeplads blev besluttet på mødet med 60 stemmer for, to imod og to stemte blankt (i alt 64
stemmer). Afdelingen havde desuden ønske om at 3B bliver involveret i den videre projektering, så
3B’s efterfølgende drift fra start kan kan indtænkes i projektet.
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Alternative løsninger
KK ser ikke, at der findes alternative løsninger på de trafiksikkerhedsmæssige problematikker med
busserne på Peder Lykkes Vej. Da der er tale om mindre børn, der kommer til de bemandede legepladser, vurderes det vigtigt, at busserne kan afsætte passagererne i nærheden af disse og under trafiksikkerhedsmæssige acceptable forhold.
Der er ikke undersøgt alternativer, hverken på 3B’s parkeringsareal, der har indkørsel fra Røde
Mellemvej 7 eller ved Peder Lykke Centret. KK kan heller ikke opfordre busser eller anden trafik til
at vende/holde på privat areal, der ikke er udlagt til vej.
Samtidig kendes den fremtidige arealbenyttelse for arealet ved højhuset, som ligger på samme
matrikel som Peder Lykke Centret, endnu ikke. Ifølge startredegørelsen for lokalplanen ”Peder
Lykke II” vil størstedelen af overfladeparkeringen på matrikel 2305 dog blive nedlagt. Dette forventes at øge antallet af mindre busser på Peder Lykkes Vej.
Grundejerne Københavns Ældreboligselskab Peder Lykkes Vej (matrikel 2305) har skriftligt accepteret istandsættelse/opgradering af Peder Lykkes Vej. KK har oplyst 3B, at grundejerne Den selvejende Institution Peder Lykkes Bo (matrikel 2312 og 2335) også har godkendt ændringsforslaget.
Løsningforslaget er behandlet og godkendt af Borgerrepræsentationen den 30. november 2017.
Det kræver en overtagelse af den private del af Peder Lykkes Vej, for at KK kan lave ændringerne
på Peder Lykkes Vej uden grundejernes accept. Vejovertagelse/ekspropriering er ikke en del af
projektet for Remiseparken og heller ikke en del af den politiske beslutning. Såfremt alle grundejere af Peder Lykkes Vej ikke accepterer istandsættelse/opgradering af Peder Lykkes Vej, kan KK
ikke fortsætte projektering uden for selve Remiseparken. Dette vil medføre, at midlerne afsat til
Peder Lykkes Vej vil blive brugt i resten af projektet. Det vil sige i Remiseparken, eller at midlerne
bliver ført tilbage til KK. Desuden vil det tilbagekaldte forvarsel om påbud blive genoptaget, og udgifterne til vejens samlede istandsættelse vil blive fordelt blandt grundejerne.
Udførelse og myndighedsbehandling
Hvis 3B og øvrige grundejere accepterer projektet på Peder Lykkes Vej, vil KK udføre og betale for
renovering af vejen i henhold til den skitserede løsning. KK står ligeledes for al myndighedsbehandling i forbindelse med dette.
Drift og vedligehold
3B og de andre grundejere fortsætter med at have ansvar for drift og vedligehold af vejen. Der er
ikke lavet specifik beregning af eventuelle økonomiske ændringer for 3B, da KK ikke kender 3B’s
driftsudgifter for de enkelte arealtyper og elementer. Samtidig vil en opgørelse af de fremtidige
arealtyper først foreligge, når hovedprojektet er færdigt. Den skitserede ændring vil betyde, at KK i
2018-2019 vil renovere vejen, hvilket i en årrække vil nedsætte 3B’s udgifter til vedligehold af vejarealet.
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I forslaget skal der plantes nye træer og placeres nye bænke på den nye opholdsplads. Vedligehold af bænkene vil overgå til 3B ved aflevering. KK vil stå for etableringsplejen af de nye træer.
Da arealet for 3B’s driftsforpligtelser ellers er uændret, er det umiddelbart KK’s vurdering, at der er
begrænsede øgede driftsomkostninger for 3B som følge af den skitserede løsning.
Grundskyld
I forbindelse med myndighedsbehandlingen af vejen vil et areal registreres som vejudlæg i BBRregistret. Vejudlæg vil blive vurderet til 0 kr. i grundskyldsberegningen, og 3B vil således skulle
betale lidt mindre i grundskyld for ejendomsnummer 430847, der består af matrikel 900 og 904,
Sundby Overdrev.
Tidsplan
Hovedprojektering
Granskning af projekt
Udbud og tilbudsevaluering
Anlægsstart
Ibrugtagning

December 2017 – april 2018
Maj 2018
Maj – juli 2018
September 2018
December 2019

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for selskabet.
Der vil jf. løsningen kunne komme mindre driftsomkostninger til afdeling Remisevænget Nord samt
færre udgifter til grundskyld.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil KK fortsætte projektering og udførelse
som beskrevet under løsningsafsnittet.
Projektet for Peder Lykkes Vej er ikke færdigprojekteret, og 3B vil, i den grad det ønskes, blive
inddraget i hovedprojekteringen af projektet. Hvis der på nuværende stadie er detaljer, der ønskes
ændret, er dette muligt at drøfte med KK. Administrationen vil i den sammenhæng bede KK om at
3B bliver involveret i den videre projektering, så 3B’s efterfølgende drift fra start kan indtænkes i
projektet.

Bilag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Referat fra møde med grundejerne ved Peder Lykkes Vej og Peder Skrivers Sti.
Forvarsel om påbud.
Tilbagekaldelse af forvarsel.
Løsning uden vendeplads.
Løsning med vendeplads.
Oversigtskort Peder Lykkes Vej.
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Fysik

NOTAT

09-11-2015
Til
Sagsnr.
2015-0052474
Referat fra møde med grundejerne ved Peder Lykkes Vej og
Peder Skrivers Sti
Den 5. november 2015
Inviterede:

Dokumentnr.
2015-0052474-14
Sagsbehandler
Klaus Grimar

3B
Mikkel Warming, Michael Lund (driftschef), Mette Sook Høgel (3B
byggeafdeling) og Peter Howalt Andersen (Afdelingsbestyrelse
(
Remisevænget Øst)
Den Selvejende Institution Peder Lykke Bo
Peter Kjærgaard-Petersen (administrator)
Boligselskabet Domea
Deltog ikke
Muremester Willy Lynggaard Petersens Familiefond
Søren Lynggaard-Petersen (ejer)
A/B Vennehøj
Joachim Kjølberg og Henrik Mathiesen (bestyrelsesmedlemmer)
Teknik – og Miljøforvaltningen
Klaus Grimar (ref.)
.) og Julie Overgaard Magelund
Dagsorden:
Københavns Kommune har afsat 50 mio. kr. til
t forbedringer af
Remiseparken. I den sammenhæng ønsker kommunen at forbedre
(lille) Peder Lykkes Vej for 7 mio. kr. samt Peder Skrivers Sti.

Udvikling af
anlægsprojekter

Den 5. november 2015 afholdt
afho Teknik- og Miljøforvaltningen et møde
med de tilstødende grundejere omkring Peder Lykkes Vej og Peder
Skrivers Sti. Beggee veje har status som privat fællesvej.

Islands Brygge 37
2300 Københan S
Postboks 339
2300 København S

Formålet med mødet var at give forvaltningen mulighed for at fortælle
nærmere om projektets baggrund og formål, svare på spørgsmål og
facilitere en workshop for at få grundejernes input til, hvordan de to
adgangsveje til Remiseparken kan forbedres.

Direkte telefon
3366 3332

Dette referat indeholder en opsamling af deltagernes ønsker og idéer
til Peders Lykkes Vej og Peder Skrivers Sti.

EAN nummer
5798009493149

E-mail
klagri@tmf.kk.dk

www.tmf.kk.dk

(lille) Peder Lykkes Vej (PLV)
Den generelle holdning er, at PLV er kedelig, dårligt belyst og med
manglende skiltning. Det samlede indtryk er, at den ikke virker
tiltrækkende som adgangsvej til Remiseparken.
Forslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

PLV gøres mere grøn
Indtænk adgange gennem 3Bs arealer
Alléen/parkpræg trækkes op ad PLV til nr. 67 f.eks. med ny
belægning
3Bs grønne areal er adskilt fra PLV af et hegn, hegnet kan
overvejes ændret
Parkeringspladser kombineret med LAR løsninger/belægning
Bedre belysning der tænkes sammen med
parkbelysningen/runway light
Udskiftning af skilte
Port-tema ved store PLV der viser ind mod Remiseparken
Muligheden for cykelsti/bane
Sammentænkning af mødet mellem PLV og alléen
Sammentænk stiforløbet i et sammenhængende net hvor også
den sydlige del indgår f.eks. langs den nye bebyggelse ved
Solvangscenteret og Urmagerstien
Arbejde for bedre afsætning af børn f.eks. mulighed for
parkering af busser i den inderste del af PLV
Behovet for varelevering indtænkes
Sammenhæng mellem aktiviteterne i parken og PLVs
udformning
Der kan reduceres i antallet af parkeringspladser
Forslag til at sikre info til omgivelserne i den lange
planlægningsfase
Vendeplads

Peder Skrivers Sti (PSS)
I lighed med PLV er den generelle holdning, at PLV er kedelig, dårligt
belyst og med manglende skiltning. Det samlede indtryk er, at den
ikke virker tiltrækkende som adgangsvej til Remiseparken.
Forslag:
• Der er behov for at bevare parkeringen på PSS
• Mod 3Bs arealer er der en dobbeltsti adskilt af hegn, det
forslås at hegnet fjernes
• At der indtænkes fortove på begge sider
• Bedre belysning sammentænkes med løsningen på PLV
• Parkering med LAR-løsning
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•
•
•
•
•
•

Undersøg mulighederne for at ændre på betonvæggen, evt.
etablere en anden indgang
Lavere hegn og vedligehold af de store træer f.eks. ved
opstamning
Udvide parken frem mod betonmuren
Muligheden for at etablere mere parkering på DOMEAs grund
Svært at tro der kan skaffes plads til cykelsti
Vendeplads
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Bilag 1

PEDER LYKKES VEJ

200m2

Foreløbig plan - Matrikelskel og areal
1:450

Matr. 900
Matrikelskel

Matrikelskel

Matr. 904

Bilag 2 situationsplan

PUNKT 27 Indstilling – Hørgården 1 og 2 - Projekt om afkobling af
spilde-vand samt kloakrenovering (O)

Hørgården 1 og 2 - Projekt om afkobling af spildevand samt kloakrenovering (O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. marts 2018
- Byggeudvalget den 23. januar 2018
- 20. februar 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om igangsætning af projekt om afkobling af spildevand
samt kloakrenovering i afdelingerne Hørgården 1 og Hørgården 2.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at der samlet afsættes 930.000 kr. fra afdelingerne Hørgården 1
og Hørgården 2’s henlæggelser til udarbejdelse af program- og visionsoplæg samt geotekniske undersøgelser i forbindelse med afkobling af spildevand samt kloakrenovering i afdelingerne. Midlerne indgår som en del af den endelige byggesag.

Problemstilling
I forbindelse med at der hyppigere opleves skybrud, og at det over de næste 100 år ifølge Københavns Kommune (KK) forventes, at mængden af nedbør vil stige ca. 30 pct. har KK og HOFOR
udarbejdet en skybrudsplan for hele kommunen. Skybrudsplanen forsøger at afhjælpe, at Københavns Kommunes kloaksystem vil komme under et gevaldigt pres. I planen skal der over de næste
20 år gennemføres ca. 300 skybrudsprojekter, der skal skabe infrastruktur, som mindsker risikoen
for oversvømmelser, og som afkobler regnvandet fra kloaknettet. ”Afkobling” betyder at almindeligt
regnvand fra blandt andet tagrender m.m. ikke føres i kloakken og blandes med husspildevand,
men derimod ledes til faskiner, bassiner og lignende. Det forventes, at op mod 9.000 matrikler i
Københavns Kommune skal afkoble regnvand fra kloakken og i stedet tilkobles skybrudsløsninger.
I den forbindelse fremsender KK medio 2018 krav om, at afdeling 6071 Hørgården 1 samt 6072
Hørgården, afkobler afdelingernes regnvand inden ultimo 2022 (se brochure fra KK i bilag 1). Formålet er at afdelingerne skal tilkobles Amager Fælled via ledningssystem fra Peder Lykkedes vej.
Endvidere fik hele Urbanplanen i 2013 gennemgået samtlige kloaksystemer via tv-inspektion. Tvinspektionen indikerede at samtlige kloakker i Hørgården 1 og 2 er i så dårlig stand, at de snarest
skal udskiftes på grund af slitage og alder. Det er afdelingsbestyrelsernes ønske at kloakprojektet
for Hørgården 1 og 2 sammenlægges med afkoblingsprojektet.
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Organisationsbestyrelsen tog en lignende indstilling for Remisevænget Øst, Nord og Vest samt
Dyvekevænget til efterretning ultimo 2017.

Løsning
Administrationen arbejder på baggrund af ovenstående med, at der igangsættes udarbejdelse af
en samlet plan for afkobling af afdelingernes regnvand. Kloakrenoveringen foretages i samme entreprise som afkoblingsprojektet for at spare på omkostningerne til rådgiver- og entrepriseudgifter. I
den forbindelse skal der tilknyttes en rådgiver til udarbejdelse af program- og visionsoplæg for afkoblings- og kloakprojektet samt foretages geotekniske undersøgelser og udarbejdes endelig økonomi for byggesagen.
Afdelingsbestyrelserne er løbende blevet orienteret om kommunens krav ved fællesmøder, og afdelingsbestyrelserne er indstillet på den kommende byggesag med afkobling af regnvand. Da afkoblingen er et krav fra KK, kan beboerne ikke stemme om selve igangsætningen af byggesagen
men kan dog tage stilling til finansieringsmåden af projektet, udformning samt tidsplan. Derimod er
kloakrenoveringen en del af driftens langtidsplaner, som skal godkendes af afdelingsbestyrelsen
ved næst kommende møde. Der er medio 2018 planlagt afdelingsmøder i afdelingerne, hvor beboerne skal tage stilling til projektet.
Tidsplanen for projektet er følgende:
Tid
Primo 2018 - Medio 2018
Medio 2018 - Primo 2019

Ultimo 2019

Indhold
Program- og visionsoplæg præsenteres for afdelingerne.
Geotekniske undersøgelser inklusiv indhentning af detaljeret økonomisk oversigt
Godkendelse af projektet på afdelingsmøder ift. finansieringsmåden af projektet, udformning samt tidsplan, inklusiv konsekvenser ift. huslejestigning m.m.
Godkendelse af byggesagen ved organisationsbestyrelsen
Indhentning af tilbud

Primo 2020 - Primo 2021
Medio 2021

Udførelse
Aflevering

Primo 2019 - Medio 2019

Primo - Medio 2019

Administrationen er opmærksom på at koordinere projektet med arbejdet i regi af udviklingsplanen
for hele Urbanplanen.

Økonomi
Til udarbejdelse af program- og visionsoplæg for afkoblingsprojektet samt geotekniske undersøgelser i begge afdelinger skal der samlet afsættes 930.000 kr. fra de to afdelinger fordelt på følgende:
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Rådgiver: Program- og visionsoplæg samt geotekniske undersøgelser
3B-timer (Byg / Boligsociale / Kommunikation)
Uforudsete udgifter
I alt

800.000 kr.
80.000 kr.
50.000 kr.
930.000 kr.

Fordelingen af økonomien pr. afdeling er følgende:
Hørgården 1, 429 lejemål svarende til ca. 51 pct.
Hørgården 2, 408 lejemål svarende til ca. 49 pct.

474.300 kr.
455.700 kr.

På baggrund af de indledende undersøgelser, vil den endelige økonomi for projektet og byggesagen blive forelagt for afdelingerne primo - medio 2019 samt organisationsbestyrelsen til godkendelse af låneoptaget. Ovenstående fordelingsnøgle vil også blive anvendt til økonomien af det endelige projekt.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen orientere afdelingerne
om projekt og proces. Samtidig vil administrationen igangsætte arbejdet med program- og visionsoplægget for afkoblingsprojektet i tæt samarbejde med KK.
Afdelingerne vil blive forelagt den endelige økonomi primo - medio 2019. Organisationsbestyrelsen
vil blive forelagt den endelige økonomi og låneoptaget primo - medio 2019.

Bilag
1. Regnvandet fra din grund skal afkobles fælleskloakken - Københavns Kommune.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

07-02-2017
Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Sagsnr.
2017-0088079
Dokumentnr.
2017-0088079-5

Regnvandet fra din grund skal afkobles fælleskloakken
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har, den 19.1.2017,
vedtaget at sende ’Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008’ i offentlig
høring. Vi skriver til dig, da der blandt projekterne i tillægget indgår
separatkloakering af matr. nr. 1349B, Sundbyvester, København, som
du er ejer af.
En separatkloakering indebærer, at regnvandet fra matriklen skal
adskilles fra matriklens husspildevand inde på grunden og herefter - i
separate rør - ledes til en eller flere stikbrønde. HOFOR håndterer
begge vandstrømme herfra. Husspildevandet ledes til renseanlægget,
mens regnvandet ledes til skybrudssystemet.
Forslaget til tillæg nr. 6 kan ses på Københavns Kommunes
høringsportal, http://www.blivhoert.kk.dk/. På høringsportalen er det
muligt at komme med kommentarer til planen og kommentere på de
konsekvenser, som tillægget har for dig som grundejer. Høringen er
åben fra den 7. februar til og med den 4. april 2017.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig på tlf. 40 48 37 76 eller
bc01@tmf.kk.dk. Hvis det derudover har interesse, vil vi gerne mødes
og give dig mulighed til at stille spørgsmål til projektet og processen
omkring afkoblingen fra fælleskloakken.

60200397

Du kan nedenfor læse mere om baggrunden for separatkloakeringen
og betydningen for dig som grundejer.
30 % mere regn de næste 100 år
Årsagen til, at matriklen skal adskille regnvandet fra husspildevandet
er, at det over de næste 100 år kommer til at regne 30 % mere, og at vi
hyppigere vil opleve skybrud over København. Det vil sætte
kloaksystemet og byen under et gevaldigt pres.
Københavns Kommune har sammen med HOFOR kortlagt vandets vej
igennem København og på den baggrund udarbejdet en skybrudsplan.
Den skal blandt andet sikre, at vi hen over de næste 20 år kan
gennemføre ca. 300 skybrudsprojekter i byen, der skaber en
infrastruktur, som mindsker evt. oversvømmelser, og som muliggør, at
regnvandet kan afkobles kloaknettet. Det forventes, at op mod 9.000

Klimatilpasning
Njalsgade 13, 4.sal
Postboks 348
2300 København S
Telefon
4048 3776
E-mail
BC01@tmf.kk.dk
EAN nummer
5798009809452

matrikler skal have afkoblet deres regnvand og tilkoblet det
skybrudsløsningerne.
Klimatilpasningen af København er et fælles ansvar
Københavns Kommune, HOFOR og byens borgere står overfor en stor
udfordring, når byens kloak og skybrudssystem skal tilpasses
fremtidens ekstreme vejr. Implementeringen af Københavns
Skybrudsplan vil i fremtiden reducere oversvømmelser i forbindelse
med skybrud, men presset på kloakken vil stadig være stort. I den
forbindelse er det vigtigt, at de enkelte grundejere sørger for at
regnvand ikke kommer i kloakken, men bliver ledt hen til den
nærmeste skybrudsløsning.
Afkoblingen skal ske i 2022
I henhold til gældende lovgivning har en grundejer pligt til at tilslutte
spildevand til kloakken, og det er kommunen, som afgør om
spildevand og regnvand skal være adskilt.
Ved dette tillæg har kommunen besluttet, at kloakken i jeres område
ændres fra et fælles til et separatkloaksystem, og at dette skal ske ved
udgangen af 2022. Dette betyder, at HOFOR etablerer nye stik inden
udgangen af 2021. Herefter vil I have et år til at foretage selve
separeringen og tilslutningen til de nye stik. Såfremt tilslutningen ikke
er sket på frivillig basis inden udgangen af 2022, vil der blive meddelt
påbud herom efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen
Sølvi Dam Joensen
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