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PUNKT 3
Indstilling – Fælles domicil med KAB (B) FORTROLIG

PUNKT 4
Indstilling – Ordinært repræsentantskabsmøde 2018 – Afholdelse,
forslag og valgmøde (B)

Ordinært repræsentantskabsmøde 2018 – Afholdelse, forslag og valgmøde (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 5. april 2018
- Forretningsudvalget den 20. marts 2017
- 23. marts 2018 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forslag til dagsorden og afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde den 7. juni 2018 samt et forudgående valgmøde.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at punkter til dagsorden og forslag der skal behandles på det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. juni 2018, besluttes.

2.

at der forud for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde holdes et valgmøde tirsdag
den 29. maj 2018.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede den 13. juni 2017, at der holdes ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 7. juni 2018. Repræsentantskabsmødet afholdes som de foregående år
hos IDA Mødecenter på Kalvebod Brygge. Forud for repræsentantskabsmødet udsendes en valgavis, der blandt andet indeholder dagsorden, opstillede kandidater til organisationsbestyrelsen,
indkomne forslag og foreningens regnskab. Derudover udsendes den skriftlige beretning.
Der skal på den baggrund tages stilling til dagsorden og eventuelle forslag til repræsentantskabsmødet samt afholdelse af et forudgående valgmøde.
Den skriftlige beretning og forvaltningsrevisionsrapporten vil i år være et og samme dokument.
Beretningen behandles i en særskilt indstilling.

Løsning
Dagsorden og forslag til det ordinære repræsentantskabsmøde
Det ordinære repræsentantskabsmøde holdes torsdag den 7. juni 2018.
Af 3B’s vedtægter fremgår det, at følgende emner skal på dagsordenen:
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1)

Valg af to dirigenter.

2)

Valg af stemmeudvalg.

3)

Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet.

4)

Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen
for det senest forløbne år. Beretning sættes til afstemning.

5)

Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.

6)

Behandling af eventuelt indkomne forslag.

7)

Valg af formand.

8)

Valg af 5 organisationsbestyrelsesmedlemmer for to år.

9)

Valg af fire suppleanter for ét år.

10) Valg af revisor.
11) Delegering af kompetencer.
12) Eventuelt.

Der skal tages stilling til, om der skal fremsættes forslag under dagsordenens punkt 6, udover et
forslag om politik for anvendelse af dispositionsfond og trækningsret, jf. organisationsbestyrelsen
beslutning den 7. marts 2018.
I forhold til punkt 7 og 8 er det følgende vis valgperiode udløber i 2018:


Steffen Morild, formand



Dorte Skovgård, organisationsbestyrelsesmedlem



Flemming Løvenhardt, organisationsbestyrelsesmedlem



Martin Baden, organisationsbestyrelsesmedlem



Steen Egeberg, organisationsbestyrelsesmedlem



Svend Dupont Larsen, organisationsbestyrelsesmedlem

Administrationen indkalder på vegne af formanden til det ordinære repræsentantskabsmøde senest fire uger inden mødet afholdes. Af indkaldelsen skal dagsordenen fremgå.
Valgmøde
I lighed med tidligere år foreslås det, at der forud for det ordinære repræsentantskabsmøde arrangeres et valgmøde. På mødet vil mulige kandidater til organisationsbestyrelsen have mulighed for
at fremlægge kandidatur med efterfølgende dialog. Valgmødet foreslås afholdt tirsdag den 29. maj
2018 kl. 19-21 i 3B’s kantine på Havneholmen. Valgmødet gennemføres af de opstillede kandidater. Administrationen bidrager med invitation og praktik til mødet.
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Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil gå videre med planlægning og invitation til det ordinære repræsentantskabsmøde samt valgmøde ud fra organisationsbestyrelsens beslutninger.
Det ordinære repræsentantskabsmøde vil blive behandlet igen på næste møde i organisationsbestyrelsen den 17. maj 2018.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen med følgende
bemærkninger:


Indkaldelse samt øvrig kommunikation om mødet skal udsendes pr. brev og ikke digitalt.



Det skal præciseres, hvilke organisationsbestyrelsesmedlemmer der er på valg.



Det præciseres, at der lægges op til valgmøde tirsdag den 29. maj 2018, kl. 19-21.
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PUNKT 5
Indstilling – Beretning 2017 (B)

Beretning 2017 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 5. april 2018
- Forretningsudvalget den 20. marts 2018
- 21. marts 2018 / Morten Boje / Anette Hertz

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til 2017-beretning for 3B.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at udkast til beretning 2017 godkendes.

Problemstilling
3B udarbejder hvert år en skriftlig beretning forud for repræsentantskabsmødet. Tilsvarende har
administrationen hidtil lavet en årlig forvaltningsrevisionsrapport til revisionen om årets indsats. Der
har været et betydeligt overlap mellem de to udgivelser – og derfor er de i år integreret i samme
produkt – Beretning 2017.

Løsning
Administrationen har lavet et udkast til 3B’s beretning for 2017 (bilag 1). Som en nyskabelse vil
dette års beretning forud for repræsentantskabsmødet blive omdelt til alle beboere, og ikke blot til
repræsentantskabet. Beretningen er derfor skrevet med beboerne som primær målgruppe. Beretningen er bygget op om 3B - Sammen mod 2020 – særligt arbejdet med de strategiske handleplaner i strategien.
Udkastet til beretning indeholder en prognose for regnskabstal. Udkastet bliver opdateret med de
endelige regnskabstal, når regnskabet er endeligt ultimo april/primo maj. Den endelige version af
beretning forelægges herefter Forretningsudvalget til godkendelse den 7. maj 2018.
Beretningen bliver i år delt ud til alle beboere i maj måned – forud for repræsentantskabsmødet
den 7. juni 2018. Dog modtager beboere i AlmenBolig+-afdelingerne beretningen pr. mail. Beretningen træder derfor i stedet for det halvårlige beboerblad. Samtidig sendes beretningen til 3B’s
samarbejdsparter.
Beretningen beskriver, hvordan 3B konkret har arbejdet med at indfri de strategiske handleplaner,
suppleret af konkrete reportager fra 3B’s afdelinger med eksempler på det levende og mangfoldige
fællesskab, 3B’s beboere og beboerdemokrater skaber året rundt.
1

Derudover er der en kort opsamling på vigtige nøgletal, herunder 3B’s regnskab for 2017. Beretningen erstatter således også den hidtidige forvaltningsrevision, som tidligere år er forelagt organisationsbestyrelsen.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen færdiggøre beretningen
med eventuelle bemærkninger samt endelige regnskabsdata.
Den endelige version vil herefter blive forelagt Forretningsudvalget til godkendelse den 7. maj 2018
og efterfølgende blive delt ud til beboerne i løbet af maj måned, sendt til 3B’s samarbejdsparter og
lagt på 3B’s hjemmeside. AlmenBolig+-afdelingerne vil dog modtage beretningen elektronisk.

Bilag
1. Udkast til beretning 2017.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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T OG IKKE RENTEGNET.
OBS! IKKE FÆRDIGL AYOUTE
I TAL
OG MINDRE ÆNDRINGER
ENKELTE TAL MANGLER,
EKOMME.
OG TEKST KAN ENDNU FOR

Med udgangspunkt i 3B´s strategi ”3B – Sammen mod 2020” er der udviklet seks strategiske
handleplaner, der beskriver de målsætninger og konkrete indsatser, 3B arbejder med.
Beretningen er i år bygget op omkring arbejdet med strategien – og på de følgende sider beskrives nogle af resultaterne fra arbejdet.

INDHOLD
3
4

3B I HOVEDTAL - 2017
FORORD af STEFFEN MORILD
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75 AFDELINGSBESTYRELSER – ÉN ORGANISATISONSBESTYRELSE MED 13 MEDLEMMER

15

ANTAL BOLIGER I 3B
FAMILIE-, ÆLDRE-, UNGDOMS-, BOFÆLLESSKABS-,
SUPPLEMENTSRUM/HYBEL- OG MEDEJERBOLIGER:

boligafdelinger i 3B
har solcelleanlæg.
I 2017 producerede de

11.897

223.648 kWh

HERUDOVER

6

ERHVERVSLEJEMÅL: 93 | INSTITUTIONER: 45 |
PLEJEHJEM: 6 | SERVICEAREALER: 11 | GARAGER/
CARPORTE/P-PLADSER/ANTENNEPLADSER: 1.093 |

UDGIFTER TIL FRAFLYTNING
5,7 mio. kr

4

42
PCT.

2

2,4 mio. kr

2015

HAR 3B SPARET
PÅ FRAFLYTNING
PÅ TO ÅR.

2017

ANTAL FORSIKREDE BOLIGKVADRATMETER I 3B

1.190.441 m² 193

AKTIVE BYGGESAGER:

84
ÅR OG

det skal
være rart at
komme
hjem

57 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN
+ EFTERSYN VED 3-ÅRS
FORÆLDELSESFRIST

57

MÅNEDER

BOR EN BEBOER I GENNEMSNIT I 3B

93 RENOVERINGSSAGER

93
24
19

19 MODERNISERINGER
(KØKKEN, BAD, ALTAN)
24 N YBYGGE- OG EJENDOMS
-UDVIKLINGSSAGER

ANTAL INDFLYTNINGER I 2017

25,9
PCT.
Deltog på afdelingsmøde

1.194

ET STYRKET 3B
I 2017 har vi arbejdet støt videre
på det, vi satte os som mål sidste år: At styrke det lokale og
sikre, at beboerne og afdelingsbestyrelserne oplever mere
kvalitet og driftssikkerhed – og
får mere for pengene.
Efter repræsentantskabsmødet gik vi i gang med en tiltrængt
styrkelse af ledelsen af driften.
I juni startede drifts- og servicedirektør Jesper Bremholm, og allerede i løbet af det
tidlige efterår lancerede vi ideen om en ændret driftsorganisation, tæt på afdelingerne.
Områdekontorerne blev lukket – og ni af driftscheferne fik kontor der, hvor de fleste af deres medarbejdere
møder ind hver morgen. Centralt støttet af en stærk
driftssupport på Havneholmen.
Både afdelingsbestyrelser og medarbejdere har
arbejdet sammen om den nye organisering – og det
glæder mig, at vi alle har gjort vores til at sikre den nye
driftsstruktur en god start.

Valgår
BERETNING 2017

4

Efteråret stod også i kommunalvalgets tegn. Og netop i
år valgte vi at gøre en ekstra indsats for at præge debatten. Lidt jysk formuleret med ganske gode resultater.
Vi kan ikke understrege stærkt nok, at 3B ønsker et
hovedstadsområde for alle. Både dem med almindelige
indkomster og de mere sårbare.
Derfor havde vi kontakt med politikerne under valgkampen for at sætte et hovedstadsområde for alle på

dagsordenen. Et af værktøjerne til det er efter vores
mening, at mindst 25 pct. af alle nybyggede boliger
i hovedstadsområdet bør være almene, så vi undgår
områder, hvor kun de rigeste har råd til at bo. Og vi er
ret stolte af, at det rent faktisk blev et emne i debatten.

Med beboerdemokratiet i fokus
Organisationsbestyrelsen er meget optaget af, hvordan vi kan styrke beboerdemokratiet både direkte og
indirekte.
I 2017 fik vores opgavegrupper luft under vingerne
og blev endda nomineret til en pris på den almene sektors store konference – Almene Boligdage. Vi vandt
desværre ikke, men vi har efterfølgende fået mange
henvendelser fra interesserede, som gerne vil vide,
hvordan vi sammen med både beboere og afdelingsbestyrelser sætter fokus på at skabe holdbare, politiske
løsninger.
En anden nyskabelse er 3B's Bestyrelsesuddannelse, hvor det første hold fik diplom og blev fejret i foråret
2017. Det er en uddannelse med fokus på ledelse af
frivillige frem for på regler, og søgningen til næste hold
var stor – og de får deres velfortjente diplomer til foråret.
Det er mig fortsat til stor glæde, at så mange af vores
frivillige har lyst til at uddanne sig. Det er en investering,
som giver stort håb for fremtidens fællesskaber i 3B.

Fokus på byggesager
Også i 2017 havde vi fokus på byggesager. Vi fik både
et rejsehold og et byggeprogram. Du kan læse mere
om begge dele her i beretningen.
Det lyder måske ikke af så meget, men det er vig-
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tige værktøjer til både afdelingsbestyrelser, rådgivere,
entreprenører og byggeafdeling, og det kommer beboerne til gode.
Med 3B's Basis Byggeprogram får vi tydeliggjort vores forventninger til kvalitet, proces og kommunikation
med de involverede beboere. Med rejseholdet får vi
også ført det ud i livet.
Vi har afsluttet rigtig mange byggesager og byggeregnskaber – og mange flere er lige ved at være færdige. Jeg har store forventninger til håndteringen af de
kommende byggesager, så vi forhåbentlig fremover får
skabt en god proces for de beboere, der er berørt. Det
er altid hårdt, når håndværkerne skal ind i ens hjem,
men vi kan – og skal – gøre vores til, at det bliver gjort
hurtigt, effektivt og i en ordentlig kvalitet.

Samarbejde er vejen frem
Sammen er vi stærke. Det ligger i vores DNA at gå
sammen om at løse vores udfordringer. Derfor er jeg
også utrolig glad for, at KAB og 3B styrker samarbejdet
på stadig flere områder.
KAB er nu gået over til samme administrationssystem som 3B – og det giver en særlig styrke og en
verden af muligheder for at samarbejde og udvikle
fælles værktøjer.
Et af dem er iOpgave, hvor vi er i fuld gang med
at teste overgangen fra gule post-its og håndskrevne
notater til digital styring af opgaverne. Det bliver spændende at se det blive rullet ud i større målestok. Og ikke
mindst at teste beboerapp’en af, så det bliver endnu
lettere for os beboere at melde opgaver ind og at følge
dem, til de er løst.

Alt det kunne deltagerne på årets 3B-konference høre
mere om og spørge ind til. Her fik 100 af vores aktive
afdelingsbestyrelsesmedlemmer indspark fra to så
forskellige oplægsholdere som Amalie Utzon fra Ungdommens Røde Kors og professor Jacob Torfing fra
RUC. Og meget symptomatisk sluttede konferencen
af med et panel af politikere, KAB’s og 3B’s direktioner
og formænd.Alt sammen med fokus på at udvikle vores
beboerdemokrati.

Spændende år venter
Vi er nået langt og har stadig lang vej endnu. I 2018
har vi fortsat stort fokus på kvaliteten og beboerkommunikationen i byggesager. Vi skal udvikle værktøjer
til afdelingsbestyrelserne, så vi gør det endnu lettere
for dem at arbejde for levende og mangfoldige fællesskaber. Og vi skal effektivisere, hvor det giver mest
mening og størst resultat.
I organisationsbestyrelsen glæder vi os til sammen
med både jer og medarbejderne at afslutte nogle af de
mange, gode projekter, vi har sat i søen.
Dem kan I læse meget mere om i denne beretning,
hvor vi i år synliggør nogle af de mange indsatser, vi
har i gang.
Med tak for det gode samarbejde i året, der gik, ønskes rigtig god læselyst.

Steffen Morild
Formand for Boligforeningen 3B

ATTRAKTIVT OG AKTIVT BEBOERDEMOKRATI

ATTRAKTIVT
OG AKTIVT
BEBOERDEMOKRATI

MÅLSÆTNINGER

2017

MÅL FOR 2020

Beboere oplever større
50 pct. af beboerne oplever at have
70 pct.
indflydelse på boligafdelingen		
indflydelse på deres boligafdeling		
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer oplever
88 pct. 	af afdelingsbestyrelserne oplever
større indflydelse på boligafdelingen		
at have indflydelse på deres
		
boligafdeling

90 pct.

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer oplever
45 pct. af afdelingsbestyrelserne
større indflydelse på 3B		
oplever at have indflydelse på 3B

75 pct.

Beboernes deltagelse i afdelingsmøderne stiger

25,9 pct.

35 pct.

Der er klare rammer om beboerdemokratiet

Opgavegruppen om "lettere at være
afdelingsbestyrelse/beboerdemokrati"
sættes i gang i løbet af 2018.

STRATEGISKE INDSATSER

BERETNING 2017
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2017

2018

2019

2020

• 3B’s Bestyrelsesuddannelse
• Roller, respekt og tillid
• Organisationsbestyrelsens
rammer (Afsluttet)
•Ny beboerdemokratisk model:
Opgavegrupper

• 3B’s bestyrelsesuddannelse
• Digitalt beboerdemokrati
• Kommunikationsplatforme
– hold 2		
til beboerdemokratiet
• L ettere at være			
afdelingsbestyrelse /
beboerdemokrati			
• Vedtægtsændringer

BERETNING 2017

”

7

Vi tror på, at fundamentet for vores fællesskab er et attraktivt og aktivt beboerdemokrati, hvor beboere på tværs af
forskellighed, interesser og ønsker træffer beslutninger om
rammerne om deres hverdag.

NY BEBOERDEMOKRATISK MODEL:
OPGAVEGRUPPER
Med opgavegrupperne involveres 3B’s afdelingsbestyrelser og beboere endnu mere i de større beslutninger
i 3B. Beslutninger, der har indflydelse på deres egen
og andre beboeres hverdag.
Opgavegrupperne blev til i 2016, hvor 3B's organisationsbestyrelse besluttede at gøre initiativet til en ny
mulighed for at deltage i beboerdemokratiet. Med opgavegrupperne styrkes samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne og beboerne,
som i fællesskab skaber gode, politiske løsninger i 3B.
Opgavegrupperne er midlertidige og hurtigtarbejdende arbejdsgrupper, der skaber nye løsninger til
gavn for hele 3B. En opgavegruppe afsluttes, når den
har nået sit formål og er kommet med sit bud på løsningen på en konkret udfordring. Det er 3B’s organisationsbestyrelse, der danner opgavegrupperne på
baggrund af aktuelle udfordringer, og derfor oprettes
der løbende nye opgavegrupper.
De første seks opgavegrupper blev afsluttet i 2017.
I en evaluering fortæller 94 pct. af deltagerne, at de
anbefaler andre beboere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer at være med i 3B’s opgavegrupper. Nye opgavegrupper er på vej, måske du vil være med? Scan
QR-koden og læs mere om, hvad det vil sige at deltage
i en opgavegruppe - og her kan du også skrive dig på
en interesseliste til kommende opgavegrupper.

OPGAVEGRUPPE: ROLLER, RESPEKT OG TILLID
Opgavegruppen ’Roller, respekt og tillid’ har arbejdet med at sikre, at 3B både nu og i fremtiden danner ramme om det gode samarbejde. Med andre ord
skulle opgavegruppen udarbejde et bud på, hvordan 3B

sikrer det gode samarbejde med udgangspunkt i 3B’s
tre værdier – Nærværende, nyskabende og ordentlige.
Opgavegruppen har blandt andet arbejdet med et
kodeks for godt samarbejde i 3B, og det kan man læse
om i den folder, der blev produceret af gruppen. Folderen handler om, hvordan afdelingsbestyrelser og
medarbejdere taler sammen og opfører sig over for
hinanden i hverdagen - og hvordan man fordeler roller og ansvar i samarbejdet. Folderen fortæller også,
hvorfor god kommunikation er vigtigt for samarbejdet
og for at undgå eventuelle konflikter.
Du finder folderen under Opgavegrupper på 3b.dk.

3B’S BESTYRELSESUDDANNELSE
2017 blev året, hvor 3B kunne fejre det første hold på
15 personer, der gennemførte 3B’s Bestyrelsesuddannelse. Det var ligeledes året, hvor der blev sagt held
og lykke til 22 nye deltagere, der fik plads på uddannelsens andet hold.
Med afsæt i 3B – Sammen mod 2020 og ønsket om
at skabe levende og mangfoldige fællesskaber har 3B
med 3B’s Bestyrelsesuddannelse udsigt til et stærkt
fundament for det beboerdemokratiske samarbejde i
afdelingerne.

OFFENTLIGE REFERATER FRA AFDELINGERNE
Fra januar 2014 stoppede 3B med at offentliggøre referater fra afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsesmøder på 3b.dk. Den primære årsag var, at den nylancerede selvbetjeningsløsning Mit3B gjorde det muligt for
beboerne at logge ind og se blandt andet referaterne
fra deres egen boligafdeling. Siden har 3B modtaget
henvendelser med ønsket om, at vi igen lægger referaterne ud på hjemmesiden. Siden august 2017 har
referaterne derfor igen været at finde på 3b.dk, sammen med andre dokumenter, der relaterer sig til den
enkelte boligafdeling.

ATTRAKTIVT OG AKTIVT BEBOERDEMOKRATI

I 3B’s opgavegrupper kommer
alle til orde

AF LASSE WELANDER-HAAHR

S

som næstformand i 3B er Iris Gausbo vant til
at stå i spidsen for beslutninger. Som medlem i flere af 3B’s opgavegrupper var hendes
rolle anderledes. Hun havde hverken mere
eller mindre at skulle have sagt end de andre i gruppen. I opgavegrupperne er alles
meninger nemlig lige vigtige.
Med seks opgavegrupper skabte 3B i 2016 en ny
mulighed for at deltage i beboerdemokratiet. Alle opgavegrupper sluttede arbejdet i 2017, og samlet set er
opgavegrupperne en succes. 3B’s næstformand Iris
Gausbo gør foreløbig status.

BERETNING 2017
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- Jeg synes, det er gået rigtig godt. Samtidig er der ingen tvivl om, at begrebet ’opgavegrupper’ lige skulle ind
under huden på os alle sammen. Opgavegruppernes
arbejdsform var helt ny for alle, reflekterer Iris Gausbo.

Tidssvarende arbejdsform
Iris var tovholder i opgavegruppen ’Roller, respekt og tillid’. Derudover var hun med i opgavegrupperne ’Styring
af renoveringssager’ og ’Øget brug af beboerlokaler’.
Arbejdsformen tiltaler hende.
- Opgavegrupperne adskiller sig meget fra det at
være med i en bestyrelse eller et udvalg. Uanset om

BERETNING 2017
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VIL DU VÆRE MED
I EN OPGAVEGRUPPE?
Skriv dig på interesselisten ved at
sende en mail til tilmelding@3b.dk.
Skriv dit navn, adresse, tlf.nummer,
mail, og hvad du er interesseret i
at arbejde med.
Læs mere om opgavegrupper ved at
scanne QR-koden her:

man er medlem af en afdelingsbestyrelse eller ”bare”
almindelig beboer, kan man deltage, fortæller Iris.
Iris er sikker på, at opgavegruppernes arbejdsform
især er tiltalende for beboerne, der ikke er med i en
afdelingsbestyrelse eller plejer at deltage på fx 3BKonferencen eller områdemøderne.
- Hvis man er beboer, og meget af tiden går med
familieliv og karriere, er opgavegrupperne smarte. Her
kan man nemlig være med i beboerdemokratiet i den
tidsbestemte periode, som opgavegruppen har at arbejde i. Typisk tre-fem møder fordelt på et halvt år. Så
opgavegruppernes arbejdsform passer rigtig godt til
den travle hverdag, som mange af vores beboere har,
lyder det fra Iris.

Sammen – et enkelt ord med enorm styrke
3B’s vision er ’Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber’. Og et af målene i vores strategi
3B - Sammen mod 2020 er at skabe et attraktivt beboerdemokrati ved at inddrage beboerne endnu mere
i beslutningerne. Det er lige netop det, 3B’s opgavegrupper gør.
- Deltagerne i opgavegrupperne kommer med forskellige baggrunde, og det giver mange forskellige
inputs og perspektiver. Det er en stor styrke, at udfordringerne ses med både beboeres og afdelingsbestyrelsers øjne. Fx i ’Roller, respekt og tillid’, hvor vi bl.a.
havde en driftssekretær og en beboer med i gruppen,
fortæller Iris.

Det er nu, det gælder
I en evaluering blandt opgavegrupperne svarer alle,
at de er enige i, at opgavegrupperne er et godt supplement til organisationsbestyrelsens og afdelingsbestyrelsernes arbejdsform. Alle er også enige i, at
opgavegrupperne er et godt sted for nyskabelse og til
at styrke samarbejdet, og hele 94 pct. af tidligere deltagere anbefaler andre at være med i en opgavegruppe.
Det glæder næstformanden.
- Som med alt nyt er man spændt på resultaterne.
Resultaterne fra de første opgavegrupper nogensinde
i 3B er meget positive. Vi har meget at glæde os over
– og mange gode erfaringer at trække på i forhold til
kommende opgavegrupper, siger Iris.
3B’s organisationsbestyrelse har nye opgavegrupper på vej, og alle har mulighed for at skrive sig på en
interesseliste. Iris er forventningsfuld.
- Det nemme ved nye ting er, at man ikke nødvendigvis har store forventninger. Man ved ikke, hvad man
går ind til, så derfor gør man det med en nysgerrighed
og et åbent sind. Sådan var det også med de opgavegrupper, der sluttede i 2017. Nu har vi erfaringer at
trække på i forhold til de nye opgavegrupper i 2018. Vi
i organisationsbestyrelsen har store forventninger. Vi
håber, at endnu flere beboere har lyst til at være med
i en opgavegruppe og på den måde komme til orde,
afslutter Iris.

ATTRAKTIVT OG AKTIVT BEBOERDEMOKRATI

3 B'S BESTYRELSESUDDANNELSE

Jeg er
blevet
klogere
på mig
selv
og mit
samarbejde
med
andre

S

AF LASSE WELANDER-HAAHR
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Sådan lyder det fra Stine
Hesselund Hassing på
35 år, der var en del af
det nyeste hold på 3B’s
Bestyrelsesuddannelse.
Gennem
uddannelsen
har Stine lært meget nyt.
Også nyt, der kan bruges
uden for bestyrelsesarbejdet i Måløv Park, hvor hun bor på niende år med
sine to børn.
Hvordan træffer vi beslutninger i vores afdelingsbestyrelse til gavn for alle beboere? Og hvordan kan vi som

bestyrelse hjælpe beboerne med at få deres egne ideer
til at spire og blive til aktiviteter? Mange afdelingsbestyrelser kan nok nikke genkendende til spørgsmålene – og
de ved også, at svarerne ikke altid er lige til.
På 3B’s Bestyrelsesuddannelse lærer deltagerne at
gøre netop ovenstående. Først og fremmest ved at blive
klogere på sig selv og på, hvordan de kan blive bedre i
samarbejdet med andre. Andre i afdelingsbestyrelsen,
andre beboere og i det hele taget andre mennesker.
- Jeg er positivt overrasket over, hvor meget vi har lært
om fx kommunikation og konfliktløsning på bestyrelsesuddannelsen. Mest af alt synes jeg, det er fedt, at vi er
blevet klogere på os selv, og hvordan vi er og reagerer,

Farverig læring
I foråret 2017 afsluttede det første hold nogensinde
på 3B’s Bestyrelsesuddannelse. Et nyt hold med 22
deltagere startede i efteråret 2017 og er færdige i
foråret 2018, her i blandt Stine.
Deltagerne har gennem uddannelsen fået kompetencer inden for bl.a. rekruttering og inddragelse

af frivillige. Og de er blevet klædt godt på til at bruge
kompetencerne hjemme i afdelingerne.
- I Måløv Park er vi mange børnefamilier, men de fleste
i afdelingsbestyrelsen har voksne børn. Vi er derfor meget
forskellige. På 3B’s Bestyrelsesuddannelse har jeg lært,
hvordan vi kan bruge forskelligheden positivt i bestyrelsesarbejdet. Det er dejligt, lyder det fra Stine, der også
glæder sig til at bruge læringen fra uddannelsen til at få
gang i aktiviteter med beboerne i afdelingen.
- Det er fedt at arrangere aktiviteter i afdelingen. Men
ofte er det de samme mennesker, der træder til. På bestyrelsesuddannelsen får vi konkrete værktøjer til at sætte
skub i egne ideer, men også værktøjer til at sætte skub i
naboerne og deres ideer, så de bliver ført ud i livet.

32 ansøgte om at blive
optaget på bestyrelsesuddannelsen. Det er ca. 10
pct. af alle 3B's afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Den første undervisningstid er farverig. Bogstaveligt
talt. De 22 deltagere på uddannelsen får nemlig en
personprofil med udgangspunkt i fire farver. Farverne
gør dem klogere på, hvordan de selv er i samspillet
med mennesker, som har en anden sammensætning
af farver.

Nye perspektiver og friske indspark
På 3B’s Bestyrelsesuddannelse er deltagerne forskellige i forhold til bl.a. erfaring med bestyrelsesarbejde,
og om de er beboer i en af 3B’s almindelige afdelinger,
AlmenBolig+-afdelinger eller seniorbofællesskaber.
Trods forskelligheden har de fået et stærkt netværk

med hinanden, som de også kan bruge efter uddannelsen.
Gammel eller ny i afdelingsbestyrelsen spiller ifølge
Stine ingen rolle i forhold til, hvad man som deltager
får ud af at tage 3B’s Bestyrelsesuddannelse.
- Uanset, om man som mig er ny i afdelingsbestyrelsen eller har mange års erfaring, er 3B’s Bestyrelsesuddannelse en øjenåbner. Den giver nemlig nye
perspektiver og friske indspark til at sætte gang i nye
tiltag til glæde for én selv og ens naboer. Så jeg vil
helt klart anbefale andre at tage 3B’s Bestyrelsesuddannelse, hvis de får muligheden for det, slutter Stine.

BERETNING 2017

når vi er sammen andre. Det er så konkret, og derfor
kan jeg bruge det både i og uden for bestyrelsesarbejdet, fortæller Stine.
Stine læser jura og arbejder som skadebehandler
i Falck ved siden af studiet. Bestyrelsesarbejdet er
for hende forholdsvist nyt.
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SYNLIGE OG ÅBNE FÆLLESSKABER

SYNLIGE OG ÅBNE

FÆLLESSKABER

MÅLSÆTNINGER

2017

Beboerne oplever, at der er større
70 pct. af beboerne oplever gode
mulighed for fællesskaber		
muligheder for fællesskaber i
		
deres afdeling

75 pct.

Afdelingsbestyrelserne oplever,
76 pct. af afdelingsbestyrelserne oplever
at der er større mulighed for fællesskaber		
gode muligheder for fællesskaber
		
i deres afdeling

80 pct.

Beboerlokalerne benyttes oftere

BERETNING 2017
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MÅL FOR 2020

Digital drift. 3B afventer evaluering
Afventer en nulpunktsmåling
af pilotprojekt i 2018, før der træffes
beslutning om digitalt system til
booking af beboerlokaler. 		

STRATEGISKE INDSATSER
2017

2018

2019

2020

• Guide til brug af fælleslokaler
• Bookingsystem til beboerlokaler
• Nye rammer for
• Kommunikationsplatforme
(Afsluttet)
• Koncepter for fællesaktiviteter
aktivitetspuljen
for fællesskaber
• Øget brug af beboerlokaler		
		
(Afsluttet)			
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“

Vi tror på, at fællesskaber i 3B og de enkelte afdelinger skal være baseret
på synlige og åbne fællesskaber, hvor alle kan deltage. Også mennesker,
der ikke bor i 3B – og hvor der er muligheder og åbenhed over for at finde
nye former for fællesskab.

OPGAVEGRUPPE: ØGET
BRUG AF BEBOERLOKALER
Fællesskab er et omdrejningspunkt i 3B – Sammen
mod 2020, og et af 3B’s konkrete mål er at skabe synlige og mangfoldige fællesskaber, der åbner sig mod
omverdenen. Her spiller 3B’s mange beboerlokaler en
central rolle.
Derfor nedsatte 3B’s organisationsbestyrelse en opgavegruppe, der skulle se på, hvordan 3B’s beboerlokaler kan blive brugt optimalt ved at skabe opbakning og
interesse for en ny udnyttelse af beboerlokaler og fælles faciliteter blandt afdelingsbestyrelser og beboere.
Opgavegruppen bestod af medlemmer fra organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne og flere
beboere, og essensen af deres arbejde blev i foråret
2017 til et inspirationskatalog, der skal inspirere afdelingerne i 3B til at åbne og bruge deres beboerlokaler.
Opgavegruppen har desuden udgivet en lille pjece, der
ligger på 3b.dk, hvor regler for brug af beboerlokalerne
kan læses.

FOLKEMØDE 2017
3B har tradition for at deltage i det årlige Folkemøde
på Bornholm. Det er et godt sted at opleve demokratiet
folde sig ud, og et oplagt sted at møde forskellige interessenter. Igen i 2017 arrangerede 3B en endagstur til
Folkemødet for beboerdemokrater og organisationsbestyrelsesmedlemmer. Ca. 50 personer deltog fra
forskellige boligafdelinger. Evalueringen af turen var

endnu engang meget positiv, og derfor har organisationsbestyrelsen besluttet at gentage turen i 2018.
Ud over turen for afdelingsbestyrelserne var 3B’s
formandskab til stede på Folkemødet og deltog i en
række debatter i blandt andet Samskabelsesarenaen
sammen med flere kommuner og virksomheder. Her
var temaet: 'Hvordan kan man inddrage borgere og
beboere i politiske beslutningsprocesser'. Der var generelt stor interesse for 3B’s input, som blandt andet
bygger på erfaringerne fra opgavegrupperne.

3B-KONFERENCEN 2017
Den første weekend i november dannede Konventum i
Helsingør ramme om 3B-Konferencen 2017. En weekend fyldt med spændende oplæg, workshops og hyggeligt samvær.
Konferencen holdes hvert andet år, og alle medlemmer af 3B´s afdelingsbestyrelser inviteres. I 2017 var
der 100 deltagere på konferencen. Der blev lyttet nysgerrigt til oplæggene og deltaget aktivt i workshops
om fremtiden i 3B. Oplægsholderne var bl.a. Amalie
Utzon, der er tidligere landsformand for Ungdommens
Røde Kors, og som i øvrigt er beboer i 3B-afdelingen
Sundholm Syd. Derudover lagde Jacob Torfing, der
beskæftiger sig med opgavegrupper, KAB’s formand
John Olsen og adm. direktør Jens Elmelund samt Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen vejen forbi.
En evaluering blandt deltagerne viste, at 93 pct. var
tilfredse med 3B-Konferencen 2017.

SYNLIGE OG ÅBNE FÆLLESSKABER
GOSPEL I MÅLØV PARK
At koret i Måløv Park skulle
synge gospel var lidt af en
tilfældighed. Det begyndte
med tre veninder, der sang
meget. Pia var en af dem, og
hun hørte, der var en god
gospelkorleder i Farum.
Gospelkoret har optrådt i Tivoli, på Bakken, på hospice,
til Kræftens Bekæmpelses
’Stafet for livet’, i kirker, og
så er der de årlige jule- og
sommerkoncerter hjemme i
Måløv Park.
De seneste tre år har Mads
Andersen stået i spidsen
som korleder.

- Fællesskabet
har helt sikkert
højnet
livskvaliteten
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR
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Unge og ældre i netværk
I dag har koret medlemmer fra Ballerup, Måløv, Skovlunde, Ølstykke, Stenløse og Smørum.
- Vi får kontakter i hele området, og nede i Ballerupcentret møder man altid nogen, man kender gennem koret, siger Jette Kronhøj.
- På den måde får vi udvidet vores netværk, og det at

synge i et gospelkor betyder også, at man får nye venner. Der er mange af os, der har fået venner for livet. Vi
ses privat og kommer til hinandens fødselsdage, siger
Pia Sander Knudsen, inden Jette Kronhøj supplerer:
- Og det er altså ikke bare gråhårede, der er her.
Der er også nogen på din alder, siger hun henvendt
til skribenten.

Fællesskabet i fælleshuset
Jette, Pia og de 68 andre medlemmer i koret mødes
hver tirsdag – i dag er der fire nye.
- I vores kor handler det rigtig meget om den gode
stemning. Vi smiler altid til hinanden, hilser og tager
godt imod nye. Og der er ikke noget med ’det er min
plads det der’. Vi har kun hørt, at folk føler sig velkomne,
men musikken gør også bare én glad i låget. Men om
det er gospel eller menneskene, der gør det, ved jeg
ikke, siger Jette Kronhøj.
- Og man behøves altså ikke at være kristen for at
synge gospel. Men det betyder noget, det vi synger om.
Det er jo glæde, sorg og kærlighed. Og vi oplever i vores
fællesskab, at vi har lov til at vise vores følelser. Vi har
folk, der sprudler af glæde, og nogle der bliver rørt og
græder. Og det rummer vi også blandt hinanden – vi
kommer til at lære hinanden at kende. På den måde er
det blevet et meget socialt fællesskab, og vi tager os følelsesmæssigt af hinanden, siger Pia Sander Knudsen.
Hun er ikke i tvivl om, at det otte år gamle gospelkor
har inspireret andre beboere i Måløv Park til at dyrke
et fællesskab i fælleshuset. Et af de nyere fællesskaber er yoga, der mødes hver onsdag, og i fælleshusets
kalender for 2018 er flere torsdage reserveret til Måløv
Parks madklub.
- Fælleshuset bliver dit andet hjem, og det er fantastisk at have så stor en glæde og fællesskab lige uden
for ens egen dør. Det har helt sikkert højnet livskvaliteten for mange i Måløv Park, slutter Pia Sander Knudsen.
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Det var med en vis nervøsitet og
usikkerhed, de mange flyers blev
smidt i alle postkasserne i boligafdelingen Måløv Park, og annoncen sendt ind til Ballerup Bladet.
Hvor mange mon der ville komme? Var gospel overhovedet noget, folk var interesserede i?
- Da jeg kørte kvart over syv
for at hente pianisten på stationen – vi skulle begynde
klokken halv otte – var der ikke kommet en eneste. ’Det
er et flop. Det bliver jo ikke til noget,’ tænkte jeg. Da vi
kommer tilbage, er der tredive mennesker, der vælter
ind af døren, siger Pia Sander Knudsen.
Hun er en af medstifterne af gospelkoret i Måløv Park,
der mødes hver tirsdag aften i boligafdelingens fælleshus. Siden den forløsende aften i februar 2010 er
antallet af gospelglade korsangere steget støt.
- Nu er vi 70, og vi kan altså ikke være flere inde
i lokalet, så i november sidste år lukkede vi for nye
medlemmer, siger Pia Sander Knudsen.
- Så vi har lavet en venteliste – der er allerede skrevet
13 navne på, siger Jette Kronhøj, en anden af gospelkorets tre medstiftere.
Det med at sætte en annonce i Ballerup Bladet var
ikke tilfældigt. Gospelkoret er ikke blot for beboerne i
Måløv Park. Alle er velkomne.
- For at være helt ærlige, så kan vi ikke mønstre et helt
kor alene, og vi har et stort samarbejde med Østerhøj
(en nærliggende 3B-afdeling, red.), så det var naturligt
at invitere andre med, siger Pia Sander Knudsen.
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GODE MULIGHEDER FOR LIVSUDFOLDELSE

GODE MULIGHEDER
FOR LIVSUDFOLDELSE

”

Vi tror på, at fællesskaber også er baseret på, at den enkelte
beboer og ansøger får gode muligheder for livsudfoldelse, hvor
man kan få en bolig og udearealer, der passer til ens livssituation, interesser og drømme.

MÅLSÆTNINGER

2017

MÅL FOR 2020

Beboernes tilfredshed med boligen og
88 pct. af beboerne er alt i alt tilfreds
90 pct.
dens muligheder stiger.		
med at bo i 3B
		
3B’s nybyggeri understøtter en
52 familieboliger er taget i drift i 2017
varieret beboersammensætning		
3B præger sin omverden

61 indlæg i medierne efter målrettet
arbejde herpå

STRATEGISKE INDSATSER
2017
BERETNING 2017
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2018

2019

• Intern oprykning (Afsluttet)
• Fælles opnotering
• Rammer for kollektiv råderet
• 3B’s Basis Byggeprogram (Afsluttet)
•N
 yt fællesskabsorienteret • Rammer for individuel råderet
• Robuste Skæve Boliger og
boligkoncept
Robuste Små Boliger – koncept (Afsluttet)
• Generationernes Byhus
• Den spekulationsfrie andelsbolig
• Boligpolitisk udspil i København (Afsluttet)			

2020

En arbejdsgruppe bestående af 3B’s Byggeudvalg
samt medarbejderrepræsentanter har været med til at
udarbejde og kvalitetssikre 3B's Basis Byggeprogram,
der blandt andet skal være med til at sikre, at 3B’s bygninger og boliger giver den enkelte beboer størst mulig selvbestemmelse og indflydelse på eget hjem. Ved
at bruge de tre spilleregler ’Fokusér på livskvalitet’,
’Gør det enkelt’ og ’Vis ansvarlighed’ som overordnet retning for alle byggesager i 3B, er det målet, at 3B
skaber bebyggelser, som vi kan være stolte af – både
nu og i fremtiden.
3B's Basisbyggeprogram skal bruges i alle fremtidige
byggesager – både nybyggeri og renovering. Det skal
danne grundlag for, at 3B's bebyggelser, bygninger og
boliger er af høj arkitektonisk kvalitet, og ikke mindst
skal det sikre rammerne om det gode liv og naboskab,
så der tages ansvar for fremtidige generationer og
beboere. Læs mere om 3B's Basis Byggeprogram i
artiklen på side 20.

ROBUSTE SKÆVE BOLIGER OG
ROBUSTE SMÅ BOLIGER – KONCEPT
3B vil gerne være med til at tage ansvar for, at der er
plads til alle – også i København. Derfor etablerede
3B allerede i år 2000 to ”skæve” boligafdelinger – Ellehjørnet og Krattet.
Skæve boliger er et boligkoncept til hjemløse og socialt udsatte, som har svært ved at indordne sig i en
almindelig bolig og boligafdeling.
Nu er det tid til, at 3B bygger endnu flere skæve boliger. Målet er at bygge i alt 34 nye, skæve boliger fordelt
på tre grunde i København.
3B’s nye skæve boligkoncept tager udgangspunkt i
vores erfaringer med de eksisterende boligafdelinger,
hvor der blandt andet opleves et meget stort slid på
boligerne. Derfor bygger 3B fremadrettet så vidt muligt
skæve boliger opført i tunge, robuste materialer, der
også efter flere års slid fremstår sunde og arkitektonisk
og funktionelt velholdte.
Boligerne på ca. 10 m2 opføres som små klynger af
rækkehuse, hver med en lille overdækket terrasse og
en lille have.

BOLIGPOLITISK UDSPIL I KØBENHAVN
3B ønsker at præge sin omverden og være med til at
sætte den politiske dagsorden. Derfor vedtog 3B's organisationsbestyrelse i efteråret 2017 et boligpolitisk
oplæg, som blandt andet kunne bruges i forbindelse
med valgkampen.
Oplægget er bygget op om tre temaer:
• Almene boliger til alle københavnere
• Fælles løft af Københavns udsatte byområder – lokalt
forankret
• Fælles indsats for ressourcesvage københavnere

Et centralt mål i 3B’s boligpolitik er, at andelen af almene
boliger i Københavns Kommune skal stige fra 20 til 25
pct. Dette budskab har Københavns Kommune efterfølgende implementeret i sit seneste budget.

FRIVILLIG KONFLIKTMÆGLING
Projektet Boligkonflikten er blevet forlænget til og
med 2018. Her tilbydes uenige beboere hjælp i form
af uafhængig, fortrolig konfliktmægling ved frivillige,
uddannede mæglere. Konfliktmægleren er en upartisk
mødeleder, der ikke selv kommer med forslag, men
hjælper beboere med at afsøge mulighederne for at
løse konflikten.

ALL IN
'All in' har i tre år arbejdet med udsatte unge i Urbanplanen, og projektet er finansieret af Københavns Kommune og forankret i den boligsociale helhedsplan. All
in arbejder konkret med grupper af unge, blandt andet
omkring det lokale bibliotek. Projektet har været med til
at modvirke uroligheder i forbindelse med nedrivningen
af Solvang Centret, hvor et lokale for unge over 18 år
forsvandt.
All in arbejder også med at opsamle viden om unge
i samarbejde med forskere fra UCC.
All in har fået en ny fire-års bevilling fra Københavns
Kommune, hvor arbejdet udbredes fra Urbanplanen til
også at omfatte Ydre Nørrebro, helt præcis de udsatte
områder Lundtoftegade og Titanparken. Det sker i et
samarbejde med KAB/AKB-København.

GODT I GANG
Godt i gang-projektet har i 2017 haft til formål at skaffe
småjobs til beboere fra blandt andet Urbanplanen, som
er truet af kontanthjælpsloftet. Konkret har der været
fokus på at skaffe jobs hos lokale erhvervsdrivende,
samtidig med at der skulle opsamles viden om, hvordan
kontanthjælpsmodtagere bedst kan hjælpes.
Godt i gang var forankret i de boligsociale helhedsplaner på Amager, herunder 3B's boligsociale helhedsplan
i Urbanplanen.
Projektet havde udfordringer med at skaffe småjobs
i lokale virksomheder. 223 virksomheder blev kontaktet
– i alt svarede 123, og de sagde stort set alle nej, blandt
andet fordi de ikke havde behov, eller ikke mente at have
behov for arbejdskraft langt fra arbejdsmarkedet. Fire
rigtige mindre jobs blev udfyldt af borgere i perioden.
Godt i gang fik mobiliseret 35 borgere fra blandt andet
Urbanplanen – fælles for alle 35 var, at de var langt fra
arbejdsmarkedet og gerne ville i arbejde. Der var bedre
kontakt med borgerne, end jobcenteret i København
normalt oplever, så alt i alt er det en god oplevelse.
Der er fortsat behov for småjobs og behov for en
særlig indsats til at finde dem, og desværre store udfordringer med at finde dem i private virksomheder.
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- Vi har alle
vores egne
særheder,
og dem
er der plads
til her

Tidligere hjemløs Anna Madsen har boet i Ellehjørnet i halvandet år, og for
hende er boligafdelingen med de skæve boliger ved at blive et lille paradis.
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR
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Et liv uden bekymringer om
husleje, telefonregninger og
ejendomsskat. Det lyder måske tillokkende, men hvis det er
ensbetydende med et liv på gaden og intet ly for natten, er der
ingen tvivl om, hvad 43-årige
Anna Madsen vælger.
- Når du bor på gaden, er du
altid på vagt. Ligger du ude i
natten i en busk under en presenning, så ved du aldrig, om
der kommer en eller anden.
Heldigvis har jeg altid haft mine
dyr til at reagere, hvis der kom nogen, siger den tidligere hjemløse Anna og giver hunden Malaika endnu
et kram.
Den er ikke blot hendes bedste ven. Sammen med
katten Maisha er den hendes eneste familie. En familie,
der har fået faste rammer i 3B’s boligafdeling Ellehjørnet med 10 skæve boliger i Sydhavnen.
Ud over en fast adresse og et farvel til presenningen, har Ellehjørnet også betydet, at Anna kan sænke
skuldrene og give kroppen et hvil i et liv, der ikke har
formet sig som de flestes.
- Her i Ellehjørnet behøves jeg ikke at have paraderne
oppe hele tiden. Det er anstrengende, aldrig at kunne
slappe 100 procent af, og på gaden er det også svært
at finde et sted i fred og ro, hvis man har en dårlig dag,
siger hun og fortsætter:
- Her har jeg et sted, hvor jeg kan lukke min egen dør.
Som i alle andre af 3B’s boligafdelinger har naboerne

forskellige baggrundshistorier, men et fællestræk i Ellehjørnet er, at en kortere eller længere del af beboernes
liv har været levet som hjemløs. Samtidig vil de have
svært ved at fungere i en ”almindelig” boligafdeling.
- Herude har vi alle vores egne særheder, og dem er
der plads til. Man behøves ikke at forklare sig over for
andre. Og det er jo også meningen med steder som
Ellehjørnet. Det er rart, at man ikke behøves at spekulere på, hvad folk nu tænker om én. Man kan bare være
den, man nu en gang er, siger Anna, der ikke lægger
skjul på glæden over at have fået sin egen skæve bolig.
- Hvordan kan man være så heldig? Vi har S-tog, vi får
metro, og busserne holder lige herude. Jamen, altså…,
siger hun og slår ud med armene, mens hun smiler.
Der er ingen tvivl om, at Malaika er hendes kæreste
eje, og at Maisha, som nummer to, udfylder arverækkefølgen. Men Anna har alligevel et par ønsker, før hun
vil kalde Ellehjørnet for intet mindre end et paradis.
- Jeg kunne jo godt tænke mig en hest, en ko og et
får. Men det kan vi desværre ikke have her. Men det
kunne da være fedt at have et par høns gående og
måske et lille drivhus, som vi kan dyrke sammen – altså
bare dem, der har lyst. Jeg tror godt, det kunne lykkes.
Tanken om høns og drivhus ligger et stykke ude i
fremtiden, men den er ikke en utopi, for selv i de skæve
boliger er der en form for beboerdemokrati, og Anna
er valgt som beboerrepræsentant.
- Jeg er sikker på, at om nogle år kan vi arrangere
ting sammen, for jeg fornemmer, at den form for fællesskab, vi kan få herude, kunne blive rigtig god. Og
jeg er jo heldig med, at jeg er havnet midt i det, siger
Anna og smiler igen.

GODE MULIGHEDER FOR LIVSUDFOLDELSE
Boligforeningen 3B

Basis Byggeprogram

3B Basis
Byggeprogram
afstemmer
forventningerne
Hvordan kan 3B sætte klare mål for vores byggeprojekter, så alle
– ikke mindst beboerne i renoveringssager – oplever en god, klar
proces og de bedste resultater? En arbejdsgruppe har udviklet 3B’s
Basis Byggeprogram, der er med til at sikre netop dette.
Scan QR-koden for at se
3B’s Basis Byggeprogram

AF MAJ SØRENSEN

BASIS BYGGEPROGRAMMET ER ET DOKUMENT, DER

”formidler 3B’s visioner
for vores mange samarbejdspartnere – beboere,
kommuner, Landsbyggefonden, arkitekter, ingeniører,
entreprenører osv. Basis
Byggeprogrammet er et
centralt redskab til alle 3B’s
samarbejdspartnere – men
i særdeleshed til dem der
skal hjælpe med at gøre vores visioner til virkelighed”
(fra forordet i 3B’s Basis Byggeprogram).

Spillereglerne er:
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Med udgangspunkt i 3B –
Sammen mod 2020 har en
arbejdsgruppe bestående
af 3B’s Byggeudvalg og
medarbejderrepræsentanter i fællesskab udarbejdet
3B’s Basis Byggeprogram.
Udgangspunktet er, at
når en ny byggesag starter, så danner byggeprogrammet ramme for processen fra start
til slut – ligegyldigt, om det er nybyggeri, renoveringsprojekter eller moderniserings- og
vedligeholdelsesprojekter.
Fundamentet for 3B’s Basis Byggeprogram
er tre enkle spilleregler, der altid skal arbejdes
ud fra, når 3B bygger, renoverer og drifter boligafdelingerne.

• Fokusér på livskvalitet
• Gør det enkelt
• Vis ansvarlighed
- Ved nybyggeri er 3B’s Basis Byggeprogram et vigtigt
kommunikationsværktøj til alle parter. Det viser klart og
tydeligt, hvem 3B er, hvad vi gerne vil signalere med
vores byggeri, og hvad vi stiller af krav til vores leverandører og samarbejdspartnere. Det åbner for at afstemme forventningerne til hinanden, allerede inden en
byggesag starter. Og så giver det en ensartet kommuni-

kation til vores leverandører,
understreger Hans Jørgen
Larsen, der er formand for
3B’s Byggeudvalg samt formand i boligafdelingen Hedelyngen i Herlev.

Fleksibilitet tilgodeser
den enkelte boligafdelings behov
3B’s Basis Byggeprogram er
fleksibelt. Byggeprogrammet
omfatter også renoveringer
og giver dermed rammer for,
at 3B i fællesskab med det
lokale byggeudvalg, rådgivere og entreprenører tager
stilling til en række helt faste
punkter – men at arbejdet bliver udført, så det tilgodeser
den enkelte boligafdelings

individuelle behov.
Det er altså et værktøj, som sikrer, at alle involverede
parter har et fælles udgangspunkt.

Gennemsigtighed i forhold til beboerindflydelse
Byggesager kan være komplekse – og særligt større
renoveringssager kan være særligt komplekse, blandt
andet fordi de involverer så mange parter, og fordi be-
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boerne lever midt i det.
Hvor svært det kan være, har 3B
og ikke mindst beboerne oplevet. Og
netop udfordringer med projektplanlægning og -styring til håndværkere
og entreprenører mærkes af de beboere, der oplever dem i deres eget
hjem og egen hverdag.
Desuden viser byggeprogrammet, hvilke roller og ansvarsområder, der er del af en byggesag.
- I renoveringssager er byggeprogrammet vigtigt blandt andet for
beboerne, fordi det viser, hvordan
processen ser ud, og hvilken indflydelse, byggeudvalg og beboer reelt
har, forklarer Hans Jørgen Larsen.
Han understreger i øvrigt, at et byggeudvalg i en boligafdeling kan
bestå af både medlemmer af afdelingsbestyrelsen og af beboere med
kompetencer eller interesse inden
for fx solceller, klima, udskiftning af
tag eller vinduer – eller bare med
interesse for boligafdelingens ve
og vel.
- Det er en god investering at gå
ind i byggeudvalget, og det er netop
i de indledende faser, man har mu-

”Basis Byggeprogrammet
skal anvendes i forbindelse
med alle 3B’s byggesager –
både renovering og nybyggeri – og er derfor udformet
med en stor rummelighed,
så den enkelte byggesags
forskellige behov, kontekst,
beboere og andre omstændigheder kan gøre projektet
unikt, samtidig med at alle
sagerne bygger på et fælles
3B DNA”
(fra 3B’s Basis Byggeprogram).

“

”Det er beboerne i 3B, der
skal bo i, leve med og betale
for de løsninger der til- og
fravælges. Målet er, at vi
skaber bebyggelser som vi
i 3B kan være stolte af –
både nu og i fremtiden”
(fra 3B’s Basis Byggeprogram).

lighed for reel indflydelse på tingene. Så
jeg kan kun opfordre til at melde sig, hvis
man har noget at byde på. 3B har løbende brug for læring af gennemførte forløb,
for at kunne forbedre processerne, siger
Hans Jørgen.

Tre stærke B’er, der skal gøre det
rart at komme hjem
En byggesag i en boligafdeling er meget
mere end blot cement, mursten og nye
vinduer. Det handler i høj grad om mennesker og deres hjem, og hvordan man
opnår formålet med byggeprojektet på
bedst mulig vis, uden at skabe for mange
gener.
Derfor tager 3B’s Basis Byggeprogram
udgangspunkt i tre stærke B’er: Bebyggelsen, Bygningen og Boligen.
- Når vi bygger nyt, skal det være boliger, der er rare at komme hjem til, og
hvor man kan leve i og mellem husene.
Det skal være ordentlige, solide og bæredygtige materialer, der er nemme at
vedligeholde, og som holder i mange
år. Og det samme bør selvfølgelig så
vidt det overhovedet er muligt gælde for
renoveringssager, slutter Hans Jørgen
Larsen af.

BOLIGSOCIALT ARBEJDE I (UDVALGTE) TAL 2017

VALBY

80

120

67

DELTAGERE I

UNGE DELTOG I POLITICUP
2017 I HAFNIA HALLEN

unge har været igennem jobog uddannelses vejledning ,
og de fastholdes nu i deres
tilbud

LYSFEST I FOLEHAVEN

236

FRIVILLIGE HAR BIDRAGET TIL
GENNEMFØRELSE AF AKTIVITETER

18

UNGE ER I FORLØB HOS
MIND YOUR OWN BUSINESS

KOKKEDAL

569 25
LØBERE GENNEMFØRTE
KOKKEDAL MOTIONSFEST
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18

unge ansat i lokale jobs
(lommepengeprojekt/ fritidsjob- projekt i kommunen)

unge har samlet
skrald i lokalområdet og videregivet deres
viden til andre

170

beboere har været
med til Familiegrill i
løbet af sommeren

22

BØRN HAR DYRKET DERES EGEN
NYTTEKASSE OG LÆRT OM PLANTER
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HØJE GLADSAXE
Ungeledigheden er faldet, så forskellen mellem
Høje Gladsaxe og hele
kommunen er på

PROCENTPOINT

65

12

I FØLGE POLITIETS ÅRLIGE TRYGHEDSMÅLING STEG
TRYGHEDEN I HØJE GLADSAXE I 2017 MED

BYDELSMØDRE

er blevet uddannet

beboere
har været
frivillige i helhedsplanen

10,8

PCT.

1,9

23

23

familier har været
på familiekursus

De seje unge har hjulpet
ved arrangementer
– og fx solgt over

750

kopper kaffe til forårsog julemarked i Pulsen

URBANPLANEN

25

unge har arbejdet over
500 timer i boligområdet
- ansat via et samarbejde med FRAK

26

70

børn med sproglige
udfordringer har fået en
frivillig læseven i projektet Superkræfter

gæstede årets Urbanfestival
i maj, hvor Remiseparken var
omdrejningspunkt for musik,
loppemarked, godt naboskab og
masser af aktiviteter

unge har deltaget i streetaktiviteter i Remiseparken og i Sundby
Idrætspark.

250

4.500 800

socialfaglige og pædagogiske medarbejdere fra 29 institutioner har arbejdet med ungestyrede forløb gennem
Partnerskabets ALL IN projekt

gæster har spist i Urbans
Folkekøkken. Folkekøkkenet er drevet af 15 frivillige
beboere og en medarbejder
fra Partnerskabet

ÅRETS GANG I 3B OG
NY BOLIGSOCIAL INDSATS I
PARTNERSKABET 2018 – 2021

MULIGHEDER

HELHEDSPLAN FOR URBANPLANEN

OG INDFLYDELSE
I URBANPLANEN
ER I
MATERIALE TIL AFDELINGSMØD
HØRGÅRDEN 1 & 2 DEN 6. SEPTEMBER
SEPTEMBER
REMISEVÆNGET ØST DEN 13.
SEPTEMBER
REMISEVÆNGET NORD DEN 18.
SEPTEMBER
REMISEVÆNGET VEST DEN 20.
DYVEKEVÆNGET DEN 20. SEPTEMBER

I 2017 blev den boligsociale helhedsplan for Urbanplanen udarbejdet og godkendt
efter en stor arbejdsindsats. Tillykke til Partnerskabet og Urbanplanen.

FOR 4,8 MILLIONER KRONER
MERE TRYGHED I FOLEHAVEN
Folehaven i Valby er 3B's største
afdeling med næsten 1000 boliger. Det er gode boliger og området har masser af grønt. Derudover ligger skolen, biblioteket, en
dyrelegeplads og ungdomsklubben
midt i boligområdet. Og rigtig
mange er glade for at bo der. Men
for nogle beboere kan det også
være utrygt at bevæge sig rundt.
Med vedholdende arbejde er det

nu lykkedes at få Københavns
Kommunes politikere til at bevilge
1,2 millioner kr. om året de næste
fire år til tryghedsarbejdet i Folehaven fra 1. januar 2018.

SOCIALT ANSVARLIG RENGØRING I KOKKEDAL OG BALLERUP
I et nyskabende projekt samarbejder 3B med
Fredensborg Kommunes jobcenter om at få
primært kontanthjælpsmodtagere i job. Der
er nu ansat en teamleder, der tidligere var
på kontanthjælp, og en anden fast fultidsmedarbejder samt to andre medarbejdere
i småjobs (7 timer/uge) til at gøre rent på

trapperne, vaskeriet og selskabslokalet i boligafdelingen. Projektet har vist sig at være
en gevinst for beboerne på flere måder. To
beboere er kommet i regulære jobs, og flere
beboere får mulighed for at arbejde fem til
syv timer om ugen, og dermed opnå at arbejde 225 timer pr. år. Desuden er kvaliteten

af rengøringen blevet løftet på trods af en
besparelse på 20pct. i forhold til prisen på
tidligere rengøring.
Ballerup Kommune og 3B har også en aftale
om, at beboere på kontanthjælp kobles til
arbejdsmarkedet i mindre rengøringsjobs,
dog i mindre omfang.

MANDEKLUBBEN I TRANEHAVEGÅRD

- Mænd har brug for et skub bagi
Hver tirsdag mødes 15-18 mænd i
en kælder i Tranehavegård. Det har
de gjort siden 2016, og der kommer
hele tiden nye til. Både antallet af
mænd, der mødes, og begejstringen
for klubben taler for sig selv; som

- NU ER JEG LØNMODTAGER
– DET ER LIDT BLÆRET
Projektet Godt I Gang var rigtig godt for Mette Larsen fra Urbanplanen. Efter en række praktikker fik
hun nemlig fast job gennem projektet. - Der er rigtig
mange mennesker, der gerne vil klare sig selv og
ikke være en social belastning, siger hun. Læs hele
artiklen i Beboerbladet fra november 2017.

flere af mændene siger, har det gjort
en kæmpe forskel for dem at være
med her. Derfor er de også glade
for at stille op og medvirke i diverse
medier – for de vil hellere end gerne
inspirere andre til det samme.

SE DEN SJOVE OG LIVSBEKRÆFTENDE FILM OM
MANDEKLUBBEN VED AT SCANNE QR-KODEN HER

LIVET I AFDELINGERNE
NY DRIFTS- OG SERVICEDIREKTØR I 3B
15. juni 2017 fik 3B ny direktør, da Jesper Bremholm
gik ind af døren på Havneholmen 21. Han kommer
med mange års erfaring som direktør fra diverse
stillinger i PostNord, men kan nu også føje drifts- og
servicedirektør i 3B til CV’et.

- Det er utroligt tilfredsstillende at skulle arbejde for at skabe
de gode og trygge boliger og boligområder, som er rammen
om livet for 3B’s mange beboere, sagde Jesper Bremholm, da
han startede. Siden har han taget fra og blandt andet stået i
spidsen for omlægningen til 3B's nye driftsstruktur.

EN GAMMEL, FLOT SAG PÅ

VESTERGÅRDSVEJ
100 år er ingen alder, siges det. I
3B’s boligafdeling Vestergårdsvej
er der heller ingen fysiske tegn på,
at det er ved at gå ned af bakke, da
beboerne i sommeren 2017 kunne
fejre det runde hjørne.

3B SKAL BYGGE OMKRING
100 BILLIGE BOLIGER I EGEDAL

STORE FLYTTEDAG I SKOVKVARTERET

I 2017 vandt 3B med Robuste Boliger-konceptet en åben
idékonkurrence om byggeri af 100 billige boliger i Egedal Kommune. - Alle har ret til at bo ordentligt til en rimelig husleje
– selvfølgelig også flygtninge, der bliver nogle af de første
indflyttere, siger 3B’s formand, Steffen Morild.

I slutningen af august 2017 kunne 3B åbne dørene for nye
beboere i vores splinternye og tredje boligafdeling i Ørestaden.
Navnet er Skovkvarteret og består af 52 familieboliger. Boligerne
er en del af konceptet AlmenBolig+ og er mellem 84 og 130 m2.
Stort tillykke til beboerne, og velkommen i 3B!

FØRSTE SPADESTIK TIL UNGDOMSBOLIGER I HERLEV

I begyndelsen af april 2017 blev første spadestik taget til 43 ungdomsboliger på den gamle fabriksgrund Glødelampen i Herlev. I forbindelse med byggeriet holdt 3B en åben navnekonkurrence
for den nye boligafdeling, og vindernavnet blev LUX. Ungdomsboligerne bliver på 49 kvadratmeter
hver og skal ligge side om side med ejerboliger og private udlejningsboliger. Efter planen er de 43
ungdomsboliger klar til at modtage de første beboere i sommeren 2019.

3B INDVIEDE DANMARKS STØRSTE KLIMAPROJEKT I SILENDE REGN

Vand, vand og atter vand. Vejrguderne viste sig meget passende fra deres
våde side, da Danmarks største klimatilpasningsprojekt i Kokkedal blev indviet
den 13. september 2017. Heldigvis er projektet udformet, så de store mængder vand giver timevis af leg og brede smil blandt børn og voksne, og det var
også tilfældet denne dag.

FREMTIDENS ADMINISTRATION

FREMTIDENS
ADMINISTRATION I 3B

“

Vi tror på, at fællesskaber med plads til alle forudsætter en stærk
organisation med fokus på det økonomiske, sociale og miljømæssige,
hvor økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd med socialt ansvar og
miljømæssig bæredygtighed.

MÅLSÆTNINGER

2017

MÅL FOR 2020

Beboernes tilfredshed
med 3B’s service stiger

82 pct af beboerne er tilfredse med
den service, de modtager

85 pct

Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed
med 3B’s service stiger

82 pct af afdelingsbestyrelserne er tilfredse med
den service, de modtager

85 pct

Medarbejdernes trivsel stiger

Når medarbejderne svarer på spørgsmålet ”På en
skala fra 1-10, hvor tilfreds er du med dit job som
helhed - alt taget i betragtning”, er resultatet 8,1.

Administrationsudgifterne (konto 112.1) pr.
lejemålsenhed er uændret i kroner i 2020
sammenlignet med 2017

Pr. lejemålsenhed: 4.247 kr. De samlede administrationsudgifter for 2017 er: 53.405.313 kr.

4.247 kr pr. lejemål
(53.405.313 kr.)
samlede adm.udgifter

STRATEGISKE INDSATSER
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2017

2018

2019

2020

Digitalisering

• Opgavegruppe: Digitalisering og IT
• Digitaliseringsstrategi
• Persondata – ansatte (Afsluttet)

•N
 yt set-up for IT-drift og
digital udvikling
• Kanalstrategi
•D
 igitalisering af henvendelser og processer
• Persondata – beboere

• iOpgave i
administrationen

• Digital Post

Struktur og
organisering

•3
 B – Sammen mod 2020
(målsætninger og opfølgning)
• Opgavegruppe: Fremtidens ydelser, Økonomistyring og budgetopfølgning – fase 1

• Nyt ydelseskatalog
• Business case – nyt domicil
• Dispositionsfonden
• Strategisk kompetenceudvikling

• Ny kontoplan
og budgetopfølgningsmodel

BERETNING 2017

27

OPGAVEGRUPPE: DIGITALISERING OG IT
Digitalisering er kommet for at blive. I 2017 blev IT bragt
yderligere på dagsordenen i 3B, da opgavegruppen
Digitalisering og IT blev nedsat. Gruppen havde fokus
på både service og effektivisering, og det var muligt at
byde ind med, hvad det er for nogle digitale services,
beboerne efterspørger.
Opgavegruppen har bidraget med og haft indflydelse
på emner som Digital drift, digitaliseringsstrategi med
KAB, offentliggørelse af referater fra afdelings- og afdelingsbestyrelsesmøder, 3B’s hjemmeside og implementering af EU’s nye persondataforordning.

DIGITALISERINGSSTRATEGI
Som en del af den strategiske partnerskabsaftale har
3B og KAB vedtaget en fælles digitaliseringsstrategi.
Strategien skal sikre, at 3B og KAB udnytter den
hastige udvikling på teknologiområdet til effektiv ejendomsadministration, lav husleje for beboerne samt til
at kunne tilbyde beboere, afdelingsbestyrelser og boligsøgende relevante og brugervenlige digitale løsninger. 3B og KAB skal samtidig udnytte den teknologiske
udvikling til sammen at skabe en konkurrencemæssig
fordel.
I digitaliseringsstrategien er opstillet en række principper for arbejdet med digitalisering, en række visioner
samt temaer og tilhørende målsætninger for strategiens konkrete udførelse.

PERSONDATA – BEBOERE/MEDARBEJDERE
Siden efteråret 2016 har 3B arbejdet på at implementere de nye regler for beskyttelse af persondata. Det
overordnede mål er at gøre organisationen klar til at

forvalte såvel beboer- som medarbejderdata inden
for de skærpede regler, der træder i kraft den 25. maj
2018. Projektet har i første fase fokuseret på medarbejderdata, så medarbejdernes data-flow er kortlagt,
ligesom der er udarbejdet databehandleraftaler med leverandører/samarbejdspartnere. I første halvår af 2018
fokuseres på arbejdet med kortlægning og yderligere
beskyttelse af beboerdata, som hviler på de erfaringer,
der er gjort ved arbejdet med medarbejderdata.
3B's organisationsbestyrelse orienteres løbende om
status på udvalgte indsatser, ligesom medarbejderne
løbende orienteres om igangsatte og afsluttede indsatser.

KAPITALFORVALTNING OG LIKVIDITETSSTYRING
3B har i 2017 haft særligt fokus på økonomi og styring
af likviditet, hvilket er sket for at optimere afkastet på
indestående beløb på bankkonti samt obligationer. Hvis
3B opnår større afkast på renter og obligationer, vil
boligafdelingerne ligeledes få mere i renteindtægter,
eftersom 3B's årlige afkast fordeles ud på alle boligafdelinger.

PROKURA
3B har revideret reglerne for, hvordan vi er forpligtet
over for andre parter, også kaldet prokura. Det betyder i praksis, at reglerne for, hvordan 3B køber varer
og ydelser, har fået en opdatering. Prokurareglernes
målsætning er at sikre, at økonomien i 3B bliver brugt
i overensstemmelse med de beboerdemokratiske beslutninger, den relevante lovgivning og på det rette
beslutningsniveau – samt at svig forebygges. De nye
regler skaber klare rammer og sikrer ordentlighed i 3B.

FREMTIDENS ADMINISTRATION

Den største beboerundersøgelse i 3B nogensinde
AF ANJA BARFOD THORBEK

I efteråret 2017 blev alle beboere i 3B opfordret til at
deltage i beboerundersøgelsen. I undersøgelsen blev
der blandt andet spurgt til, om man føler sig tryg, der hvor
man bor og hvordan man oplever 3B's service. Et af de
meget positive resultater er, at 82 pct. af alle deltagere er
tilfredse med 3B's service. Et andet interessant resultat
er, at trygheden i boligområder med stort fællesskab er
markant højere end i de områder, der ikke oplever et
godt fællesskab.
Det er den største undersøgelse af sin art i 3B's hi-

ANNE STEENSGAARD HAR BOET I 3B I 28 ÅR. DE SENESTE
TRE ÅR I APOSTELGÅRDEN PÅ VESTERBRO, OG INDEN DA
25 ÅR I MARTINSGÅRD I HERLEV.

NASIR ALKAZAZ HAR BOET I 3B'S BOLIGAFDELING
I HØJE GLADSAXE I TRE ÅR.

- JA, NÅR NU JEG TÆNKER OVER DET,
ER JEG EGENTLIG RET TILFREDS

- VI FØLER OS TRYGGE - OGSÅ NÅR
VI GÅR HJEM OM AFTENEN

Hvordan er fællesskabet i din boligafdeling, og
hvordan deltager du?

Hvordan er fællesskabet i din boligafdeling,
og hvordan deltager du?

- Jeg deltager i beboermødet, og det er sådan set det,
jeg deltager i. Ellers ved jeg, at der er en kvindeklub – vi
er måske ikke den mest aktive afdeling i det hele taget.

- Jeg synes vi har et OK fællesskab, men vi deltager
ikke rigtig i noget. For vi har tre børn, der alle har travlt
med skole, lektier og arbejde, og min kone og jeg har
også travlt med arbejde, så vi har ikke så meget tid.

Hvordan oplever du trygheden i din afdeling?
- Det er meget trygt at bo her. Jeg er 100 procent tryg
ved at bo her, og det har jeg altid været!

Er der ting, du gerne vil have indflydelse på i din
boligafdeling, og gør du noget for at få det?
- Jeg har tidligere været med i afdelingsbestyrelsen, og
det var selvfølgelig at søge en form for indflydelse. Men
jeg har ikke noget, jeg brænder for skal ske, så jeg søger
det ikke.
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storie, og fremover vil der være en beboerundersøgelse
hvert år. Med undersøgelsens konkrete tal kan vi i 3B
nemlig nu og i fremtiden holde os selv op på, om vi
når de resultater og mål, vi tilstræber. Og hvis vi halter
bagefter på nogle områder, kan vi sørge for, at der bliver
gjort en indsats for at forbedre det.
På den næste side er der flere resultater fra undersøgelsen. Og længere nede på siden her sætter Anne
og Nasir, der begge har deltaget i undersøgelsen, lidt
flere ord på, hvordan de oplever at bo i 3B.

Hvad synes du om serviceniveauet i boligafdelingen?
- Der bliver ryddet op, der bliver fejet udenfor og gjort
rent i vaskeriet, og når jeg henvender mig på ejendomskontoret med spørgsmål, får jeg svar. Så ja – når nu jeg
tænker over det – er jeg egentlig ret tilfreds.

Hvordan oplever du trygheden i din afdeling?
- Det er fint nok - vi føler os trygge – også når vi går
hjem om aftenen.

Er der ting, du gerne vil have indflydelse på
i din boligafdeling, og gør du noget for at få
det?
- Nej, vi er tilfredse, Men hvis vi skulle ønske noget,
så måske lidt flere aktiviteter til børn og unge - både
kreative muligheder og sportsfaciliteter.

Hvad synes du om serviceniveauet boligafdelingen?
- God service.
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88
pct.
er alt i alt tilfredse
med at bo i 3B

53
pct.
oplever at have indflydelse på
deres afdeling
Beboere: 50 pct.
Afdelingsbestyrelser: 88 pct.

80
pct.
af beboerne føler
sig trygge ved at gå
i boligområdet efter
mørkets frembrud

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

71
pct.
oplever alt i alt gode
muligheder for fællesskaber i deres afdeling

82
pct.
af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne er tilfredse
med betjeningen af afdelingsbestyrelsen

FREMTIDENS DRIFT I 3B

FREMTIDENS DRIFT I 3B

MÅLSÆTNINGER

2017

MÅL FOR 2020

Beboernes tilfredshed med 3B’s service
stiger

82 pct. af beboerne er tilfredse med den
service, de modtager

85 pct.

Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed
med 3B’s service stiger

82 pct. af afdelingsbestyrelserne er tilfredse med den
service, de modtager

85 pct.

Medarbejdernes trivsel stiger

Når medarbejderne svarer på spørgsmålet ”På en skala
fra 1-10, hvor tilfreds er du med dit job som helhed alt taget i betragtning”, er resultatet 8,1.

8,5

De afgrænsede driftsudgifter pr. m²
er uændrede i kroner i 2020
sammenlignet med 2017

Realiseret i 2017. I alt: 252.160.936 kr.

252.160.936 kr.

STRATEGISKE INDSATSER
2019

2020

• Beboer-app
• Pengeløst
ejendomskontor

•R
 egistrering af udearealer
•D
 igitale vejledninger til
beboerne

• Registrering af
boliger og inventar
(2020-22)

Mere for
pengene

• Indkøb (flyttelejligheder)
• Bygningseftersyn og
henlæggelser

• Indkøb (håndværkerog serviceydelser)
•O
 ptimering af lokaler
og maskiner

• Servicekoncepter
• Beboerkoncepter
• Forsyningsstrategi

Beboerdemokratisk styring

• Etablering af samarbejdsudvalg i driftsområderne

Et stærkt hold

Digitalisering
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2017

2018

• Driftsområder og
driftssupport
(Afsluttet)

• Strategisk kompetenceudvikling

• Digital Drift – business
case (Afsluttet)
• Opgavestyringssystem pilotprojekt

•N
 y budgetfolder
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INTERN OPRYKNING OG UDLEJNING

OPGAVESTYRINGSSYSTEM – PILOTPROJEKT

3B har i 2017 forhandlet retningslinjer for intern oprykning på plads i Københavns Kommune og i Herlev
Kommune. Der foregår forhandlinger om en fælles
rammeaftale for udlejning mellem boligorganisationerne og Høje Taastrup- og Fredensborg Kommune.
I afdeling Tranehavegård skal 130 boliger inden for
de næste år ændres fra ældreboliger til ungdomsboliger på baggrund af den øgede efterspørgsel efter
ungdomsboliger i Københavns Kommune. Der er
også indgået aftale med Københavns Kommune om
deleboliger til flygtninge.

Opgavegruppen om Digitalisering og IT har haft fokus
på, at 3B hurtigst muligt afprøver og implementerer
et system, der kan understøtte digital kommunikation
med beboerne, herunder blandt andet ved at give mulighed for at booke beboerlokaler digitalt. Derfor blev
det besluttet at teste et digitalt opgavestyringssystem
i seks af 3B's boligafdelinger. Det digitale system skal
desuden være et led i at yde en bedre beboerservice
og effektivisere 3B’s drift.
Testen af systemet er godt i gang i de seks boligafdelinger, og testperioden er evalueret i april 2018. Der
skal nu tages stilling til, om systemet skal implementeres i hele 3B, eller om der skal testes andre systemer,
inden et digitalt planlægnings- og opfølgningssystem
implementeres i hele 3B.

ORGANISERING I DRIFTSOMRÅDER
OG DRIFTSSUPPORT
Fremtidens Drift i 3B havde stort fokus i 2017, og flere
indsatser blev i den forbindelse sat i gang. Med øje
for at fastholde nærhed og forståelse for det lokale
arbejde i boligafdelingerne blev en ny driftsstruktur til
virkelighed. Driften blev pr. 1. januar 2018 inddelt i ni
driftsområder – hver med en driftschef i spidsen, hvor
arbejdet fokuseres mod boligafdelingerne og medarbejderne. Samtidig er der oprettet en central Driftssupport på 3B's hovedkontor på Havneholmen, som
blandt andet skal understøtte driften med tværgående
opgaveløsning, og som samtidig skal være tovholder
på opgaven med at forbedre og centralisere indkøb i
3B, så vi kan købe bedre og/eller mere til færre penge.

MOBILEPAY – PILOTPROJEKT
I et projekt med fokus på at få pengeløse ejendomskontorer, er der arbejdet med at få testet betaling via
Mobilepay på ejendomskontorene. Det har været testet
på tre ejendomskontorer og er taget vel imod af både
medarbejdere og beboere. Den overordnede plan er
at gøre ejendomskontorerne pengeløse, og derfor udvides projektet til også at undersøge mulighederne for
betaling via dankort.

FREMTIDENS DRIFT I 3B

A

EGELØVPARKEN
227 boliger

MÅLØV PARK
235 boliger

GRØNHØJ
46 boliger

SØAGERPARK
68 boliger

HEDELYNGEN
159 boliger

Opgangsfællesskabet
TAASTRUP TORV
12 boliger

JÆGERBO
18 boliger

VALMUEN
20 boliger

KLØVERMARKEN
19 boliger

SOLSIKKEN
20 boliger

MIDGÅRD
20 boliger

ØSTERHØJ
84 boliger

MØLLERGÅRDEN
10 boliger (plejeboliger)

HJORTEGÅRDEN
868 boliger

B

TAASTRUP TORV
16 boliger

KONGSGÅRDEN
30 boliger

B

A

TEGLVÆRKSHAVEN

C

VESTERGÅRDEN 2
221 boliger

HØJSTENSGÅRD
380 boliger

C

HERLEVGÅRDSVEj
45 boliger
HERLEV SKOLE
53 boliger
HERLEV TORV
12 boliger
LAMPESTEDET
105 boliger

TOFTEGÅRD/
TOFTEGÅRD TAG
502/21 boliger

VESTERGÅRDEN 1
198 boliger
VESTERGÅRDEN 3
33 boliger

MARTINS GÅRD
154 boliger

ALMENBOLIG+ AFDELINGER
DORTHEAVEJ
51 boliger (AB+)

SKOVKVARTERET
52 boliger (AB+)

KLØVERBLADSGADE
31 boliger (AB+)

SUNDHOLM SYD
48 boliger (AB+)

SIGNALGÅRDEN
53 boliger (AB+)

TEGLVÆRKSHAVEN
60 boliger (AB+)

’I forbindelse med
Fremtidens Drift går
3B fra 13 til 9 driftsområder. Her kan du
se, hvilket driftsområde din boligafdeling ligger i.’

Store – men usynlige – ændrin
1. januar 2018 trådte Fremtidens Drift i kraft. I løbet af året følger der en beboer-app til glæde for beboerne og de ansatte.

D

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR
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Der sker meget i 3B i øjeblikket. En af de
helt store ting er Fremtidens Drift, der har
betydet en ny organisering af driften.
På de indre linjer har den nye organisering kostet tid og kræfter, men hvis du som
almindelig beboer ikke har mærket nogen
ændringer og stadig siger ’hej’ til de samme
ejendomsfunktionærer og telefonnummeret til ejendomskontoret ikke har ændret sig, betyder det ikke,
at Fremtidens Drift ikke er nået ud til din boligafdeling endnu.

- Det er ekstremt vigtigt ikke at undervurdere værdien i
nærheden og forståelsen for det lokale i boligafdelingerne.
Så jeg er glad for, at Fremtidens Drift ikke har betydet besparelser blandt medarbejderne og dermed den service, vores
varmemestre og ejendomsfunktionærer yder, siger Jesper
Bremholm, drifts- og servicedirektør i 3B.
Heller ikke alle ansatte har mærket de store ændringer i
hverdagen, men de kommer, når systemet iOpgave bliver
bredt ud.
I skrivende stund tester de ansatte i Vesterbro-afdelingen

D
E

DORTHEAVEJ

AUSTRALIENSVEJ
40 boliger

RYESGADE
25 boliger

BOGFINKEVEJ
19 boliger (institution)

RÅDMANDSBO
49 boliger

BROHUSET
123 boliger (50% SAB)

SANGERGÅRDEN 1
96 boliger

EGEGADE
7 boliger

SANGERGÅRDEN 2
32 boliger

GULDBERGSGADE
12 boliger

SEJLHUSET
118 boliger (50% SAB)

KAYSERGÅRDEN
79 boliger

VESTERGÅRDSVEJ
131 boliger

PRINSESSEGADE
5 boliger

E
F
F
SUNDHOLM SYD
SIGNALGÅRDEN
KLØVERBLADSGADE

H
G

G

Prangerhuset og boligafdelingerne i Herlev Midt systemet, og i løbet af
2018 skal 3B også teste en beboer-app til iOpgave, der gør det mere sikkert og præcist for beboere at melde opgaver ind til driften.
- App’en bliver en stor gevinst for både beboere og medarbejdere. Der
kan altid komme en hasteopgave, man ikke kan planlægge sig ud af. Men
med iOpgave er det nemt at rykke de planlagte opgaver og give beboerne
besked om, at vi desværre må rykke en aftale, og hvorfor vi må rykke den.
Og netop sådan en besked er også god service, siger Jesper Bremholm.
Han forventer, at Fremtidens Drift og de nye digitale løsninger er implementeret i løbet af efteråret.

LØNSTRUPGÅRD
240 boliger

APOSTELGÅRDEN
177 boliger

POPPELVÆNGET
51 boliger

ARBEJDERBOLIGERNE
52 boliger

PORTHUSET
36 boliger

BLÆKHUSET
24 boliger

PRANGERHUSET
46 boliger

DANNEBROGSGADE
20 boliger (institution)

SLOTSHERRENSHUS
32 boliger

HVIDBJERGVEJ
58 boliger

VALBY-EJENDOMMENE
389 boliger

DAMAGERVEJ
141 boliger

STUBMØLLEVEJ
56 boliger

DANALUND
272 boliger

SØBYVEJ
23 boliger

GRØNRISVEJ
53 boliger

TRANEHAVEGÅRD
411 boliger

HAMMELSTRUPHUS
56 boliger

VED ROSENHAVEN
38 boliger

HÄNDELSVEJ
113 boliger

SKOVKVARTERET

nger i driften

A.F. BEYERSVEJ
36 boliger

H

I

AMAGERFÆLLEDVEJ
75 boliger (institution)

NORGESGADE
24 boliger

DYVEKEVÆNGET
140 boliger

REMISEVÆNGET NORD
466 boliger

HØRGÅRDEN 1+2
748 boliger, Bostedet

REMISEVÆNGET VEST
266 boliger

HØRGÅRDEN 3
190 boliger (plejecenter)

REMISEVÆNGET ØST
753 boliger

BRYGGERGÅRDEN
128 boliger

FOLEHAVEN
941 boliger

BÆRHAVEN
78 boliger

VED KRATTET
10 boliger (skæve boliger)

ELMEHAVEN
52 boliger

VINHAVEN
68 boliger

ELLEHJØRNET
10 boliger (skæve boliger)
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HØJE GLADSAXE
399 boliger

D

I

EGEDALSVÆNGE
(20 km nord)
663 boliger
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FREMTIDENS DRIFT I 3B

- Så bliver det
ikke tydeligere,
at udbud er
en god idé

D

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR

Erfaringerne viser, der kan være mange procenter at spare på blandt andet hårde hvidevarer. En grundlæggende
forudsætning er en helt klar beskrivelse af opgaven.

Der er ikke blot håndører at hente
hjem, hvis man sætter indkøb og
ydelser i udbud. Det kan de læse
sort på hvidt hos 3B’s samarbejdspartner KAB. Et af eksemplerne
er den årlige udskiftning af hårde
hvidevarer i boligafdelingen Hedemarken, der har 891 boliger.
- Der sparede vi samlet 23 procent om året. Men så
fik leverandøren også lov til at stå for monteringen, siger
Michael Børglum, der er indkøbschef hos KAB.
De 23 procent svarer til 181.000 kroner, og det er
noget, der kan mærkes, har den lokale ejendomsleder
tidligere meldt ud.
- Ud over en lavere pris, fik vi også bedre produkter.
Og så var det endda af den samme leverandør som tidligere – uden at vi havde presset dem. Så bliver det ikke
tydeligere, at det kan betale sig at sætte et indkøb ud i
konkurrence, siger Michael Børglum.
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Flytteregning faldt med 40 procent
Det er langt fra kun indkøb, der kan være værd at sætte i
udbud. I Boligselskabet AKB, København kan beboere i
fem ældreboligafdelinger se frem til en væsentligt lavere
flytteregning. Her har et udbud af opgaverne – maling,
gulvbehandling og rengøring resulteret i besparelser

på 15-50 procent afhængig af boligtype og omfanget
af opgaverne.
- Det er typisk første gang, man sætter sådan en opgave i udbud, der er store besparelser at hente. Anden
gang er der naturligt nok ikke så meget at hente, siger
Michael Børglum, der samtidig pointerer, at det tager tid
at lave et ordentligt udbud, og at den tid afregner boligafdelingerne på timebasis med KAB.
Et konkret eksempel fra ældreboligerne viser, at en
flytteregning på 13.793 kroner kan reduceres til 8.229
kroner med de nye udbudspriser. Det er en besparelse
på 5.564 kroner eller 40 procent. En besparelse, der
kræver tid at få i hus.
- Det helt essentielle ved et udbud er kravspecifikationen. Man er nødt til at skrive helt præcis hvilken mængde
og kvalitet, man vil have. Det skal være skarpt og skåret
helt ind til benet. Vil man ikke have fuge med, så skal man
skrive, at der ikke skal være fuge med. En udbudsproces
tager tid, og det tunge arbejde er kravspecifikationen,
siger indkøbschefen.
For at gøre det så præcist som muligt i de fem ældreboligafdelinger, fik KAB opmålt boligerne og lavet 3Dtegninger af hver enkelt bolig.
- Vinduerne skal jo ikke tælles med, når malermesteren skal købe vægmaling. Og for en udbudspris er det
ikke ligegyldigt, om et værelse har 41 kvadratmeter væg
eller 45 kvadratmeter, slutter Michael Børglum.

Michael Børglum, Indkøbschef i KAB

Præcis kravspecifikation. De to ord er helt essentielle i
et udbud. For at beskrive ældreboligerne i de fem AKBafdelinger så godt og præcist som muligt, fik KAB lavet
3D-tegninger af hver enkelt bolig, der samtidig blev målt
op. Det gjorde kravspecifikationen til leverandørerne
meget skarpere, og KAB har efterfølgende lavet en
rammeaftale om opmåling, som boligorganisationerne
i KAB kan bruge.

EKSEMPLER PÅ EFFEKTIVISERING VED INDKØB I 3B:
• Udbud af rengøring af vaskerier med en besparelse på 27 pct.
• Udbud af vinduespudsning med en besparelse på 10 pct.
•F
. orhandling af priser på makulering af personfølsomme dokumenter med en besparelse på 31 pct.
• Brændstofaftale med Q8 med en besparelse på 15 pct.
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Ud over en lavere pris, fik vi også bedre produkter. Og så var
det endda af den samme leverandør som tidligere – uden at
vi havde presset dem. Så bliver det ikke tydeligere, at det kan
betale sig at sætte et indkøb ud i konkurrence.
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FREMTIDENS BYGGESAGER I 3B

FREMTIDENS
BYGGESAGER I 3B

MÅLSÆTNINGER

2017

MÅL FOR 2020

Byggeudvalgets tilfredshed med 3B’s
service på byggeområdet stiger

Der er udarbejdet koncept og spørgeguide
for byggesager i 3B, og der gennemføres
tilfredshedsundersøgelser ved alle
byggesager, der afsluttes i 2018 og fremad.

Afventer en nulpunktsmåling

Beboernes tilfredshed med 3B’s
service på byggeområdet stiger

Der er udarbejdet koncept og spørgeguide
for byggesager i 3B, og der gennemføres
tilfredshedsundersøgelser ved alle byggesager, der afsluttes i 2018 og fremad.

Afventer en nulpunktsmåling

I perioden 2017-2020 tager vi
600 nye boliger i drift

52 familieboliger er taget i drift i 2017

STRATEGISKE INDSATSER
Beboerkontakt

Processer

BERETNING 2017
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Nye boliger

2017

2018

2019

2020

• Opgavegruppe:
Styring af renoveringssager (Afsluttet)
• Rejseholdskoncept

• Beboerpixi
•K
 oncept for beboervejledninger
•B
 ehandling af klagesager og
kompensationer
•G
 enhusning – politik og
proces

• Udbudsstrategi og
rammeudbud
• Digital sags- og
dokumenthåndtering
– implementering
• iProjekt
• Kollektiv råderet

• Digitalisering af beboerkontakt
• Åbning af iProjekt for
byggeudvalg/beboerne

• Sagsstyring
• Budgetopfølgningsmodel
(Afsluttet)
•P
 roces for helhedsplaner
•P
 roces for 1- og 5-årseftersyn
 roces for bygnings•P
eftersyn (Afsluttet)
•E
 fterregulering og
byggeregnskaber
(Afsluttet)

• Digitalisering af bygningsmasse – pilot

• Aftalekoncept med
afdelinger
• Kontraktstyring
• Proces for tilvalgskatalog
• Digital sags- og dokumenthåndtering – pilot

• Pipeline-styring
og overvågning
• Developerrunde

• Kortlægning af interne
byggemuligheder
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OPGAVEGRUPPE:
STYRING AF RENOVERINGSSAGER
Opgavegruppen ’Styring af renoveringssager' har fra
januar til oktober 2017 arbejdet med, hvordan beboere
og afdelingsbestyrelser kan opleve bedre renoveringssager, særligt i forhold til beboerinformation og -inddragelse.
Der har også været fokus på, hvordan boligafdelingernes byggeudvalg bliver klædt ordentligt på til opgaven og får indsigt i og forståelse for, at der i renoveringssager ofte opstår uventede udfordringer, som man skal
løse i fællesskab. Parallelt har opgavegruppen også
fulgt og kommenteret administrationens arbejde med
at styrke styringen af 3B’s renoveringssager, fx med
indarbejdelse af økonomistyringsmodel, risikostyring
og controlling, aftaler med entreprenører og rådgivere
samt projektopfølgning.
Opgavegruppens arbejde er mundet ud i en række
anbefalinger til indsatser på området, herunder blandt
andet udviklingen af en beboer-pixi, uddannelse af lokale byggeudvalg, digital adgang til informationer om
byggesager og flere andre indsatser. Den første indsats er så småt gået i gang. Der er således udviklet en
spørgeskemaundersøgelse til evaluering af afsluttede
byggesager. Undersøgelsen skal pege på, hvordan 3B
kan forbedre servicen i forbindelse med byggesager.

PROCES FOR FYSISKE HELHEDSPLANER
Administrationen er i gang med at udvikle en række
processer og værktøjer, der skal ensarte processen
med at behandle og afklare, om det er nødvendigt at
ansøge Landsbyggefonden om renoveringsstøtte ved
større renoveringssager.
Når 3B ansøger Landsbyggefonden om renoveringsog huslejestøtte i forbindelse med byggesager, har det

både konsekvenser for den pågældende boligafdeling,
men også økonomiske konsekvenser for 3B’s dispositionsfond. Derfor har administrationen blandt andet
arbejdet med at præcisere processen, og her skal
3B’s organisationsbestyrelse være med til at træffe
beslutning om, i hvilke tilfælde der skal sendes ansøgninger om helhedsplaner til Landsbyggefonden. I den
forbindelse har administrationen udarbejdet et ”screeningsark” til hurtigt, nemt og ensartet at kunne skabe
overblik over boligafdelingernes udlejningsmæssige,
økonomiske, boligsociale og bygningsfysiske forhold.
Denne indledende screening skal indgå i beslutningen
om, hvorvidt det er nødvendigt at søge Landsbyggefonden om penge i de enkelte sager.

REJSEHOLDSKONCEPT
3B's organisationsbestyrelse iværksatte i 2017 et nyt
koncept – et såkaldt rejsehold. Det handler kortfattet
om at udvikle et beboerkoordineringskoncept, som er
socialt forankret i boligafdelingen under byggesager.
Det kaldes et rejsehold, fordi det er tanken, at det er et
fast 3B-team, der kan rykke ud, når der skal gennemføres helhedsplaner med væsentlige byggearbejder
inde i boligerne.
3B har en ambition om at sammentænke en klassisk beboerkoordinering med en social indsats, så der
dannes et socialt beredskab med afsæt i de konkrete
renoveringssager, som rækker længere end den enkelte renoveringssag. Så teamet udnytter erfaringer og
oparbejder vigtig viden i forbindelse med beboerkontakten i byggesagerne.
Målet er, at denne indsats efterlader boligafdelingen
både socialt stærkere og fysisk sundere i forlængelse af
den gennemførte byggesag (helhedsplan). Læs mere
om rejseholdet i artiklen på næste side.

FREMTIDENS BYGGESAGER I 3B

-Vi skal ikke opfinde
den dybe tallerken
- hver gang
Hvordan opnår 3B at skabe størst mulig tryghed, højest mulig tilfredshed og færrest gener for beboerne i byggesager? Det er et spørgsmål, der er blevet arbejdet meget med, og foruden 3B’s Basis
Byggeprogram, har vi sat et nyt initiativ i søen – ’3B’s rejsehold’.

V
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AF MAJ SØRENSEN

- Vi har et mål om at involvere beboere
så meget som muligt, så der kommer et
fælles ”vi” i processen. Det giver en langt
bedre og mere gnidningsfri byggeproces
og mulighed for endnu bedre sociale netværk i boligafdelingen, fortæller Britta
Thomsen. Hun er den ene af de to beboerkonsulenter, der i dagligdagen udgør rejseholdet,
og som begge er ildsjæle inden for deres fag.
Britta Thomsen har en baggrund i boligsocial kommunikation og har derfor bred erfaring med beboerkontakt i forbindelse med byggesager. Hendes rejseholdsmakker, Lone Jensen, har tidligere siddet på
entreprenørsiden og har derfor stort kendskab til ”den
anden side”, hvor hun også har haft med beboerkontakt
at gøre. Rejseholdet er en del af 3B’s byggeafdeling,
men fungerer som et fleksibelt team, der bliver koblet
på de større byggesager, hvor der er særligt stort behov
for en tæt beboerkontakt.

særlige behov, fx handikap, eller som er særligt sensitive? Eller som har brug for hjælpemidler for overhovedet
at kunne komme i bad under renoveringen? Så kan vi
hjælpe dem igennem processen. Det skaber tryghed,
og det giver en meget bedre stemning blandt beboerne
undervejs, at alle kan se, vi lytter til den individuelles
behov, fortæller Britta Thomsen. Hun understreger
desuden vigtigheden af, at vi lærer og tager erfaringerne med på tværs af byggesager i højere grad, end
det er gjort tidligere. Og netop her kommer rejseholdet
ind i billedet.
- En byggesag er ikke en isoleret ting, og vi skal derfor
ikke opfinde den dybe tallerken hver gang. Tanken med
rejseholdet er, at vi tager erfaringerne med os og laver
et system, der selvfølgelig er fleksibelt, men som vi kan
tage udgangspunkt i ved alle byggesager. Dermed vil
erfaringerne komme beboerne til gode under fremtidige byggesager, fortæller Britta Thomsen.

Større tryghed og tilfredshed

Den sociale forankring kommer blandt andet til udtryk
ved, at rejseholdet allerede inden beslutningerne er
taget og det første spadestik står for døren er med til
at involvere beboerne.
- Det er med til at skabe det rette mindset fra start
af, så beboerne i højere grad får øjnene op for, hvilke
positive ting byggesagen bringer med sig til deres hjem.
Fx et nyt moderne badeværelse. Det minimerer rygtedannelse og frustrationer, hvis beboerne rent faktisk
kan se meningen med processen fra start af, fortæller
Britta Thomsen og tilføjer: - Og så hjælper vi undervejs
med at skabe netværk på tværs af boligafdelingen. Vi
oplever blandt andet, at beboere hjælper med fx at gå
tur med hinandens hunde, med at hænge lamper op
for hinanden og drikke en kop kaffe med hinanden,
mens der er håndværkere i boligen. Så der er mange
små ting, der kan være med til at lette hverdagen i en
omfattende byggesag – og måske endda kan føre til
nye fællesskaber blandt naboerne.

Baggrunden for rejseholdet er, at når en boligafdeling
skal i gang med en større byggesag, hvor håndværkere
fra alle tænkelige brancher skal ind i beboernes hjem
med værktøj, støv, gennemtræk og larm, og hvor beboerne måske ikke kan bruge køkken eller bad i flere
uger – så er det vigtigt som minimum at føle sig så tryg
og velinformeret, som overhovedet muligt. Og det er
nemmere sagt, end gjort.
For på trods af god planlægning, involvering og andre
velmenende tiltag, så kommer vi ikke uden om, at det
er en hård proces, der griber ind i beboernes hverdag.
Tilmed sker der ofte uforudsete ændringer, der kan
gøre det svært at følge planerne til punkt og prikke, og
det er hårdt for beboerne at få at vide, at deres hjem
skal stå klar til besøg af håndværkere ud over den aftalte tid. Dette stiller store krav til kontakten mellem 3B
og beboerne, særligt informationsniveauet og -måden.
- Vi har stort fokus på hele tiden at tænke fremad og
gribe udfordringerne i opløbet. Er der beboere med

Ny måde at tænke beboerkoordinering på
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Britta Thomsen (v)
og Lone Jensen (h)
holder i øjeblikket
til i boligafdelingen Hjortegården i
Herlev, hvor en stor
renoveringssag er
i gang.

REGNSKAB 2017 - FORELØBIG
Her er en oversigt over de vigtigste nøgletal for 3Bs
økonomi 2017. Årets resultat for Boligforeningen 3B
blev et overskud på 2.127.000 kr. Der var budgetteret
med et overskud på 247.000.
Det er vigtigt at bemærke, at hver boligafdeling har
sit eget regnskab – og langt størstedelen af huslejen

RESULTAT - HOVEDTAL
DRIFT:

(alle tal i tusind kr.)
Regnskab

Budget

77.180

76.638

-74.424`

-76.099

-741

-400

2.015

139

112

108

2.127

247

Regnskab

Budget

58.509

58.180

Gebyrer

8.963

8.958

Byggesagshonorarer

9.699

9.500

231

0

77.403

76.638

Regnskab

Disponibel

Medlemsindskud

1.705

-

Dispositionsfond

198.033

26.496

18.816

10.078

228.554

36.574

Ordinære indtægter		
Ordinære udgifter		
Ekstraordinære poster		
Drift i alt		
Renter
Resultat

INDTÆGTER
Administrationsbidrag

Øvrige indtægter		
Indtægter i alt		

EGENKAPITALEN

Arbejdskapital
Egenkapital i alt		
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går til afdelingens økonomi. Nedenstående er med
andre ord årsresultatet for den administration, byggesagsstyring mv. som 3B står for.
Det fulde regnskab med udspecificering af poster kan
ses på www.3b.dk

Evt. andre relevante nøgletal..?

BERETNING2016
BERETNING
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DISPONERET ARBEJDSKAPITAL
AFDELING

SAG

DISPONERET

Selskab

Investering i fremtidens 3B		

1.200.000

DISPONERET DISPOSITIONSFOND
Selskab

3B Basis Byggeprogram		

550.000

Selskab

Socialøkonomisk samarbejde Bybi		

405.000

Selskab

Fællesskabsundersøgelser

200.000

Selskab

Udviklingsplan for parkering og infrastruktur i Urbanplanen

200.000

Selskab

Aktivitetsteam Herlev		

172.000

Herlevgårdsvej

Fysisk helhedsplan - driftsstøtte		

679.000

Herlev Torv

Genhusning		

150.000

Folehaven

Fysisk helhedsplan Folehaven		

400.000

Folehaven

Forsinket byggesag med individuel råderet

657.000

Vestergården 1

Driftslån til vandskade - byggesag		

822.626

Vestergården 2

Fysisk helhedsplan

670.000

Remisevænget Nord

Kapitaltilførsel - nedrivning		

420.000

Remisevænget Nord

Indfasning af udamortiserede ydelser		

Remisevænget Nord

Udskiftning af indgangspartier		

810.000

Remisevænget Nord

Udskiftning af dørtelefonanlæg		

850.000

Tranehavegård

Midlertidig dispositionsfondslån
- renovering og nedtagning af altaner

6.500.000

Bryggergården

Byggesagen vedrørende ungdomsboliger

1.300.000

Remisevænget Øst og Nord

De ekstra timer til 3B’s projektledelse

7
31

1.200.000

137.216

4

10,00
0
0
,
0
0
0
.
0
5
3
100.000,00
0 .700,00
0 .000,0
100
100.000,0
460
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3B I MEDIERNE

2017

HER KUNNEDU BLANDT ANDET FINDE

FAGBLADE
FAGBLADET BOLIGEN I APRIL I

Ro i et ellers kaotisk liv

AVISER

LANDSDÆKKENDE AVISER

FAGBLA DE

POLITIKEN I 9. MARTS I

FAGBLADETBOLIGEN.DK I 22. DECEMBER I

Fundamentet i vores dagligdag
er tryghed uden kriminalitet og vold

Indflyttergaver går til Københavns hjemløse
BL’S BEBOERBLADET I OKTOBER I

Sådan fikser du selv din cykel

POLITIKEN I 13. APRIL I

Almene boliger skal
også være for højtuddannede

BL’S BEBOERBLADET I SEPTEMBER I

Børn er miljøambassadører i Kokkedal

POLITIKEN I 30. APRIL I

Danskerne vil dyrke deres
kartofler i byrummet

ESTATEMEDIA.DK I 2. OKTOBER I

Frank Jensen vil have 1900
flere almene boliger frem mod 2027

JYLLANDS-POSTEN I 16. AUGUST I

LOK A
AVIS L
ER

En have kan holde flyttevognen tilbage
og bevare stærke beboere i udsatte boliger

LOKALAVISER

JYLLANDS-POSTEN I 29. JULI I

3B skal bygge 80 billige boliger

Sammenhængskraften
i København trues

FREDERIKSBORG AMTS AVIS I 5. MAJ I

GLADSAXE BLADET I 23. MAJ I

RADIO- OG TV

Nyttehave og højbede i
Høje Gladsaxe

P4 KØBENHAVN I 10. APRIL I

ØRESTAD AVIS I 6. JANUAR I

Stort løft af Urbanplanen

Sydhavnens børnebestyrelse skaffer
boldbur til en halv million kroner

VALBY BLADET I 29. NOVEMBER I

Folehaven samledes til lysfest i kvarteret

P4 KØBENHAVN I 4. SEPTEMBER I

Seniorbofællesskaber er populære
som aldrig før

AMAGER BLADET I 7. NOVEMBER I

Bierne skal binde byen sammen

GO’ MORGEN DANMARK PÅ TV 2 I 22. APRIL I

Tranehavegårds Mandeklubben deler erfaringer
I alt blev 3B eller en af vores boligafdelinger nævnt 61 gange i
medierne som følge af vores presseindsats. De fordelte sig på 42
landsdækkende og 19 lokale medier. Langt de fleste var som nyheder, men 7 af dem var debatindlæg.

HERLEV BLADET I 6. SEPTEMBER I

I Egeløvparken slår robotterne græsset
57 af omtalerne var i trykte medier – enten papir eller digitale –
mens P4 interesserede sig for 3B 3 gange og TV 2s Go’ morgen
Danmark 1 enkelt gang.

3B PÅ SOCIALE MEDIER I 2017
3B'S FACEBOOK

203 egne opslag
38 private samtaler
43 opslag fra følgerne
969 nye følgere
24 tusinde videovisninger
71 pct. af vores følgere er kvinder!

Langt størstedelen af dem er i alderen
25-54 år.

3B'S LINKEDIN
Sammenlignet med andre almene
boligforeninger ligger 3B nr. 4 i
forhold til følgere.
Vi er kun overgået af
Lejerbo, KAB og fsb

157 ansatte fortæller på LinkedIn,
at de arbejder i Boligforeningen 3B
3B'S YOUTUBEKANAL

Der er i 2017 set 4.361 minutter på vores
YouTube-kanal. Den mest sete video er
afdelingens budget i 3B

D
N
I
V ?

Som tak for din hjælp deltager du i
lodtrækningen om en xxx . Vinderen får
direkte besked.

3B’s beboere er
de sejeste – hele
11.305 vil gerne
kommunikere med
3B digitalt.
Er du én af dem?
Så modtager du også snart 3B’s nye digitale nyhedsbrev, der skal supplere 3B’s
beboerblad, der fra 2018 kun udkommer én gang om året.
TAK FOR AT DIN E-MAIL OG DIT SAMTYKKE
I 3B er vi rigtig glade for at kunne sende e-mail til vores beboere, ikke mindst
fordi det sparer tid og penge. Rigtig mange af jer har allerede logget på Mit 3B
og tastet mailadresse og sat hak i, at vi må bruge den til at kommunikere med
jer. Det synes vi er sejt – tak for det!
HAR VI IKKE DIN MAILADRESSE ENDNU? SE HER, HVORDAN DU GØR
For at acceptere, at 3B kommunikerer digitalt med dig, skal du aktivere dit NemID
på Mit 3B. Det gør du under kontooplysninger, når du er logget på Mit 3B med
dit brugernavn og kodeord.
Så udfylder du din mail-adresse og krydser af i de to bokse, hvor du giver dit
samtykke til, at vi må bruge din mailadresse og opbevare dit CPR-nummer i vores lukkede administrationssystem. Vi bruger udelukkende dit cpr-nummer til at
identificere dig i vores system.
Vi glæder os til at maile med dig!

Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Tlf. 70 20 76 00
Mail 3b@3b.dk
www.3b.dk

Ekspeditionstid
Hverdage 9 -16
Fredage 9 -14

PUNKT 6
Indstilling – Foreløbigt regnskab 2017 (O)

Foreløbigt regnskab 2017 (O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 5. april 2018
- Forretningsudvalget den 20. marts 2018
- 22. marts 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal forelægges det foreløbige regnskab for 2017.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det foreløbige regnskab for 2017 tages til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal orienteres om det foreløbige regnskab for 2017. Regnskabet er pt.
til revision, men de væsentligste områder, herunder administrationsbidrag, likvidkonti samt renter
og lønområdet er revideret.

Løsning
Organisationsbestyrelsen godkendte på mødet den 8. december 2016 foreningens budget for
2017. Nedenfor vises forventet resultat i budget 2017, årets regnskabsprognoser og foreløbigt
regnskab 2017:

Regnskabsår 2017

Forventet
resultat
(mio. kr.)

Budget

0,2

Prognose pr. den 31. marts (1. kvartal)

-0,3

Prognose pr. den 30. juni (2. kvartal)

-0,4

Prognose pr. den 30. september (3. kvartal)

2,1

Foreløbigt regnskab

2,1

Det foreløbige regnskab for 2017 er vedlagt som bilag 1 og viser et forventet overskud på 2,1 mio.
kr. Det svarer til det forventede resultat i seneste regnskabsprognose pr. den 30. september 2017
(3. kvartal).

1

Der blev forventet en forbedring af resultatet fra regnskabsprognose fra 2. kvartal til 3. kvartal på
2,5 mio. kr. Det blev forelagt organisationsbestyrelsen i ledelsesinformation pr. den 30. september
2017.
De væsentligste budgetafvigelser i 2017 fremgår af tabellen nedenfor (tal i mio. kr.):
Regnskab
2017

Budget
2017

Personaleudgifter

55,0

56,1

1,1

Besparelsen vedrører især løn mv. og
refusioner. Dog merudgifter til rekruttering
og vikarer

Kontorholdsudgifter

8,8

9,1

0,3

Vedrører primært abonnementer mv. og
tryksager

Kontorlokaleudgifter

4,6

4,8

0,2

Besparelsen fordeles over flere konti,
men modsvares af merudgifter på vedligehold

Særlige aktiviteter

0,2

0,4

0,2

Vedrører især ikke realiserede udgifter til
projekter mv.

Administrationsbidrag

58,5

58,2

0,3

Merindtægten vedrører primært kommunikationsopgaver og boligsociale aktiviteter

Byggesagshonorarer

9,7

9,5

0,2

Merindtægt på nybyggerisager

Regnskabspost

Afvigelse Hovedforklaring på afvigelse

Besparelser og merindtægter:

Besparelser og merindtægter i alt

2,3

Merudgifter:
Ekstraordinære poster, netto

0,7

0,4

-0,3

Budgetafvigelse i alt

Merudgifterne består af kompensationer
og tab og outplacement

2,0

Udgifter 2017, der er dækket af dispositionsfonden og arbejdskapitalen (beløb i t. kr.):

Tilskud mv., dækket af arbejdskapitalen
Fremtidens 3B

Regnskab
2017
3.042

Samarbejdsaftaler

2

Tryk af vedligeholdelsesreglementer

42

Tilskud i alt

Tilskud m.v., dækket af dispositionsfonden

3.086

Regnskab
2017

Tab ved lejeledighed og fraflytninger

1.210

Ydelsesstøtte til afdelinger

9.294

Driftsstøtte fysiske helhedsplaner

1.154

Hjemfald 2001

3.326

2

Boligsociale aktiviteter

1.414

Byudvikling og socialøkonomi

904

Fritagelser udamortiserede lån

6.216

Øvrige tilskud

2.951

Tilskud i alt

26.469

Renter 2017:
Der har i 2017 været et nettooverskud på ca. 9,2 mio. kr., der er fordelt således (beløb i mio. kr.):

Renter 2017
Samlet renteoverskud

Regnskab
2017
9,2

-

Fordelt til afdelinger

8,9

-

Fordelt til dispositionsfonden

0,2

-

Fordelt til arbejdskapitalen

0,1

Økonomi
Økonomien er beskrevet ovenfor.

Videre proces
Det endelige regnskab for 2017 inklusiv revisionsprotokollat, forelægges organisationsbestyrelsen
på mødet den 17. maj 2018 og repræsentantskabet den 7. juni 2018.

Bilag
1. Foreløbigt regnskab 2017 (uddrag).

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Boligforeningen 3B
Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2017
UDDRAG

Boligforeningen 3B
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2017

Note

2017

Urevideret
budget
2017
t.kr.

Urevideret
budget
2018
t.kr.

Ordinære udgifter

1
2
3
4
5

501
502
511
512
513
514

Bestyrelseshonorarer
Mødeudgifter, kontingenter m.v.
Personaleudgifter
Forretningsførelse
Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift)
Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning
administrationsejendom)
Afskrivning driftsmidler
Særlige aktiviteter
Revision
Bruttoadministrationsudgifter

597.988
957.497
54.975.334
575.127
8.851.537

597
971
56.038
430
9.105

610
971
61.121
599
9.055

4.621.432
3.009.675
156.147
703.125
74.447.862

4.778
3.075
355
750
76.099

4.626
3.100
600
765
81.447

11.665.895

6.860

6.860

540

Renteudgifter
Henlæggelse af afdelingernes bidrag
m.v. til dispositionsfonden
Samlede ordinære udgifter

81.633.502
167.747.259

82.250
165.209

82.750
171.057

541
550

Ekstraordinære udgifter
Udgifter i alt

30.518.694
198.265.952

400
165.609

600
171.657

551
560

Overskudsfordeling
Udgifter og evt. overskud i alt

2.103.345
200.369.297

247
165.856

303
171.960

6
7

515
516
521
530

12
8

532
533

9

Ordinære indtægter
10

11
12
8

13

601

Administrationsbidrag:
1 Egne afdelinger i drift
3 Sideaktivitetsafdelinger
602
Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser
603
Renteindtægter
604
Afdelingernes bidrag m.v. til
dispositionsfonden
605
Byggesagshonorarer, nybyggeri
606
Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder
607
Diverse indtægter
610
Samlede ordinære indtægter

57.926.326
582.755
8.963.176
11.778.257

57.709
471
8.958
6.968

60.231
652
8.292
6.860

81.633.502
3.513.460
6.185.547
8.541
170.591.564

82.250
2.000
7.500
0
165.856

82.750
4.000
9.175
0
171.960

611
620

Ekstraordinære indtægter
Indtægter i alt

29.777.732
200.369.297

0
165.856

0
171.960

630

Indtægter og evt. underskud i alt

200.369.297

165.856

171.960

Side 2

Boligforeningen 3B
Balance pr. 31. december 2017
Note

31/12 2017

31/12 2016
t.kr.

Aktiver
Anlægsaktiver

14
15
16
17

18

Materielle anlægsaktiver
701
Administrationsbygning
702
Inventar
704
It-anlæg
709
Andre anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
714
Dispositionsfond/lån til afdelinger
715
Kapitalindskud, sideaktiviteter
716
Indskud i Landsbyggefonden
720
Anlægsaktiver i alt

89.830.536
1.797.479
3.320.903
1.913.064

90.740
2.214
5.018
2.088

35.683.758
1.706.147
110.316.187
244.568.074

33.717
1.724
104.958
240.460

16.119.674
1.677.512
1.855.186
420.353
100.574.870
1.152.596
37.149.952
400.104.718

17.048
2.671
30.776
126
100.023
1.320
15.320
368.946

183.863.057
742.917.917
987.485.991

1
128.579
664.808
905.268

Omsætningsaktiver

19
20
21
22
23
24
25

26

Tilgodehavender
721.1 Afdelinger i drift
721.2 Afdelinger, sideaktiviteter
722
Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
725
Debitorer
726
Andre tilgodehavender
727
Forudbetalte udgifter
730
Tilgodehavende renter
731
Værdipapirer
732
Likvide beholdninger:
1 Kassebeholdning
2 Bankbeholdning
740
Omsætningsaktiver i alt
750
Aktiver i alt

Side 3
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183.863.050

Boligforeningen 3B
Balance pr. 31. december 2017
Note

31/12 2017

31/12 2016
t.kr.

Passiver

27
28
29

30
31
32

33
34

35

Egenkapital
801
Boligorganisationsandele
803
Dispositionsfond/særlig henl. konto
805
Arbejdskapital
810
Egenkapital i alt

11.704.575
197.792.899
18.792.280
228.289.754

11.600
180.868
19.775
212.243

Langfristet gæld
811
Prioritetsgæld, administrationsbygning
820
Langfristet gæld i alt

64.648.989
64.648.989

66.151
66.151

Kortfristet gæld
821.1 Afdelinger i drift
821.2 Afdelinger, sideaktiviteter
822
Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
825
Leverandører
826
Omkostninger
827
Afsætninger
829
Feriepengeforpligtelse
830
Anden kortfristet gæld
840
Kortfristet gæld i alt
850
Passiver i alt

601.633.385
611.663
48.682.829
1.440.658
14.913.972
2.208.875
11.835.236
13.220.629
694.547.248
987.485.991

583.772
347
0
20.462
2.056
2.512
11.233
6.491
626.874
905.268

Eventualforpligtelser

Side 4

PUNKT 7
Indstilling – Efterregulering af individuelle forbedringsarbejder i
afdelingerne (B)

Efterregulering af individuelle forbedringsarbejder
i afdelingerne (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 5. april 2018
- Forretningsudvalget den 20. marts 2018
- 22. marts 2018 / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til løsningsforslag til efterregulering af individuelle forbedringsarbejder.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at løsningsprincipperne for efterregulering af individuelle forbedringsarbejder i afdelingerne
godkendes, jf. ’Løsning’.

Problemstilling
Denne indstilling er et resultat af administrationens indsatsplan for Fremtidens Byggesager.
Baggrunden for projektet var at størstedelen af byggesagerne vedrørende individuelle forbedringsarbejder i perioden 2000 – 2016 ikke er blevet efterreguleret, når byggesagen var afsluttet og lånet
var hjemtaget.
De pågældende lejere har derfor betalt den leje, som afdelingsmødet har godkendt. I nogle tilfælde
har denne leje været for høj og i andre tilfælde har den været for lav til at kunne dække de årlige
ydelser på lånene.
Siden 2010 har administrationen henlagt forskellen mellem lejerindbetalinger og udgifterne til lån.
Før 2010 har en eventuel forskel mellem lejerindbetalinger og udgifterne til lån ikke været henlagt
og derfor haft en påvirkning på afdelingens resultat.
Der skal med denne indstilling derfor fastsættes principper for hvordan efterregulering af individuelle forbedringsarbejder i disse ældre sager skal gennemføres.

Løsning
Administrationen er ved at gennemgå alle de sager, hvor der er opsamlede saldi med henblik på at
efterregulere de pågældende lejere, så lejeindbetalingen modsvarer tilsvarende udgift på lånet.
Det forventes, at der er ca. 45 sager.

1

Nedenstående tabel er opstillet for at illustrere konsekvenserne og samtidig beskrive oplæg til løsningsmodeller for de to scenarier med henholdsvis for høj og for lav husleje til at kunne dække de
årlige ydelser på lånene.

For høj
husleje

Løsning for beboerne
1. Huslejen nedsættes, så den svarer til udgifterne til lånet.
Og/eller
2. Indbetalingsperioden og lånets
løbetid bliver forkortet, så de samlede udgifterne til lånet tilpasses
den for høje husleje.

Konsekvens for afdelingen
 Hvis afdelingen har opsamlet indtægten:
De opsamlede midler vil blive anvendt til sagen og har ikke påvirkning for afdelingens regnskab.
 Hvis afdelingen har fået indtægten
(helt eller delvist):
Afdelingen overfører denne indtægt til den pågældende sag og
indtægten bliver derved en udgift i
afdelingens regnskab, som afdelingen ikke har budgetteret med.

For lav
husleje

1. Huslejen hæves, hvis det er muligt.

2. Hvis huslejen ikke kan hæves vil,
sagen behandles som en administrativ fejl og skal dækkes af:


 Hvis afdelingen har opsamlet udgiften:
Den opsamlede udgift overføres til
sagen og har ikke påvirkning for
afdelingens regnskab.

Ansvarsforsikringen

Eller af


Selskabet(indstilles særskilt)

Da de enkelte sager er forskellige lægges der med ovenstående op til, at administrationen i den
enkelte sag anvender en af de beskrevne løsningsmuligheder ud fra, hvad der i den enkelte sag er
muligt og rimeligt. Eksempelvis kan en sag have en stor opsamlet pulje, som kan anvendes til at
forkorte lånet, hvorimod en anden sag kan være varslet med en for høj husleje, som så efterfølgende skal nedreguleres
Bagudrettet tilbagebetaling til lejere er fravalgt, da denne løsning vurderes at kræve for mange
ressourcer, som ikke står mål med udbyttet. Derfor er der taget udgangspunkt i de nuværende og
fremtidige lejere.
2

Ældre sager hvor der ikke er mulighed for at foretage stigning i lejen, vil blive indstillet særskilt til
organisationsbestyrelsen, herunder mulighed for løbende støtte fra dispositionsfonden.

Økonomi
Denne indstilling vil ikke have økonomiske konsekvenser for selskabet. De økonomiske konsekvenser for afdelingerne vil afhænge af den valgte løsning.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen færdiggøre løsningerne
for de enkelte sager ud fra de beskrevne principper og herefter orientere de pågældende afdelinger.
Ældre sager hvor der er en udgift for selskabet mulighed for at foretage stigning i lejen, vil blive
indstillet særskilt til organisationsbestyrelsen.
Fremadrettet vil alle individuelle forbedringsarbejder blive gennemgået og eventuelt efterreguleret i
forbindelse med aflæggelse af byggeregnskabet eller ved konverteringer af lån, så der derved ikke
opstår lignende sager i fremtiden.
Organisationsbestyrelsen vil løbende blive orienteret om status på sagerne.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen med bemærkning om, at der ønskes en løbende status på sagerne.
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PUNKT 8
Indstilling – Krav vedrørende Kronprinsessegade (B) FORTROLIG

PUNKT 9
Indstilling – Forhandling af udlejningsaftale mellem 3B og Hvidovre
Kommune 2019-2022 (B) FORTROLIG

PUNKT 10
Indstilling – Kontraktstyring i byggesager (B)

Kontraktstyring i byggesager (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 5. april 2018
- Byggeudvalget den 20. marts 2018
- 23. marts 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om 3B skal igangsætte en proces for udarbejdelse af
kontraktparadigmer vedrørende henholdsvis rådgivningsydelser og entrepriseydelser.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der afsættes 225.000 kr. fra arbejdskapitalen til udarbejdelse af kontraktparadigmer vedrørende rådgivningsydelser.

2.

at der afsættes 225.000 kr. fra arbejdskapitalen til udarbejdelse af kontraktparadigmer vedrørende entreprisearbejder.

Problemstilling
Administrationen har på en række byggesager og særligt i forbindelse med renoveringsprojekter
oplevet, at såvel de tekniske rådgivere som entreprenørerne ikke leverer ydelser i det ønskede
omfang eller den ønskede kvalitet. I disse tilfælde har det for 3B været vanskeligt eller umuligt at
sanktionere. Dette skyldes blandt andet, at kontrakterne med deres bagvedliggende lovmæssige
betingelser har haft en udformning, som ikke i fornødent omfang sikrede, at 3B kunne få de ønskede ydelser eller kunne sanktionere, hvis ydelserne ikke blev leveret.
Kontraktstyring er en prioriteret indsats for 2017-18 i den strategiske handleplan for Fremtidens
Byggesager i 3B under 3B – Sammen mod 2020’s mål om en organisation med fokus på det økonomiske, sociale og miljømæssige. Herudover er det et af de indsatsområder Opgavegruppen Styring af renoveringssager, har peget på som værende en vigtig prioritering.

Løsning
Administrationen har forelagt problemstillingen for advokatfirmaet Viltoft, som har bistået 3B i forbindelse med tvister med rådgivere og entreprenører i flere byggesager. På baggrund af drøftelserne er det administrationens anbefaling, at der udarbejdes kontraktparadigmer for henholdsvis
rådgivningsydelser og entreprisearbejder.
Det er administrationens vurdering, at tvister vil kunne afgøres enklere og med mindre ressourceforbrug, hvis kontrakterne er mere præcist udformet, end de hidtil har været.
1

Kontraktparadigmerne udformes som basiskontrakter indeholdende en bruttotjekliste samt en vejledning til administrationens projektledere. Paradigmet skal derfor altid tilrettes den konkrete opgave. For at sikre at administrationens projektledere bliver korrekt introduceret til anvendelsen af paradigmerne, er det administrationens anbefaling, at der indgår undervisning af projektlederne, når
paradigmer er udarbejdet og klar til brug.
Udarbejdelse af kontraktparadigmer vedrørende rådgivningsydelser
KAB har på vegne af en række boligselskaber gennemført udbud af rammeaftaler for fire rådgivningskategorier (bygherrerådgivning, totalrådgivning ved nybyggeri, totalrådgivning ved mindre
renoveringer og totalrådgivning ved store renoveringer). 3B er ét af de boligselskaber, som har
tilsluttet sig disse rammeaftaler. Kontraktparadigmer ved anvendelse af disse rammeaftaler kan
ikke ændres løbende. De gælder i hele rammeaftalens løbetid, som typisk er 3-4 år. De gældende
KAB rammeaftaler udløber nov.2018. 3B forventer at tilslutte sig næste runde KAB rammeaftaleudbud, som gennemføres efterår 2018.
I andre udbudssituationer hvor behovet i den konkrete opgave ikke kan dækkes via de før nævnte
KAB-rammeaftaler, arbejder administrationen med egne kontrakter, som skal dække flere kategorier af rådgivningsydelser, fordi behovet for rådgivningsydelse afhænger af den konkrete opgavetype. Det er derfor administrationens anbefaling, at der indledningsvis udarbejdes et kontraktparadigme for hver af de følgende kategorier:


Delt rådgivning (separate kontrakter med hver enkelt rådgiver, fx arkitekt og ingeniør).



Totalrådgivning (ét rådgivningsfirma er ansvarlig for den samlede rådgivning, dvs. både arkitekt- og ingeniørydelser).



Bygherrerådgivning (fx i forbindelse med totalentreprise).



Rådgivning i forbindelse med 1- og 5-års eftersyn.

Administrationen anbefaler følgende forløb for udarbejdelse af kontraktparadigmerne til rådgivningsydelser:


Der etableres en projektgruppe fra administrationen, som sammen med Viltoft fastlægger
en møderække for gennemførelse af processen.



På baggrund af indledende drøftelse i projektgruppen udarbejder Viltofts udbudsjurist 1.
udkast til de respektive kontraktparadigmer. Disse drøftes med administrationens projektgruppe på en fastlagt møderække.



Der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af projektgruppen og 1-2 repræsentanter fra
3B’s Byggeudvalg, som drøfter udkast til kontraktparadigmer på ca. 2 møder af hver ca. 2
timers varighed.



På baggrund af drøftelserne med både administrationens projektgruppe og arbejdsgruppen
udarbejdes reviderede endelige kontraktudkast.
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De endelige kontraktudkast gennemgås (kvalitetssikres) hos Viltoft internt ved anden partner, hvorefter de endelige udkast præsenteres for administrationen.

Udarbejdelse af kontraktparadigmer vedrørende entreprisearbejder
Administrationen arbejder med tre forskellige former for entrepriser, fordi behovet afhænger af den
konkrete opgavetype. Det er derfor administrationens anbefaling, at der udarbejdes et kontraktparadigme for hver af de følgende tre kategorier:


Fagentreprise (separate kontrakter med hvert enkelt håndværksfag fx smed og murer).



Hovedentreprise (ét entreprenørfirma er ansvarligt for den samlede udførelse, dvs. fx både
smed og murer samt alle øvrige håndværksfag).



Totalentreprise (ét entreprenørfirma er ansvarlig for både den samlede tekniske rådgivning
som fx arkitekt og ingeniør og den samlede udførelse, dvs. fx både smed og murer samt alle øvrige håndværksfag).

Administrationen anbefaler samme forløb for udarbejdelse af kontraktparadigmerne til entreprisearbejder som for kontraktparadigmer for rådgivningsydelser.
Tidsplan
Det forventes at arbejdet med udarbejdelse af kontraktparadigmerne vil tage ca. seks måneder.
Administrationen ønsker at afvente igangsættelse til efter offentliggørelsen af de nye ABR/AB/ABTregler1, der er et sæt nationale aftalegrundlag for rådgivning og entreprise (fælles spilleregler), som
3B er forpligtet til at følge i 3B’s konkrete kontrakter på byggesager. De nye regler forventes at
komme i høring i december 2017 og endeligt vedtaget i maj 2018, med henblik på ikrafttrædelse i
jan. 2019. Der forventes en del ændringer i forhold til de nugældende regler, som har været gældende de seneste 25-30 år.
Arbejdet med kontraktparadigmerne forventes dermed igangsat i andet halvår 2018.

Økonomi
Budget for udarbejdelse af kontraktparadigmer for rådgivningsydelser (alle priser er inkl. moms):
Ekstern rådgivning (udbudsjurist)
Forplejning, lokaler, transport mv.
Uforudsete udgifter

165.000 kr.
10.000 kr.
50.000 kr.

Kontraktparadigmer vedrørende rådgivningsydelser i alt

225.000 kr.

1

ABR = Almindelige Betingelser for Rådgivning
AB = Almindelige Betingelser (for entrepriseydelser, gælder ved fag- og hovedentreprise)
ABT = Almindelige Betingelser for Totalentreprise
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Budget for udarbejdelse af kontraktparadigmer for entreprisearbejder (alle priser er inkl. moms):
Ekstern rådgivning (udbudsjurist)
Forplejning, lokaler, transport mv.
Uforudsete udgifter
Kontraktparadigmer vedrørende entreprisearbejder i alt

165.000 kr.
10.000 kr.
50.000 kr.
225.000 kr.

Det foreslås, at alle 450.000 kr. dækkes af arbejdskapitalen.
Administrationens interne timeforbrug anslås til ca. 240 timer, som er indeholdt i byggeafdelingens
administrationsomkostninger.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte processen,
herunder nedsætte en arbejdsgruppe samt kontrahere med Viltoft.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Byggeudvalget besluttede at 1-2 repræsentanter fra Byggeudvalget skal deltage i arbejdsgruppen.
Som udgangspunkt blev det besluttet, at Peter Kare og Hans Jørgen Larsen deltager i arbejdsgruppen.
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PUNKT 11
Indstilling – Udarbejdelse af 3B Beboer- og Byggepixi samt kursus
for afdelingsbyggeudvalg (B)

Udarbejdelse af 3B Beboer- og Byggepixi samt
kursus for afdelingsbyggeudvalg (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 5. april 2018
- Byggeudvalget den 20. marts 2018
- 23. marts 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal igangsættes en proces for udarbejdelse
af en Beboerpixi, en revideret Byggepixi samt et kursus for afdelingsbyggeudvalg, som skal guide
beboere og afdelingsbyggeudvalg bedre igennem byggesager.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der afsættes 350.000 kr. fra arbejdskapitalen og 100.000 kr. fra afdelingernes kursuspulje til udarbejdelse af en revision af Byggepixi samt udvikling af et kursus for afdelingsbyggeudvalg, som skal guide beboere og afdelingsbyggeudvalg bedre igennem byggesager.

Problemstilling
Opgavegruppen ’Styring af renoveringssager’ arbejdede i 2017 med at følge og kommentere arbejdet med at styrke styringen af 3B’s renoveringssager samt at finde løsninger på, hvordan beboere og afdelingsbestyrelser kan få en bedre oplevelse i forbindelse med gennemførelse af renoveringssager. Opgavegruppens arbejde blev samlet op i en række anbefalinger til indsatser som blev
godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 7. marts 2018.

Løsning
Byggesager - Beboerpixi, revision af Byggepixi og kursus for afdelingsbyggeudvalg
Af de anbefalede indsatser som blev godkendt af organisationsbestyrelsen skulle der som første
prioritet udarbejdes en Beboerpixi, en revision af Byggepixi samt et kursus for afdelingsbyggeudvalg, der skal guide beboerne og afdelingsbyggeudvalgene bedre igennem byggesager. Dette
skulle forankres i Rejseholdet og der skulle i løbet af foråret 2018 laves en indstilling til organisationsbestyrelsen om igangsætning af dette.
Organisationsbestyrelsen besluttede samtidig som første prioritet at der skulle arbejdes videre med
et kursus om ’Byggesag med beboerfokus’ for rådgivere og entreprenører. Denne indsats anbefaler administrationen udarbejdes særskilt, da emner og indhold adskiller sig væsentligt fra de tre
øvrige indsatser. Denne indsats indgår derfor ikke som en del af det indstillede projekt og budget i
nærværende indstilling.

Administrationen anbefaler at udvikle en Beboerpixi, en revideret Byggepixi samt et kursus for afdelingsbyggeudvalg samtidigt, da der er stor sammenhæng i produkternes formål og indhold. En
samlet proces vil samtidig være mere effektiv, skabe flere synergier produkterne imellem og sikre
ensretning i produkternes udtryk, begreber mv.
Når Beboerpixien og Byggepixien er udarbejdet, skal de benyttes i alle 3B’s byggesager. Kursus
for afdelingsbyggeudvalg forventes primært afholdt i forbindelse med større renoveringssager.
Formål
Beboerpixi
Beboerpixiens formål er at guide 3B’s beboere bedre igennem en byggesag og give beboerne et
retvisende billede af byggeprocessen, herunder hvilke mulige gener der kan forventes. Samtidig
skal den give svar på beboernes spørgsmål om forsikringsforhold, om hvor man henvender sig
med spørgsmål, og om hvordan genhusning foregår mv. Den skal også oplyse om beboernes mulighed for indflydelse samt roller og pligter i forbindelse med en byggesag.
Byggepixi
3B’s nuværende Byggepixi (Bilag 1 - Byggepixen) er et værktøj til at give afdelingsbestyrelsen indblik i renoveringssagsprocessen. Byggepixien skal revideres, så den giver et endnu klarere billede
af selve processen og parternes roller og ansvar i forløbet.
Formålet med den reviderede Byggepixi er at klæde afdelingsbyggeudvalget på til deres roller i
byggesagen og medvirke til at give dem et retvisende billede af de faser og udfordringer, som typisk er en del af en byggesag. Byggepixien skal samtidig medvirke til at give afdelingsbyggeudvalget tryghed og klarhed om deres egen opgave og hjælpe til at gøre dem til ambassadører for byggesagen.
For både Bygge- og Beboerpixien gælder, at de skal udarbejdes, så de nemt kan tilpasses den
enkelte byggesag og ny viden samt at materialet i vidt omfang også kan benyttes til præsentationer
mv. Materialet skal både fungere i print og digitalt. Der er fokus på, især i beboerpixien, at tekst er
så enkelt og kort som muligt, og at der kommunikeres med billeder og illustrationer, så man rammer alle målgrupper.
Kursus for afdelingsbyggeudvalg med introduktion til renoveringssager
Der skal udvikles et koncept og materiale til et kursus, der klæder afdelingsbyggeudvalget på til at
forstå og varetage deres rolle i en byggesag med udgangspunkt i Byggepixiens emner, herunder
proces, roller, organisering mv.
Målet med kurset er, at det skal introducere afdelingsbyggeudvalget for nogle af de dilemmaer en
byggesag indeholder. Kurset skal samtidig være afsættet for at definere byggesagens ’spilleregler’,
så alle kender rammen for det kommende samarbejde.

Proces for udvikling af Beboer- og Byggepixi samt kursus for afdelingsbyggeudvalg
Det er administrationens erfaring, at en opgave af denne karakter forudsætter indgående kendskab
til kommunikationsstrategier og værktøjer, enkel formidling (visuelt og sprogligt) samt gennemførelse af en inddragende udviklingsproces.
Til udarbejdelse af Beboer- og Byggepixi samt kursus for afdelingsbyggeudvalg anbefaler administrationen derfor, at 3B benytter et proces- og kommunikationsrådgiverteam, som har bred erfaring
med tilrettelæggelse af udviklingsprocesser og udarbejdelse af kommunikationsmateriale med
særlig fokus på den visuelle kommunikation. Administrationen har indhentet en estimeret pris på
opgaven (bilag 2).
For at sikre inddragelse af tilgængelig og relevant viden fra hele 3B’s organisation tænkes processen gennemført efter følgende organisering (arbejdsgruppe, vidensgruppe og koordinator):
Arbejdsgruppe
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som vil være omdrejningspunkt i udarbejdelsen af program
og rammesætning af forløb. Arbejdsgruppen deltager i en møderække, hvor strategier, tematikker,
tekstbeskrivelser samt spørgsmål mv. diskuteres og kvalificeres. Administrationen foreslår, at arbejdsgruppen består af deltagere fra 3B’s Byggeudvalg samt deltagere fra 3B’s bygge-, drift- og
kommunikationsafdeling. Byggeudvalget har besluttet, at der i arbejdsgruppen skal deltage 1-2
repræsentanter fra Byggeudvalget. Derudover anbefaler Byggeudvalget, at administrationen spørger deltagerne i opgavegruppen om styring af renoveringssager, om der er nogen der ønsker at
deltage i den kommende arbejdsgruppe.
Vidensgruppe
Der etableres en tværfaglig vidensgruppe med repræsentanter fra beboere samt relevante 3Bafdelinger: Kunde, Sociale indsatser, Økonomi mv. Vidensgruppen skal fungere som en sparringspartner for arbejdsgruppen, som arbejdsgruppen løbende kan rette spørgsmål til. Derudover kan
vidensgruppen deltage i fx fokusgruppeinterviews, heldagsworkshops mv., hvor centrale tematikker diskuteres med henblik på at udbygge, teste og kvalitetssikre indhold og formidling. Formen på
inddragelsen tilrettelægges i samarbejde med rådgiverteamet.
Koordinator
3B’s byggeafdeling agerer koordinator og dagligt bindeled til de eksterne rådgivere og sørger for
fremdrift, koordinering af indsatsen i 3B samt af den samlede leverance (de endelige produkter).
Tidsplan
Det planlægges, at inddragelsesprocessen med udarbejdelse af Beboer- og Byggepixi samt kursus
for afdelingsbyggeudvalg igangsættes april/maj 2018, hvorefter forløbet i alt vil tage ca. 5-6 måneder. Dermed kan de endelige produkter forventes færdige ultimo 2018 og vil blive forelagt Byggeudvalget og organisationsbestyrelsen til godkendelse.

Økonomi
Budgetrammen til udarbejdelse af Beboer- og Byggepixi samt kursus for afdelingsbyggeudvalg
inkl. honorar til ekstern rådgivning er estimeret som følger (priser er inkl. moms):
Ekstern rådgiver (udarbejdelse af pixier, projekt og procesledelse, planlægning,
visualisering mv.)
Udvikling til digitale platforme*
Forplejning, lokaler, transport mv. (workshop, arbejdsgruppemøder mv.)
Uforudsete udgifter
Total

250.000 kr.
100.000 kr.
25.000 kr.
75.000 kr.
450.000 kr.

* Fx optimering til beboerweb, hjemmeside eller udvikling af app.

Midlerne foreslås dækket med 350.000 kr. fra dispositionsfonden og 100.000 kr. fra afdelingernes
kursuspulje.
Administrationens interne timeforbrug anslås til ca. 250 timer, som er indeholdt i byggeafdelingens
administrationsomkostninger.
Der var pr. 31. december 2017 en saldo på ca. 609.000 i kursuspuljen.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte processen
med ekstern rådgiver og udarbejdelse af plan for gennemførelse af forløb.
Når et udkast til det endelige procesforløb foreligger, vil Byggeudvalgets repræsentanter blive indkaldt til arbejdsgruppemøder.
Byggeudvalget forventes at behandle oplæg til Beboer- og Byggepixi samt kursus for afdelingsbyggeudvalg ultimo 2018 med henblik på forelæggelse for organisationsbestyrelsen.

Bilag
1. 3B’s nuværende Byggepixi.
2. Tilbud på proces fra Procesværkstedet og Tankestreger.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Byggeudvalget besluttede at 1-2 repræsentanter fra Byggeudvalget skal deltage i arbejdsgruppen.
Som udgangspunkt blev det besluttet, at Dorte Skovgård og Bjarne Lynge deltager i arbejdsgruppen. Derudover anbefaler Byggeudvalget, at administrationen spørger deltagerne i opgavegruppen
om styring af renoveringssager, om der er nogen der ønsker at deltage i den kommende arbejdsgruppe.
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Hvad kan du bruge ByggePixen til?
Hvad kan du bruge ByggePixen til?

>

En ny byggesag i afdelingen

>

Din rolle i byggesagen

>

Samarbejdspartnernes roller og ansvar

>

ByggePixen er skrevet til dig, som er medlem af afdelingsbestyrelsen og til
andre interesserede beboere. Den er blevet til, fordi det har vist sig, at byggesager kan være svære at overskue og ofte kræver specialviden.
Med ByggePixen får du nu en hurtig oversigt, du altid kan have ved hånden.
ByggePixen giver et samlet overblik over byggesagen, den afklarer de overordnede roller og ansvar, og ikke mindst viser den, hvor du og din afdelingsbestyrelse kan gøre en forskel.

God læselyst!
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Hvordan indledes en byggesag?
Når en byggesag indledes, er det fordi, din afdeling enten står over for en større renovering, et større vedligeholdelsesarbejde
eller et om- og tilbygningsprojekt. Initiativet til at starte byggesagen kan både komme fra beboerne, fra afdelingsbestyrelsen og fra
Boligforeningen 3B (dvs. inspektør eller byggeafdeling).

Byggesagen styres af en projektleder fra 3B’s byggeafdeling
I det daglige er det ejendomskontoret (Drift), som tager sig af de almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Når behovet for
en byggesag opstår, drøfter afdelingsbestyrelsen indledningsvis med Drift, hvad der skal udføres. Da det kræver mange resurser
at administrere en byggesag, overdrager Drift som oftest herefter sagen til byggeafdelingen (Byg), der netop har en specialviden
på området.

Hvem styrer byggesagen?
Drift gør det
• Ved almindelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder

Byg gør det
•
•
•
•
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Når sagen kræver myndighedsbehandling
Når sagen udbydes i licitation
(indhentning af tilbud)
Når en rådgiver tilknyttes (fx en arkitekt)
Når sagen finansieres med lån eller støtte
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>
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Hvem betaler byggesagen?
Det er beboerne, som via huslejen betaler udgifterne ved byggesagen. Under planlægningen af byggesagen afklarer
3B, hvilke muligheder for finansiering afdelingen har. Der kan være tale om henlæggelser på langtidsbudgettet eller
låneoptagelse med huslejestigning til følge. 3B undersøger også, om afdelingen kan få økonomisk støtte fra boligorganisationen, Landsbyggefonden eller anden side.
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Din rolle i byggesagen

>

Samarbejdspartnernes roller og ansvar

>			

Hvad er din opgave?
Som medlem af afdelingsbestyrelsen er din primære opgave at varetage beboernes og afdelingens interesser. Du kan være med
til at igangsætte, planlægge, beslutte og følge op, men ikke til at administrere byggesagen - det gør projektlederen fra Byg.

Ansvar over for beboerne
Først og fremmest er du beboernes repræsentant. I byggesagen giver du beboernes erfaringer og ønsker videre, men samtidig
kan du medvirke til en god og grundig information om byggesagen, hvor det er beboerne, der er i centrum.

Forpligtet over for afdelingen
I byggesagen arbejder du for afdelingens bedste. Det indebærer, at du ikke bare forpligter dig til at tage vare om afdelingen nu og
her - men også skal sikre afdelingen for fremtiden i forhold til vedligehold, økonomi, boligkvalitet mv.
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Arbejdsdeling i afdelingsbestyrelsen
I afdelingsbestyrelsen skal I forholde jer til, hvordan I internt vil håndtere byggesagen. Ofte er det en fordel at nedsætte et byggeudvalg samt udpege en person herfra, der får den løbende kontakt med projektlederen fra Byg.

Indflydelse på byggesagen
Som en del af afdelingsbestyrelsen kan du få væsentlig indflydelse på byggesagen. Det gælder fx i forhold til planlægning og løbende justeringer af byggesagen, og det gælder i forhold til beboerne, hvor du er med til at vurdere, hvordan og hvor meget de skal
involveres.

Her kan du få indflydelse
•
•
•
•

Byggesagens omfang
Prioriteringer
Brugervenlighed
Valg af løsninger

•
•
•
•

Eventuelt tilvalg for beboerne
Tidsplan
Information
Inddragelse af beboerne
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Samarbejdspartnernes roller og ansvar
Hvad kan du bruge ByggePixen til?

>

En ny byggesag i afdelingen

>

Din rolle i byggesagen

>

Samarbejdspartnernes roller og ansvar

Afdelingsmødet
Kommunen
Afdelingsbestyrelsen

Rådgiveren

Boligforeningen 3B
Landsbyggefonden o.a.
Entreprenøren
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Afdelingsmødet er den øverste myndighed i boligafdelingen. Her træffes alle vigtige beslutninger, og det er her, byggesagen skal godkendes af beboerne.
Afdelingsbestyrelsen er som repræsentant for afdelingen formelt set bygherre i byggesagen. Da afdelingsbestyrelsen ikke er professionel i byggemæssig henseende, overgiver den bygherrerollen til 3B. Afdelingsbestyrelsen har den
løbende kontakt med projektlederen fra Byg.
Boligforeningen 3B ejer boligafdelingen, og organisationsbestyrelsen har det overordnede juridiske og økonomiske
ansvar, hvorfor alle større byggearbejder skal forelægges og godkendes her. Byg repræsenterer bygherren over for
de øvrige parter i byggesagen. Projektlederen fra Byg administrerer byggesagen, koordinerer med beboerne, med
Drift, entreprenøren, rådgiveren og myndigheder samt har ansvaret for, at anlægsudgiften holder sig inden for budgetrammen.
Rådgiveren er den byggetekniske ekspert - arkitekt eller ingeniør - som i detaljer tegner og beskriver de arbejder, der
skal udføres. Rådgiveren har samtidig ansvaret for tilsyn under byggesagen. En teknisk rådgiver er typisk nødvendig
ved større byggesager. Rådgiveren vælges af afdelingsbestyrelsen i samråd med projektlederen.
Entreprenøren er det håndværksfirma, der udfører arbejdet. Entreprenøren er ansvarlig for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og den indgåede kontrakt - både hvad angår kvalitet, økonomi og tidsplan.
Kommunen skal godkende projekt, budget, finansiering og huslejekonsekvens samt give den nødvendige byggetilladelse.
Landsbyggefonden o.a. er fonde, der kan yde tilskud til byggesagen.
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>
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Afslutte
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Forberede
I første fase forberedes grundlaget for byggesagen, og det er afdelingsbestyrelsen, der skal godkende projektlederens oplæg til det nødvendige forarbejde. Efterfølgende skal I tage stilling til et samlet byggeprogram. Når forberedelsen er færdig,
beslutter beboerne på et afdelingsmøde, om de vil godkende byggesagen. Endelig skal sagen behandles og godkendes af
boligorganisationen og myndighederne.

Planlægge
I denne fase foregår den egentlige projektering. I afdelingsbestyrelsen forholder I jer løbende til justeringer af projektet samt
til udbudet af byggearbejderne. Herefter sender rådgiveren byggesagen ud i licitation for at få det mest attraktive tilbud fra en
entreprenør. Afdelingsbestyrelsen skal godkende licitationsresultatet efter indstilling fra rådgiveren.

Udføre
Efter en eventuel ny myndighedsgodkendelse begynder selve udførelsen af byggeriet. I det daglige kan byggearbejderne
være til gene for afdelingens beboere, og som afdelingsbestyrelse kan I undervejs være med til at løse problemer og svare
på henvendelser fra beboerne.

Afslutte
Den sidste fase begynder ved byggearbejdernes færdiggørelse. Nu skal eventuelle fejl og mangler ved byggeriet afhjælpes.
Projektlederen og Drift aftaler her en samlet procedure med jer i afdelingsbestyrelsen. Endelig vil projektlederen bede jer om
at evaluere hele forløbet. Ved fasens afslutning laver 3B et byggeregnskab, som skal godkendes af afdelingsbestyrelsen og
af myndighederne.
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Forberede
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En ny byggesag i afdelingen
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Samarbejdspartnernes roller og ansvar

>

Hvad er opgaven?
Forudsætningen for at komme i gang med byggesagen er at gøre det helt klart, hvad sagen drejer sig om. Det sker typisk ved, at I
som afdelingsbestyrelse godkender, at projektlederen fra Byg iværksætter en forundersøgelse af den kommende byggesag, samt at
I godkender udgiften hertil. Forarbejdet viser overordnet, hvad der skal laves og hvordan, samt hvad byggesagen forventes at koste.
Forarbejdet består også i at udarbejde materiale, der kan fungere som beslutningsgrundlag på afdelingsmødet.

Byggeprogrammet kommer på plads
Det næste skridt er at få lavet et byggeprogram for sagen. Byggeprogrammet beskriver de enkelte arbejder i byggesagen nærmere
og udgør således et vigtigt arbejdspapir og orienteringsværktøj. Byggeprogrammet udarbejdes af rådgiveren og projektlederen, og
det skal godkendes af jer i afdelingsbestyrelsen.
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Succeskriterier og risici
En vigtig del af forberedelsen er at afstemme forventningerne til byggesagen. Det gøres ved, at I i afdelingsbestyrelsen bliver enige
med projektlederen om succeskriterierne. Samtidig afdækker I de risici, som byggesagen indeholder i form af praktiske og økonomiske problemer for afdelingen og dens beboere.

Byggesagen skal godkendes
Med mindre det drejer sig om et planlagt vedligeholdelsesarbejde, skal byggesagen godkendes flere steder for at komme videre. I
første omgang skal I som afdelingsbestyrelse godkende, hvad der skal udføres, budgettet for byggesagen og eventuelle huslejekonsekvenser. Dernæst skal byggesagen godkendes af beboerne på et afdelingsmøde. Her skal projekt, budget, finansiering og
eventuelle huslejekonsekvens godkendes. Til sidst sendes sagen til organisationsbestyrelsen og kommunen til godkendelse.
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Rådgiveren detailprojekterer
Når byggesagen er godkendt på alle niveauer, sætter projektlederen rådgiver i gang med at planlægge byggesagen i detaljer også kaldet detailprojektering. Rådgiveren laver tegninger, beskrivelser, en tidsplan og et budget for hele byggesagen.
Dette arbejde er den største del af rådgiverens ydelse og skal derfor først gå i gang efter godkendelse af byggesagen, da afdelingen ellers risikerer at få store udgifter til ingen nytte. I afdelingsbestyrelsen skal I undervejs forholde jer til rådgiverens justeringer af projektet.

Myndighedsbehandling tager tid
Når byggesager skal godkendes af kommunen, må der
forventes en del sagsbehandlingstid. Typisk er der tale om
nogle måneder, men i uheldige tilfælde kan byggesagen
gå i stå for en periode. Det betyder, at der kan gå en rum
tid fra beslutningen på afdelingsmødet til planlægning af
byggesagen kan begynde.
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Udbud af byggearbejderne
I slutningen af planlægningsperioden indstiller projektlederen og rådgiveren til afdelingsbestyrelsen et passende antal entreprenører, som skal indbydes til at give tilbud på byggeopgaverne. Til udbuddet laver rådgiver et udbudsmateriale, der blandt andet omfatter et udbudsbrev, detailprojekt og tidsplan. Materialet sendes til de indbudte entreprenører, som får nogle uger til at give et skriftligt
tilbud. Rådgiveren kan også holde et møde, hvor entreprenørerne får mulighed for at stille uddybende spørgsmål om byggesagen.

I licitation
Ved licitationen afleverer entreprenørerne deres tilbud på en bestemt dato. Det er rådgiveren, der på baggrund af en reel sammenligning indstiller til bygherren, hvilken entreprenør som bør tildeles byggesagen. Afdelingsbestyrelsen får forelagt licitationsresultatet, og hvis resultatet giver anledning til besparelser eller ekstraarbejder, kan der være behov for, at afdelingsbestyrelsen
drøfter og godkender den reviderede sag. Ved en stor ændring af budgettet eller projektet skal byggesagen fremlægges på et nyt
afdelingsmøde for at blive godkendt.
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Når byggearbejderne går i gang
Nu starter selve udførelsesperioden. Det indebærer, at dagligdagen kan ændres i afdelingen. Entreprenøren etablerer en byggeplads, og håndværkere med maskiner og andet udstyr flytter ind. Der bliver larm, aktivitet og byggerod, men det er også nu, beboerne kan begynde at se resultaterne af deres fælles beslutninger.

Ambassadører for byggesagen
I afdelingsbestyrelsen kan I være med til at få tingene til at glide nemmere. Ved at holde jer orienterede om byggesagens fremskridt,
kan I være med til at informere de øvrige beboere, svare på spørgsmål og optræde som ambassadører for byggesagen. Derudover
er I med ved vigtige beslutninger - fx hvis eventuelle ændringer af byggesagen skal godkendes, eller hvis prøvefelter i afdelingen
skal godkendes.
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Sådan forløber byggesagen

>

Forberede

>

Planlægge

>

Udføre

>

Afslutte

>

Opskrift på en god byggesag

Hvem fører tilsyn med byggeriet?
Det er rådgiveren, som har ansvaret for at føre tilsyn med byggesagen i udførelsesperioden. Rådgiveren er den centrale person i
den daglige koordinering af byggeriet og kontakt til beboerne.

Udførelse af byggesagen kan blive forsinket
Det hænder, at byggearbejderne bliver forsinket under udførelsesperioden. I så fald skyldes det sædvanligvis:
•
Vejrlig, dvs. at dårligt vejr skaber forsinkelser
•
Bemandingsproblemer for entreprenøren
•
Leveranceproblemer af byggematerialer
•
Uforudsigelige - men nødvendige ekstraarbejder
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Afslutte
Hvad kan du bruge ByggePixen til?

>

En ny byggesag i afdelingen

>

Din rolle i byggesagen

>

Samarbejdspartnernes roller og ansvar

>

Hvad sker der nu?
Når byggearbejderne er færdige, afleverer entreprenøren byggeriet ved en såkaldt afleveringsforretning. Det afleverede byggeri
overgår herefter til det lokale ejendomskontor (Drift), hvor beboerne skal henvende sig, hvis de finder fejl og mangler. Projektlederen
fra Byg organiserer dog stadig selve byggesagen, og det er projektlederen, som har ansvaret for at koordinere aflevering, mangelafhjælpning, 1-års og 5-års eftersyn samt sikre, at byggeregnskabet bliver udarbejdet.

Fejl og mangler
Der vil ofte være fejl og mangler ved et byggeri. Derfor er afdelingen kontraktligt sikret, at entreprenøren skal udbedre de fejl og
mangler, han er ansvarlig for. Påvisning af fejl og mangler sker ved eftersyn. I den forbindelse modtager de berørte beboere lister,
hvor de skal notere eventuelle fejl og mangler i deres bolig. Det første eftersyn sker op til afleveringsforretningen. Det andet eftersyn
skal gennemføres et år efter, og det sidste eftersyn sker fem år efter aflevering. 5-års eftersynet gennemføres for at finde de skjulte
fejl og mangler, der er kommet frem siden 1-års eftersynet.

Hvorfor tager det så lang tid at udbedre manglerne i min bolig?
Dette spørgsmål høres ikke så sjældent ved afslutningen af en byggesag. Svaret
er, at når entreprenøren og håndværkere har forladt byggepladsen efter aflevering,
kan de være svære at få til at komme, fordi de prioriterer nye byggeopgaver et andet
sted. Det kræver desværre ofte flere rykkere fra projektlederen og rådgiveren at få
udbedret de påviste fejl og mangler.
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Sådan forløber byggesagen

>

Forberede

>

Planlægge

>

Udføre

>

Afslutte

>

Opskrift på en god byggesag

Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle?
Når byggeriet er færdigt, består afdelingsbestyrelsens arbejde primært i at være med til at planlægge eftersynene. Projektlederen
og Drift aftaler sammen med jer et tidsforløb, frister og tidspunkt for udsendelse af mangellister. Typisk klares selve eftersynene af
projektlederen, entreprenøren og rådgiveren, men opdager I generelle mangler ved byggesagen, er det vigtigt, at I gør Drift eller
projektlederen opmærksom på dem.

Evaluering af byggesagen
Ethvert projektforløb bør evalueres, for at man kan lære både af de positive og negative erfaringer og for at se, om projektet levede
op til succeskriterierne. Det gælder også byggesager. Derfor vil det være en god idé, at I som afdelingsbestyrelse sætter jer sammen
med projektlederen og Drift og diskuterer byggesagen igennem i den afsluttende fase.
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Opskrift på en god byggesag
Hvad kan du bruge ByggePixen til?

>

En ny byggesag i afdelingen

>

Din rolle i byggesagen

>

Samarbejdspartnernes roller og ansvar

>

Det gode udgangspunkt
Hver byggesag er unik og kan blive påvirket af mange forskellige faktorer, som ikke er til at forudse. Til gengæld viser erfaringerne,
at du og din afdelingsbestyrelse aktivt kan være med til at skabe et godt fundament.

Man skal ville samarbejde
En god byggesag starter med at få samarbejdet til at fungere. Det kræver som udgangspunkt en positiv indstilling mellem samarbejdsparterne. Samtidig er det vigtigt, at I får afstemt forventningerne - internt i afdelingsbestyrelsen og i forhold til 3B og de andre
aktører. På den måde bliver det nemmere for jer at stille krav og samtidig opleve, at aftalerne overholdes.

At kende grundlaget
En genvej til den gode byggesag er at kende byggesagens forudsætninger. Det indebærer, at I som afdelingsbestyrelse ved og får
drøftet, hvilke særlige forhold i afdelingen der ligger til grund for byggesagen - herunder også de økonomiske - og hvad der forventes
af slutresultatet.
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Sådan forløber byggesagen

>

Forberede

>

Planlægge

>

Udføre

>

Afslutte

>

Opskrift på en god byggesag

Informer beboerne
Det er en betingelse for, at byggesagen får et godt forløb, at resten af beboerne i afdelingen forstår byggesagen og dens konsekvenser. Derfor er god og præcis information nødvendig. Her har afdelingsbestyrelsen en vigtig rolle, fordi I kender beboerne bedre
end de andre parter i byggesagen.

Kommunikation er alfa og omega
Samlet set handler den gode byggesag i høj grad om god kommunikation, der går begge veje. Det gælder både mellem afdelingsbestyrelsen og de andre samarbejdspartnere, og det gælder ikke mindst i forhold til beboerne i afdelingen. Derfor er det en god idé,
at I sammen med 3B på forhånd lægger en plan for kommunikationen.
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Baggrund og formål
•

På baggrund af en rapport udarbejdet af
opgavegruppen “Styring af renoveringssager”
ønsker 3B, at der designes og produceres tre
produkter til at sikre let tilgængelig og let forståelig
information i forbindelse med byggesager.

Ønsker til produkterne

Målgrupper
•
•

De involverede tæt på byggesagen
Helt almindelige beboere for hvem det først er
relevant, når håndværkeren banker på

Processen
Tidshorisont
Produkterne skal være færdige ved udgangen af 2018.

•
•
•
•

Design af processen i samarbejde med styregruppe og
projektgruppe (5 timer x 2 =10 timer)
Der udarbejdes tekniske kriterier for produkterne (8 timer)
Der faciliteres en 3 timers proces, hvor styregruppe og
projektgruppe afklarer, hvad der som minimum skal med i
hvert af de tre produkter. Forberedelse, afvikling og opfølgning
(9x2=18 timer)
Desk research - hvad findes der af lignende produkter (8 timer)
I ALT 44 TIMER

•
•

Der udarbejdes skitser til materialer pba. af input fra styre- og
projektgruppe. Disse skitser giver alle parter noget at tale ud
fra, et fælles sprog og de tydeliggør hullerne. (60 timer)
Feedback på skitser fra styregruppe og projektgruppe (2
timer)
I ALT 62 timer

Kursusmateriale ( Byggerunden)
• Der afholdes to timers workshop med arbejdsgruppe (4 t x 2=8 timer)
• Skitser justeres (6 timer)
• Feedback på skitser fra styregruppe og projektgruppe via mail/telefon (2 timer)
Beboerpixi:
• Der afholdes to timers workshop med arbejdsgruppe (4t x 2 = 8 timer)
• Skitser justeres (6 timer)
• Feedback på skitser fra styregruppe og projektgruppe via mail/telefon (2 timer)
Byggepixi:
• Der afholdes to timers workshop med arbejdsgruppe (4t x 2 = 8 timer)
• Skitser justeres (6 timer)
• Feedback på skitser fra styregruppe og projektgruppe via mail/telefon (2 timer)
Ialt 32 timer

•
•

På baggrund af input justeres produkterne, så der sikres det
samme visuelle udtryk i både beboer- og byggepixi samt
kursusmateriale (12 timer)
Feedback fra styregruppe og projektgruppe via mail/ telefon
( 2 timer)
Ialt 14 timer

•
•
•
•

Der faciliteres feedback-session på skitser med
arbejdsgruppen (6t x 2 =12 timer)
Skitserne justeres på baggrund af feedbacksession (6 timer)
De endelige skitser præsenteres/fremlægges for
styregruppe og projektgruppe (1t x 2= 2 timer)
Skitserne justeres på baggrund af input fra styre- og
projektgruppe (6 timer)
Ialt 26 timer

•
•

Arbejdsgruppen tester om produkterne har den
tilsigtede eﬀekt hos brugerne og indsamler feedback
Der justeres endeligt på produkterne på baggrund af
feedbacken ( 3 timer)
Ialt 3 timer

•

Endelig godkendelse fra arbejdsgruppe,
styregruppe og projektgruppe

Opdateret procesoverblik

Økonomi
Skrivebordsarbejde: 171 timer x 550 kr.
Facilitering: 26 timer x 1250 kr.
Pris i alt ekskl. moms.

94.050 kr.
32.500 kr.
126.550 kr.

OBS: Til faciliteringsdelen er vi begge på, således at den ene
faciliterer processen og den anden kan samle op og visualisere
undervejs.

Vores bagside fra
hæftet

PUNKT 12
Indstilling – Folehaven - Strategi for den langsigtede
udvikling frem til 2030 (B

Folehaven - Strategi for den langsigtede udvikling
frem til 2030 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 5. april 2018
- Byggeudvalget den 20. marts 2018
- 22. marts 2018 / Mikkel Warming / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til godkendelse af strategiplan for Folehavens langsigtede udvikling, samt at 3B indgår i et 5-årigt strategisk partnerskab med Københavns Kommune og
SAB om en koordineret udvikling af Folehavekvarteret.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at strategiplan for den langsigtede udvikling af Folehaven godkendes jf. bilag 1.

2.

at 3B indgår i et 5-årigt strategisk partnerskab med Københavns Kommune og SAB om
udvikling af Folehavekvarteret, og at der afsættes en ramme på op til 650.000 kr., til 3B’s
timer til deltagelse i partnerskabet, i den fysiske helhedsplan under forudsætning af Landsbyggefondens godkendelse.

3.

at der afsættes 200.000 kr. fra dispositionsfonden til 3B’s bidrag til udarbejdelse af en udviklingsplan for Folehavekvarteret. Udviklingsplanen forudsættes finansieret af enten den
fysiske helhedsplan eller nybyggeri byggesagerne i afdelingen som udkommer af udviklingsplanen.

Problemstilling
I de kommende år vil området Valby Syd ændre karakter fra industrikvarter til en blandet by med
både bolig og erhverv. I den forbindelse er der fokus på udviklingen af afdeling 3032 Folehaven,
herunder i Københavns Kommunes (KK) godkendte områdefornyelse besluttet i 2017, som har
navngivet området som helhed ”Folehavekvarteret”, hvori 3B’s afdeling ”Folehaven” indgår.
På baggrund af dette arbejder administrationen og Folehavens afdelingsbestyrelse på en strategi
for den langsigtede udvikling af afdeling Folehaven. Organisationsbestyrelsen godkendte den 14.
september 2017, at administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udarbejder en plan
for udvikling af området og herunder går i dialog om et samarbejde med områdefornyelsen. Der
blev til dette arbejde afsat en ramme på op til 400.000 kr., som finansieres af den fysiske helhedsplan, hvoraf der er ca. 100.000 kr. tilbage. Dette arbejde er nu udmøntet i tre spor, som bearbejdes
i hhv. en:
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1. Strategiplan (se ’Løsning’)
2. Partnerskabsaftale med KK og SAB (se ’Løsning’)
3. Udviklingsplan (se ’Løsning)
Alle spor koordineres med revideringen af den foreløbige fysiske helhedsplan der aktuelt pågår i
afdelingen og som blev godkendt af organisationsbestyrelsen den 8. december 2017.
Strategiplanen er 3B’s vision for områdets langsigtede fysiske og sociale udvikling. Partnerskabsaftalen er den formelle samarbejdsaftale samt organisering af samarbejdet, og udviklingsplanen er
et konkret samarbejdsprojekt, der omhandler et afgrænset område i kvarteret. Med partnerskabet
og deltagelse i udviklingsplanen kan 3B’s ønsker i strategiplanen blive integreret i alle planer for
kvarteret.

Løsning
1. Strategiplanen for afdeling Folehavens langsigtede udvikling
Administrationen og Folehavens afdelingsbestyrelse har, i delvist samarbejde med KK’s områdefornyelsessekretariat, analyseret og kortlagt områdets særlige værdier, egenart og potentialer og
efterfølgende samlet det i en strategiplan for Folehavens udvikling (bilag 1).
Arbejdet med strategiplanen blev igangsat med et visionsseminar for afdelingens beboere og samarbejdspartnere i 2017, hvor der var ca. 90 deltagere, som gav bud på, hvilke kvaliteter de ønsker i
deres kvarter i 2025. Det har generelt været en central del af arbejdet med strategiplanen at sikre
inddragelse af beboerne i udviklingen af afdeling Folehaven, så den afspejler beboernes ønsker og
visioner. Derudover har afdelingsbestyrelsen været tæt tilknyttet udviklingen af strategiplanen med
fem afholdte byggeudvalgsmøder i anden halvdel af 2017 og starten af 2018.
Strategiplanens vision er, at afdeling Folehaven skal være et tidssvarende bud på, hvordan et
grønt boligområde i København ser ud i sammenhæng med den omkringliggende by med respekt
for områdets historie og kontekst. Folehavekvarteret skal være Valby Syds grønne kvarter, hvor
man understøtter og videreudvikler allerede eksisterende kvaliteter, og hvor man gerne vil arbejde
med bæredygtige løsninger til gavn for det mangfoldige fællesskab – det skal være grønt og trygt
at bo og færdes i Folehaven.
Strategiplanen bygger på fem temaer:


Det grønne



Aktivitets-, opholds- og mødesteder



Forbindelser og overgange



Diversitet i arkitektur og boligudbud



Vores Folehaven (identitetsskabelse)
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Strategiplanen er nu udarbejdet og godkendt på afdelingsbestyrelsesmøde den 20. marts 2018
med mindre rettelser, som er blevet indarbejdet efterfølgende. Afdelingsbestyrelsen bakker op omkring strategiplanen, der rummer afdelingens ønsker for fremtidens Folehaven.
Fremadrettet skal den endelige strategiplan anvendes som et retningsgivende og rammesættende
dokument i alle udviklingsprojekter i Folehaven frem til 2030.
2. Partnerskab med Københavns Kommune og SAB
20 pct. af etagearealet i områdefornyelsen for Folehavekvarteret er almene boliger og afdeling
Folehaven ligger helt centralt i forbindelse med kvarterets ”hjerte”. Uddrag fra Områdefornyelsens
kvarterplan er vedlagt som bilag 2.
Derfor forslår administrationen, at 3B indgår en 5-årig partnerskabsaftale med KK og SAB, hvis
afdeling Elleparken ligger på den anden side af vejen Folehaven, om udvikling af Folehavekvarteret. Partnerskabsaftalen er en fokuseret indsats under KK og boligorganisationernes ”Initiativaftale
Valby og Vigerslev” fra 2014 (bilag 3).
Partnerskabets fremdrift sikres i en koordinationsgruppe bestående af projektledere hos de tre
parter – 3B, KAB på vegne af SAB og KK. Partnerskabet har udarbejdet en fælles partnerskabsaftale med retningslinjer for samarbejdet, projektudviklingen og organisering heraf (bilag 4).
Fra 3B’s administration deltager både projektledere fra Byggeafdelingen og Sociale indsatser, da
det er vigtigt, at der både tænkes fysiske og sociale forandringer for at sikre en positiv udvikling af
området. Fra KAB deltager en projektleder fra KAB’s byggeafdeling, og fra KK deltager områdefornyelsens projektchef samt eventuelt relevante medarbejdere efter behov.
Administrationen foreslår, at der til dette arbejde afsættes midler til 3B-timer til at sikre en koordineret indsats og vision for afdelingen.
Partnerskabsaftalen skal sikre, at alle indsatser i området koordineres på tværs af parternes projekter, at synergimuligheder udnyttes, og at der, hvor det er muligt, sikres samarbejde og koordinering af de frivillige ressourcer i området. Partnerskabsaftalen har specifikt peget på fire fælles indsatsområder, der skal bidrage til bedre overgange mellem de almene og kommunale arealer, og
som forventes at få stor betydning for områdets som helhed. De fire fælles indsatsområder er:


Butikstorvet og butiksområdet



Dyrelegepladsen



Boldbanen



Grønne uderum

Et af de vigtigste projekter i partnerskabet bliver udviklingsplanen for Folehavekvarteret, der kommer til at omfatte alle fire indsatsområder.
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3. Udviklingsplan
Udviklingsplanen vil være det første projekt udsprunget af partnerskabet. Udviklingsplanen skal
udforske potentialet i, at der foretages en række investeringer og samtidig vise, hvordan investeringerne giver mest økonomisk og social værdi. Udviklingsplanen forventes at omfatte hele kvarteret på overordnet niveau, men med ni konkrete nedslagspunkter, som blandt andet omfatter tre
arealer ejet af 3B – butikstorvet, boldbanen ved legepladsen over for biblioteket samt dyrelegepladsen. Udviklingsplanen skal dermed bidrage med viden til, hvordan de mange kommunale og
almene investeringer de kommende år giver størst lokal værdi, og hvordan kvarterets identitet og
sociale sammenhængskraft styrkes.
Udviklingsplanen skal vise, hvordan placeringen og udformningen af bygningerne, uderum og funktioner tilfører lokalområdet attraktivitet, liv og identitet og dermed øger kvarterets herlighedsværdi
og sociale værdi. Planen skal vise, hvordan de mange investeringer, der skal ske i kvarteret i de
kommende år bedst højner beboernes og besøgendes oplevelsesværdi og livskvalitet.
Udviklingsplanen udarbejdes på baggrund af oplæg fra de kommunale forvaltninger og 3B samt
beboere og aktører i kvarteret. Dette skal ske i samarbejde med et eksternt rådgiverteam, som
vælges igennem et parallelopdrag (indbudt arkitektkonkurrence).
Udviklingsplanen finansieres i samarbejde mellem KK og 3B, hvor 3B’s bidrag forventes finansieret
helt eller delvis af den fysiske helhedsplan og/eller evt. nybyggeri, som udspringer af planen.
SAB’s afdeling Elleparken ligger uden for det centrale fokusområde i udviklingsplanen og derfor er
SAB ikke med i finansiering af udviklingsplanen og deltager heller ikke i arbejdsgruppen eller vurderingskomitéen. Oplæg til proces og indhold af udviklingsplanen er vedlagt som bilag 5.
Tidsplan for projekterne:
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Økonomi
Til 3B’s deltagelse i den 5-årige partnerskabsaftale skal der i alt afsættes 650.000 kr. i byggesagen, under forudsætning af Landsbyggefondens godkendelse at arbejdet som en del af den fysiske
helhedsplan. 3B’s timer er fordelt som følger:
3B-timer (Sociale Indsatser deltagelse i koordinationsgruppen 2019-2023, ca. 8 timer pr. måned)*
3B-timer (Byggeafdelings deltagelse i koordinationsgruppen 2018-2023, ca. 7 timer pr. måned)
I alt

250.000 kr.
400.000 kr.
650.000 kr.

* Organisationsbestyrelsen har tidligere har afsat en bevilling til en projektleder frem til medio 2019, hvorfor
der er brug for en ny bevilling - enten i form af en særskilt bevilling eller en forlængelse af den nuværende.

Til udarbejdelsen af udviklingsplanen skal der fra dispositionsfonden afsættes 200.000 kr., som
dækker 3B’s timer samt andel i finansieringen, der er delt mellem fem af KK’s forvaltninger og 3B.
Finansieringen af udviklingsplanen er fordelt som følger:
3B’s bidrag til udviklingsplanen
3B-timer (bidrag til programskrivning, konkurrence, bedømmelse samt evt. opfølgning)
3B i alt
KK’s bidrag til udviklingsplanen (ekskl. timer)
I alt økonomi i udviklingsplanen

100.000 kr.
100.000 kr.
200.000 kr.
1.050.000 kr.
1.150.000 kr.

Såfremt udviklingsplanen fører til realisering af nybyggeri i afdelingen, fx ved butikstorvet, vil udgifterne blive finansieret af byggesagen eller byggesagerne eller af den fysiske helhedsplan.
Såfremt den fysiske helhedsplan og eventuelle nybyggerisager ikke bliver realiseret skal alle omkostninger dækkes af dispositionsfonden.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fortsætte arbejde med
partnerskabet, udviklingsplan og strategiplanen i Folehaven.
Byggeudvalget og organisationsbestyrelsen vil blive løbende blive orienteret udviklingsarbejdet.

Bilag
1.
2.
3.
4.
5.

Oplæg til Strategiplan.
Uddrag fra Områdefornyelsens kvarterplan.
Initiativaftalen for Valby og Vigerslev.
Oplæg til Partnerskabsaftale.
Oplæg til Udviklingsplan.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Administrationen har efter Byggeudvalgets godkendelse uddybet følgende under ’Økonomi’:
”Såfremt den fysiske helhedsplan og eventuelle nybyggerisager ikke bliver realiseret skal alle omkostninger dækkes af dispositionsfonden.”
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STRATEGIPLAN
FOR
FOLEHAVENS
UDVIKLING
UDKAST 13.3.2018

VISION

Folehaven skal være et nutidigt bud på, hvordan et boligområde i København ser ud i sammenhæng med den
omkringliggende by og med respekt for sin egen kontekst.
Folehaven skal være et grønt kvarter i social balance, hvor
det er trygt at bo og færdes i, og hvor fællesskabet er synligt og danner grundlag for det gode boliv. Folehaven skal
tilføre Valby Syd nye kvaliteter i form af en varieret natur
og biodiversitet. Det skal være et sted, hvor man gerne
vil fremme og eksperimentere med miljørigtige løsninger
og cirkulær økonomi til gavn for mangfoldige fællesskaber.
Fysiske omdannelser og sociale indsatser skal i de kommende år gå hånd i hånd for at skabe et boligområde,
hvor fællesskaberne trives. Derfor har 3B i gangsat denne
strategiplan og Københavns Kommune har bl.a. igangsat
områdefornyelse Folehavekvarteret, som skal være katalysator for en positiv udvikling i området.
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Fælleshaver Folehaven 1919

Med udgangspunkt i en analyse af Folehaven i dag, skal
nærværende strategiplan være med til at sætte retning
for områdets fremtidige udvikling. Folehavens udfordringer og potentialer er af både fysisk og social karakter.
Strategiplanen skal derfor sikre en helhedsorienteret rød
tråd for udviklingen af området. Denne røde tråd skal indtænkes i alle 3B’s fremtidige projekter i Folehaven og være
med til at sikre, at udviklingen sker i sammenhæng med
afdelingens omgivelser, dvs. Folehavekvarteret. I 2030
skal Folehaven være forbundet til sine omgivelser, både
fysisk og socialt. Beboerne skal være stolte af Folehaven
og det skal være et sted som inviterer til besøg – det skal
være ’Vores Folehaven’.

Folehaven 2016

BAGGRUND

Som en del af en af verdens meste attraktive grønne hovedstæder, skal Folehaven være en aktiv medspiller i Københavns udvikling. København vokser i disse år hastigt
og har modtaget internationale priser, blandt andet for sit
arbejde med attraktive byrum, ambitiøse klimastrategier
og fokus på bylivskvalitet. Således siges byen at være verdens bedste at bo i. Dog er der stadige områder i byen,
som er hægtet af denne udvikling, Dette gælder bl.a. flere
af de udsatte almene boligområder. Folehaven er netop
sådan et område. Folehaven ligger udenfor byens centrum, den er fysisk isoleret pga. af de omkringliggende
store indfaldsveje og har en bebyggelses- og byrumsstruktur, der besværliggør sammenhængen med omgivelserne.
Folehaven er et af de områder i København, der er inde
i en negativ udvikling, med stigende sociale udfordringer
og faldende attraktivitet. Folehaven er hjem for ca. 2.000
beboere – med forskellige kulturelle baggrunde –hvoraf
mange har boet i området igennem flere livsfaser.
Utrygheden er kvarterets største udfordring. Boligområ-

Folehaven 2016

det er ifølge Politiets tryghedsindeks 2017, det byområde
i Københavns Kommune, hvor den oplevede utryghed er
højst. Dertil kommer en række andre socioøkonomiske
udfordringer, såsom lavere uddannelses- og beskæftigelsesniveau, en stor del husstande med enlige forsørgere,
en lav gennemsnittelig indkomst og høje kriminalitetstal.

Strategiplanen for Folehaven beskriver de fremtidige visioner for området samt udstikker retninger og rammer,
som samlet set skal understøtte Folehavens udvikling til
et nutidigt bud på, hvordan et godt og attraktivt boligområde i København bør være.

Fysiske og sociale udfordringer gør, at Folehaven har et
stort behov for, at blive koblet op på den omkringliggende
bys udvikling. Samtidig er det et område med en egenart
og karakter, hvor livet er mere stille og roligt, end i Københavns brokvarterer. Der er således behov for, at løfte
boligafdelingen med fokus på at styrke de mange eksisterende kvaliteter der er i området. Der skal skabes forbindelser til omgivelserne, sikres et godt hverdagsliv og
muligheden for at beboere og besøgende kan bruge og
mødes i rummene mellem husene – både i formelle og
uformelle fællesskaber.

Folehaven 2016

Folehaven 2016
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IGANGVÆRENDE OG KOMMENDE INDSATSER I VALBY SYD OG FOLEHAVEN
I forbindelse med at Valby Syd i de kommende år ændrer karakter fra industrikvarter til en blandet by, er Folehaven kommet i øget fokus. Københavns Kommune investerer
massivt i området med metro, etablering og renovering af offentlige tilbud som Hafnia Hallen (tidligere Club Danmark Hallen) og Kirsebærhaven Skole og har netop igangsat en
områdefornyelse med Folehaven i centrum. Folehavens strategiplan handler derfor også om at koordinere de mange investeringer, der vil foregå i kvarteret i de kommende år. 3B
og Københavns Kommune vil sammen sikre, at de rigtige tiltag bliver gennemført på de rigtige tidspunkter, sådan at Folehaven gennemgår et betydeligt løft frem til 2030.

SURF VALBY – BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

Tidsperspektiv: 2017-2020
Projektejer: 3B
Fokus: Tryghed og trivsel; Kriminalpræventiv indsats; Uddannelse og beskæftigelse;
Forebyggelse og forældreansvar.

FOLEHAVENS FYSISKE HELHEDSPLAN

Tidsperspektiv: 2012 – 2025
Projektejer: 3B
Fokus: Helhedsrenovering af området, som skal sikre et tidssvarende boligområde
igennem bl.a. isolering af gavlene, etablering af tilgængelige boliger og nye gårdanlæg.

DIV. BYGGESAGER – LYDSKODER

Tidsperspektiv: 2015 - 2020
Projektejer: 3B
Fokus: At sikre boligerne i Folehaven fra støj fra de to store indfaldsveje, som ligger
mod nord og øst for området.

DIV. BYGGESAGER – GRØN STØJSKÆRM

Tidsperspektiv: 2006 - 2023
Projektejer: 3B og Københavns Universitet
Fokus: Forskning i, hvorvidt en grøn støjskærm kan bruges til at opsamle og anvende
regnvand til selvvanding af væggen.

TRYGHEDSPARTNERSKAB

Tidsperspektiv: 2018 - 2021
Projektejer: 3B og Københavns Kommune
Fokus: Planlægning og gennemførelse af en tryghedsplan for Folehaven med forstærket gadeplansindsats, bylivsaktiviteter og tryghedsskabende fysiske tiltag mm.
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PARTNERSKABET OM FOLEHAVEKVARTERET

Tidsperspektiv: 2018 - 2023
Projektejer: Københavns Kommune, 3B og SAB
Fokus: : For at sikre synergi og koordinering af alle projekter i Folehaven, vil 3B indgå
et 5 årigt partnerskab med Københavns Kommune og SAB om udvikling af Folehavekvarteret. Det forventes at gruppen mødes 6-12 gange årligt. Partnerskabet skal
være bindeled mellem de mange forskellige projekter, som hver har egne mål, tidsplaner og involverede parter med både frivillige og professionelle.

UDVIKLINGSPLAN FOR FOLEHAVEKVARTERET

Tidsperspektiv: 2018 - 2023
Projektejer: Københavns Kommune og 3B
Fokus: At sikre en helhedsplan for udviklingen af de centralt placerede offentlige og
alment ejede byfunktioner i området, der går på tværs af ejer grænser.

OMRÅDEFORNYELSE FOLEHAVEKVARTERET

Tidsperspektiv: 2018 - 2023
Projektejer: Københavns Kommune
Fokus: Med Områdefornyelsen Folehavekvarteret sætter Københavns Kommune
sammen med beboerne fokus på kvarterets helhed og på at skabe fysiske sammenhænge, der understøtter den sociale sammenhængskraft

IGANGVÆRENDE OG KOMMENDE INVESTERINGER I VALBY SYD OG FOLEHAVEN

.

ALMENE INDSATSER
KØBENHAVNS KOMMUNES INDSATSER
PRIVATE INDSATSER
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ANALYSE AF FOLEHAVENS NUVÆRENDE UDFORDRINGER

Til trods for Folehavens mange udfordringer, rummer både kvarteret og dets beboere mange resurser og potentialer,
som kan bidrage positivt til de mange kommende indsatser i området. For at kunne vende områdets nuværende udfordringer til styrker, er det derfor nødvendigt med en kortlægning og analyse af Folehavens nuværende udfordringer,
som hovedsageligt udgør følgende:

Image og tryghed
Folehaven er en bebyggelse der besidder mange af de
kvaliteter, som mange lejere i dag efterspørger, såsom
grønne omgivelser, lys og luft, solidt murstensbyggeri,
tæt på institutioner og skole mv. Til trods for at Folehavens overordnede ramme for ”det gode boliv” er til
stede, er området ikke eftertragtet og det opleves utrygt.
Der opleves bl.a. udfordringer med grupper af unge, der
hænger ud og antaster forbipasserende. Derudover er
negative historier i lokale medier med til at nedbryde
områdets image. Et image, der desværre bliver bekræftet af Politiets årlige statistik der viser, at kun 65 pct. af
beboerne føler sig trygge i området.
Stamdata

På trods af de mange gode aktiviteter og indsatser fra
lokale beboere og fagpersoner, har kvarteret svært ved
at slå igennem, som et kvarter man er stolt af – både
som beboer og som københavner i almenlighed. Ifølge
målinger foretaget af Folehavekvartets områdefornyelse
ønsker 38 pct. (45 pct. af de almene beboere) af kvarterets voksne beboere at flytte fra kvarteret. Dette er et
alt for højt tal, også hvis man sammenligner med andre
udsatte byområder i København. Dette kan også være
medvirkende til, at den lokale skole har et rekordhøjt
fravalgsprocent fra de lokale forældre.

Opførelses år: 1952 - 62
Bygherre: Fagforeningernes Boligforening
Arkitekt: Jens Houmøller Klemmensen og Svend Fournais
Bebyggelses form: 27 L formede blokker i 3 etager + tagtage og
åbne gårde
Grundareal: 161.385 m2
Ubebyggedearealer (inkl. veje, parkerings- og ankomstarealer):
134.857 m2
Bebyggede areal: 26.528 m2
Brutto etageareal: ca. 70.000 m2
Antal af parkeringspladser: ?
Antal af boliger: ca. 970 boliger fra hybel til 5-værelses lejligheder
(75 pct. = 3 og 4 værelsesboliger) og et lille butikscenter
Gennemsnit bolig str.: 72 m2
Antal beboere: ca. 2.000
Familie med en forsøger: 50 pct. (25 pct. KK gennemsnit).
Uddannelsesniveau: 33 pct. af Folehavens voksne har grundskolen som deres højeste afsluttet uddannelse (11 pct. KK gennemsnit).
Beskæftigelse: 51 pct. af kvarterets borgere i alderen 18-64 år er beskæftiget (71 pct. KK gennemsnit).
Indkomstniveau: Kvarterets årlige hustandsindkomst er gennemsnitteligt 30 pct. lavere end gennemsnittet i KK.
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Ø karakter – området er afskåret fra den omkringliggende by
Både når man opholder sig i, og bevæger sig til og fra
Folehaven, kan det føles som om området er afskåret
fra det omkringliggende København. Dette skyldes bl.a.
at området er omkranset af de kraftigt trafikerede veje
’Folehaven’ mod nord og ’Gammel Køge Landevej’ mod
øst. Med 80.000 dagligt passerende køretøjer på Folehaven og meget trafikerede kryds ved Gammel Køge
Landevej, kan det opleves uoverkommeligt for især for
børn og ældre, at bevæge sig til og fra området. Så selvom Folehaven ligger tæt på offentlig transport, både med
god busbetjening og under 1 km til den nærmeste S-tog
station, samt en kommende metro station, er der mange
i området som fortrækker bilen.
Manglende forbindelser, både igennem samt til og fra
området, er med til at isolere Folehavens beboere fra
den omgivende by. Dette kan være en styrke for de beboere som nyder en vis ro, blot 6 kilometer fra Rådhuspladsen, men det kan samtidigt virke utrygt og hæmmende
for et bymiljø som boligafdelingen Folehaven. Derfor efterlyser beboerne nemmere adgang til offentlig transport
samt et mere levende bymiljø, hvor beboere, brugere
og besøgende på tværs af alder og kulturer har lyst til at
opholde sig.

uudnyttede grønne arealer
Folehavens beboere påpeger ’det grønne’ som kvarterets største styrke. Dog vurderes det af faglige eksperter,
at de grønne områder også udgør en udfordring, da
mange af gårdrummene og friarealerne mangler indretning der bidrager til sociale aktiviteter og derfor fremstår tomme og mere eller mindre ens, hvilket er med
til at øge beboernes oplevede utryghed. Der mangler
hermed variation i rummene mellem husene, der kan
være med til at give området identitet. Derfor fremstår
de fælles arealer utydelige, hvilket kan betyde at det er
svært at se om de er beregnet til blokkens beboere, eller
om de er offentlige rum, hvor alle kan mødes og opholde sig. Folehavens offentlige byrum, såsom butikstorvet
og dyrelegepladsen fremstår nedslidt og understøtter
ikke den ønskede mangfoldighed i forhold til aktiviteter
og byliv. Over 70 pct. af Folehavens areal er ikke bebygget og der er derfor mange steder valgt driftslette
løsninger, som fx åbne græsplaner og buskads, som ikke
opleves inviterende i forhold til sociale aktiviteter og
ophold. Blandt andet derfor mangler Folehaven det liv
mellem husene, som kan være med til at understøtte
kvarterets ønske om mangfoldige fællesskaber der fremmer mødet mellem Folehavens beboere og forbipasserende københavnere.

Manglende variation i boligudbud
Folehaven er 3B’s største boligafdeling med knap 1.000
boliger. Folehavens bebyggelse er af høj arkitektonisk
kvalitet, men de 27 blokke er alle ens i deres udtryk og
bygget for ca. 80 år siden, hvor man boede på en anden
måde end i dag. Selvom Folehaven indeholder flere
lejlighedsstørrelser – fra et til fem rums familieboliger udgør 3- og 4-rums boligerne på ca. 77 m2 over 75 pct.
af det samlede boligudbud. De mange ensartede boligtyper og –størrelser medvirker til, at Folehavens beboere har en begrænset mobilitet i forhold til at flytte til en
ny bolig i området, som passer til deres livs næste fase.
I dag anviser Københavns Kommune hver tredje ledige
lejlighed igennem den boligsociale anvisning, og dermed
har 1/3 af nytilkommende beboerne ikke selv aktivt
valgt Folehaven eller fællesskabet til. Folehaven mangler
boliger, der kan være med til at sikre en bedre socialt
balance i området ved fx at tiltrække flere studerende
og resursestærke familier, der gerne vil bo i et grønt
område i København. Derudover efterlyser de større
familier, der i dag bor i Folehaven, større familieboliger.

Usynlige fællesskaber
Folehaven har mange engagerede beboere, som hver
dag gør en kæmpe forskel som frivillige i diverse bestyrelser, arbejdsgrupper, klubber og andre sociale aktiviteter.. Desværre er mange af disse fællesskaber stadig
usynlige i gadebilledet i kvarteret. Generelt mangler
Folehavens mange fællesskaber steder, der understøtter
deres aktiviteter. Derudover mangler der en synlighed
og markering af de steder, hvor der foregår beboeraktiviteter, som fx ved hjælp af skiltning og indretning, så
både beboere og gæster kan se, hvor der forgår sociale
aktiviteter. Dette kunne for eksempel være ved dyrlegepladsen, Folehavens klublokaler, selskabslokalet, kirken,
biblioteket, og Aleksandrakollegiet mm.. Fællesskabernes usynlighed skyldes ikke blot kvarterets fysiske
udformning, men også de manglende talerør, der vil
fortælle gode historier om Folehaven og dets beboere.
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NUVÆRENDE UDFORDRINGER OG BARRIERE

Folehavens beliggenhed er som en isoleret ø, med mange uudnyttede grønne arealer der er nedslidte. For ”ikke-stedskendte” kan området og fælleslokalerne virke affolkede og
utryg, pga. den manglende synlighed og tilgængelighed. Trygheden er en af de største udfordringer i Folehaven.
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SAMMENHANG OG VARIATION

De mange indsatser i Folehaven i de kommende år, har fokus på at vende udviklingen og sikre at området får et nyt image. Boligbebyggelsen Folehaven kan i dette arbejde bidrage
med både mange enagerede lokale frivillige kræfter samt arealer som kan skabe rammer for disse indsatser. Der skal skabes bedre sammenhæng med en bydelsforbindelse, rum til
fællesskabsaktiviteter i kvarteret centrum ved ”hjertet” og mere variation i bebyggelsen, bl.a. ved at arbejde med nedbryder bebyggelsen i forskellige størrelser af fællesskaber i området.
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FOLEHAVENS FREMTIDIGE UDVIKLING: 5 SPOR

BEBOERINDDRAGELSE
Udviklingen af Folehaven skal ske i dialog og intensivt samarbejde mellem lokale beboere, der kender ’deres sted’,
og fagpersoner, der kan bidrage med erfaringer og viden
om, hvordan kvarteret kan løftes i en retning, der tager
udgangspunkt i beboernes behov - og som er realiserbart
inden for indsatsernes rammer.
3B afholdt i 2017 et visionsseminar med Folehavens beboere og lokale samarbejdspartnere. Visionsseminaret have
fokus på, at skabe et overblik over de lokales bud og drømme om hvordan området bør være i 2025. Derudover har
der været afholdt et lignende seminar med nøglepersoner
i 3B, der til hverdag arbejder i eller med Folehaven. 3B har
været i løbende kontakt med Københavns Kommunes områdefornyelse, som i de seneste måneder har afholdt en
række borgermøder og workshops i Folehaven. Analysen
og visionerne i nærværende strategiplan er udarbejdet
med udgangspunkt i disse møder og flere andre fora, hvor
lokale beboere og samarbejdspartnere har udtalt sig om
Folehavens udviklingsbehov, såsom diverse arbejdsgruppemøder, tryghedsvandringer, workshops osv.
Beboernes inputs er blevet kategoriseret i fem spor, som
danner grundlag for denne strategiplan. De 5 spor er: Det
grønne; Aktivitets-, opholds-, og mødesteder; Forbindelser; Diversitet i boligudbuddet samt styrkelse af identiteten og social sammenhæng ’Vores Folehaven’.
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Med udgangspunkt i beboernes ønsker og visioner fra det indledende visionsseminar, Københavns Kommunes valgte
arbejdsområder for Områdefornyelsen i Folehavekvarteret samt analysen af de sociale og fysiske udfordringer og
kvaliteter i Folehaven, er følgende 5 spor udpeget til at udgøre den røde tråd, som skal guide de mange kommende
indsatser i Folehaven i samme retning.
Det grønne
Folehavens beboere peger på, at de grønne kvaliteter i boligområdet bør bevares, da det giver området karakter af,
at være en grøn oase i byen. De mange gamle høje træer
er især værdsatte og spiller godt sammen med murstensbyggeriet.
Folehavens grønne karakter foreslås derfor forstærket
som det bærende, gennemgående og identitetsskabende
element i området. Det grønne kan styrkes betydeligt, hvis
brugsværdierne øges i gårdrummene med nye indretninger, som er med til at understøtte ophold og fællesskab,
fx ved etablering af grillpladser og køkkenhaver. Ved at arbejde med beplantning og design, skal overgangene mellem private og offentligt arealer tydeliggøres. Dette kunne
for eksempel være overgangene mellem meget offentlige
funktioner, såsom dyrelegepladsen, byggelegepladsen og
butikstorvet, til mindre offentlige funktioner, som fælleshaver for beboerne i gårdrummene eller muligheden for,
at beboerne kan indrette private haver langs bygningerne.
Derudover skal det grønne langs områdets vigtigste forbindelser styrkes ved at bruge træer og grønt til at skabe
sammenhænge med resten af Folehavekvarteret og Valby
Syd.
Da det er vigtigt, at Folehavens friarealer bruges aktivt af
beboerne, er det afgørende at beboerne føler ejerskab til
området og derfor skal de inddrages i arbejdet, så de er
med til at indrette og passe de grønne arealer i området.
Dette kan være med til at reducere antallet af arealer, som
henligger ubrugte med driftslette løsninger.

Aktivitets-, opholds- og mødesteder
Folehaven har ca. 2.000 beboere og mange flere har deres
daglige gang i områdets mange institutioner og kulturtilbud. Denne store beboer- og brugergruppe kan bidrage
til, at øge bylivet i området, såfremt byrum, legepladser,
sociale aktiviteter og udadvendte funktioner som caféer,
spisehuse, fælleshuse, klublokaler, bibliotek, butikker
mv. placeres strategisk, så de både opleves trygge og udformes så de inviterer flere nye brugergrupper ind. Helt
konkret er der potentiale i, at skabe en koncentration af
aktivitets-, opholds- og mødesteder langs den ”bydelsforbindelse” der er foreslået af Københavns Kommune. Derudover ønsker både Brugsens ejer og beboerne i Folehaven, at butikstorvet bliver omdannet.
Ved ”hjertet” arbejder Københavns Kommune, som ejer
det meste af området, på at skabe nye sammenhænge
mellem de offentlige funktioner og 3B’s arealer. For eksempel kan dyrelegepladsen blive en meget værdifuld
’bylivsmagnet’ for de mange børnefamilier der bor i og
omkring Folehaven. Folehavens 27 gårdrum, hvoraf mange står ubenyttet hen (jf. ’Det grønne’), rummer derudover et uudnyttede potentiale for at skabe muligheder for
aktivitets-, opholds- og mødesteder, som kan understøtte
det nære naboskab i Folehaven. Både de nye og de opgraderede aktivitets-, opholds- og mødesteder, kan danne
ramme for både Folehavens og Områdefornyelsens boligsociale aktiviteter. Dermed kan Folehavens fysiske og
sociale indsatser være med til at forstærke hinanden, til
gavn for kvarterets fællesskaber og samtidige øge trygheden i området.

Forbindelser
Der skal være fokus på, at skabe bedre forbindelser for
cyklister og gående til og fra området, så Valby Syd bliver
forbundet på tværs af de store veje. Da Folehaven ligger
langs den nye ”bydelsforbindelse”, hvis rute går fra det
gamle Valby gennem Valby Syd, med ca. 5.000 nye kommende boliger, til Valby Idrætspark, Valbyparken, Vigerslevparken og en kommende Valby strand, er der et størt
udviklingspotentiale for Folehaven. Bydelsforbindelsen
skaber muligheder for, at der i Folehaven arbejdes med
en højere koncentration af offentlige byrum og aktiviteter langs ruten, som inviterer til at flere stopper op eller
målrettet kommer til områdets mange legepladser og
kulturelle tilbud. Hvis flere mennesker bevæger sig igennem området, vil den oplevede tryghed og mangfoldighed også øges.
Derudover kan man arbejde med overgangene mellem
Folehaven og den omkringliggende villabebyggelse og
skabe mulighed for at øge trygheden og antallet af brugere på de offentlige tilbud og aktiviteter i Folehaven, så
der både skabes bedre fysiske og sociale forbindelser og
sammenhænge. Overgangenes skarpe grænser kan nedbrydes ved fx at fokusere på udformning af Urtehaven,
Kirsebærhaven og Blommehaven, samt ved etablering af
fællesskaber på tværs af boligformerne med et kvarterhus, kvarterhaver mv.
For Folehaven er der potentiale i, at arbejde med det fintmaskede stinet i området, især i gårdrummene samt ved
ankomstarealerne til boligerne. Dette kunne være ved
at etablere en lille bænk ved indgangen, som ville skabe
ramme om uformelle møder mellem beboerne og hermed øge naboskab og hermed tryghed.

Diversitet i boligudbud
Folehaven er bygget i en periode, hvor murstensbyggeriet var af god kvalitet og bygningernes skala og særligt
de kendetegnende grønne skodder på vinduerne, giver
et fint arkitektonisk udtryk. Med enkelte greb, som ved fx
at opdele bebyggelsen i flere ”underområder”, kan manbryde med ensformigheden i bebyggelsen og dermed
give de forskellige områder hver deres særlige udtryk
eller fællesskabsfokus. Dette vil gøre gadebilledet mere
varieret og tydeliggøre forskellen mellem de forskellige
områder.
Folehavens beboere giver udtryk for deres interesse i at
skabe mere diversitet i Folehaven. Dette kan gøres ved
at skabe et mere varieret boligudbud i Folehaven og dermed vende udviklingen. Mere diversitet i boligudbuddet
kan opnås på mange forskellige måder, både ved at renovere i den eksisterende boligmasse og ved at introducere nye former for byggeri og boligtyper. Målet med at
omdanne familieboliger til ungdomsboliger eller bofællesskaber, samt at bygge nye større familieboliger, som fx
AlmenBolig+, er at øge den sociale balance og sikre boliger til alle livsfaser i kvarteret.
Nybyggeri vil også være med til at introducere flere forskellige skalaer og bebyggelsestyper, som vil gøre Folehavens udtryk mere varieret og skabe identitet for Folehaven. Derudover kan de bidrage til en større oplevet
sammenhæng til den omkringliggende by, der kan øge
mængden af mennesker, der er potentielle brugere af
områdets fællesarealer.

’Vores Folehaven’
Folehavens arkitektoniske kvaliteter og beliggenhed, tæt
på grønne områder og tæt på byen, er et godt grundlag
for en positivt fortælling om kvarteret, der kan være med
til at øge den lokale stolthed og skabe et bedre image
for området. Den helhedsorienterede indsats i Folehaven vil styrke de mange kvaliteter, der allerede findes i
kvarteret og sikre, at de mange frivillige indsatser bliver
synlige. Den nye indretning af kvarterets fællesarealer
skal ske på en måde, der tilgodeser de mange aktiviteter,
der allerede foregår i kvarteret, med henblik på at sikre
rum til aktiviteterne og gør dem synlige i gadebilledet. De
nye steder og byrum indrettes med nye funktioner, der
svarer til lokale beboeres ønsker til aktiviteter. Dette vil
sikre at de mange gårdrum kan indtages til privat brug på
blokniveau. På samme måde vil de nyudviklede offentlige byrum skabe en ramme for fællesskabet og offentlige aktiviteter til glæde for både beboere og besøgende,
der kan benytte sig af Folehavens nye kvaliteter. Mange
beboere har udtrykt ønske om mere gadeliv i området.
Derfor skal de fremtidige frivillige og sociale indsatser i
Folehaven målrettes på at understøtte fællesskaber og
aktiviteter på tværs af områdets fællesarealer og byrum.
De fremtidige boligsociale indsatser i Folehaven skal
planlægges med synlige fællesskaber i sigte, sådan at
der bringes mere liv og tryghed i kvarteret, og at resten
af byen ser den positive udvikling. De nye funktioner og
aktiviteter skal også styrke kvarterets bæredygtige profil
ved at arbejde med løsninger der fremmer udvikling af fx
FN’s verdensmål og cirkulær økonomi. Den helhedsorienterede indsats skal sikre at lokale beboere bliver stolte
af ’deres Folehaven’ og at københavnerne ser Folehaven
som et attraktivt og aktivt kvarter i Valby Syd.
11

FYSISK UDVIKLINGS POTENTIALER

Potentialer for udvikling på baggrund af de 5 spor fx placering af fælleshaver, nye aktivitets-, opholds- og mødesteder samt nybyggeri.
12

Referencefotos som viser eksempler på muligheder for at skabe varierede værdifulde grønne arealer mellem bygningerne som er identitetsskabende, understøtter ønsket om fællesskab samt flere aktivitets-, opholds- og mødesteder både i gårdrumene, i ’hjertet’ og langs bydelsforbindelsen.
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OMRÅDEFORNYELSEN FOLEHAVEKVARTERET - afgrænsning

VISION

”På vej hjem fra Grønttorvet, ad
den nye sikre stiforbindelse over Folehaven, kommer du til
at tænke på alle de forandringer, der er sket i dit kvarter.
Hvor du før husker Folehavekvarteret som støjende og
utrygt, nyder du nu de mange forskellige grønne uderum,
der hver især byder på nye oplevelser.

FAKTA: HVAD ER EN OMRÅDEFORNYELSE?
En Områdefornyelse er en helhedsorienteret
indsats, der over fem år sætter en positiv
udvikling i gang i udvalgte dele af Københavns
udsatte boligområder. Områdefornyelser
arbejder tæt sammen med beboere, almene-,
kommunale- og private aktører for sammen
at skabe fysiske forandringer og sociale
effekter.
Områdefornyelsen Folehavekvarteret starter i
2018 og slutter i 2023. Københavns Kommune
og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har afsat i
alt 30 mio. kr. til Områdefornyelsen.

FAKTA: HVAD ER EN KVARTERPLAN?
Sammen med beboere og lokale aktører
skriver Københavns Kommune en kvarterplan,
hvori indsatser, metoder og mål for
Områdefornyelsen beskrives. I kvarterplanen
beskrives også, hvordan midlerne fordeles
på de forskellige projekter. Når kvarterplanen
er godkendt lokalt og politisk, er den
udgangspunktet for Områdefornyelsens
arbejde i de fem år Områdefornyelsens
projektperiode varer.

Du glædes over, at Folehavekvarteret både er grønt og
fredeligt. Her afprøves nye måder at opsamle regnvand
på eller lede det gennem gaderne. Midt i kvarteret
stopper du ved den nye plads ved skolen, biblioteket og
plejecenteret. Pladsen blander de offentlige institutioners
ude- og inderum på nye og inspirerende måder, så der
opstår muligheder for leg og samvær for både børn, unge,
familier og ældre fra hele kvarteret på alle tidspunkter af
døgnet.
Ved Dyreren leger børn med høns, får og kaniner. Den er
nu blevet kvarterets helt særlige attraktion og er som
klubben og skolen attraktiv for børn og unge fra hele
kvarteret. Du beslutter dig for at følge stiforbindelsen
videre mod Valby Idrætspark, hvor idrætsskolerne
og foreningslivet trives. På vej tilbage stopper du i
Vigerslevparken med dens store træer og Harrestrup Å,
der slynger sig mellem små øer. Her drømmer du dig for
en stund væk omgivet af farvestrålende isfugle, og fisk
der springer.
Du er blevet glad helt ned i maven og får lyst til at fortælle
dine venner om dit kvarter, for her er unikt og mere natur
end de fleste andre steder i byen.”

OMRÅDEFORNYELSEN FOLEHAVEKVARTERET - investeringer
FL Smidth-grunden
Områdefornyelsen
Kulbanekvarteret
30 mio. kr.

Grønttorvet
5 mia. kr.
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Forsinkelsesvej,
Retortvej
15 mio. kr.
Genopretning af
Folehaven
30 mio. kr.

Ny Ellebjerg
Metro
1,7 mia. kr.

Ny cykelbro
42 mio. kr.
KAB Helhedsplan
400 mio. kr.
Skybrudsvej,
Vigerslevvej
17 mio. kr.
Skybrudsvej,
Kirsebærhaven
33 mio. kr.

3B Helhedsplan
700 mio. kr.

Nyt plejecenter
200 mio. kr.

Skybrudsvej,
Gl. Køge Landevej
33 mio. kr.

Genopretning af
Harrestrup Å
57 mio. kr.

ANDRE INVESTERINGER:
ØVRIGE INVESTERINGER I BYDELEN
Dette kort viser investeringer indenfor og
omkring Områdefornyelsens afgrænsning,
som allerede er besluttet og finansieret.

Tryghedspartnerskab
4,8 mio. kr.
SURF Valby
20 mio. kr.

OMRÅDEFORNYELSEN FOLEHAVEKVARTERET - pejlemærker, indsatser og projekter
DE SEKS PEJLEMÆRKER:

INDSATSER:

PROJEKTER:
PLADSEN

SÆRLIGE STEDER

PARKEN

1: Højere
livskvalitet

3: Stærke
institutioner
4: Mere
medborgerskab
5: Blandet by
6: Attraktive
byrum

DIAGRAM OVER PROJEKTSTRUKTUR
Dette diagram viser, hvordan indsatser,
udviklingsplanen og projekter i kvarterplanen er struktureret og forbundet.

GODE OG TRYGGE
FORBINDELSER

SAMMEN OM
KVARTERET

BEDRE BOLIGER
OG UDERUM

UDVIKLINGSPLAN

2: Øget tryghed

BYDELSFORBINDELSEN
KIRSEBÆRHAVEN
URTEHAVEN
VIGERSLEVVEJ
TRYGHED
FYSISKE FORANDRINGER
LOKALT SAMMENHOLD

PARTNERSKAB MED 3B OG SAB
BYFORNYELSE

10:
11:
12:
13:
14:
15:

SEKUNDÆRE PROJEKTER
Ny midlertidig specialskole
Fysisk helhedsplan
Fysisk helhedsplan
Skybrudssikring
Valby Idrætspark
Madproduktion

- Udviklingsplanen

Grønttorvet

4
13

J
RTVE
RETO

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

PRIMÆRE PROJEKTER
Nyt plejecenter
Nye faciliteter
Nye daginstitutioner
Ny skole Torveporten
Områdefornyelse
Skybrudssikring
Boldbane
Butikstorvet
KKFO Rumraketten
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FOLEHAVEN

8
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AVEN
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Klub /BUF
(lejer)

7

Selvejende
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5
6
Kirsebærhavens
Skole
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Valby
Idrætspark

OVERSIGTSKORT OVER UDVIKLINGSPROJEKTER I KVARTERET
Dette kort viser de forskellige forvaltningers udviklingsprojekter i kvarteret
og det primære og sekundære område, der arbejdes med i udviklingsplanen.

VISION

BAGGRUND
I FolehavekvarteretPARKEN
kan beboere og besøgende mødes i parkerne, på den
ældre kommunale byggelegeplads, Byggeren, i den åbne skolegård, på de
almene boldbaner, på dyrelegepladsen, Dyreren, eller i private haver og
N
PLADSEN
AVE
ÅHfælles uderum. Indretning med hegn, dårlig belysning og slidt belægning
gør dog, at kvarterets byrum og mødesteder er mindre besøgte og ikke
velfungerende. Der er behov for moderniseringHAV
ogEN
gentænkning af, hvilke
BÆR
funktioner der kan bidrage til at fællesskaber
og netværk kan opstå og
KIRSE
forankres.

BAGGRUND
Folehavekvarteret er omgivet af grønne rekreative områder,
men også
af store trafikårer, der virker som barrierer og skaber
SÆRLIGE
STEDER
støjgener, isolation og utryghed. Derfor skal der skabes gode og
trygge forbindelser, så adgangen til og fra de omkringliggende
kvarterer lettes. Gode og trygge forbindelser vil gøre det attraktivt
at komme på besøg og give flere lyst til at bevæge sig igennem
UDVIKLINGSPLAN
kvarteret til fods eller på cykel.

Ny indretning af de eksisterende byrum og mødesteder, og udviklingen af
nye byrum kan udgøre lokale destinationer. Det er af afgørende værdi for det
lokale byliv, for tryghed og for måden et kvarter fremstår og italesættes på.

Målet er, at kvarterets veje bliver bindeled frem for barrierer.
HVAD
VIL VI?
PLADSEN
Områdefornyelsen vil afsætte midler til at undersøge
mulighederne for at forbedre forbindelserne fra Grønttorvet til
Folehavekvarteret og fra Folehavekvarteret til Valby Idrætspark.
PARKEN
Derudover
vil Områdefornyelsen afsætte midler til at styrke de
kommende skybrudsveje Kirsebærhaven og Vigerslevvej, så de
bliver tryggere forbindelser og sikrer en bedre sammenhæng
mellem villakvarteret og de almene boliger.

AVEN
MEH
BLOM

HVAD VIL VI?
Områdefornyelsen vil arbejde for at skabe et velfungerende, trygt og
attraktivt byrum, hvor gode offentlige funktioner, institutioner og
fritidstilbud, giver beboere en oplevelse af at være ligeværdige dele af
fællesskabet. Derudover vil Områdefornyelsen styrke Vigerslevparken som
grøn, rekreativt park med stor attraktionsværdi.

SAMMEN OM
KVARTERET
38

Målet er, at de nye fællesskaber forøger beboeres livskvalitet
og bidrager til at styrke den lokale identitet og tryghed.
DET VIL VI
Områdefornyelsen vil arbejde med at styrke og understøtte de
eksisterende fællesskaber i Folehavekvarteret ved at gøre det
mere synligt hvor, og om hvad man mødes. Derudover skal det
gode naboskab og sammenhængskraften i kvarteret styrkes,
ved at gøre det lettere at skabe nye initiativer og fællesskaber.
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KIRSEBÆRHAVEN
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Valby Idrætspark

URTEHAVEN
VIGERSLEVVEJ

BEDRE BOLIGER
OG UDERUM
46
BEDRE BOLIGER
SAMMEN OMOG UDERUM
39

Folehavekvarteret skal have gode boliger og
uderum, hvor det er rart at opholde sig, og hvor naboskabet
har gode betingelser for at trives. Gode boliger og uderum med
mulighed for samvær bidrager til, at hverdagen forbedres og
livskvaliteten stiger.

47

SAMMEN OM
KVARTERET

UDVIKLINGSPLAN

KVARTERET

39

TRYGHED

FYSISKE
FORANDRINGER
LOKALT
SAMMENHOLD

BAGGRUND
I Folehavekvarteret bor mange forskellige beboere. Det
skaber et mangfoldigt kvarter med mange behov, drømme
og krav, der lever dør om dør. Forskellighed kan være en kilde
til kreativitet og øget solidaritet i mødet mellem mennesker
og normer, men forskellighed kan også rumme konflikt og
utryghed.

DET VIL VI
Områdefornyelsen vil arbejde med at styrke og understøtte de
eksisterende fællesskaber i Folehavekvarteret ved at gøre det
mere synligt hvor, og om hvad man mødes. Derudover skal det
gode naboskab og sammenhængskraften i kvarteret styrkes,
ved at gøre det lettere at skabe nye initiativer og fællesskaber.

BAGGRUND
Alle københavnere skal bo i gode, sunde og tidssvarende
boliger. Boliger og uderum udgør en vigtigt del for den enkeltes
livsglæde, trivsel og tilknytning til kvarteret. Derfor skal de
store ensartede bygninger og uderum, samt de støjplagede
SAMMEN OM
boliger, indrettes mere hensigtsmæssigt, så beboere får gode
KVARTERET
betingelser for at trives, være trygge og opholde sig udendørs.
Forandringerne skal have en positiv effekt for måden kvarteret
opleves eller omtales på. Ved bygninger og uderum skal det
væreUDVIKLINGSPLAN
let at afkode, hvor det er privat, og hvad der er offentlige
arealer. Det giver øget tryghed for de beboere og besøgende,
der færdes i området. Tydelige markeringer af ejerskab og
signalering
af hvad arealerne skal bruges til har desuden den
TRYGHED
positive gevinst, at flere beboere opholder sig i uderummene,
samt at naboskaber og fællesskaber opstår. Det kan betyde, at
tryghedenFYSISKE
stiger, og kriminaliteten falder. Og det kan forandre
FORANDRINGER
Folehavekvarterets ry og identitet.
LOKALT
SAMMENHOLD
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VISION

VISION

Fælles oplevelser og relationer på tværs af
sociale og kulturelle skel skal øge tryghed og det gode naboskab
i Folehavekvarteret. De positive fortællinger skal fortælles vidt
og bredt. Positive fortællinger kan tage udgangspunkt i fysiske,
sociale og tryghedsskabende indsatser, som øger livskvaliteten
og handlemulighederne for beboere i Folehavekvarteret.

Målet er, at de nye fællesskaber forøger beboeres livskvalitet
og bidrager til at styrke den lokale identitet og tryghed.

FÆLLESSKABER OG AKTIVITETER
Diagrammet viser et udvalg af de aktiviteter og
fællesskaber der allerede eksisterer i kvarteret

UDVIKLINGSPLAN

UDVIKLINGSPLAN

INDSATSOMRÅDERNE
Kortet viser de veje, der arbejdes med i
indsatsen Gode og trygge forbindelser

INDSATSOMRÅDERNE
Kortet viser de projekter, der arbejdes
med i indsatsen Særlige Steder.

BAGGRUND
I Folehavekvarteret bor mange forskellige beboere. Det
skaber et mangfoldigt kvarter med mange behov, drømme
og krav, der lever dør om dør. Forskellighed kan være en kilde
til kreativitet og øget solidaritet i mødet mellem mennesker
og normer, men forskellighed kan også rumme konflikt og
utryghed.

GODE OG TRYGGE
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PLADSEN

GODE OG TRYGGE
FORBINDELSER

HVAD VIL VI?
Områdefornyelsen vil afsætte midler til at undersøge
mulighederne for at forbedre forbindelserne fra Grønttorvet til
Folehavekvarteret og fra Folehavekvarteret til Valby Idrætspark.
Derudover vil Områdefornyelsen afsætte midler til at styrke de
kommende skybrudsveje Kirsebærhaven og Vigerslevvej, så de
bliver tryggere forbindelser og sikrer en bedre sammenhæng
mellem villakvarteret og de almene boliger.
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Målet er, at kvarterets veje bliver bindeled frem for barrierer.

VEN
EHA
URT

HVAD VIL VI?
Områdefornyelsen vil arbejde for at skabe et velfungerende, trygt og
attraktivt byrum, hvor gode offentlige funktioner, institutioner og
fritidstilbud, giver beboere en oplevelse af at være ligeværdige dele af
fællesskabet. Derudover vil Områdefornyelsen styrke Vigerslevparken som
grøn, rekreativt park med stor attraktionsværdi.
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SÆRLIGE STEDER

UDVIKLINGSPLAN

BAGGRUND
Folehavekvarteret er omgivet af grønne rekreative områder,
men også af store trafikårer, der virker som barrierer og skaber
støjgener, isolation og utryghed. Derfor skal der skabes gode og
trygge forbindelser, så adgangen til og fra de omkringliggende
kvarterer lettes. Gode og trygge forbindelser vil gøre det attraktivt
at komme på besøg og give flere lyst til at bevæge sig igennem
kvarteret til fods eller på cykel.

VISION

29 Folehavekvarteret skal være en integreret del af
byen. Det skal være nemt og trygt at komme til, fra og igennem
kvarteret. Beboere og besøgende skal let kunne orientere sig
og færdes trygt mellem boliger, institutioner og kvarterets
mødesteder.
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Ny indretning af de eksisterende byrum og mødesteder, og udviklingen af
nye byrum kan udgøre lokale destinationer. Det er af afgørende værdi for det
lokale byliv, for tryghed og for måden et kvarter fremstår og italesættes på.

SÆRLIGE
STEDER
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Folehavekvarteret skal have attraktive
byrum og mødesteder, så fællesskaber og netværk let kan opstå.
Folehavekvarteret skal være værd at besøge, uanset om du er
beboer, på besøg eller bor i nabokvarteret. I kvarteret skal der være
mindst én attraktion, der kan understøtte forandringen af kvarteret.
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BAGGRUND
I Folehavekvarteret kan beboere og besøgende mødes i parkerne, på den
ældre kommunale byggelegeplads, Byggeren, i den åbne skolegård, på de
almene boldbaner, på dyrelegepladsen, Dyreren, eller i private haver og
fælles uderum. Indretning med hegn, dårlig belysning og slidt belægning
gør dog, at kvarterets byrum og mødesteder er mindre besøgte og ikke
velfungerende. Der er behov for modernisering og gentænkning af, hvilke
funktioner der kan bidrage til at fællesskaber og netværk kan opstå og
forankres.

GODE OG TRYGGE
FORBINDELSER
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BAGGRUND
Alle københavnere skal bo i gode, sunde og tidssvarende
boliger. Boliger og uderum udgør en vigtigt del for den enkeltes
livsglæde, trivsel og tilknytning til kvarteret. Derfor skal de
store ensartede bygninger og uderum, samt de støjplagede
boliger, indrettes mere hensigtsmæssigt, så beboere får gode
betingelser for at trives, være trygge og opholde sig udendørs.
Forandringerne skal have en positiv effekt for måden kvarteret
opleves eller omtales på. Ved bygninger og uderum skal det
være let at afkode, hvor det er privat, og hvad der er offentlige
arealer. Det giver øget tryghed for de beboere og besøgende,
der færdes i området. Tydelige markeringer af ejerskab og
signalering
hvad arealerne skal bruges til har desuden den
BEDRE af
BOLIGER
positive
at flere beboere opholder sig i uderummene,
OGgevinst,
UDERUM
samt at naboskaber og fællesskaber opstår. Det kan betyde, at
trygheden stiger, og kriminaliteten falder. Og det kan forandre
Folehavekvarterets ry og identitet.

BEDRE BOLIGER
OG UDERUM

UDVIKLINGSPLAN
PARTNERSKAB
MED 3B OG SAB
BYFORNYELSE

UDVIKLINGSPLAN
PARTNERSKAB
MED 3B OG SAB

Privat ejerforhold

BYFORNYELSE

Alment boligselskab
Privat andelsforening
Foreninger eller selvejede institutioner
Aktie-, anpart- eller andet selskab

EJERFORHOLD
Kortet viser de forskellige ejerforhold
og boligtyper i kvarteret

Ejerforeninger
Institutioner

ORGANISERING

PARTNERSKABET MELLEM 3B, SAB OG
OMRÅDEFORNYELSEN
Der etableres et partnerskab mellem
boligorganisationerne 3B, SAB
og Områdefornyelsen, hvori de
kommende fysiske helhedsplaner, den
boligsociale helhedsplan, SURF Valby,
og Områdefornyelsen koordinerer
indsatser. Partnerskabet udvikler og
realiserer en række fælles projekter
med det formål at give kvarteret et
varigt løft. Partnerskabet organiseres
i en koordinationsgruppe, som består
af projektledere fra de tre parter i
partnerskabet.

ORGANISERING

Borgerrepræsentationen

53

OMRÅDEFORNYELSENS ORGANISERING
For at sikre lokal indflydelse og forankring af indsatserne
organiseres Områdefornyelsens arbejde i en lokal styregruppe og
arbejdsgrupper. Der etableres yderligere et partnerskab mellem de
almene boligorganisationer og Københavns Kommune, samt en
styregruppe for udviklingsplanen.

STYREGRUPPENS MEDLEMMER:
Denne organisering skal sikre, at potentialerne i
UDVIKLINGSPLANEN
ogSEKRETARIAT
andre
LOKALT
realiseringen
afstyregruppe
kvarterplanens projekter
9 udviklingsprojekterne,
beboerrepræsentanter:samt Områdefornyelsens
Der etableres en
tværgående
arbejde, skaber de bedste forudsætninger
for, at
Omdrejningspunktet
for
tager udgangspunkt
Ildsjæle
3aktørers
for udviklingsplanen.
Styregruppen i de lokale ønsker
fortsætter i en positiv udvikling
også efterer et sekretariatet,
Områdefornyelsen
og behov.
Styregruppen igangsætter
Grundejerforeninger
2Folehavekvarteret
skal sikre et bredt
kommunalt
Områdefornyelsens
afslutning
i
2023.
der
vil
være
placeret
i
Folehavekvarteret
og
prioriterer
kvarterplanens
1 Mindre boligforeninger
ejerskab og sikre fremdrift af
de

Teknik- og
Miljøudvalget

Teknik- og
Miljøforvaltningen

Styregruppe

Formandskab
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3 De almene boligafdelinger
8 Lokale
l2
aktører:
1 Valby Lokaludvalg
1 SURF Valby
1 Alexandra Kollegiet
1 Margrethekirken
Kirsebærhaven Skole /
1 Forældrebestyrelsen
Institutioner (klub eller
1 børnehave)
Forening- og Fritidsliv
De 7 forvaltningsrepræsentanter
1 Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen
1 Børne- og Ungdomsforvaltningen
1 Kultur- og Fritidsforvaltningen
1 Socialforvaltningen
1 Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen
1 Økonomiforvaltningen
1 Teknik- og Miljøforvaltningen

fra sommeren 2018. Sekretariatet
er
projekterplanen
og fastsætter
udviklingspotentialer,
peger på.rammerne
forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen.
for arbejdsgruppernes udvikling af
Sekretariatets hovedopgave er, at
de konkrete projekter. Styregruppens
realisere kvarterplanens projekter i et
medlemmer er vigtige ambassadører for
samarbejde mellem beboere, de lokale
Områdefornyelsen. De kender kvarteret
aktører, kommunale myndigheder og
bedst og sikrer, at projekterne opfylder
interessenter. Derudover skal sekretariatet de lokale behov og ønsker.
sikre, at Områdefornyelsens arbejde har
ARBEJDSGRUPPERNE
høj faglig kvalitet og sikre sammenhæng
En arbejdsgruppe består af beboere
med kommunens overordnede politikker
og lokale aktører, der er interesseret
og planer. Sekretariatet er et mindre
i at få indflydelse på udviklingen af
team bestående af en projektchef og to
de enkelte projekter. I samarbejde
projektledere.
med områdefornyelsessekretariatet
udvikler arbejdsgrupperne de projekter,
STYREGRUPPEN
som er beskrevet i kvarterplanen.
Den lokale styregruppe skal have blik
Arbejdsgrupperne er som udgangspunkt
for den samlede udvikling af kvarteret,
åbne for alle interesserede. Det
mens arbejdsgrupperne udvikler de
er hensigtsmæssigt, at mindst et
konkrete projekter. Styregruppen skal
medlem af styregruppen deltager i en
i samarbejde med Områdefornyelsens
arbejdsgruppe.
sekretariat sikre, at udviklingen og

Staten

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppe

Projektchef/
Sekretariatet
Arbejdsgruppe

ORGANISATIONS DIAGR
Diagrammet viser, hvordan Områdefornyelsen er organiseret og foran
i Teknik- og Miljøforvaltningen, Borgerrepræsentationen og St

RAM
nkret
taten
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BUDGET
Der er afsat 30 mio. kr. til Områdefornyelsen Folehavekvarteret. Københavns
Kommune finansierer 23,2 mio. kr. og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen finansierer 6.8
mio. kr. Ud af de 30 mio. kr. blev 1 mio. kr. brugt til at udarbejde Områdefornyelsens
kvarterplan. Det resterende beløb skal bidrage til finansiering af kvarterplanens
indsatser og projekter samt drive et lokalt sekretariat, der skal sikre den lokale
forankring. Områdefornyelsen vil i den femårige projektperiode løbende arbejde for at
tiltrække yderligere finansiering til kvarteret via budgetønsker og fundraising.

INDSATSER / PROJEKTER

2017

UDVIKLINGSPLAN
Pladsen
Parken
SÆRLIGE STEDER

2018

2019

350

150
300

Bydelsforbindelsen

200

2020

250

2022

700
200

2.500
800

1.000

200

600

1.000

500

500

250

250

500

500

Kirsebærhaven
Urtehaven

2021

250

Vigerslevvej

2023

BUDGET
500
3.500
2.000
6.000
2.000

1.000

2.000
1.000

1.000

GODE OG TRYGGE FORBINDELSER

2.000
7.000

Tryghed
Fysiske forandringer

625

625

625

625

2.500

300

500

500

500

500

500

500

500

2.000
4.500
2.000

Lokalt sammenhold
NYE FÆLLESSKABER
Partnerskab 3B / SAB / KK
Byfornyelse
BEDRE BOLIGER OG UDERUM
Sekretariat (inklusiv kvarterplan)
Evaluering

700
20

1.200
20

1.700
20

1.700
100

1.700
20

1.600
20

1.400
300

2.000
10.000
500

I ALT (i tusinde kr.)

720

1.590

4.045

4.775

8.495

6.495

3.380

30.000

20

180

TIDSPLAN
2018
UDVIKLINGSPLAN
PLADSEN

Modning

2019

Modning

PARKEN

Modning

BYDELSFORBINDELSE

URTEHAVEN

Modning

VIGERSLEVVEJ

Realisering
Projektudvikling

Realisering

Projektudvikling

Modning
Projektudvikling

Midlertidig

Realisering

Projektudvikling

Modning
Midlertidig

2023
Anlæg

Projektudvikling

Midlertidig

KIRSEBÆRHAVEN

2022

Lokalplan

Projektudvikling

Midlertidig

2021

2020

Realisering

Realisering
Modning

Projektudvikling

Realisering

TRYGHED

FYSISKE FORANDRINGER
LOKALT SAMMENHOLD
PARTNERSKAB

Modning

Projektudvikling

Realisering

Modning

Projektudvikling

Realisering

2024-2030

INITIATIVAFTALE FOR
VALBY / VIGERSLEV

Initiativaftale for Valby/Vigerslev
Indgået mellem Københavns Kommune, Lejerbo, København,
Hovedstadens Almennyttige Boligselskab II, Samvirkende Boligselskaber,
Boligforeningen 3B og Postfunktionærernes Andelsboligforening
Gældende for perioden 2014-2020
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Formålet med initiativaftalen

I august 2011 indgik staten og Københavns Kommune en initiativaftale om udviklingen af de ti almene
boligområder, der i oktober 2010 blev udpeget som særligt udsatte på regeringens såkaldte ghettoliste. I
forlængelse heraf indgik Københavns Kommune og BL’s 1. kreds i 2012 en strategiaftale om de ti særligt
udsatte boligområder, jf. Fælles aftale mellem BL’s 1. kreds og Københavns Kommune om de særligt udsatte
almene boligområder i København. Strategiaftalen indebar, at der skal indgås konkrete initiativaftaler for de
særligt udsatte almene boligområder.
Pr. 1. januar 2015 er der indgået en ny Hovedaftale mellem BL´s 1. kreds og Københavns Kommune, som
afløser den tidligere strategiaftale. Derved er der kun én overordnet aftale om indsatsen i udsatte by- og
boligområder. I den nye hovedaftale videreføres indsatsen med at indgå initiativaftaler mellem
boligorganisationerne og kommunen i de udsatte byområder.
Initiativaftalerne ses som en vigtig del af implementeringen af Politik for udsatte byområder, og indgås på
byområdeniveau for at sikre sammenhæng mellem udviklingen i det enkelte boligområde/boligafdeling og
den omkringliggende by.
Med denne aftale forpligter Københavns Kommune og boligorganisationerne; Lejerbo, København,
Hovedstadens Almennyttige Boligselskab II, Samvirkende Boligselskaber, Boligforeningen 3B og
Postfunktionærernes Andelsboligforening sig til at gennemføre en styrket indsats i Valby/Vigerslev.
Initiativaftalen indeholder konkrete redskaber til en øget indsats i boligområderne samt konkrete
succeskriterier, der følges op på årligt. Den tidligere strategiaftales redskaber danner baggrund for den
konkrete anvendelse af redskaber og indsatser i denne aftale. Redskaberne er:
1.
2.
3.
4.
5.

Styrket kernedrift
Balanceret beboersammensætning
Beskæftigelse og uddannelse
Renovering, blandende funktioner og attraktive omgivelser
Områdernes kobling til resten af byen

Initiativaftalerne vil som hidtil omfatte den eller de særligt udsatte almene boligområder i det udsatte
byområde, men også andre relevante afdelinger, jf. nedenfor.
Initiativaftalen for Valby/Vigerslev omhandler følgende almene boligafdelinger:

Boligafdeling

Boligorganisation

Akacieparken
Lukretiavej

Lejerbo, København

Henriksgården

Hovedstadens Almennyttige Boligselskab II

Elleparken

Samvirkende Boligselskaber

Hornemanns Vænge

Postfunktionærernes Andelsboligforening

2

Folehaven

Boligforeningen 3B

Københavns Kommune og boligorganisationerne har igennem det sidste år udviklet initiativaftalen for
Valby/Vigerslev. Der er derfor en række initiativer i aftalen, som er opstartet i 2014.
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1. Styrket kernedrift

Med denne aftale forpligter aftaleparterne sig til at sætte fokus på et eller flere af følgende indsatsområder
i Valby/Vigerslev:
1. Ejendomsdrift
2. Styrket modtagerstrategi
3. Kommunal drift

1.1 Ejendomsdrift
Boligorganisationerne forpligter sig til at opgradere og styrke driften i Valby/Vigerslev, hvor der er behov
for det. For både ejendomsfunktionærer, boligsociale medarbejdere, beboerdemokrati og ledelse
indebærer det, at der arbejdes på at tænke nyt, helhedsorienteret og med fokus på effektivitet og service,
og det fordrer en målrettet kompetenceudvikling. Konkret indgås aftale om at igangsætte følgende
initiativer:
1. Boligorganisationerne sætter fokus på uddannelse og samarbejde mellem ejendomskontorer, den
boligsociale indsats og beboerdemokratiet. Konkret vil boligorganisationerne og kommunen styrke
den fælles kompetenceudvikling i form af temaarrangementer og seminarer for den boligsociale
indsats, beboerdemokrater og ansatte på ejendomskontorer med deltagelse af relevante aktører
til styrkelse af den fælles viden omkring specifikke emner som fx opsøgende lokale indsatser og
udsatte grupper.
2. Boligorganisationerne gennemfører en særlig analyse af afdelingernes driftsbudgetter, herunder
drifts- og vedligeholdelsesplaner samt langtidsbudget. Arbejdet foretages m.h.p. at identificere et
driftsmæssigt optimeringspotentiale, som kan skabe råderum for en positiv udvikling af
afdelingen.
Ansvarlig for indsats: Ad1-2) Lejerbo, København, Samvirkende Boligselskaber, Boligforeningen 3B,
Postfunktionærernes Andelsboligforening og kommunen.
Tidshorisont: Ad1) 2014-16. Ad2) 2014.
Forventes påbegyndt: Ad1-2) 2014-16.
Succeskriterier: Ad1-2) At der i afdelingerne Akacieparken, Lukretiavej, Folehaven og Hornemanns Vænge i
2014-16 gennemføres en budgetanalyse, samt at der laves en strategi for udmøntning af et evt.
driftsoptimeringspotentiale. Ad1-2) I forlængelse af den årlige budgetopfølgning i Elleparken udarbejdes, i
samarbejde med beboerdemokratiet, forslag til nye tiltag inden for rammerne af boligorganisationens
målsætningsprogram.

1.2 Styrket modtagerstrategi
En styrket kommunikation med beboerne kræver bl.a., at nye beboere hurtigt velintegreres i området, så
der ikke opstår uhensigtsmæssige adfærdsmønstre eller misforståelser om, hvad praksis i boligområderne
er. Der er i de udsatte boligområder behov for en særlig indsats for at sikre, at nye beboere hurtigt falder
til og bidrager til en positiv udvikling i området. Konkret indgås aftale om at igangsætte følgende
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initiativer:
1. Boligorganisationerne udarbejder med udgangspunkt i egne formulerede velkomststrategier en
styrket modtagestrategi for de udsatte boligafdelinger. Strategierne har bl.a. til formål at
forebygge sager omkring indeklima, affaldshåndtering og husordensager samt at øge deltagelsen i
beboerdemokratiet og trivslen blandt afdelingens beboere. Derudover skal strategien indeholde
redskaber, som skal sikre, at der bliver taget godt imod studerende, når de kommer ind med
huslejetilskud eller anden vej. Dette for at sikre, at de unge føler sig velkomne i afdelingerne og får
lyst til at blive og engagere sig.
Ansvarlig for indsats: Lejerbo, København, Samvirkende Boligselskaber, Boligforeningen 3B og
Postfunktionærernes Andelsboligforening.
Tidshorisont: 2014-16.
Forventes påbegyndt: 2014.
Succeskriterier: Den styrkede modtagerstrategi er udarbejdet og implementeret inden udgangen af 2016.

1.3 Kommunal drift
Københavns Kommune har et mål om, at den kommunale drift og de kommunale faciliteter i
Valby/Vigerslev som minimum skal have en kvalitet og kvantitet på højde med resten af byen (jf. Politik for
Udsatte Byområder). Konkret indgås aftale om at igangsætte følgende initiativer:
1. Udvikling af klubtilbuddene ift. børn og unge så tilbuddene i højere grad end i dag fremstår
attraktive for målgruppen. Ungdomsklubberne er organiseret i klubfællesskaber og udarbejder
klubfællesskabsplaner.
2. Styrkelse af samarbejdet mellem de kommunale forvaltninger i København der arbejder med 18+
området.
Ansvarlig for indsats: Ad1) Børne- og Ungdomsforvaltningen. Ad2) Københavns Kommune, Beskæftigelsesog Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Socialforvaltningen
har ansvaret for at følge op på myndighedssamarbejdet.
Tidshorisont: Ad1-2) 2014 og frem.
Forventes påbegyndt: Ad1-2) 2014.
Succeskriterier: Ad1) Klubberne udarbejder klubfællesskabsplaner ift. 4 overordnede målsætninger, og der
følges løbende op på de enkelte delaktiviteter i planerne. Ad2) Der igangsættes to nye metodeudviklende
midlertidige indsatser i København. Kommunen bruger disse erfaringer til at udvikle den matrikelløse 18+
indsats.
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2. Balanceret beboersammensætning

Med denne aftale forpligter aftaleparterne sig til at sætte fokus på et eller flere af følgende indsatsområder
i Valby/Vigerslev:
1. Fortrinsret til studerende fra nærområdets uddannelsesinstitutioner
2. Huslejetilskud til studerende

2.1 Fortrinsret til studerende fra nærområdets uddannelsesinstitutioner
Lejerbo, København, Boligforeningen 3B og Postfunktionærernes Andelsboligforening ønsker at give
studerende på de uddannelsesinstitutioner, der ligger inden for en radius på 2 km fra Valby/Vigerslev,
fortrinsret til de familieboliger i afdelingen, der udlejes efter fleksibel udlejning. Konkret indgås aftale om
at igangsætte følgende initiativer:
1. Teknik- og Miljøforvaltningen vil sammen med Socialforvaltningen indgå aftaler med hver enkelt
boligorganisation om fleksibel udlejning i perioden 2015 – 2018, hvori forslaget udmøntes konkret.
Det skal bl.a. fastlægges, hvilke uddannelsesinstitutioner i området der omfattes.
Indsatsen skal kobles med indsatsen vedr. huslejetilskud for at tiltrække unge studerende (jf.
punkt 2.2 nedenfor).
Ansvarlig for indsats: Lejerbo, København, Boligforeningen 3B, Postfunktionærernes Andelsboligforening
og Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Socialforvaltningen.
Tidshorisont: Aftalerne kan først endeligt indgås ultimo december 2014, når Kommunen og BL – Danmarks
Almene Boligers 1. kreds har indgået en ny udlejningsaftale, som fastlægger de fælles rammer for aftaler
om fleksibel udlejning i perioden 2015 - 2018.
Forventes påbegyndt: Aftalerne træder i kraft pr. 1. januar 2015 eller snarest herefter.
Succeskriterier: At antallet af udlejninger til unge studerende stiger ift. 2014.

2.2 Huslejetilskud til studerende
Kommunen har fået tilladelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til på forsøgsbasis at oprette en
pulje til brug for nedsættelse af huslejen i et antal små familieboliger i udsatte boligområder. Boligerne
forudsættes udlejet via fleksibel udlejning til unge under uddannelse. Tilskuddet skal være af en sådan
størrelse, at boligerne vurderes som økonomisk attraktive for de studerende. Tilskuddet gives over en 3årig periode startende i 2013 og med udfasning i 2015/16. Konkret indgås aftale om følgende initiativer:
1. Der oprettes en kommunal pulje til huslejetilskud til studerende i perioden 2013-2015/16.
Formålet er at tiltrække unge studerende til de udsatte boligområder. Indsatsen skal konkretiseres
ved udpegning af relevante boliger og kobles med indsatsen vedr. fortrinsret til studerende fra
nærområdets uddannelsesinstitutioner (jf. punkt 2.1 ovenfor). Forsøget er allerede igangsat i
afdelingerne Akacieparken, Bispeparken, Degnegården, Klokkergården, Kantorparken, Birkebo,
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Vestergårdsvej og Folehaven.
2. Boligorganisationerne forpligter sig til at overveje, hvilke afdelinger der er relevante ift. forsøget
og vil så søge kommunen.
Ansvarlig for indsats: Lejerbo, København, Samvirkende Boligselskaber, Boligforeningen 3B og
Postfunktionærernes Andelsboligforening.
Tidshorisont: Treårig forsøgsperiode 2013 -2015/16.
Forventes påbegyndt: 2014.
Succeskriterier: At antallet af udlejninger til unge studerende stiger ift. 2013.
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3. Beskæftigelse og uddannelse

Med denne aftale forpligter aftaleparterne sig til at sætte fokus på et eller flere af følgende indsatsområder
i Valby/Vigerslev:
1. Udvikling af iværksætteri, erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder
2. Sociale klausuler
3. Green teams

3.1 Udvikling af iværksætteri, erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder
For at fremme erhvervslivet i Valby/Vigerslev vil kommunen og Boligforeningen 3B arbejde for at
understøtte handelsliv og serviceerhverv. Konkret indgås aftale om at igangsætte følgende initiativer:
1. Der indledes et samarbejde mellem Boligforeningen 3B og Københavns Kommune om udnyttelse
af tomme erhvervslejemål i Folehaven.
Ansvarlig for indsatsen: Boligforeningen 3B, Københavns Kommune, Københavns Erhvervsservice og
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen.
Tidshorisont: 2014 og frem.
Forventes påbegyndt: 2014.
Succeskriterier: Der er undersøgt muligheder for forretningsmæssigt grundlag for erhverv i området.

3.2 Anvendelse af sociale aftaler i forbindelse med renoveringsprojekter
Københavns Kommune har besluttet en ungejobpakke, som bl.a. indeholder en model der sikrer, at private
virksomheder, der udfører arbejde for Københavns Kommune, beskæftiger praktikanter.
Ligeledes har Boligselskabernes Landsorganisation (BL) indgået en aftale med Dansk Byggeri (DB) omkring
anvendelsen af sociale aftaler m.h.p. at kunne tilbyde job, jobtræning eller praktik til beboerne i
forbindelse med større renoveringssager. Aftalen bygger på et frivillighedsprincip.
For at kunne skabe endnu bedre muligheder for at få beboerne i job, praktik, jobtræning eller lign. via
anvendelsen af sociale aftaler, indgås der konkret aftale om følgende initiativer:
1. Lejerbo, København, Hovedstadens Almennyttige Boligselskab II, Samvirkende Boligselskaber,
Boligforeningen 3B og Postfunktionærernes Andelsboligforening vil i perioden fra 2014-2020
anvende frivillige aftaler om praktik- og lærepladser (jf. aftale ml. BL og DB) i forbindelse med
indgåelse af aftaler om renoveringsprojekter.
2. Københavns Kommune har af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fået bevilget midler til at
udvikle en model for implementering af partnerskaber mellem DB og BL. Der ansættes en
koordinator i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
Ansvarlig for indsats: Ad1) Lejerbo, København, Hovedstadens Almennyttige Boligselskab II, Samvirkende
Boligselskaber, Boligforeningen 3B og Postfunktionærernes Andelsboligforening. Ad2) Københavns
Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
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Tidshorisont: Ad1) 2014-2020. Ad2) 2014-2016.
Forventes påbegyndt: Ad1-2) 2014.
Succeskriterier: Ad1-2) At der ved alle større renoveringsprojekter og lignende i boligafdelingerne indgår et
element af job/praktikpladser/jobtræningsstillinger, jf. Partnerskab om praktikpladser mv. i almene
boligornåder mellem mellem BL- Danmarks almene boliger og Dansk Byggeri.

3.3 Green Teams
For at sikre en positiv udvikling i byens udsatte boligområder, så flere beboere kommer i beskæftigelse, og
områderne fremstår indbydende og attraktive for beboerne, har Københavns Kommune udviklet såkaldte
”Green Team” pilotprojekter. Formålet er at give et løft til renholdet og skabe nye
beskæftigelsesmuligheder.
Renholdindsatserne skal desuden styrke samarbejdet mellem borgerne og de ansatte i området, sikre
renere omgivelser, større tryghed og trivsel og bidrage til ansvarsfølelse og et stærkere ejerskab til
nærområdet. I Valby/Vigerslev har Københavns Kommune allerede oprettet Green Team Akacieparken.
Ansvarlig for indsats: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Drift.
Tidshorisont: 2014 – ultimo 2015.
Forventes påbegyndt: Er igangsat.
Succeskriterier: Ad1) At der i 2015 arbejdes mod en lokal forankring af driftssamarbejdet hos de
eksisterende samarbejdsparter.

Fremskudt beskæftigelse
De særligt udsatte boligområder er bl.a. udpeget på baggrund af andelen af beboere med manglende
tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor en fælles udfordring for boligområdet at få flere beboere i
uddannelse og i beskæftigelse. Et redskab, som kan tages i brug for at styrke beskæftigelsesgraden i de
særligt udsatte boligområder, er en fremskudt beskæftigelsesindsats. Det skyldes, at der er flere
målgrupper i området, herunder udsatte unge og ufaglærte ledige, som har brug for yderligere støtte og
vejledning for at opnå selvforsørgelse.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har afsat 5 mil. kr. årligt i perioden 2012-15 til fremskudt
beskæftigelsesindsats i de særligt udsatte boligområder Akacieparken, Aldersrogade/Vognvænget,
Lundtoftegade, Mjølnerparken, Tingbjerg-Utterslevhuse og Urbanplanen. Det er målsætningen, at
beskæftigelsesgraden blandt beboerne i de udsatte byområder skal være på niveau med
københavnergennemsnittet. Det aftales nærmere med de enkelte boligorganisationer, hvordan den
fremskudte beskæftigelsesindsats indgår i områdets boligsociale helhedsplan.
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Der gøres opmærksom på, at samtlige ledige beboere i de særligt udsatte boligområder/udsatte
byområder er omfattet af Jobcenter Københavns bydækkende indsats. Fremskudt beskæftigelse
indebærer således en ekstra beskæftigelsesindsats.
Ansvarlig for indsats: Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
Tidshorisont: 2012-2015.
Forventes påbegyndt: Er påbegyndt.
Succeskriterier: At andelen af personer i beskæftigelse og under uddannelse stiger i perioden 2013-2016.
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4. Renovering, blandede funktioner og attraktive omgivelser

Med denne aftale forpligter aftaleparterne sig til at sætte fokus på et eller flere af følgende indsatsområder
i Valby/Vigerslev:
1.
2.
3.
4.

Fysiske helhedsplaner og forbedrede udearealer
TV-overvågning
Salg af hele blokke eller grunde
Nedrivning

4.1 Fysiske helhedsplaner og forbedrede udearealer
Parterne er enige om, at fremtidssikring af almene boliger er vigtig. En række almene boligafdelinger skal i
de kommende år fremtidssikres, bl.a. i forbindelse med fysiske helhedsplaner.
For at styrke Valby/Vigerslevs fysiske karakter kan der være behov for at analysere behovet for fysiske
helhedsplaner. For at styrke områdets konkurrencedygtighed er der tillige behov for at samarbejde om at
opgradere udearealerne i og omkring afdelingerne, så de fremstår attraktive og trygge. Konkret indgås
aftale om at igangsætte følgende initiativer:
1. Boligorganisationerne og Københavns Kommune er enige om at indgå i en tæt dialog om
fremtidssikringen af almene boliger. Fremtidssikringen skal bl.a. sikre et alsidigt boligudbud med
boliger til udsatte, studerende, børnefamilier og andre grupper, energirenovering samt
støjreduktion i støjramte boliger.
2. Lejerbo, København, Hovedstadens Almennyttige Boligselskab II, Samvirkende Boligselskaber,
Boligforeningen 3B og Postfunktionærernes Andelsboligforening forpligter sig til at orientere
kommunen om det forventede behov for fysiske renoveringer/helhedsplaner i Valby/Vigerslev
inden for de kommende 5 år.
3. Lejerbo, København, Hovedstadens Almennyttige Boligselskab II, Samvirkende Boligselskaber,
Boligforeningen 3B og Postfunktionærernes Andelsboligforening forpligter sig til at indgå i en
”tidlig dialogproces” med kommunen, hinanden og evt. nabo-afdelinger omkring udformningen af
evt. kommende fysiske helhedsplaner i Valby/Vigerslev i perioden 2014-2020. Den tidlige dialog
har bl.a. til formål at sikre forbedret brugsværdi af udearealerne, aktivering af kantzoner, bedre
legearealer og fællesfaciliteter, større tryghed og øgede bevægelsesmuligheder på de store
friarealer osv.
4. Boligforeningen 3B indgår i 2014 en dialog med Københavns Kommune om
udviklingsmulighederne i Folehaven i regi af arbejdet med en kommende skoleudvidelse og
Boligforeningen 3B’s arbejde med en fysisk helhedsplan, herunder blandt andet muligheder for
fortætning, ny udnyttelse af Folehavens fællesarealer og klubfaciliteter.
5. Københavns Kommune vil arbejde på udvikling af Kulbanevej-området i tæt samarbejde med
områdets øvrige aktører. Københavns Kommune og Hovedstadens Almennyttige Boligselskab II er
enige om i fællesskab at se på udviklingsmulighederne i området.
Ansvarlig for indsats: Ad1-3) Boligorganisationerne er ansvarlige for at oplyse kommunen om
renoveringsbehovet samt initiere en tidlig dialogproces med kommunen og hinanden, når de har modtaget
en tilbagemelding fra Landsbyggefonden. Ad 4) Boligforeningen 3B, Københavns Kommune, Børne- og
Ungeforvaltningen og Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Ad 5) Hovedstadens
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Almennyttige Boligselskab II og Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen.
Tidshorisont: Ad1-3) 2014-2020. Ad 4) 2014-2016. Ad 5) 2014-2020.
Forventes påbegyndt: Ad1-5) 2014 og frem.
Succeskriterier: Ad1-3) At kommende fysiske helhedsplaner i Valby/Vigerslev øger afdelingernes
konkurrenceevne bl.a. via en opgradering og aktivering af afdelingernes ude- og fællesarealer. Ad 4) At
udviklingsprojekterne samtænkes, og at der etableres et muligt fælles projekt. Ad 5) Der er udarbejdet en
samlet plan for området.

4.2 TV-overvågning
TV-overvågning opsættes efter konkrete vurderinger med henblik på at skabe øget tryghed ved bl.a. at
nedbringe tilfælde af hærværk samt handel med narkotika og chikane af forbipasserende. TVovervågningen supplerer boligorganisationens eksisterende TV-overvågning. Konkret indgås aftale om at
igangsætte følgende initiativer:
1. Lejerbo, København, Hovedstadens Almennyttige Boligselskab II, Samvirkende Boligselskaber,
Boligforeningen 3B og Postfunktionærernes Andelsboligforening vil i 2014/2015 ansøge
Københavns Kommunes TV-overvågningspulje, hvis der er behov for det.
Ansvarlig for indsats: Lejerbo, København, Hovedstadens Almennyttige Boligselskab II, Samvirkende
Boligselskaber, Boligforeningen 3B og Postfunktionærernes Andelsboligforening.
Tidshorisont: 2014/2015.
Forventes påbegyndt: 2014/2015.
Succeskriterier: At beboerne oplever færre tilfælde af hærværk og anden kriminalitet i området.

4.3 Salg af hele blokke eller grunde
Salg af almene boliger er et redskab der tilstræber, at ejerformerne i de udsatte boligområder blandes
således, at en bredere kreds af boligsøgende kan tiltrækkes til boligområdet. Konkret indgås aftale om at
igangsætte følgende initiativer:
1. Lejerbo, København, Postfunktionærernes Andelsboligforening og Københavns Kommune stiller
sig med denne aftale positive over for en drøftelse af salg af hele blokke eller grunde i afdelinger,
hvor det efter både kommunens og boligorganisationernes opfattelse kan få en positiv og
konstruktiv effekt på boligområderne.
Ansvarlig for indsats: Lejerbo, København og Postfunktionærernes Andelsboligforening er ansvarlige for
salg af ejendomme eller grunde. Kommunen medvirker i kraft af godkendelser mv.
Tidshorisont: Til og med udgangen af denne aftale i 2020.
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Forventes påbegyndt: 2014/2015.
Succeskriterier: At kommunen og boligorganisationerne i 2015 indgår drøftelser om salg af hele blokke
eller grunde i ovenstående afdelinger.

4.4 Nedrivning
Hovedparten af de københavnske boliger er i god stand, og i København er der brug for boligerne til at
imødekomme den høje befolkningstilvækst. Det kan dog være relevant at rive andre typer bygninger end
boliger ned, f.eks. tomme butikscentre eller skure, der er med til at skabe utryghed i boligområderne.
Nedrivning af disse vil også på sigt kunne give plads til andre typer af funktioner i boligområderne, som
f.eks. erhverv, attraktive udearealer mm.
Ansvarlig for indsats: Lejerbo, København, Samvirkende Boligselskaber, Boligforeningen 3B og
Postfunktionærernes Andelsboligforening er ansvarlige for nedrivningen. Kommunen medvirker i kraft af
godkendelse af nedrivning mv. Kommunen forpligter sig til at understøtte, at de nye arealer bliver anvendt
til nye typer funktioner i områderne.
Tidshorisont: Til og med udgangen af denne aftale i 2020.
Forventes påbegyndt: 2014/2015.
Succeskriterier: At kommunen og boligorganisationerne i 2014 indgår drøftelser om nedrivning og
anvendelse af de nye arealer.
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5. Områdets kobling til resten af byen

Med denne aftale forpligter aftaleparterne sig til at sætte fokus på et eller flere af følgende indsatsområder
i Valby/Vigerslev:
1. Infrastruktur

5.1 Infrastruktur
Som følge af boligforliget 2010 har Landsbyggefonden afsat en pulje på 150 mio. kr. årligt i perioden 20112016 (på landsplan) til investeringer på almen grund. Dette er et væsentligt redskab i arbejdet med at
styrke en positiv udvikling i Valby/Vigerslev, da massive investeringer vil skabe bedre sammenhæng
mellem boligområderne og den omkringliggende by. Boligorganisationerne og kommunen forpligter sig til
at samarbejde om at gennemføre infrastrukturprojekter i Valby/Vigerslev. Konkret indgås aftale om at
igangsætte følgende initiativer:
1. Lejerbo, København, Hovedstadens Almennyttige Boligselskab II, Samvirkende Boligselskaber,
Boligforeningen 3B, Postfunktionærernes Andelsboligforening indgår i 2014 en tæt dialog med
Københavns Kommune om etablering af bedre forbindelser mellem byområder.
2. I det omfang at boligafdelingerne i fremtiden kommer på ministeriets liste over udsatte
boligområder, kan de overveje at søge midler i Landsbyggefondens infrastrukturpulje til de dele af
projekterne, som ligger på deres matrikel.
3. Boligforeningen 3B indgår i 2014 en tæt dialog med Københavns Kommune om etablering af en
stiforbindelse gennem Folehaven, der skal sammenbinde områderne ved Grønttorvet, gennem
Folehaven, med de rekreative områder i Valby Idrætspark. Københavns Kommune arbejder for at
tilføre kommunale midler til projektet. Boligforeningen 3B arbejder for at tilføre midler til
finansiering af stiforbindelsen på egen matrikel.
4. Den kollektive trafik i Folehaven blev i april 2014 styrket ved en omlægning af buslinje 10, så
rejsetiden til indre by blev reduceret. Yderligere styrkes den kollektive trafik ved en opgradering af
linje 18 til A-bus (8A) i efteråret 2015. Med opgradering til A-bus får linjen flere afgange, og der
kommer nat-forbindelse til Valby St. (A-busser kører hele døgnet).
Ansvarlig for indsats: Ad1) Lejerbo, København, Hovedstadens Almennyttige Boligselskab II, Samvirkende
Boligselskaber, Boligforeningen 3B og Postfunktionærernes Andelsboligforening. Ad3) Boligforeningen 3B
og Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Ad4) Købehavns Kommune,
Økonomiforvaltningen.
Tidshorisont: Ad1-3) 2014-2020. Ad 4) 2015.
Forventes påbegyndt: Ad1-3)2014 og frem. Ad)4 foråret 2015.
Succeskriterier: Ad1) At der gennemføres minimum ét projekt, som sikrer en bedre kobling af
Valby/Vigerslev til den omkringliggende by og som åbner området for byens øvrige borgere. Ad3) At der
afsættes de relevante midler til stiforbindelsen. Ad4) Opgraderingen gennemføres som planlagt.
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6. Fremtidige fokusområder
Arbejde for at binde Valby sammen og skabe forbindelser over de store veje, således at man undgår, at
nogle bydele isoleres.
Initiativaftalen evalueres i forbindelse med styringsdialogen og eventuelle fremtidige fokusområder
drøftes.
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Partnerskabsaftale mellem Boligforeningen 3B, Boligforeningen Samvirkende Boligselskaber og Københavns Kommunes områdefornyelse i Folehavekvarteret
Udkast 1.2.2018

Indhold:
1. Formålet med et partnerskab
2. Partnerskabets opgaver og organisering
3. En fælles fortælling
4. Indsatser og projekter
5. Udfordringer og potentialer
6. Baggrund
7. Underskrifter

1. Formålet med et partnerskab
Formålet med partnerskabsaftalen er et alment/kommunalt fokus på området Valby/Vigerslev (Folehavekvarteret). Aftalen ligger dermed i forlængelse af Hovedaftalen 1
fra 2011 og den deri indgåede Initiativaftale (2014-2020) mellem boligorganisationerne
og Københavns kommune.
Ligesom Initiativaftalen er partnerskabsaftalen en vigtig del af implementeringen af Politik for udsatte byområder, hvor der på bydelsniveau sikres en sammenhæng mellem u dviklingen af det enkelte boligområde og den omkringliggende by.
Med partnerskabsaftalen forpligter Københavns Kommune og boligorganisationerne 3B
og Samvirkende Boligselskaber sig til at gennemføre en række projekter i Folehavekvarteret i og ved bebyggelserne Folehaven og Elleparken.
Partnerskabsaftalen indeholder en række indsatser og konkrete projekter, som parterne
vil samarbejde om. Aftalen er desuden knyttet til Initiativaftalens fem redskaber:
1. Styrket kernedrift
2. Balanceret beboersammensætning
3. Beskæftigelse og uddannelse
4. Renovering, blandede funktioner og attraktive omgivelser
5. Områdernes kobling til resten af byen

2. Partnerskabets opgaver og organisering
Partnerskabet har til opgave at koordinere og iværksætte en række fælles projekter med
henblik på at opnå synergi og merværdi. Projekterne stammer fra planer og indsatser i
og omkring kvarteret, som de tre parter allerede har beskrevet, herunder
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Områdefornyelsen Folehavekvarteret

Hovedaftale af 1. januar 2011 mellem BLs 1. kreds og Københavns Kommune: Fælles aftale mellem BL’s 1. k reds og Københavns Kommune om de særligt udsatte almene boligområder i København. I denne aftale indgår en række initiativaftaler om udsatte boligområder,
herunder Initiativaftale for Valby-Vigerslev.







Den fysiske helhedsplan i Folehaven
3Bs strategiplan for udvikling
Den fysiske helhedsplan i Elleparken
Den boligsociale helhedsplan i Folehaven
Tryghedspartnerskabet Valby / Vigerslev

Konkrete opgaver som partnerskabet koordinerer og igangsætter kan være:


Koordinering af projekter i forhold til fælles tidsplan
o Butikstorvet og butiksstriben
o

Klubben og Dyreren

o

Boldbanen



o Grønne uderum
Fælles fundraising af eksterne midler



Samfinansiering af fælles projekter



Planlægning og koordinering af borgerdialog



Koordinering af beslutningsprocesser i de ansvarlige styregrupper



Fælles udarbejdelse af rådgiverprogrammer

Derudover kan partnerskabet også komme med input til Københavns Kommunes udviklingsplan for området og bidrage til koordination med 3B’s strategiplan.
Bydelsbestyrelsen VVVK fungerer som følgegruppe for partnerskabet.
Den løbende fremdrift i partnerskabet varetages af et nyoprettet koordinationsforum.
Koordinationsforummet består af 1-2 projektledere fra hver part. Derudover deltager relevante fagpersoner efter indholdet af dagsordenen. Forummet mødes 6 -12 gange om
året og varetager partnerskabets opgaver.

3. En fælles fortælling
Partnerskabet bygger på en ny fælles fortælling om Folehavekvarteret, der handler om,
at kvarteret har potentiale til at blive til et attraktivt københavnsk kvarter med en række
særlige kvaliteter, som enten allerede findes, eller som kan udvikles i nær fremtid. Visionen for Folehavekvarteret er:
Folehavekvarterets åbne, grønne karakter og dets beliggenhed ved Harrestrup Å, Valby
Idrætspark og andre grønne områder giver nærhed til natur- og dyreliv og til gode og varierede muligheder for bevægelse både i fri luft samt i moderne indendørs idrætsfaciliteter.
Der er trygge og velfungerende overgange til og fra kvarteret, som gør det let for beb oerne at bruge fritids- og kulturtilbud i andre bydele. Samtidigt er kvarteret åbent for folk ,
der skyder genvej igennem kvarteret via nye stier.
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Kvarteret har attraktive, multifunktionelle og levende byrum der skaber sammenhæng,
orientering og grobund for kvarterets sociale liv. Byrummene er ramme om et rigt byliv,
der giver tryghed og lyst til at mødes, og som derved styrker kvarterets sociale netværk.
Og så er kvarteret rigt på gode, tidssvarende boliger med blandede eje former, som tiltrækker en mangfoldig beboergruppe. Kvarterets særlige kvaliteter og dets bredde i boligformer og mulighede, gør det attraktivt at bo i, uanset hvor i livet man er.

4. Indsatser og projekter
Med udgangspunkt i kvarterets egenart, identitet og potentialer, har partnerskabet identificeret nedenstående projekter inden for fire temaer, som partnerskabet vil arbejde for.
Realiseringen af projekterne vil som oftest kræve, at områdefornyelsens styregruppe og
boligforeningernes bestyrelser godkender dette. Partnerskabet vil derudover kunne
håndtere, modne og realisere andre projekter.
1. Indsats: Særlige steder
Projekter:
a. Udvikling af et levende byrum omkring de offentlige funktioner.
Københavns Kommune vil gennem en udviklingsplan arbejde for en nytænkning
og evt. omfordeling af kommunale matrikler og evt. 3B’s matrikler, så bygninger,
funktioner og åbne rum kan planlægges på ny med henblik på a t skabe et centralt
beliggende, aktivt og attraktivt byrum.
3B vil arbejde for at relevante matrikler og tilgrænsende bygninger samt åbne rum
tænkes ind i udviklingsplanen, og derved bidrager til det overordnede mål.
b. Udvikling af butiksmiljøet langs Folehaven
Københavns Kommune, 3B og Samvirkende Boligselskaber vil arbejde med en
plan for, hvordan butikkerne skal udvikles langs Folehaven, og i sammenhæng med
det centrale byrum.
Københavns Kommune og 3B vil samarbejde om at udvikle butikstorvet i sammenhæng med de andre butikker i kvarteret, herunder med dem der ejes og administreres af Samvirkende Boligselskaber, så det indgår meningsfuldt i en nytænkning af
Folehavekvarterets byrumshierarki og bidrager til kvarterets byliv.
2. Indsats: Gode og trygge forbindelser
Projekter:
c. Udvikling af bydelsforbindelsen
Københavns Kommune vil arbejde for at realisere en ny stiforbindelse, der forbinder Grønttorvet med Valby Idrætspark via Folehavekvarterets centrale byrum og via
en tunnelforbindelse under jernbanen mellem Gl. Køge Landevej og Valby Idrætspark.
3B og Samvirkende Boligselskaber vil arbejde for at realisere den mest optimale
forbindelse igennem deres matrikler.
d. Urtehaven som tryg og trafiksikker forbindelse
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Københavns Kommune og 3B vil samarbejde om en optimering af Urtehaven med
henblik på at skabe trygge trafikale forhold, en sikker skolevej og øget herlighedsværdi.
e. Kirsebærhaven som kvarterets hovedstrøg
Københavns Kommune og 3B vil samarbejde om en omlægning af Kirsebærhaven, så den understøtter kvarterets identitet og skaber en god sammenhæng i området. Vejen er udpeget i skybrudsplanerne som skybrudsvej.
3. Indsats: Sammen om kvarteret
Projekter:
f. Lokal identitet og kvarterets fortælling
Københavns Kommune, 3B og Samvirkende Boligselskaber vil samarbejde om
at udvikle og synliggøre de positive fortællinger om Folehavekvarteret med afsæt i
en fortælling om kvarterets særlige kvaliteter samt værdier som mangfoldighed, fo rskellighed, sameksistens og tolerance.
g. Tryghed
Meningsfulde fællesskaber opbygges via udvikling af aktiviteter i 3B’s boligsociale
helhedsplan og tryghedspartnerskabet mellem Københavns kommune, 3B og evt.
andre partnere. Disse aktiviteter skal skabe tryghed ved at skabe mere byliv på udvalgte steder i kvarteret.
h. Frivillighed
Københavns Kommune, 3B og Samvirkende Boligselskaber vil arbejde for at
koordinere de frivillige indsatser i området med henblik på at styrke de steder i kvarteret, der bliver indrettet til at invitere til socialt samvær og opbygning af fællesskabet.
4. indsats: Bedre boliger og uderum
Projekter:
i. Strategiplan for udvikling af 3B’s arealer
3B og Københavns Kommune vil samarbejde om 3Bs visioner for en langsigtet
strategiplan for afdelingen. Strategiplanen skal bl.a. sikre afdelingen attraktivitet for
mange forskellige beboergrupper og sikre variation i bebyggelse og boligformer ved
fx at undersøge mulighed for nybyggeri.
j. Udeliv og grønne byrum
Københavns Kommune, 3B og Samvirkende Boligselskaber vil samarbejde om
udvikling af de grønne arealer i bebyggelsen Folehaven ved at initiere et pilotprojekt,
hvor et lille antal grønne arealer indrettes på måder , der muliggør ændret brug samt
mere byliv. Pilotprojekterne har til formål at vise potentialerne ved at nytænke de
grønne arealer, og kan danne grundlag for en dialog om permanente ændringer på
et større antal grønne arealer. Dette arbejde skal ske i tæt relation til de to fysiske
helhedsplaner.

4

Samlet set vil projekterne give et løft af kvarteret og resultere i mere tryghed, bedre integration med den omliggende by, bedre adgang til grønne områder, bedre byrum, mere
byliv og overordnet set føre til større tilfredshed med at bo i kvarteret.
Det er målet at både samarbejdet med frivillige om projekterne samt projekternes resultater gradvist vil skabe en mere positiv fortælling om Folehavekvarteret, give et bedre
omdømme og få flere borgere til at søge mod bydelen.

5. Udfordringer og potentialer
Folehavekvarteret har i dag en række udfordringer i form af udbredt utryghed, slidte byrum, sociale problemer, isolation fra de omgivende bydele pga. store indfaldsveje med
tung trafik, samt en udbredt utilfredshed med at bo i kvarteret. Dette viser sig ved, at en
stor del af beboerne (38 %) ønsker at flytte væk2. Derudover har den lokale Kirsebær3

haven Skole en markant lav søgning .
Kvarteret er i risiko for at blive afskåret fra den positive udvikling, som ses i andre dele
af Valby Syd, fx på Grønttorvet og omkring Ny Ellebjerg station. Ved at sætte ind nu kan
Folehaven få et løft, der matcher udviklingen i nærliggende kvarterer, og genvinde sin
plads som et velintegreret kvarter i bydelen.
Heldigvis har Folehavekvarteret mange kvaliteter med store potentialer, som der kan
bygges videre på, især nærhed til grønne områder som Vigerslevparken med Harrestrup
Å, Valby Parken og Valby Idrætspark samt naturområderne ved Kalveboderne i Hvidovre.
Kvarterets bebyggelser er overvejende af god kvalitet, lave og med store områder udlagt
som grønne arealer med mange store træer. Det giver ro og fred, høj himmel og nærhed
til naturen. Blandingen af villaer, almene boliger og private udlejningsboliger g iver social
mangfoldighed, som der er et potentiale i at integrere bedre ved at investere i flere mødesteder i form af attraktive byrum, kulturtilbud og gode offentlige services , der har appel til alle kvarterets beboere på tværs af socioøkonomiske og etniske skel.

6. Baggrund
Københavns Kommune, Boligforeningen 3B og SAB investerer i de kommende år milliarder i at løfte området omkring indfaldsvejene Ellebjergvej og Folehaven. Investeringerne omfatter bl.a. Valby Idrætspark (370 mio.), Udvidelse af Harrestrup Å (57 mio. kr.)
samt gennemgribende renoveringer af boliger og optimering af klimaskærme, der vil løfte boligudbuddet og fremtidssikre bebyggelserne (1 mia.). Se investeringskort i figur 1.
2

Megafon-unders øgelse, foretaget sept. 2017 af Områdefornyelsen Folehavekvarteret .
Kirsebærhaven Skole søges af 40 % af børnene i skoledistriktet, mod et københavnerge nnemsnit på 60 %.
3

5

Derudover har Københavns Borgerrepræsentation givet yderligere 30 mio. til en områdefornyelse fra 2018-23 samt 4,8 mio. kr. til et tryghedspartnerskab fra 2018-21.
Den almene boligforening 3B råder over knap 12.000 boliger og udlejer ca. 1.000 boliger
samt 12 erhvervslejemål i Folehaven. 3B har en igangværende bolig social helhedsplan
i kvarteret, og planlægger derudover en fysisk helhedsplan fra 2019-30 med en investering på ca. 700 mio. kr.
3B ejer 20 % af det areal, og huse 48 % af beboerne der indgår i Områdefornyelsen Folehavekvarteret afgrænsning.
SAB ejer bl.a. bebyggelsen Elleparken, der også indgår i områdefornyelsens areal. Her
planlægges en fysisk helhedsplan i årene 2019-2030 med en investering på ca. 400
mio. kr., hovedsageligt målrettet boligforbedringer.
Da mange parter investere betydelige beløb i området nogenlunde samtidigt, giver det
mening at indgå et partnerskab mellem de almene boligorganisationer og Københavns
Kommune for at koordinere indsatser og opnå synergi mellem projekter.

7. Underskrifter
For Boligforeningen 3B

For Boligforeningen KAB

København
Dato:

København
Dato:

Steffen Morild
Formand for
organisationsbestyrelsen

John B. Sørensen
Formand for
organisationsbestyrelsen

Morten Boje
Administrerende Direktør

Lene Vennits
Kundechef

For Københavns Kommune
København
Dato:

Lone Byskov
Vicedirektør i Byens Fysik

6

Teknik og Miljøforvaltningen
Investeringskort (figur 1)
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Hvem skal vi kende, spørge, vide mere om? I lokalområdet, i bydelen, i forvaltningen, i den almene boligorganisation?
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KOMMUNALE + ALMENE INTERESSER
UDVIKLINGSPLANEN
RUMMER:
SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN
Kirsebærhaven Plejehjem er bygget i 1984 med 78 enkeltværelser og fælles spise- og
opholdsfaciliteter. Der er 26 boliger på hver af de tre etager. I sommeren 2019 flytter
beboerne fra Kirsebærhavens plejecenter til det moderne plejecenter, der åbnes på
Vigerslev Alle 169. Herefter skal plejehjemmet rives ned og genopbygges, så det
fremover rummer 60-80 tidssvarende 2-rums plejeboliger med tilhørende servicearealer.
BØRNE- OG UNGEFORVALTNINGEN
Som følge af et stigende indbyggertal i Valby er der behov for 64 nye
daginstitutionsgrupper og én skole. Folehavekvarteret skal rumme 10 nye
daginstitutionsgrupper, hvilket svarer til ca. 100 nye børn. Udover behovet for at bygge
en folkeskole på Torveporten, er det et ønske, at de nye beboere på Grønttorvet er med
til at skabe en mere varieret brugergruppe i de eksisterende institutioner og skoler.
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN
Kulturtilbud til de nye Valbybeboere på Grønttorvet kan medføre en fornyelse af de
kommunale bygninger samt faciliteter i Valby Idrætspark og på Vigerslev Bibliotek.
ØKONOMIFORVALTNINGEN
Nye kommunale bygninger skal i dag opføres multifunktionelle, så flere borgere mødes
på tværs af baggrund og interesser. Det skaber positive effekter i kvarterne og en social
mobilitet, der kan øge sammenhængskraften og det lokale fællesskab.
SOCIALFORVALTNINGEN
Der er fremtidige behov for flere botilbudspladser til borgere med handicap.
Funktionerne kan samtænkes i samme bygning som plejecenteret eller andre steder i
kvarteret.
TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
Den kommende skybrudssikring kan styrke kvarterets grønne træk og bidrage til øget
tryghed og et mere rekreativt byliv. Det giver stærke forbindelser og mulighed for at
koble kvarteret til resten af Valby. Der etableres en ny plads, der skal samle beboere på
tværs af alder og boligform.

DEN ALMENE BOLIGFORENING 3B
Den alemene boligforening Folehaven råder over utrygge og umoderne arealer som blandt andet Boldbanen
ved Plejecenteret Kirsebærhaven og Butikstorvet ved
Vinhaven/Frugthaven. Begge arealer bliver en del af en
fysisk helhedsplan, når 3B ansøger Landsbyggefonden.

ORGANISERING
Faglighed

Rammerne

Lokal viden

GODKENDT IGANGSÆTTELSE AF
PLANKREDSEN
STYREGRUPPEN

VURDERINGSKOMMITÉ

• Den tværkommunale styregruppe v.
Esben Haarder Paludan

STYREGRUPPEN
OMRÅDEFORNYELSE
FOLEHAVEKVARTERET

RÅDGIVER

PROJEKTGRUPPE

FAGLIGE
RESSOURCEPERSONER

• ØKF
• SUF
• BUF
• KFF
• TMF
• SOF
• 3B

PROJEKTLEDER
ARKITEKT el.lign,
-Program, udbud,
parallel opdrag

PROJEKTLEDER
Ditte Bertolt Døssing, OMF Folehavekvarteret, CNA
- udvikling, program
og borgerindragelse

LOKAL ARBEJDSGRUPPE
interesserede borgere og aktører

evt. LOKALE
RESSOURCEPERSONER

DIALOG med andre bruger-

grupper; studerende, børneinst.
erhvervsvirks. mm.
Ansvarlig for at kvalitetssikre projektets faglige indhold og beslutninger
oft. lovgivning og retningslinjer

EKSTERNE FAGPERSONER

Ansvarlig for beslutninger om rammerne for
projektet og at projektet udføres i overensstemmelse med de overordnede krav, den
afsatte økonomi og indenfor tidsplanen

Ansvarlig for at projektet lever op til
de lokale behov og ønsker

PRIMÆR / SEKUNDÆR PROJEKTOMRÅDE
PRIMÆRE PROJEKTER
1: SUF Nyt Plejecenter
2: SOF Nye faciliteter
3: BUF Nye daginstitutioner
4: BUF Nye folkeskole
5: TMF Områdefornyelse
6: TMF Skybrudssikring
7: 3B Boldbane
8: 3B Butikstorvet
9: BUF KKFO Rumraketten

1: SUF Nyt Plejecenter
180-200 mio. kr.
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13
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SEKUNDÆRE PROJEKTER
10: BUF Nye Specialskolespor
11: 3B Fysisk Helhedsplan
12: SAB Fysisk Helhedsplan
13: TMF Skybrudssikring
14: KFF Valby Idrætspark
15: BUF Madproduktion

4

15

9: BUF KKFO Rumraketten
32-35 mio. kr.

I alt 212-235 mio. kr.

14
13

Valby
Idrætspark

OVERSIGTSKORT OVER UDVIKLINGSPROJEKTER I KVARTERET
Dette kort viser de forskellige forvaltningers udviklingsprojekter i kvarteret
og det primære og sekundære område, der arbejdes med i udviklingsplanen.

TIDSPLAN FOR PROJEKTER I VALBY SYD
1

PRIMÆRE PROJEKTER

2017

2018

2019

NYT PLEJECENTER KIRSEBÆRHAVEN

Lokalplan

180-200 mio. kr. - besluttet i moderniseringsplan

2

NYE DAGINSTITUTIONER I VALBY SYD

3

NYE FACILITETER TIL SOCIALFORVALTNINGEN

4

NY SKOLE, TORVEPORTEN

5

OMRÅDEFORNYELSE FOLEHAVEN

6

SKYBRUDSSIKRING, KIRSEBÆRHAVEN

7

BOLDBANEN, FRUGTHAVEN 11, 3B

8

BUTIKSTORVET, VINHAVEN 16/FOLEHAVEN

9

NY KKFO, RUMRAKETTEN

31,5 mio. kr. - ej besluttet

2020
Opføres

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Færdig

Kapacitetsberegning Første 6 grupper etableres i Folehaven

Færdig 2030

xx mio. kr.

Dialog

xx mio. kr.

30 mio. kr. - besluttes 19. april på BR

Kvarterplan

Udførsel
Opføres

Færdig

Dialog

Finansiering gennem helhedsplanen 2019

32-35 mio. kr. dispositions forslag til godkendelse

Færdig

Afsluttes

33 mio. kr. - ej besluttet

Finansiering gennem helhedsplanen 2019

Opføres

Midlertidighed

Dialog

Dispositionsforslag Opføres Færdig

SEKUNDÆRE PROJEKTER
NYE SPECIALSKOLESPOR

Opføres

11

FYSISK HELHEDSPLAN 3B FOLEHAVEN

Ansøges LBF

Opføres

Færdig 2030

12

FYSISK HELHEDSPLAN KAB ELLEPARKEN

Ansøges LBF

Opføres

Færdig 2030

13

SKYBRUDSSIKRING, GL. KØGE LANDEVEJ

14

UDVIKLING AF VALBY IDRÆTSPARK

15

OPFØRSEL AF BUFS MAD PRODUKTION

10

Planlægges
XX mio. kr. Planlægningsmidler 1-2 mio. overførselssag 17/18
700 mio. kr. - ansøgning 2019

400 mio. kr. - ansøgning 2019

Færdig

Opføres

og Retortvej 43 mio. kr. - ej besluttet
MÅL: 370 mio. kr. - ej besluttet

Planlægningsmidler afventer overførselssag

Vision
Planlægges

Færdig

Budget
Ny grund købt

Opføres

Færdig

MILEPÆLE FOR UDVIKLINGSPLAN VALBY SYD 2018-2020
FEB

Styregruppe

Forberedelse og analyse
Opstart af
Forundersøgelse og
projektgruppe og
registeringer i området arbejdsgruppe

MAR Programskrivning
Informationsmøder
og åben workshop

Egenartsanalyse
og fagligt input

JUNI

Parallelopdrag
Opdrag udarbejdes

T
K
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Projektområde og
opgave præciseres

Progr

am

Programmet udvikles i dialog
med projektgruppen, ressourcepersoner og lokalområdet
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d
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kv
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ynd

ring

kte
roje

N

NGSPL A

UDVIKLI

2019 Lokalplan 2020 Anlæg

ØKONOMI FOR UDVIKLINGSPLANEN
SAMLET SUM: 1.15 MIO.
ØKF: 200.000,SUF: 200.000,BUF: 200.000,KFF: 200.000,TMF: 200.000,SOF: 50.000,3B: 100.000,- (afventer
godkendelse 15/4)

Fase 1 FEBRUAR 2018 FORBEREDELSE OG ANALYSE
• TMF aflønner projektledelse
Fase 2 MARTS-JUNI 2018 PROGRAMSKRIVNING
• Projektledelse/konsulent svarende til 100.000,		
Fase 3 JUNI 2018 PARALLELOPDRAG
• Rådgivere svarende til 700.000,• Projektledelse/konsulentrådgivning 100.000,Fase 4 OKTOBER 2018
• Vurderingskommité afgør bedste forslag
• Projektledelse/konsulent svarende til 100.000,Fase 5 NOVEMBER 2018 SKITSERING
• Rådgivere svarende til 100.000,• Projektledelse svarende til 50.000,		
Fase 6 JULI 2019 LOKALPLAN
• Evt. begyndende projektering af Plejecenter
Fase 7 2019-2020 EFTERBEARBEJDNING
• Igangsættelse af øvrige projekter afledt af udviklingsplanen

FORDELING
AF
ØKONOMI
OG
OPGAVER
Periode marts 2018 - juni 2019
Periode marts 2018 - juni 2019
Udgifter i alt:

Udgifter og ydelser:

Projektledelse/Konsulent		 350.000,Rådgivere (paralletopdrag)		
700.000,Rådgivere (opfølgning)		
100.000,-

Projektledelse og kommunikation		
Konsulent Line og Nils				
Rådgivere (paralletopdrag)				
marts april

maj

juni

To-do:
Den tværkommunale Styregruppe Esben Haarder Paludan
• Mødemateriale - beslutningsgrundlag		
Arbejdende Projektgruppe v. Ditte
• Egenartsanalyse									
• Aktørkort
• Visionsarbejde
Områdefornyelsens styregruppe v. Ditte
• lokale behov									
• orientering
Lokal arbejdsgruppe
• lokale behov									
• kommunikation
Bydelsbestyrelsen VVVK - Valby (mulighed)
• opbakning									
• vigtige strategiske overvejelser
Program
Følge paralletopdraget
Konkurrence opdrag
Vurderingskommité

aug

sep

okto nov

Kr. 65.000,Kr. 285.000,Kr. 700.000,- + 100.000
dec

jan

feb

mart

april

maj

MILLIARD INVESTERING I VALBY SYD
FL Smidth-grunden
Områdefornyelsen
Kulbanekvarteret
30 mio. kr.

Grønttorvet
5 mia. kr.
Forsinkelsesvej,
Retortvej
15 mio. kr.
Genopretning af
Folehaven
30 mio. kr.

Ny Ellebjerg
Metro
1,7 mia. kr.

Ny cykelbro
42 mio. kr.
KAB Helhedsplan
400 mio. kr.
Skybrudsvej,
Vigerslevvej
17 mio. kr.
Skybrudsvej,
Kirsebærhaven
33 mio. kr.
Genopretning af
Harrestrup Å
57 mio. kr.

ANDRE INVESTERINGER:
Tryghedspartnerskab
4,8 mio. kr.
SURF Valby
20 mio. kr.

3B Helhedsplan
700 mio. kr.
Nyt plejecenter
200 mio. kr.

Skybrudsvej,
Gl. Køge Landevej
33 mio. kr.

KORT: EJERFORHOLD MATRIKLER
Københavns
Kommune

KAB

3B

Selvejende
Institution

SUF
TMF
Selvejende
Institution

Kirken
BUF

KFF

BUF
(lejer)
3B

BUF

3B

KORT: STEDER DER ER GODE ELLER EJ
FOLEHAVEN
(vejen)

KRYDSET MELLEM
FOLEHAVEN OG
VIGERSLEVVEJ

KRYDSET MELLEM
RETORTVEJ OG
FOLEHAVEN OG
BUTIKSLIVET OMKRING

BUTIKSTORVET

KRYDSET MELLEM
VINHAVEN OG
FRUGTHAVEN

BYGGEREN

KIRKEN

EN

V
EHA
URT

KRYDSET MELLEM
FOLEHAVEN OG
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PUNKT 13
Indstilling – Sundholmsvej - Totalentreprisekonkurrence (B)
FORTROLIG

PUNKT 14
Indstilling – Valby-ejendommene - Afklaring af fysisk helhedsplan (B)

Valby-ejendommene - Afklaring af fysisk helhedsplan (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 5. april 2018
- Byggeudvalget den 20. marts 2018
- 22. marts 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af udgifter til forundersøgelser i forbindelse med afklaring af fysisk helhedsplan for afdeling Valby-ejendommene samt forbrug ved udarbejdelse af demonstrationsprojekt omfattende afdelingens blok 4.

Beslutningspunkter
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der afsættes yderligere 400.000 kr. fra dispositionsfonden til gennemførelse af forundersøgelser og analyse til afklaring af om der skal udarbejdes en fysisk helhedsplan for hele
afdelingen Valby-ejendommene. Såfremt helhedsplanen efterfølgende realiseres, bliver
omkostningerne dækket af byggesagen.

2.

at der afsættes 1.520.000 kr. fra dispositionsfonden til finansiering af det tidligere forbrug i
forbindelse med udarbejdelse af demonstrationsprojekt for Valby-ejendommenes blok 4.
Omkostningerne vil blive dækket af byggesagen, såfremt en helhedsplan for hele afdelingen efterfølgende realiseres.

Problemstilling
Fysisk helhedsplan for hele afdelingen
Administrationen har i perioden 2003-2013 arbejdet på en foreløbig fysisk helhedsplan for afdeling
6062 Valby-ejendommene, som efter aftale med Landsbyggefonden (LBF) skulle være et demonstrationsprojekt, hvor én af afdelingens fem blokke skulle gennemrenoveres (blok 4). Projektet, der
blandt andet bestod af lejlighedssammenlægninger og udnyttelse af tagrummet, blev imidlertid for
dyrt. På trods af flere revisioner lykkedes det ikke at finde besparelser nok, til at budgettet kunne
godkendes af LBF, og projektet blev derfor ikke gennemført.
Det har været afdelingens og administrationens ønske, at man i det videre arbejde med en fysisk
helhedsplan så på afdelingen som en helhed, da hele afdelingen har et større renoveringsefterslæb.
Blandt andet derfor blev afdelingen af organisationsbestyrelsen den 19. februar 2015 udpeget som
én af 3B’s særlige fokusafdelinger, og der blev udarbejdet en handleplan for afdelingen.

Herefter blev der på organisationsbestyrelsesmødet den 16. september 2016 afsat 300.000 kr. til
igangsætning af forundersøgelser til en fysisk helhedsplan for hele afdelingen.
Medio 2017 påbegyndte administrationen arbejdet med forundersøgelser for alle 3B’s fokusafdelinger og gik videre med afklaring af renoveringsbehovet for afdelingen, herunder afklaring om afdelingens behov og muligheder for en helhedsplan med støtte fra LBF. Som en del af afklaringen
har det vist sig nødvendigt med udarbejdelse af eksterne byggetekniske forundersøgelser.
Forbrug i forbindelse med demonstrationsprojekt for blok 4
Den daværende KSB’s organisationsbestyrelse godkendte den 30. maj 2007, at der skulle afsættes 1 mio. kr. fra arbejdskapitalen til udarbejdelse af demonstrationsprojektet for blok 4 frem til
skema A med krav om, at udgifterne blev en del af byggesagen, såfremt projektet blev gennemført.
Der er i forbindelse med afklaringen af demonstrationsprojektet afholdt udgifter til rådgiverhonorar,
byggesagshonorar, renter mv. for 1,39 mio. kr. hvilket overskrider bevillingen. Udgifterne er midlertidigt afholdt på afdelingens mellemregningskonto, hvilket betyder, at der påløber udgifter på 2030.000 kr. årligt i renter.

Løsning
Fysisk helhedsplan for hele afdelingen
Det er i dialog med LBF blevet besluttet, at 3B fremadrettet kan fortsætte afklaringen af den fysiske
helhedsplan for hele afdelingen, som en revision af det tidligere indsendte demonstrationsprojekt
vedrørende blok 4. Det betyder, at afdelingen fortsat ligger ’i kø’ til sagsbehandling hos LBF, men
nu for hele afdelingen. LBF skønner, at afdelingen kan forvente tilsagn i 2021 eller senere.
Der er samtidig opstartet arbejde med en almindelig (ustøttet) renoveringssag vedrørende udskiftning af el- og vandinstallationer. Det skyldes at disse arbejder ikke kan afvente udarbejdelse af en
fysisk helhedsplan, da de er så nedslidte, at de skal udskiftes inden. Samtidig vurderer administrationen, at arbejderne ikke kan opnå renoveringsstøtte hos LBF, da der er tale om vedligeholdelsesarbejder.
Administrationen har indhentet tilbud på udarbejdelse af eksterne byggetekniske forundersøgelser,
der skal bruges til afklaring af den fysiske helhedsplan. Forundersøgelserne kan samtidig danne
baggrund for en eventuelt kommende helhedsplan, da de opfylder LBF’s krav til byggeteknisk dokumentation.
Udarbejdelsen af de nødvendige forundersøgelser og afklaring af helhedsplanens omfang kan ikke
afholdes inden for det af organisationsbestyrelsen afsatte beløb på 300.000 kr. Administrationen
indstiller derfor, at der afsættes yderligere 400.000 kr. fra dispositionsfonden til udførelse af eksterne byggetekniske forundersøgelser, rådgiverhonorar og 3B-timer.

Forbrug i forbindelse med demonstrationsprojekt for blok 4
Bevillingen fra KSB’s organisationsbestyrelse i 2007 var på 1 mio. kr. fra arbejdskapitalen.
Demonstrationsprojektet blev sat i bero i 2013 og frem til den 31. december 2013 er der afholdt
udgifter for 1,29 mio. kr. på sagen. Hertil kommer løbende renteudgifter frem til 31. december 2017
på 98.000 kr.
En eventuel flytning af udgifterne til en ny byggesag (fysisk helhedsplan) kan ske, når byggesagen
har fået et godkendt skema A, hvilket forventes ultimo 2021. Der må derfor regnes med løbende
renteudgifter frem til ultimo 2021 estimeret til 128.000 kr. De samlede forbrug på sagen pr. 31. december 2021 forventes dermed at være på 1,52 mio. kr.
På grund af 3B’s ændrede forretningsgang for anvendelse af arbejdskapital, dispositionsfond og
trækningsret, som blev vedtaget af organisationsbestyrelsesmødet den 12. december 2015, skal
arbejdskapitalen som udgangspunkt udelukkende anvendes til finansiering af udviklingsprojekter i
organisationen samt alene til udviklingselementer i boligafdelingerne.
Administrationen indstiller derfor, at der bevilliges et beløb svarende til 1.52 mio. kr. fra dispositionsfonden til finansiering af forbrug i forbindelse med demonstrationsprojektet Blok 4, herunder
kommende renteudgifter. Såfremt den fysiske helhedsplan efterfølgende gennemføres, indgår de
samlede udgifter for både demonstrationsprojekt og afklaring af foreløbig helhedsplan for hele afdelingen i byggesagen.
Hvis afklaringsprocessen viser, at der er behov og mulighed for en fysisk helhedsplan, og afdelingsbestyrelsen og afdelingen beslutter at gå videre med dette, vil organisationsbestyrelsen blive
forelagt en separat indstilling om udarbejdelse og finansiering af en foreløbig fysisk helhedsplan
frem til skema A.
Administrationen har senest afholdt møde med afdelingsbestyrelsen den 13. februar 2018, hvor
afklaringen af afdelingens renoveringsbehov blev drøftet. Afdelingsbestyrelsen godkendte, at administrationen igangsætter udarbejdelse af eksterne tilstandsrapporter samt processen for den
videre drøftelse med afdelingen om, hvordan den kommende renovering skal gribes an.

Økonomi
Budgettet for afklaring i forhold til omfang af en kommende fysisk helhedsplan er fordelt således
(inkl. moms):

Eksterne byggetekniske forundersøgelser, herunder:
- Tilstandsrapport (166.000 kr.)
- Miljøscreening (92.000 kr.)
- Bygningsarvsscreening (25.000 kr.)

283.000 kr.

Øvrig rådgivning (totaløkonomisk analyse, evt. advokat mv.)
3B-timer
Uforudseelige udgifter
I alt
Organisationsbestyrelsen bevilling den 16. september 2016
Resterende bevillingsbehov

100.000 kr.
250.000 kr.
67.000 kr.
700.000 kr.
300.000 kr.
400.000 kr.

Budgettet i forbindelse med demonstrationsprojektet (blok 4) er fordelt på følgende (inkl. moms):
Forbrug frem til den 31.12.2013*
Renteudgifter fra 31.12.2013 frem til 31.12.2017
Forventede renteudgifter fra d.d. frem til forventet skema A, ultimo 2021
Samlet beløb

1.294.000 kr.
98.000 kr.
128.000 kr.
1.520.000 kr.

* Der er ikke blevet forbrugt midler på sagen siden 2013, hvor det blev vurderet at demonstrationsprojektet på blok 4 ikke
kunne gennemføres.

Såfremt indstillingen godkendes, vil der samlet være afsat 2,22 mio. kr. til at dække tidligere forbrug samt til afklaring af, hvorvidt der skal udarbejdes en foreløbig fysisk helhedsplan med henblik
på at søge renoveringsstøtte fra LBF. Hvis den fysiske helhedsplan efterfølgende gennemføres,
indgår udgifterne i byggesagen.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil forundersøgelserne blive igangsat i løbet
af foråret 2018.
Samtidig vil administrationen arbejde videre med den indledende afklaring af en eventuel fysisk
helhedsplan for afdelingen.
Når de eksterne tilstandsrapporter er udarbejdet, vil administrationen i dialog med afdelingen tage
stilling til, hvordan renoveringen af afdelingen skal gribes an. Såfremt resultatet af tilstandsrapporterne og drøftelse med afdelingsbestyrelsen lægger op til at arbejde videre med en helhedsplan i
LBF-regi, vil dette blive indstillet til organisationsbestyrelsen. Det forventes afklaret ultimo 2018.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

PUNKT 15
Indstilling – Toftegård – Forundersøgelser til fysisk helhedsplan (B)

Toftegård – Forundersøgelser til fysisk helhedsplan (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 5. april 2018
- Byggeudvalget den 20. marts 2018
- 23. marts 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af udgifter til gennemførelse af forundersøgelser i forbindelse med afklaring af helhedsplan for afdeling Toftegård.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der afsættes yderligere 500.000 kr. fra dispositionsfonden til forundersøgelser i forbindelse med afklaring af helhedsplan for afdeling Toftegård. Såfremt undersøgelserne fører til
en helhedsplan og/eller en almindelig renoveringssag, bliver omkostningerne dækket af
byggesagen.

Problemstilling
Afdeling 1011 Toftegård blev af organisationsbestyrelsen den 19. februar 2015 udpeget som én af
3B’s særlige fokusafdelinger. I den forbindelse blev der udarbejdet en handleplan for afdelingen,
hvorefter der på organisationsbestyrelsesmødet den 16. september 2016 blev afsat 300.000 kr. til
igangsætning af forundersøgelser til en fysisk helhedsplan for hele afdelingen.
Ultimo 2017 påbegyndte administrationen arbejdet med forundersøgelser og afklaring af renoveringsbehovet for afdelingen. Til denne afklaring og den videre afklaring om afdelingens behov og
muligheder for en fysisk helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden (LBF) er det nødvendigt
med udarbejdelse af eksterne byggetekniske forundersøgelser.

Løsning
Gennemførelsen af eksterne byggetekniske forundersøgelser i afdeling Toftegård har vist sig langt
mere omfattende end forudsat og kan ikke holdes inden for de allerede afsatte 300.000 kr. Derfor
vurderer administrationen, at der skal afsættes yderligere 500.000 kr. Såfremt undersøgelserne
fører til en fysisk helhedsplan og/eller en almindelig renoveringssag, bliver omkostningerne dækket
af byggesagen.
Administrationen har som led i den generelle afklaring af Toftegårds renoveringsbehov allerede
igangsat tilbudsindhentning på udarbejdelse af en tilstandsrapport for afdelingens kulkældre og
varmecentraler pga. synlige fugtskader, der formodentlig skyldes forhøjet grundvand i området.
1

Administrationen og driften har vurderet, at det er nødvendigt med en hurtig afklaring af kulkældrenes tilstand med henblik på at få etableret eventuelle midlertidige afværgeforanstaltninger, hvis det
findes nødvendigt.
Administrationen har afholdt møde med afdelingsbestyrelsen den 28. februar 2018, hvor afklaringen af afdelingens renoveringsbehov blev drøftet. Afdelingsbestyrelsen godkendte, at administrationen igangsætter udarbejdelse af eksterne byggetekniske undersøgelser, som skal ligge til grund
for en videre drøftelse med afdelingen om, hvordan den kommende renovering skal gribes an.

Økonomi
Til udarbejdelse af eksterne byggetekniske forundersøgelser samt intern afklaring af afdelingens
muligheder og behov for en fysisk helhedsplan skal der afsættes yderligere 500.000 kr. fra dispositionsfonden. Omkostningerne vurderes fordelt som følger:
Eksterne byggetekniske forundersøgelser, herunder:
- Tilstandsrapport for kulkældre og varmecentraler (ca. 80.000 kr.)
- Tilstandsrapport for hele afdelingen (ca. 240.000 kr.)
- Miljøscreening inkl. laboratorieanalyser (ca. 125.000 kr.)

445.000 kr.

Øvrig rådgivning (totaløkonomisk analyse, evt. advokat mv.)
3B-timer
Uforudseelige udgifter
I alt
Organisationsbestyrelsens bevilling den 16. september 2016
Resterende bevillingsbehov

100.000 kr.
200.000 kr.
55.000 kr.
800.000 kr.
300.000 kr.
500.000 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil forundersøgelserne blive igangsat i løbet
af foråret 2018.
Når de eksterne tilstandsrapporter er udarbejdet, vil administrationen i dialog med afdelingen tage
stilling til hvordan renoveringen af afdelingen skal gribes an. Såfremt resultatet af tilstandsrapporterne og drøftelse med afdelingsbestyrelsen lægger op til at arbejde videre mod en helhedsplan i
LBF-regi, vil dette blive indstillet til organisationsbestyrelsen.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2

Byggeudvalget skal ifølge den nye proces for fysiske helhedsplaner, igen behandle sagen før der
eventuelt udarbejdes en foreløbig helhedsplan.
Administrationen skal undersøge, hvad der er gjort i forhold til at afdække om Herlev Kommune
har et ansvarsforhold i forhold til den forøgede vandstand på grund af lukning af to drikkevandsboringer i området. I den forbindelse skal der tages stilling til, hvorvidt det kan være relevant at få en
advokat til at vurdere sagen.
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PUNKT 16
Indstilling – Ledelsesinformation – Årsrapport 2017 (O)

Ledelsesinformation – Årsrapport 2017 (O)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 5. april 2018
- 23. marts 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal forelægges Ledelsesinformation – Årsrapport 2017.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at Ledelsesinformation – årsrapport 2017 tages til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal orienteres om udviklingen på relevante nøgletal i 3B.

Løsning
Administrationen har udarbejdet ’Ledelsesinformation – Årsrapport 2017 (bilag 1).
Ledelsesinformationsrapporten giver et overblik over udviklingen på relevante nøgletal for 3B’s
virke i 2017 sammenlignet med de to foregående år. Der er særligt fokus på nøgletal, der illustrerer
en eventuel udvikling på kritiske faktorer – fx tomgang, antal rykkere, udsættelser mv.
Opfølgning på byggesager er en ny fast rapportering, som er medtaget i denne rapport. I 2017 blev
73 pct. af 3B’s byggesager afsluttet rettidigt. 77 pct. blev afsluttet inden for budget, mens 13 pct.
havde en overskridelse på under 10 pct. Det er et centralt fokuspunkt for 3B, at byggeregnskaber
afsluttes rettidigt og inden for budget. Udviklingen følges tæt og rapporteringen til organisationsbestyrelsen fortsætter i de kommende kvartalsrapporter.
Dispositionsfonden
Den aktuelle prognose viser, at dispositionsfondens disponible del ved årets afslutning var steget
til 26,4 mio. kr. fra 17,3 mio. kr. i 2016. Det er en markant forbedring i forhold til tidligere prognoser.
Den disponible del forventes dog at falde i 2018 – primært som følge af udgifter til korrektion af
rentesikring på baggrund af Landsbyggefondens genberegninger (en række af disse korrektioner
er udskudt fra 2017 til 2018).
Med de givne forudsætninger forventes den disponible del af dispositionsfonden at blive negativ i
2019 og forblive det frem til ca. 2040. Denne udvikling forventes dog korrigeret, da der kun er indregnet forhøjede indskud fra afdelingerne i 2017 og 2018 (som Landsbyggefonden tager stilling til

1

år for år), og da der ikke er indregnet aftrapning af ydelsesstøtten i ældre renoveringssager, jf. nedenfor.
Dispositionsfondens samlede saldo forventes stabil i de kommende år og derefter stigende.
På mødet den 7. marts 2018 besluttede organisationsbestyrelsen en række tiltag for at korrigere
den forventede udvikling. Tiltagene giver ikke direkte anledning til justeringer i forhold til den sidste
prognose for dispositionsfonden, som blev fremlagt for organisationsbestyrelsen på mødet den 7.
december 2017. Men en beslutning i forbindelse med 3B’s repræsentantskab i juni 2018 om at
aftrappe ydelsesstøtten i ældre renoveringssager (omprioriteringssager) fra 2020 vil medføre en
mærkbart forbedret prognose for dispositionsfonden. Derudover er indarbejdet forventet mindre tab
på fraflytninger.
Beslutningen om ”egen støtte” på 8 mio. kr. årligt var allerede indarbejdet i sidste prognose til organisationsbestyrelsen. De øvrige tiltag, afviklingsplaner for resterende afdelingslån fra dispositionsfonden samt eventuel senere aftale med Københavns Kommune om fortsættelse af beboerbetaling efter 30 års tilbagebetaling af hjemfaldslån, vil ved senere implementering have positiv indvikling på dispositionsfondens disponible del.
Foruden de i opgørelsen indregnede anslåede tilskud til afdelingerne har organisationsbestyrelsen
i fjerde kvartal 2017 givet garanti i forhold til dækning af visse igangsatte projekter/kommende byggesager for samlet 8,85 mio. kr.
Arbejdskapitalen
Årets overskud på forventet ca. 2,1 mio. kr. tilgår arbejdskapitalen. Afgangen fra arbejdskapitalen i
2017 har været på ca. 3,1 mio. kr., så arbejdskapitalens samlede saldo faldt fra 19,8 ultimo 2016 til
18,8 mio. kr. ultimo 2017. Arbejdskapitalen forventes at være stigende i de kommende år til ca. 23
mio. kr. i 2021.
Den disponible del af arbejdskapitalen steg fra 2016 til 2017 fra 8,7 mio. kr. til 10,1 mio. kr. og forventes at være markant stigende i de kommende år til 16,8 mio. kr. i 2021 som følge af afskrivninger af en række anlægsaktiver.
Øvrige forhold
Derudover viser ledelsesinformation en stabil udvikling på følgende forhold:


Antal udsættelser er stabilt



Antal rykkere er stabilt



Korttidssygdom er på et stabilt niveau



Afkastet på 3B’s investeringer ligger samlet set over benchmark for året



Tab på fraflytninger er faldet markant
2

Ledelsesinformationen viser også en udvikling, der kræver særlig opmærksomhed fremadrettet:


Personaleomsætningen er stigende fra 2016 til 2017. I 2017 fratrådte 56 ud af 289 medarbejdere (mod 49 ud af 285 i 2016). En del af forklaringen er at mobiliteten på arbejdsmarkedet er stigende. Et vilkår som også påvirker 3B. Personaleomsætningen på 19,4 pct. bør
ses i forhold til DA-områdets gennemsnit, hvor den samlede personaletilgang i 2016 var på
30,7 pct. Udviklingen følges tæt.



Antallet af beboerklagenævnssager er steget i 2017. Stigningen skyldes 23 klager ved indførelsen af individuelle forbrugsregnskaber i afdeling Egedalsvænge. Sagerne er efter kvartalets afslutning afgjort, og beboerklagenævnet har godkendt 3B’s varme- og vandregnskab
i 21 sager. To sager er tabt, idet beboerklagenævnet har vurderet, at sagerne er indbragt
for sent af 3B.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Ledelsesinformation forelægges organisationsbestyrelsen hvert kvartal. Næste rapport er rapporten for 1. kvartal 2018, der forelægges organisationsbestyrelsesmødet den 17. maj 2018.

Bilag
1. Ledelsesinformation – Årsrapport 2017.
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Kort om rapporten og de enkelte målepunkter
Dette er årsrapporten for 2017. Rapporten er fra og med denne udgave udvidet med en oversigt over afsluttede byggeregnskaber.
Selskabets økonomi
Punktet rummer prognoser for 3B’s dispositionsfond og arbejdskapital. Regnskabsprognosen indgår ikke i årsrapporten, eftersom et foreløbigt årsregnskab 2017 forelægges som selvstændigt punkt.
Den aktuelle prognose viser, at dispositionsfondens disponible del ved årets afslutning var steget til 26,4 mio. kr. fra 17,3 mio. kr. i 2016. Det
er en markant forbedring i forhold til tidligere prognoser. Den disponible del forventes dog at falde i 2018 – primært som følge af udgifter til
korrektion af rentesikring på baggrund af Landsbyggefondens genberegninger (en række af disse korrektioner er udskudt fra 2017 til 2018).
Med de givne forudsætninger forventes den disponible del af dispositionsfonden at blive negativ i 2019 og forblive det frem til ca. 2040. Denne udvikling forventes dog korrigeret, da der kun er indregnet forhøjede indskud fra afdelingerne i 2017 og 2018 (som Landsbyggefonden
tager stilling til år for år), og da der ikke er indregnet aftrapning af ydelsesstøtten i ældre renoveringssager, jf. nedenfor.
Dispositionsfondens samlede saldo forventes stabil i de kommende år og derefter stigende.
.
Årets overskud på forventet ca. 2,1 mio. kr. tilgår arbejdskapitalen. Afgangen fra arbejdskapitalen i 2017 har været på ca. 3,1 mio. kr., så
arbejdskapitalens samlede saldo faldt fra 19,8 ultimo 2016 til 18,8 mio. kr. ultimo 2017. Arbejdskapitalen forventes at være stigende i de
kommende år til ca. 23 mio. kr. i 2021.
Den disponible del af arbejdskapitalen steg fra 2016 til 2017 fra 8,7 mio. kr. til 10,1 mio. kr. og forventes at være markant stigende i de kommende år til 16,8 mio. kr. i 2021 som følge af afskrivninger af en række anlægsaktiver.

Derudover er der en opfølgning på 3B’s investeringsafkast, som viser et tilfredsstillende resultat.
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Beboerklagenævnssager
2017 har vist en stigning, som skyldes individuelle forbrugsregnskaber i afdeling Egedalsvænge. De fleste af sagerne er efterfølgende vundet i Beboerklagenævnet.
Fraflytningsprocent
Fraflytningsprocenten på familieboliger ligger stabilt.
Rykkere
Antal rykkede beboere i 3B er stabilt efter en mindre midlertidig stigning i andet kvartal 2017.
Udsættelser
Antallet af udsættelser er stabilt – på et relativt lavt niveau set i forhold til antal boliger i 3B. I fjedre kvartal 2017 var der syv udsættelser,
heraf er tre sager fastholdt i forbindelse med en verserende advokatsag. I 2017 som helhed var der 29 udsættelser.
Tab på fraflytning
Tab på fraflytning er faldet kraftigt de sidste to år. Faldet skyldes, at der er færre fraflytninger sammenlignet med år tilbage, men også færre
fogedudsættelser samt advokatudgifter i flyttesager. Samtidig har 3B i flere år forhøjet indskuddet ved genudlejning, hvilket mindsker evt. tab
ved nye fraflytninger.
Tomgang
3B har et lavt aktuelt tomgangstab, om end der var en stigning i 3. kvartal 2017, som kan henføres til ibrugtagningen af den nye afdeling
Skovkvarteret.
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Byggeregnskaber
Fra og med årsrapporten for 2017, vil ledelsesinformationen også indeholde en opfølgning på byggeregnskaber. I 2017 blev 73 pct. af regnskaberne afsluttet rettidigt. 77 pct. blev afsluttet indenfor budget, mens 13 pct. med en overskridelse på under 10 pct.

Sygefravær
Der er generelt en stabil udvikling på sygefraværet, særligt når der tages højde for naturlige sæsonudsving. For 3B er det samlede fravær
(korttids og langtids) for 2017 som helhed 5,0 pct. Det svarer til 12,9 sygedage pr. fuldtidsansat for året som helhed.
Personaleomsætning
Personaleomsætningen er stigende fra 2016 til 2017. I 2017 fratrådte 56 ud af 289 medarbejdere (mod 49 ud af 285 i 2016). En del af forklaringen er at mobiliteten på arbejdsmarkedet er stigende. Et vilkår som også påvirker 3B. Personaleomsætningen på 19,4 pct. bør ses i forhold til DA-områdets gennemsnit, hvor den samlede personaletilgang i 2016 var på 30,7 pct.. I den private og sammenlignelige servicesektor, herunder rengøring, ejendomsdrift og kantine, var personaleomsætningen i 2016 på knap 40 pct. På det sammenlignelige kommunale
område var personaleomsætningen for ejendomsfunktionærer i 2009/10 på 29,1 pct. 3B ligger dermed fortsat lavt i forhold til sammenlignelige opgørelser. Ledelsen har øget opmærksomhed på at følge personaleomsætningen.
Den tekniske definition af alle målepunkterne er angivet som appendiks sidst i rapporten.
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1.1 Selskabets økonomi (udgår)
I denne årsrapport henvises til foreløbigt årsregnskab 2017, som forelægges organisationsbestyrelsen som selvstændigt punkt.

1.2 Arbejdskapital og dispositionsfond
Dispositionsfond
Den aktuelle prognose viser, at dispositionsfondens disponible del ved årets afslutning var steget til 26,4 mio. kr. fra 17,3 mio. kr. i 2016. Det
er en markant forbedring i forhold til tidligere prognoser. Den disponible del forventes dog at falde i 2018 – primært som følge af udgifter til
korrektion af rentesikring på baggrund af Landsbyggefondens genberegninger (en række af disse korrektioner er udskudt fra 2017 til 2018).
Med de givne forudsætninger forventes den disponible del af dispositionsfonden at blive negativ i 2019 og forblive det frem til ca. 2040. Denne udvikling forventes dog korrigeret, da der kun er indregnet forhøjede indskud fra afdelingerne i 2017 og 2018 (som Landsbyggefonden
tager stilling til år for år), og da der ikke er indregnet aftrapning af ydelsesstøtten i ældre renoveringssager, jf. nedenfor.
Dispositionsfondens samlede saldo forventes stabil i de kommende år og derefter stigende.
På mødet 7. marts 2018 besluttede organisationsbestyrelsen en række tiltag for at korrigere den forventede udvikling. Tiltagene giver ikke
direkte anledning til justeringer i forhold til den sidste prognose for dispositionsfonden, som blev fremlagt for organisationsbestyrelsen på
mødet 7. december 2017. Men en beslutning i forbindelse med 3B’s repræsentantskab i juni 2018 om at aftrappe ydelsesstøtten i ældre renoveringssager (omprioriteringssager) fra 2020 vil medføre en mærkbart forbedret prognose for dispositionsfonden. Derudover er indarbejdet forventet mindre tab på fraflytninger.
Beslutningen om ”egen støtte” på 8 mio. kr. årligt var allerede indarbejdet i sidste prognose til organisationsbestyrelsen. De øvrige tiltag, afviklingsplaner for resterende afdelingslån fra dispositionsfonden samt eventuel senere aftale med Københavns Kommune om fortsættelse af
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beboerbetaling efter 30 års tilbagebetaling af hjemfaldslån, vil ved senere implementering have positiv indvikling på dispositionsfondens disponible del.
Foruden de i opgørelsen indregnede anslåede tilskud til afdelingerne har organisationsbestyrelsen i fjerde kvartal 2017 givet garanti i forhold
til dækning af visse igangsatte projekter/kommende byggesager for samlet 8,85 mio. kr.
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Prognose for 3B's dispositionsfond
2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

DISPOSITIONSFONDEN EKSKL. TRÆKNINGSRET:
Indtægter:
Indbetaling fra afdelingerne pr. lejemål
Ydelser på færdigbetalte lån
Renter af dispositionsfonden
Renter af egen trækningsret

7.096

7.065

7.243

7.352

7.448

7.949

8.482

9.048

9.650

10.030

23.787

29.150

30.856

22.799

23.181

25.594

29.164

40.527

46.204

46.395

719

196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

821

0

0

0

0

0

0

0

0

Samlede indtægter

31.602

37.232

38.099

30.150

30.629

33.543

37.646

49.575

55.855

56.425

710

-1.625

16.156

0

0

0

0

0

0

0

Dækning af tab:
- Tab ved lejeledighed
- Tab ved fraflytninger

1.609

1.210

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

114

554

500

500

500

500

500

500

500

500

1.495

656

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Tilskud til betaling af hjemfaldslån i København
Lån til hjemfald omegns kommuner (trak fra disponibel til bunden)

91.216

3.326

4.396

4.408

4.419

4.474

4.525

0

0

0

5.894

719

6.939

5.557

5.549

5.510

5.470

5.477

5.448

734

Løbende støtte til helhedsplaner og renoveringer:
- Ydelsesstøtte til ældre renoveringer (omprioriteringssager)
- Aftrapning af ydelsesstøtte til ældre renoveringer

13.529

10.448

14.824

14.770

14.747

14.444

15.297

28.175

23.697

13.077

9.509

9.294

11.020

11.020

11.020

11.020

11.020

8.412

8.330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Udgifter:
'Pligtmæssig støtte (LBF-opgørelse)':
Korrektion vedr. tidligere år - tilbagebetaling rentesikring mv.
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2016

- Fritagelser for afviklede lån - afsluttede sager
- Huslejestøtte - afsluttede sager
- Driftsstøtte - afsluttede sager
- Driftsstøtte - forventede sager

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

0

0

3.277

3.277

3.277

3.277

3.277

3.277

3.277

3.277

3.350

1.154

527

473

450

147

0

0

0

0

670

0

0

0

0

0

0

15.486

11.090

8.800

0

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

0

400

200

500

500

500

500

500

500

500

0

400

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

200

400

500

500

500

500

500

500

112.958

14.478

44.015

26.735

26.715

26.428

27.291

35.652

31.145

15.811

9.860

22.754

-5.916

3.416

3.914

7.115

10.355

13.922

24.709

40.613

Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner:
- Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner - besluttede
- Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner - forventede

1.514

1.414

2.080

2.080

2.080

2.172

2.172

2.172

2.172

2.172

1.514

1.414

2.080

2.080

2.080

172

172

172

172

172

0

0

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Fritagelser for afviklede lån - tilbagebetaling gamle driftslån

4.551

6.216

2.725

1.922

1.329

240

240

0

0

0

119.023

22.108

48.820

30.737

30.124

28.840

29.703

37.824

33.317

17.983

3.795

15.124

-10.721

-586

505

4.703

7.943

11.750

22.537

38.441

10.903

2.550

14.127

7.640

7.040

7.040

7.000

7.000

7.000

7.000

Tilskud til finansiering af byggesager:
- Kapitaltilførsler mv. - besluttede
- Kapitaltilførsler mv. - forventede
Samlet 'pligtmæssig støtte (LBF opgørelse)'
Påvirkning af den disponible del efter 'pligtmæssig støtte' (LBF-opgørelse)
'Øvrig pligtmæssig støtte':

Samlet 'pligtmæssig støtte '
Påvirkning af den disponible del efter 'pligtmæssig' støtte
'Egen støtte':
Egen støtte til afdelinger med udfordringer:
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2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.903

2.550

11.527

640

40

40

0

0

0

0

0

0

2.600

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

565

904

1.583

931

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

565

904

1.383

431

0

0

0

0

0

0

0

0

200

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

11.468

3.454

15.710

8.571

8.040

8.040

8.000

8.000

8.000

8.000

130.491

25.562

64.530

39.308

38.164

36.880

37.703

45.824

41.317

25.983

Støttens samlede påvirkning af disp.fondens saldo (ekskl. Lån til hjemfald i omegnen) -1.779

12.389

-19.492

-3.600

-1.985

2.173

5.412

9.228

19.986

31.176

- Løbende tilskud til afdelinger med udfordringer - besluttede
- Løbende tilskud til afdelinger med udfordringer - forventede
- Tilskud til afdelinger med udfordringer - besluttede
- Tilskud til afdelinger med udfordringer - forventede
Sociale projekter og udviklingsprojekter i boligorganisationen
- Besluttede udviklingsprojekter
- Forventede udviklingsprojekter
Samlet 'egen støtte'
Samlet støtte, inkl. lån til hjemfald i omegnskommunerne

TRÆKNINGSRET:
Indbetalinger fra afdelingerne (A- og G-indskud)

16.875

16.103

17.296

17.510

17.727

18.858

20.065

21.353

22.729

24.199

Indbetalinger til Nybyggerifonden (LBF)
Udbetalinger til afdelingerne af trækningsret - besluttede
Udbetalinger til afdelingerne af trækningsret - forventede

-6.750

-6.441

-6.918

-7.004

-7.091

-7.543

-8.026

-8.541

-9.092

-9.679

-2.816

-5.125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Trækningsrettens samlede påvirkning af dispositionsfondens saldo

7.309

4.537

5.377

5.506

5.636

6.315

7.039

7.812

8.638

9.519

Samlet påvirkning af dispositionsfondens saldo (inkl. trækningsret)

-85.686

16.926

-14.115

1.906

3.651

8.488

12.451

17.040

28.623

40.695
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2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

BALANCE:
Saldo primo
Årets resultat

266.554 180.868 197.793 183.679 185.584 211.149 267.162 367.757 476.872 639.138

Saldo ultimo

180.868 197.793 183.679 185.584 189.235 219.637 279.613 384.797 505.495 679.833

heraf:
Udlån til afdelingerne:
- Hjemfald - Københavns Kommune
- Hjemfaldslån - omegnskommunerne
- Medejerboliger Grønhøj
- Midlertidige lån til afdelinger
- Forbedringslån til afdelinger
- Driftslån til afdelinger
- Underskudsdækning skæve boliger (lån)
- Forventede lån

-85.686

16.926

-14.115

1.906

3.651

8.488

12.451

17.040

28.623

40.695

33.952

35.919

37.901

43.436

48.916

74.856

100.648 126.469 152.425 173.596

0

0

0

0

0

0

0

10.575

11.295

18.234

23.791

29.340

56.970

84.400

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

12.601

13.989

13.697

13.376

13.024

11.100

9.150

7.222

5.331

3.431

3.997

3.725

3.919

4.077

4.219

3.749

3.355

3.035

2.878

2.778

1.544

1.675

1.816

1.957

2.098

2.803

3.508

4.213

4.918

5.623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111.763 139.063 161.530

Egen trækningsret (ultimo året)

104.958 110.316 115.693 121.199 126.836 157.035 190.761 228.255 269.770 315.579

Administrationsejendom

24.589

Bunden del i alt

163.499 171.415 179.315 190.896 202.553 261.392 323.610 389.624 459.795 529.477

Disponibel del

17.369

26.378

4.363

-5.311

-13.317 -41.755 -43.997

-4.827

45.700 150.356

Samlet påvirkning af den disponible del af dispositionsfonden

-18.986

9.009

-22.015

-9.675

-8.006

-5.916

2.297

25.181

25.721

26.261

26.801

29.501

-3.692

32.201

-9.116

34.901
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37.601

40.301

21.356

Dispositionsfonden pr. lejemålsenhed:
Dispositionsfonden samlede saldo
Disponibel del

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

13.913

15.215

14.129

14.276

14.557

16.895

21.509

29.600

38.884

52.295

1.336

2.029

336

-409

-1.024

-3.212

-3.384

-371

3.515

11.566

Bemærk: Der er korrigeret for realiserede tilskud til hjemfaldslån i Københavns Kommune i årets afgang.
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Oversigt over besluttede tilsagn dispositionsfonden 2017
Nedenstående tabel viser organisationsbestyrelsens besluttede tilsagn 2017 – opdelt på pligtmæssige bevillinger, egen støtte og garantier..
Den samlede støtte bevilliget jf. beslutninger i 2017 beløber sig inkl garantier til i alt 15,2 mio. kr. Hvis der ses bort fra garantier beløber støtten sig til 7,1 mio. kr.
Afdeling

Sag

Disponeret
Pligtmæssige bevillinger

Vestergården 2

Helhedsplan

670.000

Herlevgårdsvej

Helhedsplan - driftsstøtte

679.000

Remisevænget Nord

Kapitaltilførsel - nedrivning

420.000
1.769.000

Egen støtte
Støtte til afdelinger
Selskab

Udviklingsplan for parkering og infrastrukturi Urbanplanen

200.000

Herlev

Aktivitetsteam Herlev

172.000

Folehaven

Forsinket byggesag med individuel råderet.

657.000

Remisevænget Nord

Udskiftning af indgangspartier

810.000

Remisevænget Nord

Udskiftning af dørtelefonanlæg

850.000

Remisevænget Øst og Nord

De ekstra timer til 3B’s projektledelse

137.216

Bryggergården

Byggesagen vedrørende ungdomsboliger.
Støtte til udviklingsprojekter

Selskab

3B Basisbyggeprogram

550.000

Selskab

Socialøkonomisk samarbejde Bybi

405.000

Selskab

Fællesskabsundersøgelser

200.000

Egen støtte i alt

1.300.000

5.281.216
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Garantier
Herlev Torv

Genhusning

150.000

Folehaven

Fysisk helhedsplan Folehaven

400.000

Folehaven

Projekteringskredit på op til 7,55 mio. til fysisk helhedsplan.

Garantier i alt
Bevilliget støtte i alt

7.550.000
8.100.000
15.150.216
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Arbejdskapital
Årets overskud på forventet ca. 2,1 mio. kr. tilgår arbejdskapitalen. Afgangen fra arbejdskapitalen i 2017 har været på ca. 3,1 mio. kr., så
arbejdskapitalens samlede saldo faldt fra 19,8 ultimo 2016 til 18,8 mio. kr. ultimo 2017. Arbejdskapitalen forventes at være stigende i de
kommende år til ca. 23 mio. kr. i 2021.
Den disponible del af arbejdskapitalen steg fra 2016 til 2017 fra 8,7 mio. kr. til 10,1 mio. kr. og forventes at være markant stigende i de kommende år til 16,8 mio. kr. i 2021 som følge af afskrivninger af en række anlægsaktiver.
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Arbejdskapitalen - 2016-2021
2016
Årets til- og afgang:
Tilgang:
Årets overskud
Opkrævning: 160 kr. pr. lejemålsenhed
Tilgang i alt

2017

2018

2019

Realiseret

2020

2021

Prognose

1.525
0
1.525

2.103
0
2.103

0
2.072
2.072

0
2.086
2.086

0
2.099
2.099

0
2.109
2.109

-41

-2

0

0

0

0

-152

-42

0

0

0

0

0

0

0

-388

0

0

-686

0

0

0

0

0

Opgavegrupper

0

-69

-100

-100

-100

-100

Ph.d.: Opgavegrupper

0

0

-104

-104

-104

0

Afgang:
Tilskud mv.:
Samarbejdsaftaler
Tryk af vedligeholdelsesreglementer
Løb Mellem Husene
3B - Sammen mod 2020
Strategiproces 2015-16

Fremtidens 3B:
Lederudvikling

-526

0

-400

0

0

0

Professionalisering af Byg

-391

-851

-800

0

0

0

Specialiseret sagsbehandling inden for økonomi

-857

-923

0

0

0

0

Analyse om digitalisering og IT

0

-481

0

0

0

0

Kommunikation og sociale medier

0

-417

-144

0

0

0

Regnskabsproces

0

-301

0

0

0

0
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

Andet:
Nye initiativer

0

0

-250

-500

-500

-500

Afgang i alt

-2.653

-3.086

-1.798

-1.092

-704

-600

Resultat af til- og afgang

-1.128

-983

274

994

1.395

1.509

Arbejdskapitalen - 2016-2021
2016

2017

2018

2019

Realiseret

2020

2021

Prognose

Arbejdskapitalens saldo
Saldo primo

24.349

19.775

18.792

19.066

20.060

21.455

Resultat af til- og afgang

-1.128

-983

274

994

1.395

1.509

Ekstraordinær feriepengeforskydning

-3.446

0

0

0

0

0

Saldo ultimo

19.775

18.792

19.066

20.060

21.455

22.964

Indskud i sideaktiviteter

1.724

1.706

1.706

1.706

1.706

1.706

Anlægsaktiver

9.321

7.031

5.689

5.419

4.906

4.443

11.045

8.737

7.395

7.125

6.612

6.149

8.730

10.055

11.671

12.935

14.844

16.815

heraf:

Bundet i alt
Disponibel del
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1.3 Investeringsafkast
Investeringsopfølgning
3B har placeret en stor del af sin kapital (ca. 444 mio. kr. pr. den 31. december 2017) i fire investeringsporteføljer.
Nettoafkastet for 2017 ser således ud:
Investeringsportefølje

Afkast 4. kvartal 2017

Afkast i 2017

Danske Bank Asset Management

0,61 pct.

2,49 pct.

Nordea Markets

0,45 pct.

1,68 pct.

Nykredit Asset Management

0,56 pct.

2,87 pct.

Alm. Brand Bank Asset Management

-0,08 pct.

( 1,3 pct. )

Samlet set vurderes der at være tale om et tilfredsstillende afkast. 3B måler i forhold til et benchmark (med en korrigeret varighed på tre år),
som består ligeligt af stats- og realkreditobligationer. Benchmark viser et afkast på -0,22 pct. for 2017.
I henhold til organisationsbestyrelsens beslutning den 29. juni 2017 er der ved indgangen til fjerde kvartal 2017 (1. oktober) indskudt 50 mio.
kr. hos en fjerde kapitalforvalter (Alm. Brand Bank). Investeringsporteføljen hos Alm. Brand er anderledes end de tre øvrige, hvorfor afkastet
ligeledes adskiller sig fra disse. Alm. Brands portefølje vil typisk vinde ved perioder med rentestigninger. Da renterne globalt igen faldt i løbet
af 4. kvartal 2017, har de tre traditionelle porteføljer været klart bedst i dette kvartal. Såfremt 3B havde haft investeret i denne portefølje fra
årets start, ville årsafkastet have udgjort ca. 1,3 pct.

Side 18 af 30

2.1 Beboerklagenævnssager
Grafen viser antal beboerklagenævnssager i 3B i de tre foregående år. Der har været en betydelig stigning i 2017. Det skyldes sager vedrørende forbrugsregnskaber i afdeling Egedalsvænge i forbindelse med overgang til individuelle forbrugsregnskaber, der udgør 23 af sagerne
fra 2017.
Sagerne fra Egedalsvænge er afsluttet, og Beboerklagenævnet har godkendt 3B’s varme- og vandregnskab i 21 sager. To sager er tabt, idet
beboerklagenævnet har vurderet, at sagerne er indbragt for sent af 3B. Fraregnet de ekstraordinært mange sager fra Egedalsvænge, ligger
niveauet stabilt, og de øvrige klager er jævnt fordelt ud mellem afdelingerne. I 2017 var der 8 husordenssager og 7 fraflytningssager.
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3.1 Fraflytning
Fraflytningsprocenten på familieboliger ligger stabilt. Den samlede fraflytningsprocent ligger stabilt med en fraflytningsprocent på 9,4 for
2017 samlet set på tværs af alle boligtyper..
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4.1 Rykkere
Statistikken viser, at antal rykkede beboere i 3B er forholdsvis stabilt.
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4.2 Udsættelser
Antallet af udsættelser er stabilt – på et relativt lavt niveau set i forhold til antal boliger i 3B. Som det fremgår, kommer de fleste udsatte beboere fra kommunal anvisning. I fjerde kvartal var der syv udsættelser i 3B, hvoraf fire er fastholdt grundet advokatsag.
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4.3 Tab på fraflytninger
Som det fremgår, er tab på fraflytning stærkt faldende. Faldet skyldes, at der er færre fraflytninger sammenlignet med tidligere perioder, men
også færre fogedudsættelser samt advokatudgifter i flyttesager. Samtidig har indskuddet ved genudlejning været stigende.
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5.1 Tomgang
Oversigten viser antal tomgangsdage i 3B’s lejemål. Som det fremgår af grafen er antallet af tomgangsdage i 3B aktuelt meget lavt. Der har
været lidt tomgang ved opstart af afdeling Skovkvarteret, men alle boliger er nu lejet ud.
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6.1 Byggeregnskaber
Tabellen viser rettighed for afslutning af byggeregnskaber samt i hvilket omfang der er afsluttet indenfor budget. I 2017 blev 73 pct. afsluttet
rettidigt. 77 pct. blev afsluttet indenfor budget, 13 pct. med en overskridelse på under 10 pct.
Byggeregnskabet defineres som afsluttet, når direktionen/organisationsbestyrelsen har godkendt regnskabet.
Ved rettidig afslutning forstås, at regnskabet er godkendt af førnævnte inden for gældende frist, herunder fristforlængelser, til kommunen
og/eller Landsbyggefonden.
2017
30

Procentandel
100 pct.

Byggeregnskaber inden for budget
Byggeregnskaber 0-10 pct.

23
4

77 pct.
13 pct.

Byggeregnskaber over 10 pct.

3

10 pct.

Antal rettidigt afsluttet
Antal ej rettidigt afsluttet

22
8

73 pct.
27 pct.

Byggeregnskaber afsluttet
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7.1 Sygefravær
Nedenstående graf viser udviklingen i 3B’s ansattes korttidssygdom – defineret som en periode under 14 dage. Den stiplede linje viser gennemsnittet for hele perioden (for 3B samlet).
For 3B er det samlede fravær (korttids og langtids) for 2017 som helhed 5,0 pct., svarende til 12,9 dage. Ifølge Danmarks Statistik var sygefraværet i kommunerne i 2016 på 5,7 pct. – svarende til 12,9 dage. Der laves ikke branchestatistik for den almene sektor.
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7.2 Personaleomsætning
Første graf viser udviklingen de seneste tre år – og på næste side ses udviklingen fordelt på kvartaler i 2017. Personaleomsætningen er
opgjort som antal fratrådte medarbejdere i kalenderåret i forhold til det samlede (gennemsnitlige) medarbejderantal.
Personaleomsætningen er stigende fra 2016 til 2017. I 2017 fratrådte 56 ud af 289 medarbejdere (mod 49 ud af 285 i 2016). En del af
forklaringen er at mobiliteten på arbejdsmarkedet er stigende. Et vilkår som også påvirker 3B. Personaleomsætningen på 19,4 pct. bør
ses i forhold til DA-områdets gennemsnit, hvor den samlede personaletilgang i 2016 var på 30,7 pct. I den private og sammenlignelige
servicesektor, herunder rengøring, ejendomsdrift og kantine, var personaleomsætningen i 2016 på knap 40 pct. På det sammenlignelige
kommunale område var personaleomsætningen for ejendomsfunktionerer i 2009/10 på 29,1 pct. 3B ligger dermed fortsat lavt i forhold til
sammenlignelige opgørelser.
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Definition af målepunkter
Investeringsafkast
Oversigt over afkastet hos 3B’s investeringsforvaltere. I de fire forvaltede beholdninger forefindes der stort set ’kun’ danske realkreditobligationer.
Beboerklagenævnssager
Beboerklagenævnet er et uafhængigt klageorgan administreret af de enkelte kommuner – hvortil beboere kan rette klager mod 3B og 3B’s
afgørelser. Der er meget få sager hvert kvartal – statistikken er derfor som en sum af nye sager. Der kan være lange sagsbehandlingstider
før afgørelse, men statistikken opdateres løbende med afgørelse af sager påbegyndt i tidligere kvartaler.
Fraflytningsprocent
Fraflytningsprocent opgjort på boligtypekategorier – ældre, ungdoms- og familieboliger.
Tomgang
Oversigt over tomgang i afdelinger dækket af 3B’s dispositionsfond. 3B har traditionelt meget få ledige boliger.
Rykkere
Udviklingen i antal rykkere udsendt - hvert lejemål tæller kun én gang i statistikken, uanset om lejeren evt. er rykket flere gange i perioden.
Udviklingen i rykkere er en tidlig og vigtig indikator på beboernes betalingsmuligheder.
Tab på fraflytninger
Dækning af tab er en opsamling på 3B’s forpligtelser ved tab på fraflytninger. Det bemærkes, at udgifterne altid i første omgang søges dækket hos fraflytter. Der er således alene tale om de tilfælde, hvor fraflytter ikke kan dække udgiften – og der derfor opstår et tab.
Udsættelser
Oversigt over udviklingen i antal udsættelser opgjort på anvisningskategori ved indflytning.
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Byggeregnskaber
Byggeregnskabet defineres som afsluttet, når direktionen/organisationsbestyrelsen har godkendt regnskabet.
Ved rettidig afslutning, forstås at regnskabet er godkendt af førnævnte inden for gældende frist, herunder fristforlængelser, til kommunen
og/eller Landsbyggefonden.
Sygefravær
Sygefravær er i statistikken opgjort på administrationen og drift – som kortidssygdom. Ledelsen observerer også udviklingen på langtidssygdom, men her vil udsving i en virksomhed på 3B’s størrelse ofte bero på længerevarende sygdom hos enkelte medarbejdere. Bemærk at
der i grafen ovenfor er tale om tendenslinjer, da der ikke er lige mange dage i hver måned.
Personaleomsætning
Antal fratrådte i forhold til antal ansatte.
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PUNKT 17
Indstilling – Forretningsorden IT-udvalget (B)

Forretningsorden IT-udvalget (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 5. april 2018
- IT-udvalget den 14. marts 2018
- 21. marts 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forretningsorden for IT-udvalget.

Beslutningspunkt
IT-udvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at forretningsorden for IT-udvalget godkendes, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forretningsorden for IT-udvalget.

Løsning
Organisationsbestyrelsen besluttede den 4. januar 2018 at nedsætte fire stående udvalg, henholdsvis et Forretningsudvalg, et Byggeudvalg, et Afdelingsudvalg og et IT-udvalg.
IT-udvalget er et nyt udvalg, og der skal derfor tages stilling til en forretningsorden for udvalget.
Oplæg til forretningsorden er vedlagt som bilag 1.
Som en konsekvens af en godkendelse af IT-udvalgets forretningsorden, vil administrationen opdatere forretningsordenen for Forretningsudvalget, hvori der pt. er nævnt arbejdsopgaven ’IT og
digitalisering’.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil forretningsordenen for IT-udvalget være
gældende.

Bilag
1. Forretningsorden for IT-udvalget 2018.

Protokolbemærkninger / IU
IT-udvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

Forretningsorden for IT-udvalget

Dato

-

15. marts 2018

§1
Kommissorium / Formål
Organisationsbestyrelsen besluttede den 4. januar 2018, at nedsætte et IT-udvalg.
Udvalgets formål er at forberede og rådgive organisationsbestyrelsen om IT-udvalgets
arbejdsopgaver.
Udvalget forbereder sager til organisationsbestyrelsens beslutning. Det kan være sager, som
organisationsbestyrelsen beder udvalget forberede, eller udvalget kan tage sager op og forberede
dem til organisationsbestyrelsen af egen drift.
Udvalget er en del af den samlede udvalgsstruktur, som skal forberede og sagsbehandle opgaver
for organisationsbestyrelsen.
Udvalgsformanden er ansvarlig for koordination mellem de nedsatte bestyrelsesudvalg.
Det er udvalgets ansvar at sikre kontakt til afdelingen, når udvalget drøfter sager om en konkret
afdeling.

§2
Arbejdsopgaver
Udvalget har følgende arbejdsopgaver:


Drøfte, vurdere og foreslå strategier og politikker vedrørende digitalisering.



Tage initiativ til digitaliseringsprojekter og -løsninger.



Rådgive og informere organisationsbestyrelsen i sager der omhandler IT, digitalisering,
digitale værktøjer og løsninger.



Bidrage med digital ledelse på det politiske niveau.



Tilse at digitaliseringen understøtter mål og ønsker om effektivisering, beboerservices,
datasikkerhed og beskyttelse af persondata.
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Fremme samarbejde på det it-politiske niveau med andre boligorganisationer.



Sparringspartner for organisationsbestyrelsen, udvalg, arbejdsgrupper og
afdelingsbestyrelser vedr. IT og digitalisering.

Udvalgsformanden præsenterer sager på organisationsbestyrelsens møde på baggrund af
indstillingen fra udvalget.

§3
Kompetence
Udvalget har ikke kompetence til at træffe bindende beslutninger for organisationen.
Organisationsbestyrelsen kan derudover i enkeltstående tilfælde delegere
beslutningskompetencen i en konkret sag til udvalget inden for udvalgets arbejdsområde.

§4
Udvalgets sammensætning
Udvalget er nedsat af organisationsbestyrelsen, og består af en formand samt et antal medlemmer
fra organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen kan desuden udpege eksterne videnspersoner til udvalget.
Direktionen er ansvarlig for administrationens betjening af udvalget.
Udvalget konstitueres hvert år på det konstituerende møde i organisationsbestyrelsen.

§5
Møder
Udvalget mødes i forbindelse med den såkaldte udvalgsuge. Der udarbejdes en årsplan for
møderne.
På udvalgsmødet sagsbehandles sager inden for udvalgets ressort til det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Udvalget indstiller en beslutning til endelig vedtagelse på det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
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Dagsorden udarbejdes af udvalgsformand og administrationen. Administrationen udsender
dagsorden senest en uge før mødet.
Det er muligt for beboere i 3B at få foretræde på udvalget.
I det omfang det er nødvendigt, kan 3B’s medarbejdere deltage på møderne.
Udvalgsformanden er mødeleder.
Direktionen er ansvarlig for udarbejdelse af beslutningsreferat, der skal godkendes af
udvalgsformanden. Administrationen sender referatet til udvalgets medlemmer.
Referatet gøres tilgængeligt for organisationsbestyrelsen i forbindelse med det kommende møde i
organisationsbestyrelsen.

§6
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, gør udvalgsformandens stemme udslaget.
Deltagere fra administrationen har ikke stemmeret på møderne. Undtaget herfra er dog
medarbejderrepræsentanter fra organisationsbestyrelsen.

§7
Uenighed
Hvis et medlem af udvalget ikke er enig i en beslutning, som udvalget har truffet, har
vedkommende ret til at få sit standpunkt og sin begrundelse herfor indført i referatet.

Følgende § fra organisationsbestyrelsens forretningsorden, gælder også for udvalgsarbejdet.

Uddrag fra § 7 om formand, næstformand og udvalgsformand:
” Formænd for de nedsatte udvalg er bindeled mellem udvalg og administrationen.

Uddrag fra § 9 om udvalg:
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” Organisationsbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg – fagudvalg – efter behov, ligesom der kan
nedsættes ad hoc-udvalg og opgavegrupper.
Fagudvalgene er rådgivende for organisationsbestyrelsen og kan inden for deres
kompetenceområde fremkomme med indstillinger til organisationsbestyrelsen. Ad hoc-udvalg og
opgavegrupper nedsættes til løsning af konkrete opgaver og nedlægges, når opgaven er løst.
Ved nedsættelse af stående udvalg godkender organisationsbestyrelsen en forretningsorden, der
fastlægger udvalgets formål, arbejdsopgaver, beslutningskompetence og sammensætning. På det
konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet, hvor der er valg, eller når der nedsættes et
ad hocudvalg, udpeger organisationsbestyrelsen formænd for de respektive udvalg.

§ 16 om inhabilitet:
” Et medlem af boligorganisationsbestyrelsen må ikke deltage i behandlingen af sager, hvori den
pågældende eller andre, som vedkommende ved slægtskab eller på anden måde er nært knyttet
til, har en særinteresse.
Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær
økonomisk tilknytning til byggevirksomhed uden for boligorganisationen, skal det indberettes til
kommunalbestyrelsen. Denne kan straks eller senere nedlægge forbud mod, at forholdet
fortsætter.”

§ 20 om tavshedspligt:
” Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens medlemmer
har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af organisationsbestyrelsesmedlemmer,
med mindre der er tale om forhold, som af organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse.
Samme forpligtelse påhviler andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder.
Tavshedspligten er også gældende efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse
af denne tavshedspligt gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.
Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led i
organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.”

Vedtaget i organisationsbestyrelsen den xx. xxxx 2018.

4

PUNKT 18
Indstilling – Status på byggesager 2017/2018 (O)

Status på byggesager 2017/2018 (O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 5. april 2018
- Byggeudvalget den 20. marts 2018
- 23. marts 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om omfanget af igangværende og kommende byggesager i 2018, samt afsluttede byggesager for 2017.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at oversigt over igangværende og kommende byggesager 2018 tages til efterretning.

2.

at oversigt over afsluttede byggesager i 2017 tages til efterretning.

Problemstilling
Byggeudvalget besluttede på byggeudvalgsmødet den 23. januar 2018, at både Byggeudvalget og
organisationsbestyrelsen skal have en årlig status på omfanget af byggesager, henholdsvis omfanget af igangværende og kommende byggesager samt det seneste års afsluttede byggesager.

Løsning
Pr. marts 2018 er der i 3B i alt 181 igangværende og kommende byggesager (se bilag 1):
Afventer
opstart
19

Aktive
sager
39

I alt

Særlige renoveringssager (fx helhedsplaner og MgO-sager )
Nybyggeri og ejendomsudvikling

4

17

21

1

23

24

Moderniseringer (køkken, bad og altan)
1- og 5-årseftersyn

2
-

7
72

9
72

Byggesager i alt

26

155

181

Almindelig bygningsrenovering

58

Der bliver løbende meldt nye byggesager ind til administrationen og sagslisten revideres løbende.
Ovenstående sagsoverblik er derfor et øjebliksbillede.
I 2017 blev der i alt afsluttet 31 byggesager. De afsluttede byggesager fordelte sig som følger (se
bilag 2):
1

Byggesager afsluttet – inden for budget
Byggesager afsluttet – overskridelse på 0-10 pct.
Byggesager afsluttet – overskridelse på mere end 10 pct.
Byggesager afsluttet i 2017, i alt

24
4
3
31

Ovenstående afsluttede byggesager kan variere i forhold til status. Det betyder at alle sager er
økonomisk afsluttede, men kan afvente en eller flere af følgende godkendelser fra henholdsvis
revisionen, organisationsbestyrelsen, kommunen eller låneoptag. Byggesagens status fremgår i
bilag 2.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Byggeudvalget og organisationsbestyrelsen vil primo 2019 igen blive orienteret om en opgørelse
på kommende byggesager og afsluttede byggesager.

Bilag
1. Sagsliste over igangværende og kommende byggesager 2018 (Fortrolig).
2. Sagsliste over afsluttede byggesager 2017.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Afsluttede byggesager i 2017, pr. 17. januar 2018
Afdeling
INDEN FOR BUDGET
3045 Egedalsvænge
3032 Folehaven
1036 Midgård
1015 Egeløvparken
3032 Folehaven
6065 Händelsvej
3175 Bostedet Amagerfælledvej
3045 Egedalsvænge
3031 Danalund
3034 Vestergården 1
3038 Søbyvej
3040 Remisevænget Vest
3051 Østerhøj
1011 Toftegård
6092/6192 Dannebrogsgade
1041 Toftegård Tag
1037 Kløverbladsgade
1011 Toftegård
1011 Toftegård
3058 Prangerhuset
3034 Vestergården 1
1015 Egeløvparken
3052 Vestergården 3
3044 Måløv Park

Sagsnr.
3045005
3032006
1036001

6065001/6065004

OVERSKRIDELSE PÅ 0-10 PCT.
3042 Solvangscentret
3032 Folehaven
6062 Valby
3047 Hedelyngen
OVERSKRIDELSE PÅ MERE END 10 PCT.
1012 Herlevgårdsvej
3035 Vestergården 2
3045 Egedalsvænge

3045008
3031005
3038003
3040006
3051001
1011002
1041001
1037001
1011007
1011005
3058002
3034003
1015003
3052001
3044004

3042002
6062002
3047003

1012001
3035001
3045004

Sag

Status

Overskridelse

klimaprojekt
Køkkener - 7 etape
Nybyg
Driftssag - carporte
Køkkener - 5 etape
Altaner
Opvaskemaskiner
Tilvalg
Antenne/ TV
Dørtelefoner
Antenne/ TV
Stigstrenge og vandmålere 2016
Flyttekøkkener
Tagrenovering
Nybyggeri
Tagboliger
Nybyggeri
Entredøre
Vinduer
Nye altaner på gårdside
Individuel køkkenmodernisering
Individuel køkkenmodernisering
Individuel køkkenmodernisering
vaskeritag m. solceller

5. Afventer OB
6. Afventer kommune accept
6. Afventer kommune accept
8.Afsluttet
8.Afsluttet
7. Afventer låneoptag
8.Afsluttet
5. Afventer OB
5. Afventer OB
8.Afsluttet
5. Afventer OB
3. Sendt til revision
7. Afventer låneoptag
3. Sendt til revision
7. Afventer låneoptag
3. Sendt til revision
7. Afventer låneoptag
3. Sendt til revision
3. Sendt til revision
7. Afventer låneoptag
3. Sendt til revision
3. Sendt til revision
3. Sendt til revision
3. Sendt til revision

1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget
1. Inden for budget

Nedrivning
Køkkener - 6 etape
Antenne/ TV
Antenne/Multikablingsanlæg

7. Afventer låneoptag
7. Afventer låneoptag
7. Afventer låneoptag
7. Afventer låneoptag

2. 0-10 pct.
2. 0-10 pct.
2. 0-10 pct.
2. 0-10 pct.

Helhedsplan
Helhedsplan
Fremtidssikring

5. Afventer OB
5. Afventer OB
5. Afventer OB

3. Mere end 10 pct.
3. Mere end 10 pct.
3. Mere end 10 pct.

