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EN BOLIGFORENING – MANGE FACETTER
3B er en almen boligforening, der udvikler, bygger og administrerer boliger og boligområder. Vi har ca. 12.700 lejemål i 85 meget forskellige afdelinger i syv kommuner i
Storkøbenhavn.
Som almen boligforening er 3B ikke sat i verden for at tjene
penge. Vi er en non-profit organisation, hvor der skal være
balance mellem indtægter og udgifter.
3B løfter et stort samfundsansvar, og udgangspunktet er
beboerdemokratiet, brugerne, boligafdelingerne og omgivelserne. Vi arbejder fx målrettet på at skabe fællesskaber,
som den enkelte kan se sig selv i.
I 2014 har organisationsbestyrelsen haft særligt fokus på
mulighederne for at udveksle viden og erfaring, afdelingsbestyrelserne imellem og mellem organisationsbestyrelse
og afdelingsbestyrelser. Men også effektivitet og kvalitet i
kerneprocesserne omkring ind- og fraflytning, byggesager
samt budget- og regnskabsprocesser har haft stor fokus.
3B har fået nyt hovedkontor sammen med Boligkontoret
Danmark, og medarbejderne er allerede i fuld gang med at
afsøge muligheden for samarbejde til glæde og gavn for
begge organisationer.
Med denne beretning ønsker vi i organisationsbestyrelsen
at takke alle afdelingsbestyrelser, medarbejdere og samarbejdspartnere for det engagement og den arbejdsindsats,
alle har lagt for dagen.
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Almindelige

beboere
på Almene
Boligdage
I ÅRET DER GIK I 3B I
Bella Center og BL bød i begyndelsen af
september velkommen til Almene Boligdage
med masser af spændende stande. Når de
besøgende kom til 3B’s cirkelrunde stand i
midten af hele udstillingen, fik de fortællingen om beboerinddragelsen i renoveringen
af Egedalsvænge, Danmarks største klimaprojekt i Kokkedal og de mange initiativer i
Urbanplanen, der styrker fællesskabet og
gavner miljøet.
Det betød blandt andet smagsprøver på
honning fra Solvangs bybier og workshop i
at lave sin egen selvvandende potte til krydderurter.

3B’s formand og direktør var
begge aktive i debatter på Folkemødet på Bornholm. Her er det
formanden, Steffen Morild, der
deltager i en debat om demokrati
i BL’s store trædome, der efterhånden er blevet symbol for hele
Folkemødet.

KAMP OM BEBOERNES PENGE
I POLITIK OG LOVGIVNING I

Boligforlig om fortsat renovering
I regeringens første boligudspil blev der lagt op til store
nedskæringer i renoveringspuljen i forhold til de foregående år. Og det så i lang tid ikke ud til, at forhandlingerne ville rykke ved noget.
Både LO, KL og flere af landets borgmestre havde
ellers været ude og bakke op om BL's – Danmarks Almene Boligers – budskab om, at det er absolut nødvendigt at sikre penge nok til renovering af de almene
boliger, hvis sektoren skal være et attraktivt alternativ til
ejerboligen.
Heldigvis gav boligforliget sidst i november endnu en
gang sektoren lov til at bruge af egne opsparede midler
fra Landsbyggefonden. Ikke helt så meget som ønsket
men dog alligevel mere end det første udspil havde stillet i udsigt.
Forligsparterne var regeringen, Dansk Folkeparti, SF,
Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. I forliget
indgik desuden en aftale om effektivisering.
Ifølge regeringen giver aftalen cirka 18 mia. kroner til
renovering af de almene boliger. Det rækker til, at godt
51.000 boliger kan renoveres. Hertil kommer også beskæftigelse til 18.000 personer fordelt over årene frem
til 2020.
Parterne blev enige om at fastholde niveauet for renoveringer i 2015 og 2016, hvor der begge år afsættes
4,2 mia. kr. Herudover afsættes 2,6 mia. kroner i 2017,
2,5 mia. kroner i 2018 og 2,3 mia. kroner årligt i 2019 og
2020. I alt 18,1 mia. kroner.
Aftalen sikrede også en fortsat indsats i forhold til de
udsatte boligområder med fokus på tryghed. Der blev
sat midler af til en fortsættelse af den boligsociale indsats, til ændringer af infrastrukturen i boligområder og
til nedrivning. Aftalen indeholdt også et energimæssigt
løft af de almene boliger, og endelig er det planen, at
aftalen skal reducere CO2-forbruget i sektoren med
140.000 tons.
BERETNING 2014
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Aftale om frikøb af hjemfald i
omegnskommunerne faldt på plads
Boligselskabernes Landsforening indgik på vegne af
38 almene boligorganisationer aftale med omegnskommunerne og Københavns Kommune om at frikøbe afdelingerne fra de såkaldte tilbagekøbsdeklarationer – hjemfald.
3B har seks afdelinger, der omfattes af hjemfald.
De seks afdelinger er:
Hjortegården
Herlevgårdsvej
Martinsgård
Egeløvparken
Toftegård
Høje Gladsaxe
Efterfølgende er aftalen blevet godkendt af de respektive kommunalbestyrelser og af repræsentantskabet.
Det betyder, at alle 3B’s boligafdelinger og almindelige erhvervslejemål nu er købt fri af hjemfald.

Dyrt at låne til indskud – 3B vil gerne hjælpe
Bankerne tager høje renter – helt op til 12 -17% – når
en almen beboer ønsker at låne til indskuddet. Det finder 3B ikke rimeligt, når man ved, hvad renteniveauet
er i dag. Og slet ikke, når man tænker på, at vores
beboere ikke hører til i den velstillede del af Danmarks
befolkning.
3B vil derfor gerne hjælpe de beboere, der kommer i
klemme, ved at tilbyde billigere lån. Og da kommunen
altid stiller garanti i de her tilfælde, medfører det ikke
økonomisk risiko for andre 3B-beboere.
Pengene tænkes udlånt af de penge, alle 3B’s boligafdelinger har som opsparing på deres henlæggelser.
Med det nuværende renteniveau får boligafdelingerne
et afkast på under 3% – og 3B ville derfor kunne tilbyde beboerne lån med en rente på mellem 4 og 5 %. I
skrivende stund undersøges om og hvordan det i
praksis vil kunne lade sig gøre.
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ENGAGERET BEBOERDEMOKRATI
I SIDEN SIDST I

Fokus på dialog og oprydning
Organisationsbestyrelsen har i 2014 haft fokus på dialog med afdelingsbestyrelserne – og på at skabe rammerne for dialog mellem afdelingsbestyrelserne.
Men der har også været fokus på at få ryddet gamle
sager af vejen, og der har været holdt workshop om
nogle af de vigtigste processer, fx renovering og ind- og
fraflytning.
Der har været formandsmøder og netværksmøder
med fokus på, hvordan man kan optimere samarbejdet
mellem afdelingsbestyrelserne og personalet.
Og så har organisationsbestyrelsen været igennem
et udviklingsforløb for at blive endnu mere professionel.

Organisationsbestyrelsens mål
3B har i 2014 arbejdet videre på den ambitiøse
2015-strategiplan og alle de konkrete projekter og nye
tiltag, der skal sikre, at 3B har gode boliger, god service
og effektiv administration. Helt konkret er overskrifterne
omsat til handling via udviklingsplaner.
Populært sagt er udviklingsplanerne en liste over det,
der skal supplere den daglige drift, der i sagens natur
fylder mest i både timer og fokus.
Udviklingsplanerne skal sørge for, at 3B fremover kan
gøre det ligeså godt og på nogle områder endnu bedre.
Et godt eksempel er digitalisering, hvor det forventes
af beboerdemokrater, beboere og medarbejdere, at 3B
følger med tiden. Nogle af de andre områder, der særligt
har været i fokus i 2014, har været samdrift, kvalitetssikring og kompetenceudvikling.

Konkrete mål for 3B
Bestyrelsen vedtog i maj 2013 konkrete mål for 3B.
Målene er fordelt på emnerne beboerdemokrati, god
service, effektivitet og lønsomhed, digitalisering, digital
selvbetjening, byggeregnskaber, klima og forbrug samt
3B som arbejdsplads.
Administrationen har nu arbejdet halvandet år med de
konkrete mål, og de fleste mål er allerede indfriet, mens
de sidste er godt på vej.
Et eksempel på et vigtigt mål er svartiden på henvendelser fra beboere og beboerdemokrater. 3B har et mål
om, at almindelige henvendelser skal have en kvittering
inden for to arbejdsdage og et svar inden 14 dage. En

undersøgelse foretaget ultimo 2014 viser, at målet opfyldes for stort set alle henvendelser – cirka 99%.

Dokumentationspakke 2014
3B lavede også en dokumentationspakke i 2014. Dokumentationspakken er på mange måder en ”selvangivelse” og indeholder en række nøgletal og vurdering
af alle afdelinger. Igen i år var afdelingsbestyrelserne
med i arbejdet, og 63 % af bestyrelserne besvarede det
tilsendte spørgeskema.
Dokumentationspakken danner grundlag for den
efterfølgende styringsdialog med kommunerne, hvor
3B’s administrative og politiske ledelse mødes med
hver enkelt kommune og gør status på året, der gik, og
drøfter de kommende.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN i 3B har det overordnede ansvar for 3B og består af 15 medlemmer: Formand, næstformand, 11 menige medlemmer og to medarbejderrepræsentanter.
Efter sidste repræsentantskabsmøde blev udvalgsstrukturen ændret lidt, og der er i dag fire
faste bestyrelsesudvalg.
FORRETNINGSUDVALGET (FU) består af formand
og næstformand, og det er her, organisationsbestyrelsesmøderne forberedes.
BYGGEUDVALGET (BU) har hidtil primært taget sig
af at behandle nybyggerisager, men vil fremadrettet også beskæftige sig med renoveringer af 3B’s
afdelinger. Under udvalget ligger også energi- og
miljø.
DRIFTS- OG SERVICEUDVALGET (DS) tager sig af
de politiske ting, der vedrører den daglige drift,
såsom afdelingsregnskaber, driftsaftaler og så
videre.
DEMOKRATI- OG KOMMUNIKATIONSUDVALGET
(DK) beskæftiger sig primært med arrangementer
og kurser for beboerdemokratiet og kommunikation til 3B’s interessenter.
Derudover er nedsat et AD HOC-UDVALG, der har
til opgave at følge især byggesager for at afdække
risici. Udvalget er midlertidigt, men det overvejes
at gøre det permanent som en form for risikoudvalg, der skal afdække alle forretningsmæssige
aspekter som kan få større økonomiske konsekvenser for 3B.

DR-dokumentar bragte den 4. juni 2014 første
del af serien "Historien-bag-historien". Den
handlede om juletræssagen i Egedalsvænge og
om de mange udfordringer, der er i det lokale
demokrati og i boligområdet.

Det lokale demokrati udfordret
På repræsentantskabsmødet i 2014 redegjorde organisationsbestyrelsen for en helt særlig situation i 3B’s
afdeling Egedalsvænge i Fredensborg Kommune.
Der havde allerede i 2013 og i 2014 været holdt flere
møder med kommunen, og parterne var enige om, at situationen i Egedalsvænge i Kokkedal påkaldte sig særlig opmærksomhed og skulle følges tæt.
3B’s formand og repræsentanter fra organisationsbestyrelsen holdt en del møder med afdelingsbestyrelsen
i Egedalsvænge. Det samme gjorde 3B’s administrerende direktør. Men efter mange møder og en stor indsats, måtte man erkende, at afdelingsbestyrelsen ikke
ønskede at overholde reglerne og sikre et frugtbart samarbejde med den lokale drift og samarbejdsparter i kommunen. Derfor overtog organisationsbestyrelsen midt i
marts afdelingsbestyrelsens opgaver.
Baggrunden var, at det er organisationsbestyrelsen,
der har den overordnede ledelse af boligorganisationen
og dens afdelinger. Og at organisationsbestyrelsen derfor har en særlig forpligtelse til at sikre rammerne for et
aktivt beboerdemokrati.
Repræsentanter fra organisationsbestyrelsen fungerer som midlertidig afdelingsbestyrelse i Egedalsvænge,
og der er et forløb i gang med det mål at skabe gode
rammer for beboerdemokratiet. Der er fx nedsat beboerudvalg om emner som budget og økonomi, fraflytning,
TV, haver, katte og aktiviteter. Og så holdes der fortsat
afdelingsmøder med godkendelse af afdelingens budget.

Formandsmøder
Der har været holdt flere formandsmøder, hvor formanden og en anden fra afdelingsbestyrelsen fra hver boligafdeling har været inviteret til at debattere emner af
fælles interesse.
Den 1. marts 2014 handlede det primært om 3B’s
styrker og udfordringer. Det blev den 6. maj fulgt op med
fokus på de 8 nøgleprocesser, som var blevet udpeget
til at være kernen i 3B’s ”maskinrum” – og hvoraf halvdelen blev holdt i 2014.
BERETNING 2014
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Workshopper
De første workshopper om de fire første kerneprocesser blev gennemført i efteråret. Tilbagemeldingerne har

været yderst positive, og resultaterne indgår nu i mange
af de daglige rutiner.

Netværksmøder afløses af områdemøder
Der har været holdt flere netværksmøder om aktuelle
emner for afdelingsbestyrelserne i løbet af året. Både
om solceller, energi- og vandbesparelser – og om kommunikation med beboerne.
Netværksmøderne afløses i 2015 af områdemøder,
hvor afdelingsbestyrelserne i fem lokalområder mødes
og får nyt fra 3B, ny viden om relevante emner – og ikke
mindst har de lokale forhold på dagsordenen.

Dialog på nettet
Afdelingsbestyrelserne har hidtil haft et eget lukket intranet til debat og til at søge oplysninger. I 2015 er intranettet afløst af en lukket Facebookgruppe, hvor afdelingsbestyrelserne kan debattere og udveksle viden og
erfaring – samt af BestyrelsesWeb, hvor alle relevante
informationer om afdelingerne efterhånden vil være tilgængelige.
Der er godt 100 af 3B’s knapt 300 afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som har valgt at melde sig ind i Facebookgruppen, og der er efterhånden en livlig debat i
gruppen.
I løbet af sommeren gik 3B på Facebook med en offentlig side, der har image og dialog som mål.

Engageret, frivilligt arbejde i afdelingerne
Afdelingsbestyrelserne i 3B’s mange afdelinger arbejder
frivilligt, og ingen får løn for den indsats, de lægger i
afdelingerne.
Derfor er det glædeligt, at 3B har næsten 300 meget
engagerede afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der gør
en aktiv indsats i boligområderne.
3B inviterer afdelingsbestyrelserne til at indgå i aktive
netværk, og der bliver holdt velkomstaften for nye afdelingsbestyrelser. Desuden holdes der hvert andet år en
weekendkonference, hvor der både er plads til fagligt
indhold, sparring på tværs af afdelingerne – og hyggeligt
samvær.
3B arbejder også løbende på at sørge for de rigtige
værktøjer til afdelingsbestyrelserne.
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FORNYELSER I ORGANISATIONEN
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Ny direktør i 3B med stort kendskab til sektoren
Organisationsbestyrelsen skrev i november måned
direktørkontrakt med Morten Boje, og han udgør nu
sammen med administrerende direktør Bent Frederiksen 3B’s direktion.
Morten Boje kendte allerede i forvejen en del til den
almene sektor. Som enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har han nemlig i
spidsen for ca. 25 medarbejdere haft ansvaret for tilsyn,
nybyggeri og renovering af almene boliger i København
– herunder har han også haft ansvaret for samarbejdet
om de boligsociale helhedsplaner i kommunen.

Ny mulighed for at se dokumenter og bilag
Administrationen har siden 2013 arbejdet på at udvikle
en ny platform til erstatning for afdelingernes intranet
– X3B.
I januar 2015 blev BestyrelsesWeb endelig åbnet for
afdelingsbestyrelsesmedlemmerne.
Dermed kunne afdelingsbestyrelsesmedlemmerne
logge på via ”Mit3B” på 3B’s hjemmeside.
Blandt de dokumenter, man fra start kunne se via BestyrelsesWeb, var afdelingernes reglementer så som
husorden, vedligeholdelsesreglement, havereglement,
parkeringsreglement m.v.
Det er også blevet nemmere her at finde dagsorden,
bilag og referater fra afdelingsbestyrelses- og afdelingsmøder.
BestyrelsesWeb er et dynamisk værktøj, som løbende
bliver udbygget. Sidst er følgende kommet til:
En mappe med afdelingens aftaler – her findes de
gældende 3B serviceaftaler, gårdlaugsaftaler m.m.
En mappe med afdelingens bygninger – her findes
bygningseftersynsrapporten og § 60-eftersyn.
En mappe med afdelingens energi og forbrug – her
Indvielse af Havneholmen med besøg af minister
for by, bolig og landdistrikter Carten Hansen og
Københavns overborgmester Frank Jensen.
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findes grønne regnskaber og energimærker.
En mappe med afdelingens rapporter – her findes
sikringsrapporter, legepladsrapporter, risikorapporter – i
de tilfælde, hvor der er gennemført sådanne undersøgelser.

BeboerWeb – beboernes portal
Også beboerne har fået direkte adgang til de dokumenter, der er relevante for dem.
Der har i 2014 været arbejdet på at forberede åbning
af portalen. Selve åbningen skete primo 2015, hvor beboerne for første gang kunne logge på.
På ”Mit3B” kan beboerne nu blandt andet finde deres
varmeregnskab, lejekontrakt, råderetsvejledninger og
meget mere.
En introduktionsvideo fortæller kort, hvordan beboeren logger på og finder rundt.
Målet er, at beboerne her efterhånden skal kunne
finde alt for dem relevant materiale.

Hurtige nyheder til afdelingsbestyrelserne
3B’s trykte nyhedsbrev til afdelingsbestyrelser og samarbejdsparter blev i sommeren 2014 afløst af et elektronisk nyhedsbrev, 3B@nyt, som sendes ud på mail.
Målgruppen er fortsat primært afdelingsbestyrelser
og samarbejdsparter, men på sigt er det oplagt også
at holde 3B’s beboere godt informeret på denne måde.
Indholdet er store og små nyheder – både fra egen
3B-verden, fra sektoren som helhed og fra den storpolitiske front.
Der blev i andet halvår sendt i alt fem 3B@nyt ud – og
planen er, at nyhedsbrevet skal udkomme cirka en gang
om måneden – eller når der er aktuelt, vigtigt nyt.

HAVNEHOLMEN 21
• Huset er opført efter 2020-standard.
• Vinduerne er fra Velfac med lavenergiglas.
• Ventilationssystemet er med varmegenvinding
og køling.
• Huset har 327 m2 solceller, der forventes at
kunne producere 42.500 kWh årligt.
• Gulvet er et højkantsegeparket, der er limet fast.
Der er lagt i alt ca. 4.000 m².
• Huset er 17,76 x 49,19 meter.
• Huset har i alt 19 toiletter – og der er handicapvenlig adgang.
• Der er ca. 300 arbejdsstationer.
• Ca.100 servere sikrer driften, og 40 er klar til
test.

Nyt hovedkontor
- ingen papirer og masser af fællesskab…
Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet,
at 3B skulle flytte sammen med Boligkontoret
Danmark i et nyt hovedkontor på Havneholmen
bag Fisketorvet.
Torsdag den 27. marts 2014 tog medarbejderne afsked med den gamle kontorbygning i
Kronprinsessegade – og mandag den 31. marts
blev det nye kontor på Havneholmen 21 indtaget.
Efter kun få timers udpakning af flyttekasser var
3B i gang igen – nu i dejlige lokaler sammen med
Boligkontoret Danmark.
I forvejen var alle dokumenter gjort digitale, så i
det nye kontor er der ingen, der skal finde papirer
frem i gamle hængemapper i en mørk kælder.
En måned efter indflytning var der officiel indvielse. Om eftermiddagen med reception med taler
af en veloplagt Carsten Hansen, minister for by,
bolig og landdistrikter, samt en lige så veloplagt
overborgmester Frank Jensen. Om aftenen var
det så medarbejdernes tur til at feste.
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GODT SAMARBEJDE
I ORGANISATIONSBESTYRELSE I

På baggrund af både formandsmøder, netværksmøder,
og ikke mindst workshopper, har samarbejdet mellem
afdelingsbestyrelserne og medarbejderne i 2014 fået et
tiltrængt løft. Der er udviklet nye samarbejdsværktøjer,
og der er blevet sat ekstra fokus på at afstemme forventninger, på at kommunikere – og på at holde en tæt
kontakt med hinanden.

Planlægning, opfølgning og dialog
Det er vigtigt, at afdelingsbestyrelse og medarbejdere
er enige om, hvor fokus skal lægges, når det daglige
arbejde planlægges. Men det er også vigtigt med jævne
mellemrum at sætte samarbejdet på dagsordenen, så
man får afstemt forventningerne til hinanden. Derfor er
der fx indført tilbud om årlige samarbejdssamtaler mellem formand og driftschef.
Men afdelingsbestyrelsesundersøgelsen viste også,
at der fx var behov for et større fokus på planlægning og
opfølgning i driften.
Efter at have indsamlet ”Best Practice”-eksempler på
planlægnings- og opfølgningsredskaber i driften, blev
der udvalgt fem redskaber. De fem redskaber blev videreudviklet, så de passede til 3B generelt og til indholdet
i serviceaftalerne.

DE FEM REDSKABER ER:
• Opsamlingsliste – Internt værktøj. Samle og dokumentere beboerhenvendelser på ejendomskontoret.
Erstatter de ”gule sedler”.
• Ugeplanen – Internt værktøj. Overblik over ugens
faste opgaver. God til ferieafløsere og nye medarbejdere.
• Månedsplanen – Internt værktøj. Kan også bruges
som dialogredskab med afdelingsbestyrelsen. Overblik over månedens opgaver på baggrund af serviceaftalen.

• Oversigt over årets opgaver/serviceaftalen –
Internt værktøj. Kan også bruges som dialogværktøj
med afdelingsbestyrelsen. Overblik over årets opgaver – på baggrund af serviceaftalen.
• Hvad har personalet planlagt i…? – Eksternt værktøj. Beboeroplysning med et udsnit af de planlagte
opgaver for måneden.
Efter en positiv testperiode i tre afdelinger skal redskaberne nu implementeres i driften. De ansatte i driften har
afdelingsvist udvalgt tre redskaber, de vil implementere,
ud fra en vurdering af, hvad de mente gav mest værdi
for dem og beboerne. Redskaberne er nu implementeret
i langt de fleste afdelinger.

3B’s beboere er tilfredse med servicen
3B ønsker at skabe en god oplevelse i forbindelse med
at flytte ind i en af vores boliger. Derfor har størstedelen
af vores beboere siden oktober 2014 fået en mail med
et link til et spørgeskema cirka 14 dage efter, de er flyttet ind.
Målet er at afdække, hvor 3B kan gøre det til en endnu
bedre oplevelse.
Organisationsbestyrelsen har sat som mål, at 80 procent af beboerne i 2014 skal opleve, at 3B’s service ved
indflytningen lever op til deres forventninger eller er højere end forventet.
Ved årets udgang var der en svarprocent på 42%.
95% er enten meget tilfredse eller tilfredse med den
service, de modtog i perioden op til lejekontrakten.
81% af beboerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med den service, de fik på selve indflytningsdagen.
Således oplever 88%, at 3B’s samlede service lever op
til forventningerne, og målet for 2014 er nået.
Fra december måned fik også fraflyttere et spørgeskema om, hvordan de har oplevet processen omkring
deres opsigelse, syn af boligen etc.

BESTYRELSESBEVILLINGER 2014
DISPONERET DISPOSITIONSFOND
AFDELING

SAG

TILSAGN 		

Udviklingsprojekt

Rammeudbud - solceller

352.000

Udviklingsprojekt

Nyt byggeprojekt

300.000

Egeløvparken

Helhedsplan

325.000

Bærhaven

Helhedsplan

300.000

Sangergården 1

Helhedsplan

450.000

DISPONERET TRÆKNINGSRET
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AFDELING

SAG

TILSAGN 		

Toftegård

Vinduer og døre

Herlevgårdsvej

Helhedsplan

Folehaven

Køkken og bad

Bærhaven

Køkken og bad, etape 4

750.000

Østerhøj

Køkkenmodernisering

225.000

Prangerhuset

Altanprojekt

225.000

Damagervej

Kvistaltaner

120.000

Händelsvej

Altanprojekt

900.000

Slotsherrenshus

Vinduer og terrassedøre

480.000

8.340.000
240.000
1.050.000

2014 i Valby

I ÅRET DER GIK I AFDELINGERNE I

I oktober var de frivillige i Folehaven, Valbyejendommene og PAB’s
Hornemanns Vænge inviteret til
Frivilligheds Galla. Bestyrelserne og
den boligsociale helhedsplan Surf
Valby støttede arrangementet, og
3B havde bevilget 8.000 kroner fra
Aktivitetspuljen.
– EN DAG JEG HAVDE SET FREM TIL
AF FATIHA CHIRIFI, FOLEHAVENS
AFDELINGSBESTYRELSE

Det var en dag, jeg havde set frem til, og
endelig kom den. Vi fik en dejlig modtagelse af de unge fra områderne i Valby, og
det var så dejligt at se deres engagement
til Gallafesten.

– JEG BLEV HELT OVERVÆLDET
AF ALIA JURIAH, ÅRETS KVINDELIGE
BEBOER I FOLEHAVEN

Jeg blev helt overvældet, da mit navn
blev råbt op. Jeg gik op på scenen for at
modtage prisen som årets frivillige beboer.
Det gjorde mig varm om hjertet, at der var
mennesker, der havde gjort sig tanker om
mit arbejde i lokalområdet og syntes, jeg
var en pris værdig.

Fatiha Chirifi og Noufissa Elhajji
er med i Folehavens kvindeforening. Til højre står Alia
Juriah, som vandt prisen som
årets frivillige i Folehaven.

BERETNING 2014
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SAMDRIFT OG ISYN
I DRIFT I

Første samdriftsområde i gang

Lindevang

Organisationsbestyrelsen har fokus på at holde huslejen i ro. I den forbindelse er det besluttet at arbejde for
samdrift, hvor maskiner og medarbejdere går ”på tværs”
af afdelingerne, så arbejdet bliver effektivt og leverancen stabil.
For hvert samdriftsområde nedsættes et samarbejdsudvalg med repræsentanter fra de afdelingsbestyrelser,
der indgår i samdriften, så samarbejdet også er forankret i afdelingsbestyrelserne.
I Herlev og Ballerup arbejdes der på samdrift i fire
områder: Herlev Midt, Toftegården, Lindevang og Ballerup.
Første tiltag i 2014 var at ændre driftschefernes ansvarsområde, så der kun var én driftschef i hvert område. På den måde blev forankringen af ansvaret og
lederskab sikret i de enkelte samdriftsområder. Herefter
startede samarbejdet med afdelingsbestyrelserne i de
enkelte områder.
I 2014 blev der yderligere diskuteret samdrift i Urbanplanen og i Valby, men der er ikke vedtaget noget endeligt.

Drøftelserne er også sat i gang i område Lindevang,
som på nuværende tidspunkt tænkes at bestå af afdelingerne Søagerpark, Højstensgård, Hedelyngen og
Vestergården 2.

Herlev Midt
I Herlev Midt, der består af afdelingerne Herlevgårdsvej,
Herlev Torv, Herlev Skole, Vestergården 1 og Vestergården 3, blev afdelingsbestyrelserne enige om rammerne
for samdriften, som efterfølgende blev godkendt på afdelingsmøder i 2014, og samdriften kunne derfor starte
den 1. januar 2015.

Toftegården
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Drøftelserne om samdriftsområdet Toftegård består på
nuværende tidspunkt af afdelingerne Toftegård, Martins
Gård, Sønderlund Børnehave, Toftegård Tag og Lampestedet I og II.
Der samarbejdes fortsat med afdelingsbestyrelserne
i området på at skabe de helt rigtige rammer. Håbet er,
at afdelingsbestyrelserne kan fremsætte forslag på ordinært afdelingsmøde i 2015, så samdriften kan træde
i kraft i 2016.

Ballerup
Der er også indledt drøftelser om samdrift i Ballerup. På
nuværende tidspunkt drejer sig som om afdelingerne
Måløv Park, Østerhøj, Grønhøj, Jægerbo, Solsikken,
Valmuen og Kløvermarken.
En eventuel kommende samdrift kan også omfatte
den ny afdeling Midgård, hvor der forventes indflytning
i oktober 2015.

Urbanplanen
I december 2013 startede de første samtaler om samdrift i Urbanplanen, hvor der blandt andet blev nedsat
en arbejdsgruppe bestående af projekt- og driftsledelse
fra både 3B og Boligkontoret Danmark. Arbejdsgruppen
arbejdede frem mod en samdriftsmodel for Urbanplanen
samt konkretisering af forslag til forløb og afdelingsbestyrelses- og medarbejderinddragelse.
Afdelingsbestyrelserne for boligafdelingerne deltog
på et møde i august, hvor forventningerne skulle afstemmes. Her fremlagde arbejdsgruppen de tanker og
fremtidsvisioner, der er ved denne samdriftsløsning.
Boligkontoret Danmark deltog også på mødet, da 3B
sammen med Boligkontoret Danmark indgår i projekt
”En innovativ vej til effektiv drift”, hvis formål er at undersøge og teste en række driftsmodeller og effektiviseringstiltag.
Medarbejderne i de berørte boligafdelinger var til en
workshop, hvor de kom med deres tanker og fremtidsvisioner for samdriften. Administrationen arbejdede videre
med bidragene fra workshoppen for at kunne præsentere den endelige samdriftsløsning, herunder organisering, budget og målsætninger, til afdelingsbestyrelsernes godkendelse i 2015.
I forlængelse af dialogmøderne og som udgangspunkt
for det videre arbejde med samdrift blev tilfredsheden
blandt både beboere og medarbejdere undersøgt.
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Valby
Der har også været holdt møder med bestyrelserne i
Bærhaven, Elmehaven, Vinhaven og Folehaven om
mulighederne for samdrift. Afdelingerne er tilfredse med
deres nuværende driftsstruktur men er netop nu ved
at se på muligheden for en tværgående anvendelse,
blandt andet af maskiner, afdelingerne imellem.

Digitale syn ved ind- og fraflytning
For at sikre en mere ensartet synsforretning og ikke
mindst dokumentation er der nu indført digitalt syn af
boligerne - iSyn. Det betyder, at varmemestrene foretager alle indflytnings- og fraflytningssyn af lejemål på
deres iPad.
En af de helt store fordele er, at varmemesteren efter
synet straks kan maile synsrapporter og andre relevante
dokumenter til indflytter, fraflytter eller andre relevante
modtagere.

Med iSyn er opnået en mere præcis sagsbehandling, digitalisering af alle dokumenter, og der kører nu en mere
ensartet synsforretning for de ca. 70 syn, der gennemsnitligt udføres om måneden i hele 3B.
Synstiden for gennemførelse af synene i lejemålet er
forbedret, og et syn af en bolig tager nu i gennemsnit
cirka 19 minutter.
Det digitale syn har samtidig sikret dokumentationen
ved indflytning, hvilket betyder, at afdelingen nu står
bedre i fx tvister om eventuelle skader påført ved indflytningen.
Alt i alt har det digitale syn givet en bedre slutbrugeroplevelse, hvilket også afspejler sig i de tilfredshedsundersøgelser, der gennemføres. Samtidig fortæller flere
medarbejdere om en øget tiltro til professionaliteten i
forbindelse med afholdelse af syn, både ved indflytning
og ved fraflytning.

EGEDALSVÆNGE

REMISEVÆNGET NORD

STØRRE BYGGEPROJEKTER I 2014
I RENOVERING I

Egedalsvænge
Et stort renoveringsprojekt i Egedalsvænge i Kokkedal
er ved at nærme sig sin afslutning. Projektet består af
fremtidssikring med fokus på klimaskærm og miljø. Renoveringen startede midt i 2013 og forventes afsluttet i
midten af 2015.
Beboerne har engageret sig i både udviklings- og
valgproces, og som noget helt specielt skal alle beboere træffe individuelle valg om vinduer, karnapper mv.
– både 0-kroners valg og tilvalg, som giver en ekstra
månedlig udgift på maksimalt 500 kr.
En særlig udfordring ved renoveringen var, at beboerne skulle kunne blive boende, mens facaden som ét
helt element blev skiftet. Hver bolig fik skiftet facaden på
en halv dag, så genhusning blev undgået.
Der er konstateret problemer med pcb, bly og asbest i
bygningerne. Der er heldigvis tale om lave værdier, der
ikke er sundhedsskadelige for beboerne, men på grund
af skrappe krav til sikkert arbejdsmiljø for håndværkerne
og bortskaffelse af affald bliver projektet en del dyrere
end forventet.
Der var mange udfordringer især i starten, men i 2014
har byggeriet forløbet planmæssigt, og i midten af 2015
forlader den sidste håndværker pladsen.
Projektet omfatter også ombygning af to opgange, i
alt 16 boliger, som bygges om til tidssvarende boliger,
der lever op til gældende krav om tilgængelighed mv. De
fleste af beboerne er genhuset i Egedalsvænge.

Hjortegården
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Et nyt stort renoveringsprojekt er på vej i Hjortegården
i Herlev.
Renoveringen berører etage- og rækkehuse og omfatter blandt andet badeværelser, installationer og tage
på rækkehuse.
Der har været afholdt licitation, så nu skal økonomien
på plads med kommune og Landsbyggefonden.
Arbejdet med at færdigprojektere sammen med entreprenørerne starter i maj 2015, og næste skridt er udførelse af en prøveblok.

Solvangcentret i Urbanplanen rives ned
Solvangcentret er nedslidt og utidssvarende. Det er
med til at skabe utryghed i området, og for 3B har det

været en økonomisk byrde, fordi det ikke har været
muligt at leje erhvervslokalerne ud. I 2014 indgik 3B og
Københavns Kommune derfor aftale om nedrivning af
bygningen.
Nedrivningen starter den 1. juni 2015, hvor byggepladsen bliver spærret af og aflåst. Første del af nedrivningen vil være miljøsanering, hvor miljøskadelige
byggematerialer vil blive nedtaget og bortskaffet efter
gældende regler.
Derefter vil de øvrige bygningsdele blive fjernet. Nedrivningen forventes afsluttet januar 2016.
I planlægningen af nedrivningsprojektet har der været
stor fokus på information til de nærliggende boligafdelinger, skole, bibliotek og kirke samt samarbejde med Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning
og Socialforvaltningen, som i dag har til huse i centret.

Vestergården 2
Den store tagrenovering i Vestergården 2 er stadig i fuld
gang. I alt skal 223 boliger i afdelingen i Herlev have nyt
tag og udskiftet havefacadepartier.
Selve renoveringen begyndte i maj 2014 og forventes
at være færdig i august 2015, hvor sjette og sidste etape
afsluttes. Hele sagen omfatter tagudskiftning, efterisolering, opretning mm. samt udskiftning af havefacadepartier.
Afdelingen har bidraget med et byggeudvalg, der
igennem hele sagens byggeperiode har deltaget aktivt
i en lang række møder og med at informere beboerne.
Processen har ikke været uden udfordringer, men det
færdige resultat bliver forhåbentlig det hele værd.

Stubmøllevej
Projektet til fremtidssikring af Stubmøllevej er hovedprojekteret af rådgiverne og sendt i licitation.
Københavns Kommune har stillet diverse krav til renoveringen. Det forventes derfor, at skema B forøges i
forhold til skema A.
I afdelingens tagetage og i en opgang lægges lejligheder sammen. Der etableres nye kviste mod gård og gade.
Alle lejligheder får altan og nye/renoverede badeværelser.
Hvis alt går planmæssigt, begynder renoveringen til
sommer og afsluttes i foråret 2016.
Det er nødvendigt at genhuse beboere både permanent

Teglværkshaven
og Højstengård

DAMAGERVEJ
I Damagervej har 12 ud af 15
taglejligheder fået kvistaltaner
via kollektiv individuel råderet.
Altanerne blev afleveret i sensommeren 2014.

og midlertidigt i forhold til de tre etaper, renoveringen er
delt op i.

får
ros
i arkitekturanmeldelser
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Byrummet

Sort er det nye sort
Arkitektur-anmeldelse. Teglværkshaven er sort
i sort i sort og alligevel et meget lyst og varmt
sted.

Projektet til fremtidssikring af Herlevgårdsvej har fået
godkendt skema B efter afholdt licitation.
I blok 2 er alle beboere blevet genhuset permanent.
I blok 1 genhuses fire beboere midlertidigt.
I foråret 2015 starter renoveringen af badeværelser
og køkkener samt nye vinduer og varmeanlæg i blok
1. I blok 2 lægges lejligheder sammen, og tagrummet
inddrages til boliger. Facaderne efterisoleres, og der
monteres nye altaner.
Grønningen indrettes med lege- og opholdsarealer
efter beboernes ønsker. Stier og adgang til stuelejligheder gøres handicapvenlige. Byggearbejdet forventes afsluttet ved årsskiftet 2015/2016.

Efter en rum tid og et par runder i Teglværkshaven falder
svaret endelig på spørgsmålet: Hvorfor er det her ikke
et dystert sted at være, når
bygningerne er sorte, skurene
er sorte, nedløbsrørene og de
udendørs lygter er sorte. Det
hele er kulsort?
Alligevel fremstår Teglværkshaven som et lyst og
venligt sted, hvor det hvert
minut forventes, at solen
bryder igennem de alt for
kolde april skyer og gør det
muligt at knappe en påskeøl
op og sætte sig ned på en af
de mange bænke, der hviler
på fællesarealerne mellem
husene.
Livet der leves
Svaret er nok, at det er livet,
der leves inde mellem de
sorte huse, der gør det lyst.
Det er barnevognene, der står
parkeret i hobetal i de små frimærkshaver eller på de små
træterasser. Det er legeplad-

serne, der ser indbydende ud
med indianertelte i pangfarver, en trampolin og et stort
klatrestativ. Der kunne man
da helt sikkert godt bruge en
fem, syv timer med de mindste. Og det er de slyngplanter,
der kæmper for at kravle op
og gøre det hele lidt grønnere.
Fordi der er så meget liv virker alt det sorte bare som en
solid baggrund, der ikke kræver opmærksomhed fra det,
det hele handler om.
Grønt privatliv
Teglværkshaven er almene
boliger i to etager. Boligerne
er med tre, fire eller fem rum
og er på mellem 85 og 125
kvadratmeter hver.
Endnu fremstår boligerne frisk fra fabrikken, men
små optakter til privatliv
er begyndt at spire i de små
haver, og når de hække vokser sig voksne, så bliver der
nok endnu mere fidus i at
sidde med sin familie og nyde

”

Herlevgårdsvej

Byrummet
Anmeldelse af Herlevs
arkitektur

Fakta

TeglværkshAven

solen. Man får let tanken, at
solen måske bliver suget lidt
ned af alt det sorte, så det bliver en endnu varmere fornøjelse end i resten af Herlev.
På den måde fremstår Teglværkshaven ikke bare lys,

men også varm. Som et sted,
hvor rare liv leves i og mellem
de kulsorte huse.
Eneste larmende minus er
støjen fra Klausdalsbrovej,
der ligger som en let dyne
hen over området til trods

for, at der er blevet bygget en
form for mur ud mod vejen.
Men mon ikke, det er støj af
den slags, der ikke høres, når
man har boet i og med den i
en rum tid.
Af Mette Lyhne

Boligforeningen 3Bs afdeling
Teglværkshaven består af
60 rækkehuse med hver sin
have.
Husene er i to plan og på
mellem 85 og 125 kvm.

Herlevbladet, den 7. maj 2014

TEGLVÆRKSHAVEN ER SORT I SORT I SORT OG ALLIGEVEL ET
MEGET LYST OG VARMT STED. SOM ET STED, HVOR RARE LIV

Afdeling Australiensvej trænger til nyt tag, og i forbindelse med det forlanger Landsbyggefonden sammenlægning af lejligheder.
Der arbejdes ud fra en helhedsplan, hvor der også
kommer nyt gårdrum og fælleslokale. Tilsagn fra Københavns Kommune forventes i januar 2016, og afdelingsmødet forventes at kunne sige ja senere på året.
Blandt andet på grund af sammenlægning af lejligheder bliver det nødvendigt at genhuse beboere i
byggeperioden.

Remisevænget Nord – solceller
1. januar blev der trykket på startknappen, og Remisevænget Nord kunne begynde at udnytte solens
stråler til at mindske elregningen for fællesbygningerne – vaskeriet, varmecentralen og beboerhuset.
Solcellerne er monteret på taget af to boligblokke og
beboerhuset.
Anlægget har arbejdet på højtryk og leveret mere,
end producenten havde garanteret. Første halvår
sparede solcellerne den energiorienterede afdeling
for mere end 50.000 kWh.
Afdelingen venter stadig på det endelige tal fra
DONG om, hvor meget strøm afdelingen selv har
brugt, og hvor meget der er solgt til nettet.

LEVES I OG MELLEM HUSENE.
20 · Bolig
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FAkTA

højstensgård
Almennyttig bebyggelse
380 lejemål under boligforeningen 3 B
HØJSTENSGÅRD. En af de store rækkehusbebyggelser i byen skabt oprindeligt i 1958 og dermed i et lokalsamfund, der stormede frem i udviklingen. Efter to
renoveringer stadig et ganske fint sted. Fotos: Henrik Lüthcke.

Arkitektur-anmeldelse:

Bebyggelsen med sjæl
Byrummet. Mange kvaliteter i den store rækkehusbebyggelse, der ligger som et helt selvstændigt kvarter i udkanten af det centrale Herlev.
Man kan handle i Fakta. Men man kan også gå på
opdagelse.
Der er mange små oaser og
et lidt bakket terræn. Det er
næppe kedeligt at være barn
i de her omgivelser, for legepladser er her også nok af.
Der er faktisk også en legeplads for voksne, motionslegepladsen Hjertet, som ligger
i den ene ende af bebyggel-

”

Australiensvej

sen. I den modsatte ende mod
Vindebyvej ligger en Fakta,
hvor hele byen handler om
søndagen. Næsten hele byen
i hvert fald. Og så tænker
man, at de fleste kender sikkert kun Højstensgård fra en
discountbutik og dens parkeringsplads. Det er synd.

Holdning til at bo
De 380 lejemål fra 1958 og dermed nærmest landlige omgivelser i samtiden, er fremfor
alt gedigne rækkehuse med
have og førstesal. Mange har
valgt at have udestue, der
måske kan forlænge sommersæsonen nærmest i det
uendelige. Bilerne har man
sendt ud i reservater parkeringspladser også kaldet. Det
er nemlig en bebyggelse, der
præges af et stort ’lukket’
areal i princippet reserveret
for gående. Og så omkranses
det hele af tre markante veje

i området, Vindebyvej, Højbjergvej og Tvedvangen. Man
fornemmer, at der er en holdning til at bo. Med ordentlige
boliger og i et kvarter, der
fremstår som en enhed. Og vil
man på ’opdagelse’, må man
gå sig frem.

...lyder det
uforståeligt så gå
ud og oplev selv...

Særlig atmosfære
Pointen er, at Højstensgård
ikke sådan er lige til at overskue. Atmosfæren er speciel,
fordi kvarteret som sådan
næsten sætter dagsordenen.
Man kan faktisk gå en længere tur i disse omgivelser og
kigge på haver og små oaser.
Det er ikke en speciel arkitektur, der dominerer husene,
som blev renoveret i 2002 og
2012. I sin tid blev det kaldt for
’Papegøjehusene’ på grund af
nogle farveglade facader. Nu
er det gråt og gult, som dominerer omgivelserne.

Skal man trække en bundlinje her, må det være, at det
er en bebyggelse med sjæl.
Egentlig er den ikke noget
særligt. Og så er den det alligevel umiddelbart. Lyder det
uforståeligt, så gå ud og oplev
selv. Det er også en god måde
at lære sin by at kende på.

Af Jørgen Nielsen

Herlevbladet, den 20. august 2014

DER ER MANGE SMÅ OASER OG ET LIDT BAKKET TERRÆN. DET
ER NÆPPE KEDELIGT AT VÆRE BARN I DE OMGIVELSER, FOR
LEGEPLADSER ER HER OGSÅ NOK AF.

Ideen til

Urbanhaven
opstod på bagsædet
af en bus

I ÅRET DER GIK I AFDELINGERNE I
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Det var en af de gode dage i april, hvor himlen var
høj og solen lun, at de første spadestik til Urbanhaven blev taget. Her dyrker beboerne nu deres egne
økologiske grøntsager og krydderurter.
– Jeg er gået ind i det her for at styrke det sociale, for selv om jeg er meget glad for at bo her, er
der da også sociale problemer, jeg gerne vil være
med til at gøre noget ved. Lige nu er her masser
af udendørsliv, men klokken 17, når Bonderen og
Byggeren lukker, og børnefamilierne går hjem, så
er her helt dødt, og det kan de her haver måske
være med til at ændre, fortæller Peter Hovalt Andersen, der er formand for Urbanhaven, og som
har boet her næsten hele sit liv.
– Og så har vi har jo også tænkt, at der skal være
fælles prøvesmagning og alle mulige andre fællesarrangementer i forbindelse med haven, understreger Peter.
Tre måneder senere i juli bærer haven alle de
frugter og grøntsager, som Peter og de andre i Urbanhaven havde intentioner om, da de var med til
at starte det hele, på bagsædet af en bus på inspirationstur til Malmø halvandet år tidligere.
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I UDLEJNING I

3B har lang tradition for at indgå aftaler med kommunerne om udlejningen af ledige boliger. I Københavns
Kommune forhandles udlejningsaftalen gennem BL’s 1.
kreds, mens det i omegnskommunerne er 3B, der forhandler direkte med kommunen.
Derfor lejes langt størstedelen af 3B’s boliger ud efter
fleksibel venteliste, hvor der er varierende kriterier fra
kommune til kommune. Antallet af ledige boliger, der
går til den fleksible venteliste, er også forskellig fra kommune til kommune.
Forhandlingerne i København er netop gået i gang,
mens der i 2014 blev forhandlet nye udlejningsaftaler
hjem i Høje Gladsaxe, Hvidovre og Fredensborg. I 2015
skal der blandt andet forhandles udlejningsaftale med
Ballerup Kommune.

Ny udlejningsaftale i Høje Gladsaxe
Fra 1. januar 2014 er der kommet nye kriterier for udlejning af 3B’s boliger i Høje Gladsaxe, hvor ansøgeren
skal opfylde et af de tre kriterier til den fleksible venteliste eller allerede bo i 3B’s afdeling i Høje Gladsaxe:
1. Ansøgeren er i arbejde
2. Ansøgeren er studerende
3. Ansøgeren er senior og fyldt 55 år
4. Ansøgeren bor i 3B’s Høje Gladsaxe-afdeling
Aftalen er med til at skabe en sammenhængende kommune, hvor der er mangfoldighed i alle boligområder,
og hvor alle er med til at løse de boligsociale opgaver.
Aftalen mellem Gladsaxe Kommune og 3B betyder, at
fordelingen af boligerne er således:
85% af de ledige boliger lejes ud til ansøgere på den
fleksible venteliste og ansøgere på den interne venteliste. 15% af de ledige boliger anvendes til kommunal
anvisning.

Ny udlejningsaftale i København
Forhandlingerne mellem BL’s 1. kreds og Københavns
Kommune er gået i gang, og den nye aftaleperiode vil
være fra år 2015 til 2018

Ny udlejningsaftale i Hvidovre Kommune
Fra 1. januar 2015 er der indgået en ny udlejningsaftale,
men den har samme indhold som i den forrige aftaleperiode:
25% til af boligerne lejes ud af kommunen, og
75% lejes ud gennem 3B.

Ny udlejningsaftale i Fredensborg Kommune
Fra 1. januar 2015 er der indgået en ny udlejningsaftale,
men den har samme indhold som den forrige aftaleperiode:
100% af boligerne lejes ud af kommunen, men hver
anden bolig lejes ud via den interne oprykningsventeliste i Egedalsvænge.

UDLEJNING AF NYE AFDELINGER
Taastrup Torv
Fra 1. juni har boligerne, der ligger i centrum af Taastrup, været klar til indflytning. De ligger over for den
splinternye busterminal med S-toget to minutters gang
væk og med utallige indkøbsmuligheder lige nedenunder. Boligerne er opført efter lavenergiklasse 2015, hvilket betyder et lavt varmeforbrug på trods af boligernes
betydelige størrelse på 97 m2.
Boligerne i nederste plan har adgang direkte ud til de
fælles grønne områder, mens boligerne på de øverste
plan har egen altan ud mod torvepladsen mod syd.
Aftalen mellem Taastrup og 3B betyder, at fordelingen
af boligerne er således:
25% af boligerne lejes ud af kommunen, og
75% lejes ud gennem 3B.

Udlejning af Sundholm Syd
7. oktober 2014 var der informationsmøde om Sundholm
Syd, hvor interesserede kunne høre mere om selve afdelingen, boligtyper og priser og fik gennemgået proceduren for, hvordan de kunne søge om en bolig.
På blot fire dage i november var det muligt at søge om
bolig i Sundholm Syd. På disse dage valgte 478 personer at skrive sig op til en bolig i den nye afdeling.
Boligerne er klar til indflytning den 1. april 2015.

Studerende inviteres indenfor i Dyvekevænget
Der har i en længere periode været kort venteliste til boliger i Dyvekevænget. Derfor er Københavns Kommune
og 3B blevet enige om at gennemføre et forsøg, hvor
unge kan få en bolig til en mindre husleje.
Forsøget går ud på, at 15 øremærkede lejemål i Dyvekevænget potentielt i en periode på to år kan lejes ud via
fleksibel udlejning til unge under uddannelse.

FLERE ER SAT UD AF FOGEDEN I 3B
I midten af året kunne 3B fortælle, at antallet af udsættelser var faldet. Desværre
holdt den glædelige nyhed ikke året ud, for
i forhold til 2013 er der udsat 6 flere fra
deres bolig i 2014.
I 2014 var der således 47 udsættelser i
3B’s 11.504 familie-, ungdoms- og ældreboliger, og i 2013 var der 41.
Men man skal huske, at der kan være flere
årsager til, at 3B fastholder udsættelser.
Det kan blandt andet være med baggrund i
husordenssager og ulovlige fremlejesager.

Markedsdag
på Vestergårdsvej
I ÅRET DER GIK I AFDELINGERNE I
Som en lille oase ligger Vestergårdsvej så tæt på
den buldrende trafik på Borups Allé og alligevel helt
i ro med små rækkehuse som tætteste nabo.
Men der er også slagsmål at finde på markedsdagen, som finder sted hver sommer, dog
i organiseret form. Rollespilsfabrikken har sat en
kamparena op, hvor alle kamplystne børn har mulighed for at kæmpe mod orker med sværd, de selv
har lavet forinden på workshoppen ved siden af
kamparenaen.
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– Vi laver markedsdagen for at samle folk i Fuglekvarteret NV, og skabe sammenhold mellem nydanskere og danskere. Markedsdagen kan give
kendskab til dem, der bor i nærområdet i forhold
til, hvad vi kan byde ind med for at gøre det rart at
bo her. Alle de forskelligheder, vi har – det er det
vigtige, fortæller Ejgild Christensen på 66 år, som
er kasserer i afdelingsbestyrelsen på Vestergårdsvej. Han har som resten af afdelingsbestyrelsen
og beboerprojekt PULS været med til at arrangere
markedsdagen i alle de tre år, den har eksisteret.
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Sundholm Syd på Amager
Sundholm Syd følger tidsplanen og tegner til at
blive et både flot og efterspurgt byggeri.
De nye beboere får nøglerne lige før påske
2015.
Sundholm Syd består af 48 boliger på mellem
76 – 126 m2 i bebyggelsen, som vil opfylde
2015-energikravet.

Midgård i Ballerup
I Ballerup er Midgård på vej. Afdelingen består
af 20 familieboliger med 18 tre-etagers boliger
på 115m2 og 2 to-etagers boliger på 64 m2.
Boligerne ligger som rækkehuse fordelt på to
bygninger mod henholdsvis Klakkehøj og Stenhusstræde. Byggeriet opføres som energiklasse 2020, og de nye beboere forventes at kunne
flytte ind ultimo 2015.

SUNDHOLM SYD

NYBYGGERIER PÅ VEJ
Kløverbladsgade i Valby
På Kløverbladsgade i Valby bygger 3B 31
AlmenBolig+-boliger.
Bebyggelsen er fordelt på 5 ’bygningskuber’
med boliger på 84-130 m2 i et, to og tre plan.
Byggeriet opføres som energiklasse 2020.
Byggeriet forventes at starte i august 2015,
og de nye beboere forventes at kunne flytte ind
i november 2016.
MIDGÅRD

Skovkvarteret i Ørestaden
I Arenakvarteret i Ørestaden skal 3B bygge 52
AlmenBolig+-boliger. Byggeriet ligger lidt syd
for indkøbscentret Field’s og tæt på den kommende Copenhagen Arena.
Boligerne er på mellem 84 og 130 m2 og opføres som energiklasse 2020.
KAB er byggeforretningsfører på projektet,
og 3B overtager først, når afdelingen går i drift.
Forventet indflytning er medio 2017.

KLØVERBLADSGADE

KLØVERBLADSGADE

AlmenBolig+ Rammeaftale 4 - 14. maj 2013
Scandi Byg – ONV Arkitekter – jaja architects – Bascon

SKOVKVARTERET

LIVET MELLEM HUSENE
I BOLIGSOCIALT I

3B har en del boligsociale projekter. I alt er der 22 projektansatte boligsociale medarbejdere ansat i forskellige
boligafdelinger.
De boligsociale medarbejdere har haft stor glæde
af det nye hovedkontor, som har betydet, at de kunne
komme oftere i administrationen og komme tættere på

alle de øvrige medarbejdere fra blandt andet kommunikation, økonomi og HR.
Det boligsociale område har i 2014 fået en økonomimedarbejder tilknyttet, så der er endnu bedre styr på
økonomien i projekterne og en god opfølgning i forhold
til de ekstra pulje- og fondsmidler, som det lykkes de
boligsociale medarbejdere at skaffe.

BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER
Beboerprojekt PULS

Høje Gladsaxe

Vestergårdsvej og Sangergården I+II har i 2014 fortsat haft stor glæde af at være en del af Beboerprojekt
PULS, som er administreret af AAB.
I Sangergården er der fortsat gang i havegruppen, der
passer drivhus og plantekasser. Afdelingsbestyrelsen er
vokset til nu at have seks aktive medlemmer.
På Vestergårdsvej arrangerede en gruppe på 12 frivillige i juni en velbesøgt markedsdag for hele kvarteret.
De fem medarbejdere i Beboerprojekt PULS arbejder
derudover med bydelsmødre, økonomisk rådgivning,
sociale viceværter og månedlige møder med lokalt ansatte.

2014 var det år, hvor 3B i samarbejde med Gladsaxe
Kommune og de fire øvrige boligorganisationer i boligområdet nedsatte en task force med henblik på at fremme tryghed og bekæmpe kriminalitet. Samarbejdet har
ført til to tryghedsvandringer og en række forbedringer i
kvarterets udendørsarealer.
Beboeraktiviteterne i beboerlokalet Pulsen har været
velbesøgt med over 4000 besøg, og den boligsociale
indsats har nået de forventede mål med en række fritidsjobs og aktiviteter til unge. Bl.a. med et fantastisk
musikprojekt, der fik en gruppe drenge væk fra gaden
og fra generende adfærd.
Beboerrådgivningen har været med til at organisere
festligheder for Høje Gladsaxes 50 års jubilæum, hvor
der var koncert, loppemarked og fest lige op til den årlige cirkusuge, der tiltrækker børnefamilier fra hele området.

Os fra Mimerskvarter
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Os fra Mimerskvarter dækker fire VIBO-afdelinger og
3B-afdelingen Rådmandsbo på Ydre Nørrebro. I den
nye projektperiode 2014-2017 har de i det første år startet mange nye indsatser op på børne- og ungeområdet,
på familieområdet og i forhold til at støtte beboerdemokratiet samt det frivillige engagement i de enkelte afdelinger.
På børne- og ungeområdet er der etableret samarbejde med klubber og skoler på Nørrebro. Det har udmøntet
sig i en række konkrete arrangementer. På familieområdet har der gennem 2014 været holdt 20 åbne beboerarrangementer i samarbejde med det lokale Sundhedshus
med eksterne oplægsholdere. Der har samlet set været
603 voksne og 236 børn/unge til disse arrangementer.
Desuden er der holdt et længerevarende familiekursus
for 10 udvalgte familier.
I forhold til beboerdemokratiet er afdelingsbestyrelserne støttet i deres arbejde ved løbende dialog om opgaveløsning og ved deltagelse i deres afdelingsmøder.

Valby
SURF Valby (Sammenhold, Udvikling, Respekt og
Fremtid) dækker tre afdelinger i Valby: Folehaven, Valbyejendommene og PAB's Hornemanns Vænge.
Det boligsociale team på fire medarbejdere fik i 2014
hjælp af to beboere i løntilskud – to mødre – som hjalp
med at starte et forældrenetværk i både Valbyejendommene og Folehaven.
I Folehaven har afdelingsbestyrelsen stillet et netværkskontor til rådighed, hvor de boligsociale medarbejdere kan arbejde, og stedet er i løbet af 2014 vokset til
at være en velbesøgt base for både den lokale Gå-klub,
Kvindeforening, sundhedsplejen, familierådgivningen,
lektiecafé og Ung2unge.
I Valbyejendommene var den årlige Naboskabsdag i

BERETNING 2014

23

Hjortegården blev hædret som årets frivillig i Herlev. Her
er det beboer i Hjortegården og 3B's næstformand, Iris
Gausbo, der tager imod prisen.

maj måned igen en succes, og dagen er blevet en tradition, som udvikler sig stille og roligt til at inkludere mange
aktører fra lokalområdet.
I oktober 2014 fejrede SURF Valby de frivillige og deres engagement i boligområderne ved en Frivilligheds
Galla i Valby Kino til stor glæde for de involverede frivillige i alle tre områder.

Sydhavnen
I Händelsvejområdet i Sydhavnen arbejder den boligsociale medarbejder sammen med blandt andet bestyrelserne, driften, nærliggende institutioner og frivillige
om forskellige projekter for at styrke naboskabet og trivslen i boligområdet.
I 2014 startede en pigecafé op i Dybet, hvor frivillige
holder åbent for piger over 12 år hver tirsdag. 50 års jubilæet på Händelsvej/Grønrisvej blev fejret med en tur til
Bakken og hyldest til 50 års-jubilarerne med gaver, taler
og hygge i Fælleshuset.

Hjortegården
I 2014 har 3B sat en ny form for boligsocial indsats i
gang i Hjortegården som en del af et stort byggeprojekt.
Der er nu to boligsociale medarbejdere i afdelingen,
som allerede har gennemført et projekt med den lokale
skole, der inddrog børnene i design af deres drømmeboligområde i computerspillet Minecraft.
Derudover er der nu etableret en forening, der er ansvarlig for de anlagte køkkenhaver i 2014.

De skæve boliger
3B har to små afdelinger for mennesker, der ikke har
samme muligheder som mange andre beboere.

Vores to afdelinger for hjemløse – Krattet og Ellehjørnet
– begynder at trænge til renovering. Derfor er der udarbejdet en økonomisk plan, der muliggør, at afdelingerne
forbliver selvbærende og får råd til de nødvendige reparationer og renoveringer.

Partnerskabet i Urbanplanen
Urbanplanen kommer til at opleve store forandringer i
de kommende år. Nedrivning af det nedslidte og tomme
Solvangscenter, massivt løft af den kommunale Remisepark midt i boligområdet og spændende nybyggeri, som
alt sammen vil åbne Urbanplanen mod resten af byen.
Forberedelse af forandringerne – ikke mindst hvordan
beboerne kan få mest mulig indsigt, indflydelse og ejerskab over forandringerne – fylder meget i Partnerskabet,
og det vil det også fremover.
2014 var det første år med en ny helhedsplan.
Partnerskabet har bl.a. været med til at anlægge nyttehaver i parken for en række beboere, arrangere uddannelsesbazar for de ældste skoleelever for at hjælpe
med uddannelsesvalget, skabe motion og bevægelse for
kvinder, piger og børn med særlige behov, og arbejdet
med socialøkonomi for at skabe liv og arbejdspladser.
Partnerskabet står sammen med frivillige beboere for
den årlige Urbanfestival, hvor tusinder af beboere og lokale deltager.
Partnerskabet laver også aktiviteter sammen med lokalpolitiet for at skabe større tryghed og arbejder med
de unge i området for at hjælpe dem med at tage større
ansvar for eget liv.
Se de samlede projekter på Partnerskabets hjemmeside
urbanplanen.net/partnerskabet.aspx

KOKKEDAL PÅ VEJ
Baba – fædre for forandring
Som de første, og ind til videre eneste i landet, har Kokkedal på Vej lavet et partnerskab med Center for Socialt
Ansvar om at udvikle det nye fædreprojekt Baba samtidig med, at vi implementerer det i Kokkedal og resten af
Fredensborg Kommune.
Der blev taget hul på det indledende arbejde i 2014,
og i 2015 udrulles projektet.

Bydelsmødre som eksportvare
Projektkoordinator i Kokkedal på Vej, Louise Mehnke,
har hjulpet Helsingborg Kommune godt i gang med at
udvikle konceptet Bydelsmødre til svenske forhold, og i
foråret 2014 fik Egedalsvænge besøg af det første hold
svenske bydelsmødre, som på de kanter hedder Stadsdelsmammor.

Unge tager initiativet
I november måned blev der holdt en stor Ungekonference i Fredensborg Kommune, hvor 50 unge satte ungdom, kreativitet, vilkår og muligheder til debat.
Bag arrangementet stod frivillige unge bl.a. fra Egedalsvænge, og sammen med Kokkedal på Vej havde de
søgt midler i EU, som skulle give dem mulighed for at
sætte ungdommen på dagsordenen.

Drenge i Egedalsvænge trænes af
palæstinensisk landsholdsspiller
Hver måned drager Kokkedal på Vej's fodbolddrenge
afsted til turneringer. I 2014 blev det til 25 turneringer i
alt, og året blev et godt fodboldår. Fx i februar hvor U12holdet vandt BK Friheden Cup, og i maj måned hvor
drengene tog til DGI´s årlige Streetgames i Hillerød.
Hani Naboulse træner drengene. Hani bor i Egedalsvænge, har spillet for Lyngby og Birkerød – og så er han
udtaget til at spille for det palæstinensiske fodboldslandhold, som han har spillet 15 kampe for nu.

I regn og blæst – gadeteater er bedst
Så gik den ikke længere. I mange år har vejrguderne
været med os, men i 2014 ramte vi en kold og våd sommeruge for Gadeteaterfestival. Flere forestillinger blev
overværet i regntøj og med varme tæpper. Men trods
det blev ingen af dem aflyst, og det var dejligt at se så
mange glade mennesker, som ville opleve teater – uanset vejret.
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Kokkedal Byfest samler Kokkedal
220 frivillige samt medarbejdere fra Fredensborg Kommune og Kokkedal på Vej skabte en byfest, som overgik
forventningerne blandt de 4.000 besøgende.
Ole Skjellerup, koordinator for byfesten og ansat i
Kokkedal på Vej/Boligforeningen 3B, var lidt træt efter
tre dages byfest, men han var alligevel ét stort smil.
– Det var et meget vellykket arrangement i år, og vi
har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger. Der er
stadig ting, som kan blive bedre, og sådan er det heldigvis altid. Kokkedal Byfest er jo lokalsamfundets byfest,
og et dynamisk kulturarrangement, der former sig efter
dem, som vil være med, sagde han.

På tur med politiet
Ind i mellem kan der være lidt spænding og konflikt i
luften mellem politi og drengegrupper i Egedalsvænge.
Det må der kunne gøres noget ved, tænkte børn- og
ungemedarbejder i Kokkedal på Vej.
Nordsjællands Politi var med på idéen, og så blev der
sat gang i den første tur, som gik ud i skoven til en forhindringsbane.
I 2014 er det blevet til yderligere 5 ture. Bl.a. til fodboldturneringer, på militær forhindringsbane og en dag
med opklaring af fiktive forbrydelser.

BOLIGSOCIALT ARBEJDE I UDVALGTE TAL 2014
SURF VALBY
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aktiviteter afholdt
af forældrenetværk
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fra beboere
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2
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beboere deltog i Frivillig Galla
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31
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fra Ung2Ung-projektet
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VIST I NIKOLAJ
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3
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Valbybladet

frivillige vandt en pris

367
ER MED I FACEBOOK-GRUPPER

KOKKEDAL PÅ VEJ
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børn og unge
aktive i gadeteater

64

50

31

hjemmebesøg/personlige
vejledningssamtaler foretaget af en Bydelsmor

unge til

Ungekonference

11+

E-NYHEDSBREVE
ET ÅRSMAGASIN

arrangementer i alt afholdt af Bydelsmødrene (det er alle arrangementer,
hvor beboere er inviteret med)

847
VENNER PÅ FACEBOOK

60

unge henvist/
introduceret til
en fritidsaktivitet
(inkl. job)

31
25

4500
BESØG I AKTIVITETER I
BEBOERLOKALET PULSEN

20
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75

unge har
været i
lommepengejobs

300

unge mænd er
begyndt at
skrive sange og
indspille plade

25

BØRN BENYTTEDE SIG
AF LEGECONTAINEREN

25

unge blev indsluset i
lokale sportsforeninger

1200 15

udsatte beboere bruger

800 BEBOERE HAR BESØGT SOMMERFESTER

UDDANNEDE
BYDELSMØDRE

DER HAR VÆRET
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BØRN HAR HAFT
LOMMEPENGEJOB

HØJE GLADSAXE:

fastholdt i en fritidsaktivitet
eller i et fritidsjob (21 i fritidsaktivitet og 10 i fritidsjob)

FODBOLDTURNERINGER

2500 DELTAGERE TIL BYFEST 220 FRIVILLIGE

værestedet Skur 2 hver dag

PERSONER DELTOG I MARKEDSDAG

(ÅRLIG GADEFEST)

unge er faste
medlemmer af
ungerådet

PARTNERSKABET URBANPLANEN
OVER

3000

HAR GÆSTET
ARRANGEMENTER
I URBANPLANEN
I ÅRETS LØB - FX
TIL URBANFESTIVAL, GIRLS FESTIVAL OG LYSFEST I
REMISEPARKEN.

150

beboere benyttede sig af
sundhedstjek

personer synes pt
godt om Urbanplanens
Facebookside

2,25 mio.
kroner bevilliget til arbejdet med områdets

unge over 18 år i projekt ALL IN

4761

børn (unikke besøgende)
har været til Feriecamps
forskellige aktiviteter i
løbet af året.

4

MOTIONSFORENINGEN
AMAGER HEALTHY GIRLS TÆLLER NU

274

26

922

MEDLEMMER

AFHOLDTE JOBCAFEER

lokale unge + 18 år
er ansat på Solvang
Bibliotek og driver
en IT Café for andre
unge.

501
kg honning produceret af foreningen
Solvang Bigaard,
der nu er en lokalt
forankret forening.

FORVALTNINGSRAPPORT

KONKRETE RESULTATER 2014
I ÅRET DER GIK I
KONKRETE RESULTATER 2014
Det er et lovkrav, at 3B hvert år aflægger rapport om, hvordan det går med 3B’s initiativer for at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i forhold til boligorganisationens overordnede formål og virksomhed. Rapporten
opsummerer på bedste vis de konkrete resultater, der er
opnået i løbet af året.
1. KONKRETE MÅL FOR 3B
Bestyrelsen vedtog i maj 2013 nye konkrete mål for 3B. Målene er fordelt på emnerne beboerdemokrati, god service,
effektivitet og lønsomhed, digitalisering, digital selvbetjening, byggeregnskaber, klima og forbrug samt 3B som arbejdsplads.
Administrationen har nu arbejdet halvandet år med de konkrete mål, og de fleste mål er allerede indfriet, mens de sidste er godt på vej. Der er dog også enkelte mål, som har måttet revideres på grund af ændrede politiske prioriteringer
(fx i forhold til digitalt beboerdemokrati).
BEBOERDEMOKRATI
Der er holdt flere netværksmøder, og bestyrelsen har i
oktober 2014 vedtaget et koncept for områdemøder, som
fremover vil blive holdt to gange årligt (i 2015 med tillæg
af en fælleskonference). Der er arbejdet intenst med en ny
beboerdemokratisk platform, BestyrelsesWeb, som ser dagens lys primo 2015. Derefter kan afdelingsbestyrelserne
ved selvbetjening se dokumenter som serviceaftaler, akutlister, referater, husordener og andre for dem relevante dokumenter.
BestyrelsesWeb giver også afdelingsbestyrelserne et komplet overblik over til- og fraflytninger, og ikke mindst detaljerede oplysninger om - og bilag til - afdelingens økonomi.
X3B’s debatforum er afløst af en Facebook-gruppe for medlemmer af 3B’s afdelingsbestyrelser, som har ca. 100 medlemmer.
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I forhold til digitalt beboerdemokrati har bestyrelsen tidligere besluttet, at 3B ikke skal søge om dispensation.
Administrationen har i 2014 sammen med fsb og Bo-Vest
medvirket i møder med repræsentanter fra Folketingets Boligudvalg og i møde med ministeriet for at give 3B’s erfaringer og organisationsbestyrelsens bekymringer videre.

GOD SERVICE
En række servicemål blev allerede indfriet i 2013. Det gælder fx serviceaftaler og gennemførelse af en stor beboerundersøgelse. I 2014 er ind- og fraflytningsaftaler igangsat,
og de første spæde resultater viser god tilfredshed i forhold
til de fastsatte mål.
Til gengæld viser den afdelingsbestyrelsesundersøgelse, der
også er gennemført i 2014, noget mindre tilfredshed – også
tilfredshed mærkbart under 3B’s mål. Nærmere bestemt 50
% mod en målsætning på 75 %. 3B har på den baggrund
udviklet nye konkrete værktøjer til dialog (forventningsafstemning) og opfølgning med afdelingsbestyrelserne, som
tages i brug i 2015.
Afdelingsbestyrelserne er et vigtigt omdrejningspunkt i 3B,
og organisationen tager resultaterne alvorligt. Det skal dog
bemærkes, at når der spørges direkte til de tre led, der i
praksis udfører servicen: driftschefen, ejendomskontoret og
administrationen, er tilfredsheden højere (72-75 %). 3B vil
følge udviklingen og generelt lave flere undersøgelser for
at følge tilfredsheden og få mere detaljeret viden om, hvor
der evt. skal sættes konkret ind. Se endvidere selvstændigt
punkt om undersøgelser nedenfor.
3B har et mål om, at almindelige henvendelser skal have en
kvittering inden for 2 arbejdsdage og et svar inden 14 dage.
En undersøgelse foretaget ultimo 2014 viser, at målet opfyldes for stort set alle henvendelser (cirka 99 %).
EFFEKTIVITET OG LØNSOMHED
3B har et mål om, at administrationsbidraget i 2014 og 2015
ikke må stige mere end inflationen. Det er endnu for tidligt
at svare entydigt på, om målet er opfyldt, da inflationstallene først kan gøres op efter årets udløb, og vi derfor ikke
kender det reelle tal for 2015 endnu.
Administrationsbidraget steg 2,0 procent fra 2013 til 2014.
Inflationen endte i 2014 på historisk lave 0,6 %. Lønudviklingen i samfundet har i perioden været højere end inflationen. Derfor er målet ikke indfriet, når man ser isoleret
på 2014. Men forventningen er stadig, at 3B set over flere
år vil kunne opfylde målet. Det fælles hovedkontor sammen
med BDK samt øget digitalisering er to af de store besparelsespotentialer, som forventes at udmønte sig i de kom-
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mende år. I sidste instans er administrationsbidraget dog
altid afhængigt af de konkrete politiske prioriteringer samt
ønsket serviceniveau.
2014 har været et travlt år på indkøbsområdet. Der er i alt
gennemført udbud i 10 afdelinger fordelt på 9 rengøringsudbud og et udbud på istandsættelse af flytteboliger.
Samlet set er der på årsbasis sparet 2.000.000 kr., som
svarer til en gennemsnitlig besparelse på 28 %. Aktiviteterne på indkøbsområdet er nærmere beskrevet i et selvstændigt punkt nedenfor.
DIGITALISERING
Nogle af målene inden for digitalisering har vist sig mere
ambitiøse end ventet, så ikke alle er indfriet fuldt ud. Der er
dog arbejdet intenst med målet, og der er sket store gennembrud i 2014. Ikke mindst er der indført digitale syn i alle
3B’s afdelinger.
I 2014 er der også arbejdet intenst med det nye BeboerWeb,
som giver beboerne meget bedre muligheder for at betjene
sig selv digitalt.
Det betyder, at der er etableret en browserbaseret løsning
for beboerne, hvor de kan se væsentlige og relevante dokumenter om eget lejemål (lejekontrakt, gældende regler) og se
relevante oplysninger om egen afdelings beboerdemokrati.
Dertil kommer, at de kan finde direkte kontaktoplysninger
på relevante ansvarlige i boligorganisationen.
På samme platform er også en webløsning for beboerdemokrater – BestyrelsesWeb - som giver adgang til en meget
stor del af den dokumentation, der er registreret om afdelingen i 3B’s database.
På den samme digitale platform er der etableret en webløsning gældende for boligorganisationens bestyrelsesniveau.
Denne løsning er på testbasis åbnet for direktionen og vil
blive implementeret i 1. halvår 2015.
3B er klar til at gå i drift med digitale aftaler, hvor den kommende lejer og 3B via en ekstern digital platform signerer
lejekontrakten med NemID. 3B har i forlængelse af flytning
og etablering af ny IT-afdeling været nødt til at sætte mere
tid af til at håndtere sikkerhedscertifikater og til at sikre
brugernes endelige godkendelse af registrering og opbeva-

ring af CPR, der er en forudsætning for at gå i drift med
digitale aftaler.
Alle ind- og fraflytninger bliver nu som nævnt gennemført
med iSyn, og det forventes, at de afdelinger, der driftes af
eksterne samarbejdspartnere (KAB og AB Gladsaxe) også
bruger iSyn i løbet af 1. kvartal 2015.
SAMDRIFT
Samdrift er et andet mål, der er arbejdet intenst med i 2014
for at leve op til målsætningen om bedre effektivitet i afdelingerne.
Der har været arbejdet på samdrift i mange afdelinger i
2014, men arbejdet er langvarigt og kompliceret, hvor det er
meget vigtigt at tage hensyn til de enkelte afdelingers suverænitet, særegne forhold og krav til beboerservice. Men det
er nu lykkedes at etablere et fungerende samarbejdsområde
i Herlev Midtby.
Der arbejdes stadig på samdrift i afdelingerne, og det er
forventet, at flere samdriftsområder kan implementeres i
løbet af 2015.
BYGGEREGNSKABER
Målet er ikke indfriet. I den særskilte gennemgang af målopfyldelsen af de konkrete mål er forsinkelserne nærmere
beskrevet, men i 7 af 8 nybyggerisager er byggeregnskabet
ikke afsluttet senest 6 mdr. efter aflevering. I alle tilfælde
har 3B søgt kommunen - og modtaget – forlængelse af fristen . Overskridelserne skyldes særligt komplikationer efter
entreprenørkonkurser og ved grundkøb.
KLIMA OG FORBRUG
Der er arbejdet meget med klima- og forbrugsmålene. De
fleste kræver dog et langt træk, som først afsluttes i 2015,
så det er for tidligt at gøre status. I forhold til individuelle vandmålere er der kommet ny bekendtgørelse i 2014, så
målet skal nu afvejes, så det tager hensyn til de nye regler.
Der planlægges aktuelt et større samlet udbud på tværs af
afdelinger.
3B SOM ARBEJDSPLADS
Der er ikke gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelse i 2014, da undersøgelsen af hensyn til 3B’s årshjul er
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flyttet fra december til foråret, og som led i denne ændring
blev undersøgelsen ikke gennemført i 2014. Set i lyset af at
undersøgelsen i december 2013 gav meget tilfredsstillende
resultater, anses det som forsvarligt.
Det vurderes, at det nye tidspunkt vil give meget bedre mulighed for at planlægge opfølgning på resultaterne.
De andre medarbejdermål er stort set opfyldt. Det gælder i
fuld udstrækning sygefravær og løbende personaleomsætning på 10 % årlig. Til gengæld er der gennemført lidt for få
udviklingsdage pr. medarbejder.
Samlet set er målopfyldelsen på de konkrete mål god. Men
som det fremgår, er der også mål, som ikke er indfriet endnu, og der er derfor stort ledelsesmæssigt fokus på ekstra
opfølgning på disse mål.
2. UDVIKLINGSPLANER
For at styrke det løbende fokus på sparsommelighed, produktivitet og effektivitet udarbejder alle administrative afdelinger i 3B samt den samlede drift årlige udviklingsplaner.
Populært sagt er udviklingsplanen en liste over det, afdelingerne skal lave udover den daglige drift. Udviklingsplanen
skal sørge for, at vi fremover kan gøre det ligeså godt, og
på nogle områder endnu bedre.
Udviklingsplanerne styrker samtidig ledelsens mulighed for
at prioritere og koordinere på tværs, så organisationen på
meget konkret vis arbejder frem mod den overordnede strategi og de overordnede målsætninger. De nye udviklingsplaner blev godkendt i september 2014 og gælder også 2015.
OVERSKRIFTERNE FOR UDVIKLINGSPLANERNE
FOR 2. HALVÅR AF 2014 SAMT 2015 ER:
– Kompetenceudvikling
– Samdrift
– Digitalisering
– Image
– Kvalitetssikring
– Udvikle boliger og boligområder
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Udviklingsplanerne drøftes og evalueres løbende med hensyn til status, resultat og den videre indsats på ledermøder
og -seminarer samt på afdelings- og funktionsniveau. De
vigtigste projekter udgør samtidig 3B’s porteføljeoversigt,

som i 2014 er blevet drøftet på kvartalsvise lederseminarer.
Nogle af de vigtigste projekter er nævnt nedenfor.
3. UNDERSØGELSER
Som det fremgår af opfølgningen på de konkrete mål, er der
gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne i 2014 med en svarprocent på 67 %.
Afdelingsbestyrelserne er et meget vigtigt omdrejningspunkt i 3B, og det er derfor vigtigt for organisationen, at de
føler, at de får god service fra 3B.
Målet for 2014 har været, at 75 % af afdelingsbestyrelserne
skulle opleve, at 3B’s service lever op til forventningerne
eller til mere end forventet. Den samlede tilfredshed i 2014
ligger på 50 %. Så målet for 2014 blev ikke indfriet.
Administrationen har derfor analyseret de nye resultater
nøje. Og det bemærkes – når vi graver et spadestik dybere
og spørger ind til det generelle og konkrete samarbejde med
de tre områder, der leverer servicen: driftschefen, ejendomskontoret og administrationen – at så oplever 72-75%,
at det er godt eller meget godt.
Men tallene indikerer under alle omstændigheder, at der er
brug for øget dialog og tættere opfølgning i forhold til afdelingsbestyrelserne. Derfor er der lanceret værktøjer til at
styrke denne dialog (se nedenfor), ligesom der på tværs af
3B er lavet en ad hoc-liste over store, udestående opgaver i
de enkelte boligafdelinger. Endelig er der nedsat et politisk
udvalg, der følger prioriteringen og arbejdet med afslutningen af disse opgaver.
Et andet fokusområde i forhold til undersøgelser er beboerne. Fra. 1. oktober 2014 undersøger 3B derfor løbende
tilfredsheden blandt de beboere, der flytter ind.
Beboerne får et spørgeskema pr. mail ca. 14 dage efter indflytningen, og målet for 2014 har været, at 80 % af beboerne skulle opleve, at 3B’s service ved indflytningen lever op
til forventningerne eller er bedre end forventet.
Den samlede tilfredshed er på 89,5%, så målet for 2014
blev indfriet.
Der er tilsvarende sat en løbende tilfredshedsundersøgelse
blandt fraflyttere i gang.
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4. AD HOC UDVALG
Blandt andet på baggrund af resultaterne i afdelingsbestyrelsesundersøgelsen er der nedsat et ad hoc udvalg under
organisationsbestyrelsen, hvor status i de enkelte boligafdelinger drøftes.

af 2014 i vid udstrækning understøttet, at arbejdsområder med stort ressourceforbrug, risiko for tab og høj kompleksitet i arbejdsopgaven er blevet prioriteret i forhold til
udvikling af digitale værktøjer og derved sikret via digitale
forretningsgange.

Nogle afdelinger har flere komplekse problemstillinger, fx
dårlig økonomi, vedligeholdelsesstand, lave henlæggelser,
boligsociale udfordringer mv. Udvalget er med til at koordinere og prioritere indsatsen – samt ikke mindst sikre, at
dialogen med afdelingsbestyrelserne styrkes.
Mange af sagerne er juridisk og økonomisk vanskelige at
løse, og derfor har nogle af dem været i gang i flere år. Det
øger behovet for tæt koordinering og dialog med afdelingsbestyrelserne. Ad hoc udvalget blev nedsat i slutningen af
2014 og fortsætter indtil videre i sin nuværende form indtil
medio 2015.

Forretningsgange understøtter sikkerhed og transparens af
løsning af opgaver, og to parametre har dannet udgangspunkt for implementering af de nye webløsninger til beboere og beboerdemokrater. Disse løsninger er implementeret
i starten af 2015, og det har sikret videndeling for både
beboere og beboerdemokrater omkring den relevante dokumentation af udførelsen af en opgave, idet alle interessenter nu ser de samme dokumenter i samme database – men i
hver sin digitale løsning.

5. FORRETNINGSGANGE OG ARBEJDSGANGE
Boligorganisationen har fastholdt den fortsatte udvikling af
egne forretningsgange og arbejdsgange i 2014. Der har i
2014 igen været fokus på udvikling af nye digitale værktøjer med implementering af tilhørende forretningsgange,
men der er også sket en ajourføring og præcisering af organisationens håndtering af en lang række opgaver.
Boligorganisationens forretningsgange beskriver de overordnede retningslinjer for virksomhedens håndtering af
arbejdsopgaver med beskrivelse af rammer, grundlag og
ansvar for det enkelte områdes håndtering. Forretningsgangene understøttes af et stort net af arbejdsgangsbeskrivelser, der tager udgangspunkt i opgavens form og indhold. Det er en naturlig udvikling, at en stadig større del
af arbejdsgangsbeskrivelserne er digitale værktøjer, som
afgrænser, leder og understøtter den enkelte medarbejder
i at løse en given opgave i henhold til forretningsgangens
anvisninger.
Boligorganisationens ledelse har godkendt og implementeret 55 forretningsgange, og der er opsat og implementeret ca. 175 elektroniske forretningsgange (guider) i de
primære digitale værktøjer. Dertil kommer et meget stort
antal skriftlige arbejdsgangsbeskrivelser, hvor den enkelte
funktionsleder er ansvarlig for eget område. 3B har i løbet

Forretningsgangene har ligeledes været brugt som undervisningsmateriale på en række interne kurser i 2014, og de
er dermed blevet gjort til en naturlig del af boligorganisationens vidensgrundlag og medarbejdernes arbejdsrum.
6. INITIATIVER I DRIFT
Afdelingsbestyrelsesundersøgelsen viste, at der var behov
for at have et større fokus på planlægning og opfølgning i
driften.
Der er derfor gennemført en "Best Practice" undersøgelse
i 3B’s afdelinger for at indsamle de eksempler på planlægnings- og opfølgningsredskaber, der eksisterer i driften. På
baggrund af de indsamlede eksempler har en arbejdsgruppe udvalgt de redskaber, der tilsammen dækker de behov,
gruppen var stødt på. Det endte med fem redskaber, og de
blev videreudviklet, så de passede til 3B generelt og til indholdet i serviceaftalerne.
DE FEM REDSKABER ER:
1. Opsamlingsliste
2. Ugeplan
3. Månedsplan
4. Oversigt over årets opgaver
5. Beboeroplysning med planlagte opgaver
De fem redskaber er afprøvet som pilotprojekt i tre afdelinger. Herefter fulgte en evaluering og tilretning af redskaberne. Med en positiv evaluering er de fem redskaber nu
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præsenteret for alle i driften. Alle afdelinger har prioriteret
de fem redskaber ud fra, hvilke redskaber driften vurderede
ville give mest værdi for dem og for beboerne.
Deres 1. og 2. prioritering er implementeret den 1. januar
2015, og afdelingernes 3. prioritering skal være implementeret senest 1. marts 2015.
Planlægnings- og opfølgningsredskaberne var et punkt på
dagsordenen på driftens egne områdemøder i november, ligesom driftscheferne løbende følger op på, hvordan det går
med brugen af redskaberne ude i afdelingerne ved blandt
andet at have det med som et punkt på mandskabsmøderne. På den måde bliver der talt om redskaberne undervejs,
spørgsmål afklares – og det sikres, at alle implementerer de
tre udvalgte redskaber.
Arbejdet med implementering af serviceaftalerne som arbejdsredskab i driften er foregået løbende i 2014. I de afdelinger, hvor det har været nødvendigt, eller afdelingsbestyrelsen har ytret ønske om det, er aftalen revideret i tæt
samarbejde med afdelingsbestyrelserne.
7. INDKØB
3B har i 2014 sat en række udbud i gang. Der har særligt været fokus på områderne rengøring og istandsættelse
af flytteboliger. Indkøbsafdelingen har således i alt i 2014
gennemført udbud i 10 afdelinger fordelt på 9 rengøringsudbud og et udbud på istandsættelse af flytteboliger.
Samlet set er der på årsbasis sparet 2.000.000 kr. - en gennemsnitlig besparelse på 28 %. Udnyttes optionerne om forlængelse, er besparelsen i kontraktperioden 7.000.000 kr.
Det er dog udbuddet på istandsættelse af flytteboliger, som
viser den største besparelse. Benchmark mellem ny og tidligere leverandør viser, at der på en normalistandsættelse
af en flyttebolig er en besparelse på op til 47 % på fuldt ud
identiske ydelser.
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FREMTIDIG PROCES OG KONTROL
For at sikre en god udbudsproces samt et efterfølgende tilfredsstillende resultat har indkøbsafdelingen udarbejdet en
14 trins procesbeskrivelse, som beskriver gennemførelsen
af et udbud fra idéfasen til gennemførelse, implementering,

opfølgning og evaluering. Den beskriver de 3 interessenters
(afdelingsbestyrelsens, driftens og indkøbsafdelingens) roller og ansvar i forløbet.
I processen sikres det, at der – udover at søge nogle konkurrencedygtige priser – bliver sat fokus på rette kvalitet,
miljørigtige produkter samt overholdelse af standarder og
normer for området.
Udbudsmaterialerne udarbejdes endvidere efter retningslinjer fra SKAT for at minimere risikoen for at indgå aftaler
med virksomheder, der benytter sig af sort eller illegal arbejdskraft.
PLAN FOR DIVERSE TILTAG/OMRÅDER
De gode resultater med udbuddene i 2014 betyder, at der
allerede er 8 større og mindre afdelinger i proces med udbud
af istandsættelse af flytteboliger - udbud som forventes offentliggjort i 1. kvartal 2015. Der er udarbejdet en analyse
over udgifter til istandsættelse af flytteboliger i samtlige
afdelinger og lavet forslag til fællesudbud for de afdelinger,
som anses for at være for små til at gennemføre egne udbud. Udbuddene forventes rullet ud i takt med de respektive
afdelingsbestyrelsers godkendelser. Sideløbende udbydes
rengøring, og der kan være andre områder, der med fordel
kan konkurrenceudsættes.
8. FRA BYG TIL DRIFT
En ’klassisk’ problemstilling i nybyggeri og renovering er
overgangen fra byggeri til drift. Mellem disse faser sker der
erfaringsmæssigt et stort tab af information og manglende
inddragelse af interessenter. Det betyder, at mange byggerier efter udførelse må slås med forskellige mangler og
uhensigtsmæssige løsninger, der virker fordyrende og skadesfremkaldende.
3B har derfor arbejdet med et stort udviklingsprojekt, som
har resulteret i en vejledning med tilhørende tjeklister for at
overkomme udfordringerne ved at gå fra byggeri/renovering
til drift. Vejledningen giver en kronologisk gennemgang af
en byggesag med fokus på inddragelse og kommunikation.
Til vejledningen hører en tjekliste, der indeholder standarddokumenter og links, som er relevante i løbet af byggesa-
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gen. Vejledningen er introduceret for alle medarbejdere i 3B
samt knyttet sammen med eksisterende arbejdsgange mv.
Der er på den måde lagt et stort arbejde i at indsamle og
kvalitetssikre eksisterende materiale i løbet af 2014. Det
handler helt konkret om, at alle relevante funktioner/interessenter tænkes ind i de enkelte projekter samt om fokus
på delprocesserne, så den samlede proces er så effektiv som
muligt – samtidig med, at alle relevante parter får en effektiv løbende information:
Opstart – risikovurdering/evaluering, information og kommunikation
Projektering – risikovurdering/evaluering, information og
kommunikation
Udførelse – risikovurdering/evaluering, kommunikation og
information/løbende opfølgning, budget og teknisk udførelse
Slutning af projekt/byggeregnskab – redegørelse for projektets resultat/evaluering, information og kommunikation
Jo højere kvalitet i processerne – jo højere kvalitet i information/kommunikation og byggeregnskab.
Der er sket meget i projektet i løbet af året, og de løbende
opdateringer i tjeklisten sikrer en højere grad af kvalitet.
Det er allerede konstateret.
Den store udfordring er at brede værktøjet ud i hele organisationen samt have større fokus på afrapportering i de
enkelte faser. Målsætningen i 2015 er at brede værktøjet ud
i organisationen, samt at risikovurdering, evaluering, information og kommunikation bliver højt prioriteret og et krav
i hver enkelt sag.
9. UNIK BUSINESS INTELLIGENCE (BI )
– MERE DYNAMISK LEDELSESINFORMATION
I samarbejde med fire andre boligorganisationer samt leverandøren af 3B’s administrationssystem Unik har 3B arbejdet med udvikling af et mere dynamisk ledelsesinformationsværktøj - både som rapporteringsværktøj til ledelse
samt som brugbart dagligt værktøj for ansatte i administra-

tionen samt driftschefer.
3B’s bestyrelse får to gange årligt en rapport med relevante
nøgledata, og disse rapporter vil fremadrettet blive udarbejdet direkte i Unik BI.
Programmet er stadig under udvikling, og der vil løbende
blive udviklet nye skabeloner til brug blandt medarbejderne.
I 2014 blev den første skabelon lanceret – en enkelt indgang til at trække statistik om fraflytninger i en eller flere
afdelinger. Værktøjet blev også præsenteret for relevante
medarbejdergrupper.
ARBEJDET FORTSÆTTER
Arbejdet fortsætter i 2015 og de kommende år, hvor 3B
derfor fortsat vil prioritere, følge op på og afrapportere
på projekter og indsatser, så vi også fremadrettet arbejder
med målsætningen om at give beboere og beboerdemokrater gode boliger, god service og en effektiv administration.

50 ÅRS JUBILÆUM PÅ HÄNDELSVEJ

De glade 50 års-jubilarer Birgit Andreasen – tidligere
afdelingsbestyrelsesformand – Leif og Birthe Hansen,
Rudi Oppenlænder, Lis Sødahl, Johanne Nielsen og Kirsten Mortensen har alle boet i afdelingen Händelsvej i 50
år og kunne ikke drømme om at flytte.

– Jeg skal bæres
væk herfra…
I ÅRET DER GIK I AFDELINGERNE I
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...sådan lød det fra flere af de jubilarer, vi talte med.
De har alle boet i 3B’s afdeling på Händelsvej helt fra
starten, i hvad der efterhånden er gået hen og blevet
til 50 år. Og det blev fejret den 3. september 2014 med
smørrebrød, kage og besøg af formanden og direktøren for 3B.

Fire generationer på Händelsvej
Der er mange gode minder i Händelsvej, også fra da
børnene var små. Nu er børnene gået hen og blevet

fuldvoksne og både fyldt 50 og 60 år. Flere af dem bor
i afdelingen eller i nærområdet, og nogle har endda
giftet sig med hinanden.
Fire generationer, der alle er glade for afdelingen,
siger noget om, at man er glad for at bo på Händelsvej. Og det var da også glæden i afdelingen, som 3B’s
formand blandt andet hæftede sig ved i sin tale.
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ØKONOMISK BERETNING
I ÅRET DER GIK I

Resultatopgørelse

Årets resultat blev et overskud på 372 t.kr. Et resultat,
ledelsen og bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Der er budgetteret et overskud på 220 t.kr., der svarer
til boligorganisationens andel af nettorenteindtægten.
Af årets resultat udgør andel af nettorenteindtægten
507 t.kr.
Nettorenteindtægten før fordeling udgør 11.521 t.kr.
Renteindtægten er fordelt med 10.751 t.kr. til afdelinger,
263 t.kr. til dispositionsfonden og 507 t.kr. til arbejdskapitalen. Indeståender er forrentet med 2,48 pct.
Bruttoadministrationsudgifterne udgør 75.242 t.kr.,
der var budgetteret til 72.344 t.kr. Det svarer til merudgifter på 2.898 t.kr. Især personaleudgifter og kontorholdsudgifter afviger fra budgettet. Den væsentligste
årsag til afvigelse på kontorholdsudgifter er udgifter på
838 t.kr. vedrørende digitalisering af lejekontrakter m.v.
Besparelse på især kontorlokaleudgifter reducerer dog
merudgifterne.

Der har været merindtægter fra gebyrer på 1.126 t.kr.
i forhold til budgetteret. Merindtægten vedrører hovedsagelig ventelistegebyrer. Indtægter fra byggesagshonorarer har også været højere end budgetteret. Merindtægten på byggesagshonorarer var 2.527 t.kr. og
hænger sammen med, at der året før blev indtægtsført
færre honorarer på 2.620 t.kr., som følge af at projekter
ikke blev gennemført som forventet.
Ekstraordinære udgifter og indtægter udgør netto
1.549 t.kr. Det afviger 1.199 t.kr. i forhold til budgettet. De ekstraordinære udgifter vedrører hovedsagelig
nedslag i byggesagshonorar. Ekstraordinære indtægter
vedrører primært regulering af afsætning til tab.

Balance
Foreningens balance udgør 821 mio. kr. pr. 31. december 2014. I 2013 var balancen 693 mio. kr.

Egenkapitalen pr. 31. december 2014 med sammenligning til året før:

TAL I T.KR.
		
Boligorganisationsandele
Dispositionsfond/særlig henl. konto
Arbejdskapital
Egenkapital i alt

2014		2013
Regnskab

Disponibel		Regnskab

Disponibel

11.405

0

11.298

0

238.448

25.704

253.115

54.791

28.300

3.192

42.812

22.518

278.153

28.896

307.225

77.309

Dispositionsfonden kan opdeles i:

TAL I T.KR.				

REGNSKAB
2014 		

Dispositionsfond/særlig henl. konto

2013

238.448

253.115

Udlån til afdelinger

93.313

81.670

– Egen trækningsret m.v.

91.125

107.294

– Administrationsejendommen

22.766

0

5.542

9.360

25.704

54.791

HERAF BUNDET I:
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– Andet
Disponibel
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Der er udbetalt tilskud, ydelsesstøtte m.v. og egen trækningsret på i alt 83.586 t.kr.
Afdelingernes indestående i boligorganisationen udgør i alt 438 mio. kr. pr. 31. december 2014. Tilgodehavende hos afdelinger udgør ca. 17 mio. kr.

Forvaltningsrevision
Der er udarbejdet forvaltningsrevisionsrapport for 2014.
Forvaltningsrevisionens formål er at beskrive de administrative forhold, 3B har iværksat og udfører med henblik på sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i
forhold til boligorganisationens overordnede formål og
virksomhed.
De beskrevne forvaltningsmæssige tiltag er et udpluk
af de væsentligste tiltag og administrative områder, da
der har og er mange tiltag i gang, og 2014 har været et
travlt år for 3B. Der har været fuld fokus på at videreføre
strategien om bedste boliger, bedste service og effektiv
administration – i form af konkrete projekter.
Forvaltningsrevisionsrapporten og en bruttoliste med
forretningsgange er forelagt og godkendt af boligorganisationen den 26. marts 2015.

Princippet for renteberegning er dag til dag. Tilskrivning
sker ultimo for både afdelinger med positivt og negativt
indestående.

Værdipapirer
Værdipapirer er optaget til kursværdi pr. 31. december
2014, dog undtaget udtrukne obligationer januar 2015,
der er optaget til kurs 100. Urealiserede kursgevinster er
indtægtsført i resultatopgørelsen under renter.

Afskrivningsprincipper
Kontorinventar afskrives over otte år. Pc’ere, tablets,
smartphones og programmer afskrives over tre år, mens
andet it-udstyr samt boligprogrammer afskrives over
fem år.

Administrationsbygning
Administrationsbygningen er optaget til kostpris fratrukket af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages indtil
scrapværdien, som er fastsat til 25 mio. kr. Der afskrives
over 75 år.

AFDELINGER

Fremtiden
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet væsentlige forhold, der påvirker foreningens eller afdelingernes økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift af
almene boliger m.v. og evt. senere ændringer.

Periodisering
Prioritetsydelser udgiftsføres når de er forfaldne, mens
øvrige udgifter og indtægter, som vedrører regnskabsåret er medtaget i regnskabet uanset forfaldstidspunktet.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse

Byggesagshonorarer er taget til indtægt efter produktionsprincippet, hvilket indebærer, at der foretages regulering for værdiforskydning af igangværende projekter.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse
og fornyelser foretages efter 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, så der til stadighed er dækning for de udgifter,
der er indarbejdet i planerne. Vedligeholdelsesplanerne
omfatter udskiftning og vedligeholdelse af alle bygningsdele.

Forrentning

Forbedringsarbejder

Afdelinger med positivt mellemregningsindestående forrentes på baggrund af opnået renteresultat for året.
Afdelinger med negativt indestående i foreningen forrentes med diskontoen plus 1%.
Dispositionsfonden forrentes som afdelingsindeståender på baggrund af opnået renteresultat.

Større forbedringsarbejder lånefinansieres som udgangspunkt. Årets afdrag udgiftsføres og anvendes til
afskrivning af forbedringsarbejdet.

Foreningen

7
31

437

0
0
,
0
10,00
0
0
.
0
5
3
100.000,00

0 .700,00
0 .000,0
100
100.000,0
460

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014
				 Urevideret
				
budget
Ordinære udgifter
2014
2014 t.kr.
501 Bestyrelseshonorarer

Urevideret
budget
2015 t.kr.

557.500

573

578

1.063.370

1.307

1.740

511 Personaleudgifter

54.144.751

51.983

53.892

512 Forretningsførelse

398.561

537

415

513 Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift)

8.986.603

7.153

7.552

514 Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning administrationsejendom)

4.360.968

5.231

4.155

515 Afskrivning driftsmidler

3.197.486

3.086

3.659

516 Særlige aktiviteter

1.470.303

1.393

1.472

521 Revision

1.062.500

1.081

1.125

75.242.042

72.344

74.588

163.345

165

165

532 Renteudgifter

14.849.523

5.793

6.624

533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden

70.313.533

59.533

68.622

160.568.442

137.835

149.999

2.114.650

350

400

162.683.092

138.185

150.399

372.226

220

222

163.055.318

138.405

150.621

502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.

530 Bruttoadministrationsudgifter
531 Tilskud til afdelinger

540 Samlede ordinære udgifter
541 Ekstraordinære udgifter
550 Udgifter i alt
551 Overskudsfordeling
560 Udgifter og evt. overskud i alt

							
			
Ordinære indtægter					
		
601 Administrationsbidrag:					
1 Egne afdelinger i drift

55.606.343

55.641

57.241

312.284

200

298

9.045.506

7.920

8.614

603 Renteindtægter

15.356.267

6.013

6.846

604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden

3 Sideaktivitetsafdelinger
602 Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser

70.313.533

59.533

68.622

605 Byggesagshonorarer, nybyggeri

5.247.708

2.600

2.200

606 Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder

6.279.521

6.400

6.800

328.164

98

0

162.489.326

138.405

150.621

565.992

0

0

620 Indtægter i alt

163.055.318

138.405

150.621

630 Indtægter og evt. underskud i alt

163.055.318

138.405

150.621

607 Diverse indtægter
610 Samlede ordinære indtægter
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611 Ekstraordinære indtægter

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

31/12 2014

31/12 2013

					

t.kr.

Anlægsaktiver

BERETNING 2013
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Materielle anlægsaktiver				
701 Administrationsbygning		

91.842.378

7.439

702 Inventar		

3.142.302

729

704 It-anlæg		

8.233.221

5.841

709 Andre anlægsaktiver		

461.578

0

Finansielle anlægsaktiver					
712 Garantikapital i anden virksomhed		

228.000

228

714 Dispositionsfond/lån til afdelinger		

93.312.538

81.670

715 Kapitalindskud, sideaktiviteter		

1.680.420

1.650

716 Indskud i Landsbyggefonden		

91.124.782

107.294

719 Andre finansielle anlægsaktiver		

12.052.055

12.075

720 Anlægsaktiver i alt		

302.077.273

216.925

Omsætningsaktiver					
Tilgodehavender					
721.1 Afdelinger i drift		

16.770.344

54.635

721.2 Afdelinger, sideaktiviteter		

324.537

1.342

722 Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		

8.855.066

6.902

725 Debitorer		

2.005.625

21

726 Andre tilgodehavender		

8.046.025

24.697

727 Forudbetalte udgifter		

1.255.615

1.010

730 Tilgodehavende renter		

28.646.006

8.987

731 Værdipapirer		

343.275.746

352.123

732 Likvide beholdninger:				
1 Kassebeholdning
2 Bankbeholdning

812 		

22

109.868.266

109.869.078

26.347

740 Omsætningsaktiver i alt		

519.048.042

476.088

750 Aktiver i alt		

821.125.314

693.013

0
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100.000,00

540.073,0
0.000,00
100
460.700,00

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

Passiver		

31/12 2014

					

31/12 2013
t.kr.

Egenkapital				
801 Boligorganisationsandele		

11.404.775

11.298

803 Dispositionsfond/særlig henl. konto		

238.448.315

253.115

805 Arbejdskapital		

28.300.349

42.813

810 Egenkapital i alt		

278.153.439

307.226

						
Langfristet gæld				
811 Prioritetsgæld, administrationsbygning		

69.076.591

0

820 Langfristet gæld i alt		

69.076.591

0

						
Kortfristet gæld				
821.1 Afdelinger i drift		

438.302.051

360.837

821.2 Afdelinger, sideaktiviteter		

486.792

576

822 Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		

10.168.369

0

824 Bankgæld		

65.399

0

825 Leverandører		

1.315.965

3.332

826 Omkostninger		

11.631.441

8.707

827 Afsætninger		

1.333.524

1.619

829 Feriepengeforpligtelse		

7.206.315

7.020

830 Anden kortfristet gæld		

3.385.429

3.697

840 Kortfristet gæld i alt		

473.895.285

385.787

850 Passiver i alt		

821.125.314

693.013

Eventualforpligtelser
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Til Boligforeningen 3B
Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december
2014 og sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 er
uddraget af det reviderede årsregnskab for Boligforeningen 3B, for regnskabsåret 2014. Om dette
årsregnskab udtrykte vi en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 12. maj 2015. Dette
årsregnskab og regnskabssammendraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er
indtruffet efter 12. maj 2015.
Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved lov om almene
boliger og driftsbekendtgørelsen. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning
for det reviderede årsregnskab for Boligforeningen 3B.
Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med almindelig anerkendte kriterier for udarbejdelse heraf.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores
handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, ”Opgaver vedrørende afgivelse af
erklæring om regnskabssammendrag”.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget er et retvisende sammendrag af det reviderede årsregnskab for Boligforeningen 3B, for regnskabsåret 2014 i overensstemmelse med de
almindelig anerkendte kriterier for udarbejdelse heraf.

København, den 12. maj 2015
Revisionsinstituttet
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Jørn Munch
statsautoriseret revisor

Søagerpark blev i 2014 leverandør til Københavns Zoo. En kvik
beboer ringede nemlig og tilbød
Zoo afklippede pilegrene fra afdelingen. Zoo hentede glad grenene
og vil meget gerne høre fra andre,
der ligger inde med store partier
grene og kviste.
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