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FORTSAT FOKUS PÅ TILFREDSHED
Der har i løbet af 2015 været arbejdet intenst med at sætte retningen frem mod 2020.
Der har været holdt mange møder, mange har givet deres input – og det er helt i tråd
med den overskrift, forslaget til den nye strategi er blevet til under: 3B – sammen mod
2020.
Det kommende år byder på mange udfordringer. Nogle er gammelkendte, og de er ikke
glemt.
Det gælder fx 3B’s mange renoveringsprojekter. Her arbejdes der på at sikre en god og
inddragende byggeproces, hvor samarbejdet med afdelingsbestyrelserne og hensynet
til beboerne vejer tungt – og hvor særligt projektstyringen er i fokus.
Det gælder også driften af boligafdelingerne. Den sætter vi under lup de kommende
år. Vi skal se på driften, og hvordan vi har struktureret arbejdet i afdelingerne. Også
her skal det ske i tæt dialog. Med afdelingsbestyrelserne. Med beboerne - og med
medarbejderne.
Organisationen skal i det hele taget være klar til at sætte det nødvendige fokus på det
økonomiske, sociale og miljømæssige.
Nye udfordringer presser sig også på. 3B ønsker fx at være med til at sætte dagsordenen og sætte præg på fremtidens almene boliger.
Vi ønsker at være med til at skabe gode boliger til alle i Storkøbenhavn. Skabe gode
rammer for flygtninge. Vi ønsker at tænke nyt på det sociale område. Vi ønsker at
støtte et attraktivt og aktivt beboerdemokrati. At skabe synlige og åbne fællesskaber
– og gode muligheder for livsudfoldelse.
Det er kernen i 3B’s DNA – og det er essensen af den gode, almene bolig.
Der er masser at tage fat på. Ting, vi kan gøre bedre. God plads til forbedringer.
Men vi skal også tillade os selv at være stolte af de mange gode resultater, vi trods
alt sammen skabte i 2015 – og hvoraf kun nogle af dem fremgår af denne beretning.
Med de ord ønsker jeg på organisationsbestyrelsens vegne rigtig god læselyst.

BERETNING 2015

2

Steffen Morild
Formand

2

Fortsat fokus på tilfredshed

4

3B - sammen mod 2020

5

Attraktivt og aktivt beboerdemokrati

8

Stort bestyrelsesansvar

14

Bestyrelsesbevillinger 2015

16

Smart og effektiv drift

20

Gode muligheder for livsudfoldelse

26

Fokus på den sociale balance

26

- Helhedsplaner og boligsociale indsatser

32

- Udlejning

33

- Organisation med fokus på socialt ansvar

34

Økonomisk beretning

Forsiden: Børnebestyrelsen i Sydhavnen – Forsidefoto: Jesper Blæsild I Fotos i beretningen: Jesper Blæsild og 3B’s fotoarkiv
Beretning 3B 2015 I Maj 2016 I Layout Anja Barfod Thorbek I Tryk Rosendahls I Oplag 1.000 stk.

BERETNING 2015

INDHOLD

3

3B - SAMMEN MOD 2020

Det er organisationsbestyrelsens ansvar at sætte retningen for hele
Boligforeningen 3B, og i september 2015 begyndte arbejdet henimod
en strategi 2020.
Ønsket var at skabe en fælles fortælling. En fortælling med input fra
både afdelingsbestyrelser og medarbejdere.
Ønsket var også at skabe en strategi, der kunne nå ud og leve - både
hos afdelingsbestyrelser og hos medarbejdere.
Formen blev derfor et billede, og processen lagde stor vægt på at inddrage så mange som muligt.
Organisationsbestyrelsen startede med en workshop, hvorefter den
inviterede ledergruppen med i de efterfølgende workshopper.
Det foreløbige resultat blev præsenteret på områdemøder i november,
hvor afdelingsbestyrelserne arbejdede videre med input til billedet –
og i 2016 fortsætter arbejdet med en workshop for både afdelingsbestyrelser og medarbejdere.
Målet for strategien er, at afdelingsbestyrelser, beboere, organisationsbestyrelse og medarbejdere sammen skal skabe levende og
mangfoldige fællesskaber.
Det understøttes af mål, fokusområder og ikke mindst af et ønske om
at være proaktive for at få indflydelse på den fælles fremtid.
Det hele skal baseres på de fælles værdier, som skal være pejlemærkerne i dagligdagen, symboliseret ved kampesten som noget solidt og
uforanderligt.
Visionsbilledet forelægges repræsentantskabet, hvorefter arbejdet
med at omsætte den visionære fortælling til handlinger i dagligdagen
for alvor går i gang.
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Hvis du vil forandre noget, skal du gøre noget andet i dag, end du gjorde i går.

Et velfungerende beboerdemokrati er nøglen til trivslen
i boligafdelingerne. 2015 har derfor været året, hvor flere nyskabelser har set dagens lys – og gammelkendte
ordninger er blevet revitaliserede.

Områdemøder afløste formandsmøder
Organisationsbestyrelsen ønsker at have en tæt dialog
med afdelingsbestyrelserne og at give mulighed for,
at afdelingerne mødes, udveksler erfaringer og ikke
mindst drøfter lokale emner.
Til at understøtte det blev de første områdemøder for
afdelingsbestyrelserne holdt i starten af marts måned
og afløste de tidligere formandsmøder. På områdemøderne er alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne velkomne, hvor der på formandsmødet var en begrænsning på to fra hver afdelingsbestyrelse.
3B’s afdelinger blev delt ind i fem områder, hvor planen var, at der hvert år blev holdt to områdemøder – et
i foråret og et i efteråret. I ulige år, hvor afdelingsbestyrelserne inviteres til fælleskonference i foråret, holdes
kun områdemøde i efteråret.
Visionen er, at områdemøderne efterhånden planlægger sig selv. At alle - organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelserne og de ansatte melder forslag til emner ind. Det kan være med eksterne oplægsholdere,
som giver ny viden, det kan være debat om særlige
temaer – og det kan være særlige lokale udfordringer,
der skal på dagsordenen.
Områdemøderne har en fast overordnet dagsorden,
der er blevet taget særdeles godt imod – og de to møder i 2015 har været en stor succes med gode og vigtige drøftelser.
I foråret deltog tilsammen 130 beboerdemokrater i
de 5 områdemøder, mens der i efterårets møder deltog
126.
Forårets møder handlede i vid udstrækning om at
samle trådene – at give en tilbagemelding på, hvordan
arbejdet med 3B’s udfordringer gik. En del af udfordringerne havde deres udspring i 3B’s arbejds- og beslutningsprocesser. Derfor var der blevet holdt en del

workshopper om de nøgleprocesser, der umiddelbart
indeholdt flest udfordringer – fx budget, fraflytning og
byggesager.
På workshopperne kom både afdelingsbestyrelserne
og medarbejderne med input til, hvad der kunne gøres
bedre. På områdemøderne kunne formandskab og direktion så fortælle om nogle af de mange resultater og
forbedringer, der enten var indført eller på vej.
På efterårets møde fyldte 3B’s nye strategi naturligt
en del, hvilket gav vigtige input til organisationsbestyrelsens videre arbejde med den nye strategi. Samtidig
var det en oplagt lejlighed til, at 3B’s nye administrerende direktør præsenterede sig selv og de tanker, han
har gjort sig om 3B’s fremtid.
Organisationsbestyrelsen har på alle områdemøder
fået mange gode input med sig, og mange afdelingsbestyrelsesmedlemmer har meldt tilbage, at de følte sig
hørt – og at det var en god måde at netværke og skabe
dialog på.

3B-kontaktpersonordning revitaliseret
Organisationsbestyrelsen har i flere år haft en kontaktpersonordning med det formål at skabe en god og tæt
kontakt med afdelingsbestyrelserne.
Ordningen er i 2015 blevet revideret, så også den
følger med tiden. Ordningen har samtidig fået nyt navn
– 3B-kontaktpersonordningen – så den ikke længere
kan forveksles med Københavns Kommunes indsats
for udsatte borgere.
De enkelte afdelingsbestyrelser og 3B-kontaktpersoner aftaler selv, hvor tæt kontakt der skal være. Nogle
3B-kontaktpersoner har fx deltaget i årets afdelingsmøder som dirigent eller ordstyrer, ligesom 3B-kontaktpersonerne deltager på de to årlige områdemøder.
Flere afdelingsbestyrelser har også kontaktet deres
3B-kontaktperson med udfordringer af fx beboerdemokratisk karakter, som 3B-kontaktpersonen så har forsøgt at hjælpe med.
Der er store forventninger til ordningen, der fortsætter i 2016.

Valgmøde som optakt
til repræsentantskabsmødet
Medlemmerne af 3B’s organisationsbestyrelse bliver
valgt på det årlige repræsentantskabsmøde, der normalt foregår en aften sidst i maj.
På mødet aflægger bestyrelsen sin beretning for det
forgangne år, ligesom foreningens budget og regnskab
er på dagsordenen.
Der har været tradition for, at kandidaterne kort præsenterede sig selv i en valgavis, ligesom hver fik 2 minutter på selve mødet til at fortælle om deres baggrund
for at stille op til bestyrelsen.
For at give et mere nuanceret billede af de enkelte
kandidater, blev der den 27. april 2015 for første gang
i 3B’s historie holdt valgmøde, hvor der var tid til både
præsentationer og paneldebat.
Mødet var en succes, og det er allerede besluttet at
gentage ideen med valgmøde i 2016, hvor forhåbentlig
endnu flere møder op og er med til at sætte dagsordenen.

3B’s uddannelse af afdelingsbestyrelserne
Ligesom organisationsbestyrelsen har været igennem
et længevarende udviklingsforløb, er det målet at tilbyde afdelingsbestyrelserne et lignende forløb.
Planen er at udbyde et 1-årigt forløb over ca. 10
aftener og dage med fokus på blandt andet personlig
udvikling, organisering af frivillige og konflikthåndtering
– bundet sammen af et konkret projekt. Uddannelsen
tilrettelægges i et samarbejde med blandt andre Ingerfair og Danmarks Almene Boliger (BL).
3B’s bestyrelsesuddannelse lanceres i foråret 2016.
Traditionen tro har der desuden været holdt velkomstkursus og budgetkursus for nye medlemmer af
afdelingsbestyrelserne. Budgetkurset følges i foråret op
af et udvidet kursus – og på opfordring er der planlagt et
ekstra velkomstkursus i januar 2016.
Når en ny boligafdeling tages i brug, tilbyder Demokrati- og Kommunikationsudvalget at besøge den nye
afdelingsbestyrelse og give dem en særlig intro til bestyrelsesarbejdet.
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Fælleskonferencen for afdelingsbestyrelser
Fælleskonferencen er i forskellige variationer en fast
tradition med lange rødder tilbage i tiden.
3B holder således hvert andet år en weekendkonference for afdelingsbestyrelserne og de aktive suppleanter. Denne gang blev den holdt fredag den 13. til søn-

dag den 15. marts 2015 på Rungstedgård, og temaet
var engagement og frivillighed.
I alt 100 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 40 medarbejdere deltog på konferencen, hvor organisationsbestyrelsen havde sammensat et spændende program,
som indeholdt alt lige fra boligforeningens fremtid over
demokratiet i COOP, fællessang med Frans Rasmussen til nudging og socialøkonomiske virksomheder.
Herudover var der også en spændende paneldebat,
hvor frivillige fra andre organisationer under ledelse af
DR2-journalist Niels Krause-Kjær supplerede med deres syn på det frivillige arbejde. Og så gav programmet
ikke mindst tid til, at deltagerne kunne tale om alt det,
de er optaget af i det daglige arbejde for 3B’s beboere.
På konferencen lancerede Demokrati- og Kommunikationsudvalget en velkomstpakke til nye beboere. Den
består af et velkomstbrev fra afdelingsbestyrelsen med
en opfordring til at invitere sine nye naboer på kaffe, og
brevet er vedlagt en pakke med to kaffekrus med 3B’s
logo samt en lille pakke kaffe. Det er afdelingen selv,
der afholder udgiften til velkomstpakken.
Evalueringen af fælleskonferencen viste, at der var
stor tilfredshed med både tema, oplægsholdere og
praktik.
Derudover blev det positivt bemærket, at der var så
mange af 3B's medarbejdere, som havde valgt at deltage.
Næste konference bliver holdt i foråret 2017.

Lettere adgang til nødvendig information
I januar 2015 åbnede også afdelingsbestyrelsernes
nye selvbetjeningsløsning – BestyrelsesWeb. Her kan
afdelingsbestyrelsesmedlemmerne logge sig på og få
overblik over afdelingens beboere, vigtige dokumenter,
kontaktinformation på tilknyttede medarbejdere, energimærker, rapporter og mange andre ting.
Vigtigst for mange er nok den forbedrede mulighed
for økonomisk overblik, hvilket betyder, at afdelingsbestyrelserne nu kan følge direkte med på hver enkelt
konto ned på posteringsniveau og endda hente specifikke fakturaer i systemet.
I starten oplevede nogle, at systemet var lang tid om
at reagere, men det ser ud til, at de startproblemer nu
er overståede.
I 2015 udbød 3B flere kurser med introduktion til systemet, og tilbagemeldingerne på kurserne og det nye
system har overvejende været positive.
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Engagement
OG Frivillighed

3B’S FÆLLESKONFERENCE 13. - 15. MARTS 2015

STORT BESTYRELSESANSVAR
I DEMOKRATI OG UDVIKLING I

Alle de gode visioner og tanker ændrer ikke på, at også
3B kommer til at stå over for nogle meget håndfaste og
konkrete krav om effektivisering og besparelser.
Den almene sektor løfter generelt en stor og vigtig
samfundsopgave – og det forpligter.
Der er derfor naturligt stort fokus på udviklingen i
huslejen i Danmarks almene boliger. Krav er på vej
fra politisk side om besparelser generelt i sektoren, og
mange af de store boligorganisationer er i fuld gang
med at lede efter muligheder for at effektivisere – således også 3B.
Effektivisering er ikke kun at spare. Det er også at tilrettelægge arbejdet, så man får mest muligt ud af hver
eneste huslejekrone. Om 3B skal skære i omkostningerne og på den måde opnå billigst mulig husleje – eller om 3B skal opkræve ”den nødvendige” husleje, så
der også er penge til at støtte fællesskabet, skal repræsentantskabet drøfte på det kommende møde.
Men forberedelserne til en mere moderne og effektiv
boligforening har været i fuld gang hele året.
I 2015 ansatte organisationsbestyrelsen ny administrerende direktør, ligesom der blev gennemført organisationsændringer – og flere boligafdelinger besluttede at gå sammen i fællesdrift.
Der er gang i et kompetenceløft i hele organisationen – både hos organisationsbestyrelsen, lederne og
medarbejderne – og som tilbud om uddannelse til beboerdemokraterne.
Alt sammen med det formål at gøre 3B klar til de
kommende års nødvendige udvikling for at imødekomme de stadigt stigende krav.

Udvikling af organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen har gennemført et større
udviklingsforløb med det formål at ”professionalisere”
bestyrelsesarbejdet. Det betyder fx, at organisationsbestyrelsen nu kan fokusere mere på de politiske beslutninger – og at disse tages på grundlag af gennemarbejdede indstillinger.
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3B’s organisationsbestyrelse står i spidsen for 300 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 300 medarbejdere,
85 boligafdelinger, 11.700 boliger, en omsætning alene
på huslejen på knapt en milliard kroner. Det kræver sin
bestyrelse.
Det er Center for Ledelse, der har guidet bestyrelsen
igennem udviklingen, som efterfølgende har betydet en
del ændringer.
Som led i udviklingen fratrådte Bent Frederiksen sin
stilling som administrerende direktør i maj 2015. I stedet blev direktør Morten Boje først konstitueret og siden udnævnt som administrerende direktør.
Organisationsbestyrelsen har indført brug af e-dagsorden, og gennem året er der arbejdet på at kvalificere
bestyrelsesmaterialet og dermed sikre et bedre og
mere gennemsigtigt beslutningsgrundlag.
Også organisatorisk er der sket ændringer. ”Stabsfunktionen” er ændret med en sekretariatschef, en chef
for sociale indsatser og en udviklingschef. Den nye
afdeling, der også består af Kommunikation, har fået
navnet ”Demokrati og Organisation”.
Med det har organisationsbestyrelsen samtidig styrket og synliggjort den sociale indsats og sat fokus på
organisationens udvikling.
Også bestyrelsens eget arbejde er blevet effektiviseret og omorganiseret og der er blevet sat en proces
i gang, der skal føre frem til en ny strategi for 3B, som
kan præsenteres for repræsentantskabet i 2016.

Mødeforberedende udvalgsstruktur
Organisationsbestyrelsen konstituerede sig efter sommerferien med udvalg, der forbereder sager til organisationsbestyrelsen. I hvert udvalg er både repræsentanter
fra organisationsbestyrelsen og fra repræsentantskabet.
Alle udvalgsmøder afvikles i en såkaldt ”udvalgsuge”
med fast interval op til organisationsbestyrelsesmøderne. Også udvalgene benytter sig nu af e-dagsorden.

DEMOKRATI- OG KOMMUNIKATIONSUDVALGET
Iris Gausbo (formand)
Dijana Dix Omerbasic
Martin Baden
Steen Egeberg
Thomas Forchhammer
Lene Dyrmose (ikke medlem af organisationsbestyrelsen)
Peter H. Andersen (ikke medlem af organisationsbestyrelsen)
Stina Thorsvang (medarbejderrepræsentant)
RISIKOUDVALGET
Anders Brøgger (formand)
Daniel Majgren
Flemming Løvenhardt
Henrik Thorenfeldt
Ulrik Falk-Sørensen

Udvidet forretningsudvalg
Som noget nyt har forretningsudvalget desuden holdt
møder med formændene for de enkelte udvalg - primært for at forberede sagsbehandling i udvalg og på
bestyrelsesmøderne.
Det udvidede forretningsudvalg har desuden virket
som styregruppe for designet af både processen bag
og udarbejdelsen af strategi 2020.

Renoveringer og nybyggeri i særligt fokus
På baggrund af analysen af afdelingsbestyrelsernes tilfredshed i 2014 og de mange indlæg og dialoger af og
med afdelingsbestyrelserne, er der i hele 2015 arbejdet
med håndteringen af byggesager i 3B.
3B har ansat ny byggechef, og byggeudvalget har
haft en særlig tæt dialog med den nye chef om byggeafdelingen. Det er sket for at sikre en mere ensartet
og optimal styring af sagerne og dermed minimere risikoen for tids- og budgetoverskridelser samt økonomisk
tab i de enkelte byggesager.

BYGGEUDVALGET
Jens Wenzel Andreasen (formand)
Hans Jørgen Larsen
Dorte Skovgård (ikke medlem af organisationsbestyrelsen)
Tom Smith (ikke medlem af organisationsbestyrelsen)
Paul Larsen (medarbejderrepræsentant)
DRIFTS- OG SERVICEUDVALGET
Flemming Løvenhardt (formand)
Anders Brøgger
Daniel Majgren
Henrik Thorenfeldt
Ulrik Falk-Sørensen
Harry Ottosen (ikke medlem af organisationsbestyrelsen)
Klavs Jørgensen (ikke medlem af organisationsbestyrelsen)
Lisa Haslund (ikke medlem af organisationsbestyrelsen)
VEDTÆGTSUDVALGET ("AD-HOC UDVALG")
Anders Brøgger (formand)
Daniel Majgren
Jens Wenzel Andreasen
Hans Jørgen Larsen

Der er gennemført en analyse af afdelingens struktur
og styringsredskaber med henblik på at identificere indsatsområder, behov og målsætninger og dermed
● sikre overblik over den samlede sagsportefølje
● sikre ensartet sags-/projektstyringsstruktur
● sikre en optimal risikostyring på afdelings- og sagsniveau
● sikre optimal udnyttelse af interne administrative
grænseflader
● sikre rettidig afslutning af byggesager
● sikre udvikling af mere effektiv journaliserings- og
dokumenthåndtering
● sikre generel vidensdeling for blandt andet at reducere videnstab ved sagsoverdragelse
● Et AlmenNet-projekt ”Fra byg til drift” var allerede sat
i gang, men derudover har analysen ”Byg udviklingsstrategi 2017” medført igangsættelse af en række
specifikke indsatser over de kommende år.
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”Fra byg til drift” er et AlmenNet projekt – og består dels
af et katalog, der beskriver
de processer, der er fra påbegyndelse af et byggeri, til ejendommen/afdelingen går i drift, dels en tjekliste.
Kataloget er en vejledning i, hvordan byggeprojektprocessen optimeres fra start til slut. Projektet omfatter
også udarbejdelse af tjekliste for henholdsvis nybyggeri og renoveringssager med faseopdelt beskrivelse
af de processer, der skal gennemføres i en given byggesag, links til relevante skabeloner, paradigmer og
eksempler samt vejledning i brug af tjeklisten.
Tjeklisten er ved at blive implementeret på samtlige
igangværende 3B-byggesager og vil fremadrettet indgå i den daglige projektstyring.
Projektet er færdiggjort og afleveret til vores samarbejdspartner AlmenNet, og 3B har efterfølgende i
samarbejde med AlmenNet holdt forskellige seminarer
med forskellige boligorganisationer og præsenteret
”Fra byg til drift” samt tjeklisten.
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Sags- og ressourcestyring i 3B’s
administrative system UNIK
Målet er, at alt er tilgængeligt et sted, så samtlige sager
arkiveres digitalt og dermed er umiddelbart let tilgængelig i det administrative system.
Det sikrer, at der kan gennemføres kvartalsvis risikovurdering, og at der på overordnet niveau kan gennemføres kvartalsmæssig vurdering af projektets stade, økonomi- og byggesagshonorarafstemning samt
fakturering på sagsniveau.
Systematikken omkring oprettelse af sager i det administrative system er på plads, mens tilpasning af de
enkelte elementer i systemet stadig er i gang og løbende vil blive videreudviklet.

Indberetning af nye byggesager

BERETNING 2015

10

Som led i opbygningen af sagsstyringsmodulet sker
der en ensartet indberetning af nye byggesager og
udviklingsprojekter i driften. Der er konkret blevet udarbejdet en stamdataskabelon for indberetning af nye
sager og beskrevet en arbejdsgang for oprettelsen af
sagerne i det administrative system.

Budgetstyring- og budgetopfølgningsmodel
Budgetopfølgning på igangværende byggesager er
et væsentligt element i risikostyring på både sags- og
afdelingsniveau. Der er derfor udviklet en budgetstyringsmodel, som kan anvendes på samtlige byggesager. Modellen testes i øjeblikket på udvalgte sager.

Bygningseftersyn
Parallelt med 3B’s fokus på sagsstyringsstruktur har
der i det forgangne år været fokus på optimering og
kvalitetssikring af planlægning og gennemførelse af
periodevise bygningseftersyn i boligafdelingerne hvert
femte år samt på årlige § 60-eftersyn.
Arbejdet er tilendebragt, og der ligger nu en godkendt plan for eftersyn for de næste fem år, så boligafdelingerne kan budgettere mere realistiske udgifter i
driftsbudgetterne.

Fremtidige indsatsområder
På vej er sags- og ressourcestyring via et modul i det
administrative system. Systematikken er på plads, og
tilpasning af de enkelte elementer i systemet i gang.
Der arbejdes blandt andet på at få indført et ”trafiklys”element (grøn – ingen bemærkninger, gul – projektet
kører som helhed, men der er faktorer og/eller processer, som skal have ekstra opmærksomhed, rød – hurtig
aktion, risikovurdering og rapportering). På den måde
fremgår budgetoverskridelser og lignende tydeligt og
tidligt i projekterne, og der bliver løbende skabt overblik
over sagen.
Der arbejdes også på at få indarbejdet timeregistrering mv. på alle typer sager. I dag bliver ikke alle sager
timeregistreret. Det er en udfordring, blandt andet fordi
størstedelen af projekterne er honorargivende fx i form
af procentsatser af projektets samlede økonomi.
Der er også indledende projekter, der i dag ikke bliver registreret, fordi de ikke realiseres. Her overvejes
også tidsregistrering for at kortlægge ressourcer og
indsats. Det gælder i øvrigt ikke kun i forhold til byggeog renoveringsprojekter.
Målet er at få implementeret budgetstyrings- og opfølgningsmodellen på samtlige byggesager inden udgangen af 2016. Der skal derfor arbejdes med færdiggørelse af diverse tilretninger.

– PÅ SOFAEN, PÅ FERIEN ELLER PÅ FARTEN!

Afsluttende byggeregnskab og efterregulering

DIGITALT AFDELINGSMØDE I FOLEHAVEN
3B var de første, der som forsøg gennemførte
Der er udarbejdet et samlet overblik over den samlede
Som beboer i Folehaven har du nu mulighed for at stille forslag, debattere vigtige emner med dine naboer og stille op til
digitalt afdelingsmøde. Det var i Brohuset i
sagsportefølje
på
byggeog
renoveringssager,
hvor
afdelingsbestyrelsen 100% digitalt. Afdelingsbestyrelsen har nemlig i samarbejde med Aion ApS sørget for, at du nu får
Ørestaden, og det var i 2012. Som naturligt
det tydeligt
fremgår,
hvilken
fase
det
enkelte
projekt
er
en helt unik mulighed for at få sat nogle ting på dagsordenen allerede inden afdelingsmødet den 10. september 2015.
led i dette har 3B været med i forberedeli.
sen op til, ati Folehaven.
der nu arbejdes på ministerielt
Tøverderfor
med at
gå ind
på puls.valgservice.dk/folehaven
og bidrag til fællesskabet
Målet
nu atikke
arbejde
med
proceduren
for afslutning
plan for at sikre lovgrundlaget, så almene
af byggesagerne,
herunder
af afsluttenPlatformen skal
benyttes udarbejdelse
som et supplement
til afdelingsmødet, men erstatter
ikke selve mødet.
Alle forslag,
der bliver
boligafdelinger
fremover
kan holde
digitale
de byggeregnskab,
håndtering
af
eventuelle
efterregustillet digitalt, bliver selvfølgelig også behandlet
endeligt på selve mødet. afdelingsmøder som supplement til det fysiske
leringstiltag og lignende.
afdelingsmøde.
Det er et prioriteret mål at udvide antallet af arbejdsFolehaven tog forskud på glæderne, da
kommer
du iprioritering
gang af afslutgangeSådan
for alle områder,
herunder
afdelingen afprøvede det digitale system
Første gang du besøger hjemmesiden, skal du oprette en profil.
PULS til at stille forslag, debattere og stille
ning af nogle af de konkrete udestående sager samt få
op som kandidater til afdelingsbestyrelsen til
dem afsluttet
hurtigst
muligt.
Du kan oprette dig som bruger på to forskellige måder:
årets
afdelingsmøde.
Håbet var
blandt
andet
Via e-mail: Tast dit navn og din mailadresse og vælg et kodeord. Din profil er
oprettet,
når du har klikket
på linket
i din
at
øge
deltagerprocenten
blandt
de
unge
på
mailboks
og
valgt
din
adresse
i
Folehaven.
Projektstyring i fokus
afdelingsmødet.
Via
Facebook
connect:
Bruger
du
Facebook
kan
du
oprette
dig
via
Facebook
connect.
Din
profil
er
oprettet,
når
du
har
Derudover vil 3B det kommende år have fokus på at
valgt din adresse i Folehaven.
I forhold til at tiltrække flere beboere lå
udvikle et egnet projektstyringsmodul. Det skal samantallet af husstande, der var repræsenteret
men med tjeklisten understøtte projektledernes muligpå afdelingsmødet, en lille smule højere end
hed for at optimere processerne med mere effektive
gennemsnittet af de sidste tre år – dog ikke
arbejdsgange samt håndtering af den omfattende doså højt som håbet.
kumenthåndterings- og journaliseringsopgave, der følDet bliver spændende at følge den digitale
udvikling de kommende år.
ger med bygge- og renoveringsprojekter.

Der vil også fremover være fokus på optimering af
processer og arbejdsgange, herunder særligt styring
af entreprenører, samt udarbejdelse af et samlet baPH.D. SKAL UNDERØGE
Hvad kan du bruge platformen til?
BEBOERDEMOKRATIET
sisbyggeprogram, som definerer Boligforeningen 3B’s
Platformen giver dig mulighed for at præge de ting, der skal tages stilling til på afdelingsmødet i Folehaven. Du kan bl.a.:
”Vi vil så gerne have nye – og gerne unge –
samlede holdning til - og ambitioner for - kommende
ansigter i afdelingsbestyrelserne. Eller i det
byggeprojekter.
1. Stille forslag til afdelingsmødet
2. Rejse et emne, som du gerne vil have diskuteret med andre beboere mindste til det årlige afdelingsmøde.”

Nu undersøger en Ph.D.-studerende, hvorfor
det ofte er de samme og sjældent unge beboere, der sidder på taburetterne i afdelingsbefølgende dialog med afdelingsbestyrelserne afdækkestyrelserne?
de ikke blot udfordringer med byggesager, men også
Hun skal blandt andet undersøge, om admiandre problemområder og uafsluttede sager.
nistrationerne i den almene sektor gør noget
Ombaggrund
den nye
På den
blevplatform
der i slutningen af 2014 nedbestemt - ubevidst eller bevidst - i deres
Formålet er at styrke afdelingens demokratiske og sociale liv. Siden leveres af Aion ApS (assemblyvoting.dk). Har du
sat etproblemer
"Ad-hoc-udvalg"
under
organisationsbestyrelservicering af
beboerdemokratiet.
med at bruge siden, kan du kontakte hotline service på mail: support@aion.dk
eller
på telefon 2612 2520
Hun skal samtidig undersøge, hvor magten
sen, som
fulgte
sagerne
løbende.
(mlellem
klokken
8:00 og
20:00). Resultatet var, at
ligger i den praktiske del af beboerdemokratiet
mange af problemområderne blev afdækket og løst.
ude i boligafdelingerne.
I forlængelse af arbejdet i "Ad-hoc-udvalget" nedsatte
Ph.D.’en gennemføres i et samarbejde med
organisationsbestyrelsen et risikoudvalg, som skal
Boligforeningen 3B og Boligkontoret Danmark
følge arbejdet med at afdække og reducere risici i 3B.
samt Roskilde Universitet og InnovationsfonNogle afdelinger har flere komplekse problemstillinden.
ger, fx dårlig økonomi og vedligeholdelsesstand, lave
Arbejdet forventes afsluttet medio 2018, og
henlæggelser, boligsociale udfordringer mv. Udvalgets
resultaterne bliver løbende offentliggjort.
3. Komme
med bidrag og kommentere andre beboeres forslag
Arbejdet
med risikostyring
4. Stille op til bestyrelsen
Afdelingsbestyrelsesundersøgelsen
i 2014
og den op5. ”Like” forslag og indlæg fra andre
beboere

BERETNING 2015

Start diskussionen
online inden
afdelingsmødet

Hjem
kære
hjem

11

målsætning var derfor også at koordinere og prioritere
indsatsen i disse afdelinger – samt ikke mindst at sikre,
at dialogen med afdelingsbestyrelserne om sagerne
blev styrket.
Mange af sagerne var og er vanskelige at løse både
juridisk og økonomisk, og derfor har nogle af dem også
været i gang i flere år. Her har fokus været på det øgede behov for tæt koordinering og dialog med afdelingsbestyrelserne i den slags sager.
Organisationsbestyrelsen har i øvrigt besluttet, at
der fremadrettet skal udarbejdes kortlægninger af flere
afdelinger. Afdelingerne vurderes efter individuelle forhold og ressourcer samt eventuelle væsentlige risici for
den enkelte afdelings generelle økonomiske tilstand
samt bygningsstandard m.m.

Fokus på formueinvesteringer
Risikoudvalget har også haft særlig fokus på boligforeningens formueinvesteringer på grund af de særlige
finansielle markedsvilkår, der i 2015 i lange perioder
gav udsigt til et negativt afkast og derved risiko for, at
afdelingerne skulle have negativ forrentning af deres
indestående i boligorganisationen.
Det samlede afkast endte samlet set på et plus på
ca. 50.000 kr., hvilket ville betyde en uvæsentlig renteprocent til afdelingerne, og det blev derfor besluttet at
give afdelingerne en nul-rente.
Det lave afkast på 50.000 kr. indgår i renteafkastberegningen til afdelingerne i 2016.

Arbejdsgruppe om socialøkonomi
I 2015 besluttede organisationsbestyrelsen sig for at
arbejde målrettet med socialøkonomi. Ved hjælp af et
rådgiverpanel på fire specialister, der arbejder på hver
deres måde med socialøkonomi, er hensigten at udvikle socialøkonomiske aktiviteter i 3B’s afdelinger.
Ønsket er at etablere partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder med henblik på at bringe
beboernes ressourcer på banen – særligt i afdelinger
med sociale udfordringer.
3B vil desuden kombinere effektiviseringen af driften
med i stigende grad at tage højde for socialt ansvar.
Det skal ske ved at samarbejde med socialt ansvarlige
leverandører og opfordre de store leverandører til at
BERETNING 2015
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indgå partnerskaber med mindre virksomheder med
socialøkonomiske profiler for at kunne vinde udbud i
store byggesager.
Organisationsbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til at tage sig af socialøkonomien og desuden
afsat midler til en selvstændig projektøkonomi på området fra 2016.
Arbejdsgruppen har følgende arbejdsopgaver:
●
At skabe rammer for socialøkonomiske aktiviteter,
der fremmer tryghed, godt naboskab og rummelige
arbejdspladser i 3B's boligområder.
● At undersøge hvor det giver mening for 3B at opsøge
samarbejdspartnere med stærke socialøkonomiske
profiler.
● At indstille organisationsbestyrelsen om prioriteringer
på det socialøkonomiske område.
● At komme med inspiration til finansieringsmuligheder
til pilotprojekter på det socialøkonomiske område.
Fra organisationsbestyrelsen består gruppen af Steffen
Morild, Dijana Dix Omerbasic og Henrik Thordenfeldt.
I områder med boligsociale helhedsplaner er 3B i
øvrigt allerede begyndt at arbejde med socialøkonomi.
En gruppe unge var med til at producere og sælge
æblemost på Amager ved at plukke frugter i de lokale
haver i iværksætterprojektet ’ÆbleMust’.
I Folehaven er der etableret en genbrugsbutik på
non-profit basis, og 3B har indgået aftaler med entreprenører i renoveringssager i Herlev og på Amager om
at få unge i fritidsjobs og lokale beboere i beskæftigelse.

Eksterne samarbejder og synergier
Samarbejdet med Boligkontoret Danmark om it, indkøb, kantine og reception i det fælles hovedkontor er
fortsat, ligesom 3B i samarbejde med KAB har udviklet
en ny boligform – Generationernes Byhus.
Organisationsbestyrelsen overvejer på baggrund af
de gode erfaringer, om 3B med fordel kunne samarbejde med andre af de store boligorganisationer om
konkrete emner. Det kunne fx være udvikling af administrationsystemer og lignende.

SMØKKER-DRENGENE FRA
EGEDALSVÆNGE MODTAGER PRIS
Lørdag den 3. oktober løb Kronprinsparrets
Priser 2015 af stablen. Her vandt "Mind Your
Own Business" Den Sociale Pris. Til prisoverrækkelsen var to af Smøkker-drengene med
på scenen for at modtage den flotte pris.

SMØKKER
I KOKKEDAL

Størstedelen af drengene fra Smøkker bor i Egedalsvænge. Det startede egentlig
som en stavefejl, da seks drenge fra Kokkedal med hjælp fra udviklingsprogrammet Mind Your Own Business (MYOB) etablerede deres egen virksomhed for knap
et år siden. - Navnet giver kant, og i modsætning til smykker – så er smøkker
med ø kun til mænd, forklarer Ibrahim Ghannam, som er salgschef.

PLANEN
Forfatter Morten Pape voksede op i Urbanplanen i 90’erne og 00’erne, og han skildrer
hele sin opvækst i sin gennembrudsroman
Planen, der udkom i slutningen af 2015.
Morten Pape vandt Bogforums debutantpris
2015 for den, og den har fået god kritik af
anmelderne. Det er sågar blevet fremhævet,
at Planen er et vigtigt bidrag til dansk litteraturhistorie om den fejlslagne integration
i 90´erne.

delemåltid

deletøj

delekat

delebil

de

CAFÉ 4HAND 2HAND
I FOLEHAVEN

Café 4hand 2hand - den beboerdrevne café og genbrugsbutik i Folehaven åbnede
den 16. maj 2015. Målet med butikken er, at den skal drives som en socialøkonomisk
virksomhed på helt almindelige markedsvilkår. Dog er det stadig først og fremmest
frivillige kræfter, der lægges i arbejdet.

DELEØKONOMI

lev

æ

rk

tø

j

I 2015 lancerede BL – Danmarks Almene
Boliger en ny webportal under navnet Nabobørsen.dk. Tanken bag Nabobørsen er,
at man gratis kan dele ting og tjenester med
sine naboer, og formålet er blandt andet at
give adgang til lokale ressourcer og derigennem at styrke og forny fællesskabet. BL lægger vægt på, at Nabobørsen henvender sig til
alle – ikke kun beboere i almene boliger. Et
af delmålene er netop at udbrede det gode
naboskab fra de almene boligområder til de
omkringliggende byer.

BESTYRELSESBEVILLINGER 2015
DISPONERET DISPOSITIONSFOND
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AFDELING

SAG

TILSAGN 		

3B

Byudviklingssekretariat

989.000

3B

Det almene byhus

100.000

3B

Fra Byg til Drift

479.360

3B

Udvikling af boligområder og
socialøkonomiske tiltag (tre bevillinger)

2.850.000

3B

Prækvalifikation af 4 boligsociale helhedsplaner

3.460.000		

3B

MgO-task force

2.000.000

Blækhuset

Driftslån

112.600 (afsluttet)

Brohuset

Udgift til kammeradvokat

407.320

Dannebrogsgade

Driftslån

137.517

Dyvekevænget

Driftslån 2016

510.066

Elmehaven

Knirkende gulve

450.000 (afsluttet)

Hjortegården

Aktivitetsteam Herlev

168.548

Høje Gladsaxe

Tilskud til helhedsplan

175.000

Jægerbo

Driftslån

163.584

Lønstrupgård

Helhedsplan (garanti)

Midgård

MgO-plader

3.400.000

Nybyggeri

Nybyggeri

1.100.000

Nybyggeri

Teglholmen

700.000

Nybyggeri

Solvangcentret

500.000

Nybyggeri

Lønstrupgård

525.000

Nybyggeri

Skæve boliger

500.000

Nybyggeri

Beauvaisgrunden

750.000

Sejlhuset

Udgift til kammeradvokat

489.320

Sejlhuset

Byggeskadeudbedring

145.080

Signalgården

Fejl og mangler

Toftegård og Martins Gård
Bofællesskabet

Køkkenmodernisering, etape 3

Toftegård Tag

Driftslån

2.465.605

Taastrup Torv

Forlig og budgetoverskridelse (to bevillinger)

2.739.000 (afsluttet)

Taastrup Torv

Driftslån

Valby

Tagboliger og frikøb af hjemfald

Valby

Køkken og bad, etape 3

211.603

Vestergårdsvej

Helhedsplan

700.000

14.500.000

5.005.000
352.985

600.000
2.675.000

AFDELING

SAG

Hjortegården

Helhedsplan

Remisevænget Vest

Rotte- og musesikring

Vestergården 2

Køkkener

Vestergårdsvej

Helhedsplan

Hedelyngen

Sammenlægning af lejligheder

TILSAGN 		
7.410.000
375.000
75.000
3.250.000
75.000
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SMART OG EFFEKTIV DRIFT
I DRIFT - NYSKABENDE OG ORDENTLIG I

Indkøb med omtanke

Finansiering af indkøbsafdelingen

3B’s indkøbsafdeling er fælles med Boligkontoret Danmark, og det er et af de områder, hvor der er store besparelser at hente.

Udgifter til drift af indkøbsafdelingen finansieres, ved at
leverandørerne af vinderne af kontrakterne opkræves
en procentandel af den leverede omsætning.

En krone sparet – en krone tjent

Tilfredse til- og fraflyttere

I 2015 blev der udbudt istandsættelse af flytteboliger
for 11 afdelinger, samlet i 3 rammeudbud.
Udbud af istandsættelse af flytteboliger er i indkøbsafdelingen højt prioriteret. Der er ofte tale om en stor
volumen, hvor besparelser kommer både afdeling og
fraflytter til gode.
Det er særligt priserne på de ydelser, som vedrører
normalistandsættelse, der ses en større besparelse
på. Det er svært at kapitalisere en opnået besparelse,
idet afdelingernes besparelse blandt andet afhænger
af antal fraflytninger og boligernes stand.
Procentvis har besparelsen på normalistandsættelsens enhedspriser i afdelingerne ligget på mellem 10
og 35 pct. i forhold til tidligere enhedspriser.
Flere af de gennemførte rengøringsudbud fra 2014
blev implementeret primo 2015, hvor der endvidere
blev gennemført 4 nye udbud. Der er på disse udbud
opnået en besparelse på op til 50 pct., hvilket giver en
anslået besparelse på årsbasis på 1.300.000 kr.
Udnyttes optionerne om forlængelse, bliver besparelsen i kontraktperioden på over 5.000.000 kr.

I løbet af hele 2015 har 3B spurgt beboere, der enten
flyttede ind eller ud af vores boliger, hvad de synes om
at bo i 3B, eller hvordan de havde oplevet det at flytte
ind i en 3B-bolig.
Målet er at afdække, hvad 3B gør godt, og hvor der
er mulighed for at forbedre den service, 3B yder.
I 2015 var der ved indflytningsundersøgelsen en
svarprocent på 42 pct. og 9 pct. delvist gennemførte.
Der er spurgt ind til de overordnede processer i forbindelse med en indflytning, og 91 pct. er enten meget
tilfredse eller tilfredse med den service, de modtog i
perioden op til lejekontrakten.
84 pct. af beboerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med den service, de fik på selve indflytningsdagen. Den samlede tilfredshed er dermed på 87,5 pct.
I 2015 var der ved fraflytningsundersøgelsen en
svarprocent på 31 pct. og 6 pct. delvist gennemførte.
86 pct. svarer, at de har været meget tilfredse eller tilfredse, med at bo i den bolig, de er flyttet fra.

Socialt ansvarligt
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16

Ønsket om at opnå konkurrencedygtige priser tilsidesætter ikke ønsker og krav til tilbudsgiverne om social
ansvarlighed.
Tilbudsgiverne skal blandt andet redegøre for medarbejdernes arbejds- og ansættelsesforhold samt uddannelsesforhold.
Kravene til nye leverandører er stillet for at sikre, at
de medarbejdere, som arbejder i 3B’s afdelinger, arbejder under trygge og ordnede forhold.
Udbuddene laves ofte i puljer, hvor det er muligt for
store, men også små og mellemstore virksomheder at
byde ind.
Udbudsmaterialet er endvidere udarbejdet efter
retningslinjer fra SKAT for at minimere risikoen for at
indgå aftaler med virksomheder, der benytter sig af sort
eller illegal arbejdskraft.

Digitale syn
Alle ind- og fraflytninger bliver nu gennemført med
iSyn. Det har sparet både tid og penge - og har helt
sikkert været en medvirkende faktor til at skabe den
store tilfredshed.
Arbejdstiden brugt på synsforretning er blevet formindsket signifikant med et gennemsnits-tidsforbrug
på 19 minutter for selve synet i lejemålet. Herudover
er efterbehandlingen af fraflytningssyn optimeret, og
afslutningen af et fraflytningssyn til endelig afregning
kan nu udføres meget tidligere end før. Fraflytteren får
hermed en afklaring langt hurtigere end tidligere.
Dokumenter kan fremsendes elektronisk og som
almindelig post. Ud af 1.646 syn har 1.034 fraflyttere
valgt at kommunikere pr. mail.
Det giver en portobesparelse på mellem 275.000 og
300.000 kr., som ellers afholdes i boligafdelingerne.
Elektronisk syn dækker indflytning, fraflytning og
gennemgang af fejl og mangler i forbindelse med indflytning. Dokumentationen udføres efter en skabelon,
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der er let genkendelig og læsbar, hvilket opfattes som
god service af beboerne.
I den seneste indflytningsundersøgelse svarede 82
pct. af indflytterne, at de oplevede, at indflytningsrapporten var overskuelig. Ligeledes svarede 85 pct. af
fraflytterne, at synsrapporten var overskuelig.
Elektronisk syn har højnet Boligforeningen 3B’s kvalitet og standard inden for indflytning og fraflytning. De
synsansvarlige medarbejdere har bedre overblik og
bedre værktøjer end tidligere. Det kan blandt andet
bruges til at sikre, at kvalitet og pris hænger sammen,
og at prisen er korrekt i forhold til det bestilte arbejde.
iSyn er et godt og vigtigt led i arbejdet med at minimere risikoen for fejl og derved tab, da rekvisitioner
registreres i forbindelse med synet og hermed automatisk indgår i et workflow. Det betyder samtidig, at fakturaer både betales og registreres rettidigt på lejeren.
Dette sikrer samtidig datasikkerhed og effektivitet.
Arkivering af synsdokumenter foregår digitalt og er
knyttet til den relevante enhed, så de nemt og overskueligt kan hentes frem uden fordyrende og usikker
transport af personfølsomme oplysninger.
Den digitale arkivering sparer 3B for, hvad der skønnes at være 0,5 time pr. sag i gennemsnit, hvilket giver
en besparelse på godt 200.000 kr.

Samdrift
Samdrift er også en af de måder, 3B arbejder på at holde
huslejen i ro. Det sker
ved, at arbejdet kan
tilrettelægges mere
effektivt og
maskinparken udnyttes optimalt.
Urbanplanen
Boligforeningen 3B
har sammen med
afdelingsbestyrelserne i Urbanplanen gennem 2015
arbejdet med at
finde den bedste
løsning for en samdrift i området.

Det oprindelige mål var en samdriftsløsning for alle afdelinger i og omkring Urbanplanen, men arbejdet med
samdrift er et langvarigt og kompliceret arbejde, hvor
det er meget vigtigt at tage hensyn til de enkelte afdelingers særegne forhold og krav til beboerservice i et
samarbejde med andre afdelinger. På den baggrund
blev løsningen i stedet, at otte af afdelingerne med i
alt ca. 2.000 lejemålsenheder har fundet et fælles udgangspunkt og har valgt at indgå i en samdriftsordning
fra 1. januar 2016.
Afdelingerne er Remisevænget Øst, Remisevænget Nord, Dyvekevænget, Signalgården, Norgesgade,
Sundholm Syd, Hørgården 3 og Plejecentret CAS.
I alt 18 medarbejdere får deres daglige gang i samdriften i Urbanplanen, og det kræver naturligvis noget
tilvænning, strukturering og koordinering i opstartsfasen, så det gode samarbejde kan blomstre.
Medarbejderne skal blandt andet vænne sig til at indgå i den nye sammenhæng, herunder de nye arbejdsopgaver og en ny ledelsesstruktur. Målet er at indfri
forventningen om en bedre og billigere ejendomsdrift,
blandt andet ved, at medarbejderne bruger deres kompetencer og ressourcer på tværs af afdelingerne i Urbanplanen.
Herlev Midt
Samdriften i Herlev Midt omfatter afdelingerne Herlevgårdsvej, Herlev Torv, Herlev Skole, Vestergården 1
og Vestergården 3. Ordningen så dagens lys den 1.
januar 2015 og er kommet godt fra start. I forbindelse
med samdriften blev der ansat en driftssekretær på
deltid, og der er god positiv respons fra både personalet, bestyrelserne og beboerne. I en opstartsfase
vil der altid opleves fejl og forhold, som ikke har været
forventet, men det er en læringsproces i udvikling.
Toftegård
Drøftelserne om samdriftsområdet i Toftegård fortsætter, så de helt rigtige rammer for samarbejdet kan blive skabt. Det er planen, at afdelingsbestyrelserne kan fremsætte forslag
på det ordinære afdelingsmøde i 2016,
så samdriften kan træde i kraft i 2017.
Lindevang
Drøftelserne om samdrift i område

Lindevang er opgivet, men har medført, at der er etableret samarbejde mellem Søagerpark og Hedelyngen.
Ballerup
Også i Ballerup er der indledt drøftelser om samdrift.
På nuværende tidspunkt drejer det sig om afdelingerne
Måløv Park, Østerhøj, Grønhøj, Jægerbo, Solsikken,
Valmuen og Kløvermarken.
En eventuel kommende samdrift kan også omfatte
den nye afdeling Midgård, hvor der var indflytning i slutningen af 2015.

Let adgang til relevante oplysninger
Det er ikke alle 3B’s beboere, der har adgang til IT. Men
dem, der har, fik mange nye muligheder for selvbetjening på alle tider af døgnet i 2015. Det sparer porto,
og det sparer tid. Både for beboerne og for medarbejderne.

BeboerWeb i luften
I januar 2015 gik 3B’s nye selvbetjeningsløsning til beboerne i luften. På ”Mit 3B” har beboerne nu direkte
adgang til de dokumenter, der er relevante for dem. Det
drejer sig foreløbig om blandt andet varmeregnskab,
lejekontrakt, råderetsvejledninger og meget mere. En
introduktionsvideo fortæller kort, hvordan beboeren
logger på og finder rundt, og målet er, at beboerne
her efterhånden skal kunne finde alt for dem relevant
materiale.

Ny AnsøgerWeb på vej
3B har et konstant ønske om at tiltrække og fastholde
ansøgere til vores boliger. Det stiller krav til præsentationen af boligerne på 3b.dk og til brugervenligheden

”

Jeg blev meget inspireret af, hvor meget
folk brænder for deres job i 3B.
- deltager på Varmemesteruddannelsen
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i ansøgningsprocessen. Derfor er der i løbet af 2015
arbejdet med udviklingen af den nyeste online platform
– AnsøgerWeb. Den erstatter hele den nuværende del
af hjemmesiden med boligpræsentationer og opskrivning til boliger. Som noget nyt bliver hver boligafdeling
præsenteret med flere billeder, både indefra og udefra,
mens selve ansøgningsprocessen bliver mere overskuelig og brugervenlig.
AnsøgerWeb forventes at være klar til brug i løbet af
sommeren 2016.

Løft af varmemestrenes kompetence
Der har gennem de sidste år været fokus på udvikling
af medarbejdernes kompetencer. I 2015 var turen kommet til varmemestrene.
I juni måned 2015 færdiggjorde det første hold af
3B’s varmemestre således den nye varmemesteruddannelse. Uddannelsen er skræddersyet til 3B’s medarbejdere og tager afsæt i Den Praktiske Lederuddannelse, som TEC - Technical Education Copenhagen
- udbyder.
Uddannelsen er opdelt i 2 moduler, der hver strækker sig over et halvt år, og som giver varmemestrene
redskaber og værktøjer til den daglige ledelse.
Ud over de lærte kompetencer, medarbejderne kan
bruge i deres hverdag, har uddannelsen givet gruppen
et stærkt fællesskab, der er startskuddet til samarbejde
på tværs mellem 3B’s afdelinger.
Den efterfølgende evaluering har vist stor tilfredshed
blandt deltagerne, og der er enighed om at ville anbefale uddannelsen til kollegaer fremover.

Computerspil til hjælp
Arrangementet var kulminationen af et
tre-ugers projektforløb, hvor eleverne
har designet boligområder i computerspillet Minecraft, fået besøg af
Dansk Arkitektur Center og udarbejdet
konkrete løsningsforslag til aktuelle
problemstillinger i Hjortegården.
– Jeg er meget imponeret. Eleverne har
lavet nogle fantastiske forslag baseret
på værdierne tryghed og fællesskab.
Projektets formål er netop at give
områdets børn medejerskab. Det har de
virkelig levet op til, sagde afdelingsbestyrelsens formand Iris Gausbo.
– Jeg er også imponeret over det gode
samarbejde mellem Kildegårdskolen og
den boligsociale indsats. Vi har nu nogle
konkrete idéer, som vi kan bygge videre
på, sluttede Iris Gausbo.
Begejstrede elever
– Selvom det har været hårdt arbejde,
har det været både sjovt og spændende,
sagde Louise og Thilde fra 6.E og Jasmin
fra 6.B enstemmigt. De var især glade
for at bruge hænderne til at bygge konkrete eksempler på forbedringer i deres
nærområde.
– Man kan godt være en smule genert i
starten, når man ikke kender de andre
i gruppen. Det gik dog hurtigt over, og
forløbet har været helt igennem fedt,
sagde Liam fra 6.D. Han blev bakket op
af Yafet, Martin og Lukas fra samme
klasse, som alle var enige om, at især
brugen af Minecraft har været rigtig
sjov.
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BØRN UDVIKLER
HJORTEGÅRDEN

Den røde løber var rullet ud 26. marts
2015, da eleverne i 6. klasse på Kildegårdskolen præsenterede deres idéer
til fremtidens udvikling i Hjortegården. Blandt publikum var bl.a. lærere,
repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen,
den boligsociale indsats og 3B. Alle lod
de sig inspirere af elevernes kreative
forslag, fx nye legepladser med trampoliner og abetårn, grillhus, belysning, flere
farver og bedre faciliteter, hvor børn og
forældre kan dyrke samværet.
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GODE MULIGHEDER FOR LIVSUDFOLDELSE
I NYSKABENDE – BYGGERI OG RENOVERING I

3B har i løbet af året på mange forskellige måder arbejdet på at give beboerne gode muligheder for livsudfoldelse. Her har både været fokus på udearealerne,
på rammerne for fællesskabet, på hvordan flere generationer kan bo sammen – og på, hvordan vi kan sikre
også de svageste gode rammer.
Alt sammen med det formål at sikre et varieret tilbud
af boliger til dem, der ønsker at bo i Storkøbenhavn.

Imageskabende udearealer

AlmenVejled
ning

G TIL DRIFT

1

de
hov for at inddrage
ng,
r med driftserfari
lægges”

l, projektleder, 3B

ette Sook Høge

”Attraktive fysiske rammer er én af
grundpillerne, når man skal fortælle
’den gode historie’ om sit boligområde”.
Endnu et AlmenNet-projekt er gennemført i 3B-regi, nemlig imageskabende
e
udearealer.
Imageskabend r
udeareale
Projektet har dannet erfaringsgrundlag for den helt nye AlmenVejledning
"Imageskabende udearealer", hvis
formål er at styrke og udvikle samaraf
én
er
bejdet
mellem
de involverede parter i en friarerammer
’den
Attraktive fysiske
man skal fortælle
grundpillerne, når boligområde
sit
alrenovering
for
at
sikre
bedre uderum.
gode historie’ om
Afdelingens udearealer har mange alsidige funktioner som ankomstareal og som bebyggelsens ansigt
udadtil. Alle disse funktioner skal kunne fungere side
om side og medtænkes i både projekt og efterfølgende
drift, så friarealerne kan tilgodese både beboernes og
3B's medarbejderes ønsker og krav til funktioner og
indretning.
Vejledningen beskæftiger sig med planlægnings- og
gennemførelsesfasen af renoveringen og henvender
sig til både afdelingsbestyrelserne og boligorganisationernes administration og drift.
Vejledningen ligger på AlmenNets hjemmeside
almennet.dk.

“

, tidligere ansat

Ionee Skovgaard

i 3B

Fokus på anderledes brug af fælleslokaler
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Endnu et udviklingsprojekt er i fuld gang. Denne gang
drejer det sig om, hvordan boligafdelingernes fælleslokaler kan blive et naturligt omdrejningspunkt i afdelingen.
Projektet afsluttes i 2016 med et idekatalog til afdelingsbestyrelserne med inspiration til, hvordan man
kan få mere liv og glæde af boligafdelingens fælleslo-

kale. Samtidig er det også en pointe at arbejde for en
inddragende og åben kultur i fælleslokalerne.
Fire boligafdelinger i 3B har hjulpet til undervejs med
ideer til materialet – Kaysergården, Prangerhuset,
Hjortegården og Søagerpark.

Generationernes Byhus
3B har en lang og god tradition for at samarbejde med
andre organisationer om at udvikle nye boligformer. Og
nu er en ny boligform på vej – Generationernes Byhus.
3B er sammen med fem andre boligorganisationer i
Danmarks fire største byer gået sammen om at udvikle
denne nye type byhus, hvor fællesskaber bliver kombineret med en indsats for at skabe liv i gadeplan.
Udgangspunktet i Generationernes Byhus er, at man
som beboer trives bedst, hvis de tætte naboer har
samme livsmønster som en selv. Samtidig er mødet
med andre givende, og den sociale integration vigtig
for bylivet.
Ambitionen er at udvikle et byggekoncept for ’Generationernes byhus’ og at gennemføre 10 til 15 byggeprojekter inden for de næste fire år. De konkrete byggeprojekter skal udvikles i samarbejde med Aarhus,
Aalborg, Odense og Københavns kommuner.

Robuste skæve boliger
3B byggede allerede i 2000 to afdelinger med 10 skæve boliger til beboere, der har svært ved at indpasse sig
i almindelige almene boligafdelinger. Erfaringerne fra
de to afdelinger viser, at de bliver slidt meget hurtigt, at
der er for lidt privat uderum, og at det er vigtigt, at indgangen er afskærmet. Til gengæld viser erfaringerne
også, at beboerne bliver boende i rigtig mange år.
Behovet for den type boliger stiger, og 3B har derfor
udviklet en helt ny type skæve boliger – robuste skæve
boliger.
De er kendetegnet ved lang levetid, optimalt indeklima og er indrettet, så de rummer plads til både privatliv
og fællesskab.
Konceptet er klar, og håbet er, at 3B i 2016 i samarbejde med Københavns Kommune finder egnede byggepladser, så de første robuste skæve boliger kan se
dagens lys.

SUNDHOLM SYD

MIDGÅRD

VELKOMMEN TIL NYE AFDELINGER I 3B

Kløverbladsgade med udgangen af 2016

3B ønsker at være med til at sikre et varieret udbud af
boliger til dem, der ønsker at bo i Storkøbenhavn
Derfor var det med glæde, 3B i 2015 bød nye beboere velkommen i to nye afdelinger – og der er endnu to
afdelinger på vej i 2016 og 2017.

3B bygger 31 nye AlmenBolig+boliger på Kløverbladsgade i Valby.
Bebyggelsen består af fem fritliggende kuber i tre og
fire etager med en blanding af boliger i et, to og tre
plan. Bygningerne bliver beklædt med røde teglklinker,
som indpasser sig i områdets røde teglfacader, og er
placeret omkring et fælles grønt areal, som boligernes
private haver vender ud mod.
Boligerne er på mellem 84 og 130 m2 og opføres efter lavenergiklasse 2020. Det betyder, at varmeforbruget vil være lavere end i en almindelig bolig. Boligerne
opvarmes med fjernvarme, og de forsynes med varmegenvindingsanlæg.

Påske i Sundholm Syd
I ugen før påske den 26. og 27. marts 2015 åbnede 3B
dørene for endnu en splinterny afdeling – Sundholm
Syd på Amager. En AlmenBolig+afdeling med 48 familieboliger på mellem 80 og 130 m2.
Den formelle overtagelsesdato var den 1. april 2015,
men for at beboerne kunne få mulighed for at udnytte
hele påsken til at flytte ind i deres nye boliger, åbnede
ejendomskontoret for nøgleudlevering nogle dage før.
Processen var planlagt, så beboerne skulle opleve
minimal eller ingen ventetid, når varmemesteren sammen med beboerne skulle foretage indflytningssyn af
boligen og udlevere nøglerne.
Nøgleudleveringen gik smidigt og efter planen, og
beboerne er glade for at bo i afdelingen.
Byggeriet har fået en pris for godt byggeri af Københavns Kommune.

Jul i Midgård
Fredag den 27. november 2015 flyttede de første beboere ind i 3B’s nye afdeling Midgård i Ballerup. Afdelingen består af 20 rækkehuse i to og tre etager.
På indflytningsdagen blev beboerne budt velkommen med blomster, og i dagene med nøgleudlevering
var der særligt fokus på god service og hurtig afklaring
af beboernes spørgsmål, så de følte sig i gode hænder
i 3B’s nye afdeling.
På grund af årstiden for indflytningen, manglede de
sidste detaljer på udearealerne, men det er blevet en
flot boligafdeling med glade beboere.

KLØVERBLADSGADE

BOLIGERNE FORVENTES KLAR TIL INDFLYTNING ULTIMO 2016.

Skovkvarteret klar i sommeren 2017
3B bygger 52 nye AlmenBolig+boliger i Skovkvarteret
i Ørestaden.
Bebyggelsen består af syv fritliggende kuber i tre og
fire etager med en blanding af boliger i et, to og tre plan.
Alle boliger har egen have og/eller altan/tagterrasse.
Bygningerne bliver beklædt med grå og røde teglklinker, som matcher Skovkvarterets øvrige bebyggelse.
Centralt i området er fælles grønt areal. Der opføres
fælleslokale til afdelingen i Nordre Fælledkvarteret.
Fælleslokalet deles med KAB's AlmenBolig+afdelinger
Nordre Fælledkvarteret og Parkkvarteret.
Boligerne er på mellem 84 og 130 m2 og opføres efter lavenergiklasse 2020. Det betyder, at varmeforbruget vil være lavere end i en almindelig bolig. Boligerne
opvarmes med fjernvarme, og de forsynes med varmegenvindingsanlæg.
BOLIGERNE FORVENTES KLAR TIL INDFLYTNING MEDIO 2017.

SKOVKVARTERET

BOLIGSTANDARDEN I FOKUS
3B bygger ikke bare nyt, men renoverer hvert år for
mange millioner kroner. Når det sker, er udgangspunktet, at det med indsigt og vision kan lade sig gøre at
bevare det bedste i bygningsmassen og ved at udskifte
og renovere utidssvarende elementer få fremtidssikrede lejligheder, hvor der blandt andet er tænkt på energibesparelser, handicapadgang og grønne fællesarealer.

Solvangcentret rives ned
og gør plads til nye boliger
I juni 2015 begyndte nedrivning af Solvangcentret i Urbanplanen på Amager. I løbet af nedrivningen har der
været holdt forskellige beboerarrangementer, hvor der
er blevet orienteret om nedrivningssagen, og beboerne
har haft mulighed for at stille spørgsmål. Blandt andet
har der været holdt ’åben byggeplads’, hvor beboere
og naboer blev inviteret inden for på byggepladsen til at
se et delvist nedrevet Solvangcenter og hilse på nedrivningsentreprenørens folk.
NEDRIVNINGEN AFSLUTTES FEBRUAR 2016.

Forud for nedrivningen har 3B i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet en udviklingsplan for
området omkring Solvangcentret. Herunder har 3B
afholdt arkitektkonkurrence om den fremtidige bebyggelse på grunden med ca. 60 familieboliger og 100
ungdomsboliger. Det nye byggeri forventes startet op
i 2017.

Hjortegården i startfasen
I september 2015 gik renoveringen i gang i to prøveblokke, som forventes færdiggjort i løbet af foråret
2016. Det er en kompliceret proces, blandt andet på
grund af installation af nye ventilationsanlæg i de mange forskellige boligtyper i afdelingen.
Hele processen, inklusive tidsplan, økonomi og arbejdets kvalitet, skal efterfølgende evalueres i samarbejde med beboerne, byggeudvalget og byggeteamet.
Når evalueringen er afsluttet, bliver der gjort klar til
at sætte den store renovering i hele afdelingen i gang
efter sommerferien i 2016.
HELE RENOVERINGEN FORVENTES FÆRDIG I 2019.

”Hjemme i Hjortegården”
I 2015 udarbejdede det boligsociale team ”Hjemme i
Hjortegården” en særlig kommunikationsindsats med
tre fokusområder – internt i Hjortegården, eksternt i
forhold til resten af Herlev Kommune og i forhold til
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beboerinformation under den store renoveringssag,
der er i gang i afdelingen. Det har blandt andet skabt
et bedre informationsflow mellem beboerne og administrationen, og samtidig har det skabt positiv omtale
til Hjortegården i lokalområdet og -pressen.
Hjemme i Hjortegården har derudover iværksat to
samarbejdsprojekter:
● Et vigtigt samarbejde mellem byggesagen og Herlev
Kommune omkring håndteringen af de beboere, der
får det særligt svært i forbindelse med byggesagen
●
Et samarbejde med byggesagens entreprenører,
Herlev Kommunes jobcenter og relevante erhvervsskoler om at skaffe Hjortegårdens beboere praktik-,
lærepladser og jobs i byggesagen.

Vestergården 2 afsluttet
Vestergården 2’s renovering er ved at være slut. Det
har været et forløb med udfordringer, og der er stadig
mangler, der skal udbedres.
Men efter længere forhandlinger om afslutningen på
tag- og havefacadeudskiftningen foreligger der nu en
underskreven afleveringsprotokol, en underskreven aftale om færdiggørelsen af mangler og herunder udskiftning af resterende vindspærreplader.
For at finde en løsning på udskiftningen af vindspærrepladerne har det været nødvendigt at få advokatbistand. Men nu er det aftalt med entreprenøren, at projektet er endeligt færdigt inden sommerferien 2016.

Lønstrupgård nået til tredje etape
Lønstrupgård er en blokbebyggelse i tre etager med
267 boliger, opført i begyndelsen af 1970’erne i Vanløse. Tredje etape af helhedsplanen for Lønstrupgård
er på vej, og selve renoveringen af bygningerne forventes at foregå i årene 2017-2019. På tegnebrættet
er blandt andet nye facader, altaner og tagbeklædning,
ombygning af eksisterende boliger, istandsættelse af
badeværelser, forbedring af ventilationsanlæg, forbedring af udearealer og flere miljøstationer.
Der planlægges desuden etablering af 52 tagboliger
på nogle af blokkene, heraf er 42 familieboliger og 10
er ungdomsboliger
Endelig indgår der også et LAR-projekt i tredje etape
under forudsætning af tilskud fra HOFOR.
I august måned 2015 blev der indsendt en foreløbig helhedsplan og et budget til Landsbyggefonden,
og håbet er at få Landsbyggefondens godkendelse, så
skema A bliver sendt i løbet af juni 2016.

På hjemmeihjortegården.dk kan du blandt andet
også finde artikler fra Herlev Bladet om Hjortegården.

HJORTEGÅRDEN
Hjortegården er 3B’s næststørste afdeling med i alt 890
boliger. Afdelingen er opført i 1975, og i 2015 påbegyndte
afdelingen en omfattende renovering.
Renoveringen er budgetteret til at koste godt og vel en halv
milliard kroner, og størstedelen af projektet er støttet af
Landsbyggefonden. Renoveringen omfatter nye tage, facader,
altaner, badeværelser, ventilationsanlæg, hoveddøre, rør og
afløb og meget andet.

Egedalsvænges renovering ved at være færdig
Renoveringen af Egedalsvænge er i den afsluttende
fase. Mangeludbedring af de sidste mangler for byggesagen og 1-års-gennemgangen er i fuld gang.
Der er især to forhold, som har særligt fokus hos beboerne. Det første er ventilationssystemet, hvor beboerne
oplever støj-, lugt- og luftgener. Der er derfor nedsat et
ventilationsudvalg, som har til opgave at afklare om det
leverede ventilationsanlæg opfylder kravene.
Der blev udført ny indregulering og test af ventilationsanlægget i udvalgte opgange, og på baggrund af resultatet af undersøgelsen tages der stilling til, hvad der skal
gøres med anlægget generelt.
Det andet forhold, der optager beboerne, er vindspærrepladerne. En indledende undersøgelse viser, at udskiftning ikke er akut. Der er med andre ord ikke fare for
sundhed eller konstruktionssvigt.
Pladerne skal dog skiftes inden for de næste fem år,
og pladernes tilstand følges af Byggeskadefonden. 3B er
i dialog med Landsbyggefonden omkring finansiering af
udskiftning. Endelig pågår der udredning af økonomi i en
verserende tvist med hovedentreprenøren MT Højgaard.

Herlevgårdsvej godt på vej
VESTERGÅRDEN 2
Boligbebyggelsen er opført i 1954-57, og er udført som
1½-etagers rækkehuse bygget sammen i ”blokke”, og derudover 19 fritliggende villaer. Der er i alt 223 boliger. Renoveringen omfattede tagudskiftning, efterisolering, opretning m.m.
samt udskiftning af havefacadepartier. Budgettet var på ca.
98 millioner kr. Der er konstateret MgO-plader, som udskiftes
i forbindelse med entreprenørens mangeludbedring.

Herlevgårdsvej får nye altaner, ny facade ud mod det
grønne areal og får efterisoleret øvrige eksisterende facader.
De 27 boliger i blok 2 skal lægges sammen, så der
bliver 18 større og tidssvarende boliger. Derudover udskiftes køkkener og toiletter.
I blok 1 får boligerne nye køkkener, badeværelser,
varmeanlæg, vinduer og installationer. Alt i alt bliver det
en flot og tidssvarende afdeling, når projektet er færdigt
sommeren 2016.

Renovering af Stubmøllevej

HERLEVGÅRDSVEJ
Afdelingen Herlevgårdsvej er en 3-etagers murstensejendom
med 45 boliger opført i 1954. I 2008 startede skitseringen af
et renoveringsprojekt, hvor de små lejligheder skulle lægges
sammen. Det førte til en ansøgning til Landsbyggefonden, og
i 2014 blev et samlet renoveringsprojekt godkendt. Byggepladsen blev etableret i maj 2015, og indflytning er sat til juli
2016. Budgettet er på ca. 33 mio eksklusive tillægsarbejde.

Renoveringen af Stubmøllevej startede i september
2015. Projektet går ud på at lægge 10 små boliger sammen til fem større, tidssvarende og gennemlyste boliger
med nye køkkener, badeværelser og ventilationsanlæg.
De resterende 36 boliger får alle renoveret rørinstallationer, ventilation og badeværelser.
Derudover får samtlige boliger enten en altan eller en
fransk altan, og vinduer, tage og kviste skiftes ud. Renoveringen er delt i tre etaper, og sidste etape forventes
færdig i december 2016.

Toftegård under stadig udvikling

STUBMØLLEVEJ
Stubmøllevej bestod oprindeligt af 56 boliger bygget i 1971.
Det er en etageejendom i fire etager.
Budgettet for renoveringen er på ca. 31,5 mio eksklusive tillægsarbejde. Renoveringen forventes færdig i løbet af 2016
og med beplantning i foråret 2017.

Toftegård i Herlev er en afdeling, der udvikler sig meget
i disse år. I 2012 fik fire blokke nye tage og 21 nye tagboliger.
Siden har der været flere projekter på tegnebrættet, og
i sommeren 2015 påbegyndte man at udskifte vinduer,
døre og dørtelefoner i alle 16 boligblokke.
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EGEDALSVÆNGE
3B’s nordligste afdeling Egedalsvænge ligger i Kokkedal og
rummer 663 boliger i mange forskellige størrelser. Siden
starten af 2013 har afdelingen gennemgået en omfattende
renovering af facader, vinduer, karnapper, ventilationsanlæg,
trappeopgange og udearealer – og så har afdelingen fået
monteret solceller på tagene.
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Ved udgangen af året var ca. en tredjedel af alle vinduer og
døre skiftet ud, og hele projektet forventes at være færdigt i
sensommeren 2016.
Derudover er afdelingen i gang med at udvikle en fremtidig
løsning for et nyt, stort fællesvaskeri, da de gamle er nedslidt, og der er flere spændende løsninger i spil.

De skæve boliger i Krattet
Beboerne i afdelingen Krattet fik i 2015 renoveret deres badeværelser.
Arbejdet blev gennemført i et tæt samarbejde mellem den
sociale vicevært og 3B's medarbejdere for at få den rette
indgangsvinkel til beboerne, så de ville åbne dørene til deres
boliger for håndværkerne.

Godkendte handleplaner
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I februar måned besluttede organisationsbestyrelsen at gøre
en særlig indsats for fem af 3B’s boligafdelinger i 2015. Det
mundede ud i fem handleplaner for afdelingerne Tranehavegård, Dyvekevænget, Toftegård, Toftegård Tag og Valbyejendommene.
Handleplanerne beskriver fokusområder i afdelingen og
mulige løsninger på dem. Fælles for dem alle er, at de har til
formål at løfte boligafdelingen og gøre området mere attraktivt og trygt at færdes i. Alle fem handleplaner blev godkendt
og skal nu omsættes i konkrete indsatser.
Derudover blev det vedtaget, at der udvikles en generel
model for den fremtidige indsats i afdelinger i 3B, der har
brug en særlig indsats.

Problemer med vindspærreplader
Det er kommet frem, at der er fugtproblemer
med de vindspærreplader - MgO-plader - der
er brugt i mange nybyggerier i de seneste fem
år. Også i 3B er pladerne brugt i både nybyggerier og i renoveringer.
3B har således 7 afdelinger med godt 1.000
boliger, hvor MgO-plader er brugt. De 7 afdelinger er Egeløvparken, Egedalsvænge, Midgård,
Sundholm Syd, Vestergården II, Dortheavej og
Teglværkshaven.
Byggeskadefonden har i deres rapport generelt konkluderet, at MgO-pladerne er uegnede
som vindspærrer i det danske klima. De bør
derfor i de fleste tilfælde skiftes.
Det er beklageligt, at mange beboere skal
generes en ekstra gang, når pladerne skal udskiftes til et andet materiale. I 3B arbejdes der
på at finde den bedst mulige løsning med færrest mulige gener.
For de byggerier, der er taget i brug før den
6. marts 2015, konkluderer Byggeskadefonden, at det lige nu er nok, at de overvåger
udviklingen. Det gælder for Egeløvparken,
Dortheavej og formodentlig også Teglværkshaven, men her afventer 3B Byggeskadefondens
anbefaling. 3B følger fremover udviklingen i de
tre afdelinger tæt.
I de 3B-byggerier, der er taget i brug efter
denne dato, anbefaler Byggeskadefonden generelt, at pladerne bør skiftes.
I Sundholm Syd er 3B i dialog med byggesagens parter med fokus på at udarbejde en plan
for, hvornår og hvordan pladerne kan skiftes. I
Vestergården II er en del af pladerne allerede
skiftet, og de resterende er planlagt til at blive
skiftet i løbet af 2016.
I Midgård nåede 3B at skifte pladerne, inden
byggeriet blev færdigt. Her skal økonomien
dog afklares.

3B’S BYDELS-
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”

DET ER DET HELE VÆRD,
FOR JEG FØLER MIG
GODT TILPAS, EFTER JEG
HAR HJULPET NOGEN.

VIL DU VIDE MERE…
…om, hvad 3B’s bydelsmødre laver.
Så kontakt en af de tre afdelinger,
der har bydelsmødre.

”

www.sammenomsydhavnen.dk
www.kokkedalpaavej.dk
www.beboerprojektpuls.dk

VI GRINER, VI GRÆDER, VI HJÆLPER
HINANDEN, VI
BYTTER ERFARINGER.

NARMIN AMER GHANNAM,
BYDELSMOR EGEDALSVÆNGE, 26 ÅR, MOR TIL
TO BØRN, KONTORELEV I
FØDEVAREMINISTERIET.
ET.

”

LIDT AF MIN TID
GØR EN STOR FORSKEL FOR ANDRE.
AMINA SHAKIR, BYDELSMOR
SANGERGÅRDEN, 24 ÅR, MOR TIL
EN SØN PÅ 2 ÅR, LÆSER HGV OG
BLIVER STUDENT TIL SOMMER.

FATMA GEYIK, BYDELSMOR
SYDHAVNEN, 35 ÅR, HAR EN
SØN PÅ 13 ÅR.

FOKUS PÅ DEN SOCIALE BALANCE
Udviklingen i 3B bygger på ansvarlighed over for de
grundlæggende værdier i det almene om gode spekulationsfri boliger til alle, lys og luft, solidaritet, social
forpligtelse, fællesskab og demokrati.

Øget tryghed i udsatte boligområder
Igennem en årrække har 3B, Københavns Kommune,
politiet og SSP i samarbejde haft stor fokus på at skabe
øget tryghed i Urbanplanen på Amager. Samarbejdet
har siden 2013 under navnet Amager Partnerskab arbejdet målrettet for at løfte bydelen. Og tallene fra politiets tryghedsindeks 2015 viser, at den store indsats

har givet pote. På tre år er det samlede antal politianmeldelser i området faldet med 18 pct., og borgerne
føler sig mere trygge end tidligere – særligt om aftenen
og natten.
Også i Fredensborg Kommune har det aktive samarbejde mellem kommunen, 3B, politiet og SSP båret
frugt. I løbet af de sidste fire år er kriminaliteten halveret i Kokkedal og Nivå – og det kan mærkes i 3B’s
afdeling Egedalsvænge i Kokkedal.
Det er en meget positiv udvikling i de to områder, og
der er stadig øget fokus på at fastholde og videreudvikle den øgede tryghed.

I HELHEDSPLANER OG BOLIGSOCIALE INDSATSER I
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SURF Valby

Beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe

SURF Valby støtter op om det gode naboskab i tre
boligområder i Valby ved at bakke op om beboernes
egne initiativer og etablere traditioner. I 2015 har SURF
Valby haft fornøjelsen af at være en del af mange nye
traditioner og spændende projekter i samarbejde med
afdelingsbestyrelserne, aktive beboere og et stort netværk af professionelle. Fokus for 2015 har været på
beboerdemokrati og beboerengagement, og det mest
spændende eksempel på de mange beboerinitiativer
er nok den nye tradition med at holde en FrivillighedsGalla. Her fejres de frivillige fra alle tre områder, dem
der ofte står bag det hårde arbejde, og det gode samarbejde, der skaber grundlaget for godt naboskab. Med
priser som årets bedste nabo, bedste individuelle frivillige og bedste frivillige gruppe får SURF Valby og Boligforeningen 3B chancen for at sige tak til beboere for
deres store engagement og mange ideer.
I løbet af 2015 er der i de tre boligområder Folehaven,
Valbyejendommene og Hornemanns Vænge (PAB)
blev aktiveret næsten 100 frivillige. Disse frivillige har
taget initiativ til og gennemført over 33 forskellige aktiviteter, aktiviteter der nåede over 1.500 deltagere i alt.
De frivillige repræsenterer over 10 beboergrupper, der
omfatter blandt andet en kvindeforening, et ungdomsråd, en kulturfestivalgruppe, en naboskabsgruppe, en
forældregruppe, og en socialøkonomisk virksomhed
’Café 4Hand 2Hand’.

Høje Gladsaxes boligsociale medarbejdere havde et
travlt år med gennemførelse af to politikadetforløb. Her
blev 16 børn og unge fra boligområdet præsenteret for
forskellige aspekter af politiets arbejde og oplyst om
hændelser ved kriminelle handlinger. Projektet blev
gennemført i samarbejde med Vestegnens politi og
Grønnemoseskolen. Desuden startede beboerrådgivningen en indsats med bydelsmødre, hvor 15 kvinder
fra Høje Gladsaxe gennemgik et undervisningsforløb,
der bringer dem tættere på offentlige institutioner og
foreninger med henblik på at inkludere familierne og
især børn og unge i det lokale ungeliv.
Beboerlokalet Pulsen fortsætter udviklingen af aktiviteter. I 2015 startede Pulsen et folkekøkken, hvor forskellige frivillige kokke laver mad for ca. 30 beboere en
gang om måneden.
I foråret 2015 blev beboerrådgivningen kontaktet af
teatergruppen ’Contact’, som mundede ud i 10 forestillinger med en professionel instruktør på den lokale
skole. Her kunne beboere i forskellige aldre og med
forskellige kulturelle baggrunde fortælle deres historier
udtrykt gennem skuespil og sang.

Sammen om Sydhavnen

Urbanplanen
Fysiske forandringer i Urbanplanen
Urbanplanen forandrer sig i disse år. Det gamle
Solvangcenter måtte i 2015 lade livet, for at der i fremtiden skal blive plads til familie- og ungdomsboliger.
Kommunen investerer i at skabe en ny plads, der binder nybyggeriet, den lokale skole, bibliotek og kirke

BØRNENE FRA SYDHAVNEN
I foråret gik børnene på Händelsvej og Grønrisvej sammen i
børnebestyrelsen i Sydhavnen. Siden har de arrangeret skraldedag, stået for en gavefiskedam til boligafdelingens sommerfest og besøgt en anden børnebestyrelse på Bispebjerg.

Ungeudfordringer løftet
I forbindelse med nedrivningen af Solvangcentret blev
fire unge ansat af nedrivningsfirmaet Søndergaard til at
hjælpe med nedrivningsopgaver.
Da centret blev revet ned, røg samtidig det klublokale, som en gruppe lokale unge havde opholdt sig i
siden 2011. Et tæt samarbejde med lokalpoliti, SSP
Gadeplan og mange andre, samt en indsats, som både
indeholdt idrætsaktiviteter og længerevarende forløb
med en gruppe unge, har betydet, at der ikke har været
nogen konflikter forbundet med lukningen af klubben.
Halvt tons honning
Et halvt tons honning var resultatet af Urbanplanens biavlerprojekt, hvor en forening af beboere passede områdets tusindvis af bier. Bierne bor på en af de lokale
skoler og hvert år uddannes nye beboere i at passe på
de små honningproducenter.

ˮ

DET ER GODT, AT DET IKKE KUN ER
DE VOKSNE, DER BESTEMMER, MEN
AT VI BESTEMMER SAMMEN MED DE
VOKSNE. DET ER SJOVT AT FÅ IDEER,
OG DET ER SPÆNDENDE AT VÆRE MED
TIL AT ARRANGERE NOGET.
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I Händelsvej-området i Sydhavnen arbejder den boligsociale medarbejder sammen med blandt andet
bestyrelserne, 3B's medarbejdere, kommunale aktører og frivillige om forskellige projekter for at styrke
naboskabet og trivslen i boligområdet. I 2015 blev der
etableret en Børnebestyrelse i området, som består af
børn i alderen 8-12 år. Der arbejdes med beboerdemokrati i børnehøjde, hvor børnene på en demokratisk
måde beslutter, hvad de skal arbejde med. Det har indtil videre ført til blandt andet afholdelse af skraldedag,
etablering af legepatrulje og indsamling til renovering
af boldbur. I pinseferien var sydhavnere på en tredages familieferie i Tisvildeleje sammen med beboere fra
Sjælør Boulevard.
I 2016 er der blandt andet fokus på styrkelse af naboskabet på Damagervej/Stubmøllevej, familiekurser i
samarbejde med den lokale folkeskole, opstart af lektiecafe og klargøring til den kommende helhedsplan,
der sættes i værk januar 2017.

sammen med de eksisterende boliger. Pladsen skal
være et levende centrum, der trækker mennesker ind
i området. Remiseparken - midt i Urbanplanen - skal
løftes og fornyes for 50 mio. kommunale kroner i de
kommende år.
Disse to store fysiske projekter vil ændre Urbanplanens fysik og åbne området for den omkringliggende
by.
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Prisbelønnet frivillighed
Bare fordi man er pensioneret, behøver man
ikke at lægge arbejdshandskerne på hylden.
Det er Ulla Reitz fra Høje Gladsaxe et levende
bevis på. Hun har dedikeret sin alderdom til at
hjælpe andre ældre i lokalområdet. Derfor har
hun vundet Ældreprisen 2014.

Events
I 2015 bød Urbanplanen hele København indenfor til
fire store events. Som markering af Solvangcentrets
nedrivning blev der holdt afskedsfest med bl.a. popup-restaurant i en lukket bodega, og et par måneder
senere var 4.000 gæster forbi Urbanfestival. En måned
senere lød der blues fra en altan, og på en af plænerne
lavede 200 naboer mad sammen med forbrugerrådets
blad Tænk til Madfest.
Mad var der også til årets Lysfest, hvor 500 gæstede
en oplyst Remisepark og oplevede ilddanser, DJ og
UV fodbold, lyssværdsbattle og lampeværksted. Målet
med at holde større events er blandt andet at rykke ved
områdets omdømme og skabe mere tryghed.
Iværksætteri
I 2015 var der fokus på iværksætteri for unge. 10 unge
gennemførte iværksætterforløbet LAB2300, og to forløb blev henholdsvis afsluttet og igangsat i regi af Mind
Your Own Business, hvor to hold fra områdets klubber
arbejdede med deres egen virksomhed.

Kokkedal på Vej
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Gademaleri
I august og september arbejdede en masse børn og
unge fra Egedalsvænge sammen med kunstneren Kajol på at forskønne gårdmiljøet.
Der var arrangeret 2 workshops, hvor man tegnede
mønstre og fantasidyr. Kajol samlede alle idéer på en
plads i gården, som kaldes 6-kanten og på ”Dyret”,
som er en skulptur. På de dage, hvor vejret var godt,
malede alle, så det kunne stå færdigt til indvielsesfesten for byggesagen den 5. sep.
Kunstneren Kajol besøgte Egedalsvænge tilbage i
2008, og mange børn, som nu var blevet noget større,
huskede hans sidste besøg og var meget glade for at
se ham igen.

Sundhedsugen
Foreninger, institutioner og borgere gik for første gang
sammen om at skabe en hel uge med fokus på trivsel og sundhed i Kokkedal. Sekretariatet for Kokkedal
på Vej koordinerede ugen, men det var de lokale, der
skabte indholdet.
Kokkedal Skole tilrettelagde hele deres ugeplan efter
projektet, og børnene prøvede kræfter med Nordsjællands Brandvæsen, Zumba, Crossfit, Verdensdans,
Linedance, Krolf m.m. Om eftermiddagen åbnede
de lokale foreninger op for nysgerrige borgere, så de
kunne opleve det lokale, aktive fritidsliv. Torsdag aften
gik daginstitutionerne og Kokkedal Skole sammen om
et stort Street Food event, hvor man også kunne høre
Chris MacDonald fortælle om sundhedsvaner. Ugen
blev afsluttet på bedste vis med stort motionsløb med
700 deltagere. Et løb, som blev afviklet i samarbejde
med Kokkedal Skole, Fredensborg Kommune, Kokkedal Løbeklub, Plejecenteret og politiet. En fantastisk
uge, som alle glæder sig til at være en del af igen i
2016.
Danmarksmestre i fodbold
Kokkedal på Vej's fodbolddrenge vandt lørdag den 5.
september Danmarksmesterskabet i Street Soccer
med et U-15 hold.
Det skete på Rådhuspladsen i København, hvor DGI
arrangerede den store turnering.
Holdet træner hver anden fredag i Kokkedal med
trænerne Hani og Majid. ”Drengene selv er rigtig stolte
af deres nye titel, og det har givet dem en masse glæde
og motivation til at fortsætte med at spille fodbold og
udvikle sig. Holdet har lært meget i disse måneder, vi
har trænet dem. Vi har ikke kun lært dem fodboldfærdigheder, men også, at når de er ude til turneringer,
skal opføre sig ordentligt og være gode ambassadører
for Kokkedal”, siger Hani, som er beboer i Egedalsvænge og spiller for Birkerød og på det Palæstinensiske Landshold.

Kokkedal Byfest skinnede igen
Med over 50 aktiviteter i den tre dage lange byfest,
var der noget for enhver i Kokkedal. Som altid åbnede
byfesten torsdag med fællesspisning og musik. Dagen
efter indtog ca. 600 børn og unge plus lige så mange
forældre programmet. Her kunne man bl.a. opleve byens pædagoger opføre teaterstykket ”Klodshans”. Lørdagen var den store kulturdag, hvor foreninger, grupper og beboere rykkede ind ved Egedal Medborgerhus.
Telte, boder, mad, musik, ponyer, spejdere, sangere,
orker, dansere og mange flere fyldte pladsen med god
stemning – og så var vejret igen med deltagerne.
Bydelsmødrene rykker
Den nye forkvinde i Bydelsmødrenes Landsorganisation er Louise Mehnke fra Kokkedal på Vej. Foruden formandsskabet har hun stået i spidsen for et spændende
år hos Kokkedals Bydelsmødre. De svenske søstre fra
Helsingborg var på visit, og kvinderne fra Kokkedal var
ligeledes en tur over sundet for at udveksle erfaringer.
Der var også besøg af Özlem Cekic, som diskuterede
offentlig debat omkring Egedalsvænge med bydelsmødrene.
Ud over de mange udadvendte aktiviteter har bydelsmødrene i årets løb arbejdet med deres kerneopgave,
som er at støtte og styrke isolerede kvinder, sådan at
flere kvinder kan få kontrol over og indflydelse på eget
liv og træffe de rigtige beslutninger for dem selv, deres
familie og deres børn. Bydelsmødrene arbejder 100
pct. frivilligt med denne sociale opgave.
Gadeteater for 10. gang
10. udgave af Gadeteaterfestivalen i Kokkedal fandt
sted som altid, i starten af august.
Denne gang begyndte det med en forestilling af den
libanesiske teatertrup ”Arab Puppet Foundation”, som
spillede et stykke om at være flygtning.

I hele ugen var børn og unge i lære som akrobater hos
de to gøglere, Marek og Fabian. De sluttede ugen af
med en farlig forestilling fredag under paraden.
I Egedalsvænge var en romersk magtkamp under
opsejling. Frivillige fra institutionen Bøgegården havde
besat de grønne områder, og gik straks i gang med at
hverve og uddanne lokale børn til gladiatorer og slaver.
Ugen sluttede med den årlige parade, og så var der
lagkage til alle.

Tranehavegård
Tranehavegård i Sydhavnen har deltidsansat en boligsocial aktivitetsmedarbejder, der hjælper med at
koordinere de mange sundhedsaktiviteter i afdelingen.
Den boligsociale indsats har fokus på ældre og ensomme, og afdelingsbestyrelsen har etableret ”Traneklubben”, hvor der foregår mange fællesaktiviteter med
fokus på mental og fysisk sundhed. Nogle af aktiviteterne er fællesspisning, banko, strikkeklub, bevægelse,
kortklub, madklub, mandeklub og værksted, og der er
flere på vej.
Sideløbende med Traneklubben er afdelingen også
involveret i andre sundhedsprojekter, heriblandt projektet ”Livskvalitet for ældre i Tranehavegård”. Projektet
styres af Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune.

Os fra Mimerskvarter
Os fra Mimerskvarter dækker 3B’s afdeling Rådmandsbo og fire VIBO-afdelinger på Ydre Nørrebro. I 2015
har der været fortsat fokus på kerneopgaverne i projektet – indsatser i forhold til familier, børn og unge samt
fællesskab i afdelingerne. Der har været holdt et familiekursus med deltagelse fra Rådmandsbo. Kurset afsluttes med koloni i foråret. Caféarrangementerne med
oplægsholdere i Sundhedshuset fortsætter.
Generelt er samarbejdet med Københavns Kommunes forskellige tilbud og institutioner blevet styrket og
skærpet sidste år. Ikke mindst med klubberne. Flere
unge i Rådmandsbo har fået råd og vejledning i forhold til fritidsjob. Der blev holdt to arbejdsdage i Rådmandsbo i samarbejde med bestyrelsen, og flere nye
er lagt i kalenderen. Alle helhedsplanens målsætninger
for 2015 er opfyldt.

Beboerprojekt PULS
Vestergårdsvej
Markedsdag: Markedsdag den 13. juni på plænen. For
4. gang var lokale aktører, klubber, foreninger og andre
inviteret til at deltage i en dag, der var præget af fest for
hele kvarterets beboere.
Der deltog mange forskellige samarbejdspartnere:
Forebyggelsescenter Nørrebro, Det lokale bibliotek,
Områdefornyelsen Fuglekvarteret og Lokaludvalg
Bispebjerg. Der var også 3 brandbiler til stede og en
politibil, man kunne sidde i; Rollespilsfabrikken lavede
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BABA - Fædre for forandring!
Nyt pilotprojekt i Kokkedal
I januar 2015 indgik Kokkedal på Vej's familieindsats
endnu et samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar. I
familieindsatsen er der fokus på hele familien og derfor
var det naturligt, at søsætte en kompetenceudviklende
indsats målrettet fædre.
3B er særligt glade for, at Fonden har valgt Kokkedal på Vej til at være pilotprojekt. Det er en stor anerkendelse at få mulighed for at være med til at udvikle
baba- konceptet.
Konceptet »Baba - fædre for forandring« er på flere
punkter bygget op som en slags lederkursus, hvor deltagerne møder fagpersoner, som de bl.a. diskuterer
dilemmaer med.
Formen minder om den type efteruddannelse, som
tilbydes karrierefolk i weekenderne, men indholdet relaterer sig til det at være en god far.
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De startede
med et ønske
om én lygtepæl
- nu er der fem
Der er kommer mere lys og tryghed i Folehaven i 2015.
Det er resultatet af et samarbejde mellem unge i Folehavens Ungdomsklub, Den Korte Snor og SURF Valby. Et af
formålene har været at inddrage de unge som eksperter i
deres eget lokalområde.
Kashif og Valdemar fra Folehaven viste sig at være
netop sådanne eksperter, og de påpegede, at der var et
problem med stien mellem legepladsen og plejehjemmet,
som mange børn og unge skal igennem hver dag, når de
skal i skole, klubben eller bare købe ind. På begge sider
af stien troner der nemlig høje hække, og stien slår et
knæk, så den er svær at overskue. Om aftenen er stien
mørk, og mange, både børn og voksne, synes, den er
uhyggelig – for står der mon nogen på lur i de mørke
skygger eller bag hækken?
Så drengene fandt på projektet ’Vi starter med en
lygtepæl’. Og de har siden siddet for bordenden til
møder med repræsentanter fra seks af kommunens syv
forvaltninger og også fortalt Morten Kabell, borgmester
for Teknik- og Miljøforvaltningen, hvordan det er at gå
i mørket, og hvad de synes, der skal til for at gøre stien
mindre uhyggelig.
To år efter projektets start åbnede stien med et fakkeloptog den 17. december 2015.
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kamparena, Det lokale Teater deltog med en forestilling, og
så var der musik og mad og beboernes loppemarked.
En fin dag med mange glade mennesker, som bestyrelsen
og beboere i området var med til at gennemføre.
Beboercafé: De sociale viceværter havde det meste af
året deres café for enlige i fælleslokalet i Vestergårdsvej.
Caféen var godt besøgt, og der blev produceret en plantekasse til krydderurter, der var ture ud i byen og der var et fast
tilbud om kaffe og lidt lunt til 5 kroner.
PULS' to sociale viceværter har i det hele taget hjulpet mange beboere med brobygning og kontakt til kommune, læge
og andre tilbud. Beboere med forskellige spørgsmål kommer til de sociale viceværter, som kan hjælpe dem videre i
systemerne.

Sangergården
Social viceværtfunktion har også været gældende i Sangergården.
Plantekasseprojekt: En boligsocial medarbejder har
støttet havegruppen i dens aktiviteter i 2015. Det har været
det sidste år, PULS er med i denne indsats, og det har været
en fin sæsson, hvor kasserne nu er placerede, så de ikke
længere skal flyttes. Der har været arbejdsdage, og der blev
afholdt en efterårsfest som afslutning på sæsonen.
Børne-ungeindsats: I slutningen af 2015 fik Sangergårdens børneindsats særlig fokus. Der blev talt om udfordringer og muligheder for aktiviteter i 2016, men forberedelsen
startede i 2015.
Der blev søgt midler til en fritidsguidekoordinator sammen
med Områdefornyelsen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Fritidsguiderne skal have særligt fokus på Sangergårdens
børn. Der blev søgt midler til et huskunstnerprojekt blandt
børn og forberedelsen af en børnebestyrelse til opstart i
2016.
Skraldeprojekt: Varmemester og gårdmand var engageret i et skraldeprojekt, hvor affaldscontainerne er filmet ind,
så det er nemmere at se, hvor man skal putte sit sorterede
affald. Dertil fik 10 lejemål et sorteringsmodul til lejlighederne, som indeholder 4 spande til sortering.
Projektet evalueres i 2016. Deltagende beboere fik mulighed for at deltage i en rundvisning på Vestforbrændingen.

BOLIGSOCIALT ARBEJDE I UDVALGTE TAL 2015
SURF VALBY
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BØRN HAR HAFT
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1500

nye kunstfilm
produceret sammen
med beboerne
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på kursusaktiviteter

beboere har deltaget
i aktiviteter
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videoer blev optaget i en Vox Pop i
Hjortegården

I UDLEJNING I

Ny udlejningsaftale mellem Københavns
Kommune og boligorganisationerne
Den 1. januar 2015 trådte en ny udlejningsaftale i kraft
mellem Københavns Kommune og de almene boligorganisationer. Aftalen fastlægger rammerne for udlejning af almene boliger i perioden 2015-2018, og den
er baseret på et tæt og godt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne. Formålet er fortsat
at opnå en bedre balance i afdelingerne med hensyn
til beboersammensætningen, og visionen er derfor, at
der på længere sigt ikke er områder i København, hvor
flere end 33 pct. af beboerne er uden beskæftigelse.
3B har fastholdt de tidligere udlejningsområder, opdelingen i to ligestillede ventelister samt fortrinsretten
for børnefamilier efter boligens størrelse. Til gengæld
har 3B ændret antallet af udlejninger efter de fleksible
kriterier i nogle af områderne, fordi de er skiftet til at
have over 40 pct. beboere uden for arbejdsmarkedet.
Et af de nye fokusområder i udlejningsaftalen er deleboliger, som er en ny boligsocial form for kommunal
anvisning for unge. Det er blevet vanskeligt at anvise
unge til boliger på grund af høje lejepriser, og derfor er
formålet med konceptet, at flere unge kan anvises til
samme bolig – med eget værelse og fælles køkken og
bad. Ud over en delebolig indeholder konceptet også
en tilknytning til et tværfagligt team, der guider de unge
i forbindelse med uddannelse eller beskæftigelse og
hjælper dem med at undgå konflikter i boligen. 3B er
p.t. ikke omfattet af deleboligordningen, fordi 3B allerede leverer i forhold til den kommunale anvisning.

Hovedaftale mellem Københavns
Kommune og BL’s 1. kreds
Med den nye hovedaftale er Københavns Kommune
og boligorganisationerne blevet enige om at fortsætte
og udvikle det gode samarbejde om den almene sektor.

Ballerup-aftalen
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Kommunen og boligorganisationerne har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et udkast til en fælles
rammeaftale for udlejning af de almene boliger i Ballerup Kommune.
Med udgangspunkt i de forskellige områder i kommunen har gruppen drøftet fælles vision for områderne,
eventuelle problemstillinger og nødvendige indsatser.
Organisationsbestyrelsen har godkendt den foreløbige plan for projektet, og drøftelserne mellem kommunen og boligorganisationerne fortsætter i 2016.

Fredensborg-rammeaftale om flygtningeboliger
Fredensborg Kommune og alle boligorganisationer,
der er repræsenteret i kommunen, drøftede før sommerferien 2015 muligheden for at lave en rammeaftale
for udlejning af boliger til flygtninge. Der er blandt boligorganisationerne udpeget en administrativ arbejdsgruppe med kredskonsulenten fra BL’s 2. kreds, KAB
og 3B, som i samarbejde med Fredensborg Kommune
udarbejder et oplæg til rammeaftalen.

Ønske om øget kommunal anvisning i Herlev
På grund af større renoveringssager i almene boligafdelinger i Herlev, har kommunen henvendt sig til alle
boligorganisationer i kommunen om øget kommunal
anvisning i de afdelinger, hvor der ikke er 100 pct. kommunal anvisning. Kommunens foreslåede ændring vil
betyde, at færre vil få bolig via 3B’s venteliste og den
fleksible venteliste. Den konkrete aftale om anvisning
vil blive udarbejdet i samarbejde med Herlev Kommune, og forhandlingerne sker i løbet af 2016.

Liv i boligområderne
En af målsætningerne er at sikre boligområder, som
er kendetegnet ved aktive og levende stueetager samt
flere funktioner og aktiviteter, der skaber liv og tryghed
og tiltrækker borgere fra den omgivende by. Det skal
ske i forbindelse med renoveringer, effektiv udlejning
og samarbejde med andre parter. 3B deltager i en intern arbejdsgruppe i BL’s 1. kreds, der i løbet af 2016
skal udarbejde et oplæg til, hvordan man kan opnå
mere liv i boligområder med fokus på stueetagerne.

Evaluering af AlmenBolig+
I 2015 gennemførte KAB i samarbejde med SBi, 3B
og Domea og med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet en analyse og evaluering af
AlmenBolig+konceptet. En af konklusionerne var, at
det har givet værdifulde erfaringer i forhold til det potentiale og de udfordringer, der ligger i selvforvaltningen i
forhold til beboerdemokrati, drift og vedligeholdelse.
Evalueringen viser desuden, at der blandt andet er
en generel høj tilfredshed med både boligerne og konceptet. Det er især boligtypen (rækkehus med have) og
den lave boligudgift, der har tiltalt beboerne – og den
store interesse på ventelisterne og en lav fraflytningsprocent er endnu et bevis på værdien af boligerne.
Evalueringen munder ud i en afsluttende konference,
hvor 3B deltager i en paneldebat.

Forebyggelse af udsættelser
Et andet fokusområde er forebyggelse af udsættelser, hvor det er et mål at reducere det samlede antal
udsættelser til højst 458 i Københavns Kommune i år
2017 svarende til et fald på ca. 15 pct. i forhold til 2013.
I den forbindelse er det med stor glæde, at 3B kan
konstatere, at antallet af udsættelser på grund af
manglende huslejebetaling i 2015 faldt markant i forhold til tidligere år.
Flere ting kan have spillet ind i den positive udvikling
– fx bliver huslejen nu hævet som det første i måneden
i modsætning til den tredje hverdag tidligere, og så bliver boligsikringen ikke længere udbetalt til lejeren, men
direkte til udlejer.

3B’s sociale ansvar som arbejdsplads
Den sociale forpligtelse gælder også 3B som arbejdsplads. Derfor uddannes elever i administrationen og i
driften. Derudover er der ansat studentermedhjælpere
i nogle af afdelingerne i administrationen.
Som noget nyt i 2015 udvidede 3B feltet med to praktikanter fra videregående uddannelser. Praktikanterne
kom fra ingeniørstudiet og bygningskonstruktøruddannelsen, og de har været i henholdsvis byggeafdelingen
og på områdekontoret i Herlev.
Praktikanterne har været i 3B i 20 uger. Formålet for
de studerende har været at kombinere teorien med
praktisk erfaring.
Begge praktikanter har gjort en stor arbejdsindsats

og har bidraget med nyt til organisationen. 3B har efter
praktikperioden valgt at ansætte de to praktikanter, og
den positive oplevelse har indtil videre betydet, at områdekontoret ønsker en ny praktikant i efteråret.

Job til unge i renoveringsprojekterne
3B har ikke bare ansat praktikanter og elever. 3B indgår derudover aftaler om job til unge med leverandører
til byggesager. Det sker for at fremme samfundsansvarlige aktiviteter i boligforeningens områder.
3B har fx indgået samarbejde med entreprenørvirksomheden NCC og Søndergaard Nedrivning om job til
unge 16 til 30-årige fra boligområdet Urbanplanen.
Aftalen gælder for to projekter: Plejecentret i Hørgården, som i de kommende fire år bliver renoveret og
bygget om af entreprenørvirksomheden NCC. I syd
står Søndergaard Nedrivning for at rive Solvangcentret
ned.
Derudover har 3B indgået aftale med Enemærke &
Petersen, som står for at renovere Hjortegården, om at
ansætte unge fra området.
Hos NCC arbejder de unge med forefaldende opgaver som maler, tømrer eller med teknik. Hos nedrivningsfirmaet Søndergaard arbejder de unge med
nedrivning det næste halve år. Stillingerne på de to
byggepladser kan også fungere som springbræt til efterfølgende uddannelse inden for byggebranchen.

UDSÆTTELSER I 3B

Udsættelser
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Resultatopgørelse

kontorholdsudgifter, der ikke var forudset og budgetteret.
Der var budgetteret et overskud på 222 t.kr., der
svarer til boligorganisationens andel af nettorenteindtægten. Resultatet af nettorenter i 2015 viste et
minimalt overskud, der er overført til kortfristet gæld
i balancen, og vil indgå i renteudlodning for 2016.
Der er derfor ikke beregnet rente til afdelinger med
tilgodehavende hos foreningen i 2015.

Årets resultat blev et underskud på 3.862 t.kr. Et
resultat, ledelsen og bestyrelsen finder acceptabelt
set i forhold til de ekstraordinære begivenheder i
2015, der fremgår nedenfor. Driftsunderskuddet i
2015 skyldes en række ekstraordinære forhold, der
ikke var budgetteret.
Årets drift bærer præg af ekstraordinære forhold,
der har resulteret i merudgifter til personale og kontorhold. Budgetafvigelse på personaleudgifter vedrører hovedsagelig udgifter til den tidligere administrerende direktørs fratrædelse. Derudover har der
været afholdt udgifter til fremmed assistance under

Balance
Foreningens balance udgør 960 mio. kr. pr. 31.
december 2015. I 2014 var balancen 821 mio. kr.

Egenkapitalen pr. 31. december 2015 med sammenligning til året før:

TAL I T.KR.

Boligorganisationsandele
Dispositionsfond/særlig henl. konto
Arbejdskapital
Egenkapital i alt

2015		2014
Regnskab

Disponibel

Regnskab

Disponibel

11.511

0

11.405		

0

266.554

36.354

238.448		

25.704

24.349

-1.438

28.300		

3.192

302.414

34.917

278.153		

28.896

Dispositionsfonden kan opdeles i:

TAL I T.KR.				

REGNSKAB
2015		

Dispositionsfond/særlig henl. konto

2014

266.554

238.448

102.985

93.313

- Egen trækningsret m.v.

97.649

91.125

- Administrationsejendommen

24.024

22.766

5.542

5.542

36.354

25.704

HERAF BUNDET I:
- Udlån til afdelinger
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- Andet
Disponibel
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Der er udbetalt tilskud, ydelsesstøtte m.v. og egen trækningsret på i alt 14.771 t.kr.
Afdelingernes indestående i boligorganisationen udgør i alt 563 mio. kr. pr. 31. december 2015. Tilgodehavende hos afdelinger udgør 62 mio. kr.

Dispositionsfonden forrentes som afdelingsindeståender på baggrund af opnået renteresultat.
Princippet for renteberegning er dag til dag. Tilskrivning sker ultimo for både afdelinger med positivt og negativt indestående.

Forvaltningsrevision

Værdipapirer
Værdipapirer er optaget til kursværdi pr. 31. december
2015, dog undtaget udtrukne obligationer januar 2016,
der er optaget til kurs 100. Urealiserede kursgevinster er
indtægtsført i resultatopgørelsen under renter.

Der er udarbejdet forvaltningsrevision for 2015. Forvaltningsrevisionens formål er at beskrive de initiativer, der
er igangsat og implementeret for at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i forhold til boligorganisationens overordnede formål og virksomhed.Temaet
har i 2015 primært været organisationsudvikling, risikoafdækning- og vurdering samt bredere involvering af beboerdemokratiet på flere niveauer.
Forvaltningsrevisionen består af de mest centrale indsatser i 2015 for at sikre omkostningsbevidst service,
fællesskaber og involvering.
Der har fortsat været fokus på at indfri Strategi 2015's
ambitioner om bedste boliger, bedste service og effektiv
administration i form af afslutningen af konkrete projekter og målopfyldelse.
Forvaltningsrevision er forelagt og godkendt af boligorganisationen den 12. maj 2016.

Fremtiden

Afskrivningsprincipper
Kontorinventar afskrives over otte år. Pc’ere, tablets,
smartphones og programmer afskrives over tre år, mens
andet it-udstyr samt Unik afskrives over fem år. Kunst
og udsmykning optages til anskaffelsespris, og afskrives
ikke.
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

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.

Foreningen
Byggesagshonorarer er taget til indtægt efter produktionsprincippet, hvilket indebærer, at der foretages
regulering for værdiforskydning af igangværende projekter.
Forrentning
Afdelinger med positivt mellemregningsindestående forrentes på baggrund af opnået renteresultat for året.
Afdelinger med negativt indestående i foreningen forrentes med diskontoen plus 1%.

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
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.

437

Forbedringsarbejder
Større forbedringsarbejder lånefinansieres som udgangspunkt. Årets afdrag udgiftsføres og anvendes til
afskrivning af forbedringsarbejdet.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015
				 Urevideret
				
budget
Ordinære udgifter
2015
2015 t.kr.
501 Bestyrelseshonorarer

Urevideret
budget
2016 t.kr.

662.200

578

585

1.980.092

1.740

995

55.785.623

53.892

55.596

385.739

415

415

513 Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift)

9.279.292

7.552

8.685

514 Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning administrationsejendom)

4.276.261

4.155

4.294

515 Afskrivning driftsmidler

3.455.528

3.659

3.333

516 Særlige aktiviteter

1.252.203

1.472
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521 Revision

1.092.875

1.125

1.150

78.169.813

74.588

75.408

166.620

165

0

532 Renteudgifter

11.029.545

6.624

5.000

533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden

73.587.401

68.622

73.773

162.953.380

149.999

154.181

957.651

400

400

163.911.031

150.399

154.581

0

222

213

163.911.031

150.621

154.794

502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.
511 Personaleudgifter
512 Forretningsførelse

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

56.816.036

57.241

57.603

352.573

298

330

8.879.290

8.614

8.848

603 Renteindtægter

11.029.545

6.846

5.000

604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden

3 Sideaktivitetsafdelinger
602 Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser

73.587.401

68.622

73.773

605 Byggesagshonorarer, nybyggeri

2.600.266

2.200

2.200

606 Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder

6.552.040

6.800

7.040

6.950

0

0

159.824.102

150.621

154.794

225.305

0

0

160.049.406

150.621

154.794

3.861.624

0

0

163.911.031

150.621

154.794

607 Diverse indtægter
610 Samlede ordinære indtægter
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611 Ekstraordinære indtægter
620 Indtægter i alt
621 Årets underskud (overført konto 805)
630 Indtægter og evt. underskud i alt

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
31/12 2015

31/12 2014

					

t.kr.

Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver
701 Administrationsbygning		

91.650.340

91.842

702 Inventar		

2.688.525

3.142

704 It-anlæg		

6.846.793

8.233

709 Andre anlægsaktiver		

2.326.080

462

712 Garantikapital i anden virksomhed		

228.000

228

714 Dispositionsfond/lån til afdelinger		

102.985.437

93.313

715 Kapitalindskud, sideaktiviteter		

1.691.192

1.680

716 Indskud i Landsbyggefonden		

97.648.938

91.125

719 Andre finansielle anlægsaktiver		

12.234.359

12.052

720 Anlægsaktiver i alt		318.299.664

302.077

BERETNING 2013
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Finansielle anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
721.1 Afdelinger i drift		

61.544.524

16.848

721.2 Afdelinger, sideaktiviteter		

1.245.355

325

722 Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		

52.710.711

8.777

725 Debitorer		

346.800

2.006

726 Andre tilgodehavender		

11.195.333

8.046

727 Forudbetalte udgifter		

1.335.644

1.256

730 Tilgodehavende renter		

9.083.540

28.646

731 Værdipapirer		

363.033.931

343.276

854		

1

732 Likvide beholdninger:
1 Kassebeholdning		
2 Bankbeholdning		

141.590.046

141.590.899

109.868

740 Omsætningsaktiver i alt		642.086.737

519.048

750 Aktiver i alt		960.386.401

821.125

0

48

100.000,00

540.073,0
0.000,00
100
460.700,00

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

Passiver		

31/12 2015

					

31/12 2014
t.kr.

Egenkapital
801 Boligorganisationsandele		

11.511.175

11.405

803 Dispositionsfond/særlig henl. konto		

266.553.939

238.448

805 Arbejdskapital		

24.349.301

28.300

810 Egenkapital i alt		302.414.415

278.153

Langfristet gæld
811 Prioritetsgæld, administrationsbygning		

67.626.835

69.077

820 Langfristet gæld i alt		67.626.835

69.077

Kortfristet gæld
821.1 Afdelinger i drift		

563.164.278

441.774

821.2 Afdelinger, sideaktiviteter		

379.844

487

822 Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		

0

6.696

824 Bankgæld		

0

65

825 Leverandører		

2.888.660

1.316

826 Omkostninger		

12.000.035

11.631

827 Afsætninger		

1.354.375

1.334

829 Feriepengeforpligtelse		

7.097.285

7.206

830 Anden kortfristet gæld		

3.460.674

3.385

840 Kortfristet gæld i alt		590.345.151

473.895

850 Passiver i alt		960.386.401

821.125

Eventualforpligtelser
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