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Med udgangspunkt i 3B´s strategi ”3B – Sammen mod 2020” er der udviklet strategiske handleplaner, der beskriver de målsætninger og konkrete indsatser, 3B arbejder med.
Beretningen er i år bygget op omkring arbejdet med strategien – og på de følgende sider beskrives nogle af resultaterne fra arbejdet.
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75 AFDELINGSBESTYRELSER – ÉN ORGANISATIONSBESTYRELSE MED 13 MEDLEMMER
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ANTAL BOLIGER I 3B
FAMILIE-, ÆLDRE-, UNGDOMS-, BOFÆLLESSKABS-,
SUPPLEMENTSRUM/HYBEL- OG MEDEJERBOLIGER:

boligafdelinger i 3B
har solcelleanlæg.
I 2017 producerede de

11.897

223.648 kWh

HERUDOVER

6

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

TAB PÅ FRAFLYTNING
5,7 mio. kr

4

42
PCT.

2

2,4 mio. kr

2015

HAR 3B SPARET
PÅ FRAFLYTNING
PÅ TO ÅR.

2017

ANTAL FORSIKREDE BOLIGKVADRATMETER I 3B

1.190.441 m² 193

IGANGVÆRENDE BYGGESAGER

84
ÅR OG

det skal
være rart
at komme
hjem

9
79

BOR EN BEBOER I GENNEMSNIT I 3B
72

25,9
PCT.

72 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN
+ EFTERSYN VED 3-ÅRS
FORÆLDELSESFRIST

24

MÅNEDER

79 RENOVERINGSSAGER

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

ANTAL INDFLYTNINGER I 2017

I gennemsnit deltog 25,9 procent af
beboerne på afdelingsmøder i deres afdeling

1.194

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

Valgår
BERETNING 2017
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Efteråret stod også i kommunalvalgets tegn. Og netop i
år valgte vi at gøre en ekstra indsats for at præge debatten. Lidt jysk formuleret med ganske gode resultater.
Vi kan ikke understrege stærkt nok, at 3B ønsker et
hovedstadsområde for alle. Både for dem med almindelige indkomster og de mere sårbare.
Derfor havde vi kontakt med politikerne under valg-

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

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

Fokus på byggesager
Også i 2017 havde vi fokus på byggesager. Vi fik både
et rejsehold og et byggeprogram. Du kan læse mere

BERETNING 2017

7

om begge dele her i beretningen.
Det lyder måske ikke af så meget, men det er vigtige
værktøjer til både afdelingsbestyrelser, rådgivere, entreprenører og byggeafdeling.
Med 3B's Basis Byggeprogram får vi tydeliggjort vores forventninger til kvalitet, proces og kommunikation
med de involverede beboere. Med rejseholdet får vi
også ført de forventninger ud i livet.
Vi har afsluttet rigtig mange byggesager og byggeregnskaber – og mange flere er lige ved at være færdige. Jeg har store forventninger til håndteringen af de
kommende byggesager, så vi forhåbentlig fremover får
skabt en god proces for de beboere, der er berørt. Det
er altid hårdt, når håndværkerne skal ind i ens hjem,
men vi kan – og skal – gøre vores til, at arbejdet bliver
udført hurtigt, effektivt og i en ordentlig kvalitet.

Samarbejde er vejen frem
Sammen er vi stærke. Derfor er jeg også utroligt glad
for, at KAB og 3B i løbet af året har styrket samarbejdet
på stadig flere områder.
KAB er nu gået over til Unik, som er samme administrationssystem, som 3B bruger – og det giver en særlig
styrke og en verden af muligheder for at samarbejde
og udvikle fælles værktøjer.
I foråret inviterede KAB os til at flytte med, når de
i starten af 2021 flytter til deres nye kontorer på Enghavevej.
Det gav anledning til mange gode debatter i organisationsbestyrelsen, hvor vi efter mange spørgsmål og
svar, analyser, overvejelser og debatter blev enige om

at gå skridtet videre, og repræsentantskabet har nu besluttet at 3B indgår en administrationsaftale med KAB.

Spændende år venter
Vi er nået langt og har stadig lang vej endnu. I året,
der kommer, har vi fortsat stort fokus på kvaliteten og
beboerkommunikationen i byggesager. Vi skal udvikle
værktøjer til afdelingsbestyrelserne, så vi gør det endnu lettere for dem at arbejde for levende og mangfoldige
fællesskaber. Og vi skal effektivisere, hvor det giver
mest mening og størst resultat.
Sidst men ikke mindst skal vi forberede overgangen
til at blive en del af KAB-fællesskabet den 1. januar
2019.
I organisationsbestyrelsen glæder vi os til sammen
med både jer beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere at gøre klar til det, blandt andet ved at afslutte
nogle af de mange, gode projekter, vi allerede har sat
i søen.
Dem kan I læse meget mere om i denne beretning,
hvor vi i år synliggør nogle af de mange indsatser, vi
har i gang.
Med tak for det gode samarbejde i året, der gik, ønskes rigtig god læselyst.

Steffen Morild
Formand for Boligforeningen 3B.

ATTRAKTIVT OG AKTIVT BEBOERDEMOKRATI

ATTRAKTIVT
OG AKTIVT
BEBOERDEMOKRATI

MÅLSÆTNINGER

RESULTAT 2017

MÅL FOR 2020

Beboerne oplever større
50 pct. af beboerne oplever at have
70 pct.
indflydelse på boligafdelingen		
indflydelse på deres boligafdeling		
Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne oplever
88 pct. 	af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne
større indflydelse på boligafdelingen		
oplever at have indflydelse på deres
		
boligafdeling

90 pct.

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

75 pct.

Beboernes deltagelse i afdelingsmøderne stiger

26 pct.		

35 pct.

Der er klare rammer om beboerdemokratiet

Opgavegruppen om "Lettere at være
afdelingsbestyrelse/beboerdemokrati"
sættes i gang i løbet af 2018/2019.

STRATEGISKE INDSATSER
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2017

2018

•3
 B’s Bestyrelsesuddannelse
(Afsluttet)

• 3B’s bestyrelsesuddannelse
• Digitalt beboerdemokrati
– hold 2		

• Roller, respekt og tillid
(Afsluttet)
• Organisationsbestyrelsens
rammer (Afsluttet)

2019

2020
• Kommunikationsplatforme
til beboerdemokratiet

		
• L ettere at være			
afdelingsbestyrelse

•Ny beboerdemokratisk model:
• Vedtægtsændringer
Opgavegrupper		

			

”
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Vi tror på, at fundamentet for vores fællesskab er et attraktivt og aktivt beboerdemokrati, hvor beboere på tværs af
forskellighed, interesser og ønsker træffer beslutninger om
rammerne om deres hverdag.
NY BEBOERDEMOKRATISK MODEL:
OPGAVEGRUPPER
Med opgavegrupperne involveres 3B’s afdelingsbestyrelser og beboere endnu mere i de større beslutninger
i 3B. Beslutninger, der har indflydelse på deres egen
og andre beboeres hverdag.
Opgavegrupperne blev til i 2016, hvor 3B's organisationsbestyrelse besluttede at tage initiativet til en ny
mulighed for at deltage i beboerdemokratiet. Med opgavegrupperne styrkes samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne og beboerne,
som i fællesskab skaber gode, politiske løsninger i 3B.
Opgavegrupperne er midlertidige og hurtigtarbejdende arbejdsgrupper, der skaber nye løsninger til
gavn for hele 3B. En opgavegruppe afsluttes, når opgaven på den konkrete udfordring er løst. Det er 3B’s
organisationsbestyrelse, der danner opgavegrupperne
på baggrund af aktuelle udfordringer, og derfor oprettes
der løbende nye opgavegrupper. Opgavegrupperne er
en nyskabelse i den almene sektor og blev indstillet til
en pris på Almene Boligdage.
De første seks opgavegrupper blev afsluttet i 2017.
I en evaluering fortæller 94 pct. af deltagerne, at de
anbefaler andre beboere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer at være med i 3B’s opgavegrupper. Nye opgavegrupper er på vej, måske du vil være med? Scan
QR-koden og læs mere om, hvad det vil sige at deltage
i en opgavegruppe - og her kan du også skrive dig på
en interesseliste til kommende opgavegrupper.

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

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

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

DOKUMENTER FRA BOLIGAFDELINGERNE
HENTES AUTOMATISK I ADMINISTRATIONSSYSTEMET
I august 2017 automatiserede 3B processen omkring,
hvordan vi offentliggør boligafdelingers dokumenter
online. Det betyder, at den dobbelte manuelle arbejdsgang er lagt på hylden, så dokumenter som fx referater
fra afdelingerne, husordener og diverse reglementer nu
bliver hentet direkte i administrationssystemet og vist
på hjemmesiden.
Tiltaget støtter op om 3B’s digitaliseringsstrategi og
effektiviserer arbejdsgangene i forhold til at stille dokumenter til rådighed for beboerne i 3B.

ATTRAKTIVT OG AKTIVT BEBOERDEMOKRATI

I 3B’s opgavegrupper kommer
alle til orde

AF LASSE WELANDER-HAAHR

S

om næstformand i 3B er Iris Gausbo vant til
at stå i spidsen for beslutninger. Som medlem i flere af 3B’s opgavegrupper var hendes
rolle anderledes. Hun havde hverken mere
eller mindre at skulle have sagt end de andre i gruppen. I opgavegrupperne er alles
meninger nemlig lige vigtige.
Med seks opgavegrupper skabte 3B i 2016 en ny
mulighed for at deltage i beboerdemokratiet. Alle opgavegrupper sluttede arbejdet i 2017, og samlet set er
opgavegrupperne en succes. 3B’s næstformand Iris
Gausbo gør foreløbig status.
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- Jeg synes, det er gået rigtig godt. Samtidig er der ingen tvivl om, at begrebet ’opgavegrupper’ lige skulle ind
under huden på os alle sammen. Opgavegruppernes
arbejdsform var helt ny for alle, reflekterer Iris Gausbo.

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

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

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

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

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

ATTRAKTIVT OG AKTIVT BEBOERDEMOKRATI

3 B'S BESTYRELSESUDDANNELSE

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

S

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

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

Farverig læring
I foråret 2017 blev det første hold på 3B’s Bestyrelsesuddannelse færdig. Et nyt hold med 22 deltagere
startede i efteråret 2017 og er færdige i foråret 2018,
heriblandt Stine.
Deltagerne har gennem uddannelsen fået kompetencer inden for blandt andet rekruttering og inddragelse af frivillige. Og de er blevet klædt godt på

tøjer til at sætte skub i egne ideer, men også
værktøjer til at sætte skub i naboerne og deres
ideer, så de bliver ført ud i livet.
Den første undervisningstid er farverig. Bogstaveligt
talt. De 22 deltagere på uddannelsen får nemlig en personprofil med udgangspunkt i fire farver. Farverne gør
dem klogere på, hvordan de selv er i samspillet med mennesker, som har en anden sammensætning af farver.

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

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

til at bruge kompetencerne hjemme i afdelingerne.
- I Måløv Park er vi mange børnefamilier, men de
fleste i afdelingsbestyrelsen har voksne børn. Vi er
derfor meget forskellige. På 3B’s Bestyrelsesuddannelse har jeg lært, hvordan vi kan bruge forskelligheden positivt i bestyrelsesarbejdet. Det er dejligt,
lyder det fra Stine, der også glæder sig til at bruge
læringen fra uddannelsen til at få gang i aktiviteter
med beboerne i afdelingen.
- Det er fedt at arrangere aktiviteter i afdelingen.
Men ofte er det de samme mennesker, der træder
til. På bestyrelsesuddannelsen får vi konkrete værk-

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

BERETNING 2017

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

FÆLLESSKABER

MÅLSÆTNINGER

2017

MÅL FOR 2020

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

75 pct.

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

80 pct.

Beboerlokalerne benyttes oftere

Måling gennemføres, når der er udviklet et
Afventer en nulpunktsmåling
digitaltsystem til booking af beboerlokaler.			

STRATEGISKE INDSATSER
BERETNING 2017
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2017

2018

2019

2020

• Guide til brug af fælleslokaler
(Afsluttet)

• Bookingsystem til beboerlokaler

• Nye rammer for
aktivitetspuljen

• Kommunikationsplatforme
for fællesskaber

• Øget brug af beboerlokaler
• Koncepter for fællesaktiviteter		
(Afsluttet)			

		

BERETNING 2017
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“

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

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

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

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

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

SYNLIGE OG ÅBNE FÆLLESSKABER

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

- Fællesskabet
har helt sikkert
højnet
livskvaliteten
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR

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

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

Fællesskabet i fælleshuset
Jette, Pia og de 68 andre medlemmer i koret mødes
hver tirsdag – i dag er der fire nye.
- I vores kor handler det rigtig meget om den gode
stemning. Vi smiler altid til hinanden, hilser og tager
godt imod nye. Og der er ikke noget med ’det er min
plads det der’. Vi har kun hørt, at folk føler sig velkomne,
men musikken gør også bare én glad i låget. Om det
er gospel eller menneskene, der gør det, ved jeg ikke,
siger Jette Kronhøj.
- Og man behøver altså ikke at være kristen for at
synge gospel. Men det betyder noget, det vi synger om.
Det er jo glæde, sorg og kærlighed. Og vi oplever i vores
fællesskab, at vi har lov til at vise vores følelser. Vi har
folk, der sprudler af glæde, og nogle der bliver rørt og
græder. Og det rummer vi også blandt hinanden – vi
kommer til at lære hinanden at kende. På den måde er
det blevet et meget socialt fællesskab, og vi tager os følelsesmæssigt af hinanden, siger Pia Sander Knudsen.
Hun er ikke i tvivl om, at det otte år gamle gospelkor
har inspireret andre beboere i Måløv Park til at dyrke et
fællesskab i fælleshuset. Et af de nyere fællesskaber
er yoga, der mødes hver onsdag, og i fælleshusets
kalender for 2018 er flere torsdage reserveret til Måløv
Parks madklub.
- Fælleshuset bliver dit andet hjem, og det er fantastisk at have så stor en glæde og fællesskab lige
uden for ens egen dør. Det har helt sikkert højnet livskvaliteten for mange i Måløv Park, slutter Pia Sander
Knudsen.
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D

et var med en vis nervøsitet og
usikkerhed, de mange flyers blev
smidt i alle postkasserne i boligafdelingen Måløv Park, og annoncen sendt ind til Ballerup Bladet.
Hvor mange mon der ville komme? Var gospel overhovedet noget, folk var interesserede i?
- Da jeg kørte kvart over syv for
at hente pianisten på stationen – vi skulle begynde
klokken halv otte – var der ikke kommet en eneste. ’Det
er et flop. Det bliver jo ikke til noget,’ tænkte jeg. Da vi
kommer tilbage, er der tredive mennesker, der vælter
ind af døren, siger Pia Sander Knudsen.
Hun er en af medstifterne af gospelkoret i Måløv Park,
der mødes hver tirsdag aften i boligafdelingens fælleshus. Siden den forløsende aften i februar 2010 er
antallet af gospelglade korsangere steget støt.
- Nu er vi 70, og vi kan altså ikke være flere inde
i lokalet, så i november sidste år lukkede vi for nye
medlemmer, siger Pia Sander Knudsen.
- Så vi har lavet en venteliste – der er allerede skrevet
13 navne på, siger Jette Kronhøj, en anden af gospelkorets tre medstiftere.
Det med at sætte en annonce i Ballerup Bladet var
ikke tilfældigt. Gospelkoret er ikke blot for beboerne i
Måløv Park. Alle er velkomne.
- For at være helt ærlige, så kan vi ikke mønstre et helt
kor alene, og vi har et stort samarbejde med Østerhøj
(en nærliggende 3B-afdeling, red.), så det var naturligt
at invitere andre med, siger Pia Sander Knudsen.
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”

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

MÅLSÆTNINGER

2017

MÅL FOR 2020

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

61 indlæg i medierne efter målrettet
arbejde herpå

STRATEGISKE INDSATSER
2017

2018

2019

• Intern oprykning (Afsluttet)

•N
 yt solidarisk boligkoncept

• Bedre rammer for kollektiv råderet

• 3B’s Basis Byggeprogram (Afsluttet)		

• Bedre rammer for individuel råderet

• Robuste Skæve Boliger og
Robuste Små Boliger - koncept (Afsluttet)
BERETNING 2017
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• Generationernes Byhus
• Den spekulationsfrie andelsbolig
• Boligpolitisk udspil i København
(Afsluttet)			

2020

INTERN OPRYKNING OG UDLEJNING

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

ROBUSTE SKÆVE BOLIGER OG
ROBUSTE SMÅ BOLIGER – KONCEPT
3B vil gerne være med til at tage ansvar for, at der er
plads til alle – også i København. Derfor etablerede
3B allerede i år 2000 to ”skæve” boligafdelinger – Ellehjørnet og Krattet.
Skæve boliger er et boligkoncept til hjemløse og socialt udsatte, som har svært ved at bo i en almindelig
bolig og boligafdeling.
Nu er det tid til, at 3B bygger endnu flere skæve boliger. Målet er at bygge i alt 34 nye, skæve boliger fordelt
på tre grunde i København.
3B’s nye skæve boligkoncept tager udgangspunkt i
vores erfaringer med de eksisterende boligafdelinger,
hvor der blandt andet opleves et meget stort slid på
boligerne. Derfor bygger 3B fremadrettet så vidt muligt
skæve boliger opført i tunge, robuste materialer, der
også efter flere års slid fremstår sunde og arkitektonisk
og funktionelt velholdte.
Boligerne på ca. 30 m2 opføres som små klynger af
rækkehuse, hver med en lille overdækket terrasse og
en lille have.

BOLIGPOLITISK UDSPIL I KØBENHAVN
3B ønsker at præge sin omverden og være med til
at sætte den politiske dagsorden. Derfor vedtog 3B's

organisationsbestyrelse i efteråret
2017 et boligpolitisk oplæg, som blandt andet kunne
bruges i forbindelse med den kommende valgkamp.
Oplægget er bygget op om tre temaer:
• Almene boliger til alle københavnere
• Fælles løft af Københavns udsatte byområder – lokalt
forankret
• Fælles indsats for ressourcesvage københavnere
Et centralt mål i 3B’s boligpolitik er, at andelen af almene
boliger i Københavns Kommune skal stige fra 20 til 25
pct. Dette budskab har Københavns Kommune efterfølgende implementeret i sit seneste budget.

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

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

GODT I GANG
Godt i gang-projektet har i 2017 haft til formål at skaffe
småjobs til beboere fra blandt andet Urbanplanen, som
er truet af kontanthjælpsloftet. Konkret har der været
fokus på at skaffe jobs hos lokale erhvervsdrivende,
samtidig med at der skulle opsamles viden om, hvordan
kontanthjælpsmodtagere bedst kan hjælpes.
Godt i gang var forankret i de boligsociale helhedsplaner på Amager, herunder 3B's boligsociale helhedsplan i Urbanplanen.
Godt i gang fik mobiliseret 35 borgere fra blandt andet
Urbanplanen – fælles for alle 35 var, at de var langt fra
arbejdsmarkedet og gerne ville i arbejde. Undervejs
var der bedre kontakt med borgerne, end jobcenteret i
København normalt oplever, så alt i alt var det en god
oplevelse. Der er fortsat behov for en særlig indsats for
at finde småjobs og desværre store udfordringer med
at finde dem i private virksomheder.
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3B har i 2017 forhandlet retningslinjer for intern oprykning på plads i Københavns Kommune og i Herlev
Kommune. Der foregår forhandlinger om en fælles
rammeaftale for udlejning mellem boligorganisationerne og Høje Taastrup og Fredensborg Kommuner.
I afdeling Tranehavegård skal 130 boliger inden for
de næste år ændres fra ældreboliger til ungdomsboliger på baggrund af den øgede efterspørgsel efter
ungdomsboliger i Københavns Kommune. Der er
også indgået aftale med Københavns Kommune om
deleboliger til flygtninge.
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- Vi har alle
vores egne
særheder,
og dem
er der plads
til her

Tidligere hjemløs Anna Madsen har boet i Ellehjørnet i halvandet år, og for
hende er boligafdelingen med de skæve boliger ved at blive et lille paradis.
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR

BERETNING 2017

20

3B HAR LIGE NU 34 NYE SKÆVE BOLIGER I KØBENHAVN PÅ TEGNEBRÆTTET. DE SKAL
BYGGES EFTER VORES NYE KONCEPT ROBUSTE SKÆVE BOLIGER. DE 34 ROBUSTE SKÆVE
BOLIGER SKAL BYGGES PÅ OLIEFABRIKSVEJ, HULGÅRDSVEJ OG KONGELUNDSVEJ.
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E

t liv uden bekymringer om
husleje, telefonregninger og
ejendomsskat. Det lyder måske tillokkende, men hvis det
er ensbetydende med et liv på
gaden og intet ly for natten, er
der ingen tvivl om, hvad 43-årige Anna Madsen vælger.
- Når du bor på gaden, er du
altid på vagt. Ligger du ude i
natten i en busk under en presenning, så ved du aldrig, om
der kommer en eller anden.
Heldigvis har jeg altid haft mine
dyr til at reagere, hvis der kom nogen, siger den tidligere hjemløse Anna og giver hunden Malaika endnu
et kram.
Den er ikke blot hendes bedste ven. Sammen med
katten Maisha er den hendes eneste familie. En familie,
der har fået faste rammer i 3B’s boligafdeling Ellehjørnet med 10 skæve boliger i Sydhavnen.
Ud over en fast adresse og et farvel til presenningen har Ellehjørnet også betydet, at Anna kan sænke
skuldrene og give kroppen et hvil i et liv, der ikke har
formet sig som de flestes.
- Her i Ellehjørnet behøver jeg ikke at have paraderne
oppe hele tiden. Det er anstrengende aldrig at kunne
slappe 100 procent af, og på gaden er det også svært
at finde et sted i fred og ro, hvis man har en dårlig dag,
siger hun og fortsætter:
- Her har jeg et sted, hvor jeg kan lukke min egen dør.
Som i alle andre af 3B’s boligafdelinger har naboerne

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

BOLIGSOCIALT ARBEJDE I UDVALGTE TAL 2017

VALBY

80

120

67

DELTAGERE I

UNGE DELTOG I POLITICUP
2017 I HAFNIA HALLEN

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

LYSFEST I FOLEHAVEN

236

FRIVILLIGE HAR BIDRAGET TIL
GENNEMFØRELSE AF AKTIVITETER

18

UNGE ER I FORLØB HOS MIND YOUR OWN
BUSINESS, SOM HJÆLPER UNGE I GANG MED
AT STARTE DERES EGEN VIRKSOMHED

KOKKEDAL

569 25
LØBERE GENNEMFØRTE
KOKKEDAL MOTIONSFEST
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18

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

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

170

beboere har været
med til Familiegrill i
løbet af sommeren

22

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

PROCENTPOINT

65

12 15,7

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

BYDELSMØDRE

PCT.

1,9

23

er blevet uddannet

beboere
har været
frivillige i helhedsplanen

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

23

familier har været
på familiekursus

750

kopper kaffe til forårsog julemarked i beboerlokalet
Pulsen

URBANPLANEN

25

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

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

800

UNGE HAR DELTAGET I
STREET-AKTIVITETER I REMISEPARKEN OG I SUNDBY
IDRÆTSPARK

250

4.500

26

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

gæster har spist i Urbans
Folkekøkken. Folkekøkkenet er drevet af 15 frivillige
beboere og en medarbejder
fra Partnerskabet
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Boligforeningen 3B

Basis Byggeprogram

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

M

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

“

BASIS BYGGEPROGRAMMET ER ET DOKUMENT, DER

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

en byggesag starter. Og så
giver det en ensartet kommunikation til vores leverandører, understreger Hans
Jørgen Larsen, der er formand for 3B’s Byggeudvalg,
medlem af organisationsbestyrelsen samt formand i
boligafdelingen Hedelyngen
i Herlev.

Fleksibilitet tilgodeser
den enkelte boligafdelings behov

• Fokusér på livskvalitet
• Gør det enkelt
• Vis ansvarlighed
BERETNING 2017

3B’s Basis Byggeprogram
er fleksibelt. Byggeprogrammet omfatter også renoveringer og giver dermed rammer
for, at 3B i fællesskab med det lokale byggeudvalg,
rådgivere og entreprenører tager stilling til en række
helt faste punkter – men at arbejdet bliver udført, så
det tilgodeser den enkelte boligafdelings individuelle
behov.
Det er altså et værktøj, som sikrer, at alle involverede
parter har et fælles udgangspunkt.

(fra forordet i 3B’s Basis Byggeprogram).

Spillereglerne er:

24

Scan QR-koden for at se
3B’s Basis Byggeprogram

- Ved nybyggeri er 3B’s Basis Byggeprogram et vigtigt
kommunikationsværktøj til alle parter. Det viser klart
og tydeligt, hvem 3B er, hvad vi gerne vil signalere
med vores byggeri, og hvad vi stiller af krav til vores
leverandører og samarbejdspartnere. Det åbner for at
afstemme forventningerne til hinanden, allerede inden

Gennemsigtighed i forhold til beboerindflydelse
Byggesager kan være komplekse – og særligt større
renoveringssager kan være særligt komplekse, blandt

BERETNING 2017
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andet fordi de involverer så mange
parter, og fordi beboerne lever midt
i det.
Hvor svært det kan være, har 3B og
ikke mindst beboerne oplevet. Og
netop udfordringer med projektplanlægning og -styring til håndværkere
og entreprenører mærkes af de beboere, der oplever dem i deres eget
hjem og egen hverdag.
Desuden viser byggeprogrammet, hvilke roller og ansvarsområder, der er del af en byggesag.
- I renoveringssager er byggeprogrammet vigtigt blandt andet for
beboerne, fordi det viser, hvordan
processen ser ud, og hvilken indflydelse, byggeudvalg og beboer reelt
har, forklarer Hans Jørgen Larsen.
Han understreger i øvrigt, at et byggeudvalg i en boligafdeling kan
bestå af både medlemmer af afdelingsbestyrelsen og af beboere med
kompetencer eller interesse inden
for fx solceller, klima, udskiftning af
tag eller vinduer – eller bare med
interesse for boligafdelingens ve
og vel.
- Det er en god investering at gå
ind i byggeudvalget, og det er netop

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

“

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

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

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

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

HELHEDSPLAN FOR URBANPLANEN

MULIGHEDER

OG INDFLYDELSE
I URBANPLANEN

I 2017 blev den boligsociale helhedsplan for Urbanplanen udarbejdet og godkendt efter
en stor arbejdsindsats. Tillykke til Partnerskabet og Urbanplanen. Den Boligsociale Indsats
har de næste fire år fokus på fire områder: 1. TRYGHED OG TRIVSEL | 2. U NGEINDSATS |
3. UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE | 4. FAMILIEINDSATS.

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

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

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

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

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

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

MANDEKLUBBEN I TRANEHAVEGÅRD

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

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

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

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

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

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

EN GAMMEL, FLOT SAG PÅ

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

3B SKAL BYGGE 100
BILLIGE BOLIGER I EGEDAL

STORE FLYTTEDAG I SKOVKVARTERET

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

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

FØRSTE SPADESTIK TIL UNGDOMSBOLIGER I HERLEV

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

3B INDVIEDE DANMARKS STØRSTE KLIMAPROJEKT I SILENDE REGN

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

FREMTIDENS DRIFT I 3B

FREMTIDENS DRIFT I 3B

MÅLSÆTNINGER

2017

MÅL FOR 2020

Beboernes tilfredshed med servicen stiger

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

85 pct.

Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed
med servicen stiger

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

85 pct.

Medarbejdernes trivsel stiger

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

8,5

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

Realiseret i 2017. I alt: 252.160.936 kr.

252.160.936 kr.

STRATEGISKE INDSATSER
Et stærkt hold

Digitalisering

2017

2018

• Driftsområder og
driftssupport
(Afsluttet)

• Strategisk kompetenceudvikling

• Digital Drift – business
case (Afsluttet)

• Beboer-app

• Opgavestyringssystem pilotprojekt
Mere for
pengene
BERETNING 2017
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• Pengeløst
ejendomskontor
• Indkøb (flyttelejligheder)
• Bygningseftersyn og
henlæggelser

Beboerdemokratisk styring

• Etablering af samarbejdsudvalg i driftsområderne

2019

2020

•R
 egistrering af udearealer

• Registrering af
boliger og inventar
(2020-22)

•D
 igitale vejledninger til
beboerne
• Indkøb (håndværkerog serviceydelser)
•O
 ptimering af lokaler
og maskiner

• Servicekoncepter
• Beboerkoncepter
• Forsyningsstrategi
•N
 y budgetfolder

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

OPGAVESTYRINGSSYSTEM – PILOTPROJEKT
Opgavegruppen om Digitalisering og IT har haft fokus
på, at 3B hurtigst muligt afprøver og implementerer
et system, der kan understøtte digital kommunikation
med beboerne, herunder blandt andet ved at give mu-

lighed for at booke beboerlokaler digitalt. Derfor blev
det besluttet at teste et digitalt opgavestyringssystem
i seks af 3B's boligafdelinger. Det digitale system skal
desuden være et led i at yde en bedre beboerservice
og effektivisere driften.
Testen af systemet er godt i gang i de seks boligafdelinger, og efter testperioden er evalueret, skal der tages
stilling til, om systemet opfylder de opstillede krav, eller
om der skal testes andre systemer, inden et digitalt
planlægnings- og opfølgningssystem implementeres.

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

FREMTIDENS DRIFT I 3B

A

EGELØVPARKEN
227 boliger

MÅLØV PARK
235 boliger

GRØNHØJ
46 boliger

SØAGERPARK
68 boliger

HEDELYNGEN
159 boliger

Opgangsfællesskabet
TAASTRUP TORV
12 boliger

JÆGERBO
18 boliger

VALMUEN
20 boliger

KLØVERMARKEN
19 boliger

SOLSIKKEN
20 boliger

MIDGÅRD
20 boliger

ØSTERHØJ
84 boliger

MØLLERGÅRDEN
10 boliger (plejeboliger)

HJORTEGÅRDEN
868 boliger

B

TAASTRUP TORV
16 boliger

KONGSGÅRDEN
30 boliger

B

A

TEGLVÆRKSHAVEN

C

VESTERGÅRDEN 2
221 boliger

HØJSTENSGÅRD
380 boliger

C

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

TOFTEGÅRD/
TOFTEGÅRD TAG
502/21 boliger

VESTERGÅRDEN 1
198 boliger
VESTERGÅRDEN 3
33 boliger

MARTINS GÅRD
154 boliger

ALMENBOLIG+ AFDELINGER
DORTHEAVEJ
51 boliger (AB+)

SKOVKVARTERET
52 boliger (AB+)

KLØVERBLADSGADE
31 boliger (AB+)

SUNDHOLM SYD
48 boliger (AB+)

SIGNALGÅRDEN
53 boliger (AB+)

TEGLVÆRKSHAVEN
60 boliger (AB+)

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

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

D

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

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

D
E

DORTHEAVEJ

AUSTRALIENSVEJ
40 boliger

RYESGADE
25 boliger

BOGFINKEVEJ
19 boliger (institution)

RÅDMANDSBO
49 boliger

BROHUSET
123 boliger (50% SAB)

SANGERGÅRDEN 1
96 boliger

EGEGADE
7 boliger

SANGERGÅRDEN 2
32 boliger

GULDBERGSGADE
12 boliger

SEJLHUSET
118 boliger (50% SAB)

KAYSERGÅRDEN
79 boliger

VESTERGÅRDSVEJ
131 boliger

PRINSESSEGADE
5 boliger

E
F
F
SUNDHOLM SYD
SIGNALGÅRDEN
KLØVERBLADSGADE

H
G

G

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

LØNSTRUPGÅRD
240 boliger

APOSTELGÅRDEN
177 boliger

POPPELVÆNGET
51 boliger

ARBEJDERBOLIGERNE
52 boliger

PORTHUSET
36 boliger

BLÆKHUSET
24 boliger

PRANGERHUSET
46 boliger

DANNEBROGSGADE
20 boliger (institution)

SLOTSHERRENSHUS
32 boliger

HVIDBJERGVEJ
58 boliger

VALBY-EJENDOMMENE
389 boliger

DAMAGERVEJ
141 boliger

STUBMØLLEVEJ
56 boliger

DANALUND
272 boliger

SØBYVEJ
23 boliger

GRØNRISVEJ
53 boliger

TRANEHAVEGÅRD
411 boliger

HAMMELSTRUPHUS
56 boliger

VED ROSENHAVEN
38 boliger

HÄNDELSVEJ
113 boliger

SKOVKVARTERET

nger i driften

A.F. BEYERSVEJ
36 boliger

H

I

AMAGERFÆLLEDVEJ
75 boliger (institution)

NORGESGADE
24 boliger

DYVEKEVÆNGET
140 boliger

REMISEVÆNGET NORD
466 boliger

HØRGÅRDEN 1+2
748 boliger, Bostedet

REMISEVÆNGET VEST
266 boliger

HØRGÅRDEN 3
190 boliger (plejecenter)

REMISEVÆNGET ØST
753 boliger

BRYGGERGÅRDEN
128 boliger

FOLEHAVEN
941 boliger

BÆRHAVEN
78 boliger

VED KRATTET
10 boliger (skæve boliger)

ELMEHAVEN
52 boliger

VINHAVEN
68 boliger

ELLEHJØRNET
10 boliger (skæve boliger)

BERETNING 2017

HØJE GLADSAXE
399 boliger

D

I

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

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

D

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR

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

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

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

3B har i dag også en indkøbsafdeling, der har opnået gode besparelser. Blandt andet på:
• Udbud af rengøring af vaskerier med en besparelse på 27 pct.
• Udbud af vinduespudsning med en besparelse på 10 pct.
• .Forhandling af priser på makulering af personfølsomme dokumenter med en besparelse på 31 pct.
• Brændstofaftale med en besparelse på 15 pct.

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

“

Ud over en lavere pris fik vi også bedre produkter. Og så var
det endda af den samme leverandør som tidligere – uden at
vi havde presset dem. Så bliver det ikke tydeligere, at det kan
betale sig at sætte et indkøb ud i konkurrence.
Michael Børglum, Indkøbschef i KAB
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SKET I
ADMINISTRATIONEN
I 2017
It, persondata, prokura og kapitalforvaltning er vigtige
elementer i en effektiv administration.

OPGAVEGRUPPE: DIGITALISERING OG IT
I 2017 blev digitalisering for alvor sat på dagsordenen,
da opgavegruppen Digitalisering og IT blev nedsat.
Gruppen havde fokus på både service og effektivisering, og det var muligt at byde ind med, hvilke digitale
services beboerne efterspørger.
Opgavegruppen har bidraget med og haft indflydelse
på emner som digital drift, digitaliseringsstrategi med
KAB, offentliggørelse af referater fra afdelings- og afdelingsbestyrelsesmøder, booking af beboerlokaler, 3B’s
hjemmeside og implementering af EU’s nye persondataforordning.

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

PERSONDATA – BEBOERE/MEDARBEJDERE
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Siden efteråret 2016 har 3B arbejdet på at implementere de nye regler for beskyttelse af persondata. Det
overordnede mål er at gøre organisationen klar til at
forvalte såvel beboer- som medarbejderdata inden
for de skærpede regler, der træder i kraft den 25. maj
2018. Projektet har i første fase fokuseret på medar-

bejderdata, så medarbejdernes data-flow er kortlagt,
ligesom der er udarbejdet databehandleraftaler med leverandører/samarbejdspartnere. I første halvår af 2018
fokuseres på arbejdet med kortlægning og yderligere
beskyttelse af beboerdata, som hviler på de erfaringer,
der er gjort ved arbejdet med medarbejderdata.

KAPITALFORVALTNING OG LIKVIDITETSSTYRING
3B har i 2017 haft særligt fokus på økonomi og styring af
likviditet for at optimere afkastet på indestående beløb
på bankkonti samt obligationer. Hvis 3B opnår større
afkast på renter og obligationer, vil boligafdelingerne
ligeledes få mere i renteindtægter, eftersom 3B's årlige
afkast fordeles ud på alle boligafdelinger. Afkastet i
2017 beløber sig til ca. 8,5 mio. kr.

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

FREMTIDENS ADMINISTRATION
Arbejdet med opgavegrupper, digitalisering, persondata, styring af økonomi og prokura fortsætter ufortrødent, når 3B fra januar 2019 og fremover skal administreres af KAB.
Sammen kommer vi til at opnå flere og bedre muligheder for at udnytte de ressourcer, vi i fællesskab har
til gavn for alle vores beboere.
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88
pct.
er alt i alt tilfredse
med at bo i 3B

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

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

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

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

82
pct.
af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne er tilfredse
med betjeningen af afdelingsbestyrelsen

Den største beboerundersøgelse i 3B nogensinde
AF ANJA BARFOD THORBEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvad synes du om serviceniveauet i boligafdelingen?
- God service.

Især byggesager har haft organisationsbestyrelsens bevågenhed i 2017.
Der er blevet ryddet godt op i de gamle sager – og 3B har også fået både
et byggeprogram og et rejsehold.

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

REJSEHOLDSKONCEPT
3B's organisationsbestyrelse iværksatte i 2017 et nyt
koncept – et såkaldt rejsehold. Det handler kortfattet
om at udvikle et koncept for beboerkoordinering, som
er socialt forankret i boligafdelingen under byggesager.
Det kaldes et rejsehold, fordi det er tanken, at det er
et fast 3B-team, der kan rykke ud, når der skal bygges

og renoveres – særligt under byggesager med arbejder
inde i boligerne.
Ambitionen er at kombinere klassisk beboerkoordinering med en social indsats, så der dannes et socialt
beredskab med udgangspunkt i de konkrete renoveringssager, men som rækker længere end den enkelte
renoveringssag. Så teamet udnytter erfaringer og producerer vigtig viden i forbindelse med beboerkontakten
i byggesagerne.
Målet er, at denne indsats efterlader boligafdelingen
både socialt stærkere og fysisk sundere i forlængelse af
den gennemførte byggesag (helhedsplan). Læs mere
om rejseholdet i artiklen på næste side.

PROCES FOR FYSISKE HELHEDSPLANER
Administrationen er i gang med at udvikle en række
processer og værktøjer, der skal ensarte processen
med at behandle og afklare, om det er nødvendigt at
ansøge Landsbyggefonden om renoveringsstøtte ved
større renoveringssager.
Når 3B ansøger Landsbyggefonden om renoveringsog huslejestøtte i forbindelse med byggesager, har det
både konsekvenser for den pågældende boligafdeling,
men også økonomiske konsekvenser for 3B’s dispositionsfond.
Derfor har administrationen blandt andet arbejdet
med at præcisere processen, og her skal 3B’s organisationsbestyrelse være med til at træffe beslutning
om, i hvilke tilfælde der skal sendes ansøgninger om
helhedsplaner til Landsbyggefonden.
I den forbindelse har administrationen udarbejdet et
”screeningsark” til hurtigt, nemt og ensartet at kunne
skabe overblik over boligafdelingernes udlejningsmæssige, økonomiske, boligsociale og bygningsfysiske forhold. Denne indledende screening skal indgå
i beslutningen om, hvorvidt det er nødvendigt at søge
Landsbyggefonden om penge i de enkelte sager.

BERETNING 2017

SÆRLIGT FOKUS
PÅ BYGGESAGERNE
I 2017

37

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

V
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AF MAJ SØRENSEN

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

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

Større tryghed og tilfredshed

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

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

Ny måde at tænke beboerkoordinering på

BERETNING 2017

39

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

REGNSKAB 2017
Her er en oversigt over de vigtigste nøgletal for 3Bs
økonomi 2017. Årets resultat for Boligforeningen 3B
blev et overskud på 2.103.000 kr. Der var budgetteret
med et overskud på 247.000.
Det er vigtigt at bemærke, at hver boligafdeling har
sit eget regnskab – og langt størstedelen af huslejen

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

RESULTAT - HOVEDTAL 		

		
DRIFT

Regnskab

Budget

Ordinære indtægter		

77.180

76.638

Ordinære udgifter		

-74.448

-76.099

Ekstraordinære poster		

-741

-400

Drift i alt		

1.991

139

Renter		

112

108

Resultat		

2.103

247

Regnskab

Budget

58.509

58.180

INDTÆGTER		
Administrationsbidrag		
Gebyrer		

8.963

8.958

Byggesagshonorarer		

9.699

9.500

Øvrige indtægter		

231

0

Indtægter i alt		

77.403

76.638

Regnskab

Budget

598

597

UDGIFTER		
		
Bestyrelseshonorarer		
Mødeudgifter m.v.		

957

971

Personaleudgifter		

54.975

56.038

Forretningsførelse		

575

430

Kontorholdsudgifter

8.852

9.105

Kontorlokaleudgifter		

4.621

4.778

Afskrivninger		

3.010

3.075

Særlige aktiviteter

156

355

Revision

703

750

Ekstraordinære udgifter

740

400

75.188

76.499

Regnskab

Disponibel

Medlemsindskud		

11.705

-

Dispositionsfond		

181.628

10.212

Arbejdskapital		

18.792

10.055

212.125

20.267

Udgifter i alt

EGENKAPITALEN		
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(alle tal i tusind kr.)

Egenkapital i alt		

BESTYRELSESBEVILLINGER 2017
AFDELING

SAG

Selskab

Investering i fremtidens 3B		

DISPONERET
1.200.000

BERETNING2016
BERETNING
2017

DISPONERET ARBEJDSKAPITAL
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DISPONERET DISPOSITIONSFOND
PLIGTMÆSSIGE BEVILLINGER
Vestergården 2

Helhedsplan		

670.000

Herlevgårdsvej

Helhedsplan - driftsstøtte		

679.000

Remisevænget Nord

Kapitaltilførsel - nedrivning		

420.000

STØTTE TIL AFDELINGER
Selskab

Udviklingsplan for parkering og infrastruktur i Urbanplanen

200.000

Herlev

Aktivitetsteam Herlev		

172.000

Folehaven

Forsinket byggesag med individuel råderet

657.000

Remisevænget Nord

Udskiftning af indgangspartier		

810.000

Remisevænget Nord

Udskiftning af dørtelefonanlæg		

850.000

Remisevænget Øst og Nord

De ekstra timer til 3B’s projektledelse

137.216

Bryggergården

Byggesagen vedrørende ungdomsboliger

1.300.000

STØTTE TIL UDVIKLINGSPROJEKTER
Selskab

3B's Basis Byggeprogram		

550.000

Selskab

Socialøkonomisk samarbejde Bybi		

405.000

Selskab

Fællesskabsundersøgelser		

200.000

Fuglekvarteret

Medfinansiering til helhedsplan		

121.600

Mimersgade

Medfinansiering til helhedsplan		

90.340

Urbanplanen

Medfinansiering til helhedsplan		

2.060.000

GARANTIER
Herlev Torv

Genhusning		

150.000

Folehaven

Fysisk helhedsplan Folehaven		

400.000

Folehaven

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

7.550.000

DRIFTSLÅN
Remisevænget Nord

Indfasning af udamortiserede ydelser		

1.200.000

Vestergården 1

Driftslån til vandskade - byggesag		

822.626

Tranehavegård

Midlertidig dispositionsfondslån 		
- renovering og nedtagning af altaner

6.500.000

Bevilliget støtte i alt 			

25.944.782
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HER KUNNE DU BLANDT ANDET FINDE

FAGBLADE
FAGBLADET BOLIGEN I APRIL I

Ro i et ellers kaotisk liv

AVISER

LANDSDÆKKENDE AVISER

FAGBLA DE

POLITIKEN I 9. MARTS I

FAGBLADETBOLIGEN.DK I 22. DECEMBER I

Fundamentet i vores dagligdag
er tryghed uden kriminalitet og vold

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

Sådan fikser du selv din cykel

POLITIKEN I 13. APRIL I

Almene boliger skal
også være for højtuddannede

BL’S BEBOERBLADET I SEPTEMBER I

Børn er miljøambassadører i Kokkedal

POLITIKEN I 30. APRIL I

Danskerne vil dyrke deres
kartofler i byrummet

ESTATEMEDIA.DK I 2. OKTOBER I

Frank Jensen vil have 1900
flere almene boliger frem mod 2027

JYLLANDS-POSTEN I 16. AUGUST I

LOK A
AVIS L
ER

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

LOKALAVISER

JYLLANDS-POSTEN I 29. JULI I

3B skal bygge 80 billige boliger

Sammenhængskraften
i København trues

FREDERIKSBORG AMTS AVIS I 5. MAJ I

GLADSAXE BLADET I 23. MAJ I

RADIO- OG TV

Nyttehave og højbede i
Høje Gladsaxe

P4 KØBENHAVN I 10. APRIL I

ØRESTAD AVIS I 6. JANUAR I

Stort løft af Urbanplanen

Sydhavnens børnebestyrelse skaffer
boldbur til en halv million kroner

VALBY BLADET I 29. NOVEMBER I

Folehaven samledes til lysfest i kvarteret

P4 KØBENHAVN I 4. SEPTEMBER I

Seniorbofællesskaber er populære
som aldrig før

AMAGER BLADET I 7. NOVEMBER I

Bierne skal binde byen sammen

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

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

HERLEV BLADET I 6. SEPTEMBER I

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

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

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

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

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

157 ansatte fortæller på LinkedIn,
at de arbejder i Boligforeningen 3B
3B'S YOUTUBE-KANAL

Der er i 2017 set 4.361 minutter på vores
YouTube-kanal. Den mest sete video er
afdelingens budget i 3B
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SOM TAK FOR DIN
HJÆLP DELTAGER DU
I LODTRÆKNINGEN
OM EN IPAD

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

Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Tlf. 70 20 76 00
Mail 3b@3b.dk
www.3b.dk
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Hverdage 9 -16
Fredage 9 -14

