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INDLEDNING
2020 har været defineret af corona-pandemien, som
stadig sætter skarpe rammer for vores hverdag. Uanset om det er vores arbejde, skolegangen for vores
børn, familiefesten eller hvordan vi omgås med andre.
Også i boligafdelingerne har corona-pandemien sat
rammen for vores dagligdag, for beboerdemokratiet og
for ejendomsdriften.
Alle har klaret det fantastisk og stor ros til dem, der
har fundet kreative løsninger på at skabe liv i afdelingerne, hjulpet sårbare naboer med indkøb, arrangeret
altan-bingo og lignende tiltag. Det er her, vi viser vores
styrke. At 3B er en boligforening og ikke blot et sted,
som ” bare” lejer boliger ud.

Corona
Da Danmark lukkede ned i marts 2020, blev beboerdemokratiet på mange måder været sat på pause.
Også selvom det lykkedes at holde repræsentantskabsmøde den 29. oktober 2020.
Afdelingsmøder er blevet aflyst i stor stil. Bestyrelsesarbejdet er langsomt flyttet over på digitale platforme.
Det digitale kan meget, men det kan ikke erstatte
at sidde i rum sammen og kigge hinanden i øjnene,
mens man behandler et svært emne med store konsekvenser. Den samhørighed og mulighed for at læse
stemningen og hinanden er mindre, når det er digitalt.
Nogle steder har beboerdemokratiet derfor oplevet at
være væk fra de beslutninger og den hverdag, man
normalt forholder sig til. Ligesom man ikke har kunnet
mødes og snakke på tværs af den enkelte afdelingsbestyrelse. Det svækker beboerdemokratiet og dermed det fundament, 3B står på.
BERETNING 2021

3B’s organisationsbestyrelse har derfor i foråret 2021
igangsat en ambitiøs genåbning af beboerdemokratiet
med fire fokuspunkter:

1. Opfordring til digitale møder
Organisationsbestyrelsen har sendt en opfordring til
alle afdelingsbestyrelser om at holde digitale møder,
så længe restriktioner og smittefare forhindrer fysiske
møder. Opfordringen indeholdt et tilbud om hjælp til at
komme i gang med eksempelvis Microsoft Teams for
at få alle med på vognen. Kundecenter 3B har også
stået til rådighed med hjælp, råd og vejledning.
2. Nyt netværksforum i driftsområderne
I april blev der holdt møder i hvert af 3B’s driftsområder. Møderne var mellem medlemmer af afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen. Formålet var
at sikre kontakten på tværs af afdelingsbestyrelserne
og mellem afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen.

3. Møder og aktiviteter på tværs af afdelinger
Der blev holdt afdelingsbestyrelsesseminar den 25.
marts, ligesom der har være fire webinarer om hovedemnerne i den kommende strategi for 3B. Alle møder
har været velbesøgte og vist en lyst til at mødes på
tværs og diskutere, også når det sker digitalt og på et
strategisk niveau. Derudover var der områdemøder i
maj måned, hvor der også var fokus på beboerdemokratiets vilkår under corona-pandemien, og hvad man
har lært og kunne tage med sig.

4. Repræsentantskabsmøde
3B’s repræsentantskabsmøde holdes den 10. juni
2021.
På mødet skal 3B’s nye strategi behandles sammen
med en række andre emner, og samtidig er mødet forhåbentlig afslutning på genåbningen af beboerdemokratiet og startskuddet til nye spændende aktiviteter
og diskussioner i 3B. Det er herfra vi får vedtaget en
stærk strategi med fire solide byggesten, der skal ud
at leve i afdelingerne.
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BEBOERDEMOKRATIETS NYE SIDER
Beboerdemokratiet er en hjørnesten i den almene
boligbevægelse. Derfor er det altid en høj prioritet for
organisationsbestyrelsen, at så mange som muligt er
med til at forme 3B – både som forening og i hverdagen i de enkelte afdelinger. For organisationsbestyrelsen er det vigtigt, at vi hører afdelingerne og ikke
handler hen over hovedet på nogle.
En pandemi, som umuliggør fysiske møder, er imidlertid ikke fordrende for en styrkelse af beboerdemokratiet – og dog. For da restriktionerne først begyndte at
rulle ind over landet, fandt vi ud af, at de traditionelle
fysiske møder måtte erstattes af noget andet. Og det
er ikke altid skidt at være tvunget til at sadle om.

Engagementet lader sig ikke isolere
Vi startede med lidt rystende hænder og nogle tekniske begynderfejl med de årlige områdemøder. Områdemøderne kunne ikke holdes fysisk i foråret, som
de plejer. De blev rykket til oktober og slået sammen
til ét fællesmøde – og lavet om til at foregå online. 3B
var det første boligselskab i KAB-fællesskabet til at
lancere et så stort online møde, og mange andre har
siden fulgt trop og søgt inspiration hos os til, hvordan
man gør det.
Organisationsbestyrelsen var sammen med medarbejdere fra kundecentret til stede på Vester Voldgade,
mens over 30 medlemmer af afdelingsbestyrelser så
med hjemme fra deres egen computer. Debatten var
livlig og god trods usikkerheden med det nye format,
og der var stor tilfredshed blandt deltagerne – samt
appetit på mere.

Fra online deltagelse til online hygge
Og mere skulle der komme. For det årlige strategiseminar for afdelingsbestyrelser kunne heller ikke gennemføres som vanligt og blev derfor flyttet fra efteråret
frem til marts.
Her dukkede det dobbelte antal op, over 60 beboerdemokrater, til et seminar, som blandt andet havde
tegner og klimaaktivist Anders Morgenthaler på pro-

Beretning_2021.indd 5

grammet. Han tegnede en typisk almen beboer med
hjælp fra deltagernes ideer. Og det lykkedes at skabe
en hyggelig og nærværende oplevelse, selvom vi igen
sad hver for sig.
Denne gang var det tydeligt, at alle deltagere var langt
mere trygge ved formatet nu, og igen lod debatten og
de gode erfaringer og betragtninger sig langt fra begrænse af det digitale format. Det blev et meget vellykket strategiseminar.

Nye metoder viser nye ansigter
Det digitale rum har ingen fysiske begrænsninger, som
et almindeligt beboerlokale har. Det fik organisationsbestyrelsen til at udnytte corona-pandemien til sin
fordel ved at invitere til beboermøder for alle beboere i
3B – uanset om man var aktiv i en bestyrelse eller ej.
Beboermøderne handlede om de fire byggesten, som
3B’s kommende strategi hviler på – mangfoldighed,
demokrati, gode hjem og grøn omstilling.
Til de møder deltog mellem 20 og 80 beboere. Flere af
dem var aktive beboerdemokrater, men der var også
mange nye ansigter iblandt. Beboere, som bor i 3B og
har en masse gode holdninger og erfaringer at bidrage
med, men som til hverdag ikke er aktive i en afdelingsbestyrelse.
På et af møderne blev der fremlagt ønske om faste
”demokrationsdage”, hvor beboere og beboerdemokrater mødes på tværs af afdelingerne og taler
beboerdemokrati. Det ønske fik stor tilslutning blandt
de øvrige deltagere. Den ide har organisationsbestyrelsen tænkt sig at arbejde videre med, og det bliver
interessant at arbejde videre med de spændende ideer
og erfaringer, som perioden med online møder har
givet. Vi håber at få flere med og nå bredere ud i 3B.
3B’s erfaringer med online møder viser med al tydelighed, at der skal mere end en pandemi til at slå beboerdemokratiet i 3B ud.
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3B OG PARALLELSAMFUND
I 2020 har det været en høj prioritet for 3B’s organisationsbestyrelse at få Hørgården af den såkaldte ”Ghettoliste”.
Hørgården kom på ghettolisten, da kriterierne blev
ændret og strammet op i forbindelse med vedtagelsen
af lovkomplekset om parallelsamfund i 2018.
Hørgården har derfor været på listen så længe, at
hvis afdelingen også var en såkaldt ”ghetto”, når listen
bliver opdateret den 1. december 2021, så ville afdelingen blive en ”hård ghetto”. Det ville betyde, at der
skulle laves en udviklingsplan, som skulle indeholde
et krav om, at der kun måtte være 40% almene familieboliger tilbage i området i 2030. Løsningerne kunne
være frasalg af lejligheder eller boligblokke, fortætning
med byggeri af private boliger, ommærkning af almindelige familieboliger til fx ældreboliger eller hel regulær nedrivning af boliger.
3B’s organisationsbestyrelse har sammen med afdelingsbestyrelsen i Hørgården, den boligsociale helhedsplan og Københavns Kommune arbejdet for at få
Hørgården af ghettolisten.
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Der er mange kriterier i spil, når man skal stemples
som en ghetto, og 3B’s organisationsbestyrelse har
sat ind i Hørgården, hvor effekten var størst.
Uddannelsesområdet er en af de ting, en afdeling bliver målt på, og derfor satte organisationsbestyrelsen

en særlig indsats i gang for at få alle beboeres uddannelser registreret korrekt. Nogle beboere havde
uddannelser fra udlandet, som ikke fremgik af de statistikker, der blev trukket på afdelingen. Registreringen
var en succes, og afdelingen kom på det område over
”målstregen”. Samtidig blev der foretaget en grundig
gennemgang af, hvem der faktisk bor i afdelingen.
Sideløbende har der været fokus på at udleje lejligheder til indflyttere, der med deres baggrund hjælper til
at få afdelingen væk fra ”ghettolisten”.
Den 1. december 2020 blev den nyeste ”Ghettoliste”
offentliggjort, og Hørgården var ikke længere på listen.
Organisationsbestyrelsens fokus er nu på at sikre, at
ingen andre 3B-afdelinger kommer i samme situation.

Målstregen rykkes
I foråret 2021 kom regeringen med et udspil om næste
skridt i arbejdet mod parallelsamfund. Ordet ghetto er
forsvundet, men konsekvenserne er stadig store, hvis
man kommer på den forkerte liste.
Der indføres her en ny kategori af boligområder, som
fremover skal kaldes ”Forebyggelsesområder”.
For at være et forebyggelsesområde, skal det almene
boligområde have mere end 1.000 beboere, mere end
30 % med ikke-vestlig baggrund, og opfylde to af følgende kriterier:
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● mere end 30 % der ikke er i arbejde eller uddannelse.
● at der bor mere end dobbelt så mange med en dom
end gennemsnittet
● mere end 60 % med kun en grunduddannelse
● at gennemsnitsindkomsten er mindre end 65 % af
den regionale gennemsnitsindkomst.
Kravene er altså sænket i forhold til den eksisterende
”ghettoliste”, når det gælder beskæftigelse, kriminalitet
og indtægt. Det er en del lettere at komme på den nye
liste over forebyggelsesområder, og de boligområder,
der lige er kommet af ”ghettolisten”, kommer tilbage på
den nye liste.
Ambitionen fra regeringens side er blandt andet, at om
ti år skal ingen (store) almene boligområder have mere
end 30% beboere med ikke-vestlig baggrund – eller
afvige så meget fra det socio-økonomiske gennemsnit
– som områderne gør i dag.
For at komme hen mod det mål vil regeringen bruge
nogle af de midler, som ligger i parallelsamfundslovgivningen i dag. Og det nye udspil skal da også ses
som en udvidelse – og revision – af den oprindelige
parallelsamfunds-lovgivning.

I forebyggelsesområderne
skal der fremover være:
● Obligatorisk fleksibel udlejning med krav om at man
skal være i beskæftigelse eller uddannelse.
● Strammere kommunale anvisningsregler, så menne-
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sker – som modtager overførselsindkomster, har en
dom eller ikke er statsborgere i EU/EØS, – IKKE kan
anvises til boligområdet
● Mulighed for nedrivning af almene familieboliger og
genhusning
Der bliver ikke stillet krav om fysiske omdannelser eller
reduktion i antallet af almene familieboliger som tidligere. Muligheden for nedrivning er noget, boligorganisation og kommune skal være enige om.
Flere af boligområderne i 3B vil komme på den nye
liste, herunder Folehaven, Hørgården og Remisevængerne.
Organisationsbestyrelsen afventer udspillets videre liv
og er klar til at iværksætte tiltag, der hvor det er nødvendigt for at beskytte 3B’s afdelinger.
I 3B anerkender vi, at der er sociale udfordringer i
nogle boligområder. Det arbejder vi med – og vi vil
arbejde endnu mere med det i de kommende år. For
os er det vigtigt at flytte kompetencer, så folk uden for
arbejdsmarkedet får en fod inden for. Så unge mennesker får en uddannelse og en god start på livet og
noget at stå op til. Det er noget af det, vi har været
dygtige til i 3B gennem vores boligsociale arbejde.
Men det boligsociale arbejde er desværre fraværende
i udspillet, hvilket vi har tænkt os at skabe opmærksomhed omkring ved en hver given lejlighed. Organisationsbestyrelsen mener til gengæld, at lister, som
stempler boligområder og flytter mennesker rundt i
landet, ikke løser de reelle problemer.
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BOLIGSOCIAL UDVIKLING OG AFVIKLING
Ikke bare corona-pandemien gjorde 2020 til et barsk
år for mange. Et flertal i folketinget stemte også for
en ny boligpakke i foråret 2020. Det betød, at der blev
skåret 100 mio. kr. af den årlige støtte fra Landsbyggefonden, som de udsatte boligområder hidtil har modtaget til boligsocialt arbejde.
Med ét slag måtte flere af de boligsociale helhedsplaner lukke eller beskæres drastisk, og mange boligsociale medarbejdere frygtede at miste deres job.
Den faglige bekymring var dog mindst lige så stor;
for hvordan ville hverdagen i de udsatte boligområder
blive påvirket af fraværet af boligsociale indsatser?
Forskning og erfaring viser nemlig, at boligsociale
indsatser som f.eks. lommepengejobs til unge, sociale
arrangementer på tværs af beboergruppen og samarbejde med kommune og SSP har ført til en markant
højere oplevet tryghed i områderne, og at kriminaliteten for småsøskende til kriminelle er faldet med 30
pct. Derfor har 3B altid været stærkt engageret i det
boligsociale arbejde og prioriteret det højt.

De mest belastede områder prioriteres
3B havde i starten af 2020 boligsociale helhedsplaner
i Valby, Sjælør/Kgs. Enghave, Kokkedal, Høje Gladsaxe og Urbanplanen. Med den nye boligpakke så alle
ud til at forsvinde helt eller at blive reduceret markant.
KAB gik ind i kampen og forsøgte blandt andet fra
central side at rejse midler til helhedsplanerne, men
udfordringen var stor og tiden knap, da de første helhedsplaner allerede udløb ved årets udgang.

BERETNING 2021
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De boligsociale helhedsplaner tegnes nemlig altid for
fire år ad gangen. Derefter skal der så igen ansøges
om midler fra Landsbyggefonden til fire år mere. Med
færre midler i Landsbyggefonden er det nu kun områderne på den såkaldte ghettoliste, som er sikret midler – for 3B’s vedkommende dermed kun Hørgården i
2020 – og de resterende områder kunne så få enten
lidt eller intet.

Helhedsp

HG.indd
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Det nye boligsociale landskab i 3B
Resultatet blev, at de boligsociale helhedsplaner i
Høje Gladsaxe fortsætter i mindre format i et samarbejde med Gladsaxe Kommune. Den er således ikke
længere administreret af 3B. Det samme gælder den
boligsociale helhedsplan i Kokkedal, som nu er lagt
sammen med helhedsplanen i Nivå og administreres
af boligforeningen VIBO.
De boligsociale helhedsplaner i Sjælør/Kgs. Enghave
og Valby er også blevet lagt sammen til den ny og
større helhedsplan ’Mit Kvarter’, som stadig administreres af 3B. En række nye samarbejdsaftaler gør, at
den boligsociale helhedsplan kan fortsætte med næsten samme bemanding som før.
Også den boligsociale helhedsplan ’Partnerskabet’
i Urbanplanen fortsætter under 3B’s administration.
Den nuværende helhedsplan udløber ved udgangen af
2021, og herefter starter en ny helhedsplan. Ud over
de nuværende afdelinger skal den også rumme Sundholms- og Holmbladskvarterne, der pt. ligger i Amagerbro Helhedsplan. Det er endnu uafklaret, hvordan
økonomi, medarbejderstab osv. kommer til at se ud i
den nye helhedsplan.

3B har ikke smidt håndklædet i ringen
3B har både udadtil i medier og indadtil blandt kolleger
og i KAB-fællesskabet udtrykt stor uenighed i beslutningen om at skære i det boligsociale arbejde. Kollegerne i de boligsociale helhedsplaner gør en mærkbar
forskel for beboerne hver dag, og det er mange års
vigtige relationer og viden, som risikerer at gå tabt, når
midlerne forsvinder.
Vi vil derfor fortsat kæmpe for at få midlerne tilbage i
Landsbyggefonden, ligesom vi indtil da vil arbejde på
nye metoder til at varetage nogle af de funktioner, som
de boligsociale medarbejdere har haft ude i områderne. Det sker blandt andet ved at indføre flere sociale
viceværter og ved at etablere tættere samarbejdsflader mellem de boligsociale ledere og driften såvel som
kundecentret.
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Store Solvænget
2300 København S

Skæve huse
2770 Kastrup

NYBYGGERI I 3B – ANSVARLIGT VOKSEVÆRK
SKÆVE HUSE
I 2018 indgik 3B kontrakt med rådgiver og entreprenør
om at bygge 34 skæve boliger inklusive tre fælleshuse
i Københavns Kommune. Boligafdelingen har navnet
’Skæve Huse’ og bliver boliger for hjemløse i København. Boligafdelingen passer godt ind i 3B’s overordnede vision om at skabe levende og mangfoldige fællesskaber.
3B har i samarbejde med socialforvaltningen i Københavns Kommune opført de 34 boliger på tre forskellige
lokationer.
Lokationerne er Oliefabriksvej på Amager med 12 boliger og Hulgårdsvej i Grøndal med 10 boliger, hvor der
fra den 1. september 2020 var indflytning for de nye
3B-beboere.
Den sidste lokation Kongelundsvej på Amager med 12
boliger får indflytning i sommeren 2021.
Byggeriet er opført som træskelethuse og er beklædt
med gran. Taget er beklædt med stålplader i en mørkegrå farve. Husene er isoleret med cellulosefiber,
som har en god evne til at transportere fugt ud af konstruktionerne. Hele byggekonceptet kaldes åndbare
konstruktioner.

Boligerne er samlet i rækkehuse
med 4-5 boliger i hver.
Hver bolig er på 30 m² med køkken, stue og sovealkove i et rum, samt et baderum. Der er en privat terrasse
og et aflåseligt skur til hver bolig.
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Fælleshuset på hver lokation har et vaskeri, som beboerne kan benytte, samt kontor til Københavns Kommunes sociale viceværter.

STORE SOLVÆNGET
Afdelingen er opført på den tidligere Solvangcentergrund i hjertet af Urbanplanen på Amager.
Store Solvænget er sammensat af fire etageboliglænger, der danner et grønt bilfrit gårdområde i en åben
karrestruktur. Store Solvænget danner et intimt og
overskueligt gårdrum, der i hjørnerne åbner sig ud
mod kvarteret, og den parallelle bilfrie gang/cykelsti til
Remiseparken.

Boligerne i Store Solvænget er opført som et
AlmenBolig+-byggekoncept.
Driften af afdelingen indgår med samme koncept som
i de tilstødende boligafdelinger i Remisevænget på
Amager.
Afdelingen består af 66 meget varierende boligtyper
og størrelser.
Boligerne er mellem 56-115 m² i 1 til 3 plan. Boligerne
har adgang fra enten terræn eller 1.sal.
Det har været vigtigt for Boligforeningen 3B at sikre et
godt og bæredygtigt byggeri. I planlægningen og arkitekturen har bæredygtighed været et fokusområde, og
boligerne lever derfor op til moderne energistandarder
efter energiramme 2020. Det betyder, at boligerne har
et meget lavt energiforbrug. Varmeudgiften til boligerne er således reduceret til et minimum.
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Egehusene
2765 Egedal

Bygningerne er produceret som præfabrikerede moduler, hvor hovedkonstruktionen i bygningen er fyrretræ
fra svenske skove. Store dele af bygningsmaterialerne
er således CO2-neutrale.
Afdelingen er præmieret i 2020 som et svanemærket
byggeri.
Den 12. og 13. november 2020 var der indflytning for
de nye 3B-beboere.

EGEHUSENE
Egehusene er den første 3B-afdeling i Egedal Kommune.

Afdelingen består af 102 familieboliger fordelt på
4 lokationer således:
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- Smørumparken, 2765 Smørum
(34 boliger + fælleshus)
- Grævlingeleddet, 3660 Stenløse
(28 boliger + fælleshus)
- Svanholmstien, 3650 Ølstykke,
(20 Boliger + fælleshus),
- Brændekær, 2765 Smørum
(20 boliger + fælleshus)
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Egedal Kommune har 100% anvisning til familieboligerne, hvor anvisningen er til borgere, som har et akut
boligbehov, herunder for flygtninge i kommunen.
Egehusene er sunde boliger med godt indeklima og
lang levetid.
De er opført med solceller på tagene og opfylder
2020-energikravene.
Boligerne er fleksible, og de mindre boliger kan slås
sammen og dermed ændres til større familieboliger,
hvis behovet opstår.
Boligerne er indrettet med hems og et mindre pulterrum over badeværelse. Boligerne varierer fra et
1-rums bolig på 29 m² til en 5-rums bolig på 90 m².
Fælleshusene indeholder et mindre vaskeri, tekøkken
og et handicaptoilet.
Indflytning vil for Smørumparken og Grævlingeleddet
ske i løbet af 2021 og for Svanholmstien og Brændekær i 2022.
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Boligforeningen 3B blev den 1. januar 2019 en del af
KAB-fællesskabet.

lene ved KAB med. Derfor bliver det også et af vores
fokusområder i 2021.

Det har selvfølgelig givet nogle administrative udfordringer at integrere så stor en boligorganisation som
3B i KAB-fællesskabet. Den konkrete integration –
onboarding, som det også bliver kaldt – blev færdig i
2020.

Et fællesskab med muskler

På mange måder fortsætter hverdagen ude i den enkelte boligafdeling som den hele tiden har gjort – og
det er også det, der er meningen.
Det går godt med at være en del KAB-fællesskabet.
Initiativer som f.eks. Vild Med Vilje, hvor mange afdelinger har meldt sig ind i kampen for øget biodiversitet
gennem vild natur på deres grønne arealer, viser styrken ved at være en del af et større fællesskab. Sådan
et initiativ ville have været svært at stable på benene,
da vi havde egen administration. Samtidig har et fælles
udbud af forsikringer, for dem i KAB-fællesskabet der
ville være med, skabt besparelser i alle 3B’s afdelinger.
Alle 3B’s afdelinger opnåede en gennemsnitlig besparelse på over de forventede 200 kroner ved at træde
ind i KAB-fællesskabet i 2019.
I organisationsbestyrelsen arbejder vi nu på at gøre 3B
i stand til for alvor at bruge de mange muligheder for
udvikling og en endnu bedre hverdag, som ligger i at
være en del af KAB-fællesskabet.
Det gør vi blandt andet ved at investere i et fælles projekt med KAB om datadrevet ledelse. Her skal vi bringe
KAB’s maskinkraft og enorme mængder data i spil, så
3B kan ledes og driftes mere effektivt til gavn for alle.
Målet er at drive en forandring i 3B baseret på tal og
data fremfor mavefornemmelser og formodninger. Det
er noget vi i organisationsbestyrelsen for alvor er gået
i gang med i 2021, og som vi alle kommer til at mærke
og høre mere til i fremtiden.
KAB-fællesskabet er en oplagt platform til at dele
viden og erfaringer, og man kan næsten sige med
sikkerhed, at hvis 3B har en udfordring, så har andre
i KAB-fællesskabet den også. Måske har de endda
fundet en løsning, som vi også kan bruge. Den styrke i
fællesskabet har vi ærlig talt ikke brugt meget tid på at
udnytte indtil videre, men det ligger os meget på sinde
i organisationsbestyrelsen, for vi vil have alle forde-
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Plads til forskellighed. Den vending har vi hørt før, når
det kommer til KAB. Men i grunden er vi i KAB-fællesskabet ikke så forskellige. For eksempel har vi endnu
ikke mødt en beboerdemokrat fra en anden boligorganisation, der ikke har beboernes huslejekroner for øje
eller er ligeglad med driftens arbejde.
Derimod har alle vores ”nye” kolleger blandt andet
gode boliger, der er til at betale, som et mål. Det er
samtidig en af de helt aktuelle kampe i hovedstadsområdet, hvor kvadratmeterpriserne er strøget i vejret de
seneste mange år og ikke ser ud til at vende tilbage til
normale tilstande – hvad end det så efterhånden er.
Den kamp kræver muskler, og det er lige netop, hvad
KAB-fællesskabet har. Vi er blevet en del af et fællesskab, der er så stort og med så mange boliger, at BL,
rådhusene i hovedstadsområdet og Christiansborg simpelthen er nødt til at lytte, når vi blander os. KAB bliver
også inviteret til at bidrage med viden og løsningsforslag af dem, der nu sidder på den politiske magt. Vi er
derfor i organisationsbestyrelsen ikke i tvivl om, at når
vi står sammen, kan vi bedre påvirke vores omgivelser
og de dagsordener, vi er fælles om.
3B har med sin tradition, værdier og størrelse en særlig
rolle at spille i KAB-fællesskabet fremover.
Allerede nu er det tydeligt, at 3B kan inspirere andre
boligorganisationer i KAB-fællesskabet, og KAB.
Eksempelvis har 3B’s arbejde med at inddrage engagerede beboere gennem opgavegrupper inspireret
KAB til at bruge denne inddragende arbejdsform, ligesom 3Bs bestyrelsesuddannelse for aktive beboerdemokratier erblevet ført videre i KAB-regi og udbredt til
alle vores nye kollegaer i KAB-fællesskabet.
3Bs strategiske satsning på socialøkonomi som et redskab til at skabe liv og beskæftigelse i boligområder har
ført til et fælles arbejde sammen med AKB København.
Det samarbejde har nu inspireret KAB til at nedsætte
en tænketank for socialøkonomi, som blandt andet skal
arbejde med at udbrede socialøkonomiske ideer og
løsninger til hele KAB-fællesskabet. Det er noget, der
kommer til at rykke i fremtiden.
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STRATEGIARBEJDE
Rejsen med 3B’s strategi blev længere end planlagt.
Den skulle have været behandlet på repræsentantskabsmødet i maj 2020, men nu bliver det i stedet i juni
2021 – mere end et år senere. Men ligesom med ost og
gode vine skader det jo ikke nødvendigvis med en længere lagringstid. Vi har haft mulighed for at genbesøge
den flere gange og finpudse hist og her, og vi mener
derfor, at vi alle kan være både tilfredse og stolte af den
strategi, vi nu sender til afstemning.

En inddragende proces
Undervejs i processen er så mange som muligt blevet
inddraget i både opgavegrupper, mindre arbejdsgrupper og her til sidst også i forskellige beboerrettede aktiviteter. I beboerdemokrater har bidraget helt ekstraordinært på vores strategiseminar tilbage i efteråret 2019.
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Vi har desuden samarbejdet med konsulentvirksomheden Bro om at samle de mange inputs til konkret indhold og til at organisere hele processen i samarbejde
med kundecentret.
Undervejs dannede der sig et billede af, at særligt fire
temaer ligger beboerdemokrater, beboere og medarbejdere i 3B på hjerte. Disse fire temaer kalder vi for
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byggesten, og det er dem, som vi foreslår, at den kommende strategi hviler på.
De fire byggesten hedder ”Vi giver plads til alle”, ”Vi forstærker beboerindflydelsen”, ”Sammen skaber vi gode
hjem” og ”Vi sætter en bæredygtig dagsorden”.

Udtryk og indhold går hånd i hånd
Bro var også inde over den visuelle del af strategien og
har udviklet et visuelt koncept, som både indeholder en
plakat og nogle grafiske virkemidler, som vi kan trække
på i hverdagen.
Plakaten er bygget op af fotografier af 3B-bygninger og
små tegnede figurer, som skal forestille at være beboere i 3B. Fotografierne kan udskiftes, og det samme kan
de små figurer, så man hele tiden kan tilpasse udtrykket til det indhold, man vil præsentere.
På den måde kan kundecenter og ejendomskontor
bruge elementer af strategien i kommunikation til beboerne, så der opstår en tydeligere fælles identitet, og så
vores beboere lettere forstår, hvordan strategien udfolder sig i praksis.
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Ønsket er helt overordnet at skabe genkendelighed
om strategiens univers, så man som beboer bliver
fortrolig med både strategiens indhold og dens visuelle
udtryk. Vi håber, at det kan give et større ejerskab
blandt beboerne.

Beboeraktiviteter op til
repræsentantskabsmødet
En anden måde, hvor vi har forsøgt at skabe ejerskab
blandt beboerne, er ved at invitere til forskellige aktiviteter op til repræsentantskabsmødet. Målet med disse
aktiviteter har været at give beboerne oplevelser med
strategiens indhold og udtryk – og give dem mulighed
for at komme med feedback.

ret til fire beboermøder – et for hver byggesten, et for
hver onsdag i april. Møderne foregik digitalt og havde
en ny oplægsholder på hver gang, som skulle sætte
en debat i gang inden for det aktuelle tema.
Beboerne blev efter oplægget delt ud i mindre grupper,
hvor de skulle debattere, hvordan man f.eks. sætter en
bæredygtig dagsorden eller skaber plads til alle i deres
afdeling.
De gode ideer og erfaringer delt på beboermøderne er
blevet samlet til en lille flyer, som husstandsomdeles til
alle beboere i 3B og desuden kan findes på hjemmesiden 3b.dk/strategi.

Alle beboere har f.eks. kunne hente en malebog på
ejendomskontoret til husstandens yngste. På den
måde har børn kunnet farvelægge tegninger fra strategien og sammen med forældre eller ældre søskende
tale om de enkelte byggesten. De lidt større børn har
i stedet kunnet optage en film på deres telefon om,
hvordan en af de fire byggesten udfolder sig i deres
afdeling.
Voksne beboere og beboerdemokrater er blevet invite-
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REGNSKAB 2020
Her er en oversigt over de vigtigste nøgletal for 3B's
økonomi 2020. Årets resultat for Boligforeningen 3B
blev et overskud på 1.581.029 kr. Der var budgetteret
med et overskud på 50.000 kr.
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 årsresultat for udgifter som boligforeningen står
for.
Det fulde regnskab med udspecificering af poster
samt forvaltningsrevision kan ses på www.3b.dk

RESULTAT - HOVEDTAL		

alle tal i tusind kr.

		
Drift
Ordinære indtægter
Ordinære udgifter
Ekstraordinære poster
Drift i alt
Renter
Resultat

Regnskab

Budget

150.962

141.718

-149.020

-141.568

-871

-250

1.071

-100

510

150

1.581

50

		

Indtægter		
Administrationsbidrag
Gebyr
Byggesagshonorarer
Afdelingernes bidrag til dispositonsfonden/arbejdskapital

59.903

56.028

481

0

3.087

780

87.491

84.910

150.962

141.718

Udgifter		
Bestyrelseshonorar

863

657

Mødeudgifter m.v.

367

1.085

Personaleudgifter

276

1.247

Forretningsførelse

56.422

49.205

1.872

2.489

955

1.255

87.491

84.910

774

720

149.020

141.568

Kontorholdsudgifter inkl. juridisk assistance
Særlige aktiviteter
Henlæggelser til dispositionsfonden/arbejdskapital
Revision
Udgifter i alt

		
Egenkapitalen
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Regnskab

Disponibel

Medlemsindskud

11.954

0

Dispositionsfond

205.690

53.799

33.145

32.198

250.789

85.997

Arbejdskapital
Egenkapital i alt
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DRIFT – HERUNDER FREMTIDENS DRIFT
I sommeren 2020 vedtog organisationsbestyrelsen
Fremtidens Drift 2.0, som skal sikre en robust, stabil og
moderne drift. Initiativerne løber over en årrække og
bygger videre på Fremtidens Drift, som blev sat i gang
i 2017. Målet er det samme som før: at sikre en effektiv
og tidssvarende drift med et højt serviceniveau.

I 2020 VAR DER FOKUS PÅ 3 OMRÅDER:
Justeringer i driftens organisering
Den 1. oktober 2020 var der 8 afdelinger, der indgik i et
nyt driftsområde og dermed fik en ny driftschef tilknyttet. Alle medarbejdere blev i løbet af efteråret ansat i
deres driftsområde frem for i afdelingen – men de er
stadig tilknyttet den samme afdeling. 3B’s beboere kan
derfor stadig regne med at møde de samme folk i deres hverdag. Formålet med justeringerne er at give en
mere ligelig fordeling af afdelinger mellem driftschefer,
at samle afdelingerne geografisk og at gøre driften
mere stabil, idet man nu kan hjælpe på tværs af afdelinger ved sygdom.

3B’s uddannelsesprogram
Her er der videreudviklet på et værktøj til at få overblik
over medarbejdernes færdigheder, ligesom der er lavet
et uddannelsesprogram for alle faggrupper. Værktøjerne bliver nu brugt i driften, og det vil løbende være
med til at sikre, at der er de rigtige færdigheder blandt
medarbejderne. Målet er at skabe en ensartet opgaveløsning i hele 3B med et højt serviceniveau.

Rammer for god service
Det er vigtigt, at afdelingsbestyrelserne og driften
løbende afstemmer forventninger til serviceniveauet
i den enkelte afdeling, og det er der nu lavet nogle
værktøjer til, nemlig ’servicerammer’. Desuden er opfølgningslisterne blevet genoptaget, så man sammen
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kan følge op på de aftaler, der laves mellem afdelingsbestyrelse og drift.
Generelt er opfølgning fortsat et væsentligt fokusområde med et potentiale for forbedring. Det drejer sig såvel
om opfølgning på aftaler mellem driften og afdelingsbestyrelserne som opfølgning på beboerservice.
iOpgaver, som driften bruger, skal sikre, at indrapporterede opgaver af den ene og anden slags ikke bliver
glemt, men at der svares rettidigt, og at opgaverne
løses eller om nødvendigt bliver rapporteret.
App'en ”Mig og Min bolig” har i corona-perioden vist
sig som et velegnet værktøj, hvor beboere digitalt kan
melde opgaver ind til ejendomskontoret i forhold til den
enkelte bolig og følge, hvordan opgaven skrider frem.
3B’s drift vil sammen med KAB arbejde for, at ”Mig og
Min bolig” bliver endnu mere tilpasset dagligdagen i
drift og indarbejdet i den daglige opgaveopfølgning for
at sikre, at opgaver bliver løst som forventet, at ingen
opgaver bliver glemt, og at beboere og afdelingsbestyrelse kan følge fremdriften. Generelt er det intentionen, at man med stort fokus på opfølgning både kan
effektivisere arbejdet og samtidig opnå større oplevet
tilfredshed i forhold til såvel afdelingsbestyrelser som
beboere.
Samtidig med de igangsatte initiativer har corona-pandemien raset og givet både beboere og drift værdifuld
erfaring med at bruge digitale platforme til indrapportering og opgaveløsning. Det arbejde og vores nye
erfaring med at bruge digitale platforme i andre sammenhænge bygger vi videre på i fremtiden.
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Boligforeningen 3B
v/KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V
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Tlf. 33 63 10 00
Mail 3b@kab-bolig.dk
www.3b.dk

Telefonisk henvendelse
Man - ons 09:00-15:30
Torsdag 10:00-18:00
Fredag 09:00-13:00

Personlig henvendelse
Man - ons 10:00-14:30
Torsdag 10:00-18:00
Fredag 10:00-12:00
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