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FRIVILLIGHED OG ENGAGEMENT
Det er helt utroligt, så meget energi de frivillige lægger i vores boligafdelinger.
Og ser vi på afdelingsbestyrelserne, så er de ikke bare fokuserede på deres egne afdelinger, men har også overskud til at møde op og give deres
mening til kende om fremtidens 3B.
I det her nummer får du et lille indblik i de mange måder, man kan engagere sig i sit boligområde – lige fra at arbejde i organisationsbestyrelsen
og afdelingsbestyrelsen til at arrangere den årlige sommerfest. Måske
det kan inspirere?
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Den frivillige og engagerede indsats er med til at skabe en god hverdag.
Det gælder fx i Høje Gladsaxe, hvor 80-årige Ulla Reitz har fået Høje
Gladsaxes ældrepris for sin indsats. Det gælder de bydelsmødre, vi har i
vores afdelinger, som hver dag er med til at bygge bro mellem dem, der
har brug for hjælp – og dem, der kan hjælpe.
Men det gælder også børnene i Hjortegården, som giver deres mening
om, hvordan vi kan indrette udendørsarealerne. Og det gælder den
beboer, som aktivt går ind og hjælper med at få et splinternyt vaskeri til at
køre optimalt.

Fotos
3B’s fotoarkiv,
med mindre andet er angivet
Tryk og produktion
Rosendahls
Oplag 12.000

Anne Glad siger i artiklen ”Høst frugten af vores fællesskab”, at vi almene
beboere som noget helt naturligt hjælper hinanden og deles om det, vi
har.

Bladet udgives af
Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V
Telefon 70 20 76 00
beboerblad@3b.dk
www.3b.dk

Det er nøjagtig sådan, jeg oplevede min barndom i et stort, broget alment
boligområde i Vendsyssel. Alle, høj som lav, hjalp hinanden i hverdagen.
Og det er sådan, jeg synes, vores boligområder skal fungere.

Næste nummer
Oktober 2015
Deadline den 1. september 2015

En stor tak skal lyde til alle jer frivillige for jeres indsats.
Rigtig god læselyst.
3B’s beboerblad – til alle,
der bor i Boligforeningen 3B
nr. 15 – maj 2015

Steffen Morild
Formand for Boligforeningen 3B
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VIL DU GØRE EN FORSKEL?
AF ANETTE HERTZ I ILLUSTRATION: ANJA BARFOD THORBEK

3B er en almen boligforening, hvor beboerne lægger rammerne for

Her er der både brug for talnørder og for

arbejdet. Øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af

dem, der har lyst til at give en hånd med,

beboere, valgt i boligafdelingerne.

når der skal være fastelavn eller sommer-

Repræsentantskabet vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen, som mødes ca. en gang om måneden om foreningens udvikling
og virke. Medlemmerne får et honorar for at arbejde i bestyrelsen.

fest.
Alle lejere, ægtefæller og børn over 18 år
kan stille op. Det kræver ikke særlig viden,

Næste gang, der er valg til organisationsbestyrelsen, er den 28. maj.

kun at man har lyst til at engagere sig i sit

I de enkelte boligafdelinger er det afdelingsbestyrelsen, der arbejder

boligområde.

for at skabe rammerne for et godt hverdagsliv og fællesskab.

Næste gang, der er valg til afdelingsbestyrelsen, er på afdelingsmødet efter
sommerferien.

HAR DU ET FORSLAG?

...SÅ KAN DU STILLE DET TIL AFDELINGSMØDET
AF PIA CRAMER I OMRÅDESEKRETÆR

A

lle beboere, som har adgang til og stemmeret på af-

• Forslag kan du med fordel sende pr. mail til dit område-

delingsmødet, har også ret til at stille forslag. Så har

kontor (omraadevest@3b.dk eller omraadeost@3b.dk)

du en idé til noget, du synes, skal laves i din afdeling, kan

senest 2 uger før afdelingsmødet. I den omdelte indkal-

du stille det som forslag på afdelingsmødet. Forslagene

delse til afdelingsmødet står, hvornår fristen for forslag

kan fx handle om:

er. En uge før afdelingsmødet bliver forslag og andet

• nye legepladsredskaber

relevant materiale omdelt til alle beboerne i afdelingen.

• nye affaldsskure
• miljøtiltag

• Forslag kan også afleveres skriftligt til den adresse, som
er oplyst i indkaldelsen.

• nye vaskemaskiner
• ændring til husorden

På afdelingsmødet får du mulighed for at fortælle, hvorfor
du mener, at din idé kan gavne afdelingen.

Beskriv dit forslag og aflever det

De beboere, der er mødt op, stemmer om forslaget – og

• Formuler forslaget, så man kan stemme ja eller nej til

er der flertal for det, bliver det vedtaget.

forslaget.
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FRIVILLIGHED – ØHH HVORFOR?
I 3B bor der massevis af frivillige. Mange af dem er beboerdemokrater, mens andre fx engagerer sig i
den årlige fastelavnsfest. Redaktionen har spurgt fem beboerdemokrater om, hvad der får dem til at
bruge kræfter på ulønnet arbejde der, hvor de bor.
AF RIKKE WESTERGAARD JENSEN

KIRSTEN JOHANNSEN, TRANEHAVEGÅRD

HVORDAN KOM DU IND I AFDELINGSBESTYRELSEN? Da jeg flyttede ind for 15 år siden, så
jeg, at man kunne komme hen til et bestyrelsesmøde en gang om måneden. Jeg gik derned, men
jeg følte mig ikke velkommen. For nylig blev jeg så suppleant, og nu er jeg fuldgyldigt medlem. Der
er dog nogle i ejendommen, der ville være bedre til det end mig, simpelthen fordi jeg har den alder,
jeg har. Frivilligt arbejde fungerer nemlig bedst, når det er både unge og gamle, som engagerer sig.

JESPER HESS NIELSEN, SEJLHUSET

HVOR MEGET TID BRUGER DU PÅ AT VÆRE FRIVILLIG I DIN AFDELINGSBESTYRELSE? Jeg
bruger ikke særligt mange timer på det. Hvis vi deler det ud på uger, så er det måske to til tre timer
om ugen. I perioder er der mere arbejde end i andre, men generelt er der primært aktivitet op til vores
bestyrelsesmøder. Det er tiden værd, for det er sjovt at være med til at lave nogle tiltag og gøre det
til et godt sted at være. Vi har også torsdagscafé, hvor beboerne kan komme ned og få en kop kaffe
eller en øl, men det er ikke bestyrelsesarbejde, det er bare fordi, vi godt kan lide at være sammen.
GITTE BROE, BLÆKHUSET

HVAD ER FRIVILLIGHED FOR DIG? Det er, når nogle mennesker gør et gratis stykke
arbejde for nogle andre samtidig med, at de har glæde af det selv. Det er noget, jeg er vokset
op med, og det betyder rigtigt meget for mig at gøre noget for andre. Hvis flere skal engagere
sig, tror jeg, man skal hanke op i dem, være rare ved dem og komme med en god stemning.

DAN ANDERSEN, REMISEVÆNGET NORD

HVORFOR ER DU FRIVILLIG? For at øge interessen for samvær og fællesskab, så vi i
afdelingen kan lære hinanden at kende på tværs af forskelligheder. Vi har mange beboere af
forskellige herkomster. Nogle vil måske spørge: ”frivillighed, øhh hvorfor?”, men hvis vi ikke er
nogen, der engagerer os, risikerer vi, at afdelingen bliver splittet, at man er sig selv nærmest
og dyrker sine egne interesser. Så får vi klikedannelser, og det er ikke særligt gavnligt.

KIRSTEN PEDERSEN, BLÆKHUSET

HVORDAN KAN 3B FÅ ENDNU FLERE TIL AT ENGAGERE SIG? Man skal finde ud af, hvad
de enkelte mennesker interesserer sig for, og hvad de gerne vil have. Det kunne være nærliggende at få en børnefamilie til at tage del i at udvikle en legeplads eller i, hvor legepladsen skal
ligge. Det er nok sværere at få pensionisterne til at deltage i at etablere en legeplads. De kunne
have nogle andre interesser, altså noget andet de kunne finde på at deltage i. Hvis der er noget,
man synes er kedeligt, så vender man sig om og går – i hvert fald mentalt.
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AF VORES

FÆLLESSKAB
AF EVA RASTÉN OG RIKKE WESTERGAARD JENSEN I FOTO SØREN MALMOSE
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Vi deler, bytter, låner og udveksler,
for det ligger i vores DNA – særligt
hos os, der bor i almene boliger.

G

læden ved at spare penge sidder dybt forankret i os. Vi

et paradigmeskift. Der kommer nu en generation,

muger ud i alt det habengut, vi har, køber brugt fremfor nyt

for hvem det at eje slet ikke er så vigtigt. Som

og bytter med hinanden på Den Blå Avis, på loppemar-

ikke kan se meningen eller har nogen glæde ved

keder osv. Det fylder meget i vores livsstil, og med det stigende

at have sin egen bil med fire dæk og noget metal,

fokus på deleøkonomi er det kun blevet lettere. Som TV-vært,

der står ude i garagen, men som derimod har

livsstils- og forbrugerekspert, Anne Glad siger med et smil: – Du

stor glæde ved at have adgang til biler i forskellig

kan også bare tænde for TV’et og se, at det hele handler om køb

størrelse. Det gælder også powertools som fx en

og salg af gammelt lort og hjemmebag.

boremaskine. Den gennemsnitlige boremaskine

– Vi er købmænd i vores DNA, vi er sælgere af Guds nåde.

bliver brugt i 12 minutter af sit liv.

Nordmænd og svenskere plejer at sige, at de lige skal tælle
end at dyrke det, der kommer op af jorden, for vi har ingen råstof-

Det giver frihed at
være lejer fremfor ejer

fer. Vi skal leve af vores kreativitet og af vores evne til at sælge.

Når vi snakker bolig, så er der rigtig mange, der

Vi sælger ikke bare bacon – vi sælger godt dansk bacon. Der er

ikke har behov for at eje, men som hellere vil

noget i denne her bytte- og deleøkonomi, der tiltaler vores kræm-

have frigivet nogle midler til at leve livet mere

mergen, fortsætter Anne Glad.

behageligt, få flere oplevelser, og som ikke er

fingrene, når de har sagt goddag til en dansker. Vi kan ikke andet

interesseret i at sidde på de der mursten og usik-

Det lød hippieagtigt for nogle år siden
Udover det menneskelige, at det lyder lækkert, at det føles rart

kerheden ved at eje fast ejendom.
- Hele grundtanken i den almene sektor stem-

og solidarisk, så er der også helt konkrete, økonomiske fordele

mer jo fuldkommen overens med fællesskab,

ved deleøkonomien, der gør, at der er sket et skred i forhold til

genbrug og deleøkonomi. Det er meget typisk, at

vores forbrug. Det går stille og roligt fremad med udviklingen af

de mennesker, der bor alment og altid som noget

fællesskaber og deleordninger, som lød lidt hippieagtige for nogle

helt naturligt, har hjulpet hinanden med fx at hente

år siden, men som nu begynder at være enormt smarte.

børn og at låne og dele ud af, hvad man har, ikke

– Når vi taler deleøkonomi, kan man bruge så fint et ord som

har så stort behov for at gøre noget ud af det. De
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gør det bare, hvorimod man andre steder i den grad sørger for

der laver mad til nogle ekstra – det giver mindre

at flashe, når man gør noget for andre, siger Anne Glad.

madspild og bedre husholdningsøkonomi – og de
ekstra kuverter bliver hentet af sultne, travle men-

Lejere kan let dele

nesker, der med glæde betaler for måltidet.

Når man bor til leje, er der masser af fordele ved at bo lige ved
hinanden – der er alle muligheder for at bytte og dele.
Der er nogle husholdninger, hvor der er god tid til at lave

Man kan også investere i at have en pulje af ting,
hvor man kan låne af hinanden. Nogle byttefællesskaber fungerer sådan, at man betaler lidt for at

mad og hvis det er svært at få husholdningsbudgettet til at

låne det, hvor andre fungerer sådan, at man skylder

hænge sammen, så er sådan noget som dinnersurfer.dk jo

lidt i banken. Men så er der også råd til en trailer,

genialt. Konceptet er helt enkelt: Her kan du gå ind til din nabo,

boremaskine eller andet. Der er tit behov for en,
som faciliterer, og som skal have en lille økonomisk
gevinst.
– Ellers så ved man godt, at den fælles boremaskine ender hjemme hos nogen, der glemmer at
aflevere tilbage, eller at den ikke er ladet op, når
den skal bruges, understreger Anne Glad.

Det var virkelig grænseoverskridende
Vi er stadig i startfasen af deleøkonomien. Der er
nogle glade pionerer, men det breder sig hele tiden
som ringe i vandet. Vi ser nye tiltag og nye digitale
platforme.

ltid
å
m
e
l
de

Der er applikationer til mobiltelefonen og din tablet
i forhold til transport som minbildinbil.dk og letsgo.
dk, som begge er delebilsordninger. Du kan dele din
bolig gennem airbnb.com, som er en platform, hvor
du over hele verden kan leje en privat bolig i stedet
for et hotelværelse. I begyndelsen var det virkelig
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er på ferie i udlandet, har du mulighed for at
komme hjem og se, hvordan folk egentlig bor?
Og får lov til at åbne køleskabet og se, hvad
der er derinde? Sådan nogle positive oplevelser ligger der også i det med at dele.

”

grænseoverskridende, men hvor tit, når du

DET ER MEGET TYPISK, AT DE MENNESKER,
DER BOR ALMENT [...] GØR DET BARE, HVORIMOD
MAN ANDRE STEDER I DEN GRAD SØRGER FOR
AT FLASHE, NÅR MAN GØR NOGET FOR ANDRE.

At bytte og dele har altid været det
mest naturlige i verden
Nogle bytte- og delenetværk er geografisk baseret (naboer) eller baseret på venskabelige
relationer. Andre netværk er baseret på tillid.
En væsentlig valuta i fremtiden vil således
være de anmeldelser, vi får fra andre brugere
om, hvor gode vi er som lånere eller lejere.
I fremtiden kommer vi derfor til at trække på
dyder som god gammeldags hæderlighed og
ordentlighed som værdifulde aktiver. Med i købet får vi fordelen ved at løfte i flok og mødet
med mennesker, som vi bytter og deler med.
– Det at bytte og dele har altid været det
mest naturlige i verden for os. Den kultur
dyrker vi hver gang, der er krisetider, hvor vi
rykker tættere sammen. Til forskel fra tidligere
gør digitaliseringen det nu bare meget nemmere at forbinde langt flere mennesker meget
hurtigt, slutter Anne Glad.

delekat
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VIL DU VIDE MERE OM DELEØKONOMI...
...så kan du fx søge mere viden her:
BOG: CLAUS SKYTTE: "SKAL VI DELE"
I SKAL VI DELE beskriver Claus Skytte konkret, hvordan man
kommer i gang med deleøkonomi og stiller også spørgsmål
som: Er deleøkonomi med til at skabe vækst, eller kommer
det modsat til at have store konsekvenser for væksten? Og
er deleøkonomi etisk korrekt? Claus Skytte er grundlægger af
den første danske deleøkonomiske virksomhed - så her kan
man læse historien om fænomenet fra 1. hånd.

ARTIKEL: FREELANCE- OG DELEØKONOMI
UDFORDRER SOLIDARITETEN, 18. MARTS 2015,
INFORMATION
En mere kritisk tilgang til deleøkonomi finder man i
denne artikel, hvor vinklen er deleøkonomi og
arbejdsrettigheder. Information har mødt to danskere,
der opererer i den freelancebaserede økonomi.
www.information.dk/527612

WWW: CROWDWISE
-er en blog om deleøkonomi
og kollaborative fællesskaber.
Siden bliver løbende opdateret
med nyheder, begivenheder og
tanker om deleøkonomi.
www.crowdwise.dk

ANNE GLAD:
Anne Glad (f. 1972), vokset op i Odense
tæt på det almene boligområde Vollsmose, er cand.mag. i nordisk og filmvidenskab.

j
deletø

I stedet for litteraturforsker blev Anne
Glad tekstforfatter i reklamebranchen,
der gav indblik i danskernes forbrugs- og
livsstilsvaner og øje for nye tendenser.
Sin viden har hun brugt som ekspert og
vært i flere tv-programmer.
I 2012 blev Anne Glad strategisk direktør
i reklamebureauet Envision.
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OM ÆLDREPRISEN
Hvert år giver Gladsaxe
Kommune Ældreprisen til en
person, som gør en forskel
og yder en ekstraordinær
indsats for kommunens ældre.
Kandidater skal være indstillet
af minimum fem borgere, og
vinderen modtager udover et
diplom, en buket blomster og
en pengegave på 10.000 kr.

Prisbelønnet frivillighed
Bare fordi man er pensioneret, behøver man ikke at lægge arbejdshandskerne på hylden. Det er Ulla
Reitz fra Høje Gladsaxe et levende bevis på. Hun har dedikeret sin alderdom til at hjælpe andre ældre i
lokalområdet. Derfor har hun vundet Ældreprisen 2014.
AF NANNA VOSS I FOTO KAJ BONNE

K

alenderen er aldrig tom, når 80-årige Ulla Reitz står

Fortsætter i samme ånd

op til en ny dag. Hun er formand for Aktivitetskred-

Ullas ihærdige engagement er da heller ikke gået ubemærket

sen, som er en social forening i Høje Gladsaxe.

hen. I december 2014 fik hun årets Ældrepris. Ceremonien

Her er hun blandt andet ansvarlig for en række sociale

blev holdt på Gladsaxe Kommunes Rådhus, hvor borgmester

aktiviteter, såsom strikkeklub, malerhold, banko og mad-

Karin Søjberg Holst blandt andet roste Ulla for hendes vilje til

klub om søndagen. Trods en travl hverdag nyder Ulla sin

altid at hjælpe andre. Overrækkelsen kom som en stor over-

daglige gang i foreningen og den glæde, hun får igen ved

raskelse for Ulla.

at arbejde som frivillig.

– Det første, som løb igennem hovedet på mig, var tavs-

– Jeg har tidligere arbejdet på kontor, og derfor ligger

hed. Jeg troede, jeg blot skulle på kommunen for at holde et

det administrative arbejde mig meget nært. Jeg er glad

rutinemøde, men da jeg så min datter og venner, vidste jeg,

for at kunne trække på de kompetencer, jeg har fået på

at noget var i gære. Jeg blev både overvældet og rørt over

arbejdsmarkedet og bruge dem til at skabe glæde og

opmærksomheden, forklarer Ulla og slutter:

socialt samvær for mine medmennesker i lokalområdet,
siger Ulla og fortsætter.
– Mange ældre sidder hjemme og oplever ikke nok
socialt samvær med andre mennesker. Især lørdage og

– Jeg er stolt over at modtage Ældreprisen, og det er en
klar anerkendelse af, at jeg bruger min tid fornuftigt. Prisen
har dog ikke betydning for mit arbejde fremadrettet, da jeg
planlægger at fortsætte i samme ånd.

søndage kan være ensomme, da ældre ikke kan blive
ved med at gå i byen og bruge penge. Derfor har jeg i
fællesskab med andre frivillige kollegaer stiftet forskellige
aktiviteter med det formål at tilbyde de ældre og andre
interesserede i Høje Gladsaxe forskellige muligheder for
at mødes og dele hobbier.

LÆSE
MER

GLADSAXEBLADET VAR MED VED PRISOVERRÆKKELSEN, HER ER LINK TIL ARTIKLERNE:
www.gladsaxebladet.dk/node/3520
www.gladsaxebladet.dk/node/3523
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DET ER DET HELE
VÆRD, FOR JEG
FØLER MIG GODT
TILPAS, EFTER JEG
HAR HJULPET NOGEN.

Nogle af de beboere, der har valgt at
bruge en del af deres fritid på at engagere sig, er bydelsmødrene. Deres
frivillige arbejde består i at inspirere
og støtte andre kvinder og i at vise
dem deres muligheder, rettigheder
og pligter, så de kan blive aktive og
engagerede beboere i deres lokalsamfund.
FATMA GEYIK, BYDELSMOR SYDHAVNEN
35 ÅR, HAR EN 13-ÅRIG SØN.
Jeg har valgt at blev bydelsmor, fordi jeg
gerne vil hjælpe mennesker, som har brug
for hjælp. Jeg ser mig selv som en stærk
kvinde.
Som bydelsmor besøger jeg kvinder, som
har brug for hjælp. Fx med at læse breve.
Jeg giver også råd og hjælper med kontakt til
andre, hvis jeg ikke selv kan hjælpe.
Uddannelsen til bydelsmor tager cirka 3
måneder. Det er en gang om ugen. Den går
ud på sundhed, kommune, jobcenter, rettigheder, skilsmisse, konflikter med familie
og unge, opdragelse osv. Den er det hele
værd, for jeg føler mig godt tilpas, efter jeg
har hjulpet nogen. Det er en dejlig følelse,
og nu kender jeg flere mennesker og mange
bydelsmødre.

Bydelsmødre arbejder for at vise, at
mangfoldighed er en styrke for et boligområde. Det er forskelligt, hvem der
koordinerer bydelsmødrenes arbejde,
men ofte indgår de i kommunernes og
boligorganisationernes boligsociale
arbejde. På landsplan er der uddannet
cirka 500 bydelsmødre. Fælles for alle
bydelsmødrene er, at de er forankret i
Bydelsmødrenes Landsorganisation. Det
er en privat organisation, som er etableret under non-profit organisationen
Center for Socialt Ansvar.
Kilde: bydelsmor.dk

3B'S BYDELS

MØDRE
AF RIKKE WESTERGAARD JENSEN, NARMIN AMER GHANNAM, AMINA SHAKIR OG FATMA GEYIK I FOTO: JESPER BLÆSILD
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LIDT AF MIN TID
GØR EN STOR
FORSKEL FOR
ANDRE.

AMINA SHAKIR,
BYDELSMOR, SANGERGÅRDEN
24 ÅR, MOR TIL EN SØN PÅ 2 ÅR,
LÆSER HGV OG BLIVER STUDENT
TIL SOMMER.
Jeg blev bydelsmor for at få masser af
værktøjer til det, jeg gør i forvejen. Jeg
møder mange kvinder, der har brug for
hjælp til et eller andet, og man siger
ikke nej, når man ved, at man kan. Det
kan være hvad som helst. Som bydelsmor hjælper jeg den pågældende til
at få hjælp. Jeg henviser hende/ham
til det rette sted. I gruppen af bydelsmødre kalder vi det ”at bygge bro
mellem dem, der har brug for hjælp og
dem, der kan hjælpe”. Og hvis jeg ikke
ved hvordan, så diskuterer jeg det med
de andre bydelsmødre på månedsmøderne. Vi har tavshedspligt, så vi siger
hverken navne eller adresser.
Min uddannelse som bydelsmor begyndte i september sidste år. Vi blev
undervist 14 gange og fik et diplom på
rådhuset i december.
Det er fantastisk at være bydelsmor.
Man får konstant viden om den danske
kultur, systemet, børneopdragelse og
meget mere. Jeg føler mig som en
bedre person, når jeg hører på andres
problemer og sætter mig ind i deres
situation, for jeg ved, at lidt af min tid
gør en stor forskel hos andre. Til gengæld får jeg masser af livserfaringer
fra dem.

14 | 3B’S BEBOERBLAD | MAJ 2015

”

VI GRINER, VI GRÆDER, VI HJÆLPER
HINANDEN, VI BYTTER ERFARINGER.
NARMIN AMER GHANNAM,
BYDELSMOR EGEDALSVÆNGE
26 ÅR, MOR TIL 2 BØRN, KONTORELEV I FØDEVAREMINISTERIET.
Da jeg tilbage i juni 2011 mistede min
mand, var der ingen bydelsmødre.
Jeg ville ønske, at jeg havde haft en
bydelsmor, som kunne hjælpe mig
igennem min sorg. Jeg havde familien
og nærmeste venner, som støttede mig
utroligt meget, men nogle gange har
man brug for at snakke med en person
uden for sin egen omgangskreds.
Det hele startede med, at jeg var til
kvindeaften, hvor projektet bydelsmødre blev lagt frem og beskrevet, og
selvfølgelig tog jeg chancen derfra og
meldte mig til. Som bydelsmor vil jeg
hjælpe kvinderne med at skyde genvej,
så de kan komme hurtigere i gang med
livet. Og så er det sjovt og skønt at
mødes med alle kvinderne. Vi griner, vi
græder, vi hjælper hinanden, vi bytter
erfaringer. Det giver mig stor glæde at
hjælpe andre. Det gør mig stærk. Og
jeg får meget ny viden. Selvom jeg er
født og opvokset i Danmark, lærer jeg
hele tiden nye ting som bydelsmor.

VIL DU VIDE MERE…
…om, hvad 3B’s bydelsmødre laver og
hvordan du selv bliver bydelsmor?
Så kontakt en af de tre afdelinger, der
har bydelsmødre.
www.sammenomsydhavnen.dk
www.kokkedalpaavej.dk
www.beboerprojektpuls.dk
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Glade beboere
i Sundholm Syd

Torsdag den 26. marts og fredag den 27.
marts flyttede helt nye beboere ind i den
spritnye boligafdeling Sundholm Syd. Vi
har talt med et par af indflytterne.
AF JAKOB ØSTERGÅRD NØHR I FOTO: JESPER BLÆSILD

HVAD SYNES I OM JERES NYE HJEM ?
– Vi er rigtig glade for det. Der er en fin planløsning, og hele konceptet med AlmenBolig+ er
rigtig godt. Her er beboerne selv ansvarlige for
det hele, og det gør, at man er tvunget til at have
relationer til de andre beboere og lære dem at
kende – det giver et stærkere tilhørsforhold. Det
er fedt, siger Peter Rasmussen og fortsætter:
– Lejligheden er lækker og lys og her er en eller
anden aura. Vi føler, vi kommer til at blive glade
for at bo her, og vi regner ikke med at flytte herfra
lige med det samme. Lejligheden har egen indgang, og det føles som et lille rækkehus – selv
om det er leje, så føles det som ens eget.

HVAD SYNES I OM JERES NYE HJEM?
– Vi synes, det er fint og lidt anderledes, end vi er
vant til med store glasfacader fra gulv til loft. Men
vi er glade for at bo så tæt, for så får man talt
med de andre beboere – der er den der nybyggerånd. Det er hyggeligt, og vi har ikke noget
imod at bo tæt og komme hinanden ved.
– Vi har også opbygget en god facebookgruppe
for afdelingen. Der hjælper man hinanden og
svarer på spørgsmål. Vi deles også om tingene
og prøver at genbruge. En gang var der et spisebord til overs et sted, og fem minutter senere
var det afsat på facebookgruppen. Der var også
nogle, der skulle af med et skuffeskab i køkkenet for at få plads et stort køleskab – det ville vi
gerne have i stedet for et almindeligt skab, så vi
fik byttet der. Det sker alt sammen på facebook
afslutter Mette Koch Andersen.
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BØRN UDVIKLER
HJORTEGÅRDEN
AF NANNA VOSS I FOTO: NANNA VOSS

H

jortegården er i rivende

med trampoliner og abetårn, grill-

– Jeg er også imponeret over det gode

udvikling og en renovering

hus, belysning, flere farver og bedre

samarbejde mellem Kildegårdskolen og den

af afdelingen er allerede på

faciliteter, hvor børn og forældre kan

boligsociale indsats. Vi har nu nogle konkrete

dyrke samværet.

idéer, som vi kan bygge videre på, sluttede

tegnebrættet. Det er dog ikke kun de
voksne, som får lov at sætte deres

Iris Gausbo.

præg på fremtidens Hjortegården.

Computerspil til hjælps

Som led i et tre-ugers projektforløb

Arrangementet var en kulmination

Begejstrerede elever

har 6. klasserne på Kildegårdskolen i

af et tre-ugers projektforløb, hvor

– Selvom det har været hårdt arbejde, har

Herlev fundet på kreative løsninger til,

eleverne har designet boligområ-

det været både sjovt og spændende, sagde

hvordan man kan udnytte afdelingens

der i computerspillet Minecraft, fået

Louise og Thilde fra 6.E og Jasmin fra 6.B

udendørsarealer bedre.

besøg af Dansk Arkitektur Center og

enstemmigt. De var især glade for at bruge

udarbejdet konkrete løsningsforslag

hænderne til at bygge konkrete eksempler på

Børn på den røde løber

til aktuelle problemstillinger i Hjorte-

forbedringer i deres nærområde.

Den røde løber var rullet ud 26. marts,

gården.

da eleverne i 6. klasse på Kildegård-

– Jeg er meget imponeret. Ele-

– Man kan godt være en smule genert i
starten, når man ikke kender de andre i grup-

skolen præsenterede deres idéer til

verne har lavet nogle fantastiske

pen. Det gik dog hurtigt over, og forløbet har

fremtidens udvikling i Hjortegården.

forslag baseret på værdierne tryghed

været helt igennem fedt, sagde Liam fra 6.D.

Blandt publikum var bl.a. lærere,

og fællesskab. Projektets formål er

Han blev bakket op af Yafet, Martin og Lukas

repræsentanter fra afdelingsbestyrel-

netop at give områdets børn medejer-

fra samme klasse, som alle var enige om, at

sen, den boligsociale indsats og 3B.

skab. Det har de virkelig levet op til,

især brugen af Minecraft har været rigtig sjov.

Alle lod de sig inspirere af elevernes

sagde afdelingsbestyrelsens formand

kreative forslag, fx nye legepladser

Iris Gausbo.

Herlev Bladet kiggede også forbi. Det
blev til en fin artikel, som udkom den
31. marts. Artiklen kan læses her:
www.e-pages.dk/herlevbladet/419/11”
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BLAND JER
OG GØR
NOGET

Defekte vaskemaskiner i fællesvaskeriet på Händelsvej og Grønrisvej
voldte beboerne kolossale problemer.
I stedet for blot at brokke sig, satte
en beboer fra Händelsvej sig for at
hjælpe med at løse problemerne.

AF RIKKE WESTERGAARD JENSEN I FOTO: JESPER BLÆSILD

D

et skulle have været så godt, da vaskemaskinerne i vaskeriet
i Händelsvej blev udskiftet i 2013. Men i stedet for nyvasket
tøj og glade miner blev resultatet hober af uvasket tøj, kaos

og utilfredshed blandt beboerne.
– Det var frygteligt. En dag stod jeg med seks maskiner vasketøj, fordi jeg ikke havde kunnet vaske i umindeligheder. Jeg var
rødglødende over igen at skulle slæbe det snavsede tøj hjem, fordi
maskinerne ikke virkede, fortæller
Linda Dahl.
Linda Dahl flyttede ind i Händelsvej i 1980, og gennem alle årene
har hun vasket tøj i det store fællesvaskeri.
– I begyndelsen vaskede vi
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i en stor gruekedel, og i modsætning til de
her moderne maskiner virkede den hver
gang, fortæller Linda Dahl, mens hun klapper let på låget af en af de nye vaskemaskiner.
Utilfredsheden tog til
Utilfredsheden med de nye vaskemaskiner steg, og snakken i det ellers hyggelige
vaskeri gik fra hyggelige samtaler over en
maskinvask til højlydt brok og sure miner.
– Stemningen hernede var til sidst virkelig
dårlig, og det kulminerede på et afdelingsmøde, hvor vi, der bruger vaskeriet, for alvor
brokkede os, forklarer Linda Dahl
Med til mødet var driftschef Frank Nielsen.
Han og det øvrige driftspersonale havde
kæmpet hårdt for at løse problemerne, men
i sidste ende var det op til leverandøren at
få maskinerne til at virke efter beboernes
ønsker.
– Jeg kunne godt forstå beboernes reaktion, men vi havde jo forsøgt næsten alt, så
i stedet for at prøve at løse problemerne,
som vi hidtil havde gjort uden held, bad jeg
beboerne om at hjælpe os med at forklare
leverandøren, hvad problemerne bestod i,
fortæller Frank Nielsen.
– 3B vil gerne lytte
Efter lidt overvejelse meldte Linda Dahl sig
til at hjælpe med at løse problemerne med
de defekte vaskemaskiner. Hun kortlagde
beboernes frustrationer, lavede en liste
over de af vaskemaskinernes funktioner,
der ikke virkede, talte i telefon og deltog i
et møde med driften og leverandøren. Til
sidst gav hendes arbejde pote, hun og 3B’s
medarbejdere fik råbt leverandøren op, så
maskinerne i dag er indstillet korrekt, og
tonen og stemningen i fællesvaskeriet igen
er hyggelig.
– Alt i alt har det været en god oplevelse,
for det viser, at det hjælper at bruge sin
indflydelse og at investere noget i det sted,
du bor, fortæller Linda Dahl.
Hun bukker sig ned for at fylde den sidste
af de store industrimaskiner med tøj, idet
hun siger ud i lokalet:
– Blandt jer – stå sammen og råb op, for
3B vil gerne lytte.
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Varmemesterpraktik

Kundeservicepraktik

– HAN ER LÆRENEM
AF RIKKE WESTERGAARD JENSEN I FOTO: RIKKE WESTERGAARD JENSEN

3B’s nye direktør har været i
praktik hos forskellige medarbejdere og afdelinger, blandt andet
i Folehaven, hvor han fik ros med
på vejen fra en af 3B’s garvede
varmemestre.

D

Fælles ansvar på hver sin måde
Wayne har fart på, og Morten følger trop uden at kny. Han
renser tørretumblere, skruer på haner og kravler på loftsrum
for at sikre, at vand- og varmetilførsel er i orden.
– Du er lærenem, siger Wayne til sin direktør.
Morten smiler lidt og kigger ned på værktøjet i sin hånd.
De to mænd går videre i tavshed. Hver på sin måde består

et prikker i fingrene. Kuldeindekset

deres job i at sørge for, at 3B’s boliger fungerer og for, at

er nede omkring de ti minusgrader,

udearealerne danner en god og tryg ramme for beboerne.

og vintersolen har tilsyneladende

sovet over sig. Det har 3B’s direktør, Mor-

– Jeg misunder dig, at der er så meget frisk luft i dit
arbejde, siger Morten.

ten Boje, ikke. Han skulle møde i Foleha-

– Det kan jeg godt forstå, smiler Wayne. Det ville jeg

ven klokken 6.30, og allerede to minutter

også gøre, hvis jeg var dig. Eller, nu ved jeg faktisk ikke

over er han og hans læremester Wayne

helt, hvad du præcist laver, undskylder Wayne.

Gausting i gang med dagens første gøremål.

– Jeg går til mange møder, fortæller Morten.
– Jeg går 10-15 kilo-

Morten har været direktør i 3B siden

meter om dagen herude,

november 2014. Wayne er varmemester i

smiler Wayne og slår ud

Folehaven. Hver morgen gør han Foleha-

med armene mod Fole-

vens store fællesvaskeri klar til de kilovis

havens grønne områder

af tøj, som skal igennem vaskemaskiner,

og næsten 1.000 boliger

tørretumblere og ruller.

Morten Boje har også

Normalt møder Morten klokken ni.

været i praktik i 3B's

– Jeg er ikke morgenmenneske, men

kundeservice-afdeling

i dag er jeg frisk, for jeg er lige kommet

og i Egedalsvænge.

hjem fra vinterferie i Georgien, og tidsfor-

Han vil fremover tage i

skellen gør, at det føles, som om klokken

praktik en gang om året.

er omkring 9.30, griner Morten.
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Driftssekretærpraktik

VARMEMESTRE
PÅ SKOLEBÆNKEN

GAVNER DRIFTEN
AF NANNA VOSS I FOTO: NANNA VOSS
AF NANNA VOSS I FOTO: NANNA VOSS

”Suveræn undervisningsform” og
”godt samarbejde” – 3B's varmemesteruddannelse får fine anmeldelser.
– Vi har netop færdiggjort 1. modul,

de andre varmemestre fra 3B. Selvom

løse konkrete opgaver i afdelingen. Det

vi er forskellige, så har vi haft et helt

er en teknik, jeg blandt andet har lært på

suverænt bånd fra kursets start. Alders-

kurset, siger Arne.

intervallet er fra 25 til 62, men vi løfter i

Varmemestrene skal til sidste eksa-

samlet flok, og vi kan alle lære noget af

men i maj, og til juli afslutter de hele

hinanden, fortæller Arne Rywarll.

forløbet med en reception.

hvor vi har lært om ledelse og kom-

– Jeg synes samlet set, at jeg har

munikation. I øjeblikket er vi i gang med

Uddannelsen kommer alle til gavn

fået en masse nye input, og vi er blevet

2. modul, som handler om coaching og

Det er ikke kun varmemestrene selv,

meget bedre klædt på til at håndtere

arbejdsmiljø. Forløbet er helt igennem

som får gavn af kurset. Når Arne

dagligdagens udfordringer. Vi har blandt

fantastisk, og det er en suveræn under-

Rywarll møder på arbejde dagen efter

andet lært at håndtere konflikter, at

visningsform. Jeg har aldrig været særlig

en kursusdag, mødes han med både

samarbejde på tværs af forskelligheder,

god til at sidde stille på skolebænken, så

ejendomsfunktionærer og administrative

motivere medarbejdere og meget mere.

kurset er godt for mig, for vi kombinerer

medarbejdere i Hjortegården, hvor han

Og selvom jeg efterhånden har nået en

hele tiden teori med praktisk arbejde, og

fortæller, hvad han har lært på kurset.

vis alder, er det aldrig for sent at lære

lærerne inddrager alle i undervisningen,

- Jeg synes, det er vigtigt, at alle med-

noget nyt. Jeg håber derfor, at jeg og

siger Arne Rywarll, der er administrativ

arbejdere får glæde af den viden, jeg får.

mine kollegaer fortsat vil få mulighed for

varmemester i Hjortegården.

Når jeg fortæller, hvad jeg har lært, kan

løbende at forbedre os og derigennem

jeg mærke, at de er meget interessere-

medvirke til at skabe bedre driftsresulta-

Alle kan lære af hinanden

de. Jeg prøver også at motivere dem til

ter, fortæller Arne, inden han iler videre

– Det er også sjovt at samarbejde med

at komme med forslag til, hvordan vi kan

til næste opgave.
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Når det

bliver let

at gøre ret

AF RIKKE WESTERGAARD JENSEN I FOTO: JESPER BLÆSILD

To store monstrummer af metal har givet
driftspersonalet i Remisevænget Øst tid til
at løse flere opgaver.

P

å afstand ser de ikke ud af me-

og gammelt skrammel. Men for ansatte

get. De ligner det, de er: Store

og beboere er kasserne det bedste,

metalkasser med lufthuller i siden

der længe er sket i Remisevænget Øst.

og kig til himlen. Bevæger man sig tæt-

nalet tid til at lave nogle af de ting, de

hurtigt, at de heller ikke herfra tager sig

ellers ikke når, og det er godt for afde-

synderligt prangende ud. Metalkasserne

lingen, fortæller driftschef Kim Lund.

gemmer på kasserede møbler, værktøj
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– De her kasser har givet driftsperso-

tere på og helt ind i kasserne, ser man

og videre over i containere. Der var
engang, hvor en familie skulle tømme
et dødsbo på tre værelser. Storskraldet
fyldte to til tre cykelrum og vejede 1,2
tons, fortæller ejendomsfunktionær
Kjeld Rieneck.

Giver tid til andre opgaver
Miljøskurene har betydet, at brandfaren i opgangene er mindsket, og at
driftspersonalet er gået fra at bruge 20
procent af deres arbejdstid på at bære
og sortere storskrald til nu kun at bruge
10 procent. Driftschef Kim Lund mener,
det er realistisk at komme helt ned
på fem procent, men det forudsætter,
at beboerne bliver endnu bedre til at
sortere, rydde op og låse skuret efter
sig. Preben Olsen, der er medlem af
afdelingsbestyrelsen er enig.
– Beboerne er allerede gode til at
sortere og rydde op efter sig, når de
har hentet eller afleveret noget her
i skuret, men hvis de bliver endnu
bedre, får personalet endnu mere tid til
at tjekke, om fx døre og lys i opgangene virker og til at feje ved indgangspartierne, forklarer Preben Olsen.
Miljøskurerne rummer også genbrugsartikler, så da de blev sat op,
kunne driftspersonalet fjerne tre
storskraldscontainere og 42 mindre
containere fra afdelingens områder.
De to miljøskure blev sat op i 2014
og har kostet 200.000 kroner stykket.
Det sidste miljøskur bliver sat op på
Hjulmagerstien i 2015.

Skulle tømme 56 opgange
Inden Remisevænget Øst købte kasserne, de såkaldte
miljøskure, kunne beboerne sætte deres storskrald i cykelrummene, og med 56 stk. betød det, at driftspersonalet
brugte op til en femtedel af deres arbejdstid på at sortere
og flytte rundt på beboernes storskrald.
- Det var meget tungt og besværligt arbejde. Vi var nødt
til at læsse tingene fra cykelrummene over i trillebøre
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Medlemmer fra alle bestyrelser hyggede
sig efter rundvisning i afdelingerne

SÅ’ DER SAMDRIFT
Fem af 3B’s afdelinger i Herlev er begyndt at samarbejde om driften, og
det har givet bedre service for flere afdelinger.
AF RIKKE WESTERGAARD JENSEN I MARIANNE VIBEKE MØLLER

F

ørste januar 2015 begyndte

var omsonst at stritte imod, fortæller Birte

medarbejderne i Herlevgårdsvej,

Rasmussen, der er medlem af afdelingsbe-

Herlev Torv, Herlev Skole, Vester-

styrelsen i Vestergården 1.

gården 1 og Vestergården 3 at sam-

arbejde om driften i de fem afdelinger.

Alt går godt indtil videre

Afdelingerne består som hidtil af indivi-

Birte Rasmussens bekymring for medarbej-

duelle afdelingsbestyrelser og budgetter,

derne er indtil videre gjort til skamme, og

men på driftsområdet har de slået sig

serviceniveauet er steget i flere afdelinger,

sammen under navnet Herlev Midt.

siden aftalen trådte i kraft.

– Det er gået overraskende godt indtil

– En afdeling har oplevet, at responstiden

videre. Vi får hurtige tilbagemeldinger.

er blevet kortere, en anden har oplevet, at

Vi blev lovet, at det ikke blev dyrere, og

snerydningen er blevet bedre. Der har så

muligvis billigere, så det bliver spæn-

været et område, hvor der ikke blev tømt

dende at se til næste år, når vi gør alle

skrald, men det tror vi skyldes, at personalet

omkostninger op fortæller Marianne

ikke var kendt i den afdeling, for det er vist

Vibeke Møller, der er formand i Vester-

kun sket en gang, fortæller Birte Rasmussen.

gården 3.

Marianne Vibeke Møller, fra Vestergården
3 er enig i, at samdriften foreløbigt går godt.

Var bekymrede for medarbejderne

Processen op til, at samdriftsaftalen var på

Det er første gang i 3B’s historie, at

plads, mener hun dog, at 3B med fordel kan

afdelingsbestyrelser har vedtaget den

lære en del af. Hun fastholder nemlig, at

form for aftale om samdrift. Det var da

man bør have langt mere personlig dialog og

heller ikke uden tøven, de fem afde-

skrive det ned, man bliver enige om.

lingsbestyrelser tog imod forslaget. De

–Vi havde mange skriverier omkring selve

var bange for, at en samdriftsaftale ville

samdriftsaftalen. I Vestergården 3 var vi for

skræmme medarbejderne væk.

eksempel ikke tilfredse med stemmevægtnin-

– Vi var egentlig imod at gå ind i et

gen i samarbejdsudvalget, men vi accepte-

samdriftsprojekt. Vi havde det godt, vi

rede, så vi ikke var årsag til, at det hele faldt

havde gode medarbejdere, men vi reg-

på gulvet, uddyber Marianne Vibeke Møller.

nede med, at der ville komme samdrift
uanset hvad, så til sidst syntes vi, det
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Vestergården 1 stemte i første omgang nej
til at gå i samdrift. Her mener Birte Rasmus-

FÆLLES MASKINPARK
De maskiner, som afdelingerne havde inden samdrift,
er nu tilgængelige for alle
afdelingerne.
– Vestergården 1 har den
største maskinpark. Her
er det én medarbejder, der
betjener de store maskiner.
Når der fx skal fjernes store
mængder visne blade, vil han
bruge traktoren med feje-/
suganlæg i de andre afdelinger, så de slipper for at
gøre det manuelt, fortæller
varmemester Gert Christiansen, der står i spidsen for
den daglige planlægning af
arbejdet i Herlev Midt.
Maskinerne står i de afdelinger, der oprindeligt købte
dem, men nu er afdelingerne
fælles om at dække udgifter
til brændstof og vedligehold.

sen, at det netop var mailkorrespondancerne med Områdekontoret, der
gjorde, at afdelingen i sidste ende
alligevel valgte at stemme ja.
– Det er forløbet, hvor vi nåede frem
til en acceptabel kontrakt, der gjorde,
at vi i dag kan sige, at vi ser ret positivt
på samdriften i vores afdeling, fortæller
Birte Rasmussen.

AFTALEN FOR HERLEV MIDT
Rent praktisk betaler afdelingerne alle udgifterne til samdrift. Det vil sige til vedligehold af maskinparken etc. Afdelingerne betaler efter princippet om fordelingsnøgle. Det
vil sige, at Vestergården 1, der er langt den største af de fem afdelinger, betaler mest.
Rent politisk fungerer samdriften ved, at to repræsentanter fra hver afdeling mødes
i et samarbejdsudvalg cirka fire gange om året for at udveksle erfaringer m.m. Fx har
samarbejdsudvalget inviteret alle bestyrelser i samdriften til en rundvisning i alle afdelinger. – Vi sluttede rundvisningen af på en kold dag søndag den 22. marts med kaffe
og kage i Vestergården 3. En kold, men vellykket dag fortæller, Marianne Vibeke Møller.

UDBUD GIVER OVERSKUD
Sidste år sparede 3B’s afdelinger i alt to millioner kroner på at sende rengøring og
andre serviceopgaver i udbud, og det øger interessen for udbud.
AF RIKKE WESTERGAARD JENSEN

I

2014 gennemførte 3B’s indkøbsafdeling udbud for 10

Udbud på ordentlige vilkår

afdelinger i 3B. I alt sparer det de ti afdelinger to millioner

Selvom afdelingsbestyrelsen i Toftegård kendte til de potentielt

kroner om året i den periode, kontrakterne løber.

store besparelser, krævede det nøje overvejelse, før de lod

– Vi ser en stigende interesse for at sende opgaver i

indkøbsafdelingen lave udbuddet.

udbud, og der er da også virkelig mange penge at spare,
fortæller Anne Ambrosius Løvgren, der er indkøbschef i 3B.

– Vi var kun interesserede i kloge besparelser. Det vil sige,
at besparelserne skulle ske på ordentlige vilkår. Vi er socialt
bevidste, og det er vigtigt for os, at de virksomheder, som vi

Også penge at spare på flytteboliger
Det er primært rengøring, afdelingerne vil have sendt
i udbud. Her er der i gennemsnit 25 procent at spare i
forhold til tidligere rengøringsaftaler.
Som de første var afdelingerne Toftegård og Toftegård Tag

laver aftaler med, behandler deres medarbejdere ordentligt,
betaler skat osv., fortæller Martin Niels Baden.
Langt de fleste afdelinger lægger ligesom Toftegård vægt på,
at de bløde værdier er repræsenteret i udbudsmaterialet.
– Afdelingerne går meget op i, at udbudsmaterialet stiller

dem, som gik skridtet videre og sendte istandsættelse af

krav om overenskomst, miljørigtige materialer osv., og det er

flytteboliger i udbud.

intet problem at skrive den slags ind i materialet, så det bliver

– Vi forsøger hele tiden at holde huslejen i Toftegård

juridisk holdbart, fortæller Anne Ambrosius Løvgreen.

på et fornuftigt niveau, og det har udbuddet hjulpet med
til. Derfor vil jeg klart anbefale, at andre afdelinger gør
det samme, for der er immervæk mange penge at spare,
fortæller Martin Niels Baden, der er formand i Toftegård.
Ifølge indkøbschefen er det både afdelingerne og bebo-

UDBUD – AFDELINGEN BESTEMMER VILKÅRENE
En medarbejder fra indkøbsafdelingen kommer gerne ud
og fortæller om mulighederne for udbud.

erne, der flytter, som sparer penge, når flytteboligerne skal
sættes i stand.
– Ved normal istandsættelse er det afdelingen, der
betaler, men er der tale om misligehold, er det – afhængigt
af ordning, og af hvor længe man har boet i afdelingen –
fraflytteren, der betaler, og derfor er det i alles interesse

Afdelingsbestyrelsen og driftschefen er med til at bestemme, hvilke krav og ønsker indkøbsafdelingen skal
lægge vægt på i udbudsmaterialet.
Det er den leverandør, der vinder udbuddet, der betaler
for den tid, indkøbsafdelingen bruger på at lave udbudsmaterialet.

at få det så billigt som muligt, fortæller Anne Ambrosius
Løvgren.
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-VI HØRER IKKE TIL

»SYSTEMET«

Otte af 3B's afdelinger har
særligt fokus på at skabe
sociale og kulturelle tilbud
for og med beboerne. En af
dem er Høje Gladsaxe.
AF RIKKE WESTERGAARD JENSEN
FOTO: RIKKE WESTERGAARD JENSEN

Jannie og viceværten Tom
Hofmann har flyttet deres
samtale udenfor. Tit er det
viceværten, der opdager,
når nogen har det dårligt.

JANNIE MØGLEGAARD
Hun er 51 år, bor i Buddinge, er
uddannet pædagog og har arbejdet
som projektkoordinator i Beboerrådgivningen siden 2004.
- Mit arbejde betyder rigtigt meget
for mig. Mine børn siger indimellem, "mor, nu snakker du HG [red.:
Høje Gladsaxe] igen".
26 | 3B’S BEBOERBLAD | MAJ 2015

HELHEDSPLANEN

V

inden har godt tag i de store

møder Jannie en kollega og fire beboere,

træer foran Høje Gladsaxe

som hun kender.

Centret. Visne blade fyger rundt

– Godmorgen, siger Jannie til en teen-

på parkeringspladsen og op ad svale-

ager, som sjosker forbi hende i selskab

gangen langs centret, som fører ind til

med en midaldrende mand.

Beboerrådgivningen. På Beboerrådgiv-

– Hvis ikke han havde været sammen

ningens kontor er der lunt, og der dufter

med sin far, så havde jeg spurgt, hvorfor

af frisk kaffe.

han ikke er i skole. Det er det der med,

- Ja, her skal helst være kaffe, griner

at vi skal stille krav på den omsorgsfulde

projektkoordinator, Jannie Møglegaard,

måde, og det kræver situationsfornem-

for det er her, jeg får varmen, når jeg har

melse, forklarer hun.

været ude at tale med beboerne.

Jannie er nået hen til viceværten, Tom
Hofmanns, kontor. Tom er vicevært i AB

Mange om en helhedsplan

Gladsaxe, som driftede Beboerrådgivnin-

Som projektkoordinator i Beboerråd-

gen, inden 3B tog over.

givningen har Jannie Møglegaard det
overordnede ansvar for Helhedsplanen i
Høje Gladsaxe. Den favner, som navnet
antyder, hele det boligsociale område.
– Vi hører ikke til det, som folk kalder

– Tom er en af de første, der opdager,
at folk har det dårligt, forklarer Jannie.
– Ja, jeg er dine øjne og ører, fortsætter Tom. Når jeg laver et eftersyn eller på
anden måde hjælper vores beboere, ser

"systemet". Især i børnesager vil folk

jeg jo deres hjem. Hvis jeg så opdager,

tit ikke tale med kommunen, men de vil

at folk bor i en svinesti og virker, som om

gerne tale med os, for vi er ikke en del af

de har det dårligt eller er ensomme, så

"systemet", forklarer Jannie.

hiver jeg fat i Jannie. At I så ikke ligefrem

Jannie Møglegaard har to overordnede
arbejdsområder: Planlægning og social
kontakt med beboerne. Det er kontakten
til beboerne, hun brænder mest for.

3B administrerer og drifter Helhedsplanen i Høje Gladsaxe, som
foruden 3B’s beboere omfatter
beboere i Lejerbo, fsb, AB Gladsaxe
og AAB. Formændene for de fem
boligorganisationer sidder i bestyrelsen for planens styregruppe.
Helhedsplanen er de pædagogiske
og administrative tanker og krav,
der ligger bag Beboerrådgivningen
og er delt op i fire overordnede
indsatsområder: - Børn, unge og
familier - uddannelse, beskæftigelse og erhverv - udsatte
grupper - kultur og fritid. Fælles
for alle områder er, at de tager
afsæt i tanken om anerkendelse,
inklusion og netværk. Lige nu
består Helhedsplanen af cirka 20
projekter som for eksempel Skur 2,
der er et opholdssted for områdets
misbrugere og psykisk syge. Helhedsplanen blev oprettet i 2004.
Hvert fjerde år bliver det besluttet, om den skal forlænges, fornys
eller nedlægges. Næste eventuelle
forlængelse skal ske i 2016.
Flemming Bimmer Sølvhøj kommer
dagligt i skur 2. Gladsaxebladet har
skrevet en artikel om stedet, som du
kan læse her:
www.gladsaxebladet.dk/node/2483

er hurtige, dét er så en anden sag, griner
Tom og dasker Jannie på armen.
– Ingen er så hurtig som dig Tom, driller
Jannie tilbage.

– Jeg er gladest for mit arbejde, når
jeg kan se, jeg har gjort en forskel for en

Job til ung beboer

beboer, fortæller hun, mens hun tager

Snakken falder på den unge sommerfe-

dunvest og halstørklæde på og går ud i

rieafløser.

blæsevejret.

– Jeg tror, det vil være godt for ham,
hvis han kan få lov at arbejde her noget

En rigtig "solstrålehistorie"

mere, hvis han og du da er enige, spør-

Jannie skal hen til en af viceværterne i

ger Jannie.

Høje Gladsaxe. Hun skal tale med ham
om en af områdets unge beboere, som
har haft et sommerferiejob, hvor han gik
til hånde hos viceværterne.

– Jeg vil meget gerne have ham. Han
var kanon, fortæller Tom.
Siden redaktionens besøg i Beboerrådgivningen har Jannie Møglegaard og den

– Det er faktisk en rigtig lille solstrå-

unge beboer fået skolens tilladelse til, at

lehistorie, vi skal tale om, siger hun og

han kan gå til hånde hos viceværterne to

smiler hemmelighedsfuldt.

dage om ugen. Drengens skole, Beboer-

Turen hen til viceværten tager et par
minutter på gåben. På den korte tur

rådgivningen og Gladsaxe Kommune

HELHEDSPLANER
3B er med i syv boligsociale helhedsplaner. 3B administrerer selv
Partnerskabet i Urbanplanen, Kokkedal på Vej, Beboerrådgivningen
i Høje Gladsaxe og SURF Valby. De
øvrige tre administreres af hhv. KAB
(Sammen om Sydhavnen), Vibo (Os
fra Mimerskvarter) og AAB (Beboerprojekt Puls i Fuglekvarteret). I
forbindelse med renoveringen af
Hjortegården, har Landsbyggefonden og 3B styrket den boligsociale
indsats, så der også der arbejder
boligsociale medarbejdere.

betaler hans løn.
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FRI

RUM

VELKOMMEN TIL FRIRUM - BEBOERBLADETS NYE RUM FOR TIPS OG IDEER TIL INDRETNING
Fremover vil vi i samarbejde med indretningsarkitekt Janne Lützhøft bruge et par sider i bladet på indretning. FriRum er, som navnet
antyder et fristed. Det er et rum til pause og afslapning med enkle forslag til løsninger, som du kan lade dig inspirere af.

KLUMME, BREVKASSE OG KONKURRENCE
Som fast inventar vil der være en klumme med skiftende temaer. Ind imellem vil der også være plads til konkurrencer og cases med
indretninger – tilsat gør-det-selv tips og tricks. Og så vil vi mægtig gerne have gang i en brevkasse med spørgsmål fra jer beboere. I
brevkassen kan du spørge om alt vedrørende indretning, og Janne hjælper dig med at se de muligheder, du ikke selv får øje på. Her får
du nye ideer til kreative og simple forandringer i dit hjem. Send dit spørgsmål til: janne.indret@gmail.com
Har du kommentarer eller ideer til temaer i klummen, er du også velkommen til at sende det til Janne. Kig forbi hendes blog Original
Indretning og få inspiration til indretning uden stress.

GENBRUG MED GLÆDE
AF JANNE LÜTZHØFT I FOTO: VENLIGST UDLÅNT AF: FANTASTFABRIKKEN OG DAVIDS RE-DESIGN OG GENBYG

GIV DINE GAMLE MØBLER NYT LIV Stole og borde slibes og beklædes med f.eks. stofrester, avisudklip eller plakater. For bedre
holdbarhed og rengøring lakeres det hele til sidst.

G

enbrug er så meget andet end kedeligt gammelt
skrammel i en støvet butik. Genbrug er også at bruge
dine egne ting og møbler igen og igen – i stedet for

at købe nyt. At indrette med genbrug og redesign er en livsstil og et valg.
Ved at vælge møbler med en vis alder sikrer du ofte, at
kvaliteten er højere: gode detaljer, godt håndværk og bedre
materialer. Dermed er de også bedre egnet til en gang
maling og istandsættelse. Sørg for at vælge møbler med
potentiale. Men selv billige og massefremstilede møbler kan
opgrades med lidt fantasi.
Du får et andet forhold til dine møbler, når de er udvalgt

Redesignet bord fra Davids Re-design.

for deres skønhed. Og ved at give dem et nyt liv får de en
chance til, så de er med til at fortælle en unik historie - og
give din indretning et tvist.
Genbrug er et udtryk for omtanke og holdning til miljø og
æstetik. Den ekstra gevinst er, at du sparer både penge og
ressourcer.

Global trend
Normalt er jeg ikke styret af at indrette med de nye trends.
Men i dette tilfælde er det en anden snak.
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Du kan også hente inspiration på FantastFabrikken, som
ligger i Høng. De skaber og sælger kreative retro-møbler
af gamle trætte møbler. Som f.eks disse to stole.

Ifølge eksperter har genbrug nemlig bidt sig fast og
er ikke en kortvarig dille. Det er en radikal ændring
i den måde, vi bruger vores penge på og hele tankesættet, der ligger omkring det. Der er fokus på at
leve et mere enkelt liv, hvor du rydder ud i de ting, du
ikke har brug for. Det er i større grad en ændring i
vores måde at leve på, end det er på grund af den
økonomiske situation. Det handler om at udtrykke,
at vi ikke har brug for alle de her ting mere og, at
vi ikke ønsker at bidrage til det store overforbrug.
Sagt med andre ord: "Nyt er yt".
Så i stedet for at løbe ud og købe nyt, næste
gang du mangler nogle skuffer til handsker eller
køkkengrej, så smut forbi den nærmeste genbrugsbutik og tjek om du kan finde en billig lille
kommode, du selv kan male, sætte hjul og nye

GAMMELT VINDUE SOM
RUMDELER Hvis du ønsker
et mere industrielt eller
poetisk udtryk, kan du
bruge gamle vinduer som
rumdeler. Det lader lyset
passere - og deler alligevel rummet. Gamle vinduer
kan skaffes på Genbyg,
som ligger på Amager.
Se mere på genbyg.dk.
Foto: Fantastic Frank.

greb på. Måske har du endda selv et arvestykke
stående i kælderen, som bare står og fylder op.
Det kræver lidt øvelse at se potentialet i nogle af møblerne, men du får et mere nært forhold til de ting, du
selv har, når du først har haft fingrene i det.
Der er mange måder at genbruge på. Du kan købe
brugt, bytte, låne, redesigne eller “up-cycle”. Jeg vil
gerne slå et slag for de byttemarkeder, der dukker op
rundt i landet. Her afleverer du de ting, du har i overskud, og tager det, du har brug for.
Selv låner jeg nogle af mine bedste møbler ud, hvis
jeg ikke lige har plads. Der er altid en, der gerne vil
låne en smuk gammel gyngestol eller et redesignet
sofabord. Tænk, hvis alt det, vi ikke bruger, kan få nyt
liv til glæde for mennesker og miljø. At genbruge materialer og dermed gøre mindst mulig indhug i naturens
ressourcer giver meget mere mening.
Møblerne er også til dig, der ikke genkender din stil
i de traditionelle møbelforretninger. Du kan få lavet

DE

6 GORUGS-

B
G EN IPS
T

SÅDAN KOMMER

DU I GANG

1 Start med at tænke over, hvilken stil du godt kunne tænke dig.
Kig i nogle boligblade eller på nettet for inspiration.

2 Begynd med små lette ting som en stol eller et lampebord. Du
kan for eksempel male små dekorationer på den nederste del af
stoleben eller male en kedelig bordplade.

3 Brug billige materialer – så gør det ikke så meget, hvis det går
galt.

4V
 ær ikke bange for at lave fejl. Det er sjældent, at du ikke kan
lave det om på en eller anden måde.

5 Tænk i farver og materialer.
6 Overvej møblets formsprog. Hvis det har en god detalje, så byg
videre på den og kør stilen helt ud.

skræddersyede løsninger med et mix af humor, skønhed og fantasi. Det kræver passion og talent for at
genbruge og sammensætte form, funktion og farver til

MERE INSPIRATION

unikke designs. Hvis du har mod på det, kan du også

Det seneste spændende påfund til at gøre genbrug endnu mere

tilmelde dig kurser, hvor du selv lærer at istandsætte

tilgængelig for alle er byttemarkederne. Det nye er, at alt er fuld-

loppefund og arvestykker.

stændig gratis. Du afleverer det, du gerne vil give, og tager, hvad

Så hold øjnene åbne for de muligheder, der ligger i

du har brug for. Det er en hyggelig oplevelse, og der er ingen snak

dine egne møbler – og lad fantasien få frit spil, når du

om priser. Læs meget mere på byttemarked.nu, og få en oversigt

istandsætter og indretter.

over hvornår der er et byttemarked i nærheden af dig.

”

Som udgangspunkt arbejder jeg med at finde løsninger til hverdagens små og store udfordringer.
Her vil du få inspiration og gode råd til, hvordan du får det bedste ud af det, du allerede har.
JANNE LÜTZHØFT er uddannet indretningsarkitekt fra Danmarks Design Skole1995. Siden da har hun indrettet for
virksomheder, skoler, butikker – og hundreder af boliger. Hun har været selvstændig i samlet 18 år, derudover er
hun blogger og skribent. Læs meget mere på originalindretning.blogspot.dk
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TILFREDSE
TILFLYTTERE
3B vil gerne blive klogere på, hvordan det er at flytte ind i en 3B-bolig.
En ny indflytningsundersøgelse afdækker ris og ros.
AF RIKKE WESTERGAARD JENSEN I FOTO: JESPER BLÆSILD

– Overordnet set viser undersøgelsen,

cent af de adspurgte enten var meget

skema, som blev sendt ud til 144 bebo-

at størstedelen af beboerne er tilfredse

tilfredse eller tilfredse med den service,

ere, som flyttede ind i en 3B-bolig. I alt

med den service, de får, når de flytter

de modtog i perioden op til de fik deres

svarede 73 beboere på hele eller dele af

ind i en af 3B’s boliger. Undersøgelsen

lejekontrakt.

viser også, at de nye beboere gerne vil

Lidt færre, 75 procent, var meget

have mere information om boligen og

tilfredse eller tilfredse med gennemgan-

de praktiske ting, der er forbundet med

gen og synet af boligen.

at overtage den, fortæller kundechef,
Solvejg von Barm.
Fx viste undersøgelsen, at 95 pro30 | 3B’S BEBOERBLAD | MAJ 2015

spørgeskemaet. Da der er så få deltagere, er der en vis usikkerhed forbundet
med resultaterne.
Blandt deltagerne trak 3B lod om syv

73 beboere deltog

gange to biografbilletter inklusive pop-

Undersøgelsen bestod af et spørge-

corn og drikkevarer.

Nu snakker vi sammen
I 2014 blev Elsebeth Pamperin separeret fra
sin mand. Hun skulle flytte ud af deres fælles
hus, men havde ikke en anden bolig på hånden.
61-årige Elsebeth Pamperin er en af de 73 beboere,
der har deltaget i 3B’s indflytningsundersøgelse. Hun
har boet i 3B-boliger i 42 år og i så vidt forskellige typer
boliger som i lejlighed i Høje Gladsaxe og rækkehus
i Herlev. Hver gang, hun er flyttet, har hun opgivet en
bolig for at få en anden. Sådan kunne det dog ikke
blive, da hun og hendes mand i 2014 besluttede at
lade sig skille.
– Det var en fælles beslutning at gå hver til sit, og
vi var også enige om, at han skulle blive i huset, og at
jeg skulle finde noget andet, for jeg havde ikke råd til at
sidde i huset alene, fortæller Elsebeth Pamperin.
Det var Elsebeths navn, der stod på lejekontrakten
til huset i Herlev. Derfor tog hun og hendes eksmand til
3B’s hovedkontor på Havneholmen i København for at
undersøge mulighederne for at overdrage kontrakten til
ham og få en anden 3B-bolig til Elsebeth.
– Vi var lidt i tvivl om det hele og efter lidt snakken
frem og tilbage, kom der en kvinde fra Kundeservice
og hjalp os med at forstå, hvilke rettigheder vi havde,
og det var altså sådan, jeg endte her i min nye lejlighed, fortæller Elsebeth Pamperin.
Rækkehuset i Herlev skulle overdrages til ægtefællen. Elsebeth kunne derfor ikke få bolig via den
interne venteliste, men da Elsebeth har et gammelt
ansøgernummer, havde hun dog mulighed for at søge
en anden 3B-bolig via den eksterne venteliste. Det er
forklaringen på, at hun i dag bor i en hyggelig toværelses med egen altan og kig til grønne arealer.
– Der gik kun et par måneder, fra vi kontaktede 3B,
til jeg kunne flytte ind, og det sætter jeg stor pris på.
Jeg er blevet taget godt imod på ejendomskontoret, og
jeg føler mig ikke som en pestilens, når jeg beder de
ansatte om hjælp eller lov til noget. Der er dog én ting,
jeg er lidt utilfreds med, og det er, at jeg endnu ikke har
set regnskabet for det køkken, som den tidligere lejer
fik installeret, fortæller Elsebeth.
Hendes eksmand bor stadig i deres gamle hus, men
han kommer ofte på besøg i Elsebeths nye lejlighed.
– Vi spiser sammen flere gange om måneden, og
nu snakker vi sammen. Det gjorde vi ikke i de sidste
mange af de 38 år, vi var gift, fortæller Elsebeth.
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mellem et af nedenstående tilbud og lad os gøre en god handel!
50% rabat på elementer OG bOrdplader
med særdeles fordelagtige rabatter og tilbud.

sådan Får du nyt køkken: fra Vordingborg Plus serien*

50% rabat på elementer OG bOrdplader

Vælg mellem et af nedenstående
tilbud
og
lad os gøre en god handel!
fra Vordingborg
Plus serien*
Kontakt Vordingborg
Køkkenets
Erhvervsafdeling

1,1,-

1,-

eller besøg vores store showroom på Gl. Køge Landevej 135, 2500 Valby.
Der er fine parkeringsforhold bag bygningen, hvorfra vi har en ekstra indgang.
Udstillingen ligger kun 700-800 meter fra Åmarkens S-togsstation og på
samme side!

50% rabat på elementer OG bOrdplader
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fra Vordingborg Plus serien*
Tlf.: 36 15 15 21
Mail: rou@vordingborg.com
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Få tapetseret OG malet dit nye køkken
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OGA/S,
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Køkkenet Plus
Erhverv
til kr. 0,-*

af Vordingborg Køkkenet A/S, Erhverv - til kr. 0,-*

Luksus – alle har råd til

* Der kan kun vælges ét tilbud og dette kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.
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Kampagnen gælder fra 02. april t.o.m. 30. juni 2015, ved udførelse af køkken i totalentreprise.
Køkkenet skal udføres af Vordingborg Køkkenet Erhverv, i VK-Plus serien, inden 30. december 2015.
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