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Sammen skal vi have fokus på udgifterne, så 3B’s beboere får mest muligt
for huslejekronerne.
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HAR DU GODE IDEER TIL NOGET, DER KAN FORBEDRES DER, HVOR DU BOR, SÅ STIL ET
FORSLAG PÅ AFDELINGSMØDET. DET GJORDE STINE KONDRUP FRA APOSTELGÅRDEN SIDSTE ÅR.

-FØR HØJBEDENE

KENDTE JEG IKKE MIN NABO
AF MATHILDE WARMING I PRAKTIKANT I FOTO: MATHILDE WARMING OG STINE KONDRUP

I Apostelgården har de fået et højbed, og der er mange flere på vej. Ideen til højbedene
er Stine Kondrups, der er beboer, og som sidste år stillede et forslag på afdelingsmødet.
- Jeg har ikke den store erfaring med

og de var vilde med forslaget, og fordob-

lokaludvalget i gang med at producere

planter, kun det min morfar lærte mig, men

lede det budget, vi havde sat op på bare

kompost, som Stine og beboerne kan

det er meget meditativt for mig at have

500 kroner til det dobbelte ,siger Stine.

bruge til bedene.

fingrene i jorden og følge planterne vokse,

Stine har nu også oprettet en Face-

siger Stine, som bor i en stuelejlighed med

Bedene skaber fællesskab i gården

bookgruppe for Apostelgården, som

altanen fyldt af blomster i en hjemmelavet

Det strutter af liv i forårssolen i den fæl-

både kan omhandle højbedene, fælles

blomsterkasse af træpaller. Planterne på

les gård. Mulden og træet til at bygge

havedag med kage osv.

altanen ser da også i den grad ud til at

bedene er fra genbrugspladser.

trives.

- Altså selvfølgelig vidste jeg, hvem der

Guide til forslag

boede i min opgang før urtebedene, men

- Det lyder lidt kliché-agtigt, men mit råd

Forslag til bestyrelsen

før højbedene kendte jeg ikke min nabo.

til beboere, der gerne vil stille et forslag

Efter succesen på altanen begyndte

Højbedene skabte ligesom en slags sam-

på afdelingsmødet, er at springe ud i

farven fra blomsternes blade langsomt at

taleemne, og det er rigtig rart. Det skaber

det. Vi fik som sagt god hjælp fra 3B.

smitte af på Stines fingre, og en idé om

fællesskab, fortæller Stine.

Og mit råd til 3B er, at de burde lave en

højbede i gården spirede frem.

Hun siger også, at der er en masse

guide til alle beboere om, hvordan man

- Jeg havde ikke rigtig nogen idé om,

børn rundt omkring, der er meget interes-

stiller et forslag på afdelingsmødet, så

hvordan jeg skulle stille forslaget til besty-

serede og gerne vil give en hånd med,

alle har en mulighed for at komme med

relsen, men vi modtog så en dagsorden til

når hun slår søm i kasserne eller planter

idéer, afslutter Stine.

et bestyrelsesmøde med andre forslag fra

nyt. Et par gange har hun modtaget

beboere. Derefter skrev vi til 3B, som hen-

redskaber fra Vesterbro Lokaludvalg –

vendte sig til bestyrelsen i vores afdeling,

blandt andet en vandsamler. Og nu er
Valget af krydderurter er vigtig for Stine;
det skal være økologisk, og hun har fx valgt
en marokkansk mynte, som hun ved, overboen fra Marokko sætter pris på.
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BEBOERE OG MEDARBEJDERE

SAMMEN OM 3B

Børnene i Apostelgården har hele vejen
igennem været nysgerrige og hjælpsomme, og her sørger de også for den
fineste udsmykning.

3 -TRINS-GUIDE
SÅDAN STILLER DU FORSLAG

PÅ AFDELINGSMØDET
AF PIA CRAMER HANSSON I OMRÅDESEKRETÆR

A

lle beboere, som har adgang til og

•H
 vis dit forslag har økonomiske kon-

stemmeret på afdelingsmødet, har

sekvenser for afdelingen, bedes du

forslag og andet relevant materiale til

også ret til at stille forslag. Så har du en

påføre de forventede omkostninger,

afdelingsmødet.

idé til noget, du synes skal laves i din

som er forbundet med dit forslag.

afdeling, kan du stille det som forslag
på afdelingsmødet. Forslagene
kan fx handle om:
• nye legepladsredskaber

2

En uge før afdelingsmødet modtager du

• Forslag kan også afleveres skriftligt til

AFLEVER - OG FÅ EVENTUELT
HJÆLP TIL - DIT FORSLAG
•F
 orslag kan du senest to uger før

den adresse, som er oplyst i indkaldelsen til afdelingsmødet.

3

PRÆSENTER DIT FORSLAG

• nye affaldsskure

afdelingsmødet sende pr. mail til dit

• miljøtiltag

områdekontor (omraadevest@3b.dk

• nye vaskemaskiner

eller omraadeost@3b.dk). I mailen

at fortælle, hvorfor du mener, at din

• ændring til husorden

eller brevet til områdekontoret, kan du

idé kan gavne afdelingen.

• På afdelingsmødet får du mulighed for

også skrive, hvis du ønsker hjælp til fx

1

BESKRIV DIT FORSLAG

at formulere forslaget eller hjælp til at

• Formuler forslaget, så man kan

vurdere de økonomiske konsekvenser.

stemme ja eller nej til forslaget. For at

• De beboere, der er mødt op, stemmer
om forslaget – og er der flertal for det,
bliver det vedtaget.

skære det ud i pap, så skriv fx hellere

I den indkaldelse, du modtager til

"Jeg foreslår, at vi maler skurene pink,

afdelingsmødet, står, hvornår fristen for

da de trænger til at blive frisket op"

forslag er.

i stedet for "Farven på skurene er
grim".
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Mads Boserup Lauritsen,
der startede Tagtomat
har efterhånden lavet en
del projekter i samarbejde
med 3B. Blandt andet
Urbanhaven. For Mads
er det fællesskabet, der
driver værket, og det
grønne har vist sig at være
det, der skaber allermest
fællesskab. Her fortæller
han om, hvordan han kom i
gang og giver gode råd og
ideer til at komme i gang
med det grønne – alene
eller sammen med andre.

BARE GÅ I GANG
MED DET GRØNNE

AF ANJA BARFOD THORBEK I FOTO: JESPER BLÆSILD, JAKOB ØSTERGAARD NØHR OG ANJA BARFOD THORBEK I ILLUSTRATIONER: TAGTOMAT - RAMA STUDIO

M

it råd er, at man bare

arbejde, som med det grønne her. Det

nogle tomater. Han havde haft lidt

skal gå i gang, hvis man

fortæller Mads Boserup Lauritsen, der

kontakt med gårdlauget om at dyrke

har gode ideer med det

nu på femte år driver TagTomat.

grønt, og en varm forårsaften satte han
fem hjemmelavede plantekasser op på

grønne. Starte i det små

og tage ansvaret.
Det gælder ligegyldigt, om man er

Skraldetag i stedet for kolonihave
For Mads startede det i sommeren 2011.

skraldeskuret uden at spørge om lov.
- Til sidst gjorde jeg det bare - og det

beboer, ansat i driften eller med i en

Her gik han rundt hjemme på Nørrebro

vakte bestemt ikke begejstring hos alle

afdelingsbestyrelse. Sådan gjorde jeg

på barsel og var lidt småirriteret over,

til at begynde med. "Hvem skal vande

selv, og jeg har aldrig før oplevet, at der

at han ikke kunne få fat i en kolonihave.

det?" "Hvem skal rydde op?" Og "Det

kom så meget fællesskab ud af frivilligt

Det var sommer, og han ville bare dyrke

kan man jo ikke... " var bare få af de
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bunden af
midten, og

sserne boer i kassen

og skær to
ernes pla-

vand, sæt
orden. Du
lige oven
d.

byggemarer at det er
, så holder
re, og den
ave planteer sigende

en, såsom
, spinater,
ster. I tagd at dyrke
nter bliver
til at dyru i løbet af

e cirka 40
gange per
e op til 4-6
sen i et af
en til side.
gså vande
r fat.
s, de sorte
en plantebe en Klik-

dk/guides.

Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og
AF MADSafBOSERUP
grundlægger
TagTomatLAURITSEN

GØ
DETR
SEL
V

5

I TAGTOMAT

Du skal
bruge
DU SKAL
BRUGE
• Eplastbalje,
n plastbalje -vi
fx bruger
65 litersmest
murerbalje
• En
65 liters mu• Et stykke tilskåret fiberdug, du kan
rerbaljer.
lægge jorden
på ﬁberdug, som du kan lægtilskåret
• Et stykke
•
To
1½
liters
flasker
ge jorden på.
n stor
flamingokasse
• To• E1½
liters
ﬂasker. eller 1½ af de små
• En hobbykniv
• En stor ﬂamingokasse eller 1½ af de små.
• Et bor og en skruemaskine; til at lave
• En hobbykniv.
overløb med, alternativt kan det skæres
• Et bor
en skruemaskine til at lave overløb
med og
hobbykniven
med,
alternativt
kan
• To tomatplanter og
frødet skæres med hobbykniven.
• En 40-50 liters plantesæk eller tilsva• To rende
tomatplanter
frø.
næringsrigog
plantejord.
• En 40-50 liters plantesæk eller tilsvarende
næringsrig plantejord.

Det bruger vi plantekasser til
De selvvandende plantekasser, kaldet kapillærkasser, er den idé, som TagTomat er
startet på. Vi har 35 plantekasser på taget af
skraldeskuret, og i ”normale” baggårde har
mange 3-5 stykker stående. På en altan er der
ofte plads til to. Vi har erfaret, at ved brug af
plantesække direkte på ﬂamingoen – i stedet
for ﬁberdug – lugter vandet råddent i løbet af
sæsonen; derfor bruger vi nu ﬁberdug.

4

SÅDAN GØR DU

1. Placér flamingokasserne i murerbaljen
og skær hul til de to flasker og tilpas deres
højde.
To plantekasser
kan starte
2. Skær tre A-formede
slidser i bunden af hver
forvandlingen
af din baggård
fold dem ind mod midten og fyld
til enflaske,
gårdhave.
flaskerne med jord.
3. Ved overkanten af flamingokasserne borer
eller skærer du et par huller i kassen til
overløb.
4. Læg fiberdug på flamingoen og skær to huller, så det passer med flaskernes placering,
og fyld op med jord.
5. Fugt jorden med et par liter vand, sæt
dine planter og så dine frø i jorden. Du
behøver ikke sætte planterne lige oven
på flaskerne. Fyld op med vand.
Du kan nemt købe plantekasser lavet af flamingo i byggemarkedet, men udover at det er
sjovt at bygge en plantekasse selv, så holder
den hjemmelavede meget længere, og den
kan flyttes rundt.
Plantekasserne kan indeholde cirka 40
liter vand; de skal vandes 2-3 gange per
måned – når planterne bliver store op til 4-6
gange per måned. Du vander kassen i et af
hjørnerne ved at trække fiberdugen til side.
Den første uge eller to bør du også vande
kassen ovenfra, indtil rødderne får fat.

2

1
3

ˮ

urerbaljen,
g tilpas de-

SELVVANDENDE
PLANTEKASSER /
PLANTEKASSE
KAPILLÆRKASSER

DET ER FÆLLESSKABET, DER DRIVER MIG – DET ER MÅLET,
OG DET ER DET GRØNNE, DER ER MIDLET...

Se videoguide på www.tagtomat.dk/guides.

kritiske spørgsmål og kommentarer, jeg

Fra skraldeskur til bybonderøv

Tagtomat og 3B

blev mødt med. Men hver gang sagde

I dag er Mads en travl mand med nyligt

- Det var faktisk 3B, der var med til,

jeg, at det skulle jeg nok klare, og

åbnet kontor i Husumgade, hvor det

at jeg kom rigtig i gang. Urbanhaven

mente det selvfølgelig – så svært er

grønne fylder op alle steder. Her sidder

i Urbanplanen var mit første store

det heller ikke at passe fem plantekas-

der fast fire mennesker. Tagtomat har

projekt.

ser. Det var sådan Tagtomat startede,

udover 3 fastansatte og et par praktikanter

og i dag er der 5-10 familier som passer

i gang på kontoret også et stort værksted,

at lave noget i den almene sektor.

haven.

en kålmark i Tåstrup, og samarbejder med

Jeg holder meget af den almene

en række mindre virksomheder – også

sektor, fordi det er baseret på fæl-

mange baseret på socialøkonomi.

lesskab, og fordi der er så mange

Inden da havde jeg haft som mål
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HJEMMEKOMPOST

JEMMEKOMPOST

AF JAAN KUUSISAARI I KOMPOSTBUDENE

GØ
DETR
SEL
V

DU SKAL BRUGE
• Vandtætte opbevaringskasser med låg (2060 l), 2-6 stk. afhængigt af dine ambitioner
skal bruge
• Æggebakker, køkkenrulle, pap, halm eller
Vandtætteandet
opbevaringskasser
strukturmateriale med låg (200 l), 2-6 •stk.
afhængigt
aftildine
ambitioner.
En god køkkensaks
at findele
det grønne
Æggebakker,
køkkenrulle,
pap, halm eller
køkkenaffald
med
• Lille planteskovl eller lignende til at rode
ndet strukturmateriale.
rundt i kassen
En god køkkensaks
til med
at ﬁndele det grønne
• Eventuelt
økkenaffald
med.en større beholder til eftermodning.
• Eventuelt eller
kompostorme.
Lille planteskovl
lignende til at rode

1

n Kuusisaari, kompostekspert

undt i kassen med.
GØR DU
Eventuelt SÅDAN
en større
beholder til eftermod1.
L

æg
grøntsagsrester
og lidt strukturmateriale
ning.
i bunden af en beholder. Tilsæt gerne lidt
Eventuelt kompostorme.

gammel kompost, og evt. kompostorme for
at speede komposteringen op. Hver gang du
har grøntsagsrester tilovers, lægger du dem i
kassen. Du kan stille din kompost under køkkenvasken.
2. Bor evt. drænhuller i bunden af din kasse, hvis
komposten bliver for våd, og sæt den oven i
anden kasse, så væsken drænes væk.
t er nemt aten
kompostere
3.
L

øft
en gang imellem på låget og rod rundt i
sit grønne køkkenaffald.
komposten og tilsæt strukturmateriale, hvis
t kræver bare lidt
den bliver for våd.
modighed.
4. Vent tålmodigt til du har dit eget lokale muld
lige ved hånden og husk, at den er meget
næringsrig, så prøv dig frem med blandingsforhold til din vækstmuld.

trukturmader. Tilsæt
g evt. komosteringen
srester tilen. Du kan
envasken.
af din kasvåd og sæt
så væsken

get og rod
trukturma.
eget lokale
k, at den er
frem med
muld.

i balancen
eriale. Hvis
og lugter!
eringsproer den retulstof, som
merne, der
Vi bruger
æggebak-

som regel
dring er of. Derfor er
føje struk-

de den stå
eller hælmposten i
ende i min
r i en stor

ine grøntkompost i

dk/guides.

Nøglen til god kompostering ligger i balancen
mellem det våde og det tørre materiale. Hvis
komposten er for våd, rådner den og lugter!
Hvis den er for tør, går komposteringsprocessen
Jann
Kuusisaari,
kompostekspert
i stå.
En anden
vigtig ting er den rette
balance mellem kvælstof og kulstof, som
Du
bruge for at mikroorganismerne, der
erskal
nødvendig
• Vandtætte opbevaringskasser med låg (20nedbryder materialet, kan trives. Vi bruger
60 l), 2-6 stk. afhængigt af dine ambitioner.
grøntsagsrester som kvælstof og æggebakker
• Æggebakker, køkkenrulle, pap, halm eller
som
kulstof.
andet strukturmateriale.

HJEMMEKOMPOST

• En god køkkensaks til at ﬁndele det grønne
Grønt
køkkenaffald
køkkenaffald
med. indeholder som regel
vand, så deneller
største
udfordring
oftest,
• meget
Lille planteskovl
lignende
til aterrode
at
komposten
rundt
i kassenbliver
med.for våd. Derfor er
enormten
vigtigt
løbende
at tilføje
struktur• det
Eventuelt
større
beholder
til eftermodning.
materiale.
• Eventuelt kompostorme.

Når din kasse er fyldt, kan du lade den stå
og efterkompostere på din altan eller hælde
din køkkenkompost i fælleskomposten i
gården. Jeg har selv 5 kasser stående i min
lejlighed, og jeg efterkomposterer i en stor
beholder på min altan.

Det er nemt at kompostere
alt sit grønne køkkenaffald.
Under
optimale
forhold kan dine grøntsagsrester
Det
kræver
bare lidt
forvandles til brugbar kompost i løbet af 3-6
tålmodighed.

måneder.

2

3
4

Om Kompostbudene
Kompostbudene er en socialøkonomisk virksomhed forankret på Amager i København.
Vi hjælper boligforeninger, virksomheder
og institutioner med at kompostere gennem
rådgivning, kompostservice og kurser. Vi
uddanner og ansætter socialt udsatte, der
cykler ud som kompostbude og hjælper med
at vedligeholde komposten.
Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Pulje
for Grønne Ildsjæle.

1

Læse mere på www.kompostbudene.dk.

2

muligheder for grønne fællesskaber her.

3

Det var også på bybondegården i Urban-

Sidenhen har Mads da også samarbejdet planen at Mads første gang mødte Jann
med 3B og andre almene boligforeninger

Kuusisaari, som har lært Mads meget om

om mange større grønne projekter.

kompost. I TagTomats bog har Jann lavet

I 3B blomstrer Urbanhaven – den bliver en fin kompostguide, du finder den her
større og større og drives udelukkende

øverst på siden. Derudover har Tagtomat

af beboerne. Udover at Urbanhaven er

været med i flere andre grønne projek-

blevet en succes, fik Mads også mere ud

ter i 3B-afdelinger fx på Nørrebro og i

af projektet. Han mødte nemlig Vivi, der

Sydhavnen.

4

er beboer i Urbanplanen og medinitiativtager til Urbanhaven, og hende ansatte

Plejer burde være lidt mere død

Mads efterfølgende.

I følge Mads kan "plejer" være ødelæg-

Om Kompostbudene
Kompostbudene er en socialøkonomisk virksomhed forankret på Amager i København.
Vi hjælper boligforeninger, virksomheder
og institutioner med at kompostere gennem
rådgivning, kompostservice og kurser. Vi
uddanner og ansætter socialt udsatte, der
cykler ud som kompostbude og hjælper med
at vedligeholde komposten.
Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Pulje
for Grønne Ildsjæle.

- Vivi har meget mere forstand på alt,

gende for de grønne fællesskaber i en

hvad der gror, end jeg har, så hende har

almen boligafdeling. For som han siger

vi nu sæson-ansat i et Tagtomat projekt

- I afdelingerne er der ofte meget store

"Kongens Køkkenhave" i Kongens Have.

grønne arealer, men måske ikke altid så

Læse mere på www.kompostbudene.dk.

ˮ

MAN BURDE LAVE EN LOV I MOD,
AT NOGEN FORHINDRER ANDRE I AT STARTE
GRØNNE FÆLLESSKABER...

Mads Boserup Lauritsen er:
Storbybonde på Nørrebro, uddannet arkitekt og har blandt andet
arbejdet med byplanlægning i Køge
Kommune. Herfra tog han selvbetalt
orlov i 2013 for at arbejde fuldtid
med TagTomat. Og det har han gjort
siden.
TagTomat er:
Ønsket om at skabe grønne fællesskaber har altid været den vigtigste
drivkraft bag TagTomat. De arbejder
ud fra følgende principper:

Urbanhaven blev etableret i foråret 2014 med 13 højbede og er sidenhen bare vokset, så
den nu består af 19 højbede på 5m x1,3m. Du kan læse mere om Urbanhaven i Beboerbladet
fra august 2014, som du kan finde her
www.3b.dk/files/pdf/beboerblad/2014_08.pdf

TagTomat skaber rammerne og
inspirerer til grønt gør-det-selv og
gør-det-sammen
• Fællesskabet er i centrum, og der
skal være plads til alle
• Simple, men effektive selvvandende dyrkningsmetoder
• Open source – vi deler vores
viden, lærer af hinanden og vokser
i fælleskab
• Vi dyrker ud fra økologiske principper

ikke er opbakning, kan man bare aflevere

det kan hænge sammen med, at man gør

højbedene igen.
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- Og derudover vil jeg opfordre alle,
helt ved hvordan, til at tage ud at se fx
inspireret og få hjælp af hinanden på

starte grønne fællesskaber.

tværs af afdelinger. Og selvfølgelig kan
I altid booke Tagtomat til en workshop

man lettere kommer i gang med fx at

eller til at komme i gang - slutter han af

etablere højbede – boligforeningerne

med glimt i øjet.

burde have nogle udlånshøjbede, som
interesserede beboere eller ansatte i
afdelingerne kunne låne et par år ad
gangen. Investeringen i afdelingen vil

Samme
haven

n skaber

vi

gro
i byen
0 – at
n 220 fællesskaber
Byhave
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r,
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Urbanhaven og i det hele taget blive

fællessk

Stod det til Mads, burde man lave en
lov imod, at nogen forhindrer andre i at

ne
til grøn

der har lyst til at gå i gang, men ikke

ikke at gøre.

Vejen

det let at affeje det med: Sådan plejer vi

Til gengæld har han en ide til, hvordan

at

som man plejer. Hvis andre har ideer, er

Forord

TagTom

små ting
om de

meget personlighed i udearealerne. Og

Læs mere i den nye bog ”TagTomat
– Vejen til grønne fællesskaber i
byen” og find mange flere guides og
gode råd til at komme i gang med det
grønne - alene eller sammen på
www.tagtomat.dk

være minimal, og viser det sig, at der
JUNI 2016 | 3B’S BEBOERBLAD | 9
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- DET GRØNNE
GIVER RO I SJÆLEN
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR OG CLAUS OLSEN, EJENDOMSFUNKTIONÆR

10 | 3B’S BEBOERBLAD | JUNI 2016

I boligafdelingen Toftegård har de en ejendomsfunktionær, der er initiativrig lidt ud
over det sædvanlige. Af egen lomme og i
sin fritid har han lavet en lille planteskole
i afdelingen, der bogstaveligt talt sætter
afdelingen i fuldt flor.

S

tore, grønne græsplæner. Og mange af

ikke gået ubemærket hen i afdelingsbe-

dem. Det kan de blandt andet byde på i

styrelsen, der netop har fået et oplæg fra

en af 3B’s største afdelinger, Toftegård i

Claus Olsen om udvikling af de grønne

Herlev.

områder i Toftegård.

De er gode at spille fodbold på, men også lidt

- Vi har ikke nået at tale om oplægget

kedelige at se på, vil nogle måske mene. Derfor

endnu, men jeg fornemmer på de andre i

er gartner Claus Olsen på en mission, hvor han

afdelingsbestyrelsen, at de er enormt posi-

langsomt får flere og flere blomster ind på de store

tive. Vi byder ethvert initiativ, der gør Tofte-

grønne områder – uden at de farvefulde initiativer

gård smukkere, velkommen. Selvfølgelig er

kommer i vejen for de runde læderkugler.

der noget økonomi i det, men det må vi se

- Jeg kan rigtig godt lide Steffen Morilds (for-

på, om vi ikke kan finde ud af, siger Martin

mand for 3B, red.) slogan med, at ’Det skal være

Baden, formand for afdelingsbestyrelsen i

rart at komme hjem’. Og en del af det er, at det

Toftegård.

godt må se pænt ud. Det, synes jeg, blomster kan

Han har kun rosende ord til overs for

være med til, så jeg vil gerne have beplantning,

Claus Olsens arbejde med frø, løg og

når beboerne kommer hjem til deres indgangsdør

stauder, der har sat kolorit på beboernes

siger Claus Olsen.

hverdag i de seneste år.

Det hele begyndte for tre år siden, hvor han
forspirede de første frø – i frokoststuen.

- Det var rigtig flot, og vores beboere var
rigtig glade for det, så der var kun positive

- Mine kollegaer er meget overbærende og

kommentarer. Det er fantastisk at have så-

accepterer mine såkasser i vindueskarmene i

dan nogle medarbejdere, der viser initiativ,

løbet af foråret. Samtidig er jeg glad for, at Allan

siger Martin Baden.

og Rødvang – vores varmemestre – gav mig lov

Indtil afdelingsbestyrelsen vender tilbage,

i sin tid. Det giver energi og motivation, at jeg får

arbejder Claus Olsen videre med georgi-

friheden til at arbejde med blomsterne. Samtidig

ner og tagetes i Toftegård. Ikke blot for sin

er jeg taknemmelig over, at mine kolleger hjælper

egen interesse, men også for beboernes

mig i hverdagen, så der er mulighed for at passe

skyld.

blomsterne, siger ejendomsfunktionæren.
Han har ofte brugt sin fritid på at finde frø og
planter, forspire, planlægge og pleje den lille

- Jeg tror, det gør noget godt for mennesker at kigge på noget grønt og pænt i
hverdagen, siger han.

planteskole, han har bygget bag en af garagerne i
Toftegård.
I begyndelsen var der en del beboere,
som ikke troede på projektet – eller blomsternes overlevelse, når afdelingens legeglade børn fornemmede duften af forår.
- Nu har beboerne taget det til sig og
taget ejerskab, så nu hænger de nogle
gange ud af vinduet og hilser, når de ser
mig lave noget derude, fortæller Claus.
De mange farverige initiativer er heller
JUNI 2016 | 3B’S BEBOERBLAD | 11
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JOBROKADE
I løbet af tilblivelsen af denne artikel blev Mads
Christoffersen og Per Hjort Larsen enige med driftschef Frank Nielsen om en jobrokade. Mads vil gerne
have nye og større udfordringer, og Per vil også
gerne prøve nye afdelinger. Selvom nogle beboere
ikke er glade for disse forandringer med at skifte
personale, ser 3B det som en fornuftig investering
i at beholde og udvikle personalet – og samtidig
bliver deres viden i 3B.

I lang tid havde afdelingsbestyrelsen i Sangergården 1 været utilfreds med driften, men så fik
John Hansen og Mads Christoffersen arbejdsadresse i det lille ejendomskontor på Tornsangervej 14.
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: MADS MEINERTSEN OG JAKOB ØSTERGAARD NØHR

K

ommunikation og en positiv dialog.

rigtig meget på at komme i boligerne – nu

vi behøver ikke have en driftschef ind

Det er grundpillerne i et godt samar-

kender jeg snart alle beboerne, siger John

over. De sætter også nyhedsbreve op

bejde, mener Ea Høyer, formand for

Hansen.

om, hvad der er sket, hvad der sker lige

afdelingsbestyrelsen i Sangergården 1.
Ifølge formanden blev det styrket, da den

nye varmemester Mads Christoffersen og

Han erkender, at det ikke er så let i en
afdeling med flere hundrede boliger.

nu, og hvad der skal ske i den nærmeste fremtid. Så kan beboerne se, at de

- Min fordel er, at vi kun er få ansatte i en

rykker hele tiden, for man kan jo ikke

nye ejendomsfunktionær John Hansen kom

lille afdeling, men det handler også om, om

se, hvad de laver, hvis de har været i

til.

man vil det, siger John Hansen, der gen-

fjernvarmerummet et par dage, siger Ea

nem den personlige kontakt altid opfordrer

Høyer.

- De har en stor arbejdsmoral, de vil
deres job, og det er jo en god forudsæt-

beboerne til at melde ind, hvis noget er

ning. De er et bragende godt team, siger

gået i stykker.

Ea Høyer om det populære makkerpar på
ejendomskontoret.
John Hansen gør blandt andet en indsats
for at forklare beboerne om deres b-ordning:
- De ældre ved ikke, hvad de kan bruge

Det gode samarbejde er imidlertid
også grunden til, at Ea Høyer ikke er en

- Det er de små ting, der skaber et godt

helt glad formand i disse dage. Halv-

helhedsindtryk, og det gør det mere trygt

delen af driften bliver skiftet ud, fordi

at komme hjem, siger ejendomsfunktio-

Mads Christoffersen bytter plads med

næren.

Per Hjort Larsen, der er varmemester i

Et godt helhedsindtryk har John Hansen
og Mads Christoffersen – og ikke mindst

Sydhavnen.
- Selvfølgelig er jeg ked af det. Nu

b-ordningen til. De synes, det er helt fan-

deres arbejde – også gjort på formand Ea

havde vi endeligt et godt team og fået

tastisk, og er ikke altid klar over, at de kan

Høyer.

gang i vores helhedsplan. Men jeg er

få den her service, siger han.
Han har netop godkendt to b-ordninger
– et badeværelse og en stue.
- Blandt andet hos en 70-årig dame, der

- De er synlige, svarer hurtigt og har en

også nok skal leve op til den samme

står snorlige nu. Der sker virkelig noget, og

standard, siger Ea Høyer.

de er gode til at gå i dialog med afdelings-

havde haft det samme tapet i flere årtier.

bestyrelsen og beboerne, siger forman-

Jeg bruger lidt tid på det og gennemgår

den, der pointerer, at det sparer driftsche-

også tilbud fra forskellige håndværkere

fen en masse tid.

sammen med beboeren, men jeg vinder

12 | 3B’S BEBOERBLAD | JUNI 2016

sikker på at Per ude fra Sydhavnen,

hurtig ekspeditionstid. Vores udearealer

- Man kan kommunikere med dem, og

- Nu står vores

udearealer
snorlige
JUNI 2016 | 3B’S BEBOERBLAD | 13

- Det er altid godt
at tænke et skridt forud
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR

Ny varmemester og en pensioneret ejendomsfunktionær
var, hvad boligafdelingen Søagerpark havde brug for.

N

agerpark, da afdelingen blev indviet i 2004, til han gik på
pension – og selv har boet i bebyggelsen fra starten.
Han nåede halvandet år som pensionist, inden 3B

ogle gange er det godt med nye venner – eller varmemester. Sådan var det for beboerne i Søagerpark i
Herlev, der i 2014 fik Benny Nygaard Andersen i røret,

når de ringede til ejendomskontoret.
- Jeg fokuserede meget på servicen. De ting, der kommer ind,
skal laves hurtigt, håndværkere skal bestilles, og området skal
stå pænt, siger varmemesteren om sin tid i Søagerpark.

spurgte, om Viggo ville komme tilbage på deltid.
Han blev hurtigt en eftertragtet herre, slår Benny fast, og
Viggo selv kunne også mærke populariteten.
- Den måde folk tog imod en og var åbne og glade for en,
de kender, siger Viggo, der tog sig af alt det grønne og mindre opgaver i boligerne.
Efter at boligafdelingen havde fået et løft, tog Peter

Og så er information altafgørende for at opnå glade beboere.

Hatting over som varmemester, og boligafdelingen får nu

- Info er nøglen til alt. Jeg har arbejdet med det her i så mange

en gartner. Det betyder imidlertid ikke, at Viggo kun har

år, at jeg ved, at info er vigtig – især hvis man samtidig tænker et
skridt foran hele tiden, siger Benny Nygaard Andersen.
Udover en ny varmemester fik beboerne også et gensyn med
Viggo Rasch, der var den første ejendomsfunktionær i Sø14 | 3B’S BEBOERBLAD | JUNI 2016

værktøjskassen fremme i sin egen bolig.
- Det er ikke længere beboerservice – nu er det nabohjælp, siger Viggo.

tema

BEBOERE OG MEDARBEJDERE

SAMMEN OM 3B

Samdrift skal give bedre
service til beboerne
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR

Klare gevinster for beboerne er målet for det nye samarbejde blandt flere af 3B’s afdelinger på Amager.

D

et var en stor omvæltning, som flere afdelinger gen-

der kan være travl nok i forvejen. Samtidig kan jeg se, at vi

nemgik ved årsskiftet, hvor 11 afdelinger i Urbanpla-

kommer meget mere ind i lejemålene, siger han.

nen gik i samdrift. I skrivende stund har ordningen

Og fremtiden skal gerne byde på endnu flere gevinster.

kørt i fem måneder, og der er stadig mange udfordringer,

- Vi er slet ikke i mål endnu, men fremover skal vi helst

men allerede nu kan områdechef Jørgen Rasmussen se

kunne levere en bedre kvalitet og forhåbentligt skabe en

gevinster ved samdriften.

økonomisk gevinst, hvor vi holder en fornuftig prisudvikling i

- Vi har meget bedre mulighed for at betjene beboerne –
nu har vi åbent fra 9 til 12 hver dag. Så behøver beboerne

forhold til den generelle prisudvikling i samfundet og lønstigninger, siger Jørgen Rasmussen.

ikke at stresse med deres spørgsmål til os om morgenen,

JUNI 2016 | 3B’S BEBOERBLAD | 15

V

i har fået ny strategi: 3B – Sammen mod 2020.
Med den tager vi et stort skridt ind i en fremtid,
hvor vi ønsker at præge vores omverden.

Fællesskaber med plads til alle
Boligforeningen 3B har rødder helt tilbage til 1927.
Den røde tråd har gennem alle årene været ønsket
om at skabe gode boliger og stærke fællesskaber,
16 | 3B’S BEBOERBLAD | JUNI 2016

der kan rumme mange forskellige mennesker. Den røde tråd fortsætter med visionen:

Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber
Resultat af fælles indsats
Strategien er blevet til i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelser,
organisationsbestyrelse og medarbejdere. Organisationsbestyrelsen
har arbejdet videre med de mange input og er nu klar til at præsentere resultatet.

En tegning – mange detaljer
3B’s strategi er som noget helt nyt samlet i en enkelt tegning. Med udgangspunkt i de kendetegn, som skal præge 3B i 2020 og de tendenser, som sætter rammen om vores udvikling, fastlægger 3B – Sammen
mod 2020 en vision og fire mål for de kommende år. 3B – Sammen
mod 2020 omfatter også de værdier og roller, som skal være grundlaget for at realisere visionen og målene.
Sammen når vi målet
3B – Sammen mod 2020 skal blive til virkelighed ude i den enkelte bo-

ligafdeling ved, at afdelingsbestyrelser, beboere
og medarbejdere arbejder sammen og igangsætter lokale initiativer. Organisationsbestyrelsen vil
også stille sig i spidsen for fælles initiativer i 3B.
Vi kan ikke nå det hele på en gang, men organisationsbestyrelsen har valgt 9 indsatser ud, som
vi starter med her og nu. Til efteråret følger vi så
op med en egentlig handlingsplan.
JUNI 2016 | 3B’S BEBOERBLAD | 17
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3B VERDENS

UDTAGET

ARKITEKTURBIENNALEN Den
15. udgave af Den Internationale
Arkitekturbiennale i Venedig finder sted fra slutningen af maj, og
udstillingerne kan ses frem til den
27. november 2016.
Holdes hvert andet år.
Mere end 60 lande deltager
med hver deres udstilling
– også kaldet pavilloner.
Danmark vandt arkitekturbiennalens hovedpris – Den
Gyldne Løve – for bedste
udstilling i 2006.
Den danske udstilling er generelt
populær, og i 2014 besøgte mere
end 120.000 det danske bidrag.

STØRSTE

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JESPER BLÆSILD OG 3B ARKIV

ARKITEKTUR
TIL BEGIVENHED

oligforeningen 3B har to byggerier med på årets arki-

Essentiel del af arkitekturhistorien

tekturbiennale i Venedig, hvor almene boliger ikke er

Samtidig mener han, at almene byggerier har været en af

hverdagskost.

grundpillerne i dansk arkitekturs historie.

- Det er fantastisk. Det er ikke hver dag, at alment

- Almene boliger sikrer en høj boligstandard for både

byggeri bliver udvalgt til at deltage i verdens største arkitektur-

almindelige og ubemidlede borgere, og historien er, at

begivenhed. Det er jeg meget stolt af på hele 3B’s vegne, siger

almene boliger har været drivkraft i mange arkitektureks-

Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B.

perimenter og har været med til at sikre en høj boligstan-

De to byggerier er Sundholm Syd fra 2015 og Signalgården
fra 2011 – begge på Amager. En af de to kuratorer på den dan-

dard i Danmark, forklarer Boris Brorman Jensen.
Arkitekturen betyder meget for Boligforeningen 3B,

ske pavillon på dette års arkitekturbiennale er arkitekt Boris

men netop en høj boligstandard er vigtig for Steffen

Brorman Jensen, og han ser stor værdi i de almene byggerier.

Morild.

- Vi er glade for, at der i år ikke kun er fokus på prominent,

- Personligt synes jeg, det er smukke byggerier, og som

dyrt, lækkert og ekstravagant byggeri, men at man også kigger

beboer må det også være dejligt at komme hjem til. Men

på alment boligbyggeri. Vi har blandt andre udvalgt de her to

det, der gør det til et godt byggeri set fra mit synspunkt,

projekter (Sundholm Syd og Signalgården, red.), fordi de har

er, at det også er godt at bo i. Og det giver vores beboere

adresseret relevante problemstillinger som mere livsværdi

udtryk for, så jeg er en meget glad formand, siger Steffen

for almindelige mennesker - og det er én af de opgaver, som

Morild.

almene boliger løser, siger han.
18 | 3B’S BEBOERBLAD | JUNI 2016

SUNDHOLM SYD
48 familieboliger
på mellem 80 og 130 kvadratmeter
6 blokke i 3 eller 4 etager
Boliger i 1, 2 eller 3 plan
Lavenergiklasse 2015
Arkitekter: AI

ˮ

SIGNALGÅRDEN
53 familieboliger
på mellem 87 og 130 kvadratmeter
4 længer i 3 eller 4 etager
Boliger i 1, 2 eller 3 plan
Genbo til DR Byen
Arkitekter: ONV Arkitekter

Det, der gør det til et godt byggeri set fra mit
synspunkt, er, at det også er godt at bo i. Og det
giver vores beboere udtryk for, så jeg er en meget
glad formand, siger Steffen Morild, formand for
Boligforeningen 3B.
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HÆDER
REGNER
NED OVER

AMAGER

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JESPER BLÆSILD OG JAKOB ØSTERGAARD NØHR

Det er ikke kun den
danske udstilling på
arkitekturbiennalen,
der har lagt mærke
til Sundholm Syd og
Signalgården.
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P

å kort tid har omverdenen fået øjnene op for arkitekturen

lys, og det er gennemtænkt med åbne trapper, så man får total

i 3B. Især i boligafdelingerne Sundholm Syd og Signal-

lysgennemgang. Uanset hvor du befinder dig, så er der naturligt

gården på Amager.

lysindfald. Det gør meget for udtrykket udefra, og også når du

ˮ

Udover prestigen i at være udvalgt til Den Internationale Arki-

tekturbiennale i Venedig, har Sundholm Syd netop fået en pris
for godt og smukt byggeri af Københavns Kommune.
- Vi er da stolte over at bo i et byggeri, der er
anerkendt for dets udseende. Og jeg kan godt
lide, at vi i en by som København er i stand til
at lave boformer for alle i forskellige størrelser.
Sundholm Syd er en lille afdeling, og den er
lagt godt ind på en lille plads midt i København, siger Teis Waldorff, formand i Sundholm
Syd.
Når han tager arkitekturen i betragtning, er
det især lyset, der begejstrer.
- Vi har gulv-til-loft-vinduer, som skaber godt

er inde. Det er noget helt andet, end hvis du var omkapslet af
vægge, siger Teis Waldorff.
Prisen for godt og smukt byggeri blev overrakt af Københavns

... det er selvfølgelig
vigtigt, at vi bor godt
og smukt, uanset
om det er privat eller
alment byggeri... og
jeg må indrømme, at
jeg var imponeret over
mange af de flotte detaljer i Sundholm Syd.

kulturborgmester, Carl Christian Ebbesen, der var
glad for at se alment byggeri blandt prismodtagerne.
- Det er jeg rigtig glad for. For det er selvfølgelig vigtigt, at vi bor godt og smukt, uanset om det
er privat eller alment byggeri. Det har vi heldigvis
mange eksempler på i København, og det er godt,
at nye også hele tiden kommer til. Og jeg må indrømme, at jeg var imponeret over mange af de flotte
detaljer i Sundholm Syd, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

kultur- og fritidsborgmester
Carl Christian Ebbesen (DF).
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Lån en boremaskine og slip for at købe en ny. Det er grundtanken bag BL
– Danmarks Almene Boligers nye onlineportal: Nabobørsen.dk. Her kan du
gratis dele ting og tjenester med dine naboer i dit nærområde.
AF NANNA VOSS I ILLUSTRATION: ANJA BARFOD THORBEK

S

ynes du også, det er dyrt at

En portal til alle

gen af nye brugere indtil videre været

investere i værktøj, elektronik eller

Selvom portalen er udviklet af BL, der

svingende.

andet, som du kun bruger fem mi-

er interesse- og brancheorganisation for

- Pt. går det langsomt med tilgangen

nutter om året? Så opret dig som bruger

Danmarks almene boligorganisationer,

af nye brugere. Deleøkonomi er stadig et

helt gratis på Nabobørsen.dk. Portalen

så er Nabobørsen.dk ikke kun for bebo-

nyt koncept, og i modsætning til mange

er udviklet af BL, og formålet er blandet

ere i den almene boligsektor.

andre deleplatforme, der er skudt frem,

andet at give adgang til lokale ressourcer

- Nabobørsen.dk henvender sig til alle.

kan man ikke tjene penge på Nabobør-

og derigennem at styrke og forny fælles-

Et af projektets delmål er netop at ud-

sen.dk. Det har vist sig, at folks delevilje

skabet.

brede det gode naboskab fra de almene

er sværere at kickstarte, end forventet,

- Nabobørsen var i forvejen under

boligområder til den omkringliggende by.

siger Ann-Sofie Nielsen.

udvikling, da vi kom ind i projektet. Vi

På den måde formår vi også at kommu-

besluttede at overtage projektet, da vi

nikere den tradition for godt naboskab,

syntes, det var et godt initiativ, der kunne

der findes i den almene sektor, siger

komme beboere i almene boliger til gode.

Ann-Sofie Nielsen.

Portalen har nu nået et niveau, hvor den

Hun tilskynder derfor, at flere udforsker
platformen.
- Som led i videreudviklingen vil jeg
gerne opfordre alle til at besøge siden og
komme med kommentarer via chatknap-

fungerer, men vi er konstant i gang med at

Langsom start

pen nederst i højre hjørne. Det kan være

videreudvikle og forbedre, siger Ann-Sofie

Selvom der har været stor interesse for

alt fra gode råd til kommentarer til sidens

Nielsen, eventkonsulent hos BL.

etableringen af en delebørs, har tilgan-

opbygning”, afslutter Ann-Sofie Nielsen.
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3B UDVIKLER NYE
BOFORMER

LE og LET

ILLUSTRATION: ANJA BARFOD THORBEK

U

dviklingen går stærkt, og med tiden ændres
vores behov. Det gælder både for hvert enkelt
menneske, og det gælder også for hele samfundet, og ikke mindst er ændringerne tydelig i
vores byer.
Som almen boligforening vil vi gerne tage et ansvar
for at præge byudviklingen i en retning, hvor vores
byer er for alle - både for dem, der ikke er de rigeste
i verden og for dem, som ikke lige passer ind i traditionelle boliger.

R[SKOÆBVEU] STE

BOLIGER

E,
KOMMUN
NHAVNS
3B, 2016
EM KØBE
NINGEN
RBEJDE MELL OG BOLIGFORE
I ET SAMA
GORI
UDVIKLET ITEKTER LETH &
DESIGNARK

BOFÆLL

ESSKAB

SK ALERBA

RE

FOR

50+

Vi arbejder også for, at vores boliger skal være af
en høj kvalitet, og at der skal være plads til, at man
bor sammen på andre måder end i en traditionel
kernefamilie. På de næste sider præsenterer vi et par
eksempler på de nye boligkoncepter, 3B er i gang med
at udvikle.
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ALLE HAR
RET TIL

AT BO
GODT

R
OBUSTE
[SKÆVE]

BOLIGER

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR

UDVIKLET I ET
SAM ARBE JDE MELL
EM KØBENHAV
DESIGNARKITEK
NS KOMMUNE,
TER LETH & GORI
OG BOLIGFORENIN
GEN 3B, 2016

Vi er alle forskellige, men i 3B skal der være plads
til alle – også dem, der ikke passer indFLi EK
opfattelsen
SIBLE og LET SK
ALERBARE
af den gennemsnitlige beboer. 3B har derfor udviklet et robust boligkoncept til skæve eksistenser.

D

u ser dem ikke, når du vender hjem til Toftegård,

Som navnet antyder, så er det nye koncept lavet i

Valmuen, Søbyvej eller hvor du nu bor i 3B. De holder

mere robuste materialer end tidligere.

sig gerne for sig selv, når de er inden for hjemmets

- Vi har lært meget fra vores første skæve boliger.

fire vægge, og så har de ofte hund – en stor en af

Både med hensyn til beboernes ønsker, men særligt

slagsen.

i forhold til de materialer, som vi bygger med. Vi skal

De skæve eksistenser har ikke mange steder at bo, for de-

simpelthen bruge nogle mere robuste materialer, når

res liv og vaner passer ikke ind i en almindelig boligafdeling. I

vi skal bygge nye huse, så vi kan holde omkostnin-

dag har 3B to små boligafdelinger, Ved Krattet og Ellehjørnet i

gerne til vedligeholdelse nede og husene flotte i lang

Valby, der består af i alt 20 skæve boliger. Det tal håber 3B at

tid, siger Mette Thiberg.

fordoble i nærmeste fremtid.

Boligforeningen 3B er i skrivende stund i dialog

- Almene boliger skal være for alle. Også dem, der ikke

med Københavns Kommune for at finde byggegrun-

hører til i de sociale grupper, som langt størstedelen af vores

de til de robuste skæve boliger.

beboere gør. Som almen boligforening løfter vi en samfundsopgave, der blandt andet går ud på at tilbyde et hjem til alle.
Og det skal samtidig være et sted, der er en solid base og

| LETH & GORI

rart at komme hjem til. Alle har ret til et godt sted at bo, siger
formanden for 3B, Steffen Morild.
Erfaringerne fra de to skæve afdelinger i Valby har 3B brugt
til at udvikle et nyt koncept – ”Robuste skæve boliger”.
- Vi er stolte af de to afdelinger I Valby, men vi skal hele
tiden udvikle os. Samtidig kommer der også nye muligheder
i byggebranchen, og dem skal vi selvfølgelig udnytte, når
de kan give bedre boliger med bedre indeklima, siger Mette
Thiberg, byggechef i 3B.
HOUS E H - ARCH
ITEC TEN

DE VYLDE R
VINCK TAILLI
EU
WONI NG-W

5

SKITS E - BEBY
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FRA SYDØ ST
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3B BYGGER DANMARKS FØRSTE

BOFÆLLESSKAB

FOR

50+

FAKTA OM REGNBUEBOFÆLLESSKABET
Bofællesskabet får cirka 30 boliger på mellem 65-85 m2
Det får hjemme på Sundholmsvej 6 – mellem FABRIKKEN
for Kunst og Design, institutionen Sundholm og 3B’s
præmierede boligafdeling Sundholm Syd.
Ud over et seniorbofælleskab bygger 3B også 170
ungdomsboliger på Sundholmsvej.

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR

B

oligforeningen 3B inviterer LGBT-personer indenfor og

Boligforeningen 3B’s nye bofællesskab på Amager udelukker

skriver danmarkshistorie, når boligforeningen bygger lan-

ikke hetero-seniorer, men de skal være enige i bofællesska-

dets første seniorbofællesskab for bøsser, lesbiske, biseksu-

bets vilkår – blandt andet gensidig respekt og åbenhed og

elle og transpersoner.

tolerance over for LGBT-personer.

- I 3B vil vi rumme alle – uanset deres etnicitet, alder, sociale

- I dag er Danmark et af verdens mest tolerante samfund for

gruppe eller seksuelle orientering. Det er en af vores fornem-

bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, men der bliver

meste opgaver som almen boligforening, siger Steffen Morild,

ikke talt så meget om deres alderdom, og her er der ingen,

formand for Boligforeningen 3B.

som fortjener at skulle gå tilbage i skabet eller lægge bånd på

Bofællesskabet skal ligge på Sundholmsvej på Amager og

sig selv – vi er frie hele livet igennem. Og når LGBT-miljøet

bliver et såkaldt seniorbofællesskab, hvor beboerne er 50+.

selv efterspørger disse bofællesskaber, er det helt naturligt

LGBT-personer har nemlig større risiko for at blive ensomme i

for os at bygge dem. Det er en del af den samfundsmæssige

alderdommen, og det kan være svært for dem at bo i et almin-

opgave, vi har en lang tradition for at løfte i 3B, siger Steffen

deligt seniorbofællesskab eller plejehjem, fordi mange føler, at

Morild.

de der skal ”springe ud” igen.

3B INVITERER FLERE GENERATIONER INDENFOR I NYT BOLIGKONCEPT
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I ILLUSTRATION: 2+1 IDÉBUREAU

’Generationernes Byhus’ er navnet på

pointen med vores nye koncept. Vi vil

en ny type boliger, som 3B har været

derimod samle en generation på hver

med til at udvikle. Resultat skal give

sin etage, siger Steffen Morild, formand

bedre naboskab, mere byliv og lavere

for Boligforeningen 3B.

husleje.
Flere generationer, der lever un-

Det betyder en eller to etager med
ungdomsboliger, familieboliger i to

der samme tag, og hvor alle hjælper

etager og øverste etage er dedikeret

hinanden i hverdagen. Det lyder som

til et seniorbofællesskab. På gadeplan

en boligform fra sydligere himmelstrøg,

kan der være butikker, fælleslokaler og

men inden for et par år håber Boligfor-

åbne byrum.

eningen 3B at sætte spaden i jorden

- Vi tror på, at en af fremtidens måder

til første udgave af Generationernes

at bo på er i fællesskaber. Og det skal

Byhus.

ikke være i opgange men på etager –

Det er en ny type boliger, som 3B

så er det nemmere at komme hinanden

har udviklet sammen med blandt andre

ved. Det kan være fælleskaber på bag-

KAB.

grund af fritidsinteresser, arbejde og så

- Det kan lyde, som om vi vil bygge

videre. Med Generationernes Byhus vil

boliger til flere generationer i samme

vi danne fællesskaber på baggrund af

familie. Det er dog ikke helt det, der er

alder, siger Steffen Morild.
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BEBOERE OG MEDARBEJDERE

SAMMEN OM 3B
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På afdelingsmødet i september 2014 besluttede beboerne i Hjortegården i Herlev at opsige
den daværende tv-aftale. Det eksisterende anlæg skulle have et gevaldigt ansigtsløft, som
fremover sikrer større fleksibilitet og driftssikkerhed hjemme i beboernes stuer.
AF MAJ SØRENSEN I FOTO: MAJ SØRENSEN I ILLUSTRATION: ANJA BARFOD THORBEK

- Der er mange, der har været util-

før. Og selvom det har været en hård proces,

ventilationsanlæg og meget andet. Der

fredse med den tvungne fuldpakke, vi

så skaber det i sidste ende større tilfredshed

er mange ting at tage højde for.

havde før. Mange har ikke brug for alle

på den lange bane, fortæller Sven Hermann,

de kanaler, og derfor er det en dyr pris

driftschef i Hjortegården.

at betale for noget, man ikke bruger,

- En af de vigtigste ting ved sådan et
omfattende projekt er, at man får en rådgiver på. For der er rigtig mange ting at

fortæller Carsten Werner-Madsen, der

Det behøver ikke at koste en bondegård

tage højde for, både i forhold til behov,

har boet i Hjortegården siden 1975.

Hjortegården er 3B’s næststørste afdeling med

muligheder, løsninger og andre mere

Indtil for nylig havde Hjortegården et

902 boliger. Det betyder også, at en komplet

tekniske og lovgivningsmæssige ting,

gammelt sløjfeanlæg, som sendte sam-

udskiftning af kabler, ledninger og anlæg ville

fortæller Thomas Blaabjerg Lund, der er

me signal ud til alle boliger og dermed

have været en meget dyr affære. Men den nye

områdechef for alle 3B’s boligafdelinger

tvang alle beboere til at betale for den

løsning i Hjortegården har kombineret det eksi-

vest for København.

samme store tv-pakke. Det var en af

sterende coax-anlæg (sløjfeanlæg) med et nyt

grundene til at gå i gang med projektet,

fiberanlæg. Det vil sige, at det er en moderni-

har stået for koordineringen af hele

ud over at anlægget efterhånden havde

sering af det gamle anlæg, hvor man beholder

projektet – og det har ikke været nogen

mange år på bagen og var forældet.

og udnytter den del, der ikke er forældet, og

let opgave.

derfor udelukkende skal investere i den digitale

Stort engagement
Efter beslutningen om at opsige tv-

fiberdel.
På den måde har Hjortegården sparet

Dette syn deler Sven Hermann, der

- Hvis vi ikke havde haft en professionel rådgiver på, var det ikke endt så
godt. Vi er stødt på mange faldgruber

aftalen, stillede 11 beboere op til et

mange penge i forhold til en komplet udskift-

og uforudsete udfordringer undervejs,

nyt medieudvalg, der skulle sikre en

ning. Hele projektet har kostet godt 1,1 mio.

men takket være god planlægning og et

moderne, fleksibel og fremtidssikret

kroner alt inklusive.

velfungerende samarbejde er det endt

digital løsning for Hjortegården. Enga-

godt, fordi beboerne i Hjortegården har

gementet blandt beboerne var stort, og

En lærerig proces

fået et super godt anlæg og en meget

driftschef Sven Hermann har stået 100

Det er hverken nemt eller billigt at gennemføre

fleksibel ordning, hvor den enkelte hus-

% bag projektet hele vejen igennem.

så omfattende et projekt. Det har været en

stand kan til- og fravælge tv-pakken i

svær proces, ikke mindst for beboerne i Hjor-

perioder, hvis man har behov for det,

at stå i front for sådan et projekt. Be-

tegården, der også er i fuld gang med en stor

fortæller Sven Hermann.

boerne får en meget bedre løsning end

renoveringssag af blandt andet facader, tage,

- Jeg synes, det er rigtig spændende
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GODE AFTALER I 3B
3B’s indkøbsafdeling har efter grundig analyse indgået en meget fordelagtig rammeaftale med fire rådgivningsvirksomheder med speciale inden for
forsyning af tv, bredbånd, kabelanlæg og andre tekniske løsninger. Det betyder, at 3B har blåstemplet de specifikke rådgivere – både kvalitetsmæssigt og økonomisk. Aftalen bliver løbende fornyet i takt med de erfaringer,
vi gør os i forhold til samarbejdet med rådgiverne.
Så hvis andre boligafdelinger i 3B går rundt og overvejer at udskifte deres
forsyningsaftaler, så kontakt ejendomskontoret for at få indblik i de muligheder, I har, og for at få taget hul på processen sammen med erfarne folk.

Fleksibelt og moderne – på godt og ondt
Mange beboere er meget glade for den nye løsning – men som det er med alt nyt, er der altid
nogen, der bliver udfordret af fx teknikken.
- Der er altid for og imod nye ting – nogle er
rigtig glade for det, fordi det er bedre kvalitet og
digitalt, mens især nogle af de ældre beboere
synes, det er besværligt og udfordrende blandt
andet på grund af den øgede fleksibilitet, fortæller Carsten Werner-Madsen.
Det er nemlig sådan, at beboerne nu kan
vælge, om de vil have grund-, mellem- eller
fuldpakken – eller slet intet tv-signal. Hvis de
vælger ikke at tilmelde sig, betaler de kun den
fælles obligatoriske antenneafgift på 14 kr. pr.
måned.
- Når vi er nået forbi de første startvanskeligheder, så er jeg overbevist om, at den øgede
fleksibilitet kommer alle til gode, siger Sven
Hermann.
Når det så er sagt, så hviler Sven og hans
mandskab ikke på laurbærrene, men tænker
langsigtet.
- Det er vigtigt at følge med tiden. Derfor har
det nye anlæg i hvert fald 10-15 års driftslevetid, inden man skal begynde at overveje næste
skridt, fortæller Sven Hermann.
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KORT NYT
HAR DU SET DEN NYE SELVBETJENINGSLØSNING
TIL AT SØGE BOLIG I 3B?
GÅ IND PÅ WWW.3B.DK UNDER BOLIGSØGENDE
OG SE DE NYE MULIGHEDER

De frivillige i Valby blev hyldet
AF MAJ SØRENSEN I FOTO: MAJ SØRENSEN

Arbejdermuseet i Rømersgade i København dannede den 18.
marts en smuk ramme om et brag af en gallafest til ære for
alle de frivillige i Folehaven, Hornemanns Vænge og Valbyejendommene. Den røde løber var rullet ud, og i døren stod
de unge lommepenge-jobbere i gallatøj og tog imod de over
100 gæster.
”Årets Ultimative Frivillige” var aftenens højdepunkt, og det var
den sidste pris, der blev uddelt. Prisen gik til Noufissa Nafis for
hendes særlige ånd og gavmildhed over for alle i Folehaven. Til
prisens overrækkelse var der lavet en lille film med alle naboernes søde ord om hende og hendes gerninger.
Henrik Palsmar fra Valby Lokaludvalg var aftenens konferencier. Han gjorde et flot arbejde med både at hylde alle de
frivillige og samtidig få formidlet, hvor vigtigt et arbejde der bliver
ydet på alle fronter.

3B’S POLITIKADETTER VINDER

FORNEM PRIS
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: SONNY SINGH

Det succesfulde projekt med politikadetter
i boligafdelingen Høje Gladsaxe kører nu
videre med hold 2.

D

e seks unge drenge fra Høje Gladsaxe kunne
næsten ikke få armene ned, da projektet Politikadet blev kaldt op på scenen for at modtage Den

Kriminalpræventive Pris af justitsminister Søren Pind.
- De unge skal vide, at de er en del af det danske samfund, og vi har noget at tilbyde. Her spiller Politikadet en

- Jeg var meget overrasket over at få prisen. Jeg gør
det med hjertet, så jeg havde ikke forventet en pris.
Jeg håber, det motiverer andre – ikke for at få prisen,
men fordi det er vigtigt, at vi hjælper hinanden, sagde
Noufissa overvældet efterfølgende.

vigtig rolle, og det er derfor med stor glæde, at jeg i dag
kan overrække Politikadet Den Kriminalpræventive Pris,
sagde justitsministeren ved overrækkelsen.
En del af uddannelsen til politikadet er en kort praktik
hos politiet, som kørte projektet sammen med Boligforeningen 3B og de andre boligforeninger i Høje Gladsaxe,
Gladsaxe Kommune og Ballerup Kommune.
Projektet Politikadet arbejder med at skabe tillid
mellem de 12- til 14-årige kriminalitetstruede unge og
politiet. Baggrunden er nemlig, at mange af de unge har
dårlige erfaringer med politiet og ikke tror, at politiet er til
for deres skyld.
Medarbejderne i den boligsociale helhedsplan i Høje
Gladsaxe har blandt andet stået for rekruttering af kadetterne, formidling af projektet, dialog med forældrene,

Alle blev hyldet med blomster,
gaver og diplomer på scenen.

1-til-1-samtaler med de unge og ugentlige aktiviteter.
Børnene og de unge i Høje Gladsaxe er så interesserede i projektet, at helhedsplanen nu kører videre
med projektet uden politiets hjælp, og samtidig er fokus
nu rettet mod sportslivet.
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KORT NYT

3B OG KAB UDVIDER

DET ALMENE ER SIKRET I DEN NYE PLANLOV

SAMARBEJDET

K

3B og KAB indgår nu strategisk partnerskab under

Blå blok har dog siden været klar til at sløjfe den del af planloven,

titlen ”Fælles investeringer, fælles udvikling og fælles

der betyder, at kommuner kan kræve, at en fjerdel af alle boliger skal

gevinster”.

være almene. Hvis det var lykkedes, kunne det have skadet mangfol-

De to organisationer har i mange år samarbejdet om
nybyggeri af blandt andet AlmenBolig+.
Nu udvides samarbejdet til også at omfatte blandt

ommunerne kan med vedtagelse af den nye planlov stadig
bestemme, at 25 % af alle boliger skal være almene. I foråret

2015 gennemførte den tidligere SR-regering en revision af planloven.

digheden.
- Hvis regeringen havde fået fjernet planlovskravet, ville det bogstavelig talt havde fået afstanden mellem de rige og dem med lave

andet udvikling af by, bolig og byggeri. Og ikke mindst

indkomster til at vokse. Med denne såkaldte vækstplan ville Danmark

det fælles administrationssystem til forhåbentlig frem-

vækste på rigmandsghettoer, men blive fattigere på mangfoldighed,

tidig glæde for både beboere, afdelingsbestyrelser og

forklarer Steffen Morild, formand i 3B, og fastslår, at der er grund til

medarbejdere.

at glæde sig over denne sejr for det almene.
I forbindelse med forhandlingerne om planloven,
kom borgmester Morten
Kabell og medlem af borgerrepræsentationen for DF
Merete Dea forbi Urbanplanen, hvor 3B’s formand,
Steffen Morild, og administrerende direktør, Morten
Boje, viste rundt. Besøget
blev vist i TV2-Lorry.

KONTANTHJÆLPSLOFT
OG REDUKTION I BOLIGSTØTTEN
Det nye kontanthjælpsloft træder i kraft 1. oktober
2016 og vil berøre en del beboere i 3B. Det er vi
opmærksomme på, og organisationsbestyrelsen i
3B har ligesom resten af den almene sektor sat højt
på dagsordenen, hvad man kan gøre for at mindske
konsekvenserne af kontanthjælpsloftet.
Er man en af dem, der er omfattet af kontant-

SCAN QR-KODEN OG SE HELE INDSLAGET
PÅ TV 2 LORRYS HJEMMESIDE

hjælpsloftet, er det i boligsikringen og den særlige
kommunale boligstøtte, man vil opleve en reduktion.
Senest den 1. juli skal kommunerne have styr på,

Ministerbesøg i Ryesgade

hvem der bliver berørt, og kommunerne skal sende et

Fredag den 15. januar 2016 var Inger Støjbjerg på besøg i Bolig-

brev ud til alle de berørte.

foreningen 3B´s afdeling Ryesgade på Østerbro. Ryesgade er en

Den 15. september, dvs. 14 dage før loven træder i

af vores smukke, gamle, attraktive afdelinger med god beliggehed

kraft, vil Udbetaling Danmark udsende en skrivelse til

og udsigt til søerne. Under besøget var beboere, medarbejdere og

alle berørte beboere om, hvor meget de berøres, dvs.

næstformand Iris Gausbo med til at give hende en god oplevelse,

de samlede konsekvenser for både boligsikring og

hvor hun blandt andet så, at almene boliger er meget mere end

særlig boligstøtte. Det er ganske kort varsel, hvilket

bare berømte udsatte boligområder.

kan medføre store problemer for den enkelte lejer.
Herudover vil Udbetaling Danmark stå til rådighed
for besvarelse af generelle
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spørgsmål fra beboerne via

Efter rundvisningen i Ryesgade var der tid til en kort snak om
brugen af fællesarealer, beboerhuse, beboerdemokrati og børnebestyrelser. Afslutningsvis holdt Iris Gausbo en tale, hvor hun fortalte
om fællesskabet i 3B.

borger.dk og almindelige
telefoner. Er der spørgsmål af mere individuel karakter, skal henvendelse
rettes til hjemkommunen.
FOTO: STEFFEN KAI NIELSEN
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RYGTERNE OM
HYGGELIG FÆLLESSPISNING I HERLEV
ER NÅET TIL VALBY
AF ANNA BENDA I FOTO: ANNA BENDA

I Hjortegården i Herlev holder de fællesspisning ca. en gang om måneden. Det har
de gjort siden november sidste år, og det er
nu blevet så stor en succes, at det tiltrækker beboere fra andre 3B-afdelinger.

D

en 25. maj kom 3B-beboere fra Valby
forbi til en snak og et måltid mad og
for i det hele taget at få inspiration til

at starte noget lignende op i Valby.
Da selve fællesspisningen går i gang klokken 17, begynder beboerne i Hjortegården
langsomt at komme ned til fælleshuset, og en
hyggelig stemning breder sig blandt familier,
børn, børnebørn og bedsteforældre.
Det er inspirerende for Annette Dahøj, der
er med til at drive en beboercafé i Valby, og
som gerne vil udvide med egentlige fællesspisninger. Et af problemerne, de er stødt på i
Valby er, at folk slet ikke kan se cafeen.
- Vi tænker at starte fællesspisning i september, og vi reklamerer alt, hvad vi kan. Nu
overvejer vi fx at få plantekasser ude foran
cafeen, så vi bliver mere synlige, fortæller
hun.
I Hjortegården har det, de har gjort, virket
endda særdeles godt, og erfaringer om alt
fra betaling med mobile pay til facebook og
overvejelser om, hvordan man bliver set i
gadebilledet, deler de gladeligt ud af.
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Fællesspisning
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BEDRE LIVSKVALITET I TRANEHAVEGÅRD

Alle er
hjertelig
velkomne
AF MAJ SØRENSEN I FOTO: HELLE KRUSE WICHMANN
MATHIAS SØRENSEN I WILLIAM HORNBÆK SONNE

I

Tranehavegård har Mandeklubben lige
været en tur på Cafe Syd i Københavns

Sydhavn. Derudover er banko, rickshaw-tur,
fællessang med smørrebrød og grillaften
bare nogle af de arrangementer, man kan
deltage i i Tranehavegård, hvis man har tid
og lyst. Og alle er hjertelig velkomne.
I et samarbejde mellem kommunale medarbejdere, 3B, det lokale aktivitetscenter,
den lokale ældreklub og beboere bliver der
udviklet aktiviteter, som er med til at styrke
livskvaliteten og forebygge ensomhed.
Som led i projektet er der ansat seks
medarbejdere, der sammen med afdelingsbestyrelsen står i spidsen for de forskellige
lokale aktiviteter.
Og medarbejderne kan se, at det virker
- de ældre deltager og nye venskaber
udvikler sig.
God brug af fælles faciliteter
Mange af aktiviteterne finder sted i Tranehavegårds eksisterende lokaler og faciliteter, og det er en god måde at få skabt mere
liv i afdelingen. På den måde får beboerne
udnyttet lokalerne lige uden for deres
hoveddør, så de ikke bare står ubrugte
hen det meste af ugen.

Aktiviteter i
Tranehavegå
rd
maj - juni 20
16

Alle er hjerte
ligt
– vi glæder os velkommen
til at se dig
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