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Strikkeklubben, der mødes
hver torsdag, er en af mange
fællesaktiviteter i Valmuen.

Der er jævnligt gymnastikundervisning i fælleshuset,
hvor alle interesserede
kan deltage.

I Valmuen sidder seniorerne sjældent stille
► Maj Sørensen – maj@3b.dk, foto: Jesper Blæsild

Seniorbofællesskabet Valmuen i Måløv er indbegrebet af

- Vi har det rigtig godt her i Valmuen. Der er kun én beboer,

at flytte fra parcelhus til almen bolig. Men vi har været glade

Fællesskab og arrangementer til den store guldmedalje

tryghed, omsorg, fællesskab og engagement. Alle bebo-

der er flyttet i løbet af de 10 år, afdelingen har eksisteret, for-

for at bo her lige siden, smiler Gert.

Ud over fællesmøderne, der er den mere officielle del af fæl-

ere er på den ene eller den anden måde involveret i af-

tæller formand Ingerlise Hansen.

delingens fælles aktiviteter og arrangementer, og dem er

Den store medbestemmelse har tydeligt givet beboerne et

lesskabet i Valmuen, så arrangerer beboerne også en masse

særligt ejerskab til Valmuen. De har nedsat forskellige udvalg

frivillige fællesaktiviteter – så mange, at man ikke er i tvivl om,

der ikke få af. Nej, livet som pensionist i seniorboligerne i

Da Valmuen blomstrede

– et kunst- og kulturudvalg, et vaskeriudvalg, et festudvalg, et

at det er travle pensionister med fulde kalendere, der er tale

Valmuen er bestemt ikke kedeligt.

Allerede inden bebyggelsen var på tegnebrættet, nedsatte

haveudvalg, husudvalg og et teknikudvalg. Og så hjælper de

om her.

Ballerup Kommune en idégruppe bestående af nogle af de

3B’s driftspersonale med at skifte pærer og slå græs og den

- Hver torsdag har vi strikkeklub, og hver torsdag og søn-

personer, der sidenhen blev beboere.

slags – for på den måde at spare lidt penge, som de så kan

dag i sommerhalvåret er der fælles petanque på vores bane

bruge til fælles aktiviteter.

udenfor. Vi holder tegnekurser sammen med to af nabofæl-

Valmuen består af 20 rækkehuse, der sammen former en firkant med fælleshuset i centrum ved indkørslen til området.

- Vi var med til at vælge, hvor afdelingen skulle ligge på

Det betyder, at næsten alle beboerne har udsigt til det store

den dengang øde græsmark, der i dag er det her store bolig-

lesskaberne, og så er der også en af beboerne, der under-

område med forskellige boligbyggerier, fortæller bestyrelses-

Alle kommer til orde

viser i gymnastik for dem, der ikke har kræfter til at gå til

medlem Gert Wittrup, der har været med fra den spæde start.

Når der skal træffes beslutninger i Valmuen, er det absolut

noget nede i Måløv, hvor vi er en gruppe, der går fast, smiler

store harer til, og selv her i det spæde forår er omgivelserne

- Og vi valgte også, hvilken type hus, vi ville have herude, og

ikke kun afdelingsbestyrelsen, der bliver hørt. Stort set alle

formand Ingerlise Hansen.

grønne, friske og meget velholdte at skue udover.

hvordan fællesarealerne skulle se ud, tilføjer han.

beslutninger kommer til afstemning på fællesmøder, som af-

- Så holder vi fællespisninger, grillaftener og afdelingens

delingen holder 4-5 gange om året – ud over det årlige afde-

fødselsdag hvert år, for ikke at tale om, når folk inviterer til

10 år er gået

deres kommende boliger skulle se ud.

lingsmøde.

private fødselsdage, tilføjer bestyrelsesmedlem Arne Larsen.

fælles græsareal, hvor afdelingens petanquebane og fælles
grillområde ligger. I de omkringliggende buske holder et par

Gruppen var altså selv med til at tage stilling til, hvordan
Valmuen har eksisteret i knapt 10 år, og for afdelingens bebo-

- Det var dejligt at være med til at beslutte udformningen

På trods af den lave fraflytningsprocent hænder det allige-

Man kan roligt sige, at der er noget at se til i Valmuen, og

ere har det været 10 skønne år, der i juni måned fejres med en

af vores nye hjem. De fleste af os kom fra parcelhuse rundt

vel, at en bolig bliver ledig, og en ny beboer skal flytte ind.

stemningen i den lille afdeling er fænomenal. Der er ingen tvivl

stor jubilæumsfest. Næsten alle nuværende beboere har boet

omkring i området, og derfor var den her medbestemmelse

Også her har beboerne noget at skulle have sagt, selvom det

om, at her er der tale om mennesker, der kommer hinanden

der siden begyndelsen.

en behagelig indledning til den omvæltning, det trods alt var

er kommunen, der anviser de nye beboere.

ved og passer på hinanden. ◄
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Foto: www.dragoerluftfoto.dk

Hvad skal der ske i dit boligområde?
► Anette Hertz – ahz@3b.dk

3B’s nye hovedkontor
tager form

Har du en idé til, hvordan dit boligområde bliver et endnu

At være med i afdelingsbestyrelsen

Formandens særlige rolle

3B’s administration flytter sammen med Boligkontoret

bedre sted at bo?

Afdelingsbestyrelsens fornemmeste opgave er at indsamle og

Det er formanden for afdelingsbestyrelsen, der har ansvaret

Danmark til Havneholmen bag Fisketorvet næste forår.

få idéer til udvikling og initiativer i afdelingen. Men det bety-

for at få indkaldt til møder og at sørge for dagsorden og refe-

Det er et nyt og miljørigtigt kontorhus, der står klar til

der ikke nødvendigvis, at det er den, der skal udføre tingene

rat, så beboerne kan følge med i, hvad afdelingsbestyrelsen

3B og Boligkontoret Danmark (BDK) om et lille år. Målet

i praksis.

arbejder med.

er at få mere for pengene – både ved at bo sammen og

Vær med til at bestemme: Deltag i afdelingsmødet og
stil op til afdelingsbestyrelsen!

dele kantine og reception og ved at udnytte hinandens

Dit boligområde er noget særligt. Her er det nemlig dem, der

Det er meget forskelligt, hvor tit afdelingsbestyrelsen mø-

bor, som bestemmer – og der er ingen, der skal tjene penge

des. Måske et par gange i efteråret og et par gange i foråret.

3B bakker op

på boligerne. Tværtimod skal der være balance mellem udgif-

Måske en gang om måneden. Du kan følge med i afdelingsbe-

Du får ikke løn for at sidde i afdelingsbestyrelsen. Men du bliver

Samarbejdet er allerede i fuld gang. Flere grupper af

terne og indtægterne.

styrelsens arbejde på www.3b.dk under fanen Beboerdemo-

inviteret til mange forskellige arrangementer i 3B, blandt andet

medarbejdere fra både 3B og BDK har arbejdet med,

krati og Afdelingsbestyrelse.

formandsmøder, områdemøder og netværksmøder.

hvordan vi gør vores fælles kontorhus til et sted, der by-

Det betyder, at huslejen går til udgifterne i afdelingen. Til
personalet, der holder området fri for ukrudt, sne og affald og

Det er særligt på de to årlige formandsmøder, organisations-

ordner meget andet samt til fx ejendomsskat. Huslejen går

bestyrelsen får input til de overordnede rammer for udviklin-

også til de udgifter, der kommer hen ad vejen. Det kan være

gen af hele boligforeningen. Her deltager alle 3B’s afdelings-

nye nedløbsrør. Nyt tag. Nye indgangsdøre. Solcelleanlæg.

formænd sammen med et medlem af afdelingsbestyrelsen.

Eller til de aktiviteter, beboerne beslutter at gennemføre som

ressourcer.

der beboere, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre besøgende velkommen.
De to ledergrupper ser lige nu også på, hvordan organisationerne bedst kan samarbejde. Det er allerede

3B holder også forskellige kurser – fx et for nye afdelings-

besluttet, at de to IT-afdelinger slås sammen. Men også

bestyrelsesmedlemmer, et kursus i budgetforståelse og mange

inden for fx HR, kommunikation og jura er det oplagt at

Men har du nogle særlige ønsker? Frugttræer til de grønne

andre. Vi har et særligt lukket ekstranet til medlemmerne af

samarbejde.

fællesområder? Måske synes du, opgangene trænger til en

3B’s afdelingsbestyrelser, hvor man kan finde nyttig information

ekstra kærlig hånd? Eller måske synes du bare, der skal være

og udveksle viden og erfaring med andre i samme situation.

fx fastelavnsfest, sommerfest, juletræsfest…

flere fælles fester?
Afdelingsmødet er vejen frem

3B og BL – Danmarks Almene Boliger – inviterer til konfe-

Med solceller på taget, specialdesignede vinduer, af-

rencer, hvor der er en god blanding af fagligt indhold, tid til at

skærmninger og energimæssigt optimale ventilations-

netværke – og til en god middag med efterfølgende dans.

og kølingsanlæg bliver energiforbruget nedsat med 42

For alle arrangementer gælder, at der er tid til at udveksle

I sensommeren inviterer afdelingsbestyrelsen alle i afdelingen

erfaringer med andre, der sidder med de samme opgaver og

til afdelingsmøde. På mødet fremlægger afdelingsbestyrelsen

Grønt byggeri

% per kvadratmeter i forhold til hovedkontoret i Kronprinsessegade.

et budget for, hvad den har tænkt sig at bruge penge på det

Når afdelingsbestyrelsen er blevet enige om at sætte ting i

kommende år. De, der deltager i mødet, stemmer så om for-

gang, taler den med en af de ansatte i afdelingen om, hvad

slagene – og dermed om, hvad der skal ske i løbet af året.

det koster – og om det kan lade sig gøre inden for de regler,

Vil du vide mere?

tilgængelighed med offentlig transport og på cykel.

der er for almene boligområder. De større idéer fremlægger

Du er altid velkommen til at kontakte din nuværende afde-

Det vil Københavns Kommune støtte ved at etablere

afdelingsbestyrelsen på afdelingsmødet.

lingsbestyrelse, hvis du vil vide mere. Også medlemmerne af

en ny cykelsti – »Cykelslangen« – som skal sno sig

organisationsbestyrelsen svarer gerne på dine spørgsmål.

fra Fisketorvets indgang og ned til broen mod Islands

Har du nogle særlige ønsker, kan du foreslå det på afdelingsmødet. Det kræver blot, at du afleverer dit forslag skriftligt
til formanden – fx på mail senest 14 dage før mødet.
På afdelingsmødet er der også valg til afdelingsbestyrelsen.
Og måske er det noget for dig at stille op?

Det er medlemmerne af afdelingsbestyrelserne, der helt
selv bestemmer, hvor stor en indsats, de vil lægge i arbejdet.
Og hvad de hver især vil bruge tid på.

udfordringer i hverdagen.

Et lavt energiforbrug er dog ikke den eneste faktor,
når man taler om grønt byggeri. Det handler også om

Derudover kan du selv finde information på nettet – både på
3B’s egen hjemmeside www.3b.dk og på BL’s hjemmeside www.
bl.dk. Vi glæder os til at se dig på afdelingsmødet – og måske

Brygge.
Rejsegildet var den 24. maj – og indflytning sker i foråret 2014. ◄

til at byde dig velkommen som ny i afdelingsbestyrelsen? ◄
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Beboerne designer
det nye Egedalsvænge
► Af Maj Sørensen – maj@3b.dk
Foto: Jesper Blæsild

Egedalsvænge i Kokkedal er nu for alvor gået i gang med

hele gårdmiljøet. Men miljøet er også

en kæmpe renovering. Byggeprojektet er helt unikt, fordi

med i form af solceller og genbrug af

beboerne frit kan vælge runde eller firkantede karnapper,

regnvand.

små drivhuse, altaner og franske altaner. Også forhaver-

Hele renoveringen er en stor mundfuld,

ne og opgangene er i beboernes hænder.

og der er meget at forholde sig til som
beboer i afdelingen.

En fredag eftermiddag i april var alle beboere i Egedalsvænge

Helt unikt er den høje grad af med-

inviteret til åbent hus i tre prøveboliger. Endelig kunne alle

bestemmelse, beboerne har i projektet.

med egne øjne og i fuld størrelse se, hvilke vinduer, altaner

De skal selv beslutte, hvilke farver de

og karnapper man kan vælge mellem til sin egen bolig. Og der

vil have i opgangen, ligesom de også

var mange, der tog imod opfordringen til at åbne og lukke alle

bestemmer, hvordan forhaven uden for

de forskellige elementer, og på den måde prøve at forestille

deres egen opgang skal se ud.

sig dem i eget hjem.
Men beboerne kunne også spørge rådgiverne til råds – og
vende deres eventuelle bekymringer.

Men derudover bestemmer de selv,
hvilke vinduer, karnapper og altaner de
vil have i deres egne boliger.

Åbent hus-arrangementet var det første i en længere møde-

Der er hele ni forskellige muligheder,

række, der skal være med til at sikre, at alle ved, hvad de kan

hvor nogle ikke koster ekstra husleje,

vælge mellem – og hvad det kommer til at koste i husleje.

mens andre koster ekstra.

De første beboere har valgt

beboernes egne ønsker. En del af den

Allerede tilbage i slutningen af 2012 valgte de første 4 op-

indledende proces har nemlig været

gange farver og forhaver. Det er de samme 4 opgange, der nu

workshops, hvor interesserede har

er først med at vælge facadeelementer til deres egne boliger.

været med til at ønske og efterfølgen-

De ni elementer er udformet ud fra

Beboerne i de 4 opgange blev indkaldt til et såkaldt ”valgmøde”, hvor de skulle sætte deres endelige krydser og underskrifter på deres individuelle valg.
Det er en spændende og kompliceret proces, både for 3B

Beboerne kan vælge mellem hele 9 forskellige elementer, når
Egedalsvænges facader skal renoveres. Resultatet bliver en
afdeling med meget forskellige blokke og forhaver.

de vælge de ni ud, beboerne skulle kunne vælge mellem.
Det betyder også, at hver enkelt bolig får sit helt eget ud-

forhåbentlig større »hjemmefølelse«, understreger Mette

Alligevel kan det godt virke grænseoverskridende, og derfor

seende, når facaderne er helt færdige med udgangen af

Nellemann. Som sidegevinst er hun også overbevist om, at

bestræber alle sig på at udføre arbejdet så hurtigt og smerte-

2014.

alle på den måde bliver mere tilfredse med det endelige re-

frit, som muligt. ◄

sultat.

og især for beboerne i Egedalsvænge. Men nu, hvor projektet
er blevet synligt i form af entreprenørens skurby, stilladser og

Noget af en udfordring

byggearbejdere i området, begynder renoveringen for alvor

- Det er både spændende og utroligt udfordrende, at bebo-

Bor der, mens facaden renoveres

Renoveringen af facaderne på de i alt 17 blokke i Ege-

at tage fart.

erne tager så mange af beslutningerne i byggeprojektet. Det

I en byggesag, hvor facaderne skal renoveres, undgår arbej-

dalsvænge forventes at være afsluttet i slutningen af

fortæller Mette Nellemann, der er 3B’s projektleder i Egedals-

det ikke at bevæge sig ind i beboernes hjem.

2014.

Langt tilløb

vænge. Men hun er også synligt stolt af at være i front med

Facaderne på Egedalsvænges grå betonbygninger fra

den type projekt:

Når entreprenøren går i gang med en bolig, sætter de en

Hvis du vil vide mere om byggesagen, kan du besøge

støvvæg op en meter inde i rummet, så alt det »beskidte«

http://egedalsvaenge.3b.dk – her kan du læse lidt om

1970’erne står over for et massivt make-over. Beslutningen

- Vi er overbeviste om, at det er den rigtige vej at gå, så al-

arbejde bliver udført uden for væggen. På den måde undgår

processen og om de forskellige valgmuligheder, bebo-

blev taget på et møde i 2010 og omfatter nye tage, vinduer

mene beboere også kan være individualister og have deres

man at skulle dække alle sine møbler til, og arbejdet forstyrrer

erne har i forhaverne og i deres egne boliger.

og facader, renovering af alle opgangene og modernisering af

helt unikke bolig. Det giver større ejerskab, og dermed også

mindst muligt.
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til dig, der bor i 3B
► Af Maj Sørensen – maj@3b.dk
3B og Boligkontoret Danmark har oprettet en fælles ind-

Rabat på hårde hvidevarer

købsfunktion, hvor en indkøber forhandler attraktive pri-

Indkøberen har også forhandlet en attraktiv rabatordning med

ser hjem til driften og til jer beboere – fx på telefoni, vej-

beboer-tilbud.dk, hvor du kan spare mange penge på mær-

salt, boliginventar og fornøjelser.

kevarer inden for hårde hvidevarer – og så får du endda i de
fleste tilfælde monteringen med i prisen.

Den indkøbsfunktion, 3B og Boligkontoret Danmark har sammen, har allerede givet besparelser på en del områder. Det

Hjortegården skifter køkkenleverandør

gælder fx på trappevask, hvor Egedalsvænge som den første

3B’s afdeling Hjortegården i Herlev skifter køkkenleverandør,

afdeling sparer hele 30 % på udgiften – og flere afdelinger er

fordi de kan få gode rabatter og dermed en bedre kvalitet til

på vej.

samme pris.

Derudover forhandler indkøberen sig også til gode rabatter,
som alle 3B’s beboere kan gøre brug af direkte i egen bolig.

- Vi vil gerne arbejde sammen med Designa, fordi det ikke
kun er attraktive priser, men fordi det virker top professionelt,
fortæller driftsekretær Yvonne.

Rabat på køkkener

WebBeboer

– nye muligheder
for beboere i 3B

I løbet af sommeren 2013 får du som beboer i 3B mulighed for meget mere selvbetjening online. Du kommer
nemlig til at kunne hente oplysninger om eget lejemål
digitalt gennem den nye selvbetjeningsløsning WebBeboer. I slutningen af året vil portalen blive udvidet,
så det blandt andet bliver muligt at sende ansøgning

Fx kan du i resten af 2013 få op til 40 % rabat på køkkener

Aftaler på vej

fra HTH, men vil du hellere handle hos Designa Køkken, får

Lige nu er den fælles indkøber i gang med at forhandle aftaler

du også her god rabat på elementer, bordplader, vaske og

med blandt andre nogle forlystelsesparker, så børn og barn-

garderober m.m.

lige sjæle forhåbentlig kan nå at få rabat på underholdende

Med den nye hjemmeside, WebBeboer, får du som beboer i

sommerudflugter.

3B mulighed for at få adgang til dine egne oplysninger døg-

Alle beboere, der skifter køkken i henhold til de individuelle
råderetsregler, har mulighed for at gøre brug af den nye aftale.
Derfor er det som altid vigtigt at tage kontakt til ejendomskonto-

Følg med på www.3b.dk under fanen Beboere, hvor du løbende kan se de nye rabataftaler. ◄

om fx bytte af bolig elektronisk.

net rundt. Via siden kan du fremover tjekke dit forbrug og på
sigt klare meget af papirarbejdet digitalt.

ret og få godkendt arbejdet, før du går i gang.
Se dine oplysninger
I første omgang vil du på siden kunne se informationer om
dit lejemål, husleje et år tilbage, økonomi på lejemålet, fx
eventuel vedligeholdelsessaldo, kontakter på medarbejdere i 3B og afdelingsbestyrelsen og udvalgte breve fra 3B.
Du vil også kunne tilføje eller rette dit telefonnummer og
e-mail, så vi altid har dine rigtige oplysninger. Første del af
siden vil være klar i løbet af sommeren 2013.
Når første del er i drift, arbejder vi videre med at udvide
siden, så den senere på året vil indeholde mere avancerede
funktioner som at sende ansøgninger om forskellige tilladelser (som i dag skal klares manuelt). Anden del vil efter
planen være klar i løbet af december 2013.
Med WebBeboer vil du få adgang til dine oplysninger
Hjortegården i Herlev har skiftet køkkenleverandør og får nu gode rabatter.
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døgnet rundt, ligesom du også vil kunne kontakte 3B på det
tidspunkt af døgnet, der passer dig bedst. ◄
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Teglværkshaven
– et nyt fællesskab er født

Vi er sammen om at løfte
arbejdet i afdelingen.
Engagement og hjælpsomhed
Ud over det sociale aspekt kan beboerne i

Konceptet er blevet til for at kunne skabe
nogle skønne familieboliger til en rimelig hus-

Teglværkshaven også søge assistance hos hinanden. Hurtigt

leje. Til gengæld stiller det krav til beboerne i form af, at de

efter indflytningen fandt de nemlig en nem og billig løsning på,

selv skal yde en indsats og stå for den daglige vedligehol-

hvordan man kunne være i kontakt med og søge hjælp og råd

delse af området.

hos hinanden i forbindelse med arbejdet i boligerne.

- Vi trives godt med AlmenBolig+-konceptet her i afdelingen.

- I efteråret, da vi alle stadig var i gang med at lære vores

Det er en god måde både at deltage i arbejdet i afdelingen og

boliger og hinanden at kende, blev der oprettet en facebook-

at spare lidt huslejekroner. Samarbejdet giver også et meget

gruppe, som alle beboere kunne tilmelde sig. Det var en stor

bedre sammenhold og naboskab, end vi ellers har oplevet,

hjælp, fordi vores hjemmeside ikke var helt oppe at køre end-

fortæller Signe med et stort smil.

nu, og det gav alle mulighed for at følge med i de spørgsmål

I det hele taget er det en afdeling med et fantastisk engage-

og svar, der lå derinde. Hvis nogen stod og manglede noget

ment, og som fuldt ud har taget AlmenBolig+konceptet til sig.

værktøj eller havde problemer med ventilationen, eller hvad det

- Vi har nedsat forskellige praktiske udvalg – kommunika-

nu kunne være, så havde man et svar i løbet af nul komma fem

tion/web, legeplads/grønne arealer, vintervedligehold, teknik/

via facebook, fortæller Dan.

ventilation, renovation/skrald og et aktivitets- og festudvalg,

- Og så er der også vores afdelingsbestyrelse, der gør et

fortæller Dan. - Og det fungerer faktisk rigtig godt, og folk er

rigtig godt stykke arbejde – og vores formand Dennis, som er

tydeligt klar over, at vi er sammen om at løfte arbejdet i afde-

meget engageret – det er super fedt, tilføjer Signe.

lingen, tilføjer han.
I Teglværkshaven har de indført en regel om, at alle hus-

AlmenBolig+ – samarbejde driver dagligdagen

stande skal være repræsenteret i mindst ét af udvalgene – om

AlmenBolig+-boliger giver beboerne mulighed for selv at ind-

det så er vintervedligehold-, teknik- eller festudvalget er ikke

rette hele boligen – lige fra, hvor væggene skal stå, til om der

afgørende. Det vigtige er, at alle deltager i den fælles opgave

fx skal være dobbelt så meget køkkenbord som standarden.

at køre afdelingen i det daglige – og det må siges at lykkes. ◄

► Af Maj Sørensen – maj@3b.dk
Foto: Jesper Blæsild

Fredag den 31. august 2012 flyttede de første mange

Tour de House

beboere ind i en af de 60 nye AlmenBolig+-boliger i

Signe og Dan var på forhånd spændte på at flytte ind i en helt

Teglværkshaven i Herlev. Nu, godt ni måneder senere,

ny afdeling, hvor ingen som udgangspunkt kendte hinanden i

har afdelingen virkelig taget form og er blevet en rigtig

forvejen. For hvordan får man skabt en fællesskabsfølelse og

velfungerende lille afdeling med en positiv stemning.

en interesse for hinanden og for de fælles områder?

Signe, Dan og deres to drenge bor i nummer 62, og de

- Efter alle var faldet mere eller mindre på plads i deres bo-

er efterhånden faldet godt til. De fortæller om det fanta-

liger, fik vi stablet et Tour de house-arrangement på benene,

stiske engagement og fællesskab, der allerede nu er i

hvor 4 boliger indbød til åbent hus, og hvor alle var inviteret,

afdelingen.

fortæller Signe.
- Ja, og jeg tror, der dukkede 50-60 beboere op i alt. Vi fulg-

Allerede ved indflytningen i august sidste år var der god stem-

tes alle rundt fra sted til sted, og det var virkelig interessant at

ning blandt tilflytterne i Teglværkshaven – dengang var alle i

se, hvordan naboerne havde indrettet sig, tilføjer Dan.

gang med at indrette deres boliger med nye vægge og møbler. Det gjaldt om at finde sig til rette i sit nye hjem.
I sidste nummer af 3B’s beboerblad talte vi med Signe, Dan
og deres 2 drenge i forbindelse med indflytningen. De har nu

- Det var i hvert fald en rigtig god måde at få folk rystet lidt
sammen på og få indblik i, hvordan det kun er fantasien, der
sætter grænser for, hvad man kan gøre med 4 vægge, et bad
og et køkken, griner Signe.

fundet sig rigtig godt til rette i Teglværkshaven, har fået indrettet en flot og moderne bolig og er meget glade for at bo der.
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Fælleskonference 2013
Kernen i afdelingen
– arbejdet i driften
► Af Camilla Gregers-Høegh – cgh@3b.dk
► Interviews af Sanny Sarochinee Ongjam,
elev i kommunikation – sso@3b.dk

Som medlem af en afdelingsbestyrelse i 3B har
man mulighed for at møde andre 3B-afdelinger på
en fælleskonference. Årets konference fandt sted
på LO-skolen i Helsingør den 16. og 17. marts. Det
overordnede tema var driften, som er kernen i alle
boligafdelingerne, men der var også tid til at hygge.
Fælleskonferencen giver mulighed for at mødes på tværs
af boligafdelingerne i 3B og udveksle erfaringer. Derfor
er det glædeligt, at så mange engagerede og frivillige afdelingsbestyrelsesmedlemmer tager sig tid til at deltage.

Roller og ressourcer i afdelingsbestyrelsen
► Af Anette Hertz – ahz@3b.dk

Med tre overordnede spor – ”Roller og ressourcer”,
”Klima og miljø” og ”Drift og service”, som hver havde to
undertemaer, kom deltagerne vidt omkring kommunika-

Tag med på en kommunikationsrejse!

tion, samarbejde, klima, miljø, planlægning, opfølgning

...sådan lød titlen på det første tema, hvor alle deltagerne fik udleveret et person-

og tilgængelighed i hverdagen. Men også fælles oplæg

ligt pas og en lille kuffert med lidt godt, de kunne tage med på rejsen.

om samarbejde fandt vej til konferencen.

Tine Stevnhoved, der er digital rådgiver hos Kontrapunkt, lagde ud med at føre

Lørdag formiddag var det fx Søren Bøtker fra Aktiv

alle med på en spændende tidsrejse, der i hovedtræk viste udviklingen inden for

Proces, der med humor og egne erfaringer satte fokus

kommunikation siden 1979. Tines oplæg blev flot suppleret af fem af 3B’s egne

på det gode samarbejde.

beboerdemokrater, der hver holdt oplæg om deres erfaringer med forskellige medier og tilgange.

Beboerdemokratiet kan gøre en forskel

Dennis Malm fra Teglværkshaven fortalte om deres brug af facebook.

Søndag formiddag var der besøg af Jesper Nygård, som

Poul Erik Fuglsang fra Søagerpark fortalte om det trykte nyhedsbrev, der langt

er administrerende direktør i KAB. Han har de sidste år
fokuseret meget på det, han kalder ”det sociale enzym”.
Det er den sammenhængskraft, der gør det muligt at
opnå og lære noget sammen, som vi ikke kan hver for
sig. Det handler altså om at samarbejde og hjælpe hinanden, så vi i fællesskab styrker det samfund, vi er en

fra er dødt, på trods af alle de nye digitale medier.
Susan Sagnsby fortalte om, hvordan de byder nye beboere velkommen i Hørgården.
Charlotte Michaelsen fra Brohuset fortalte om deres erfaringer med det digitale
beboerdemokrati og digital afstemning.
Og Flemming Løvenhardt fra Remisevænget Nord fortalte om deres arbejde

- Jeg har stort set deltaget i fælleskonferencerne i alle de 15-20
år, jeg har været med i afdelingsbestyrelsen. I år var der lidt mere
envejskommunikation, og det be-

del af.

med lokal-tv og web-tv til beboerne i Urbanplanen.

Beboerdemokratiet i 3B

Vi tænker forskelligt!

meget med de andre deltagere,

Som afslutning på konferencen fortalte formand Steffen

Godt 40 af deltagerne fik på det andet tema mulighed for at høre oplægget »Sæt

som jeg plejer – i hvert fald ikke

kulør på samarbejdet«.

i løbet af dagen. Så jeg savnede

tød, at jeg ikke fik snakket helt så

Morild sammen med administrerende direktør
Som beboerdemokrat i en boligforening som 3B
har man netop stor indflydelse på sin egen afdeling
og kan være med til at præge det område, man bor
i. Via kurser og konferencer bliver man klædt på til
at kunne varetage det arbejde, der ligger i at være
medlem af afdelingsbestyrelsen – så det er ingen
hindring, at man ikke har erfaring på området.

Bent Frederiksen om, hvad 3B har fokus på
lige for tiden.
- Beboerdemokratiet handler om dialog, og
det er kernen i afdelingsbestyrelsernes ar-

Det var Katja Lindblad og Mette Kramshøj Flinker fra vores samarbejdspartner

lidt mere aktivitet på nogle af spo-

Boligkontoret Danmark, der satte fokus på, hvordan vi hver har vores umiddelbare

rene. Men jeg synes samtidig, at

tilgang til tilværelsen og til arbejdet i afdelingsbestyrelsen – udtrykt ved fire forskel-

hele konferencen er en rigtig god

lige persontyper med hver sin farve – rød, blå, grøn og gul.

anledning til at få snakket med

bejde. Det er her, vi kommer med det, vi hver

Deltagerne fik efter en minitest en hawaiikrans i deres foretrukne farve. Også

alle de andre afdelingsbestyrel-

især er bedst til, fortalte Steffen Morild blandt

formand Steffen Morild og direktør Bent Frederiksen var blevet testet, og resultatet

ser om, hvordan det går i deres

andet, inden deltagerne vendte hjem efter en

overraskede en del af deltagerne.

afdelinger, og hvad de laver. Så

begivenhedsrig og hyggelig konference. ◄

Budskabet var, at man kan få et endnu bedre samarbejde og undgå mange
konflikter ved at tage hensyn til andres måde at tænke på. ◄

jeg har bestemt fået en masse
god inspiration med hjem.
- Carsten Habekost.
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I energiens og miljøets tegn
► Af Brian Raahauge, energi- og miljøkonsulent – brr@3b.dk

Solceller

Energibesparelser og økonomi

Det første tema på spor 2 var solceller. Her var der besøg af Ja-

Det andet tema handlede om energimærker. Her var det Mar-

nus Hendrichsen, som er energivejleder hos Energitjenesten,

tin Dam Wied fra Kuben Management, der fortalte om brug af

hvis formål er at yde gratis og uvildig information om energibe-

energimærkerne.

sparelser og vedvarende energi til den enkelte borger.

Martin tog blandt andet udgangspunkt i et af 3B’s nye ener-

Janus Hendrichsen fortalte om, hvad solceller er, og hvilken

gimærker, som havde nogle gode rentable energibesparende

betydning den nye lovgivning har fået for os som boligforening

tiltag som godt eksempel på, hvordan man kan drage nytte af

– og også om, hvordan man sætter et solcelleinitiativ i gang.

energimærkerne.

Et vigtigt budskab fra Janus var, at man skal sørge for at op-

Som afslutning på temaet rundede Leslie Ipsen fra 3B´s øko-

timere det elforbrug, ejendommene har, inden man begynder

nomiafdeling af med fortællingen om de finansieringsmulighe-

at overveje solceller. Den billigste el er jo som bekendt den,

der en afdeling har, når den tager beslutning om at føre nogle

man ikke bruger.

af alle de gode rentable energibesparende tiltag ud i livet. ◄

Drift og service i boligafdelingerne
► Af Stina Thorsvang, AC konsulent – sth@3b.dk

- Jeg har været med seks el-

Planlægning og opfølgning – sådan kan man også gøre det

Tilgængelighed og nærhed

ler syv gange før, og jeg synes

I det første tema delte varmemester Tommy V. Jensen og af-

Det andet tema bragte deltagerne ud på en rejse med fremti-

ikke, at der har været så meget

delingsforkvinde Ellen Vedelsby fra Danalund i Hvidovre ud af

den som pejlemærke.

dialog, som der ellers har været

- Jeg var også med på fælleskon-

deres mange gode eksempler på, hvordan de arbejder med

tidligere. Men jeg synes dog be-

ferencen sidste gang, og indhol-

planlægning og opfølgning.

stemt, at jeg har fået en masse

det har denne gang været dejligt

- Jeg synes, det har været en

De understregede, at meget sker som et godt samarbejde

Her blev megatrends som »fra mere til bedre«, »fra informa-

input og nye idéer med mig hjem,

varieret.

god konference, selv om nogle

mellem driften og afdelingsbestyrelsen, og deltagerne fik et

tion til min historie« og »fra servicering til aktivering« sat i spil.

af emnerne var lidt tunge i det

godt indblik i deres måde at gøre tingene på og et godt indtryk

Alt sammen for at få os til at tænke fremad og nyt.

og måske lidt højtflyvende.

af den gode stemning fra Danalund.

så på den måde var jeg positivt
overrasket.

Det er meget konkret og relevant i forhold til det, vi er i gang

I forhold til det sociale og til

med i Hørgården. I de to temaer,

Men jeg synes, at jeg har fået

Driftchef Michael Larsen og varmemester Steve Laudrup

at skabe nye relationer havde

jeg indtil nu har deltaget i, var der

opfyldt mine forventninger i for-

fortalte desuden om, hvordan et pilotprojekt om digital ejen-

jeg store forventninger, fordi det

både nogle vigtige informationer

hold til at få snakket med andre

domsadministration, der har kørt i Egedalsvænge, har bidra-

plejer at være både sjovt og læ-

om energitiltag, og til hvordan

afdelingsbestyrelser og at have

get til bedre overblik og opfølgning.

rerigt.

man kan styre det praktiske ar-

det sjovt.

Man møder nogen, som man

bejde. Så jeg har fået et par gode

Jeg har også fået en masse in-

har mødt flere gange før, og det

idéer til nye arbejdsgange, som

spiration, i forhold til hvordan de

er altid hyggeligt og interessant

jeg også lige vil drøfte med nogle

andre bestyrelser gør deres ar-

at snakke med dem igen.

deltagere fra andre afdelinger.

bejde i de forskellige afdelinger.

- Winnie Jønsson.

- Jens H. Bondesen.

- Mette Sundberg.
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Rejsen handlede om tilgængelighed og nærhed i hverdagen, og fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard var guide.

Ifølge Henrik Hovgaard vil fremtidens store spørgsmål i
driften lyde nogenlunde sådan: hvorfor gør vi, som vi gør, og
hvad er det, der driver os?
- Det er hamrende spændende, at der kommer en udefra
med et bud på fremtiden.

Temaet havde på den måde det meget nære i fokus på dag-

Det er godt at få nye perspektiver på, hvad fremtiden kan

ligdagen, og som en af deltagerne på temaet, Rita Rasmus-

bringe, og hvordan man kan imødekomme den, fortalte Henrik

sen fra Valby, udtalte:

Thorenfeldt fra Måløv Park efterfølgende. ◄

- Det var god inspiration til vores afdeling at høre, hvordan
andre afdelinger gør tingene.
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Sådan forvandler
man affald til sjov
► Af Skipper Widstrup – Lønstrupgård

Affald smidt til højre og venstre er ikke et kønt syn. Derfor tog Lønstrupgård sidste sommer initiativ til en affaldsdag,
hvor mange af afdelingens børn dukkede op og var med til at gøre fællesområderne flotte.

Den 23. juni holdt vi vores årlige affaldsdag med børnene i

befales at skabe nogle sjove, men også praktiske rammer for

Lønstrupgård. Vi havde som sædvanlig lånt affaldstænger

fællesskab i afdelingen. Det nyder vi i hvert fald at gøre i Løn-

hos Københavns Renhold, og som noget nyt lånte vi denne

strupgård. ◄

gang også gule veste til børnene.
Vi mødtes kl. 12.00 på græsplænen i Store Gård, hvor ikke

Brand

Opgangen i Hjortegården var helt sodet til af røg,
og beboerne var derfor nødt til at overnatte andre
steder. De beboere, der havde en indboforsikring,
kunne få betalt et midlertidigt ophold på fx hotel,
indtil de kunne flytte tilbage til deres lejlighed.
► Af Camilla Gregers-Høegh – cgh@3b.dk

hos naboen kan blive dyrt for dig
I januar 2013 brændte en lejlighed i Hjortegården i Herlev

forsikring. En indboforsikring dækker som udgangspunkt hus-

helt ud, og lejlighedens beboer omkom. En tragisk sag

standens private ejendele, fx møbler og tøj, ved tyveri, hær-

for beboeren og de efterladte – men også for de beboere

værk, brand, elskader, stormskader og vandskader.

mindre end 31 børn var mødt op fulde af energi og gå-på-

Film om Lønstrupgård til inspiration for andre

i opgangen, der ikke havde indboforsikring. I opgangen i

Indboforsikringen dækker også et midlertidigt ophold på fx

mod. Løjerne blev styret af Marianne og Skipper.

Lønstrupgård har udarbejdet en film om afdelingens hi-

Hjortegården havde blot to ud af otte beboere nemlig en

hotel, hvis din lejlighed er blevet ubeboelig på grund af brand.

Udstyret med veste, affaldstænger og plasticsække gik

storie. Filmen hedder »Der var en gang, men sådan er

indboforsikring, og de resterende seks måtte altså selv til

Hvis du derimod ikke har en indboforsikring, skal du selv be-

den store jagt så ellers på affald i Lønstrupgård. Det endte

det ikke mere«, og den giver en fantastisk indsigt i alle

lommerne for at skaffe nyt af al det indbo, de mistede på

tale for det midlertidige ophold, medmindre du kan få hjælp af

med, at børnene til sammen fyldte otte store affaldssække

de mange forandringer og andre spændende ting, afde-

grund af branden.

de sociale myndigheder.

med blandet affald. Og efterfølgende så afdelingen rigtig flot

lingen har været udsat for gennem årene. Samtidig for-

og ryddet ud – samtidig med, at vi havde haft en fantastisk

tæller den historien om, hvordan området, der tidligere

Hvis der opstår fx brand i din bolig, kan du risikere at miste

Husk indboforsikringen

sjov dag sammen.

har været præget af hærværk, graffiti og andre kedelige

alt, hvad du ejer af tøj, møbler osv. Dine ting kan også blive

Det er dyrt at starte forfra med at købe alt ind, hvis du har haft

episoder, har gennemgået en forvandling og er blevet et

ødelagt af fx en vandskade.

fx brand eller vandskade. Det er derfor en rigtig god idé, at du

Da dagen var omme, havde alle børnene en stor bøn, som
vi hermed kan give videre til de voksne rundt omkring i alle
afdelingerne – nemlig ikke at smide cigaretskodder på fællesarealerne. Dem var der nemlig rigtig mange af.

lyst og dejligt område, hvor det er trygt at færdes.

En indboforsikring dækker, så du kan købe nye ting uden at

tegner en indboforsikring, så du kan få erstatning for det, du

Har du lyst til at se filmen og lade dig og din afde-

skulle betale det hele selv. Har du derimod ikke en indbofor-

mister ved en eventuel ulykke, og samtidig kan få et midlerti-

ling inspirere, så vil afdelingsbestyrelsen i Lønstrupgård

sikring, kan du ikke få dækket udgifterne til fx møbler, tøj m.v.

digt ophold, hvis din lejlighed bliver ubeboelig i en periode på

og må derfor starte forfra. Det kan blive rigtig dyrt.

grund af skaden.

Efter tre timers affaldsrydning fik alle børnene en velfortjent

meget gerne komme og vise filmen og fortælle om bag-

is, og vi sad og snakkede om, hvordan dagen var gået. Alle

grunden for den. Al henvendelse om filmen kan ske hos:

var glade og tilfredse, og isen faldt i god jord.

Skipper Widstrup, Klitmøllervej 37, 2. tv, 2720 Vanløse,

Ikke din skyld – men du skal selv betale

som både indeholder indboforsikring og ansvarsforsikring.

tlf: 51 84 12 64, mail: skipperogmarianne@youmail.dk.

Hvis der – som i Hjortegården – opstår brand i en anden lejlig-

Hvor indboforsikringen dækker skade på dine ting, dækker

hed, som beskadiger dine ting, er du ikke selv skyld i skaden,

ansvarsforsikringen den skade, du måtte gøre på andre per-

men du skal stadig selv betale, hvis du ikke har en indbo-

soner og ting. ◄

Efterfølgende forærede Københavns Renhold alle børnene
et fint penalhus som tak for deres indsats. Det kan klart an-
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Det kan ofte betale sig at tegne en såkaldt familieforsikring,
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Indvielse af 21 nye tagboliger i Herlev
► Af Maj Sørensen – maj@3b.dk
Foto: Jesper Blæsild
Onsdag den 17. april 2013 markerede en stor dag for Tof-

Tidssvarende og miljøvenlige boliger

blevet til noget. Det samme gælder alle jer tålmodige beboere

tegård i Herlev. De 21 nye, flotte og energirigtige tagboli-

Der var dukket mange mennesker op til arrangementet, og

i afdelingen, I skal også have en stor tak.

ger, der er bygget som 3. sal på de eksisterende bygnin-

alle var inviteret til at se nogle af de flotte boliger. Interessen

ger, blev indviet ved reception på byggepladsen.

for tagboligerne var stor, og alle fik set det fantastiske lysind-

Derefter udbragte formanden et leve for bebyggelsen.

Tagboligerne
De 21 tagboliger er på mellem 94 og 129 m2, og alle
boligerne er gennemlyste, så der er et fantastisk lys-

fald i rummene og den flotte udsigt fra de store tagterrasser.

En ny afdeling fødes

indfald. De er desuden indrettet med store, åbne og

Solen skinnede, og der var forår i luften, da Herlevs borgme-

Formand i 3B Steffen Morild fortalte blandt andet om de

Formand i Toftegård Martin Baden var næste på talerstolen.

lyse køkkener og spiseområder, skønne lyse opholds-

ster Thomas Gyldal Petersen gik på talerstolen.

miljømæssige hensyn, der er taget i forbindelse med boli-

- Det er en udsøgt fornøjelse at stå her i dag. Jeg vil gerne

rum og værelser med vinduer fra kvist til gulv. Sidst,

gerne.

give en særlig velkomst til de nye beboere, der er dukket op i

men ikke mindst, er der fra stuerne udgang til de store,

- I 3B har vi fokus på miljøet, og det kommer i dette byggeri

dag, hvor en ny afdeling fødes her i Toftegård. Jeg og resten

dejlige tagterrasser, hvor solen allerede nu kan nydes

- Dejlige, lyse, rummelige boliger lige i hjertet af Herlev –
det kan da ikke blive meget bedre, smilede borgmesteren og

til udtryk i den miljørigtige ventilation og varmegenvinding i

af bestyrelsen i Toftegård håber, vi kommer til at få et rigtig

af de beboere, der flyttede ind i starten af marts. De

- Vi byder de nye beboere velkommen til Toftegård og til

tagboligerne her i Herlev. I det hele taget er der her tale om

godt samarbejde.

sidste boliger står klar i juni måned.

Herlev Kommune. I er kommet til en kommune med styr på

nogle lækre boliger, hvor der i bogstaveligste forstand er højt

Desuden takkede Martin Baden beboerne i de eksisterende

tingene og med masser af gode tilbud til børn, unge og ældre.

til loftet. Steffen Morild rundede sin tale af med en tak til af-

bygninger. - Det har ikke været helt let, og der har været støj

Det er Bornebusch, Dominia, Catalyst, MidtConsult og

Vi glæder os til, at I er med til at præge lokalsamfundet. Sam-

delingen: - Jeg vil på 3B’s vegne gerne sende en stor tak til

og gener hele vejen igennem. Men I har taget det med et godt

Jönsson, der i samarbejde med 3B og Herlev Kom-

tidig vil jeg takke 3B for det gode samarbejde, rundede han af.

afdelingsbestyrelsen i Toftegård – uden jer var det her ikke

humør og med stor respekt for arbejdet. Og det skal I have

mune står bag byggeriet.

fortsatte:

tak for. ◄
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Sådan lejer 3B
ledige boliger ud
► Af Solvejg von Barm – sbr@3b.dk
Foto: Peter Dahlerup
Ventelistesystemet i almene boligorganisationer er måske ikke så enkelt, som det kunne være. Til gengæld er reglerne
udarbejdet for at sikre en retfærdig tildeling af de ledige boliger. Men hvordan fungerer systemet egentlig?
3B har ventelister til langt de fleste af boligerne. Nogle er der

Ældreboliger og ungdomsboliger

helt op til 26 års ventetid til, andre har kort venteliste.

3B har også både ældreboliger og ungdomsboliger. Det er

Reglerne om udlejning af almene boliger er ikke enkle, men

kommunen, der afgør, om en ansøger kan blive skrevet op til

de er fastlagt i loven for at være så retfærdige som muligt –

en ældrebolig. Derfor er det kommunen, man skal kontakte,

både for dem, der allerede bor i foreningens afdelinger, og for

hvis man ønsker at leje en af 3B’s ældreboliger.

dem, der kommer udefra.

3B’s ungdomsboliger lejes ud via CIU, men i Ballerup og
Herlev udlejes de via kommunen. I København har kommu-

Flere typer ventelister til familieboligerne

nen anvisning til 1/3 af ungdomsboligerne.

3B fører flere typer ventelister, og det er meget forskelligt fra

Ungdomsboliger lejes kun ud til unge under uddannelse i en

kommune til kommune og fra afdeling til afdeling, hvilken liste

tidsbegrænset periode. Du skal derfor dokumentere, at du enten

der »kommer først«.

er under uddannelse eller optaget på en uddannelsesinstitution.

Derudover har kommunen også ret til nogle af de ledige bo-

Du kan skrive dig op til boligerne via CIU’s hjemmeside,

liger. Men der er i princippet to hovedlister – den almindelige

hvor du også kan finde oplysninger om andre ungdomsboliger

venteliste og så den fleksible.

og kollegier. Det er gratis at stå på ventelisten til ungdomsbolig.

Den almindelige venteliste er delt i tre – to interne og en
ekstern:

Hvilke krav skal jeg opfylde – og hvad koster det?

• En oprykningsliste til en anden bolig i egen afdeling

Du skal være fyldt 15 år for at skrive dig på venteliste. Derud-

• En oprykningsliste til bolig i en anden 3B afdeling

over skal du betale et opnoteringsgebyr for at stå på venteli-

• En liste med ansøgere, der ikke bor hos 3B (ekstern)

sterne (et gebyr for den almindelige venteliste og et for den

Derudover er der i nogle kommuner også en liste med ansøgere, der søger fleksibel udlejning.

fleksible venteliste).
En gang om året skal du betale for ajourføring af ventelisterne, hvis du vil beholde din plads i køen.

Fleksibel venteliste

Får du tilbudt en bolig, skal du opfylde kravene til hus-

3B lejer boliger ud i syv kommuner i Storkøbenhavn, og i tre

standens og boligens størrelse. Kravene varierer fra kom-

af kommunerne har 3B indgået aftale om fleksibel udlejning,

mune til kommune, så gå ind på www.3b.dk og læs, hvad der

nemlig København, Herlev og Gladsaxe.

gælder i den kommune, du gerne vil bo i.

Fleksibel udlejning betyder, at en del af de ledige boliger
lejes ud efter helt specielle kriterier uden om den almindelige

Når du indgår lejekontrakten, skal du betale et medlemsindskud på 200 kr.

venteliste. Målet er at styrke boligområderne og at løse de
boligsociale udfordringer.

Vil du vide mere?

Man kan stå på den fleksible liste, hvis man opfylder de

Reglerne er uddybet på 3B’s hjemmeside under fanen Bolig-

kriterier, der er aftalt med kommunen. Kriterierne kan fx være,

søgende. Finder du ikke svar på dit spørgsmål her, er du vel-

om man er i arbejde i mere end 25 timer om ugen eller er

kommen til at kontakte kundeservice på 3b@3b.dk eller ringe

studerende. Alder eller skilsmisse kan også være et kriterium.

til 70 20 76 00. ◄
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På 3b.dk kan du under fanen Boligsøgende og
Udlejning læse udlejningsreglerne i 3B’s folder.
Her får du en kort indføring i hovedprincipperne.
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Foto: Jesper Blæsild

Nye afdelinger i 3B
I 3B har vi fart på med at bygge nye boliger i forskellig stil og til forskellige
behov. Få her overblik over nogle af de nye afdelinger, som efter planen er
indflytningsklare i løbet af 2013.

Dortheavej
Endnu en AlmenBolig+afdeling er på vej fra 3B!
51 nye familieboliger er på vej i København NV i fire forskellige boligstørrelser på mellem 85 og 125 m .
2

Byggeriet er lavenergiklasse 1, som betyder, at varmeforbruget bliver lavere end i en almindelig gennemsnitsbolig.
Arealerne mellem boligblokkene er forbundet med stier,

Lampestedet – en del af Glødelampen i hjertet af Herlev

De grønne udearealer bindes sammen med stier, søen, de

320 splinternye, moderne lejeboliger i varierende størrelser

mange opholdsområder, veje og p-pladser.

I alt opfører 3B fem blokke – én blok, hvor alle boliger er i
to etager med have, og fire blokke i tre etager, hvor boligerne
enten har have eller altan.
Ud mod Birkedommervej har afdelingen et mindre grønt
område med plads til leg og samvær.
Dortheavej ligger tæt på både skoler, institutioner og dagligvarebutikker, og Utterslev mose ligger ca. 500 meter fra boli-

hvor beboere kan færdes trygt og bilfrit.

gerne. Forventet indflytning 1. august 2013.

og arkitektur er på vej i Herlevs nye bydel, Glødelampen.

Det er Boligforeningen 3B, Herlev almennyttige Boligsel-

Fantastisk beliggenhed – kun 5 minutters gang til Herlev

skab v/DAB og Herlev Boligselskab v/KAB, der står bag

Bymidte med masser af gode indkøbs- og shoppingmulig-

den nye bydel. 3B står for 100 af boligerne, som er klar til

Taastrup Torv

Der er parkeringsmuligheder lige uden for døren oven på det

heder og et levende byliv.

indflytning fra efteråret 2013. Vi har holdt to fælles åbent

I centrum af Taastrup, lige over for den splinternye buster-

nye indkøbscenter, og på resten af taget bliver der arrangeret

Glødelampen består af bebyggelser på mellem to og syv

hus-arrangementer, hvor man kunne få rundvisning i om-

minal, med S-toget fem minutters gang væk og med utallige

skønne fælles udearealer for beboerne.

etager, og med størrelser på mellem 65 m og 120 m op-

rådet og komme ind og se prøveboliger. Der var stor inte-

indkøbsmuligheder lige nedenunder er 3B nu i gang med at

fylder de nye boliger ethvert behov. Samtidig er det nemt

resse for de flotte nye boliger.

opføre 21 moderne og lækre familieboliger.

2

2

og hurtigt at komme til Københavns centrum – både med
offentlig transport og i bil.

Følg med på glodelampen.dk og www.3b.dk, hvor vi opda-

Boligerne opføres efter lavenergiklasse 2015, hvilket be-

terer med priser, plantegninger, illustrationer og meget mere.

tyder et lavt varmeforbrug på trods af boligernes betydelige
størrelse på 95 m .
2
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Boligerne forventes at stå klar til indflytning i januar 2014,
men allerede nu kan du skrive dig på interesseliste på 3b.dk
under Nybyggeri.
Vi opdaterer løbende www.3b.dk med nyt om alle vores nybyggerier. ◄
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revkass

Spørg 3B

Hvad er et grønt regnskab i 3B?
Nu har jeg efterhånden hørt så meget snak om grønne regnskaber. Men hvad vil det egentlig sige,

– beboernes brevkasse

Kim Lund
Driftschef

og hvad bruger I dem til i 3B?
De grønne regnskaber i 3B viser udviklingen af den enkelte boligafdelings forbrug af varme, vand,

Her svarer 3B’s medarbejdere på dine spørgsmål om alt, hvad der er en del af livet som beboer

fælles el og CO2-udslip samt årets gennemsnitlige afkølingsgrad af fjernvarmevandet. Nogle afde-

i en af vores afdelinger. Skriv til 3B’s beboerblad, Boligforeningen 3B, postboks 2232, 1019

linger kan også se tal for solenergi og bygas til vaskerier.

København K eller mail dit spørgsmål til beboerblad@3b.dk.

Julie Juhl Jakobsen
Energi- og miljøkonsulent

Ud over at afdelingerne kan følge med i deres egen energiudvikling, kan de også sammenligne
sig med 3B’s andre afdelinger og de danske gennemsnit ved hjælp af nøgletal. Varmeforbrugene
bliver tilpasset, så de enkelte årsforbrug kan sammenlignes. På den måde kan beboere og drift i

Fedt i afløbet
Hvorfor må jeg ikke hælde fedtet i kloakken, når jeg er færdig med at bruge panden?

den enkelte afdeling få overblik over afdelingens forbrug og på den baggrund tage stilling til, om
der er områder, hvor man skal sætte ind.
3B’s vision med udarbejdelsen af de grønne regnskaber er, at de skal tjene som et redskab for
afdelingsbestyrelserne og driften i de enkelte boligafdelinger til at sætte fokus på områder, hvor
man burde kunne opnå energibesparelser.

Hvis du hælder fedt i dit afløb, sætter det sig i rørene som et tykt lag, der danner en

Målet er at gøre de grønne regnskaber så brugervenlige og forståelige som muligt. Derfor bli-

prop, så spildevandet fra toiletter, bad, opvaskemaskine og vaskemaskine ikke kan

ver hver enkelt afdelings forbrug kommenteret både i forhold til afdelingens udvikling, men også

løbe frit ud til kloakken.

i forhold til 3B’ s og de danske gennemsnitlige nøgletal. Har afdelingerne særlige forhold, eller er

Resultatet bliver i værste fald, at vandet står højt i kloakken. Det giver oversvømmelser i kældre og lavtliggende boliger, det lugter og tiltrækker rotter.
Det er dyrt at rense kloakkerne for fedt, og det er dig som lejer, der kommer til at

der foretaget energimæssige ændringer eller tiltag, som kan have betydning for energiforbrugene,
forsøger vi at orientere om det på forsiden af det grønne regnskab for at skabe større forståelse
for udviklingen af energiforbrugene.

betale. Hæld derfor aldrig fedt i vasken!
Se afdelingens grønne regnskab 3B’s hjemmeside
I stedet skal du:

På www.3b.dk under Om 3B og Energi og miljø finder du en oversigt over alle afdelingers grønne

Tørre stegepanden af med køkkenrulle – selv små mængder fedt sætter sig fast i

regnskaber. På samme side finder du fx også energimærkningerne for de enkelte afdelinger. ◄

kloakken. Hvis du har en større rest fedt, så hæld det varme fedt i en tom juice-, mælkekarton eller lignende. Når fedtet er kølet af, kan du smide det ud med det øvrige

Med venlig hilsen

husholdningsaffald.
Alternativt kan du vente til fedtet er størknet og så skrabe fedtet direkte ned i skraldespanden. Med et stykke køkkenrulle kan du nemt fjerne det sidste fedt fra panden.

Julie Juhl Jakobsen
Energi- og miljøkonsulent

Forebyg problemer med dit afløb
For meget fedt i dit eget køkkenafløb giver ikke kun problemer i den store fælles kloak.

Data i 3Bs grønne regnskaber 2012

Det kan også give dig problemer i hverdagen med fedtpropper og grim lugt.
Hvis du er ude for, at der kommer grim lugt fra din kloak, og vandet løber langsomt
ud, så brug ikke kemikalier til at rense dit afløb og faldstamme. Hæld i stedet jævnligt

3B’s grønne regnskaber er udarbejdet med udgangspunkt i SBI´s »Standard skabelon for
grønne regnskaber til boliger«, men vist i en forenklet 3B-version.

kogende vand i afløbet. Det kan forebygge dårlig lugt og fedtpropper i dine afløb og
vandlåse.

Beboerantal kommer fra kommunernes folkeregisteroplysninger.

Tænk også over dit sæbeforbrug, da for stort forbrug også kan give problemer med
propper i afløbet.
Sidst, men ikke mindst – husk at rense dine afløb og vandlåse jævnligt. Det forebyg-

Alle opvarmede arealer er som noget nyt baseret på oplysninger fra energimærkningen
2012/2013.

ger og holder din kloak fri for fedtpropper, hårknuder og lignende.
Bagsiden af de grønne regnskaber 2012 viser afdelingernes energimærke samt de energiMed venlig hilsen

besparelsesforslag, der har tilbagebetalingstider under 10 år.

Kim Lund

Forbrugstallene kommer fra energistyringssystemet, Agenda2100, hvor varmemestrene

Driftschef

indberetter månedlige aflæsninger.
CO2-udslippet afhænger af afdelingens samlede el- og varmeforbrug, men afhænger også
af, hvilket varmeforsyningsselskab afdelingen er tilsluttet.
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