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Leder
Rart at komme hjem
I sidste beboerblad skrev jeg om vores fællesarealer, der kan bruges
til at danne rammen om hverdagslivet i afdelingen.
Denne gang har vi sat fokus på nogle af de afdelinger, som gør en
ekstra indsats for at skabe fællesskab – og skabe muligheder for at
mødes på tværs af generationer og på tværs af nationalitet. Det er
med til at gøre det til en rar oplevelse at komme hjem til sin afdeling
og hilse på naboerne.
I Urbanplanen har det ene gode projekt afløst det andet. Sidste nye
er, at genbrugsstationen i Hørgården samler de unge. Og de unge er
også i centrum i en snak, beboerbladets udsendte har haft med Københavns overborgmester Frank Jensen om den nye partnerskabsaftale i netop Urbanplanen. Og minsandten om ikke også der er to
siders festlige fotos fra Urbanfestivalen?
Men man behøver ikke bo på Amager for at have masser af fælles
aktiviteter og fællesskab. Valbyejendommene holder naboskabsfest,
hvor de laver mad over bål, spiller bold og arrangerer skattejagt.
Sangergården dyrker egne grøntsager i plantekasser og fælles drivhus, Søbyvej sætter hinanden stævne på bænken – og inden længe
vil Egedalsvænge i Kokkedal få helt nye steder og måder at mødes på.
Også vores administration får snart nyt sted at mødes – og nye kollegaer at mødes med. I slutningen af marts flytter 3B sit kontor fra
Kronprinsessegade til Havneholmen, der ligger lige ved Fisketorvet.
Her skal 3B dele pladsen med Boligkontoret Danmark, der er et alment administrationsselskab.
Jeg tror, medarbejderne er enige med mig i, at det bliver vemodigt
at sige farvel til det gamle hus – men spændende at sige goddag til
det nye.
Med de ord vil jeg ønske alle 3B’s beboere rigtig god læselyst.
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På cykelværkstedets første åbningsdag havde
Lisa Haslund to kunder i butikken. Allerede onsdagen efter steg det tal til mere end 30.

Når en genbrugsstation
skal samle de unge
► Af Jakob Østergaard Nøhr – foto: Jesper Blæsild
Hørgården på Amager har fået en ny nærgenbrugssta-

- Rammen for aktiviteterne er miljø og bæredygtighed. Nu

tion, men her kan beboerne ikke kun komme af med deres

skal vi arbejde videre med at fastholde og udvikle de unges

skrald. Der er blandt andet grill, bytte-container og cykel-

ejerskab til og engagement i nærgenbrugsstationen, siger Sø-

værksted, hvor de kan få fikset den tohjulede.

ren Løkke, ungekoordinator i Urbanplanens boligsociale helhedsplan »Partnerskabet«.

Hvis der ikke lige stod ’Åbningstider onsdag og fredag 13-18
og søndag 10-16’ på skiltet, så kunne det være svært at vide,
at man bevæger sig ind på en genbrugsstation.

I hele processen har driftschefen for Hørgården, Gert Lauritsen, spillet en vigtig rolle.
- Jeg har været rigtig glad for samarbejdet med Gert, og

Her er en lille scene, en kompostbeholder, en 20 fods con-

han er gået ind til projektet med en positiv ånd. Driftsche-

tainer, hvor man kan bytte alverdens ting og sager, en stor

fens folk har været velvillige og produceret opslag omkring

grill, to sæt havemøbler og et cykelværksted.

aktiviteterne på nærgenbrugsstationen, som de har hængt

I det ene hjørne står små affaldscontainere som eneste be-

op til beboerne i området, siger Kennet Petersen, projekt-

vis på, at beboerne rent faktisk kan komme af med det affald,

medarbejder i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøfor-

der ikke må komme i den almindelige affaldscontainer.

valtning.

Men Hørgårdens nye nærgenbrugsstation er heller ikke
helt almindelig – det er nemlig en social nærgenbrugssta-

Mindre hegn – mere ejerskab

tion.

Det var på en kedelig baggrund, Hørgårdens nærgenbrugs-

Det betyder, at stedet skal fungere som et socialt samlingspunkt ud over at tage imod beboernes affald.
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station den 17. maj i år genopstod som en social nærgenbrugsstation.

En sommerdag i 2012 stod nærgenbrugsstationen på Brydes

Populært cykelværksted

Allé 60 nemlig i flammer som én af mange påsatte brande i

Det nye cykelværksted på nærgenbrugsstationen er et oplagt

området på det tidspunkt. De skyldige blev aldrig pågrebet,

sted for et lommepengejob. Her er en af Remisevængernes be-

men politiet havde en klar idé om, at det var områdets unge,

boere, Lisa Haslund, allerede frivillig, og hun byder gerne de

der stod bag.

unge velkommen i cykelværkstedet hver onsdag klokken 15-17.

Da nærgenbrugsstationen skulle genopbygges, var det der-

- Det vil da være godt, hvis man kunne få nogle af de unge

for afgørende, at de unge blev en vigtig del af processen, så

væk fra gaden. Så kunne de komme her efter skole og blive

lignende situationer kunne undgås i fremtiden.

aktiveret, siger Lisa Haslund.

- I stedet for større hegn omkring pladsen, ville vi skabe ejerskab og involvere de unge, beboerne og institutionerne, siger
ungekoordinator Søren Løkke.

Denne onsdag kigger to studerende fra det nærliggende
Hørhus Kollegiet forbi med deres cykler.
- Cykelværkstedet er rigtig rart for studerende, for det kan

Derfor var lokale unge fra det nærliggende værested »Ga-

være dyrt at gå til cykelsmed. Mange vil blive glade for det, for

ragen« med til at bygge scenen, plantekasserne, den store

det er svært at undvære en cykel i København, siger Tenna

grill og siddemøblerne.

Tancula, der læser til pædagog.

- De unge er virkelig stolte af at have været med til at bygge

- Ja, det er helt utroligt, hvor afhængig man er af sin cykel,

alt det her. Nu prøver vi blandt mange tiltag at finde lomme-

siger veninden Sol Anderson, der studerer religionsvidenskab.

pengejobs til dem herovre. Fritidsjob er sindssygt attraktive

I skrivende stund besøger 25-30 beboere hver onsdag cy-

her i området, og hvis et par unge kan få arbejde her på gen-

kelværkstedet.

brugsstationen, vil det også have en forebyggende effekt på

Hvor mange af nærgenbrugsstationens aktiviteter, der får lov

hærværket, siger Søren Løkke, der samtidig pointerer, at der

at bestå, er endnu uvist. Lige nu er den sociale nærgenbrugssta-

ikke har været ét eneste tilfælde af hærværk siden genåbning-

tion ved at blive evalueret, men Københavns Teknik- og Miljø-

en den 17. maj 2013.

forvaltning er positive over for projektets mange aktiviteter. ♦

Lisa Haslund har altid rodet med knallerter og cykler, så
for hende er det helt naturligt at være frivillig i den sociale
nærgenbrugsstations cykelværksted.
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- Vi skal få de unge til at tage
► Af Jakob Østergaard Nøhr
Københavns Kommune, SSP, politiet og 3B rykker nu

for, at vi får reduceret kriminaliteten. Målet er at få reduceret

endnu tættere sammen om det boligsociale arbejde på

kriminaliteten i Urbanplanen med 25 procent frem til 2016.

Amager med en ny partnerskabsaftale. Den nye aftale

Beboerne, 3B, SSP og Sikker By (kommunalt program for

skal løbe frem til og med 2016 og har fået navnet Amager

tryghed i København, red.) skal lave målrettede aktiviteter til

Partnerskab. Vi har talt med Københavns overborgme-

de rodløse unge, så de holder sig ude af kriminalitet. Det ved

ster, Frank Jensen, om den kommende indsats.

vi i dag, at vi kan, og vi ved, at det virker, hvis man sætter ind
med en målrettet indsats.

Fritidsjobs, FerieCamps og mulighed for at unge kan udvikle
deres egne projekter med »Mobile byrum«. Det er nogle af

Men det er vel også målene med den indsats, der er nu?

de initiativer, der skal støtte unge i Urbanplanen, som har

- Ja, men vi kan se, at den indsats, vi har haft, ikke har været

fået en ny partnerskabsaftale.

målrettet nok med hensyn til at få de unge gjort aktive i klub-

»Amager Partnerskab« er navnet på det nye samarbejde,
hvor 3B sammen med Københavns Kommune, SSP og po-

ber og i foreningslivet. Der er for mange, der holder sig uden
for, og for mange, der går på gaden.

litiet skal skabe større tryghed og nedsætte kriminaliteten i
området.
Vi har mødt overborgmester Frank Jensen, der vil have de
unge i Urbanplanen til at tage »det gode valg«.

Hvad er det nye i den her partnerskabsaftale i forhold til
den nuværende?
- Den nye partnerskabsaftale sættes ind for at øge trygheden
og få de unge til at tage det gode valg – altså holde sig væk fra

Der findes allerede en partnerskabsaftale i Urbanplanen.

gaden og kriminalitet. Det gør vi ved at få dem i klub, fritidsjob,

Hvorfor skal vi have en ny?

give dem gode oplevelser med hensyn til at få dem tættere på

- Den her partnerskabsaftale tager sit afsæt i, at vi skal sikre

arbejdsmarkedet, og ved at de udvikler egne projekter, hvor

trygheden for beboerne i kvarterne. Vi skal simpelthen sørge

de tager initiativ og ansvar. Vi har erfaringer fra et lignende
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- Det var meget oplevelsesrigt for mig at besøge Urbanfestivalen, og på den måde vil det også være godt,
hvis andre udefra kommer og oplever, hvor dejligt det
her kvarter er, siger overborgmester Frank Jensen,
der besøgte Urbanplanens årlige festival i juni.
Foto: Jørgen Krogh Petersen

det gode valg
partnerskab i Tingbjerg, hvor vi over tre år har fået reduceret

sen, fordi voksentilværelsen er forbundet med, at man får job

kriminaliteten med 25 procent inden for seks udvalgte krimina-

og skal forsørge sig selv. Alt for mange unge er kommet til at

litetstyper, så vi ved det virker.

hænge fast i overførselsindkomster. Derfor handler det om at
give dem en god overgang med gode erfaringer fra arbejds-

Hvordan kommer beboerne i Urbanplanen til at mærke

livet.

Amager Partnerskab?
- Det kan man ikke helt forudse, for der er ikke nogen facitliste.

Hvad er dine overordnede planer for hele området?

Der er nogle helt klare resultatmål, der er fokus på, men det

- Jeg er kommet i Hørgården, siden jeg var helt ung, og jeg

her bygger i høj grad på, at parterne fylder rammerne ud lo-

har jo set den udvikling, der har været i kvarteret. Det er vigtigt

kalt. Det skal brede sig som ringe i vandet i lokalområdet og

at åbne kvarteret over for resten af København. Det må ikke

sætte aktiviteter i gang, hvor beboerne kan blive stolte af at

blive isoleret fra resten af byen.

være en del af Urbanplanen.

Det er noget af udfordringen i de udsatte byområder, for de

De unge skal have mulighed for at tage en positiv identitet til

bliver nemt steder, hvor folk bare bor, og der ikke kommer ret

sig, hvor de bagefter siger ’vi gør en forskel, og vi er med til at

mange udefra. Vi vil gerne have åbnet kvarteret, så det bliver

sørge for, at Urbanplanen er et dejligt sted at bo. Det vil vi gerne

et sted, hvor andre mennesker også færdes.

fortælle resten af København’. Den holdning og attitude skal udfoldes lokalt – den skal jeg ikke sidde på rådhuset og opfinde.

Hvad så efter 2016, når Amager Partnerskab slutter?
- Nu skal vi først nå det her mål med at få kriminaliteten ned

Et af indsatsområderne i Amager Partnerskab er »Bro-

med 25 procent, og så skal vi se, hvad vi så skal gøre, når vi

bygning til et voksenliv«. Hvad indebærer det?

kommer frem til 2016. Det kan man allerede begynde at gøre

- Mange unge har under krisen haft svært ved at komme vi-

i 2015, men nu er vi i 2013, så vi skal først lige i gang med det

dere efter barndommen, ungdommen og ind i voksentilværel-

her på den gode måde. ♦
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Urbanfestival
► Af Jakob Østergaard Nøhr – foto: Jørgen Krogh Petersen
Urbanfestival har efterhånden vokset sig til et stort arrangement
med mange tusinde gæster. I år var ingen undtagelse, da Remiseparken på Amager inviterede venner og naboer til festival.
Som altid var en af hjørnestenene de mange madboder, der
bød på kulinariske oplevelser fra alverdens lande. Årets loppemarked var som altid også et hit med kræmmere fra hele Amager.
Den store folkefest blev til virkelighed efter et tæt samarbejde
mellem Amager Vest Lokaludvalg, Partnerskabets medarbejdere
og en masse frivillige ildsjæle og beboere fra Urbanplanen. ♦

8 | 3B’s beboerblad – november ’13

3B’s beboerblad – november ’13 | 9

Gode nabotakter i Valby
► Af Maj Sørensen
Valbyejendommene i København forstår at skabe stem-

- Det viste sig at være en rigtig god idé at lave loppemarked,

ning og fællesskab i nærområdet. Lørdag den 4. maj 2013

for det tiltrak mange mennesker. Måske fordi det er nemmere

holdt beboerne på eget initiativ naboskabsfest, hvor alle i

at kigge uformelt forbi, når man kan gå og kigge på loppemar-

afdelingen var inviteret til aktiviteter og grillfest.

ked. Det er sværere bare at komme forbi og drikke en kop kaffe, hvis man ikke kender så mange, fortæller afdelingsbesty-

Forårssolen skinnede, da det store festtelt i Valby stod klar til

relsesmedlem Rita Rasmussen, der i samarbejde med 3B’s

naboskabsfest. Inde i teltet stod en scene klar til live-musik,

boligsociale medarbejder har været tovholder på projektet.

og teltet var pyntet med balloner og flag, doneret af en lokal
købmand. Der var dækket op til spisning med grønne duge, og

Masser af aktiviteter

gårdmiljøet begyndte allerede at summe af liv, inden festen gik

I løbet af dagen kunne beboerne bevæge sig rundt i området

i gang. Det tegnede til at blive en god dag, og det blev det også.

og deltage i forskellige aktiviteter, mens duften af varme popcorn spredte sig fra en popcornmaskine, som nogle af afdelin-

Uformelt og hyggeligt

gens børn stod for.

Det var ikke bare en almindelig fest, men et stort arrangement

Det boligsociale projekt SURF Valby stod for en »malebiks«,

med underholdning og aktiviteter for folk i alle aldre. Beboer-

hvor børnene kunne male på lærreder, og det kom der mange

ne havde også stået for at stable et loppemarked på benene,

flotte kunstværker ud af. Malerierne hænger nu i ’Biksen’ på

som vakte stor begejstring blandt de besøgende.

Vilhelm Thomsens Allé 15, hvor alle kan se dem.
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I forbindelse med naboskabsfesten søgte afdelingsbestyrelsen økonomisk støtte i 3B’s Aktivitetspulje, der
netop er til for at hjælpe med at føre beboernes gode
idéer ud i livet.
Går din afdeling rundt med en idé til et spændende projekt eller aktivitet, så gå ind på 3b.dk og læs om Aktivitetspuljen og om, hvordan afdelingen søger støtte.

Dagen bød derudover på en zumba-instruktør, der fik folket i

menter, og det er ikke sidste gang, vi holder sådan en fest,

bevægelse til tilskuernes store fornøjelse. I det hele taget var

fortæller Rita Rasmussen.

det en dag spækket med sjove og interessante ting.

Festen gav afdelingsbestyrelsen blod på tanden, og i efterårsferien har de på eget initiativ holdt familiedag for alle bebo-

God stemning – og god forplejning

erne. Med mad over bål, boldspil og skattejagt var der rig mulig-

Der stod boder rundt omkring med kaffe, te, varm kakao og

hed for, at alle – på kryds og tværs af de forskellige bebyggelser

saftevand, som folk kunne forsyne sig ved. Og da det blev spi-

i afdelingen – fik en rundtur på en sjov og anderledes måde.

setid, blev der tændt op i grillen, og på scenen var der musik
under middagen.

Fang en frivillig
Afdelingen har efter naboskabsfesten erfaret, at det kræver

Ikke sidste gang

mange frivillige hænder at løfte den slags arrangementer.

Rita Rasmussen synes, naboskabsfesten var en stor succes,

Derfor er bestyrelsen gået i gang med et projekt, de kalder

og den tiltrak cirka 125 beboere.

»Fang en frivillig«, hvor de går rundt i området og hverver

- Vi var positivt overraskede over alle de mennesker, der

frivillige til det sociale arbejde i afdelingen.

dukkede op. Dagen viste, at der er grundlag for, at beboerne

Der er flere forskellige arrangementer på tegnebrættet i Val-

kan tale og hygge sig sammen på tværs af alder og natio-

byejendommene, og de bidrager alle til fællesskab og enga-

nalitet. Det er et dejligt udgangspunkt for fremtidige arrange-

gement blandt beboerne. ♦
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En have er
følelsen
af frihed
► Af Jakob Østergaard Nøhr
Foto: Jesper Blæsild
Projektet »Den spiselige afdeling«

det grønne, der kommer op af jorden,

fik Lena Jensen og familie til at flyt-

vigtig, siger Lena Jensen.

te til Sangergården i Københavns

Ud over den selvforsynende tanke er

Nordvest-kvarter. Med projektet har

»Den spiselige afdeling« først og frem-

beboerne fået drivhus og plantekas-

mest et boligsocialt projekt i samarbejde

ser i gårdmiljøet.

mellem boligforeningerne AAB, SAB og
3B, hvor naboskabet skal styrkes.

Agurkeplanternes store blade suger

- Afdelingsbestyrelserne syntes, det

solens stråler til sig og skærmer for lys-

skulle være noget, hvor børnene også

et i det store drivhus, hvor planternes

kunne være med, og så kunne det være

lange mørkegrønne frugter hænger

sjovt med en spiselig afdeling i Sanger-

ned fra de tynde ranker. Chiliplanterne

gården, fordi det er en lukket gård, siger

er også skudt i vejret og stritter begej-

Sofie Moore, projektmedarbejder i »Den

stret med deres afkom i alle mulige ret-

spiselige afdeling«.

ninger, mens sæsonens sidste tomater
kæmper for at blive røde.

Flere spiselige kvadratmetre

Lena Jensen viser rundt i Sanger-

Projektet begyndte med en ugentlig

gårdens nye, store drivhus i den ene

fællesspisning for et år siden, og i for-

ende af gården.

året og sommeren 2013 var plantekas-

- For tiden høster vi fra drivhuset, og

ser og drivhus klar til frø og planter.

vi har også fået noget fra vores plante-

- Det går rigtig godt med det sociale,

kasser. Der havde vi krydderurter, sala-

for folk fra mange kulturer mødes nede

ter og så nogle kartofler, som ikke rigtig

i gården. Det var ikke sket uden det

blev til noget, siger Lena Jensen, der

grønne projekt, men jeg vil gerne have

har boet i Sangergården i snart et år.

endnu mere grønt. Flere dyrkede kvadratmetre så man virkelig føler, at »Den

Grønt samlingspunkt

spiselige afdeling« også bliver noget,

Drivhuset og plantekasserne er en del

man kan spise, og ikke bare snakke og

af projektet »Den spiselige afdeling«,

være social om, siger Lena Jensen.

som Sangergården er en del af. Det var

Hun har derfor meldt sig ind i Sanger-

netop det projekt, der blev afgørende,

gårdens havegruppe og arbejder for at

da Lena Jensen og familie skulle finde

få flere små opholdssteder i gården.

et nyt hjem.

- Jeg har en vision om små oaser.

- Vi faldt for den selvforsynende

For eksempel et bålsted, hængekøjer

tankegang, og det giver en kæmpe

og noget med vand – og så nogle frugt-

tilfredshed at vide, hvor ens råvarer

træer, siger Lena Jensen.

kommer fra. Vi ønsker også en sund

- Det giver en følelse af frihed, når man

opvækst for vores børn, og når vi lever

bare kan gå ud og spise et æble, man

et sted i byen med meget CO2, så er alt

lige har plukket fra træet, siger hun. ♦

Boligsociale helhedsplaner
med succes
3B har udfordringer i nogle boligområder, og i forbindelse
med det har 3B sat boligsociale arbejder i gang. Det boligsociale arbejde i 3B har til formål at skabe trygge rammer og sammenhold for 3B’s beboere. Mange initiativer
er taget, og vi skal se på nogle af de positive ting, det
boligsociale arbejde har medført.

► Af Sanny Sarochinee Ongjam og Jakob Østergaard Nøhr
»Sundhed på dit sprog« har blandt andet
haft besøg af en sundhedsplejerske.

Beboerhuset Pulsen i Høje Gladsaxe-området er sat i gang
for at skabe relationer mellem beboerne på tværs af boligorganisationerne. Gennem fællesarrangementer får beboerne
mulighed for at lære hinanden at kende. Det har været med til

Lønstrupgård skabte ansvar gennem sundhed

at styrke sammenholdet blandt beboerne.

I Vanløse har et beboerhus i boligafdelingen Lønstrupgård

- Flere og flere kommer, fordi de har hørt, at der er hyggeligt

også skabt nye rammer for boligsociale aktiviteter, der er sat i

her. Da vi startede med vores gå-klub var vi ikke så mange,

værk som en del af områdets helhedsplan. Hver fredag er der

nu er vi op på 28 deltagere hver tirsdag. Et af de mest popu-

»Sundhed på dit sprog« på programmet. Det har især kvinder

lære arrangementer er banko. Der kom så mange til i løbet af

med småbørn på tværs af nationaliteter taget til sig.

foråret, at vi nu er cirka 55 personer, og vi kan næsten ikke

- Det er kvinderne, der mange steder står for sundheden i

være her længere, siger Jane Jandu, som er boligsocial med-

familien, så det er godt at få fat i dem til at formidle det videre,

arbejder i 3B.

siger Hanne Larsen, formand i Lønstrupgård.

- Mange af vores kvindelige beboere har været meget isole-

Fredagsarrangementerne har blandt andet børn og motorik,

ret før i tiden. Det er dejligt at se, at Pulsen har været med til

sund kost under ramadanen, foredrag om diabetes og familie-

at skabe tryghed og sammenhold blandt beboerne, og de er

rådgivning på programmet.

også begyndt at ses privat, tilføjer Jane Jandu.

- I dag tager kvinderne mere ansvar – herunder også
ansvaret for børnenes opførsel i skolen, hos venner osv. Det

En stor succes

hele har ikke været muligt uden de to fantastiske medarbejdere.

Nogle af arrangementerne er blevet så stor en succes, at man

De har arbejdet så hårdt for, at det skulle lykkedes, siger Freddy

er nødt til at holde det over flere omgange. Fx har slankehol-

Christiansen, som er næstformand i Lønstrupgård, om 3B’s bo-

det været så stor en succes, at antallet af deltagere næsten

ligsociale medarbejdere, der har været tilknyttet helhedsplanen.

er fordoblet fra 17 til nu 32 deltagere.
Bandekonflikt taget i opløbet
Det var netop børnenes dårlige opførsel, der skabte grundlag
for helhedsplanen i Vanløse.
- Det var ikke bare drengestreger, men børn fra forskellige
familier i konflikt med hinanden. Det var ved at eskalere, og
vi ville hellere handle, inden vi havnede på ghettolisten, siger
Hanne Larsen.
Den situation har fredagsarrangementerne hjulpet på.
- Kvinderne er virkelig blevet bevidste om, at vi skal passe
på vores afdeling, og det har skabt tryghed. I år er der kun én,
der er flyttet herfra – sidste år flyttede 13 fra Lønstrupgård,
Den ugentlige strikkeklub i Pulsen har givet mere omsorg blandt beboerne, der er begyndt at spørge til hinanden, siger Jane Jandu, projektmedarbejder i Pulsen.
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siger Freddy Christiansen. ♦

Den blågrønne haveby
i Kokkedal
► Af Maj Sørensen

I juli 2010 stod mange af landets kældre under vand på
grund af et massivt skybrud – Kokkedal i Fredensborg
Kommune var ingen undtagelse. Tværtimod var det et
af de hårdest ramte områder. Usserød Å løb over sine
breder, og de fleste huse i nærheden led under de store
vandmængder.
Den 6. november 2013 blev det første spadestik til Danmarks
hidtil største klimatilpasningsprojekt til 118 millioner kroner
taget. Stedet var Usserød Å i Kokkedal, hvor første del af
projektet ’Den blågrønne haveby’ gik i gang – en vandlegeplads ved åens bred.
Historien bag projektet begyndte i 2010, hvor Kokkedal var
et af de hårdest ramte områder under de massive skybrud,
der oversvømmede kældre og åer i det meste af Danmark.
Oversvømmelserne krævede en langsigtet plan, og derfor
stiftede Fredensborg Kommune i 2011 et partnerskab med
blandt andre Real Dania og Lokal- og Anlægsfonden for at
finde en løsning. Der blev løbende indkaldt til borgermøder,
hvor alle byens foreninger og borgere – herunder afdelingsbestyrelsen og interesserede beboere i 3B’s afdeling Egedalsvænge – var inviteret til at bidrage med gode idéer og
diskutere Kokkedals fremtid.
Den blågrønne haveby er Kokkedals fremtid
I august 2012 offentliggjorde fire udvalgte arkitektfirmaer
deres bud på en løsning på klimaudfordringerne i Kokkedal.
Det var Schønherrs projekt ’Den blågrønne haveby’ med
Rambøll som underrådgivere, der vandt konkurrencen om,
hvem der skal sikre området mod de store vandmængder i
fremtiden.
Projektet fokuserer på tre hovedområder: Ådalen, Den tværgående hovedsti og Bymidten. Fælles for alle tre områder er,
at vandet bruges som et middel til at skabe netværk og binde
byens borgere tættere sammen – og ikke mindst skabe flere og
bedre aktiviteter for de unge i kommunen.
Der kommer fritidsområder med masser af muligheder for
bevægelse og fælleskab – hvor alt fra vandlege og fodboldgolf til smukke gåture og afslapning tænkes sammen. Samtidig er der stort fokus på at skabe et trygt nærmiljø med plads
til alle.
Den endelige planlægning er stadig i gang, men klimatilpasningsprojektet forventes at være færdigt i 2016. ♦

Du kan læse mere om klimatilpasningsprojektet
på www.klimatilpasningkokkedal.dk.
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Hvordan oplever I beboere 3B?
► Af Maj Sørensen
I maj og juni i år gennemførte 3B en omfattende beboer-

Sandhedens time

undersøgelse. Formålet var at blive klogere på, hvordan

Der tegner sig nogle mønstre – både på den positive og den

I beboere oplever at bo i 3B, hvad I synes om servicen,

negative side – og det er med til at pege 3B i den rigtige retning

og hvilke ønsker I har til det at bo alment nu og i frem-

i forhold til visionen om at være et rart sted at komme hjem.

tiden.

Den samlede rapport viser, at beboerne generelt er glade
for at bo i 3B. 76 procent vil anbefale 3B til venner og fa-

I 3B stræber vi hele tiden efter at gøre det endnu bedre – at

milie, mens 71 procent svarer, at de synes, deres bolig er i

yde en god service over for jer beboere og imødekomme jeres

god stand. Der er en del gode kritikpunkter både til boligens

behov.

udformning, størrelse, stand og lignende, men overordnet er

1.250 tilfældigt udvalgte beboere blev derfor inviteret til at

besvarelserne positive. Fx har hele 76 procent svaret, at de

besvare et elektronisk spørgeskema, der blandt andet inde-

er tilfredse eller meget tilfredse med den service, de får fra

holdt spørgsmål til service, boligens stand, ønsker og behov,

varmemestrene og ejendomsfunktionærerne – et område, 3B

hvad der er godt, hvad der ikke er godt, og hvad der er vigtigst

har meget fokus på hele tiden.

ved det at bo i en af 3B’s boliger.
I løbet af en måned havde 599 beboere svaret på spør-

Konstruktiv kritik

geskemaet – hvilket svarer til hele 48 procent. Det er en

»Jeg savner mere information på min afdelings hjemmeside«,

flot svarprocent, og det har givet 3B en masse at arbejde

»Jeg ved ikke noget om, hvordan det er meningen, at min

videre med.

bolig skal vedligeholdes«, »Hvorfor skulle jeg deltage på afde-
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lingsmødet, når jeg bor til leje«, »Det er uklart, hvem jeg skal

selv kan træffe beslutning om at få gjort. En vigtig faktor for

kontakte i hvilke situationer« og mange andre kommentarer

at få tingene til at ske er, at man stiller forslag og deltager på

blev tastet ind i spørgeskemaerne.

de årlige afdelingsmøder og måske

Med de mange besvarelser og kommentarer viser beboerundersøgelsen
et behov for mere og bedre information om, hvad det vil sige at bo alment
– og hvilke muligheder det indebærer.
Engagér dig, og du skal blive hørt
En

fællesnævner

for

mange

besvarelser er, at der bliver efterspurgt
ting, som beboerdemokratiet faktisk

stiller op til afdelingsbestyrelsen.
- I 3B’s organisationsbestyrelse har vi stort
fokus på, at vores beboere har det godt. Selvom der var stor generel tilfredshed med 3B i
beboerundersøgelsen, fylder de negative ting
meget.
Derfor arbejder vi konstant videre med at gøre
3B til et endnu bedre sted at bo – og til et rart
sted at komme hjem, udtaler Steffen Morild,
formand i 3B’s organisationsbestyrelse.

allerede i dag lægger op til, at man
kan være med til at bestemme. Mange

Eller at man på anden vis finder
nogen at samarbejde med om det,
man gerne vil.
Faktisk har kun 39 procent svaret, at de deltager på afdelingsmødet hver gang eller næsten
hver gang, og det er ærgerligt, når
nu muligheden for at få indflydelse
er så stor.
I den enkelte bolig har man som
beboer også rig mulighed for at

efterspurgte altaner eller små haver, da vi spurgte ind til deres

sætte sit eget præg. Læs fx artiklen her i bladet om Gitte i

drømmebolig – andre ville gerne have tegnet striberne på par-

Toftegård, der selv har bygget ny terrasse, anlagt have og fået

keringspladserne op. Det er faktisk ting, den enkelte afdeling

det lige, som hun ønskede sig det. ♦
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Inger Jensen (tv.) og Inge Winkel (midten) har kendt hinanden siden Søbyvej blev opført i 1965. Venskabet begyndte i
vaskeriet, og i dag går der ikke en dag, uden de to veninder
har talt sammen.

Vi er nærmest én stor familie
► Af Jakob Østergaard Nøhr – foto: Jesper Blæsild
Gode naboer kan være guld værd i mange situationer,

gammel garde, der finder ud til bænkene denne dag i sep-

men på Søbyvej har naboskabet udviklet sig til noget ud

tember.

over det sædvanlige. Veninderne Inger Jensen og Inge

- Generationerne flyder ud herude. Der er ikke noget med,

Winkel har været med siden 1965, hvor 3B bød de første

at de yngre ikke blander sig, siger Inger Jensen, der ikke kan

beboere velkommen.

huske, at nogen har været uvenner i løbet af Søbyvejs snart
50-årige historie.

Det er en af de dage, hvor vejret ikke helt kan bestemme sig,
men vejrudsigten meldte ikke om regn. Håndværkerne blev

Venskabet mellem de to begyndte, da de begge var til demonstration af et nyt vaskeri kort efter indflytningen.

færdige med deres larmende maskiner for et par dage siden,

- Vi svingede bare godt sammen, så vi blev enige om at va-

så nu omkranser fliserne igen de grønne områder, og bæn-

ske sammen hver uge, og så skulle vi jo også lige have kaffe

kene er tilbage på deres vante pladser på Søbyvej.

sammen derovre på vaskeriet, siger Inge Winkel.

Straks er der liv på græsset, hvor beboerne dagligt mødes

Derfra udviklede venskabet sig til middagsaftaler med Inge

og holder hinanden opdateret, for på Søbyvej kommer bebo-

og Ingers mænd. Det blev senere til vennemiddage med an-

erne hinanden ved.

dre beboere på Søbyvej, og i dag er der ikke nogen, der ikke

- Når man har lavet sin frokost, går man bare ud på bænken.

kan spørge andre om hjælp.

Vi kan sidde otte herude, og der er tit fyldt op. Så længe der

På bænkene har en mandlig beboer fundet sin plads.

er godt vejr, så griller vi også herude om aftenen, siger Inge

- Var det en god tur?, spørger han.

Winkel.
Hun og veninden Inger Jensen har boet på Søbyvej siden
1965, hvor afdelingen blev bygget. Det er dog ikke kun en fast
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- Ja, vi var i Den Blå Lagune for at bade. Og ved du hvad –
det kostede 300 kroner, men det var bare så skønt, siger en af
de kvindelige beboere om sin tur til Island.

I sommerhalvåret mødes beboerne på Søbyvej
dagligt ude på bænkene. Der er et aldersspænd på
50 år fra yngste til ældste beboer, men det afholder
ikke nogen fra at tage plads rundt om bordet.

Snakken går lystigt, og der er ikke mange detaljer fra turen,

trygge ved, at jeg bor på Søbyvej. Vi har tillid til hinanden, og

der bliver udeladt.

det betyder meget, når man er alene. Vi er nærmest som én

Et andet emne i snakken er boligernes ledninger. De skal
muligvis skiftes ud, og varmemesteren har været forbi med
information.
- De er så søde ovre på ejendomskontoret. Hvis man spørger dem ad, så er de flinke til at hjælpe, siger Inge Winkel.
- Ja, jeg havde engang et køleskab, der var gået i stå. Det
er ikke deres job at lave, men han (varmemesteren, red.) kom
over og ordnede det med det samme, siger Inger Jensen.
Det er dog langt fra kun på ejendomskontoret, Inger Jensen
og de andre beboere finder hjælp.

stor familie her, siger Inge Winkel.
Om vinteren har Inge Winkel en strikkeklub med to andre
beboere hver mandag, og der er også kommet en slankeklub ud af naboskabet. I det hele taget mødes beboerne på
kryds og tværs af alder og interesser, og det er svært at få
lov til at sidde alene i sin bolig uden kontakt med de andre
beboere.
- Jeg tror ikke, at der findes et bedre naboskab nogen steder. Alle veninderne holder øje med mig og spørger, om jeg
skal have noget med fra købmanden. Jeg tror, en af grun-

- Vi låner af hinanden og giver til hinanden, hvis nogen har

dene er, at dér, hvor vi kommer ud, er der ingen hække, der

noget i overskud. Mine naboer er meget hjælpsomme, og de

skiller os, så vi er tæt på hinanden hele tiden, siger Inger

ringer til min datter, hvis jeg ikke har åbnet døren hele dagen.

Jensen.

Den anden dag spurgte Arne, om han ikke lige skulle klippe
min hæk, når han alligevel havde gang i hækklipperen, siger
Inger Jensen.

Inge Winkel og Inger Jensen er overbeviste om, at det gode
naboskab også gør noget ved helbredet.
- Det holder også fysikken ved lige i stedet for, at du bliver

- Det naboskab betyder utroligt meget for mig. Jeg kan banke

gammel og sidder inde i et hjørne som en sur dame. Det hol-

på hos de andre selv midt om natten. Mine børn føler sig også

der også hovedet friskt, siger Inge Winkel. ♦
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Gittes japansk inspirerede have
► Af Sanny Sarochinee Ongjam
I beboerbladet nr. 10 fra oktober 2012 i artiklen ” Livet i en
almen boligafdeling” blev læserne opfordret til at henvende sig, hvis de havde lyst til at vise deres have frem. Det
havde Gitte Schwartz Jensen fra Toftegård i Herlev.
I 30 år havde Gitte Schwartz Jensen boet i Herlevs Eventyrkvarter sammen med sin mand Jørn. Villaen var efterhånden blevet for tidskrævende, så da parret fik tilbudt en bolig i
stuen i Toftegård, slog de til.
Ville sætte eget præg

Udestuen er indrettet med hynder i japansk stil, som Gitte selv

Selvom de er flyttet ind i en almen bolig, er det stadigvæk

har syet, og puderne er dekoreret med store sole.

vigtigt for dem at sætte deres eget præg på deres bolig – og
ikke mindst haven.

- Japan er jo solens land, og jeg synes selv, at resultatet er
blevet rigtig godt, siger hun stolt af det arbejde, hun har lavet.

- Vi har anlagt haven i japansk stil, hvor hele haven er én
stor terrasse beklædt med rødbrunt, hårdt træ. Vi har savet

Er glad for at komme hjem

firkantede huller i terrassen, som er beplantet med forskellige

En af grundene til, at Gitte er glad for at bo i Toftegård er, at hvis

japanske græsser, japansk pil og japansk ahorn, siger Gitte.

der er noget galt med boligen, så er ejendomskontoret hurtigt til
at få det bragt i orden. Derudover er Gitte især glad for det store

Fik hjælp af familien

fælles grønne område og det gode naboskab, der er i Toftegård.

Gitte og Jørn fik hjælp af deres søn til at bygge terrassen, og

- Vi er så glade for at bo her. Der er masser af plads, hvor

hendes niece har hjulpet med valget af planter. Havelågen har

vores børnebørn kan lege, når de kommer på besøg. Folk i

Gitte selv designet og bygget, og hun har også selv fundet på

opgangen er så søde og rare, og vores nabo hjalp med at

det med hullerne i terrassen.

passe haven, mens vi var på ferie. Det er vi meget glade for.

- Jeg synes, der skal være huller i, så det giver lidt liv og ikke
blot de bare planker, siger Gitte.
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Vi er faktisk mere glade for at komme hjem nu, end da vi boede i vores gamle hus, siger Gitte. ♦

Taastrup Torv

– i centrum af Taastrups
fornyede bymidte

Byggeriet på Taastrup Torv skrider hastigt frem, og de 21 nye familieboliger forventes at stå klar til februar 2014. Boligerne er på 95
m2, og de har et lavt varmeforbrug, fordi de er opført efter lavenergiklasse 2015.
Torsdag den 26. september 2013 var der stor åbningsfest i det
store indkøbscenter, der ligger lige under boligerne. Her finder du
både dagligvarebutikker, restauranter og tøjbutikker – og du skal
ikke bevæge dig længere end en etage ned med enten trappe eller
elevator fra boligerne. Skriv dig på interesseliste til boligerne på
3b.dk under Nybyggeri. ♦

Lampestedet
– nøgler og blomster
til de første beboere

/maj

Driftssekretær Camilla Nielsen og varmemester Allan Jensen stod
klar med et smil på ejendomskontoret på Herlev Hovedgade, ikke
langt fra de 100 nye boliger, der nu står indflytningsklar på den
gamle Glødelampegrund.
Efteråret blæste køligt ind ad døren sammen med den første beboer, der fik udleveret nøgler, og som glædede sig til at se sit nye
rækkehus i tre plan indvendigt for første gang på egen hånd – og til

Fredag den 27. september 2013 bød 3B velkommen
til de første af mange nye beboere i endnu en ny afdeling – denne gang var det Lampestedet i Herlev.

at flytte ind med sin familie.
- Vi har været forbi for at kigge på byggeriet og gået tur i området
en milliard gange allerede, så børnene har vænnet sig lidt til området, fortalte Lampestedets første beboer.
Lampestedet er en lidt særlig afdeling, fordi den består af tre helt
forskellige bygninger, tegnet af tre forskellige arkitekter.
3B byder de nye beboere velkommen til Lampestedet. ♦

/maj
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Glade indflyttere i ny, moderne
boligoase på Dortheavej
► Af Maj Sørensen

Foto: Peter Dahlerup

Torsdag den 1. august 2013 var en stor dag for de før-

Starten på et nyt fællesskab

ste beboere i 3B’s nye AlmenBolig+-afdeling Dorthea-

- Vi glæder os meget til at se, hvem vi kommer til at bo sam-

vej i København. Ikke nok med at vejret var godt, men

men med. Vi har en Facebook-gruppe, hvor vi har snakket

dagen bød også på udlevering af nøgler til deres splin-

lidt om at holde et grill-arrangement, så vi kan lære hinan-

ternye boliger.

den at kende – det synes vi kunne være rigtig hyggeligt,
fortalte Michael og Trine, et ungt par, der flyttede ind med

Allerede en lille time før dørene åbnede til kontoret med
alle nøglerne, var der liv på fællesarealerne i den nybyggede afdeling. Spændte beboere gik rundt og kiggede ind

deres lille søn i et af rækkehusene på 1. sal.
Et andet par, Zakia og Ali, der flyttede ind med deres fire
børn, var meget begejstrede for at skulle bo i afdelingen.

af vinduerne til deres nye hjem, mens andre løbende tril-

- Vi var glade for at få en bolig så hurtigt, og vi har ikke

lede ind på parkeringspladsen med trailere fulde af møbler

været i tvivl om det praktiske i forbindelse med flytningen.

og byggematerialer.

Vi har været i gode hænder, fortalte Zakia og Ali.

Nye naboer

familie flytter ind i nabolejligheden, det er da vildt hyggeligt,

Da de første beboere havde fået nøgler til boligerne og

tilføjede Zakia smilende.

- Og så glæder vi os meget over, at min søster og hendes

begyndte at bære ting ind, var der en særlig stemning på
Dortheavej. Folk gik nysgerrigt rundt og hilste på hinanden
med hænderne fulde af poser og kasser.

Sidst på dagen havde de første familier allerede fundet
sig til rette på terrasserne.
3B byder de nye beboere på Dortheavej velkommen. ♦
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Sådan fungerer
Landsbyggefonden og
3B’s dispositionsfond
► Af Jakob Østergaard Nøhr
Det er hverken gratis at lave nye helhedsplaner eller drive

Dispositionsfonden

en boligforening. Landsbyggefonden og dispositions-

Dispositionsfonden er 3B’s egen fond og fungerer som en

fonden kan imidlertid hjælpe med at betale. Men hvordan

buffer for 3B. Pengene i dispositionsfonden kan bruges, hvis

fungerer de to fonde, og hvad bruges pengene til? Vi gi-

3B eller nogle af boligafdelingerne i 3B løber ind i økonomi-

ver en forklaring.

ske problemer, der truer driften. Den kan eksempelvis dække
økonomiske tab, hvis der er nogle boliger, som 3B ikke kan

Der er mange penge i Landsbyggefonden og i 3B’s dispositionsfond, og det er der en god grund til. Det er dog ikke altid
helt nemt at finde ud af, hvad de mange penge bruges til – kun
hvor de kommer fra, nemlig beboernes husleje. Det er til gengæld også beboerne, der får glæde af dem.

få lejet ud.
Pengene i dispositionsfonden kan også bruges til modernisering og forbedringer i afdelingerne.
Fra den 1. januar 2014 kan fonden også dække noget af
afdelingens tab, hvis en beboer er flyttet fra en bolig uden at
have gjort den i stand eller ikke har betalt husleje.

Landsbyggefonden
Landsbyggefonden er grundlagt af almene boligorganisatio-

En del af huslejen går til de to fonde

ner tilbage i 1960’erne, og alle boligorganisationer i Danmark

Det er beboerne, der betaler til Landsbyggefonden og dispo-

betaler til den.

sitionsfonden. Det sker via huslejen ved siden af blandt andet

Derfor kan alle almene boligorganisationer også låne af

ejendomsskat og løn til varmemesteren.

fonden, når de skal lave nye helhedsplaner, forbedre eksiste-

Når lånene til at bygge en ny boligafdeling er betalt efter

rende afdelinger eller lave boligsociale helhedsplaner. På den

mange år gennem huslejen, så betaler beboerne stadig det

måde hjælper vi hinanden, for der er ikke nogen almene bolig-

samme i husleje. Nu går pengene bare til Landsbyggefon-

organisationer, der har så mange millioner på kistebunden, at

den, der får 2/3, mens den sidste 1/3 går til dispositionsfon-

de selv kan betale, hvad det for eksempel koster at bygge en

den. ♦

ny afdeling.
Det er dog ikke nok for 3B at række hånden ud og bede om
penge, når vi for eksempel skal renovere Urbanplanen. 3B

3B og dispositionsfonden

skal skrive en omfattende ansøgning og lave en helhedsplan

3B har blandt andet givet tilskud fra dispositionsfonden

til Landsbyggefonden, der så vurderer ansøgningen sammen

til at renovere Egedalsvænge og til fremtidssikring af Ve-

med ansøgningerne fra alle andre boligorganisationer i Dan-

stergårdsvej.

mark. Landsbyggefonden betaler ikke det hele, så boligafdelingen skal også betale noget, og dermed stiger huslejen en
smule.
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Det er organisationsbestyrelsen, der bestyrer dispositionsfonden.

Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
3B’s konto med egen
trækningsret

Landsdispositionsfonden

Beboernes husleje
Boligforeningen 3B
Bidrag til Landsbyggefonden
Færdigbetalte lån
Når lånet til at bygge boligafdelingen med
er betalt, nedsættes huslejen ikke.
Nu går 2/3 af pengene bare til Landsbyggefonden, mens den sidste 1/3 går til
3B’s dispositionsfond

Fælles i hele boligafdelingen
2/3

1/3

3B’s dispositionsfond

Kan bruges til fx at:
• installere nye køkkener
• styrke det sociale miljø
Hårdt ramte boligafdelinger kan
også bruge dem til fx at:
• renovere facader
• forbedre tage
+
Lån til fx at:
• forbedre eksisterende afdelinger
• lave boligsociale helhedsplaner
Kan dække økonomiske tab og støtte
modernisering og forbedringer i
afdelingerne

3B’s egne muligheder for tilskud til afdelingerne
► Af Jakob Østergaard Nøhr
Ligesom alle andre boligorganisa-

Det skal hjælpe med til, at huslejen kun

Hårdt ramte boligafdelinger

tioner, har 3B sin egen konto hos

stiger en smule efter store projekter.

Nogle boligafdelinger kan have så sto-

Landsbyggefonden. Det er en slags

Vi må dog kun bruge pengene på

opsparingskonto, som 3B kan søge

forbedringer – ikke vedligeholdelse. 3B

kan få penge fra kontoen til at:

penge fra for at begrænse husleje-

kan for eksempel bruge pengene til at:

•

re økonomiske problemer, at de også
renovere og udskifte facader og

stigninger efter store renoverings-

•

forbedre omgivelserne (legepladser)

projekter i en boligafdeling.

•

lave nye køkkener

•

forbedre tage

•

renovere rørinstallationer

altaner

•

isolere bygninger

Alle almene boligorganisationer beta-

•

styrke det sociale miljø

ler bidrag til Landbyggefonden, og af

•

lave energibesparelser

I de tilfælde kan 3B bruge kontoen med

de penge går en del til 3B’s konto hos

•

installere bredbånd

egen trækningsret til at betale for halv-

Landsbyggefonden med egen træk-

delen af projektet – dog ikke mere end

ningsret – en slags opsparingskonto.

Kontoen med egen trækningsret kan

25.000 kroner pr. bolig i hvert enkelt

’Egen trækningsret’ betyder, at 3B selv

kun bruges til at betale for 1/3 af pro-

projekt. ♦

kan bruge de penge til delvist at betale

jektets pris – dog ikke mere end 15.000

for visse projekter i boligafdelingerne.

kroner pr. bolig i hvert enkelt projekt.
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Skab det gode
børneværelse
► Af Jakob Østergaard Nøhr
Har du svært ved at finde på den geniale indretning derhjemme, så giver indretningsarkitekt Janne Lützhøft her
nogle gode råd – især til børneværelset. Samtidig kan du
vinde et besøg af Janne Lützhøft.

1. Lad børnene være med i idé-fasen – de har en fantastisk
fantasi.
2. Sørg for, at alle ting har sin plads. Så kan børnene selv
finde det frem og selv lægge det på plads.
3. Skab en oplevelse med et gennemgående tema eller valg

Indretning af hjemmet er vigtigt, og måske derfor kan det være
svært at komme på de gode idéer. Dem kan indretningsarkitekt Janne Lützhøft imidlertid hjælpe med. Her giver hun gode
råd om, hvordan du kan indrette dit hjem, så det både bliver
funktionelt, hyggeligt og personligt.

af farver – og god belysning.
4. Sørg for at have et spejl (det elsker børn) og en knagerække til ting, tasker og udklædningstøj.
5. Læg et lille tæppe eller sækkepude midt på gulvet, så der
er plads til at tumle. Det varmer og hygger.

- God indretning er lig med god stemning. Den gode stemning får man, hvis man skaber et velfungerende og personligt

Hellere lidt end meget

hjem. Omgiv jer med ting, I holder af. Skab overblik, og hav

Der er selvfølgelig også nogle faldgruber, man skal prøve at

ikke flere ting, end I har brug for. For mange ting skaber uro.

undgå, når børneværelset skal indrettes.

Lad jer inspirere af det, I ser andre steder, og overfør idéerne

- Man skal sørge for at indrette værelset i øjenhøjde og

til hjemmet. Det er en god idé at indrette med de ting, I al-

med respekt for barnets alder og køn. Fra baby til teenager.

lerede har og udskifte hen ad vejen. Så bliver projektet ikke

Man skal også sørge for, at der er noget, barnet kan foretage

uoverskueligt. Gør det ukompliceret – og find jeres egen stil,

sig på sit værelse, og at det selv kan gå i gang. Hvis værel-

siger Janne Lützhøft.

set er kedeligt, gider barnet ikke være der. Børn skal føle sig
trygge, inspirerede, velkomne og rolige, siger Janne Lützhøft.

Fem gode tips til indretning af børneværelse

Samtidig er det vigtigt at holde børneværelset enkelt.

Janne Lützhøft er indehaver af indretningsfirmaet Janne-L og

- Pas på ikke at ville for meget med værelset, så det ender

er stærk fortaler for, at familiens mindste medlemmer også får

med at være kaotisk – hellere for lidt end for meget. Husk

opmærksomhed. Derfor giver hun her fem tips til indretning af

løbende at sortere ud i legetøj, møbler og tøj, så det svarer til

børneværelset.

barnets alderstrin og behov, siger Janne Lützhøft. ♦

Janne Lützhøft er uddannet indretningsarkitekt og indehaver af Janne-L.
Du kan læse mere om indretning og Janne Lützhøft på www.janne-l.dk og
hendes blog www.originalindretning.blogspot.dk.
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Vind et be
søg af
indretning
sarkitekt
Janne Lüt
zhøft

- Dette børneværelse er godt gennemtænkt i alle detaljer. Der er små miljøer med
en hyggekrog under sengen og et bord med to stole (ikke med på billedet). Der
er også masser af hylder, kurve og skuffer – samt en bamsestang over sengen.
På den måde er det nemt at finde tingene frem og ikke mindst rydde op bagefter.
Pigens navn på væggen gør, at hun føler sig hjemme. Børneværelset har en meget
personlig stil på trods af, at alle møbler er standardvarer. Indretningen kan bruges
i en længere årrække, da det blot er tilbehør og legetøj, der skal udskiftes, siger
indretningsarkitekt Janne Lützhøft.
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Sæt spot på afdelingen med
jeres egen hjemmeside
Det er ingen hemmelighed, at det er skønt at have gode naboer. Derfor er det
vigtigt at vise omverdenen, hvordan jeres afdeling er.
3B tilbyder alle afdelinger at få deres egen hjemmeside. Det behøver ikke
at være en stor forkromet side. Eneste krav er, at den hjemmesideansvarlige
kommer på et gratis introkursus. 3B leverer hjemmesiden og yder support,
så opgaven går ud på at fylde indhold på siden, så omverdenen – og afdelingens beboere – kan følge med i, hvad der sker hos netop jer.
Tilmelding er nem og gratis
Er der en webmaster gemt i dig, så tag fat i din afdelingsbestyrelse og foreslå, at du kommer på introkursus, så I kan få en afdelingshjemmeside op at
køre. Og for bare 500 kroner om året i abonnement er det værd at give det
et forsøg.
Afdelingsbestyrelsen tilmelder den/de hjemmesideansvarlige ved at skrive
til kursus@3b.dk. ♦

28 | 3B’s beboerblad – november ’13

/maj

3B går nye, digitale tider i møde
► Af Maj Sørensen
I takt med omverdenens udvikling møder 3B et stigende

pladsgennemgang. Med AnsøgerWeb møder boligsøgende

ønske blandt beboere og ansøgere om at være i kontakt –

en langt bedre og mere brugervenlig løsning, når de skal skri-

også uden for åbningstiden.

ve sig op til en bolig, se plads på ventelisten, få overblik over
afdelinger, boligtyper og meget andet.

Ifølge den offentlige digitaliseringsstrategi skal 80 % af borgernes og virksomhedernes skriftlige kommunikation med det

3B med på farten

offentlige foregå digitalt, når vi når til 2015. Det er en udvik-

Fælles for alle tre webløsninger er desuden, at adgangen til

ling, 3B gerne vil deltage i sammen med vores beboere og

en mobil løsning også bliver en realitet. Når webløsningerne

ansøgere. Derfor udvider vi kontakt- og selvbetjeningsmulig-

er i drift, vil du via en app kunne se dine data eller skrive dig

heder på flere forskellige fronter både internt og eksternt i den

op til en bolig i 3B.

nærmeste fremtid.

Fremtidens muligheder er mange, og 3B hjælper naturligvis
både beboere og afdelingsbestyrelser med at lette overgan-

Selvbetjening 24/7

gen til de digitale løsninger.

I sidste nummer af 3B’s beboerblad skrev vi om 3B’s nye
webløsning til beboerne – BeboerWeb. Siden sidst har ud-

Elektroniske nyhedsbreve – når nyheden er en nyhed

viklerne haft rødglødende taster for at få løsningen klar, og nu

Endnu et skridt på den digitale landevej bliver, når 3B i det nye

varer det ikke længe. Når BeboerWeb bliver lanceret, bliver

år også sender nyheder ud digitalt. Du får nemlig mulighed for

tilgængeligheden til 3B markant bedre. Du får som beboer ad-

at tilmelde dig elektroniske nyheder fra 3B via 3b.dk. Her kan

gang til en masse data for dit lejemål – husleje, vaskeri- og

du vælge forskellige kategorier, så du får de nyheder, du synes,

energiforbrug, breve og dokumenter fra 3B og mange andre

er interessante. Så hold øje med hjemmesiden i det nye år.

ting. Og ikke nok med det – du kommer også til at kunne sende
ansøgninger og andre blanketter elektronisk til hovedkontoret,

…og meget mere

fordi du blandt andet får adgang til løsningen med NemID.

Elektroniske nyhedsbreve og nye webløsninger hele vejen

I samme åndedrag lancerer 3B også snart to webløsninger
mere:

rundt er nogle af de største projekter, 3B i nær fremtid søsætter for at øge tilgængeligheden og følge med udviklingen. Når

BestyrelsesWeb, der skal hjælpe afdelingsbestyrelserne i

det så er sagt, ligger der endnu flere ting på tegnebrættet. I

deres arbejde ved blandt andet at lette kommunikationen med

det nye år vil du blandt andet kunne finde 3B på de sociale

3B og give et langt bedre overblik over afdelingens økonomi-

medier. Det er endnu et led i 3B’s stræben efter at øge dialo-

ske forhold. Her finder afdelingsbestyrelserne interne service-

gen, serviceniveauet, brugervenligheden og tilgængeligheden

aftaler med 3B, grønne regnskaber og rapporter fra fx lege-

for at imødekomme beboernes ønsker og behov. ♦
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revkass

Spørg 3B

– beboernes brevkasse
Her svarer 3B’s medarbejdere på dine spørgsmål om alt, hvad der er en del af livet som beboer
i en af vores afdelinger. Skriv til 3B’s beboerblad, Boligforeningen 3B, postboks 2232, 1019
København K eller mail dit spørgsmål til beboerblad@3b.dk.

Send skimmelsvampen til tælling
Vi har lige fået en lille søn, og vi vil helst ikke udsætte ham for dårligt indeklima. Hvad kan vi
gøre for at forhindre skimmelsvamp?
I langt de fleste tilfælde kan I undgå skimmelsvamp ved at holde boligen tør og sikre, at der
er god ventilation. Her er nogle gode råd til at holde luftfugtigheden nede:
•

Sørg for at lufte godt ud – lav gennemtræk i boligen 5-10 minutter flere gange dagligt. Vær

Steen Sørensen

ekstra omhyggelig med udluftningen i soveværelset i dagtimerne, på badeværelset efter

Varmemester

bad, og i køkkenet, når I laver mad.
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•

Sørg altid for at bruge emhætten, når I laver mad. Tjek, at udsugning og aftræk virker som
det skal.

•

Hæng tøj til tørre udenfor, eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til
det fri.

•

Hold den samme temperatur i alle rum i hjemmet. Temperaturen må ikke være lavere end
18 grader.

•

Hvis der opstår vandskade, skal I sørge for at kontakte ejendomskontoret, så skaden kan
blive udbedret hurtigst muligt.

•

Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og se om aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene. Kontakt ejendomskontoret, hvis I er i tvivl.

Skimmelsvampe viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder på lofter,
gulve, møbler eller vægge. Hvis skaden er sket, så kontakt jeres ejendomskontor så hurtigt
som muligt. Her vil 3B’s medarbejdere hjælpe og rådgive jer, så I kan få bekæmpet skimmelsvampen.
Læs mere om fugt og skimmelsvampe på www.skimmel.dk eller i pjecen »Kom fugten i forkøbet«, som I også finder på 3b.dk eller kan få på ejendomskontoret.
Med venlig hilsen
Steen Sørensen
Varmemester

Det går din husleje til
Jeg har tit tænkt på, hvad mine penge egentlig går til, når jeg får min huslejeopkrævning?
Ved huslejen i almene boliger skal indtægter og udgifter være lige store. 3B må ikke tjene penge –
det siger loven. Det er nemt nok at se på sin bankkonto, at der hver måned går penge til husleje,
men det er ikke så nemt at finde ud af, hvad huslejen bliver brugt til at betale.
Solvejg von Barm

Derfor giver vi dig her et generelt overblik over de udgifter, som din husleje går til.

Kundechef
Nettokapitaludgifter/Lån
•

Afbetaling på det lån, som blev brugt til at bygge boligafdelingen.
Når lånet til at bygge boligafdelingen er betalt efter mange år gennem huslejen, så bliver huslejen ikke lavere. I stedet går beløbene til Landsbyggefonden og 3B’s egen dispositionsfond. Landsbyggefonden får 2/3 af pengene, mens den sidste 1/3 går til dispositionsfonden. På den måde sparer 3B op til bygge- og renoveringsprojekter i fremtiden.

•

Eventuel afbetaling på lån, som er brugt til ombygning eller renovering af boligafdelingen.

Offentlige og andre faste udgifter
•

Ejendomsskat til det offentlige

•

Skraldeordninger

•

Forsikringer

•

El-, vand- og varmeudgifter til fællesarealer

•

Administrationsbidrag m.m.

Variable udgifter
•

Pasning af grønne områder

•

Løn til ejendomsfunktionærer og varmemester

•

Akut vedligeholdelse af bygningerne

•

Fælleslokaler, vaskeri, andet

•

Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen

•

Aktivitetsmidler i afdelingen

•

Opsparing til planlagt vedligeholdelse og fornyelse af boligafdelingen

Udgifter du skal betale ved siden af huslejen
•

Varme

•

Vand

•

Antennebidrag

Med venlig hilsen
Solvejg von Barm
Kundechef
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