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Tak til afdelingsbestyrelserne

for en stor indsats
Tiden er nu inde til afdelingsmødet, hvor du kan være med til at
bestemme, hvordan din afdeling skal udvikle sig. Det er også her, du
vælger, hvem der skal sikre, at beslutningerne føres ud i livet, nemlig
afdelingsbestyrelserne.
Afdelingsbestyrelserne i 3B gør en stor indsats for, at der skal være rart
at bo hos os. I denne udgave af bladet har vi derfor samlet nogle af de
mange områder, hvor afdelingsbestyrelserne gør en indsats.
Det gælder for eksempel Remisevænget Nord, der gennem mange år
har arbejdet intenst på at spare på energien. I Højstensgård var der
plads i budgettet til, at området foran selskabslokalet blev ordnet, da
tagene var sat i stand.
I Egedalsvænge har en kæmpe renovering involveret beboerne, så alle
selv har valgt, præcis hvilken facade de ville have i deres bolig.
Men det er ikke bare bygningerne, der har afdelingsbestyrelsernes
bevågenhed. Det har fællesskabet også.
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I Hjortegården har et sundhedsprojekt udløst en pris.

Og lad mig så slutte med en opfordring til at møde op til afdelingsmødet.
Med de ord ønsker jeg alle en god sensommer – og rigtig god læselyst.

3B’s beboerblad – til alle,
der bor i Boligforeningen 3B
nr. 13 – august 2014

Steffen Morild
Formand for Boligforeningen 3B

Facts om Havneholmen
● Gulvet er et højkantsegeparket, der er limet fast. Der er
lagt i alt ca. 4.000 m².
● Huset lever op til 2020-standard.
● Der er ca. 300 arbejdspladser.
● Ca.100 servere sikrer driften.
● Huset er 17,76 x 49,19 meter.
● Huset har i alt 19 toiletter - og
der er handicapvenlig adgang.
● I stueetagen er kursuslokale,
møderum og kantine, som
også kan bruges til større
møder.

Havneholmen 21
Nye rammer – nye samarbejder

Ved indvielsen den
9. maj kiggede
minister for by, bolig
og landdistrikter
Carsten Hansen forbi.
Det samme gjorde
Frank Jensen,
overborgmester i
København.
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Grønt er godt – ikke bare for øjet
3B’s nye kontorhus på Havneholmen opfylder fremtidens 2020
standard for energiforbrug. 327 m² solceller på taget er således
sammen med den tætte konstruktion med til at gøre forskellen.
Solcellerne forventes at producere 42.500 kWh årligt. Vinduerne er
med Velfac lavenergiglas, og ventilationssystemet er med varmegenvinding og køling.
Energiforbruget forventes at blive på 20 kWh/m2 pr. år – 5 kWh
mindre end 2020-kravet.

3B’s administration er flyttet. Flyttet fra de skønne
gamle lokaler i Kronprinsessegade med de skrå gulve,
stuklofter, skæve trappetrin og udsigt over Kongens
Have. Flyttet til lyse lokaler, lige gulve, plads i kantinen, et fantastisk indeklima, kig til vandet og ikke
mindst nye kolleger fra Boligkontoret Danmark.
Af Anette Hertz I Foto: 3B-Arkiv og LArs Sørensen

T

orsdag den 27. marts 2014 var sidste dag for de

Men det stopper ikke der. Vi sidder også sammen på etagerne

ca. 80 medarbejdere, der arbejdede i Kronprin-

i åbne kontorlandskaber. Det skaber en kreativ og åben kultur

sessegade. Fredag den 28. marts var fridag for

og giver god mulighed for sparring på tværs af de to organisa-

medarbejderne, men mandag den 30. marts mødte

tioner.

alle så op på Havneholmen 21 - sammen med Boligkontoret

Målet er naturligvis at få mere for pengene. At samarbejde

Danmarks medarbejdere. Og kl. 10 var de første medarbej-

på de områder, hvor det sparer dobbeltarbejde og dermed

dere klar til at tage imod ansøgere og beboere.

giver værdi.

Havneholmen 21 er opført i fællesskab af 3B og Boligkontoret Danmark, består af 5 etager med i alt 5.000 m² – og 5.

Også de to organisationsbestyrelser mødes og deler synspunkter, viden og erfaring.

salen er lejet ud til tredje part. Prisen er 151 mio. kr., hvor 3B’s
andel udgør godt 92 mio. kr. Huset er udstyret med 327 m²

Udvidet åbningstid

solceller – og er et Grønt hus med stort G.

Ansøgerne og beboerne har allerede fundet vej til Havneholmen, hvor åbningstiden er udvidet, og hvor to medarbejdere

To virksomheder – to kulturer

fast sidder klar til at tage imod henvendelser – både på telefon

3B indgik allerede den 1. juli 2013 et strategisk samarbejde

og ved personligt fremmøde.

med Boligkontoret Danmark. Det samarbejde har nu fået
ekstra gode rammer. Vi har fx fælles it-afdeling og indkøbs-

Åbningstid – Havneholmen 21

afdeling – og vi deler reception, omstilling, printere, kantine

Mandag-torsdag kl. 9-16 – fredag kl. 9-14.

og mødelokaler.

Boligkontoret Danmark og 3B’s medarbejdere skal arbejde tæt sammen.

Den fælles reception er
lys og indbydende.

De store smil var
fremme ved indvielsen.
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Første spadestik blev taget
med hjælp fra Tagtomat. 3B’s
formand Steffen Morrild
var også trukket i arbejdstøjet.

Urbanhaven
Ideen til

opstod på bagsædet af en bus

Det var en af de gode dage i april, hvor himlen var høj og solen lun, og hvor fuglefløjt og glade børn fyldte lydbilledet, når man passerede Byggeren og Bonderen midt
inde i Urbanplanen. Som om det ikke var nok, blev der også gravet og hamret haver
sammen. De første spadestik blev taget til Urbanhaven, hvor beboerne nu dyrker
deres egne økologiske grøntsager og krydderurter.
Af Anja Barfod Thorbek I Foto: Anja Barfod Thorbek og Jakob Østergaard Nøhr

Vivi med trillebøren i snak
med Steffen Morild og Peter
(nederst i blåt arbejdstøj)kan
endelig komme i gang med
havearbejdet.
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Urbanhaven struttede i juli.

D

enne dag i april var der gået halvandet år fra ideen

vigtigt at støtte. Hvis jeg så kan byde ind med noget af min

opstod på bagsædet af en bus. Her sad blandt andet

viden, så gør jeg hellere end gerne det.

Vivi Logan, der har boet i Urbanplanen i knap 10 år,
og Peter Hovalt Andersen, der har boet her næsten

hele sit liv.
De var på inspirationstur til Rosengården og Augustenborg i

Peter, som også er blevet den officielle formand for
Urbanhaven, har ligesom Vivi først og fremmest fælleskabet, som motivation:
– Jeg er gået ind i det her for at styrke det sociale, for selv

Malmø for at se, hvordan de har etableret bæredygtige bo-

om jeg er meget glad for at bo her, er der da også sociale

ligsociale projekter. Det var en tur som blandt andet Partner-

problemer, jeg gerne vil være med til at gøre noget ved. Lige

skabet havde taget initiativ til. Tilbage på bagsædet blev en

nu er her masser af udendørsliv, men klokken 17, når Bon-

større gruppe enige om, at en have til egenproduktion var det,

deren og Byggeren lukker og børnefamilierne går hjem, så

de ville gå videre med hjemme i Urbanplanen. Partnerskabet og

er her helt dødt, og det kan de her haver måske være med

ikke mindst deres grønne indpisker Pernille Mahon Hansen har

til at ændre. For her kan alle – også dem der ikke har børn

siden hen bakket op om og stillet arbejdskraft til rådighed for

– have et formål med at komme. Selvfølgelig er der nogen,

den nye Urbanhave.

der er bekymrede for hærværk osv. Men min erfaring siger
mig, at jo flere forskellige vi er, der bruger haven, jo større

For fællesskabets skyld

respekt vil der være om den.

- Jeg er med, fordi jeg gerne vil byde ind med det, jeg kan for at

Og så har vi har jo også tænkt, at der skal være fælles

gøre Urbanplanen til et endnu bedre sted at bo. Jeg har en stor

prøvesmagning og alle mulige andre fællesarrangementer i

kolonihave, og jeg ved, hvor stor glæde det giver mig at dyrke

forbindelse med haven, understreger Peter.

mine egne grøntsager. Den glæde synes jeg også, andre skal
have lov at opleve, siger Vivi og fortsætter:
– Jeg kan slet ikke undvære havearbejdet, men det er først
og fremmest det sociale og fællesskabet, som jeg synes er

Tre måneder senere i juli ser det i den grad ud som om,
haven bærer alle de slags frugter og grøntsager, som Vivi
og Peter havde intentioner om, da de var med til at starte
det hele, på bagsædet af en bus for halvandet år siden.
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Urbanhaven bugner af spiselige
afgrøder, som fx tomater, ærter,
rabarber og diverse krydderurter.
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Et
arkitektonisk
eksperiment
tager
form
Den lange og somme tider
seje proces bærer nu frugt i
Kokkedal, hvor splinternye
facader på de ca. 40 år gamle bygninger danner rammerne for et nyt og varieret
Egedalsvænge.

Af Maj Sørensen I foto: Jesper Blæsild
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S

iden 2010 har det ligget fast, at boligerne

ligheder i de 17 blokke i boligafdelingen. Resultatet er ved at

i Egedalsvænge skulle fremtidssikres. Og

vise sig med de første færdige facader – og det ser flot ud.

hvad indebærer det så? Jo, projektet, der
har fået bevilget støtte fra Landsbygge-

Hvorfor inddrage beboerne så meget?

fonden og 3B, favner bredt – blandt andet solceller,

Det er en usædvanlig beboerdemokratisk proces, der har

nye ventilationssystemer, nye tage, individuelle

fundet sted i Egedalsvænge. Den høje grad af medindfly-

vandmålere, renoverede opgange og gårdmiljøer

delse er ikke set tidligere i renoveringsprojekter i den almene

med forskellige havetyper og ikke mindst nye

sektor. Men der er mange gode overvejelser bag beslutnin-

facader.

gen.

Beboernes valg skaber variation

og tilfredshed ved det endelige resultat, at de har været med

De nye facader og beslutningerne omkring dem

til at sætte deres eget præg på afdelingens udearealer, deres

er et kunststykke i sig selv.

egen boligblok og ikke mindst deres egen private bolig, siger

- Vi tror på, at det giver beboerne større ansvarsfølelse

– Selve processen er aldrig set før. Det er en

Mette Nellemann.

form for arkitektonisk eksperiment, hvor vi først til

Til at starte med blev alle beboere inviteret til indledende

sidst ved, hvordan Egedalsvænge faktisk kom-

workshops om både gårdrum, friarealer og facader, vinduer

mer til at se ud. Det er et fantastisk spændende og

og døre. Her deltog rigtig mange interesserede og engage-

nytænkende projekt, siger Mette Nellemann, 3B’s

rede beboere.

projektleder på byggesagen.

Ud fra beslutningerne og inputtene på workshopperne

Beboerne har været inviteret til at deltage i hele

udvalgte 3B i samarbejde med totalentreprenøren de ende-

processen om, hvordan Egedalsvænge skal se

lige opgangsfarver, forhaver og facadeelementer, beboerne

ud i fremtiden. De har ikke alene været inviteret til

i sidste ende kunne vælge mellem. De ni facadeelementer

workshops om blandt andet udformning af udearea-

blev samlet i et katalog til beboerne med detaljeret informa-

ler og nye facadeelementer (vinduer, altandøre og

tion og priser.

karnapper). De har også efterfølgende individuelt

Man kan trygt sige, at beboerne rent faktisk har været

skulle vælge mellem gårdmiljøer, opgangsfarver

med til at tegne og designe de bygninger, de skal bo i i

og de ni endelige facadeelementer til deres egne

fremtiden – og de udearealer, de møder, når de går uden for

boliger – fuldstændig uafhængigt af hinanden. Så

døren, fortæller Mette Nellemann.

der har været lagt op til et utal af kombinationsmu-

SE VIDEO FRA

EGEDALSVÆNGE

PÅ WWW.3B.DK
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- Det er sjældent, frivillige
bliver belønnet, for de får
jo ikke løn, sagde en stolt
Iris Gausbo (yderst til højre)
efter Herlevs borgmester,
Thomas Gyldal Petersen,
havde overrakt Herlev Kommunes Frivillighedspris.

Hjortegården
blev årets frivillig i Herlev
Afdelingsbestyrelsen i Hjortegården har gjort en ekstra indsats for at forbedre sundheden blandt afdelingens beboere.
Af Jakob Østergaard Nøhr I Foto: Jesper Blæsild og Jakob Østergaard Nøhr

M

edborgerhuset i Herlev var fyldt til randen, da

Til gavn for 4.500 beboere

den første frivillighedspris i Herlev Kommu-

Borgmester Thomas Gyldal Petersen var

nes historie blev uddelt. Den kunne borgme-

enig i, at samarbejdet har løftet hele områ-

ster Thomas Gyldal Petersen overrække til

det omkring de tre afdelinger i den nordlige

afdelingsbestyrelserne i 3B’s Hjortegården og DAB’s Lille
Birkholm I+II og Lille Birkholm III.

del af Herlev.
- I modtager Frivillighedsprisen 2013 på

- Det er fantastisk at få en anerkendelse for det arbejde,

grund af jeres store indsats, der har styrket

vi laver i afdelingsbestyrelsen. Men jeg synes også, prisen

beboerdemokratiet og skabt nye fællesska-

tilhører alle de mange frivillige beboere, som deltager aktivt i

ber og aktiviteter for de 4.500 beboere i Lille

boligafdelingerne og er med til at skabe det gode hverdags-

Birkholm og Hjortegården.

liv, sagde Iris Gausbo, formand i Hjortegården, da hun fik
overrakt Frivillighedsprisen.
Sammen med naboerne i afdelingsbestyrelserne fra DAB
har Hjortegården deltaget i projekt Sundt Venskab, der er
finansieret af Sundhedsstyrelsen.
Formålet er at lave aktiviteter inden for sundhed og trivsel,
der samtidig skaber fællesskaber på tværs af afdelingerne.
- Vi er godt i gang med at dele idéer, inspirere hinanden

I har set potentialet, taget ejerskab, øget
fokus på netværksdannelse mellem beboere, øget medborgerskabet og øget fokus
på generel trivsel.
I har opdaget, hvor meget I kan gøre sammen, lød det fra borgmesteren som en del
af begrundelsen for valget af de tre afdelingsbestyrelser.

og arbejde sammen. Dels fordi vi ønsker at forankre de ak-

Ud over et diplom fulgte der også en

tiviteter, der er startet under Sundt Venskab, men vi er også

check på 10.000 kroner med Frivilligheds-

enige om, at vi har noget at byde på, når vi samarbejder i

prisen.

lokalområdet, sagde Iris Gausbo.
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De gode initiativer skal forankres
Projekt Sundt Venskab løber over fire
år, og det har givet gevinst, mener formanden for Hjortegården, Iris Gausbo.

D

og sundhedsformidlere. Der er jo begyndt

som normalt ikke ville deltage i

at komme andre fra Herlev for at danse

arrangementerne siger Iris Gausbo.

zumba – alene dét viser, at der er ændret
noget, siger Iris Gausbo.

er er ikke meget ved et projekt

Men det tager tid, lang tid. Derfor har

Hun er ikke bange for at kalde
Sundt Venskab for en succes.
- Folk er startet og blevet ved.

det været essentielt, at Sundt Venskab

Nogle er holdt op med at ryge,

tilbage til det gamle, når projektet slut-

har kørt i så lang tid og først slutter efter

samarbejdet med DAB’s afdelinger

ter. Derfor vil Iris Gausbo, formand i

fire år.

er kommet op at stå, ældre menne-

som Sundt Venskab, hvis alt går

Hjortegården, bruge de 10.000 kroner

- Der har været rigtig mange mennesker

sker går over i fælleshuset og laver

fra Frivillighedsprisen på at forankre

igennem Sundt Venskab på et eller andet

stolegymnastik – og de bliver ved

nogle af de gode initiativer, som projek-

tidspunkt. Men det er svært for mange at

med det. Nogle gange kan man først

tet har sat i søen.

sige, at de har brug for hjælp til kost og

mærke succesen, når projektet stop-

rygning – det er nogle meget personlige

per, og vi ser, hvor mange der bliver

ting. Jeg tror dog, at vi har fået fat i nogle,

ved, siger formanden.

- Vi vil køre videre med zumba, stolegymnastik for de ældre, fællesspisning

Hver torsdag er der zumba i
Hjortegårdens fælleshus. Det
er et af de initiativer fra Sundt
Venskab, som fortsætter, når
projekter slutter.
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Solen sænker
strømforbruge
t
Remisevænget Nord har sat energioptimeringer på dagsordenen de seneste år.
Det kan nu ses på elregningen, hvor forbruget er faldet enormt siden 2012.
Af Jakob Østergaard Nøhr I Foto: Jakob Østergaard Nøhr

Energioptimeringer i Remisevænget Nord
I 2012 kom der nye energibesparende vaskemaskiner i vaskeriet, og eltørretumblerne blev skiftet
ud med gastørretumblere. Der blev også skiftet
pumper i varmecentralen, ligesom afdelingen fik
fire nye elevatorer, der bruger markant mindre
strøm end de gamle.
I 2013 blev der koblet varmt vand på vaskemaskiner, så i dag bruger de ikke energi på først
at varme koldt vand op, inden vasken kan gå i
gang.
Fra 2012-14 er der kommet følere til lyset i
opgangene, og i samme periode er motorerne
i ventilationsanlægget skiftet til energirigtige
motorer. Derudover er terrænbelysningen blandt
andet skiftet ud fra de gamle halogenspot til LED.
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I skrivende stund har
solcellerne sparet
Remisevænget Nord for
113.500 kroner i 2014.

På en app på smartphonen kan
driftschef Michael Lund altid
følge med i, hvor meget strøm
solcellerne producerer.

D

e er helt sortblanke, som de ligger der

mørke solceller, som er monteret på tagene af to

og soler sig. Hævet mange meter

boligblokke og det fælles beboerhus. Medlemmerne i

over jorden har de ikke mange

afdelingsbestyrelsen har også mundvigene opad.

konkurrenter til de varme stråler,

Det skyldes især, at anlægget er bygget til at levere

der rammer Urbanplanen på Amager denne eftermid-

90.000 kWh om året, og med de 50.000 på det første

dag. Skyerne er også mere end samarbejdsvillige og har for

halve år ser budgettet ud til at holde – og mere til.

længst trukket sig tilbage. Med andre ord – Remisevænget
Nords nye solcelleanlæg har optimale arbejdsbetingelser.
Det glæder driftschef Michael Lund, der nærmest har julelys i øjnene, selv om kalenderen siger juli.

- Vi har fået rigtig positive reaktioner fra bestyrelsen. Det er
fedt, at anlægget leverer bedre end forventet. Når hele året er
omme, så munder det ud i huslejekroner. Lige nu er holdningen i afdelingsbestyrelsen, at der skal holdes en nulløsning i

- Det har bare kørt fantastisk. Elregningen er faldet helt

huslejen, og så skal besparelserne bruges på nye energiinve-

vildt for de tre bygninger, siger han med en kraft i stemmen,

steringer, siger Michael Lund, der fortæller, at afdelingsbesty-

der kan få enhver til at tro på en regnfri sommer i Danmark.

relsen har kunne holde nulløsningen de seneste fem år.

Fælles forbrug – fælles besparelser

En grøn afdelingsbestyrelse

De tre bygninger, driftschefen taler om, er vaskeriet, varme-

De grønne tanker er ikke nye for Michael Lund, der efterhån-

centralen og beboerhuset. Det er elforbruget i de tre bygnin-

den har kendt Remisevænget Nords afdelingsbestyrelse i

ger, Remisevænget Nords solceller er koblet til.

noget tid.

Dermed kommer det alle beboerne til gode, når solen

- De begyndte på de her energioptimeringer længe før alle

skinner, for elregningen fra de tre bygninger er spredt ud på

andre, og nu kan de virkelig begynde at se udbyttet, siger

beboernes husleje.

driftschefen og hiver et A4-ark med grafer frem.

Hvor meget beboerne tilsammen sparer, kan de følge

For blot to år siden lå elforbruget til afdelingens fællesområ-

med i ved at lægge vejen forbi beboerhuset. I vinduet ved

der på 242.881 kWh for første halvår. I dag er tallet 97.937.

siden af indgangen står nemlig en fladskærm, der fortæller,

Det er en reducering på 59,7 %.

hvor mange kWh solcellerne har sparet hele afdelingen for.

- Det er altså rigtig mange procent at sætte et elforbrug ned

Den 1. juli var tallet mere end 50.000 kWh for det første
halve år i 2014.

med, siger driftschefen med samme overbevisning i stemmen
som tidligere.

- Jeg havde ikke forventet at se sådan et billede. Det er

Kurven begyndte allerede at dale i 2012, så det er ikke

helt sindssygt. Nu er det ikke mig, der bor her i Remisevæn-

udelukkende solcellerne, der kan tage æren. Blandt andet

get Nord, men det giver alligevel et sug i maven, når man

blev der skiftet pumper i varmecentralen i 2012, opsat følere

kigger på tallet, siger Michael Lund.

til lyset i opgangene fra 2012-14, og i 2013 begyndte vaske-

Sammen med de sparede kWh, kan beboerne også se,
hvor meget CO₂, solcellerne har sparet miljøet for.

riet at bruge varmt vand direkte i maskinerne i stedet for koldt
vand, som maskinerne så skulle bruge energi på at varme op.
- Det koster mange penge at investere, men indtil videre har

Solen holder huslejen i ro

afdelingen allerede sparet mere end 300.000 kroner i første

Det er ikke kun driftschefen, der er imponeret over de

halvår i år i forhold til 2012, siger Michael Lund.

Forbrug EL kWh
- Ejendom 3041, Remisevænget Nord, areal: 40932 m²
2012
400.000
360.000

2013

Forbrug kWh

320.000

Budgeteret
for 2014

280.000
240.000

2014

200.000
160.000
120.000
80.000
40.000
0

jan

feb

mar

apr

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

august 2014 | 3B’s beboerblad | 15

g
a
d
s
d
Marke
på Vestergårdsvej
Trods silende regn om formiddagen lykkedes det både arrangører, institutioner og
beboere at få gjort den store græsdækkede gårdsplads klar til årets markedsdag.

Af Camilla Gregers-Høegh I Foto: Camilla Gregers-Høegh

S

Ejgild Christensen

Michael Christensen

om en lille oase ligger Vestergårdsvej så tæt

- Beboerne i området siger, det er super, vi holder sådan en dag,

på den buldrende trafik på Borups Allé og

og en af de nyere beboere synes, det er som at komme tilbage til

alligevel helt i ro med små rækkehuse som

gamle dage, hvor man var mere sammen. Så vi har besluttet, at

tætteste nabo.

det skal foregå hvert år. Og det bliver bedre og bedre for hvert år,

Men der er også slagsmål at finde på markedsda-

fortæller Ejgild med et smil.

gen, dog i organiseret forstand. Rollespilsfabrikken
har sat en kamparena op, hvor alle kamplystne børn

Musik, mad og farverige faner

har mulighed for at kæmpe mod orker med sværd, de

Midt i den slumrende eftermiddag lyder der pludselig hujen og råb,

selv har lavet forinden på workshoppen ved siden af

og bag træerne glimter flotte, farverige og ret store papegøjer

kamparenaen.

– lavet i pap af en masse børn, der stolte og glade bærer deres
faner rundt om markedspladsen til høj musik.

Fællesskab og sirener

Flere og flere mennesker finder sammen ved borde og bænke, og

- Vi laver markedsdagen for at samle folk i Fuglekvar-

stemningen emmer af sommerhygge, sammenhold og afslapning.

teret, NV, og skabe sammenhold mellem nydanskere

Der er smil på læberne, gang i snakken og en følelse af liv og glade

og danskere. Markedsdagen kan give kendskab til

dage.

dem, der bor i nærområdet i forhold til, hvad vi kan

To beboere, der har taget plads ved bordene og nyder eftermid-

byde ind med for at gøre det rart at bo her. Alle de for-

dagssolen, er Jette Ravn på 52 og Manjia Svendsen på 62. De

skelligheder, vi har – det er det vigtige, fortæller Ejgild

nyder begge at bo på Vestergårdsvej og har deltaget i alle tre

Christensen på 66 år, som er kasserer i afdelings-

markedsdage.

bestyrelsen på Vestergårdsvej. Han har som resten

- Det er paradis her på Vestergårdsvej. Folk bliver altid forbav-

af afdelingsbestyrelsen og beboerforeningen PULS

sede, når man siger, man bor i NV, og de så ser, hvor skønt her er,

været med til at arrangere markedsdagen i alle de tre

fortæller Jette Ravn, som har boet i afdelingen i 14 år.

år, den har eksisteret. Og han er ikke i tvivl om, at det
påvirker området.
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- Og markedsdagen er kanon, fordi den får folk til at smelte sammen. Det er rigtig godt for det sociale. Det giver noget – man kan

Jette Ravn og Manjia Svendsen

møde folk i Netto og sige dav, fordi man har mødt dem
på markedsdagen, supplerer Manjia Svendsen, der har
boet i afdelingen i 5 år.
- Ja, dem vil vi gerne have flere af. Det er hyggeligt,
også fordi der kommer andre udefra. Det giver tryghed,
fordi man føler, man kender dem, mener Jette.
- Vi er bare kede af at måtte flytte til næste år, fordi
huslejen stiger så meget, at vi ikke kan blive boende. Der
er ikke lagt nok til side til renoveringer, så det påvirker
huslejen, og det er rigtig trist, er Jette og Manjia enige
om.
Fra den store scene lyder musik fra højtalere, men
senere vil Gospeltrio fra NV indtage scenen, og endnu
senere på aftenen er der både optræden og musik fra
band.
Fra alle hjørner dufter der af mad – blandt andet har
Bydelsmødre kreeret spændende retter og giver inspiration til andre kvinder. Men også 3B’s varmemester på
Vestergårdsvej, Michael Christensen, er med til at gøre
markedsdagen til en særlig dag som grillkok med styr på
de store flæskestege til flæskestegssandwich. Ingen tvivl
om, at også han føler sig hjemme i afdelingen, og han
joker glad og gerne med de mange beboere, unge som

Der var lagt mange kræfter i at få dagen op at stå, og markedsdagen er blevet til i et samarbejde mellem rigtig mange frivillige
beboere i området, afdelingsbestyrelsen på Vestergårdsvej samt
PULS, som er et samarbejde mellem 3B, AAB og SAB.

gamle.
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Personlige historier
Som modsætning til alt det grønne
danner en grå campingvogn med teksten ”I København har jeg hjemme”
rammen om Københavns Musikteater, og netop campingvognen er i sig
selv et stykke kunst.
Kunstneren er Kim Sandra Rask,
der foran den lokale Netto har samlet
historier fra områdets beboere og omsat dem til lydkunst, som kan opleves
i campingvognen.
- Jeg har fået over 50 forskellige,
meget personlige historier, og de
fleste har bare sat sig og fortalt. De
var meget åbne. Jeg håber, markedsdagen giver noget fællesskab, det
er i hvert fald en god mulighed for at
lære hinanden at kende, mener Kim
Sandra Rask.
Teaterchef på Københavns Musikteater, Allan Klie, holder Kim med
selskab og er glad for, det kan lade
sig gøre at få lov til at være på markedsdagen.
- Vi har fået et godt forhold til området, og det er bestemt ikke sidste
gang, vi kommer herned og laver
noget, fortæller Allan Klie.

Fri snak om sundhed
Forebyggelsescenter Nørrebro har
taget plads med en stand, der sætter
fokus på sundhed i nærmiljøet.
- Det er et godt sted at komme i
kontakt med borgerne, og det giver
os en mulighed for at vise, hvem vi
er, og hvad vi kan hjælpe med. Her
har borgerne mulighed for at få et
kort sundhedstjek og lidt rådgivning,
fortæller Katrine Hoppe Christensen,
projektmedarbejder på ”Sundhed i
nærområdet”.
- At komme her på markedsdagen
er en anden måde at snakke med
borgerne på – mere let og frit, fortæller Katrine.

18 | 3B’s beboerblad | august 2014

august 2014 | 3B’s beboerblad | 19

o,
er, cia
Farvell
en,
derseh
Auf Wie
erci og
arrived
ye
goodb

Bliv en glad

fraflytter

med penge
på lommen

Af Jakob Østergaard Nøhr I Foto: Jakob østergaard Nøhr

– Det er altid surt at betale
flere tusinde kroner til at
sætte din bolig i stand, når
du skal flytte. Husk derfor
at booke et førsyn, så du
kan komme udgifterne i forkøbet, lyder det fra varmemester Michael Christensen.

0

og peger på de ting, som skal ordnes.

Varmemester Michael Christensen

Derefter kan beboeren sætte boligen i

hjalp derefter med at finde håndvær-

stand og dermed måske undgå at betale

kere til de mest krævende opgaver,

ekstra. Men har afdelingen en ordning

og resten købte Frank Andreasen

med vedligeholdelseskonto, skal man

selv ind til og ordnede.

sætte lejligheden i stand, inden man officielt har meldt sin flytning til 3B.
- I det øjeblik, man har sagt sin bolig
op, bliver der lukket for vedligeholdelses-

Alle regninger blev betalt over vedligeholdelseskontoen, hvor der stod
29.000 kroner, men hele istandsættelsen kostede kun 15.000 kroner.

kroner - Præcis så stor lød

kontoen. Derfor nævner jeg altid førsyn,

En glad fraflytter som Frank An-

den regning, Frank Andrea-

så snart jeg hører en beboer bare hviske

dreasen er en af de primære grunde

sen fik med sig fra 3B, da

ordet ’flytning’, siger Michael Christensen.

til, at varmemester Michael Chri-

han flyttede i maj.

- Det var det, jeg havde håbet på. Jeg

har brugt lidt tid på at lave lejligheden i
stand, men det har været det hele værd,
siger Frank Andreasen.
Han har netop fået den gode nyhed
fra varmemester Michael Christensen,
der har lavet flyttesyn på den bolig, hvor

stensen går så meget op i førsyn og

Varmemester hjalp med håndværkere
Det var Frank Andreasen glad for.
- Jeg har aldrig prøvet at flytte før, så

vedligeholdelse af boligerne.
- Beboerne skal være lige så glade
for at flytte ud som for at flytte ind.

jeg vidste ikke, hvad de kiggede efter

Resultatet af et førsyn er mange

ved selve fraflytningssynet, siger Frank

gange den positive fraflytter. Og jeg

Andreasen.

har lige halveret tidsforbruget på

Han skulle blandt andet male døre

Franks fraflytningssyn.

Frank Andreasen har boet de seneste

og dørkarme, lægge nyt linoleumsgulv,

20 år.

trægulvet skulle slibes og lakeres, og alle

de andre beboere, siger Michael

vægge og lofter skulle males.

Christensen, inden han beder Frank

Så god havde meldingen fra varmemesteren sikkert ikke været, hvis ikke

- Der var mange ting, som jeg ikke ville

Den tid kan jeg i stedet bruge på

Andreasen om at skrive under på

Frank Andreasen havde fået lavet et

have fået at vide uden et førsyn. Hvis

førsyn.

Michael ikke havde været heroppe,

En flytterapport, som Frank An-

flytterapporten på iPad’en.

så ville jeg fx ikke vide, at dørtrinnet

dreasen gladeligt skriver under på:

Førsyn sparer penge

ind til badeværelset skulle slibes og lake-

0 kroner til istandsættelse.

Ved et førsyn går varmemesteren hele

res tre gange, siger han.

boligen igennem sammen med beboeren
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iSYN gør fraflytning
mere professionel
’iSYN’ er navnet på det digitale flyttesyn, der nu bliver brugt overalt i 3B.

Efter fraflytningssynet gennemgår
Michael Christensen hele rapporten
sammen med Frank Andreasen.

- Det her er den rigtige vej, vi kan ikke
blive ved med kuglepen og papir. Det er
lige som med en bil. Så længe du holder
fast i en gammel bil, holder du også fast i
dens begrænsninger, siger varmemester i
HørgårdenThomas Neumann Høgh.
Hans udtalelser handler om det digitale
flyttesyn, iSYN, som varme-mestrene i 3B
bruger i dag,

Det professionelle indtryk
En af begrænsningerne ved manuelle
flyttesyn er tidsperspektivet. Med iSYN
udfylder Thomas fraflytningsrapporten direkte på iPad’en, mens synet er i gang, og
han afslutter synet med en underskrift fra
den tidligere beboer direkte på iPad’ens
skærm med en speciel pen.
To minutter senere har beboeren fået
hele fraflytningsrapporten på mail – uden
de mere eller mindre læselige håndskrevne tilføjelser, varmemestrene ofte noterede på de manuelle fraflytningsrapporter.
- Fraflytterne kan fornemme, at der
er styr på det, og det virker bare mere
professionelt, siger Thomas om de fraflytningssyn, han i dag laver med iSYN.
Han mener, at netop fraflytternes indtryk
er en af sidegevinsterne ved iSYN.
- Vi viser, at det er seriøst, det vi gør. At
vi ikke bare er ude på at sende dem en
så høj regning som mulig, siger Thomas
Neumann Høgh.

Varmemester Michael
Christensen (tv.) og
Frank Andreasen er enige
om tallet på elmåleren.
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Overskud
efter
20.000 m²
tagrenovering
Af Jakob Østergaard Nøhr I Foto: 3B-arkiv

Højstensgård har fået nyt tag
til 84 millioner kroner. Det stod
der i hvert fald i budgettet. Renoveringsprojektet holdt sig så
meget inden for rammerne, at
der blandt andet var penge til
en ny, flot belægning foran selskabslokalet.

O

gælder renoveringssager, men i denne

til, inden vi gik videre til de 39 øvrige

sag var de uforudsete udgifter helt nede

boligblokke. Dermed fik entreprenø-

på omkring fem procent, siger Carsten

ren de faktiske omstændigheder, før

Dybkjær, 3B’s projektleder på tagrenove-

projektet gik i gang, og derfor kunne

ringen i Højstensgård.

han give en mere præcis pris, siger
Carsten Dybkjær.

Ekstra isolering gav lavere husleje

Det gav plads i budgettet til en ny

Projektet omfattede intet mindre end

belægning samt renovering af over-

20.000 m² tagudskiftning på i alt 40

dækningen foran selskabslokalet.

fte ender udgifterne i bygge-

boligblokke. Derudover blev tagisolerin-

- Det er blevet rigtig flot, siger

sager med at overskride det

gen ændret fra de oprindelige 75 til 300

Susanne Helmark, der er glad for

beløb, der står i budgettet. I

millimeter ny isolering.

renoveringen.

3B’s afdeling Højstensgård

Den sidste del kan beboerne nu

- Vi har fået nogle superdejlige,

i Herlev gik det anderledes. Her endte

mærke på pengepungen hver eneste

isolerede huse, og der har været et fint

renoveringen af alle afdelingens tage

måned. Hele afdelingen sparede sidste

sammenspil mellem afdelingsbesty-

inden for budgettet, og der var samtidig

år 352.646 kroner på varmeregningen,

relse, entreprenører og håndværkere.

penge til blandt andet en belægning ved

så nu er a conto-beløbet for varmen sat

Vi føler, at vi har fået et rigtig godt

selskabslokalet.

ned.

produkt, siger Susanne Helmark.

- Vi skulle lige synke den, for så

- De fleste har fået en meget mindre

Faktisk gik hele renoveringsproces-

havde de måske regnet forkert et andet

varmeregning. Det er jo altid rart, siger

sen så godt, at en beboer sendte et

sted, men det viste sig jo at holde stik,

Susanne Helmark.

takkebrev til totalentreprenøren.

siger Susanne Helmark, der er formand
for afdelingsbestyrelsen i Højstensgård.
I 3B’s byggeafdeling er der også
glæde at spore.
- Det er selvfølgelig meget tilfredsstil-

- I har alle været utroligt søde,

Pilotprojekt gav gevinst

venlige og hjælpsomme mennesker,

De uforudsete udgifter blev holdt nede

der er kommet hurtigere, end man kan

ved at bruge en af boligblokkene som

forvente, for at se, hvad der var galt,

pilotprojekt.

når man henvendte sig på kontoret –

lende, når vi gennemfører en bygge-

- Da vi pillede taget af, fandt vi ud af,

sag. I denne sag havde vi budgetteret

at de eksisterende tegninger ikke stemte

og håndværkerne har også fortjent ros

med en andel af uforudsete udgifter

overens med virkeligheden. Det betød,

for deres måde at være på over for os,

på 10 procent. Det er lavt sat, når det

at vi kunne rette projektet og tegningerne

lød det blandt andet fra beboeren.
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utroligt flot. Jeres underleverandører

Efter renoveringen af 20.000 m² tag
har mange beboere i Højstensgård nu
fået en lavere varmeregning.
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Ungeog

ældre

– ikke altid lige let
Af Camilla Gregers-Høegh I Foto Camilla Gregers-Gøegh

Unge og ældre bor dør om dør – som så mange andre steder i landet. Ældreboligerne har før været forbeholdt de ældre, men for nogle år siden fik unge studerende mulighed for at leje en bolig
her. Ikke i en separat blok, som flere af de ældre havde håbet på, men dør om dør med de ældre.

I

Tranehavegård i Sydhavnen er blokkene af røde

Camilla er studerende og har boet i Tranehavegård i ca. 1½

mursten placeret side om side med grønne arealer

år. Hun var lige kommet ud af et forhold og havde virkelig

mellem sig. Hist og her står en bænk, og på dem

ikke lyst til at bo i afdelingen.

sidder ældre mennesker og snakker – og hilser på

- Jeg syntes, det var et frygteligt sted. Lejligheden var lille,

forbipasserende. Enkelte unge har slået sig ned på nogle

og jeg havde ondt af mig selv. Det var fjollet, for nu er jeg

af de grønne græsarealer, de hilser ved at smile.

virkelig glad for det. Det er den bedste lejlighed, jeg har haft,

- Unge og gamle sammen er en udfordring. Vi har selv
været unge, men unge dengang opførte sig anderle-

smiler Camilla.
I samme unge kategori er Natasja Bülow Hansen på 23 år,

des. Unge i dag har ikke respekt for tingene og smider

der kun har boet i Tranehavegård et par måneder. Hun blev

fx cyklerne rundt omkring. Og når de kommer hjem fra

overrasket over, der var så mange unge i afdelingen.

byen, råber og larmer de, fortæller Anne-Marie Meilvang,

- Jeg troede, det kun var ældre, der boede herude. Jeg

som er formand i Tranehavegård. Hun har boet her i 8

har været rejseleder, hvor jeg fandt ud af, jeg har det godt

år og er glad for det, selv om hendes første møde med

med ældre. Mine underboer er nogle unge drenge, og der er

afdelingen ikke var det bedste.

en afslappet stemning herude. Jeg blev positivt overrasket,

- Første gang jeg så Tranehavegård var en sur, regnfuld dag, men lejligheden var lys, og jeg kunne flytte ind

storsmiler Natasja.
Hun i fuld gang med studierne, men havde ikke noget sted

med det samme. Og jeg har ikke fortrudt - nu er jeg er

at bo, så hun føler sig heldig over at have fået en bolig så

glad for at bo her, smiler hun.

hurtigt. Efterfølgende har hun fået tilbudt et kollegieværelse
på Amager, men er glad for sin lejlighed i Tranehavegård,

Små boliger – men et dejligt sted

selv om hun godt kan se nogle af udfordringerne ved at

Camilla Marie Rasmussen på 35 år havde samme ople-

blande unge og ældre.

velse som Anne-Marie Meilvang.
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- Unge har ikke altid tid til at stoppe op og snakke – det

har godt lagt mærke til opslag med arrangementer, men ingen af

er de ældre bedre til. Men jeg er virkelig glad for at være

dem har endnu deltaget:

her og har kun haft gode oplevelser indtil videre, fortæller Natasja, igen med et stort smil på læberne.

- Det er sikkert hyggeligt, men jeg tænker ikke umiddelbart,
det er noget for mig. Til gengæld gad jeg godt bruge noget af
min tid på at lære de ældre at bruge en computer. Jeg har bare

Unge mere til spontane arrangementer
Der er ingen tvivl om, at det er udfordrende, at den
meget unge og den ældre generation bør dør-om-dør.
Der er heller ingen tvivl om, at Tranehavegård har en

ikke tid eller overskud til at være motoren bag, fortæller Camilla.
Camilla Marie Rasmussen fokuserer på det positive ved, at de
forskellige generationer bor tæt sammen, trods udfordringerne.
- Jeg tror, det er sundt at se forskellige aldersgrupper hele

aktiv afdelingsbestyrelse, der står for mange succesrige

tiden. Og at bo sammen unge og ældre kan nedbryde nogle

arrangementer, men det er svært at få de unge med.

barrierer. Jeg synes, det er fint, det er blandet. Ældre kan for

- Men det er trods alt også de ældre, der udgør den
største gruppe, og de er meget taknemmelige for de ar-

eksempel lære de unge at vise mere respekt, tænker hun højt.
Natasja vil gerne deltage i arrangementer med de ældre, men

rangementer, vi stabler på benene, fortæller Anne-Marie

det skal helst være mere uformelt som at gå ned og grille på

Meilvang.

græsset.

- Det kunne da være dejligt, hvis de unge tog initiativ

Anders Frost er enig, men ser dog også udfordringer i det.

til noget fælles, indskyder Anders Frost, der har boet

En af dem er sprogbarrieren. En del af de unge studerende kan

i afdelingen i 7 år. Han har flere gange oplevet, at de

nemlig kun engelsk, og det er der ikke mange af de ældre, der

unge råber og larmer, når de kommer hjem fra byen:

kan.

- Men de retter sig efter det, når vi beder om ro – og
der er ikke dumme bemærkninger eller noget, understreger han.
Natasja og Camilla, repræsentanterne for de unge,

Det bliver Anders Frost, der får det sidste ord:
- Det kunne nu være meget sjovt at have nogle fælles arrangementer og mindes lidt, da man selv var ung, siger en eftertænksom Anders Frost.
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Generende MADLUGT

3B er jo flyttet

Hvad kan der dog gøres

Jeg har kontaktet Ejen-

sammen med

i min bolig, hvor naboens

domskontoret, en meget

Boligkontoret

madlugt kommer ind, tilsy-

ung assistent mødte op og

Danmark. Kan jeg

neladende når de benytter

sagde: ”Hvad vil du ha’, vi

så stadig møde

deres ovn? Det sker 2-4

skal gøre?” Problemet er

op og få hjælp af

gange om ugen, deres køkken ligger

først opstået det sidste år, og jeg har

en kundemedarbejder fra 3B?

op til mit soveværelset og et særskilt

boet her i 16 år.

skab/værelse med tøj, og lugten er

PS. Jeg medsender et foto af en

Beslutningen om at flytte sammen med

så gennemtrængende, at det er som

udluftningskanal, som vi har 3 af

Boligkontoret Danmark udsprang af et

at bo ved siden af en restaurant. Når

i boligen (rækkehuskvarter).

behov for mere plads og bedre kontorfa-

jeg møder på job, lugter mit rene tøj

ciliteter. Da Boligkontoret Danmark havde

af mad, og jeg bliver spurgt, om jeg

samme ønsker og behov fandt vi det

fik flæskesteg i går (de kender dog

ideelt at flytte sammen og dermed samti-

mit problem), og soveværelset lugter

Venlig hilsen

dig skabe mulighed for et samarbejde på

forfærdeligt, når jeg skal i seng.

Bitten Kjær

Håber, du kan hjælpe mig med et
svar på mit spørgsmål... Tak!

tværs.
Når du skal have fat i en kundemed-

Kære Bitten Kjær

arbejder fra 3B, skal du blot ringe på

Tak for dit spørgsmål.

samme telefonnummer, nemlig

Lugtgener fra naboer er et hyppigt problem især i ældre etageejendomme

70 20 76 00.

og rækkehuse.

Her får du valgmulighederne
1 for spørgsmål til ventelisten eller ønske
om at blive oprettet som ansøger,
2 for spørgsmål om husleje,
3 for udlejningen,

I dit tilfælde er ejendommen fra 1972, og husene er bygget efter daværende byggeskik og regler, der ikke indeholdt krav om ventilation.
Når vi i dag bygger nye boliger, er der lovkrav om tæthed af de enkelte
boliger.
Lugt spredes gennem luft og kan således komme ind gennem de mind-

4 for spørgsmål til flytteafregning og

ste sprækker og åbninger mellem lejlighederne. Dette sker som regel, når

5 for spørgsmål til forbrugsregnskabet.

der opstår en trykforskel mellem boligerne.

Ønsker du personlig betjening, som ikke
er dækket af de andre muligheder, kan
du taste 9. Vores kontaktcenter kan besvare 90 % af alle henvendelser, og du vil
derfor hurtigt få svar på dit spørgsmål.
I receptionen, står kundemedarbejdere
fra 3B også klar til at hjælpe dig.
Vi har desuden udvidet vores telefonog åbningstider: mandag-torsdag 9-16

I lejligheder, hvor der er mekanisk ventilation, kan der nemlig opstå
undertryk, hvis der ikke tilføres erstatningsluft fra luftkanaler og vinduer.
Hvis du vil teste det, kan du se, om emfanget suger bedre, hvis du
åbner et vindue på klem.
Jeg har set på jeres bolig, og så vidt jeg kan se, er der en gennemgående installationsskakt. Den ville jeg starte med at bede varmemesteren om
at undersøge. Jeg ville også se på, om der er fejl på røret eller emhætten
hos din nabo.
Jeg håber på, at dit problem er blevet løst, ellers vil jeg anbefale, at du

og fredag 9-14. Og du kan altid sende en

retter henvendelse til din lokale driftschef og beder om, at han foretager

mail til 3b@3b.dk, som vi besvarer hurtigst

en besigtigelse af dit lejemål.     

muligt.
Med venlig hilsen
Med venlig hilsen

Thomas Blaabjerg Lund

Solvejg von Barm

Områdechef

Kundechef
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Nye boliger i 3B
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www med
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u
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Sundholm Syd
- 48 nye boliger på Amager klar foråret 2015
3B bygger 48 nye familieboliger på Amager efter
AlmenBolig+-konceptet til familier, der kan og vil yde en
indsats mod en lidt lavere månedlig ydelse.
Boligerne er på mellem 80 og 130 m² i seks fritliggende
blokke i tre og fire etager med en blanding af boliger i
et, to og tre plan.
Der er terrasse på den ene side, og boligerne har adgang fra enten stuen eller 1. sal.
Rundt om boligerne er der grønne fællesarealer.
Følg med på www.3b.dk under "Nybyggeri" og se,
hvornår du kan skrive dig på interesselisten.

Taastrup Torv står klar
3B har opført 21 moderne og lækre familieboliger – alle
på 97 m² i centrum af Taastrup. Boligerne ligger lige
over for den splinternye busterminal. S-toget er kun
to minutters gang væk, og der er indkøbsmuligheder i
stueetagen.
De nye beboere er allerede flyttet ind, men ventelisten er endnu ikke lang, så skynd dig at skrive dig
op, hvis du vil bo centralt i Taastrup.

Midgård i Ballerup
– 20 rækkehuse klar 1. juni 2015
3B bygger 20 nye rækkehuse i Ballerup, nærmere
bestemt på Klakkehøj. Området støder op til Østerhøj Naturpark. Der er kun 2 km til S-toget – og der er
skole og institutioner tæt på.
Boligerne er i to og tre etager og på enten 64 m² til
en husleje på ca. 5.550 kr. eller 115 m² til en husleje
på ca. 9.950 kr. Dertil kommer forbrug.
Der er egen forhave mod ankomstside og lille terrasse mod gadeside. Boligerne i 3 etager har også
en stor sydvendt terrasse på 1. eller 2. sal.
Opskrivning til boligerne sker i løbet af november 2014.
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GRATIS
ADGANG

kom og se 3b’s udstilling på
almene boligdage 2014 i bella
center den 5. og 6. september
Få inspiration og oplevelse
Fredag den 5. og lørdag den 6. september slår Bella Center dørene op for
Danmarks almene boliger. Under overskriften ’How to House!’ arrangerer
BL – Danmarks Almene Boliger udstilling, og 3B deltager med en stand,
hvor du kan se hele tre projekter
1. Renovering af Egedalsvænge
Hvor alle beboere har valgt, hvilken facade de ønskede i netop deres bolig
2. Danmarks største klimaprojekt
Som handler om at vende problemer med de store regnmængder til
at skabe nye spændende mødesteder på tværs af områderne
3. Bæredygtighed i fællesskab
Hvor Urbanplanen har spændende projekter med Urbanhaven, bybier og ikke mindst plantekasser, alle kan lave
Der er også spændende ekskursioner med emner som: ”Hvad kan kunst
gøre for et område?”, Sejltur med titlen ”Fra industrihavn til attraktive boliger” – og ”Fredning er udskudt” om Bellahøj helhedsplan.
Husk: Der er gratis adgang for alle

