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Med ønsket om en glædelig jul
og et godt nytår til alle...
Julen nærmer sig med hastige skridt - og vi kan snart se tilbage på
endnu et år. 2014 har på mange måder været et godt år. Vi har fået nye
boliger i Tåstrup og har endnu flere på vej på Amager og i Ballerup. Det
er ikke kæmpestore afdelinger, men små, hyggelige afdelinger, hvor
fællesskabet har gode muligheder for at gro.
Og fællesskab i 3B's afdelinger er blot noget af det, du kan læse om i
denne udgave af 3B's beboerblad.
Først og fremmest kan du se glade billeder fra Händelsvejs 50 års
jubilæum. Her var vi så heldige, at vi også kunne fejre hele 7 beboere,
der har boet på Händelsvej, siden afdelingen blev opført. De er glade
for deres boligafdeling, hvor naboerne er flinke til at hjælpe hinanden.
Genhusning er sjældent noget, vi som beboere ser frem til. Men nogle
gange kan der komme noget godt ud af det. Det er Jack Rosenhagen
Jensen et godt eksempel på.
Og så er der frivilligheden. I alle vores boligafdelinger er der frivillige,
der lægger mange kræfter i, at vi andre skal trives, hvor vi bor. I Folehaven blev de frivillige fejret på behørig vis med galla og priser. Det er
dejligt at se det store engagement, de lægger for dagen.
Socialøkonomisk virksomhed. Det lyder tungt. Men det behøver det
slet ikke være. På siderne 11-13 kan du læse om nogle særligt engagerede, der er ved at bygge en lille virksomhed op i Urbanplanen.
I organisationsbestyrelsen følger vi de spæde tiltag tæt og overvejer,
hvordan vi kan støtte de gode initiativer også i andre afdelinger med
blandt andet råd og vejledning.
Med de ord vil jeg gerne benytte anledningen til at ønske alle 3B's
beboere en dejlig jul og et skønt nytår.
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Bella Center og BL bød i begyndelsen af
september velkommen til Almene Boligdage
med masser af spændende stande. På 3B’s
stand fortalte vi gode historier fra to af
vores største boligafdelinger.
Af Jakob Østergaard Nøhr I
FOTO: Jesper Blæsild og Jakob Østergaard Nøhr

Med en smilende kronprinsesse Mary som
startskud løb Almene Boligdage af stablen i Bella
Center 5.-6. september.
Knapt havde kronprinsessen klippet snoren
over, inden de store bygninger på Amager var fyldt
med liv og summen.
Der var mange kolleger fra andre boligorganisationer blandt gæsterne, men størstedelen var helt
almindelige beboere fra almene boliger.
De gik fra den ene gode historie til den anden på
de mange stande, og når de kom til 3B’s cirkelrunde stand i midten af hele udstillingen, fik de
fortællingerne om den enorme beboerinddragelse i
renoveringen af Egedalsvænge, Danmarks største
klimaprojekt i Kokkedal og de mange initiativer i
Urbanplanen, der styrker fællesskabet og gavner
miljøet.
Det betød blandt andet smagsprøver på honning
fra Solvang bybier og workshop i at lave sin egen
selvvandende potte til krydderurter.
3B’s husfotograf var med, så hvis du ikke selv
var ude i Bella Center, kan du få en fornemmelse
af de Almene Boligdage 2014 her på siderne.
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BeboerWeb
Hjem
kære
hjem

nger
Find kontaktoplysni
til afdelingsbestyrelsen

nevarsler
ntennen
FindSeahusorde
for din afdeling

Se din husleje
Se dine kontakter i 3B

Find dit varmeregnskab

Nu får beboere i
3B digital adgang
til eget lejemål
Tjek din husleje og se din seneste antennevarsling
– helt uden at skulle gennemgå bunker af papirer.
Det bliver realiteten med BeboerWeb – 3B’s nye
portal til beboere. Her får alle beboere personligt
adgang til oplysninger, der vedrører eget lejemål.

B

eboerWeb er i efteråret blevet testet af udvalgte bebo-

varsler, dit varmeregnskab og husordenen for din afdeling.

ere, og meldingen er klar: portalen er simpel at bruge

Og vi udvider løbende indholdet på BeboerWeb. Du vil også

og giver mulighed for nem opbevaring af informationer

få oversigt over, hvem du kan kontakte i 3B – og hvordan du

fra 3B. Faktisk i en sådan grad, at testdeltagerne glæder sig til

kontakter din afdelingsbestyrelse. På sigt vil portalen også

at tage portalen til sig! Og mens de sidste tekniske ting kom-

kunne tilbyde digitale aftaler som fx ansøgning om råderetsar-

mer på plads sammen med det helt rigtige 3B-design, kan alle

bejde og fraflytning.

beboere nu begynde at glæde sig.

Og med alle de kodeord vi efterhånden er tvunget til at
huske, skal det naturligvis være nemt og hurtigt at logge på

Nemt at logge på
Ifølge planen ser BeboerWeb dagens lys inden jul 2014, og

BeboerWeb – derfor er det muligt at logge ind med NemID.
Når BeboerWeb er klar til at gå i luften, vil alle beboere

beboerne kan derfor glæde sig til en helt særlig julegave:

modtage en mail eller et brev, ligesom du vil få online hjælp

deres egen digitale indgang til informationer om eget lejemål.

til at logge på og navigere rundt gennem korte videoer på

Når du er logget ind på BeboerWeb, vil du have adgang til

www.3b.dk.
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Forbedret udgave
af afdelingsbestyrelsens portal
Afdelingsbestyrelserne i 3B har via deres fælles
ekstranet, X3B længe haft adgang til WebBestyrelse,
hvor de blandt andet kan se afdelingens økonomi og
kontakter i 3B. Nu varer det ikke længe, før en ny og
bedre udgave af portalen ser dagens lys.

F

or at markere ændringen er den nye udgave

Digital juleferie

af afdelingsbestyrelsernes portal døbt Be-

BestyrelsesWeb er i skrivende stund i test, det rigtige

styrelsesWeb, og økonomien vil stadig være

3B-design er ved at blive udarbejdet – og så er de sidste

at finde her – men derudover vil der også være

tekniske justeringer i forhold til indholdet ved at blive

vedligeholdelsesreglement, vedligeholdelsesstan-

lavet.

dard, råderetsvejledninger og meget andet. Og

Ifølge planen ruller BestyrelsesWeb ud over computer-

login foregår nemt gennem BeboerWeb, så man

skærmene inden jul 2014, og der er derfor rig mulighed

ikke længere skal huske et særskilt brugernavn

for at holde juleferie foran computeren i afdelingsbesty-

og kodeord.

relsens gode sags tjeneste.
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50 års jubilæum på Händelsvej

-Jeg skal bæres
væk herfra...
...sådan lød det fra flere af de jubilarer, vi talte med. De har alle boet i
3B’s afdeling på Händelsvej helt fra starten i, hvad der efterhånden er
gået hen og blevet til 50 år. Og det blev fejret den 3. september med
smørrebrød, kage og besøg af formanden og direktøren for 3B.

Af anja barfod thorbek I foto: jesper blæsild

J

eg var den allerførste, der flyttede ind i opgangen, siger

mad til mig. Det er da flot, og det må I mægtig gerne skrive i

Rudi Oppenlænder, der for lidt over 50 år siden boede

bladet, understreger Rudi og slår ud med armene

i indre by og var enlig mor til tre børn, hvor den yngste

kun var 1 år.

Når der bliver spurgt til, om det har ændret sig her, så
siger alle ja, men det kan være svært at sætte fingeren på

– Hun, den yngste, var hele tiden syg, og det fik jeg nok

lige præcis, hvad det er, ændringerne går ud på. Men Birthe

af. Så jeg sagde til Urban Hansen (daværende borgmester i

Hansen, en anden jubilar, fortæller om de fantastiske karne-

København), at her kan man ikke bo med et lille barn, og så

valsfester, de holdt før i tiden, hvor også voksne var klædt ud.

fik jeg lejligheden her i 3B's afdeling på Händelsvej, og her

Og om hvordan de vandt en pris for bedste juleudsmykning

har jeg altid været meget glad for at bo, fortæller Rudi.

og blev interviewet i TV2-Lorry i 2000.

Underboen hjælper med at bære tasken op

Fire generationer på Händelsvej

– Nu er jeg den eneste etniske dansker – eller hvordan

I det hele taget er der mange gode minder, også fra da bør-

man skal sige det – i min opgang, og aldrig har jeg mødt så

nene var små. Nu er børnene gået hen og blevet fuldvoksne

mange søde mennesker. De kan høre, når jeg går på trap-

og både fyldt 50 og 60 år. Flere af dem bor i afdelingen eller i

pen, og så kommer de ud og spørger, om de skal hjælpe mig

nærområdet, og nogen har endda giftet sig med hinanden. Fx

med at bære tasken op. Og da jeg var syg, kom de op med

har Birgit Andreasens søn Gert giftet sig med Gerdas datter
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De glade 50 års jubilarer Birgit Andreasen - tidligere afdelingsbestyrelsesformand, Leif
og Birthe Hansen, Rudi Oppenlænder, Lis Sødahl, Johanne Nielsen og Kirsten Mortensen har alle boet i afdelingen Händelsvej i 50 år og kunne ikke drømme om at flytte.

Lone. Og Gerda bor ligesom Birgit også

dog blev der spurgt efter øl og snaps til smør-

stadig i afdelingen.

rebrødet... men både smørrebrød og den flotte

Gert og Lone vil nu, efter de har boet

kage glider trods alt let ned ledsaget af masser

i hus nogle år, mægtig gerne tilbage og

af snak og latter og gamle fotos, der går rundt.

passe på deres mødre og selvfølgelig også

Da jubilarerne får overrakt deres gave, giver

være nær ved Lones søn og barnebarn,

Birgit straks sin gave videre til Pernille, der er

der bor i afdelingen.

boligsocial medarbejder og har stablet arrange-

Fire generationer, der alle er glade for
afdelingen, siger noget om, at man er glad
for at bo på på Händelsvej.
Og det er da også glæden i afdelingen,
som er noget af det, 3B's formand hæfter

Rudi Oppenlænder

mentet på benene. For som Birgit siger:
– Hun er så sød og hjælpsom, og hun har
knoklet for os og Händelsvej, så gaven har hun

Birgit Andreasen

i hvert fald fortjent, understreget Birgit og lader
gaven følge af et ordentlig kram (se forsiden).

sig ved i sin tale.
Hvad blev der af øl og snaps?
Glæde er der også meget af ved jubilæet,

Se flere billeder på næste side

Birthe Hansen

Der blev snakket, hygget og vist fotos fra gamle dage rundt
om bordet. Herunder er nogle af de gamle fotos af Händelsvej, og nederst er et billede af, hvordan der ser ud i dag.

FAKTA OM HÄNDELSVEJ
Afdelingen Händelsvej blev bygget efter næsten
14 års byggepause i 1964.
Det var i datidens målestok en meget moderne
bebyggelse med 114 boliger, en vuggestue og
et maskinvaskeri. I lejlighederne var der centralvarme (fra oliefyr), varmt vand, brusebad,
stålvask i køkkenet, fliser i både køkken og
bad, og dertil affaldsskakt i opgangen.
Derudover skaber udearealerne gode rammer
for fællesaktiviteter med legepladser, borde og
bænke, fællesgrill og petanquebane.
Händelsvej var og er en polpulær afdeling, og
i dag kan der være op til 26 års ventetid på en
bolig.
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2act
- etableret af ildsjæle i Urbanplanen
At starte egen virksomhed
er sin sag. Når et af virksomhedens formål så også
er at hjælpe andre, er det
bestemt ikke noget, der bare
sker med et snuptag.

Af anja barfod thorbek I foto: 2act

A

Tommy, Anita og Uche er
bare tre ud af et stort netværk af ildsjælde i Urbanplanen, der blandt andet har
startet virksomheden 2Act.

hvordan man kan hjælpe andre – især dem der

afgørende, og vi lærer derfor indvandrerkvinderne at kende, kommer i

ikke lige passer ind i de normale systemer.

deres hjem, så de bliver trygge ved os.

nita, Ushe og Tommy fra Urbanplanen
står lige midt i opstarten af egen socialøkonomisk virksomhed – 2act. Det gør

de, fordi de ikke kan lade være med at få ideer til,

Anita, der har lavet frivilligt arbejde i årevis, har

– Vi har fx også startet spiseklubben, hvor kvinderne laver mad til

de sidste fem - seks år gået rundt med en idé til

hinanden og til hinandens familiefester. På lørdag skal vi lave mad til et

et rengøringsfirma, hvor beboerne selv gør rent i

bryllup herude, og vi går op i, at det bliver flot, og vi hjælper også med at

Urbanplanen.

stille op. Det skaber gode venskaber, siger Anita.

– Jeg kender så mange indvandrerkvinder her,

– Stille og roligt, et skridt ad gangen, lærer vi hinanden at kende og

som går hjemme og aldrig har fået en chance.

finder ud af, at nogen måske kun kan arbejde fem timer om ugen, men

Nogle af dem kan ikke læse og skrive, men de er

sagtens deltage i noget socialt 10 timer og lave mad til andre fem timer

fulde af alle mulige andre kompetencer. Så hvorfor

om ugen, og langsomt bliver det mere og mere, fortæller Uche og fort-

ikke starte en virksomhed og tjene penge på no-

sætter:

get, som de allerede kan?

Vi tænker også børnene ind. Hvis en mor skal have mentalt overskud
til at gå i gang med at arbjede, så skal hun vide, at der også er nogen,

Et skridt ad gangen

der tager sig af hendes børn, og den del sørger vi for med det netværk, vi

Men man bliver nødt til at tage et skridt ad gan-

har herude. I det hele taget er vi et stort netværk, og vi er så en kerne af

gen, siger Uche, der også i mange år har lavet so-

nøglepersoner, der har startet denne her socialøkonomiske virksomhed

cialt arbejde og kender gud og hvermand herude.

– 2act, forklarer Uche.

– Når man vil gøre noget for de personer, der
har svært ved at bruge de normale systemer som

2act - tænker i helheder

fx jobcentre, er det vigtigt, at vi lærer hinanden

2act, hvis fulde navn er 2act.amba, er nu så langt, at firmakonstruk-

at kende på en uformel og uforpligtende måde.

tionen er i orden, og at firmaet rent juridisk er en realitet. Det fortæller

Fodarbejdet i forhold til hver enkelt person er

Tommy, der blandt andet har været selvstændig økologisk landmand i 12
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Tommy og 2Act
har allerede
arrangeret og
været på den
første vildmandstur i Sverige med
nogle af de unge ,
og det bliver ikke
den sidste, hvis
det står til dem.

år og derfor ved en del om, hvordan man driver selvstæn-

gen arbejdsgiverforsikring. Før vi har den, kan

dig virksomhed.

vi desværre ikke ansætte nogen, tilføjer han.

– For mig er det vigtigt, at det økologiske og sundheden
også er en del af projektet, understreger han.
– Jeg brænder for, at de unge kommer til at opleve natu-

De er alle enige om, at det virkelig kunne
rykke for 2act, hvis de vandt, når 3B sender
rengøringen i Urbanplanen i udbud til januar.

ren og kvaliteten af økologisk produceret mad. Derfor har

Men selv, hvis de ikke vinder udbuddet, er de

vi også allerede været på vildmandsture med de unge, og

fortrøstningsfulde:

sådanne ture ved jeg fra mig selv, kan være det, der rykker

– Vinder vi ikke, så går vi bare videre. Vi

en ung i en god retning, ligesom de unge også bliver min-

hedder jo 2act, og vi vil handle og ikke lade

det om at gøre det rigtige, når det er mor, der har vasket

os låse fast af, at vi mangler penge eller lokaler

trappeopgangen. Så tænker de sig måske om en ekstra

for den sags skyld. Partnerskabet er rigtig gode

gang, inden de smider affaldet fra sig, indskyder Anita.

til, at vi kan låne deres lokaler, men på længere
sigt har vi brug for vores egne, hvor vi fx også

Status – de næste skridt

kan træne vores ansatte. Vi vil selvfølgelig

Før 2act kan komme skridtet videre og ansætte medar-

meget gerne have lokaler i Urbanplanen, men

bejdere, mangler en vigtig brik: Kapital.

kan vi ikke det, så finder vi et andet sted. Vi bli-

– Vi har med vilje ikke brugt al vores tid på at skrive ansøgninger til at få støtte fra fonde osv. Det kan man let gå

ver ved med at handle ligegyldigt hvad, slutter
Uche af med et stort smil.

død på, fortæller Uche.
– Vi er action-packed og går bare igang. Lige nu har vi

Vil du læse mere og følge med i de handlekraf-

en del faste rengøringsopgaver, og alle de penge, vi tjener

tige ildsjæle, kan du gøre det på:

på det, sparer vi op, så vi blandt andet får råd til en lovtvun-

www.2act.dk.

12 | 3B’s beboerblad | december 2014

3B og socialøkonomiske virksomheder
3B’s ambitioner for socialøkonomiske virksomheder fejler
ikke noget. Det er et ønske fra organisationsbestyrelsen, at
området bliver styrket. Og det er en del af 3B's udviklingsplaner. Derfor har 3B og Partnerkabet fx også holdt møder med
andre socialøkonomiske virksomheder, som Grennesminde,

HVAD ER EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED?

TV-glad og Logik og Co. og med advokaterne Foldschack,

Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på

der blandt andet har specialiseret sig i området. Som Mikkel

almindelige markedsvilkår – men bruger overskuddet

Warming, der er leder af Partnerskabet i Urbanplanen, siger:

til at skabe arbejdspladser for udsatte eller finde svar

– Der er jo ingen grund til, at vi opfinder den dybe tallerken

på udfordringer som miljø og sundhed. Så har du en

en gang til. Vi skal selvfølgelig drage nytte af al den viden,

socialøkonomisk virksomhed.

der allerede er på området.
Socialøkonomiske virksomheder er en relativ ny og
Urbanplanen skal summe af liv

anderledes virksomhedsform.

Og spørger man Mikkel Warming om, hvordan han ser en
konkret fremtid for de socialøkonomiske virksomheder i

Den adskiller sig fra fx frivilligt arbejde ved at sælge

Urbanplanen, så er det ikke idéer, det skorter på:

produkter og serviceydelser til det offentlige, andre

– I de næste 5 år sker utroligt mange ting her i Urbanpla-

virksomheder eller private forbrugere., men uden at

nen. Solvangcentret bliver revet ned, der bliver bygget nye

skabe overskud til ejerne.

boliger, den store grønne Remisepark i Urbanplanen får et

Kilde: www.socialstyrelsen.dk

meget stort løft, og området åbnes op over for omverdenen.
I alt det indtænker vi selvfølgelig socialøkonomiske virksomheder. Derfor er det også allerede en del af vores helhedsplan at udvikle socialøkonomiske modeller, der kan spredes
ud til andre.
Når vi bliver højstemte, er vores ønske, at Urbanplanen
skal summe af liv, og at det skal være præget af borgerindragelse. Drømmen er et lokalt iværksættermiljø med små
produktions- og servicevirksomheder, der kan træde til også
med service, som vi næsten har glemt. Det kunne fx være

Til urbanfestivalen
solgte 2Act friske økologiske grøntsager og
hjemmelavede retter.

nogle, der vaskede tøj for dem, der har for travlt, eller er for
syge og svækkede, forklarer Mikkel Warming.
Mange muligheder
Man kunne også forestille sig, at det var en lokal socialøkonomisk virksomhed, der solgte lækre sandwich til håndværkerne i frokostpausen, mens alt byggeriet står på – i stedet
for det nærmeste pizzaria. Efterhånden kunne det udvikle
sig til at være en bod i den nye park, der igen kunne være
forløber til en rigtig cafe i parken.
Og Mikkel Warming har flere modeller i tankerne:
– Det kunne også være nogle af de allerede etablerede
socialøkonomiske virksomheder andre steder, der kommer til
at drive en cafe, og beboere herfra der bliver ansat. Men
– som sagt – det er højstemte drømme. Den her slags
arbejde tager tid, og der er utrolig meget lovgivning, som en
almen boligforening skal forholde sig til. Vi kan jo ikke bare
selv etablere virksomheder, men vi kan bakke op om de
gode initiativer, som fx 2act. For gode ideer er der heldigvis
masser af plads til, understreger Mikkel Warming.
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3B har seks
boligafdelinger i
Urbanplanen med
i alt cirka 2.300
boliger.

Den røde markering viser Solvangcentret

Solvangcentret i Urbanplanen på Amager skal rives ned, så
området kan få nyt liv. Det sker som led i beboernes, 3B’s
og Københavns Kommunes ønske om at forny og forskønne Urbanplanen. Der er endnu ikke en færdigtegnet plan
for det nye byggeri, men dog ligger det fast, at der hvor
Solvangcentret ligger nu, skal der i fremtiden være almene
familieboliger, studieboliger, Borgerservice samt idræts- og
fritidslokaler.

Af Rikke Westergaard Jensen og anja barfod thorbek I foto: 3B-arkiv

3B kommer til at stå for nedrivnin-

omkring et år og forventes afslut-

gen, og Københavns Kommune

tet inden første kvartal af 2016.

vil stå for at lave planer over, hvad

Inden da i efteråret 2015 bliver

der kan bygges på grunden efter

der lavet lokalplan. Her bliver det

nedrivningen. Det er vigtigt for 3B,

fastsat, hvad der kan bygges.

at beboerne i Urbanplanen bliver

Derefter er der høring, hvor lokal-

hørt. Derfor har der allerede været

planen skal diskuteres grundigt

flere borgermøder om området og

- blandt andet ved borgermøder i

ønsker til områdets fremtid. Og

Urbanplanen.

den slags møder kommer der flere
af undervejs i processen.
Nedrivningen starter i juni og
selve nedrivningsarbejdet tager
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Når nedrivningsarbejdet er
overstået, vil 3B arbejde for at
komme i gang med at bygge nyt,
så hurtigt som muligt.

http://urbanplanen.net/partnerskabet.aspx?ID=11

Det har været vigtigt for 3B, at
beboerne har kunnet være med til
at bestemme, hvad der skal ske
med Urbanplanen. I april havde
3B derfor inviteret Urbanplanens
beboere til orienteringsmøde og
workshop, hvor beboerne kunne
komme med ønsker og drømme for
Urbanplanen.

Workshoppen var præget af et
stort engagement blandt beboerne,
og der blev prøvet mange ideer af i
skumklodser på de store arbejdsmodeller af området. Der var mange
gode drøftelser om, hvordan en ny
bebyggelse placeres, så den bidrager positivt til området, og mange
ønsker om, hvilke funktioner der
kunne placeres i uderummene.
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Når genhusning
bliver en god ting
Af Jakob Østergaard Nøhr I foto: jakob østergaard nøhr
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”

- Først var jeg lidt skeptisk og tænkte: ’Åh nej, nu skal jeg flytte’.
Men så så jeg lejligheden, og nu kan jeg ikke drømme om at flytte.
Jeg er så glad for at bo her, og jeg har fået meget mere energi...

Det er højst sandsynligt de færreste,
der bliver tvunget til at flytte, som
straks er glade for det. Men det er
Jack Rosenhagen Jensen.
Det var med tungt sind, Jack Rosenhagen

Glad rengøring

Jensen modtog beskeden om, at han måtte

Det gør han i øvrigt meget – altså både snakker og griner. Og sådan

flytte fra sin 3B-bolig, fordi den skulle fornys og

har det været hele hans liv, men det fik en ekstra tand, da han flyt-

gennemrenoveres.

tede til Vestergården 1. Det siger hans venner i hvert fald, fortæller

Jack Rosenhagen Jensen havde boet på

Jack, der kan se sit gode humør afspejlet hjemme i lejligheden.

Herlevgårdsvej i 25 år. 3B havde indkaldt ham

- Jeg er blevet mere glad for, at der er rent, og jeg passer rigtig

til møde om, hvordan de kunne gøre genhus-

godt på lejligheden. Mine venner siger, at jeg burde komme hjem til

ningen så smertefri som overhovedet mulig,

dem og gøre rent en gang imellem i stedet for, griner Jack og ryster

men det var til at begynde med kun en ringe

på hovedet.

trøst.
- Først var jeg lidt skeptisk og tænkte ’Åh nej,

Stuen – det skal være i stuen

nu skal jeg flytte’. Men så så jeg lejligheden, og

Inden genhusningen kom på plads, var Jack til to infomøder med 3B.

nu kan jeg ikke drømme om at flytte. Jeg er så

- De var flinke til at spørge ind til vores ønsker, og jeg havde kun

glad for at bo her, og jeg har fået meget mere

to krav: Den nye lejlighed skulle være i stuen, og den skulle ligge i

energi, fortæller Jack.

Herlev, forklarer Jack.

Han blev genhuset i boligafdelingen Vestergården 1, der også ligger i Herlev, og hurtigt
besluttede han sig for, at han ikke ville tilbage
til sin gamle boligafdeling.
- Jeg er højst flyttet en kilometer, og jeg er

Ønskerne blev opfyldt, og der gik blot tre dage, fra Jack havde fået
flyttekasser, til han havde indrettet det nye hjem i Vestergården 1.
- Før sov mine gæster på gulvet – nu har de deres eget værelse,
så de er også glade for mit nye hjem, siger Jack.
Og så er der kronen på værket. Altanen.

stadig tæt på bymidten. Måske har jeg fået lidt

- Mine gæster roser også min altan. Jeg elsker simpelthen min

længere, men så får jeg også tabt et par gram

altan. Jeg er helt ked af, at vinteren er på vej, slutter Jack med sit

ekstra. Det er ikke det værste, siger Jack og

store smil.

griner.
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”

For længe siden bragte ”Bo Bedre” en længere omtale af moderne
køkkener. De første køkkener, der fangede Bo Bedres kritiske øjne,
blev netop Urbanplanens køkkener. Så billedet her kunne lige så godt
have været af det køkken, vi sad og frydede os i.
Men det var vores gode venner og studiekammerater Lotte og Henrik,
der lagde hus til. De var lige så glade og fattige. Den næste uge
smovsede vi alle fire i de lækkerier, fotograferne havde medbragt. Jeg
husker endnu den store friske ananas, der prydede grøntsagsskuffen.
Med tak til Bo Bedres redaktion og fotograferne Jens Bull og Bent
Hassing for venlig tilladelse. Fra Bo Bedres februarnummer 1968.

Urbanplanen

på museum
Så er vi kommet på museum! På Arbejdermuseet

Af Michael Sterll - Beboer i remisevænget I urbanplanen
Foto: Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
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Billederne er fra udstillingen: "Forstaden – elsket og
udskældt": Det genopstillede
køkken fra Urbanplanen er
indrettet, som det kan have
set ud i 1970’erne.

V

i var meget unge, vi var meget

ske sagahelte, der på få minutter fik de

lerne på det gamle Grønttorvet og husk

fattige, og vi var meget lyk-

gamle masonitkasser splittet til atomer.

jeres barndoms og ungdoms funklende

kelige!

Lige bortset fra vores! Vi fik i stedet

køkken.

Vi sad i vores funklende nye spisekøk-

besøg af en flok kittelklædte konser-

ken i vores helt nye lejlighed. Alting

vatorer, som målte op og skrev ned.

duftede af frisk maling. Vi havde set

Der blev taget små prøver af de gamle

frem til denne dag, siden de første ma-

malingslag og af tapetet, og vi blev

skiner begyndte at stable betonklodser

udspurgt om de mindste detaljer. Først

op på Radisegartnerens marker, og nu

derefter blev køkkenet pillet ned stump

Udstillingen ”Forstaden:

– endelig – boede vi der!

efter stump og omhyggeligt numme-

Elsket og udskældt” kan

reret, fint emballeret og forsigtigt kørt

ses på Arbejdermuseet

bort.

frem til den 6. april 2015.

Det køkken blev midtpunktet for den
lille families tilværelse i mange år.
I dag bor vi igen i Remisevænget,

I dag er det gamle køkken kommet

Om udstillingen

Udstillingen handler om

som byggeriet senere kom til at hedde.

til fornyet ære og værdighed. De par

forstaden på godt og ondt

Remisen, vildtremisen er for længst

stumper – lampekupler og hyldebæ-

– før, nu og i fremtiden.

væk – elmesygen tog den – men vi har

rere, hængsler og håndgreb – der for

Den handler om de men-

fået et af de rækkehuse, som vi alle-

længst var gået til, er blevet suppleret.

nesker, som planlagde,

rede dengang vovede at fantasere om.

Kun de oprindelige ”hårde hvidevarer”

lovgav, byggede, var

Og spisekøkkenet – samtalekøkkenet,

må vi fantasere os til. Vor ungdoms

idealistiske, spekulerede,

som det i dag hedder – er igen blevet

køkken er – som vi selv – blevet muse-

arbejdede, og ikke mindst

tilværelsens midtpunkt. Det er godt nok

umsgenstande.

boede og fik et liv i de nye

et helt andet og funklende køkken, det
gamle er nemlig kommet på museum.
Da de oprindelige, men nu nedslidte

Men det køkken var ikke blot vores.

forstæder.

Det var vores allesammens. Så kik
forbi Arbejdermuseet alle dage mellem

køkkener, omsider blev udskiftet, fik

kl. 10 og 16 i Rømersgade tæt ved Me-

beboerne først besøg af en flok island-

trostationen på Nørreport og Torvehaldecember 2014 | 3B’s beboerblad | 19

De frivillige beboere i 3B og PAB’s ejendomme i Valby fejrede hinanden med prisoverrækkelser, taler og hjemmelavet mad.
Af Rikke Westergaard Jensen I Foto: Henrik Støckel

Lisbeth Ritter, der
er daglig leder af
Valby Kino, fortæller
om Valby Kino, som
drives af frivillige.
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Fatiha Chirifi og Noufissa Elhajji er
med i Folehavens kvindeforening. Til
højre står Alia Juriah, som vandt prisen som årets frivillige i Folehaven.

 E

n stor del af 3B’s afdelinger har
frivillige beboere, der engagerer sig i

På www.3b.
dk
kan du se fle
re
billeder og
læse
mere om Friv
illigheds-g alla

alt fra forældrenetværk til gå-klubber.

2014.

Søndag den 26. oktober var de frivillige i boligforeningen PAB’s afdeling Hornemanns Vænge

Gallaen blev holdt i Valby Kino, der
drives af frivillige, og Villy Sørensen, som
er formand for 3B’s afdeling Folehaven, var
konferencier.
Der blev i alt uddelt otte priser. Blandt andet pri-

og 3B’s afdelinger Folehaven og Valbyejendommene inviteret

sen for årets frivillige gruppe og prisen for årets frivillig

til Frivilligheds Galla 2014. Den boligsociale helhedsplan

i hver af de tre boligafdelinger.

Surf Valby og afdelingsbestyrelserne i de tre boligafdelinger
bidrog med støtte til arrangementet, og 3B havde bevilget
8.000 kroner fra Aktivitetspuljen.

Rita Rasmussen, Sanem Karadere, Perihan
Gülmez og Tanja Andersen fik prisen for
Årets Frivillige Gruppe i Valby-ejendommene
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De fire unge mænd er alle med
i Ung2Unge-projektet, hvor de
unge arbejder for at spare sammen til fælles udflugter.

”

Lokalbetjenten Cecilie Kristensen
og 3B-medarbejder Michael Collins
overrækker prisen for Årets ultimative frivillige til Ramadan Karandja
fra Folehaven

en dag,
jeg havde
set frem til

Af Fatiha Chirifi, bor i Folehaven og er medlem af Folehavens afdelingsbestyrelse

D

et var en dag, jeg havde

Der var prisoverrækkelser, og der var stor

set frem til, og endelig

spænding omkring, hvem vinderne var.

kom den. Vi fik en dejlig modta-

Vi så videofilm af og om folk fra Valby.

gelse af de unge fra områderne Især en video om Folehaven var meget
i Valby, og det var så dejligt at

givende. Positive udmeldinger om området

se deres engagement til Gal-

var til glæde for gamle og nye beboere.

lafesten. Der var en varm og
meget hyggelig stemning.
Det var ret tydeligt, at alle deltagerne gik ind i hver sin rolle
med stolthed, og det var en
dejlig fornemmelse.
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Generelt var det et dejligt arrangement,
som jeg helt sikkert håber, vil gentage sig.

Villy Sørensen, formand for
afdelingsbestyrelsen i
Folehaven, var konferencier
til Frivilligheds Galla 2014

”

jeg blev
helt overvældet

Af Alia Juriah, bor i Folehaven og vandt prisen ”Årets kvindelige beboer i Folehaven”

Hjørdis Nielsen og Rikke
Kjærgaard er frivillige i
"Gå-klubben".

Ramadan Karandja og Fatiah Chirifi fra
Folehaven overrækker prisen ”Årets Frivillige
Gruppe i Folehaven”. Vinderen blev ”Gåklubben”, som her er repræsenteret ved Rikke
Kjærgaard og Meta Gjøg. Gå-klubben består
af 10-12 kvinder, som mødes en gang om
ugen til en lang gåtur og et par kander kaffe.
Ramadan Karandja fik selv prisen for ”Årets
Ultimative frivillige”.

J

eg blev helt overvældet, da

arbejde i for eksempel Forældrenet-

mit navn blev råbt op. Jeg

værksprojektet er jeg kommet tæt ind

gik op på scenen for at modtage

på livet af folk fra mit lokalområde. Det

prisen som årets frivillige beboer.

har været dejligt og vigtigt samtidig at

Det gjorde mig varm om hjertet,

lære nye forældre, børn og ældre i Fo-

at der var mennesker, der havde

lehaven at kende. Det har givet mig en

gjort sig tanker om mit arbejde i

større kontaktflade og skabt gensidig

lokalområdet og syntes, jeg var en

tillid og respekt.

pris værdig. Gennem mit frivillige
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Beboerdemokrati?ne bolig-

beboere i alme
57 % af de unge
rdemoikke ordet »beboe
områder kender
krati«
rne.
de til, for de vil ge
- men det kommer
ltage i
unge vil gerne de
Op til 44 % af de
De ved
.
de
i deres boligområ
frivilligt arbejde
r er alligedflydelse, men de
godt, de kan få in
på vejen til
vel mange bump
faktisk at få det.

Få nøglen til

indflydelse
I øjeblikket gør flere almene boligorganisationer et ihærdigt stykke arbejde
for at inddrage flere unge i beboerdemokratiet. Organisationerne udfordrer fordomme om møder med citronmåner og institutionskaffe gennem
workshops, motivation, synlighed og frivillighed.

Af Mia Felbo-Kolding, projektleder i Boligkontoret Danmarks udviklingsafdeling/
Rikke Westergaard Jensen, kommunikationsmedarbejder i Boligforeningen 3B

Hvem er I? Og hvem er vi?

Det er kvalificerede ønsker, der vidner om, at de unge er

De unge kender ikke afdelingsbestyrelsen, og afdelings-

klar til at gøre et stykke arbejde, der giver dem mulighed

bestyrelsen kender ikke de unge. Første skridt mod et

for at gøre en forskel, og som kan være med til at åbne

frugtbart samarbejde begynder her. De unge ved, at

endnu flere døre i deres liv.

beboerdemokratiet kan være nøglen til indflydelse, men
de synes, det er svært at finde døren.
Boligforeningen 3B og Boligkontoret Danmark invite-

Citronmåner og institutionskaffe...
Der findes fordomme på begge sider af bordet. En typisk

rer i projektet »De unge beboerdemokrater - hvor er de

fordom blandt de unge er, at møderne er lange i det

henne?« indenfor til et workshopforløb for afdelingsbe-

beboerdemokratiske arbejde, at det mere er en kaffeklub

styrelser og unge beboere i fire forskellige boligområder.

end en idéklub, og at det er møder uden et mål.

Her får de unge nøglen til indflydelsen – nemlig muligheden for at deltage i beboerdemokratiet.

De ældre i afdelingsbestyrelserne tænker samtidig ofte
om de unge, at de er for udisciplinerede og bare hopper
ind og ud af projekter, som det passer dem, i stedet for at

Indflydelse og output optager de unge
De unge har et ønske om, at beboerdemokratiet kan

lægge det arbejde, der skal til for, at noget kan lykkes.
Fordomme skaber barrierer for deltagelsen, og for-

være et sted, der forbereder dem til arbejdslivet. En me-

domme forbliver fordomme, hvis man aldrig mødes og

gafonundersøgelse blandt målgruppen viser, at de unge

tager dialogen.

gerne deltager i kurser om projektledelse og gerne vil
skrive det beboerdemokratiske arbejde på deres CV.
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Med dialog kommer indflydelse, og med indflydelse
kommer ændringer.

4
gode
råd
til at få de yngre beboere

til at deltage i beboerdemokratiet

1 Det skal give personlige udviklingsmuligheder
2 Der skal være mere fleksibilitet i mødeformen – fx ved

at bruge elektroniske platforme
3 Fleksible muligheder for at deltage – det skal fx være

Folehaven
Er en by i byen og huser daginstitutioner, dyrelegeplads, ungdomshus, skole, bibliotek, kirke, plejehjem,
ældreboliger og et lille butikscenter
• Blev bygget i 1952
• Består af tre-etagers bygninger
• Har 941 boliger med et til fem rum i hver
• Ligger i Valby nær Valbyparken og Valby Idrætspark

muligt at deltage efter interesse for emnerne
4 B eboerdemokratiet skal reklamere med, at det findes

Ønskerne afprøves!
Fire boligafdelinger afprøver, om opfyldelse af de
fire ønsker øger deltagelsen i beboerdemokratiet.

Fakta om projektet
Projektets mål er at udpege de barrierer, der er for unges deltagelse
i beboerdemokratiet, og samtidig
udvikle og afprøve nye metoder til at
øge deltagelsen. Projektet begyndte i
januar 2012. Finansieringen sker gennem bevillinger fra Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter på 860.000
kr. og fra Tips- og Lottomidlerne på i
alt 450.000 kr.

Et afdelingsmøde behøver ikke foregå som et forældre-

Workshop i Folehaven
I oktober holdt afdelingsbestyrelsen i Folehaven
første del af et workshopforløb om, hvordan flere
unge får lyst til at deltage i beboerdemokratiet
i afdelingen. Der blev sat fokus på motivation,
barrierer, deltagelsesformer og frivillighed.
- Det betyder meget for os at få viden om, hvad
der skal til for at få de 18 til 34-årige til at
deltage i vores forening, fortæller Villy Sørensen,
der er formand i Folehaven.
Workshoppen mundede ud i en stor planche med
konkrete forslag og rollefordeling til, hvordan
bestyrelsen gør de unge interesserede i det
beboerdemokratiske arbejde og til at passe på
og udvikle Folehaven. For eksempel vil afdelingsbestyrelsen nu undersøge, om nogle af afdelingens unge har lyst til at være medredaktører på
Folehavens beboerblad.
Næste skridt i workshopforløbet i Folehaven er
at fremlægge de konkrete forslag for de unge
samt en kompetenceafklaring med de unge for
derigennem at skabe overblik over beboernes
ressourcer i afdelingen.

møde i folkeskolen med et panel og 5 stolerækker med
publikum.

Er formen nutidig?
For at få flere frivillige med til at løse opgaverne i afdelingerne, er det vigtigt, at vi ser på hele konstruktionen i beboerdemokratiet. Bare fordi en måde har virket i en årrække, er
det ikke ensbetydende med, at den måde stadig passer til
det liv, vi lever i dag.
Formanden for afdelingsbestyrelsen i forsøgsafdelingen
Folehaven Villy Sørensen glæder sig til mødet med de
unge:
- Vi er spændte på, hvad de unge har af idéer. Vi har brug
for dem.
Vi er nødt til at være åbne over for ændringer i beboerdemokratiet, så det kan favne flere generationer - så flere
generationer kan få nøglen til indflydelse i deres boligområde - for mange vil faktisk gerne være nøglebærere!

Engagement
og nysgerrighed
En kompetenceafklaring er en oplagt mulighed for
at få et overblik over, hvad de enkelte beboere i
en afdeling kan byde ind med for derigennem at
skabe et beboerdemokrati. De konkrete opgaver i
afdelingen koordineres af afdelingsbestyrelsen og
uddelegeres til de personer, der har kompetencerne
og ressourcerne. Man behøver altså ikke at være
medlem af afdelingsbestyrelsen for at få indflydelse
på sit boligområde – det kræver blot engagement og
nysgerrighed.

STUE MED FARVER

og
vinderen
af indretningskonkurrencen er:

- OG FRODIGHED
Lys og stemning

Foto tapet

Panelgardiner

Sidste år i november udskrev vi en konkurrence
i beboerbladet, hvor præmien var et gavekort til et besøg af indretningsarkitekt Janne
Lützhøft.

opstalt af bagvæg

opstalt af væg med tv

opstalt af væg mod terrasse

opstalt af væg mod køkken

Stueplan

Tæppe

Irshad Parveen

På samme tid havde Irshad Parveen, der bor i
Urbanplanen i et stykke tid ledt efter indretningsarkitekter, så da hun så konkurrencen
i beboerbladet, svarede hun selvfølgelig, og
følte det som et lykketræf, da hun vandt, og
det er der kommet nogle gode ideer ud af.

Biopejs

INDRETNING AF STUE: IRSHAD PARVEEN, KBH S. - SEPTEMBER 2014 - 3B

Indretningstegningen har indretningsarkitekt Janne Lützhøft lavet
ud fra Irshads ønsker, efter hun besøgte Irshad første gang.

Der skal være god

plads
til
børnene
-også når de er blevet
Af anja barfod thorbek I foto: anja barfod thorbek

Beboerbladet var med, da vinderen af vores indretningskonkurence Irshad Parveen fik overrakt sin
præmie: Et indretningsforslag til stuen. Hvad der let
bare kunne have været lidt formel snak og overlevering af et designforslag fra en professionel, blev
til en intens og hyggelig oplevelse og snak om livet
med store børn, om at flytte rundt i verden, og så
selvfølgelig om det, det hele gik ud på - indretning

 J

store

familie har, og hvad Janne kan se af muligheder ud fra det.
Og Janne forklarer:
- Det har været et puslespil med meget store brikker. Der
er mange store møbler inde i stuen, og da jeg fx foreslog at
fjerne sengen derinde, kunne jeg godt mærke, at det var slet
ikke en god ide, for det er her, børnene laver lektier og flader
ud. Det nytter ikke at indrette et perfekt hjem, som man ikke

eg er utrolig glad for Jannes (indretningsarkitektens) for-

”

slag og alt hendes arbejde. Det er bare så flot, siger en
synligt glad Irshad. Janne har besøgt Irshad en gang før,

hvor de har talt sammen om, hvilke ønsker Irshad og hendes

har det rart i. Der skal altid være god plads til børnene, også
når de er blevet store, forklarer Janne.
- Jeg bliver så inspireret, at jeg har lyst til at gå i gang med
at flytte rundt med det samme, siger Irshad. Jeg er bare lidt

Det er ikke en falliterklæring at få hjælp med at indrette - tværtimod. Det er en tillidssag.
Janne Lützhøft er uddannet indretningsarkitekt fra Danmarks Design Skole1995. Siden da har hun indrettet
for virksomheder, skoler, butikker – og hundreder af boliger. Hun har været selvstændig i samlet 18 år.
Læs meget mere på: originalindretning.blogspot.dk
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Janne og Irshard gennemgår tegningene med
indretningsforslaget til
stuen - i stuen. Og som
udeforstående giver det
rigtig god mening. Det,
der kan virke abstrakt
på papir, bliver ved gennemgangen helt konkret,
og rigtig godt tænkt.
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Detaljerne er vigtige. Uret her var
der allerede, da Irshad flyttede ind og
det skaber kontrast
og sætter præg på
rummet.

Janne kan rigtig godt
lide den mørkerøde farve og mønstrene både
på puder og sengetæppe. Men den mørkerøde
er Irshad selv ikke vild
med, og hun vil meget
hellere have noget typisk dansk til at præge
indretningen.

Til gengæld er stolen og bordet noget
af det, der ryger ud.

ked af, at vi nåede at købe den store sofa, inden vi

mennesker. Ofte løser man jo meget mere end et indretningsproblem.

kom rigtigt i gang, for den har faktisk stresset mig.

Nogen har det endda så slemt, at de ikke tør invitere mig hjem, fordi de

Den så så flot ud i butikken, men da vi fik den hjem,

er så flove over deres hjem, derfor tilbyder jeg også indretningshjælp

virkede den bare alt for stor, og så har man brugt så

over Skype, til dem, der helst vil det, forklarer Janne.

mange penge på noget, man ikke er rigtig glad for.

Græstæppe og blomstertapet
Indretning over Skype

Hos Irshad er det gæstfrihed, der præger stemningen, og hun vil mæg-

Janne fortæller Irshad, at det er et typisk problem

tig gerne have masser af farver på væggene og en "dansk" indretning.

– som oftest skal der ryddes op og smides væk

Og da Janne viser ideerne frem på tegning og i stue, giver det fanta-

og ikke købes nyt, når jeg kommer ud til folk. Der

stisk god mening at flytte en del af sofaen over under uret, at vælge

er mange helt almindelige mennesker, der har det

grønne og rosa farver i puder og tapet, at lægge et græstæppe (et

virkelig dårligt og stresset med, hvordan de bor. De

tæppe med græs motiv) i starten af stuen, og at sætte ny gardinstang

føler, at det er en falliterklæring, når de ikke kan

og gardiner op. Skabet har Irshad allerede flyttet, inden vi kom, for hun

magte at komme videre med at indrette dereshjem.

havde bare lyst til at gå i gang. Og det har Irshad stadig.

Men som regel skal der ikke så meget til for at skabe

Det smarte ved det hele er nemlig, at hun og hendes famile kan

store forbedringer. På den måde er det meget given-

vælge til og fra i idéerne og flytte rundt, når det passer dem. Og hvis

de at arbejde med indretning hos helt almindelige

det stod til Irshad, tog de det hele og gik i gang lige med det samme!

Kemien mellem de to var noget
særligt. Irshad havde på egen
foranledning både købt smørrebrød
og kage til Janne og beboerbladets
udsendte.
- Mine børn sagde, jeg bare skulle
lave noget af det mad, jeg plejer.
Men hvad nu, hvis I ikke kunne lide
stærk mad? Så jeg ville hellere servere smørrebrød - og det kan jeg
også selv rigtig godt lide, forklarer
Irshad. På samme måde havde Janne
også udenfor nogen som helst aftale en lille indretningsgave med til
Irshad - de fine grønne lysestager
på nederste billede.
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Zoo aftager gerne afklip af bøg,
birk, pil og visse typer hækafklip til dyrene, og det er da
bedre, end at brænde det af.

Søagerpark

– nu leverandør til Københavns Zoo
AF Poul Fuglsang - MEdlem af afdelingsbestyrelsen i søager park I Foto: Zoologisk have I Poul Fuglsang I John Madsen

Elefanter og okapier er bare nogle
af de dyr i Zoologisk Have, der i
disse dage spiser dejlige, friske
pilegrene fra Søagerpark i Herlev.

Træer blev stynet

Bag en hver klog mand...

Træerne groede og voksede, og snart

Nej, det kom de ikke til, for “Manden

 D

skulle de beskæres. I år var der gået to

med saven” har en hustru, der kan

er er så dejligt ude i Herlev. Her

år siden sidste beskæring og nu, ja nu

mere end blot at være hustru.

ligger, gemt bag ungdomsskolens

skulle de “stynes”.

68 boliger, det hedder Søagerpark. Og ja,

gang, og der blev stynet efter alle styne-

ja tak til at hente grenene. Nu var vore

der er en sø i Søagerpark, og det er om

kunstens regler, for sådan skal det gøres

grene ikke mere affald. Nej, nu var de

den og dens omgivelser, denne historie

med viden og talent. Nu står træerne

ophøjet til noget værdifuldt. Og Zoo

handler.

nøgne med krogede grene.

sendte en vognmand, og nu er Søager-

Træer blev plantet

ikke. Til foråret kan vi igen glædes over

giraffer, moskusokser, tapirer og oka-

I de gode gamle dage – da Søagerpark

nydannede smukke kroner på nye grene.

pier. Og Zoo vil meget gerne høre fra os

bastante mure, et lille paradis med

Derfor gik “Manden med saven” i

Man kunne tro, de var døde. Det er de

var helt ny, helt tilbage i 2004, glædede

Hun fattede telefonen, og Københavns Zoo svarede. De sagde glade

parks grene foder for havens elefanter,

næste gang, vi beskærer vore piletræer.

de nye beboere sig over de dejlige boliger

Grene lå tilbage som affald

og den dejlige sø, men der manglede

Tilbage lå to kæmpebunker affald, mas-

vi nemlig også: Leverandør til Køben-

noget. Der manglede træer. Og de blev

ser af store og små grene. Skulle de

havns Zoo.

plantet. Omkring søen blev med megen

som juletræet i H.C.Andersens eventyr,

kærlighed plantet små kære piletræer

bare smides væk, køres til flis eller

med ønsket om, at de måtte gro og vokse

havne i Vestforbrændingens glubske

til glæde for alle i Søagerpark.

ovne?

Her i Søagerpark glæder vi os. Nu er

Se, det er en god forjulehistorie.
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spørg 3B
beboernes brevkasse

Boliggarantibevis: Boliggarantibeviset
er til dig, som ønsker at sige din bolig op for

?

Solvejg von Barm
Kundechef

Når jeg får breve fra jer, står der
ind imellem nogle ord, jeg ikke
ved, hvad betyder. Hvad betyder
for eksempel hjemfald?

at flytte sammen med din kæreste. Hvis I
flytter fra hinanden inden for tre år, giver et
boliggarantibevis dig mulighed for at få en
anden bolig, som ligger i samme bydel og
minder om den, du boede i, inden du flyttede
sammen med din kæreste.

Som almen boligforening skal 3B

Du skal bestille dit Boliggarantibevis sam-

holde sig inden for forskellige love

tidig med, at du opsiger din lejlighed. Det

og bekendtgørelser. Vi er underlagt

koster et gebyr på 560 kroner. (2014-tal)

en masse jura, som gør, at de ord, vi
bruger, kan virke kringlede og svære

Råderet: Betyder at du har ret til at sætte

at få rede på.

dit eget præg på din bolig.

På siderne her kan du se, hvad nogle
af de ord betyder.
Og på www.3b.dk kan du i øvrigt
læse meget mere.

Råderetten giver dig nemlig mulighed for
fx at sætte nyt køkken op.
Hvis du gør det, skal du selv betale udgifterne, men du har mulighed for at få nogle af
pengene tilbage, hvis du flytter, før beløbet

Med venlig hilsen
Solvejg von Barm
Kundechef

er afskrevet.
Husk dog altid at kontakte ejendomskontoret, før du går i gang.
Husorden En boligafdeling er som et lille

Hjemfald: Nogle af 3B’s ejen-

samfund, hvor beboerne bliver mere eller

domme er bygget på grunde, som

mindre afhængige af hinanden og fælles om

vi oprindelig lejede af Københavns

mange ting.

Kommune. Da vi byggede, kunne det
kun lade sig gøre på lejet grund. Det
vil sige med en klausul om, at Køben-

For at skabe et godt boklima i bebyggelsen
er det nødvendigt med fælles regler.
Det skaber tryghed og tilfredshed, når

havns Kommune efter en årrække

alle erkender, at det er nødvendigt at tage

havde ret til at få grunden tilbage. For

hensyn til hinanden.

at købe os fri af den klausul, var vi

Husordenen er på den måde et led i 3B’s

nødt til gennem Landsbyggefonden i

bestræbelser på at skabe god orden og ro

2001 at optage lån.

for vores beboere, holde bebyggelsen og fri-

Også nogle af vores afdelinger i
omegnskommunerne er bygget på
grunde med hjemfald til Københavns

arealerne i pæn stand og på den måde holde
udgifterne til vedligeholdelse nede.
Som beboer og lejer er det dit ansvar,

Kommune, og lige nu er der ved at

at hele husstanden, logerende, gæster og

blive forhandlet aftaler om disse.

andre, der kommer hos dig, overholder
husordenen.
Brud på husordenen kan i allerværste fald
medføre, at 3B af hensyn til de andre beboere kan blive nødt til at sige lejemålet op.
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Landsbyggefonden og Dispositionsfonden
Det er beboerne i de almene boligorganisationer, der
betaler til Landsbyggefonden og dispositionsfonden.
Det sker gennem huslejen ved siden af blandt andet
varme, løn til ejendomsfunktionærer osv.
Når lånene til at bygge en ny boligafdeling er betalt
efter mange år gennem huslejen, så betaler beboerne
nemlig stadig det samme i husleje. Nu går pengene
bare til Landsbyggefonden, der får 2/3, mens den sidste 1/3 går til dispositionsfonden.

Landsbyggefonden Landsbyggefonden er grundlagt af almene boligorganisationer tilbage i 1960’erne,
og alle boligorganisationer i Danmark betaler til den.

te
Vids t…
du a
Som 3B-beboer kan
du få rabat på
hårde hvidevarer

Derfor kan alle boligorganisationer også låne af
eksisterende afdelinger eller lave boligsociale projek-

Kendte mærker inden
for hårde hvidevarer

ter. På den måde hjælper vi hinanden, når der er store

3B's beboere har mulighed for at købe

udgifter på vej til forbedre en afdeling.

hårde hvidevarer til en attraktiv pris

fonden, når de skal bygge nye boligafdelinger, forbedre

Det er dog ikke nok for 3B at række hånden ud
og bede om penge. Der skal skrives en omfattende
ansøgning og laves en helhedsplan til Landsbygge-

gennem www.beboertilbud.dk, som er
en del af Bolind.
Her tilbydes et fast sortiment af

fonden, der så vurderer ansøgningen sammen med

blandt andet komfurer, vaskemaskiner,

ansøgningerne fra alle andre boligorganisationer i

tørretumblere og køle-/fryseskabe.

Danmark.

Du bestiller de hårde hvidevarer
direkte på www.beboertilbud.dk,
og du betaler med det samme med

Dispositionsfonden Dispositionsfonden er 3B’s

dankort eller VISA-dankort. Priserne

egen fond og fungerer som en buffer for 3B. Pengene

på hvidevarerne er inklusive levering,

i dispositionsfonden kan bruges, hvis 3B eller nogle af

montering og bortskaffele.

boligafdelingerne i 3B render ind i økonomiske pro-

Læs mere på www.beboertilbud.dk.

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

Husk: Der kan være særlige vilkår

kan få lejet ud.

omkring hårde hvidevarer i din afde-

Pengene i dispositionsfonden kan også bruges til
modernisering og forbedringer i afdelingerne.

ling. Kontakt derfor først dit ejendomskontor.

Det er 3B’s organisationsbestyrelse, der bestyrer
dispositionsfonden.

december 2014 | 3B’s beboerblad | 31

3B ønsker alle beboere

Glædelig jul

