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SALEH

vinderne

Overbelyst og næsten totalt
udvisket baggrund. Sjældent
er det en god kombination
i et billede, men her får det
de hvide marshmallows til at
fremstå nærmest uskyldige
og fri for sukker.
Samtidig vidner det om ikke
bare en menneskelig integration men også en kulturel
integration i 3B’s afdelinger,
hvor noget så ærkeamerikansk som marshmallows har
sneget sig ind.
Pinden med de søde skumfiduser deler fint billedet med
menneskene – måske samlet
om en grill – på højre side
og boligerne på venstre side.
Hvem ønsker sig ikke tilbage
til den årstid, hvor temperaturerne tillod at grille
marshmallows i de lange lyse
aftener.

af 3B's fotokonkurrence er:
SALEH, WILLIAM, OSMAN OG ELISABET

WILLIAM
William har fundet legehuset
i gården mere interessant end fx den bygning,
han selv bor i. Vinklen er
skæv, umiddelbar og meget
børneagtig. Det er en sjov
pointe i denne konkurrence,
at legehuset er motivet, og
de rigtige boliger er baggrunden.
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OSMAN
Koncentration, koncentration og så
lige lidt mere koncentration. Som
en anden Thierry Henry udviser han
den ekvilibrisme, det kræves af en
fodboldspiller for at få rigtig ram
på bolden.
Billedet er taget med en kort lukketid, der får fodboldøjeblikket til
at fryse, så hver eneste kropsdel
får nationalsporten til at ligne
akrobatik.
Kompositionen er underordnet i
sådan et billede, hvor essensen bliver fanget i netop det øjeblik, hvor
fodbolden er placeret tilpas over
drengens hoved, og koncentrationen lyser ud af øjnene på ham.

Vi fik mange gode billeder til vores fotokonkurrence – tak for dem alle. Dommerpanelet, der
består af medlemmer af organisationsbestyrelsen og Kommunikation i 3B, kan konstatere, at
der bor mange kreative sjæle i 3B. Det var ikke
en nem udvælgelse, men du kan her læse panelets begrundelse for at vælge vinderbillederne.
Hver vinder modtager snart præmien i form af to
biografbilletter inklusive popcorn og sodavand.
Vi siger stort tillykke til vinderne!

ELISABET
Det viser en typisk sommeraften, hvor raske drenge
bliver ved med at svare ”bare lige lidt længere”, når
moderen råber fra altanen, at det er tid til at komme
i seng. End ikke Disney Sjov kan lokke drengen væk
fra asfalten.
Der er fart på, og drengens position beretter om en
erfaren løbehjulskører, der har overskud til at have
øjenkontakt med kameraet.
Den skyfri himmel og kontrasten mellem skygge og
lys på boligernes facade giver indtryk af en sorgløs
dag, som når den danske sommer har været bedst.

Se flere af de indsendte fotos
på
de| 3B’S
næste
sider| 5
OKTOBER
2015
BEBOERBLAD

TAK FOR ALLE DE
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hej bøRn,
eN iPad kan ikke
RepaRere jereS liv
De fleste kender ham som Onkel
Reje, men manden under sørøverhatten – Mads Geertsen – har en
mening om meget andet end at gå i
bad og prutter.
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JESPER BLÆSILD
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...det politisk ukorrekte har
noget at gøre med engagement, hvor det politisk korrekte kan blive meningsløst,
og hvor man ikke kan fornemme kærligheden til det,
man beskæftiger sig med...

H

den helt ud til Dalai Lama, så er vi derude, hvor den
politiske ukorrekthed og det drillende også involverer de voksne – og vi vil enormt gerne også have de
voksne med som seere, så der er noget børnefjernsyn, man kan se sammen med de voksne, siger Mads
Geertsen.
Samtidig afskyr han børnefjernsyn, der moraliserer,

an er stereotypen på den

og blandt andet derfor er Onkel Reje så politisk ukor-

rare onkel, der lystigt løgner

rekt.

afsted over de syv verdens-

- Der er sindssygt meget fjernsyn, som har en

have med fantasifulde even-

opdragende funktion og skal fortælle børn, hvordan

tyr som påhæng til familiemiddagen.

de skal være – det går vi en stor bue udenom. Jeg tror

Han giver ikke meget for autoriteter og

ikke, det er fjernsynets rolle. Jeg tror, at opdragelse

regler – de skal derimod udfordres. Og

skal være værdiladet og komme fra ens forældre og

så elsker han at drille.

nærmiljø, siger Mads Geertsen.

- Han er klart pro ballade og pro
galskab. Og så er han en notorisk

DET FANTASILØSE SAMFUND

drillepind – en type, der siger ”træk

Mange forældre har sikkert revet sig i håret over Onkel

mig i lillefingeren”, og så slår han en

Rejes hang til ballade og anti-autoritære tilgang. Men

prut, fordi det er sjovt at drille, siger

for Mads Geertsen er der en højere mening med den

Mads Geertsen, når han skal beskrive

politiske ukorrekthed:

hovedpersonen, Onkel Reje, i nogle af

- Jeg synes, at det politisk ukorrekte har noget at

DR Ramasjangs mest populære børne-

gøre med engagement, hvor det politisk korrekte kan

programmer – Børnenes Brevkasse og

blive meningsløst, og hvor man ikke kan fornemme

Onkel Rejes Sørøvershow.

kærligheden til det, man beskæftiger sig med. Vi er
på vej et sted hen, der kan blive voldsomt fantasiløst,

VIL OGSÅ DRILLE DE VOKSNE

uden at vi opdager det, for markedet er interesseret i

Mads er manden bag Onkel Reje, og

at skabe en monokultur, hvor vi alle sammen vil have

det er også ham, der sætter sørøver-

det samme, siger manden bag Onkel Reje.

hatten på hovedet, når der skal jagtes

Han ser gerne, at børn bliver stærkere til at sætte

sørøverskatte fyldt med guldpenge af

spørgsmålstegn ved tingene og holde fast i deres

ægte chokolade i Ramasjang-universet.

fantasi en smule længere.

At trække i en lillefinger foregår nok

- Jeg tror ikke, man med Onkel Reje kan præge

mest i skolegården eller børnehaven,

børns liv så meget her og nu, men man kan lægge

men Mads Geertsen vil også gerne

nogle små kapsler inden i dem, som vil åbne sig op

drille de voksne igennem Onkel Reje.

igennem livet, siger Mads Geertsen.

For eksempel ved at spille fodbold
med en 2000 år gammel vase fra Dalai

LEG I DEN KONKRETE VERDEN

Lama.

Fantasien fylder meget i Onkel Rejes verden – og hos

- Man må jo ikke smadre fine ting, og
slet ikke ting, der er historiske, og slet
ikke ting fra Dalai Lama. Når vi tager

Mads Geertsen selv, fornemmer man, når man sidder
over for ham.
At fantasien kan begynde at halte hos nutidens børn
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skyldes til dels også flygtige platforme som iPad og

hvis iPads bliver for stor en del af børns hverdag. Selve livet bliver

smartphones, mener Mads Geertsen.

også sværere, mener Mads Geertsen. Børn kommer simpelthen til

- Da jeg var barn, var verden meget mere konkret
og fysisk. I dag bruger børn meget tid på at se fjernsyn

at mangle den indre håndværker.
- Min far er virkelig dygtig til noget med hænderne. Han kan byg-

eller ikke-konkrete ting. For eksempel kan man sidde

ge sit eget liv – helt konkret – reparere ting, der er gået i stykker.

ude i en skov med sin iPad og spille et spil, hvor man

De evner har jeg måske arvet en tredjedel af, mine børn arver en

lærer om dyr, i stedet for at gå en tur i skoven med en

tredjedel fra mig. Det er ikke en naturlig del af livet i dag at kunne

voksen i hånden. De erfaringer, man kan gøre sig i

noget konkret. Du skal kunne finde ud af at reparere dit bord, hvis

den konkrete verden, gør én stærk og giver én rygrad.

det går i stykker, for ellers kan du ikke klare dig i livet. Basta. Bum.

Fantasien tager også udgangspunkt i det konkrete.
Hvis man kun er i den flygtige verden, så bliver fantasien slap og død, siger han.

Man kan altså ikke reparere sit liv med en iPad?
- Du kan ingenting med den. Det, du lærer, er væk om et par dage,
fordi der kommer et nyt styresystem eller noget andet. Den foranderlighed giver dig ikke den grounding at trække på, som du skal

EN IPAD KAN INGENTING

bruge, for at du kan blive et lykkeligt og helt menneske, siger Mads

Det er ikke kun fantasien, der langsomt lider overlast,

Geertsen.
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Du skal kunne finde ud af
at reparere dit bord, hvis
det går i stykker, for ellers
kan du ikke klare dig i livet.
Basta. Bum.

ONKEL REJE HAR FÅET ET SPØRGSMÅL FRA BENT BJØRNSEN, SOM HAN SVARER PÅ HER I 3B'S BEBOERBLAD

ONKEL REJE OG
HEJ ONKEL REJE OG BØRNENES BREVKASSE
Henne i børnehaven siger pædagogerne, at
jeg skal sætte mig ned, når jeg er på toilettet. Hvorfor må små drenge ikke stå op og
tisse?

HEJ BENT
Henne i min børnehave må man gerne stå op og tisse. Men fordi der
kun er voksentoiletter, så bliver børnene nødt til enten at stå på
stylter eller lave en menneskepyramide, når de skal tisse. Engang
var der en, der hed Lille Poul i børnehaven, der havde højdeskræk,
så han kom ikke på toilettet, før han startede i skole.
Men når du ikke må stå op og tisse i din børnehave, så er det nok
fordi, at pædagogerne ikke ved, at I både kan gå og stå, men tror,
at I stadig kravler.

Med venlig hilsen
Bent Bjørnsen

De bedste hilsner
Onkel Reje (ost)

BREVKASSE
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- Det er den

sjoveste
i hele verden
Hjortegården har fået en lidt anderledes
legeplads – nærmere bestemt en forhindringsbane. Vi mødte 6-årige Mathias til en snak
om armgang og svævebane ved den nye
børneattraktion, der er blevet voldsom
populær i kvarteret.

- Jeg kan rigtig godt lide den. Jeg synes, den er megasjov,
fordi man kan klatre og svæve på svævebanen, siger Mathias.
Han peger på klatrestativet til armgang. Det er hans yndlingselement på forhindringsbanen.
- Den er lidt svær og derfor sjov. Jeg kan godt lide at udfordre mig selv, for så øver man sig, siger han.
Forhindringsbanen bliver brugt hver eneste dag, og den er

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR

1

2, 3, 4, 5… helt op til 13 små refleksveste kom-

så populær, at der ofte er kø ved de forskellige elementer på
banen.
I baggrunden er børnehaven begyndt at stimle sammen ved

mer gående ind i en af Hjortegårdens store

svævebanen. Den er sidste udfordring på forhindringsbanen

grønne områder mellem de mange boligblok-

og samtidig den mest populære del, fortæller Mathias, der ikke

ke. En nærliggende børnehave er på tur i en af

mestrer hele banen endnu. Der er stadig noget at øve sig på.

3B’s største boligafdelinger.
Der ligger flere almene boligafdelinger i denne

nordlige del af Herlev, men det er ikke helt tilfældigt,
at pædagogerne har udset sig netop Hjortegården

- Den der sorte dingeling, hvor man skal holde balancen, er
svær. Den kan jeg ikke klare uden at holde én i hånden, siger
han.
Mathias bor i den del af Hjortegården, der hedder Melis-

til dagens udflugt – og det ser ud til, at børnene i

sehaven, mens forhindringsbanen ligger i Anishaven. Der er

refleksvestene er helt med på tanken bag dagens

vand imellem de to områder, så Mathias må ikke gå derover

destination.

alene.

De har alle blikket rettet mod den ene langside af
det grønne område. Her har Hjortegården netop fået
bygget en 40 meter lang forhindringsbane.
6-årige Mathias Klinge Thylkjær bor i Hjortegården,

Derfor er det kun blevet til tre besøg på forhindringsbanen
indtil videre.
- Den legeplads, vi har i Melissehaven, er lidt kedelig. Jeg
ville ønske, forhindringsbanen var ovre i Melissehaven. Så

og han har også fundet vej til den nye børneattraktion

ville jeg være derude tit… på nær når jeg skal i skole. Forhin-

sammen med sin mor.

dringsbanen er den sjoveste i hele verden, siger Mathias.
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– Jeg ville ønske,
forhindringsbanen
var ovre i Melissehaven. Så ville jeg
være derude tit… på
nær når jeg skal i
skole.
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Columbus vækkes
til live i en kælder
under Urbanplanen
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR

Man kan gå til fodbold, håndbold, badminton og mange andre sportsgrene … og så kan man gå til kultur. Det gør godt 25 unge som en
del af fritidstilbuddet Unge- og Børnekulturpilot, der trækker flere
hundrede publikummer til deres teaterforestillinger.

- Vi kan også have røg ude på havet, hvor skibene sejler

lærer at sætte deres egen kultur ind i en større sammen-

væk.

hæng. De arbejder på tværs af etnicitet, alder og bydel

- Hvad med at vi lænker publikum som slaver, og så fører

sammen om et fælles mål, og der minder det jo meget
om en holdsport, siger Ruth Lerche om det at være Bør-

en af os dem rundt?
- Publikum kan også få en kartoffel i hånden.
Der mangler ikke kreative forslag til Børnekulturpiloternes
opsætning af fortællingen om Christopher Columbus. Det er
derimod Troels Jæger og Ruth Lerche – holdet bag fritidstil-

nekulturpilot og at ’gå til kultur’.
- For nogle er kultur fremmed, og de skal støttes på en
anden måde end ved fodbold, som mange kender.
De mange ideer til opsætningen skal børnene arbejde

buddet Børnekulturpiloterne – der har deres hyr med at holde

videre med de kommende uger, og det er vigtigt, at det

styr på idéerne og få dem skriblet ned på papir.

er børnene selv, der er med til at bestemme.

I dag er der første samling af teatertruppen, der skal være

- Det er vigtigt, at de føler, de får en stemme i det sam-

klar til premieren om et par måneder. 17 unge piger og

fund, som omgiver dem. De bliver mere demokratiske

drenge mellem 10 og 18 år er

borgere og føler, at de kan påvirke ting. Samtidig bliver

mødt op på Solvang Bibliotek
i Urbanplanen, men Ruth
Lerche regner med at nå op
på 25.
- Vi har 150 børn til at lave
kulisser. Ud af dem er der
cirka 25, som også vil være
skuespillere og teknikere, og

- For nogle er kultur fremmed, og de
skal støttes på en
anden måde end
ved fodbold, som
mange kender.

sidste gang vi lavede labyrint
– om Titanic – kom der 500 publikummer, siger Ruth Lerche
om opsætningen.
Ordet ’labyrint’ er værd at lægge mærke til, for Børnekulturpiloternes teaterstykke er ikke som mange andre. Stykket
bliver vist i kælderen under Dyvekeskolen, hvor de mørke
gange bliver forvandlet til en labyrint af scener og sanseindtryk, og i løbet af de næste to måneder skal gruppen af børn
og unge arbejde sammen med en billedkunstner, en skuespiller og en lys- og lydtekniker om at få det hele til at gå op i
en højere enhed.
Dagen begyndte med fortællingen om Columbus’ rejser til
Amerika, og derefter kom børnenes mange forslag på bordet.
- Børnene får et bredere udsyn og bliver mere kreative og
14 | 3B’S BEBOERBLAD | OKTOBER 2015
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– det her er bare
en bedre og
sjovere version af
Columbus, så man
husker det bedre,
end hvis man
hørte om ham i
skolen.

VI MØDTE TRE BØRNEKULTURPILOTER FOR AT HØRE, HVORFOR DE BLEV EN DEL AF KULTURPROJEKTET PÅ AMAGER.

- Her bestemmer vi selv
ANNETTE LI, 17 ÅR:

NILOOFAR GHODRATI, 15 ÅR:

TUNAHAN TURAN, 11 ÅR:

- Alle os her har interesse for det,

- Det her kan du ikke gøre andre

- Jeg var på feriecamp, hvor Ruth også

og vi vil det gerne. Det er vores

steder, og vi bliver præsenteret for

var der og malede kulisser med os. Jeg

eget, hvor vi selv laver materiale og

noget, vi ikke kender i forvejen.

malede en skummel abe, og der opda-

sange, og så vil man også arbejde

Her bestemmer vi selv og er med

gede jeg en interesse for at male. Ruth

hårdere for det. Når man er færdig

til at arrangere det. Ruth er rigtig

sagde, at jeg kunne komme her i dag,

med et projekt, så reflekterer man

god, og det her er bare en bedre

hvis jeg gerne ville være med noget

over processen og bliver stolt, for

og sjovere version af Columbus,

mere. Jeg så også filmen med kulturpilo-

vi startede fra ingenting. Og alle er

så man husker det bedre, end hvis

ternes labyrint fra sidste år, der handler

glade, for vi er fælles om det.

man hørte om ham i skolen.

om Titanic – det så spændende ud.

Børnekulturpiloter er for alle børn, men de kommer primært fra Urbanplanen og Ørestaden. Børnekulturpiloterne udspringer fra
kulturforeningen Liv i Sundby og er lavet i samarbejde med Solvang Bibliotek og Partnerskabet – den boligsociale indsats i Urbanplanen. 150 skolebørn har været med til at lave kulisser til Columbus-labyrinten, der har premiere den 23. oktober og spiller frem til
den 29. oktober. Du kan bestille billetter ved Ruth Lerche på telefonnummer 20 99 03 50. Læs mere på www.bornekulturpilot.dk

OKTOBER 2015 | 3B’S BEBOERBLAD | 15

Børnene fra
AF KIRSTEN MARIA MAGELUND I FOTO: JESPER BLÆSILD

SALMA

I foråret gik børnene på
Händelsvej og Grønrisvej
sammen i børnebestyrelsen i Sydhavnen. Siden har
de arrangeret skraldedag,
stået for en gavefiskedam til boligafdelingens
sommerfest og besøgt en
anden børnebestyrelse på
Bispebjerg.
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irsdag efter skoletid mødes børnebesty-

Først skal der vælges en ordstyrer, og

relsen i Fælleshuset på Händelsvej. De

det bliver Imaan. Salma bliver valgt som

har en dagsorden for mødet med punkter,

referent, og hun skriver ind i en bog – en

som de skal tale om. Det er blandt andet, hvor-

såkaldt protokol – hvad børnene beslutter

dan de synes, sommerfesten gik, hvor de skal

sig for og aftaler på mødet.

tage hen på tur i efterårsferien, og hvad de skal

- Først skal vi tale om, hvordan som-

arrangere for børnebestyrelsen fra Bispebjerg,

merfesten gik. Er der nogen, som vil sige

som kommer på genbesøg i Sydhavnen.

noget til det, spørger Imaan.

Salma er næstformand for børnebestyrelsen.

- Festen gik godt, men det var tidligt,

Hun læser dagsordenen op, så alle børnene

at hoppeborgen lukkede, siger Emine og

er enige om, hvad de skal tale om på mødet.

tilføjer:

tema

BARN I 3B

Sydhavnen
ˮ
Det er godt, at det ikke
kun er de voksne, der
bestemmer, men at vi
bestemmer sammen
med de voksne. Det
er sjovt at få ideer, og
det er spændende at
være med til at
arrangere
noget.

HAVIN

IMAAN

AYA

RAHINA

- Fiskedammen var også god.

afdelingens bestyrelse, Anita, som er

ren Imaan giver børnene ordet efter

Flere af børnene siger, at de er enige

praktikant, og Pernille, som er boligsocial

tur. Forslagene lyder blandt andet:

med Emine i, at det var en god fest, men

medarbejder i projektet Sammen om Syd-

Børnene skal stille sig i kø, og der må

Aya er uenig og beder om ordet:

havnen. De voksne hjælper børnene med

kun være et bestemt antal ad gangen

at holde møder og blive enige om, hvad

i hoppeborgen. Alle skal overholde

de vil gøre i fællesskab.

vagtplanen og andre aftaler.

- Det var rigtig dårligt, at de fleste drenge hoppede rundt og skreg og legede
fangeleg – og de sprang køen over.

Pernille spørger:
- Har I nogle forslag til, hvordan man

En skov af hænder

kan undgå kaos og uro fremover?

Til børnebestyrelsens møde er der også

Straks ryger der flere hænder med

tre voksne med. Det er Bente fra bolig-

strakte pegefingre i luften, og ordstyre-

Tur i efterårsferien
Ved at sælge kage, kaffe og saftevand
til Skraldedag i Sydhavnen og gavekroge til fiskedammen ved sommerfeOKTOBER 2015 | 3B’S BEBOERBLAD | 17

sten har børnebestyrelsen tjent 877,50 kr. Nu skal de beslutte

- Afdelingsmødet er, hvor alle voksne kommer, og hvor for-

sig for, hvad de vil bruge pengene til.

manden Kim fortæller om, hvordan det går hos os, forklarer

I luften flyver forslag som Tivoli, Den Blå Planet, Planeta-

Salma de andre børn.

riet, en tur i biografen, svømmehallen og Klatreskoven. Pernille præciserer, at der er et beløb på omkring 75,- kr. til hvert

Legepatruljen

barn, og børnene vælger at stemme skriftligt om, hvorvidt de

Sidste punkt på dagsordenen for mødet er ’eventuelt’, hvor

skal i biografen, svømmehal eller Klatreskoven.

børnene kan tage emner op, som de vil. Som det første bliver

Klatreskoven vinder suverænt som målet for børnenes
udflugt i efterårsferien.

legepatruljen nævnt. For at være med i den skal børnene
være over ti år. Legepatruljen skal blandt andet sørge for, at
alle børn i gården har nogen at lege med, og at ingen bliver

Flere beslutninger

moppet.

For nogle måneder siden besøgte børnene en anden børne-

Emine og Salma har sammen med Pernille søgt Ville

bestyrelse på Bispebjerg. Her var de rundt at se boligafdelin-

Heises Legatfond om penge til legepatruljen og har fået et

gen, legepladserne og fodboldbanen – og spiste aftensmad

beløb bevilget.

sammen med de andre børn. Nu skal Sydhavnens børnebestyrelse finde en dag, hvor de vil invitere børnene fra Bispe-

- På søndag, når legepatruljen mødes, bestemmer vi alt,
hvad der har med den at gøre, siger Pernille.

bjerg på genvisit, og de skal aftale, hvad de vil arrangere for

Ordstyreren Imaan giver sig selv ordet og siger:

deres gæster.

- Nogle af dørene i opgangene kan bare sparkes op.

- Vi vil vise dem, hvordan det er at bo i Sydhavnen – og så
skal vi have shawarma.
Børnebestyrelsen skal også forberede sig til boligafdelingens møde senere på ugen, hvor de er inviteret til at komme
og præsentere sig:
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De voksne på mødet opfordrer børnene til at give gårdmændene eller andre voksne besked, når de opdager problemer, som at døre er gået i stykker.
Mødet i børnebestyrelsen er færdigt for i dag, og børn og
voksne går hjem for at spise aftensmad.

tema

BARN I 3B

tager ansvar

Bente fra boligafdelingens voksenbestyrelse hjælper
børnene med at finde ud af, hvad de kan gøre sammen
i børnebestyrelsen. Det gør hun sammen med Pernille,
som er boligsocial medarbejder i Sammen om Sydhavnen.
- Jeg er bindeled mellem børnene og voksenbestyrelsen. Børnene ønsker sig for eksempel et nyt fodboldbur, og det kan jeg foreslå de andre voksne. Så må vi
se, hvad de siger til det, og om børnene selv skal bidrage med at spare penge sammen til det, siger Bente.
Hun synes, det er godt, at børnene lærer, hvordan
beboerdemokratiet foregår, og at de kan være med til
at bestemme, hvilke forhold der skal være for børn i
boligafdelingen.

ˮ

Børn

Før var det kun
voksenbestyrelsen, som bestemte, men nu kan vi
komme med en
del kommentarer
og være med til at
bestemme.

Pernille er helt enig med Bente:
- Børnene lærer demokratiets spilleregler at kende,
og det er tydeligt, at de vokser med ansvaret. For
eksempel har de foreslået, at vi opretter en legepatrulje,
som børn over ti år kan være med i. Legepatruljen skal
lære at håndtere konflikter og sørge for, at alle børnene
i gården har nogen at lege med, fortæller Pernille.

ˮ

Det er hyggeligt, at vi snakker om, hvad vi skal lave, og hvor vi skal tage hen
på tur – og så har vi nu Legepatruljen, som hjælper børn.

Børn arbejder sammen med gårdmænd
Da børnebestyrelsen holdt skraldedag i Sydhavnen, var ejendoms-

funktionærerne Merete og Bo også med. Sammen med børnene
plantede de alpepelargonier og spanske margueritter i boligafdelingens blomsterkummer.
- På skraldedagen lærte vi hinanden bedre at kende gennem samarbejdet, selv om vi selvfølgelig også normalt har kontakt med dem,
når de er kommet hjem fra skole og leger i gården, sagde Merete den
gang.
Merete fortalte også, at hun forventede, at børnene fremover ville
tage et større ansvar for de grønne områder, når de selv havde været
med til både at plante blomster og samle skrald i området. Nogle måneder efter skraldedagen viser Merete og Bo, at planterne i blomsterkummerne stortrives, og Bo siger:
- Børnene passer på blomsterne nu, efter at de selv har været med
til at plante dem.

Ejendomsfunktionærerne Merete og Bo samarbejder med
Emine om at sætte planter i blomsterkummerne.
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Lektiehjælp
i Folehaven
- mere end
tal og bogstaver
AF NANNA VOSS I FOTO: NANNA VOSS

Hver torsdag mødes 10-20 børn og unge på Netværkskontoret i Folehaven, hvor de, udover at få
hjælp til lektierne, er med til at opbygge positive fællesskaber med andre børn i kvarteret.

N

ormalt er der stille på netværkskontoret i Folehaven

frivillige lektier den første time, mens den sidste time handler

torsdag eftermiddag, men kl. 16 ændrer lydbilledet

om leg gennem læring og socialt samvær, siger Mette Svend-

sig markant. Her møder kvarterets børn og unge op

sen, boligsocial medarbejder i SURF Valby.

til den ugentlige lektiecafé, hvor de supplerer den

daglige skolegang med ekstra lektiehjælp fra kvalificerede

En god stemning

frivillige.

Lektiecafeen er åben i tidsrummet 16-18, og det er især
kombinationen af lektiehjælp og det hyggelige samvær, der

Ikke kun tal og bogstaver
Selvom skoledagen med den nye folkeskolereform er blevet

tiltrækker børnene.
- Jeg begyndte at komme i cafeen med mine veninder for

længere for mange børn, er de stadig glade for at komme i

cirka et år siden. Jeg var lige begyndt i sjette klasse og havde

lektiecafeen hver torsdag, når den obligatoriske undervis-

brug for hjælp til mine lektier i dansk, matematik, engelsk og

ning er færdig. Cafeen er nemlig ikke blot en fortsættelse af

fransk, siger Houda Bezzarougi på 12 år.

skoledagen, men også et frirum, hvor de, udover hjælp til
lektierne, har mulighed for at dyrke fællesskabet med andre
børn i kvarteret.
- Lektiecafeen arrangeres i samarbejde med Ungdommens
Røde Kors, og målet er blandt andet at skabe nogle hygge-

Ifølge hende handler lektiecafeen dog ikke kun om det
faglige.
- Det vigtigste er den positive stemning og det gode humør,
siger hun.
Hun er samtidig meget begejstret for de frivilliges indsats.

lige rammer, hvor børn i alderen 7-15 år kan få hjælp til lekti-

- De frivillige her er rigtig søde. De tænker på en, og man

erne. Samtidig er det vigtigt, at lektiecafeen ikke kun handler

kan mærke, at det ikke bare er et job. For eksempel spørger

om tal og bogstaver. Derfor laver børnene med hjælp fra de

de altid, hvordan vores dag er gået. Man føler sig aldrig glemt.
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tema

BARN I 3B

Faglighed og sjov går hånd i hånd

Fællesskab på tværs af alder

Siden opstarten i 2014 har lektiecafeen efterhånden opbygget

Det er dog ikke kun voksne frivillige, som hjælper til i lek-

et godt ry i boligafdelingen, og flere familier opfordrer deres

tiecafeen. SURF Valby har ansat unge i et lommepengeprojekt, og to af dem kommer hver uge og hjæl-

børn til at deltage.
- Jeg havde svært ved at lave mine lektier selv,
så min mor sagde, at jeg kunne tage med min søster i lektiecafeen. Jeg syntes, at det var rigtig sjovt
at være her, så jeg ville gerne gå her, siger Yones
Benhaddou, 10 år.
Selvom drengene er i mindretal, er han glad for
at være i lektiecafeen. Det er især muligheden for
at lave lektier i et uformelt miljø, der appellerer til

- De frivillige her
er rigtig søde. De
tænker på en, og
man kan mærke,
at det ikke bare
er et job.

Yones Benhaddou´s aktive personlighed.
- Mine yndlingsfag er idræt og billedkunst. Jeg
kan godt lide at bevæge mig. Jeg kan ikke lide

per med praktiske opgaver, som for eksempel at
forberede et sundt mellemmåltid til børnene og
rydde op efter lektiecafeen. En gang i mellem
hjælper de også børnene med lektierne. På den
måde opbygges der en stærk relation blandt
børnene på tværs af alder.
- Nogle af de ældre drenge, der arbejder i
cafeen, går også på min skole. De fleste går i
9. klasse. Efter sommerferien har vi flyttet klasseværelse, og vi ”bor” nu på samme gang som
niendeklasserne. Det er meget rart at kende no-

matematik og dansk, så det får jeg hjælp til her i cafeen. Jeg

gen i forvejen, siger Houda Bezzarougi, inden hun åbner

kan altid rejse mig og lave noget andet, hvis jeg bliver træt. Så

skolebogen for at gennemgå dagens lektier.

kan jeg tegne eller lege på legepladsen med de andre børn,
siger han.
OKTOBER 2015 | 3B’S BEBOERBLAD | 21

Plant et
frø for nye
fællesskaber
AF METTE SVENDSEN, BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER 3B I FOTO: METTE SVENDSEN

Børnefamilier, unge og ældre trak i arbejdstøjet, da torvet i midten af
Folehaven skulle gøres mere spændende med plantekasser og bænke.
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E

n sommerdag i august blev alle beboere i Folehaven

Genbrugsbutikken, som også er et sted, hvor beboere kan

inviteret med på en gåtur, hvor der blev samlet dona-

mødes og snakke over en kop kaffe, er placeret på torvet

tioner til den nye genbrugsbutik på torvet. Bagefter

midt i afdelingen. Den var derfor oplagt at bruge som med-

kom beboerne med ideer til, hvordan torvet kunne

skaber af et nyt fællesskab både ude og inde for børn og

blive mere levende, og det gennemgående ønske var flere
planter og siddepladser.
Et par weekender senere – den 22. og 23. august – blev

voksne.
Emine er frivillig i genbrugsbutikken og er glad for, at der
er blevet pænere, mere farverigt, og at der er kommet flere

der holdt praktiske workshops, hvor ideerne blev ført ud i

planter foran butikken. Allerede et par dage efter workshop-

livet. Det skete i samarbejde med byrumseksperterne fra

pen lagde Emine mærke til, at børnene fra skolen bruger

Creative Roots, der arbejder med samarbejde og fællesskab

”loungeområdet” i deres frikvarter.

gennem kreative processer.
Emine, som har boet 4 år i Folehaven, deltog i arrangementet med sin søn Mikail på 8 år.
- Det var hyggeligt at være sammen med de andre. Få en
hyggelig snak og være aktiv og kreativ med børnene, siger
hun.
Emine blev inspireret af at se, hvordan man kan forvandle

- Det er hyggeligt, at de spiser deres frokost der. Der er
blevet mere ro på torvet, efter at genbrugsbutikken er åbnet,
siger hun.
Mohammed på 7 år og hans søster Fatima på 9 år deltog
også i arbejdsweekenden sammen med deres mor, Siham.
Lillebror Mohammed syntes, det var godt at være med i
aktiviteterne på torvet, fordi han lærte en masse som fx at

paller til flotte bænke, borde og plantekasser. Hendes søn var

save og hamre. Fatima kunne især lide det kreative element

med til at bygge, og på vej hjem lød det stolt:

og samarbejdet om at male en plantekasse.

- Mor, nu har du en mand derhjemme, der kan hamre og
save.

- Det er sjovt at tænke på, at folk vil gå forbi plantekasserne og tænke: hvem har lavet dem?, siger hun.

På workshoppen lærte Emine også nye ansigter at kende.

Weekendens aktiviteter var et godt eksempel på det gode

- At jeg har lært andre kvinder og deres børn at kende, gør

naboskab og på, at beboere gerne vil deltage i fællesskabet.

at jeg følder mig mere tryg ved at sende mine børn ud og
lege med de andre børn, siger hun.

Et frø er plantet og skal nu gødes og vandes.
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ˮ

- Vi vil også ud på
nye markeder. Vi
har for eksempel en
aftale om at stille en
bod op på Roskildefestivalen næste år.

SUCCES med
SMØKKER
D

Siden begyndelsen i 2014 er det gået stærkt
for drengene bag virksomheden Smøkker.
Omsætningen vokser, og det samme gør
drengenes ambitioner.

AF NANNA VOSS I FOTO: NANNA VOSS I JAKOB BOSERUP

et startede egentlig som en stavefejl, da seks drenge fra

kontor med deres vejleder Peter Brun i Hørsholm. Under

Kokkedal med hjælp fra udviklingsprogrammet Mind Your

hans vinger lærer drengene alt om at drive egen virksom-

Own Business (MYOB) etablerede deres egen virksom-

hed og om at begå sig i forretningsverdenen.

hed for knap et år siden. Ved den årlige MYOB-Venture

- Peter er cool. Han er årsagen til, at vi overhovedet

Camp skrev en af drengene ”smøkker” på ideudvekslingstavlen,

startede virksomheden. Han besøgte os i Kokkedal ung-

og det blev startskuddet til et succesfuldt iværksættereventyr.

domsklub. Her fortalte han om MYOB-programmet, siger

- Navnet giver kant, og i modsætning til smykker – så er smøk-

Hosam Rashdan, som er HR ansvarlig i Smøkker.

ker med ø kun til mænd, forklarer Ibrahim Ghannam, som er

Det var dog ikke Peters taleevne, der overbeviste dren-

salgschef.

gene om at tilmelde sig, men rettere hans udseende.

Tæt samarbejde med vejlederen

siger drengene enstemmigt, mens de griner skævt til

Størstedelen af drengene bor i Egedalsvænge, men de deler

deres vejleder.

- Han ligner Bubber – det kunne vi jo ikke sige nej til,
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Lokale rollemodeller

- Overskuddet vil vi bruge på produktudvikling. Vores

Den gode kemi blandt drengene skinner tydeligt igennem, når de

plan er at lave nyt design samt at introducere halskæ-

taler om Smøkker. Før virksomheden blev etableret, var de fleste

der og ringe i vores kollektion. Vi vil konstant udvikle

blot bekendte i den lokale klub. I dag er de gode kollegaer og

os, siger Mahmoud El-Khatib, direktør.

bærer titler som direktør, marketingschef og økonomichef. Deres
succes gør dem til lokale rollemodeller for andre unge i Egedalsvænge.

Økonomichefen Mohammed El-Ali støtter visionen
og tilføjer:
- Vi vil også ud på nye markeder. Vi har for eksem-

- Vi hører kun positive kommentarer fra folk i Egedalsvænge og

pel en aftale om at stille en bod op på Roskildefesti-

andre steder. Især vores kammerater synes, at det er cool. De vil

valen næste år. Vi vil også forsøge at være til stede

også starte virksomhed nu, siger Hosam Rashdan.

ved andre arrangementer, hvor vi har mulighed for at

Det gode samarbejde er da heller ikke gået ubemærket hen. I

sælge vores produkter.

maj 2015 modtog drengene en ærespris ved den årlige MYOBprisuddeling. Det var en stor cadeau til drengene, som modtog

Ude godt, hjemme bedst

prisen under klapsalver fra resten af salen.

Det er dog stadig i de velkendte rammer i Egedals-

- Det var som et sus, der gik gennem hjertet. Ligesom når man

vænge, drengene håber på at få et gennembrud.

skal på skolekontoret efter at have lavet ballade, siger Yusuf El-

I den forbindelse har de allieret sig med områdets

Ali, marketingschef i Smøkker - men på den gode måde, tilføjer

boligsociale indsats, Kokkedal på Vej.

de andre drenge i kor, mens de griner højt.

- Jeg kan ikke pt. sige noget præcist, men vi planlægger en fast dag i ugen, hvor vi vil være til stede i

Målrettede fremtidsplaner

Egedalsvænge. Kokkedal på Vej hjælper os med at

Selvom luften bobler af drengestreger, skal man ikke tage fejl.

finde et lokale, hvor vi kan sælge vores smykker, siger

Bag facaden gemmer de unge iværksættere på en seriøs og

Mohammed El-Ali inden næste punkt på dagsordenen

målrettet forretningssans. De er for eksempel alle enige om, at

kalder.

virksomhedens overskud ikke skal bruges på sjov og spas.

Som en ekstra
cadeau har
drengene fået
deres virksomhedsnavn
på døren hos
vejleder Peter
Bruns kontor i
Hørsholm.

MIND YOUR OWN BUSINESS
-er et landsdækkende udviklingsprogram under
Dansk Flygtningehjælp for etniske minoritetsdrenge i alderen 13-17 år. Programmet har til formål at
styrke drengenes faglige kompetencer og tilknytning til erhvervslivet. Med hjælp fra mentorvirksomheder og samarbejdspartnere etablerer
drengene deres egen virksomhed og får indsigt i,
hvad det indebærer. Forløbet sættes i gang ved
den årlige MYOB Venture Camp.
PRISBELØNNET
Lørdag den 3. oktober løb Kronprinsparrets Priser
2015 af stablen. Her vandt "Mind Your Own Business" Den Sociale Pris. Til prisoverrækkelsen var to
af Smøkke-drengene med på scenen for at modtage
den flotte pris.

Et flot design og et unikt brand er kendetegnende
for virksomhedens produkter. Vil du også have
fingrene i et smøkke, kan du læse mere på virksomhedens Facebookside:
https://www.facebook.com/smoekker/timeline.
Foto: Jakob Boserup
venligst udlånt af DR

FØR

EFTER

Egedalsvænge
smukt renoveret...

Det er anden gang, Kajol maler sekskanten op sammen
med Egedalsvænges børn. Og rigtig mange kom igen,
fordi det var sådan en god oplevelse sidste gang i 2008.

AF ANJA BARFOD THORBEK I FOTO: JESPER BLÆSILD

- Jeg synes, at Egedalsvænge er

til indvielsesfesten den 5. september.

udfordringer, så taler billederne af det

blevet meget smukt med sine forskel-

Her blev det fejret, at byggestøvet har

færdige resultat for sig selv.

lige udtryk, vinduer og farver – og jeg

lagt sig, og samtidig blev sekskantens

Egedalsvænge er smukt og mangfol-

håber, at beboerne får glæde af de nye

nye maleri indviet. Maleriet er lavet

digt. Her er udpluk fra Iris' tale på

flotte rammer og mulighed for at bruge

i samarbejde med kunstneren Kajol

dagen og billeder af det renoverede

det til godt naboskab og fællesskab –

og børn fra Egedalsvænge. Selvom

Egedalsvænge.

sagde 3B's næstformand Iris Gausbo

der i renoveringen har været mange

ˮ

Det er knap seks år siden, planerne for renoveringen af Egedalsvænge først begyndte
at tage form. Ambitionsniveauet var højt fra start af, og det er første gang i Danmarkshistorien, at beboerne har haft så mange individuelle valgmuligheder i et så omfattende
byggeprojekt.
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...og så er renoveringen

desværre ikke helt
overstået alligevel...

...for som 3B har orienteret om tidligere, er der konstateret problemer med den type vindspærreplader - MgOplader, der er brugt bag Egedalsvænges facader.
- Det er rigtig ærgerligt for alle parter, at byggearbejdet
alligevel ikke er helt færdigt, siger 3B's byggechef Mette
Thiberg og understreger: - MgO-pladerne sidder på
ydersiden af konstruktionen og har ingen indflydelse på
indeklima eller boligens stabilitet. Og vi foretager udbed-

ˮ

ringer, inden det bliver alvorligt.

Nu står vi så her – omgivet af forskellige
former og farver, nye inspirerende fællesområder og individuelle indtryk, hvor end man
bevæger sig hen i afdelingen. Egedalsvænge
fremstår i dag som et hyggeligt, moderne,
arkitektonisk spændende boligområde.
Men det er vist også almen viden, i hvert fald
i Egedalsvænge, at det ikke har været nogen
ubesværet rejse. Udfordringerne har været
mange.

3B er nu gået i dialog med Landsbyggefonden med
fokus på at udarbejde en plan for, hvornår og hvordan
pladerne i Egedalsvænge kan skiftes samt i hvilket omfang. Og som Mette Thiberg også konstaterer:
- Så er der rigtig mange spørgsmål, vi endnu ikke kan
svare på, men vi vil løbende holde beboerne i Egedalsvænge orienteret, når der kommer nyt i sagen. Og når
der er en plan klar, indkalder 3B til informationsmøde.
Man kan læse mere om pladerne på
Byggeskadefondens hjemmeside: bsf.dk.

Tak til jer beboere, der har været nødt til at
udvise tålmodighed, forståelse og imødekommenhed, mens I har levet med byggestøv, stilladser og de gener, det har medført gennem de
sidste 2½ år.

Generelt om MgO-plader
MgO-pladerne indeholder for meget
magnesiumklorid – salt. Salt suger
fugt fra luften, og når pladerne er
mættet, vil de afgive vand, der kan
føre til fugtskader.
Pladerne er brugt i en del nybyggeri
og renoveringer i de sidste fire-fem
år, fordi pladerne har været både
billigere og lettere at håndtere på
byggepladsen. Pladerne er tidligere
godkendt og certificerede.

MgO-plader i 3B
Der er brugt MgO-plader i følgende
3B-afdelinger: Egedalsvænge, Sundholm Syd, Dortheavej, Vestergården
2, Midgård og Egeløvparken. I alt er
det i godt 1.000 boliger.
3B har orienteret afdelinger og beboere og vil selvfølgelig fortsat orientere, når der er nyt i sagen.

FRI

RUM

5 TIPS

1

til børneværelser

Brug køjesenge: De giver mulighed for
at skabe rum (eller seng) både neden
under - og oven over sengen. En god
måde at spare plads på og udnytte
højden i rummet frem for gulvarealet.
Og så er det så hyggeligt med gardiner
og puder.

2
3

4
rum til børn

5

Sæt hjul på de møbler, hvor det er
muligt, så er de både nemmere at flytte
rundt på - og gøre rent under.
Brug lyskæder i forskellige variationer, det er en let måde at skabe lys og
hygge. Og så kan de let flyttes rundt.
Undgå at fylde rummet med for mange
ting. Hver gang der kommer en ny ting
ind, må en anden ting ud.
Sørg for, at alt har en plads, så det er
let at finde tingene – og let at rydde op.

AF JANNE LÜTZHØFT, INDRETNINGSARKITEKT

Fra baby til teenager skal børn forholde sig til rigtig mange rum

bestå af en seng, et bord og en reol eller en kommode. Og

og omgivelser – det er med til at forme deres opvækst.

derudover personlige ting som plakater, bamser, opslagstavle,

Så det er vigtigt at give børnene de bedst mulige rammer at

spejl, knagerække eller lignende.

udfolde sig i. Når de er store nok, er det en god ide, at de selv
er med til at indrette deres værelser. Børn har ikke nødvendig-

Når man indretter deleværelser til børn, skal man tage højde

vis brug for store værelser, men en tryg base. Det er altså ikke

for aldersforskel og køn – og selvfølgelig børnenes egne

et spørgsmål om størrelsen på værelset, men at der er skabt

ønsker. I nogle tilfælde er det en god ide at indrette et rum til

et univers, som barnet føler sig godt tilpas i.

soveværelse og et til legeværelse.

Delebørn har flere baser, og børnerige familier har som oftest

Man kan gøre meget for at skabe det perfekte værelse til sine

deleværelser. Udfordringen i alle tilfælde er at skabe et lille

børn, men når alt kommer til alt er de vigtigste ingredienser og

sted, som er barnets helt eget – som ikke deles. Det kan fx.

forudsætninger: Kærlighed, tryghed og omsorg.
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MIKS NYT OG GAMMELT

DIY
- DO IT YOURSELF

Det er ikke nødvendigt kun at

Der er mange steder på nettet,

købe nye møbler. Værelserne
kan godt indrettes med fantasi

du kan blive inspireret og få

uden at tømme bankkontoen.

kreative ideer til selv at gå i

Ideerne her er lette at lave.

gang med at ændre møbler og

Miks gerne nye og gamle

tilbehør til børneværelset. Se

møbler, og skab en afslappet

bl.a. hvordan du let kan give nyt

stil, som børnene kan føle sig

liv til en helt almindelig taburet:

tilrette i. Find en gammel kommode (reol, skab, sofabord)

http://www.tinadalboge.dk/

og giv den et helt unikt og

kreative-pafund/diy-sa-let-er-

personligt udtryk.

decoupage

MØBLER MED FLERE
(NYE) FUNKTIONER

Dukkehus af reoler: http://www.

Brug gamle trækasser med

mama.dk/boernefamilie/gallery-

hjul til legetøj, tøj eller bøger.

familie-diy-indretning#slide-1

FOTOS ER VENLIGST UDLÅNT AF: WWW.MAMA.DK I WWW.TINADALBOGE.DK I WWW.RE-DE-SIGN.BLOGSPOT.DK I WWW.BOLIGCIOUS.DK

EKSEMPLER OG IDEER:

En tallerkenrække, kan bruges
til bøger, så de er nemmere at
overskue. En seng kan nemt
forvandles til en hyggelig sofa
ved at lægge et tæppe og en
masse puder på.

ORDEN OG GULVPLADS
Hav fokus på at skabe orden og overblik, så børnene selv kan finde tingene og
selv rydde op igen. Det er en tilfredsstillelse for barnet, at kunne klare sig selv –
og et godt skridt i at blive uafhængig af andres hjælp. Ryd jævnligt i legetøjet, så
det passer til deres alder og til størrelsen på deres rum.Tænk gulvet ind i indretningen, med store puder og et lille tæppe. Børn i næsten alle aldre holder af at
ligge eller sidde på gulvet.
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- Vi håber, de voksne beboere
lytter bedre efter, når budskabet
kommer fra deres egne børn...

AFFALDSAGENTERNE
RYKKER UD I HERLEV
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR

Efter to 5. klassers besøg i Toftegård er det
nemt og ligetil at sortere affaldet rigtigt.
’Genbrug er guld’ siger et gammelt ordsprog. Og
som mange andre gamle ting, så holder det stadig.
- Jo mere vi kan sortere i metal, plast og pap, jo
færre containere skal vi have til dagrenovation – og
de koster penge, siger driftschef for Toftegård Poul
Erik Ottosen.
Nærmere bestemt 4.870 kroner per container
om året, og dem er der 97 af i en stor afdeling som
Toftegård med. Genbrugscontainerne er derimod
gratis for boligafdelingen.
Derfor har 3B’s boligafdeling Toftegård i Herlev
netop haft besøg af et hold børneaffaldsagenter
fra Herlev Byskole. De har lavet slogans og tegnet
plakater til opgange og containere, så beboerne
ikke længere er i tvivl om, hvor metal, plast og pap
skal hen.

Hvad børn siger, er altid det rigtige
Affaldsagenterne er opstået i et samarbejde mellem
3B, Herlev Kommune og Herlev Byskole, hvor 5.D
og 5.L blev udvalgt til den vigtige mission. En del af
børnene i de to klasser bor i netop Toftegård, og det
skulle også gerne fremadrettet hjælpe på affaldssorteringen i boligafdelingen.
- Vi håber, de voksne beboere lytter bedre efter,
når budskabet kommer fra deres egne børn, siger
Poul Erik Ottosen.
5.D og 5.L fra Herlev Byskole modtog et diplom på 2.000
kroner af Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen,
for deres indsats i kampen for bedre affaldssortering i
Toftegård.
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KORT NYT

DU KAN OGSÅ BRUGE HÅNDVÆRKERFRADRAGET
Et flertal i Folketinget har genindført det populære håndværkerfradrag, og hvis du troede, det kun var boligejere, der kunne få glæde af det, så er der godt nyt.
Beboere i almene boliger har også ret til håndværkerfradraget. Husk dog at kontakte dit ejendomskontor
omkring dit projekt, inden du bestiller håndværkere osv.
Du kan få et fradrag på 15.000 kroner per voksen over 18 år i husstanden – bare husk, at det kun er
arbejdsløn, du kan fradrage.
Allerede nu kan du indberette dine udgifter til arbejdsløn på SKATs hjemmeside, så sørger SKAT for, at de
kommer med på årsopgørelsen for 2015. Husk at gemme kvitteringen for det arbejde, du får lavet, som dokumentation.
Scan QR-koden og se de opgaver, du kan bruge håndværkerfradraget til.

3B VIL BYGGE HUSE TIL FLERE GENERATIONER
Unge, familier og seniorer under samme tag. Det lyder som
en boligkonstruktion fra Italien, men nu er 3B gået sammen
med fem andre almene boligorganisationer om at udvikle et
byggekoncept, hvor der er plads til alle tre generationer.
Konceptet har fået navnet ’Generationernes Byhus’, og
inden for de næste fire år, vil parterne gerne bygge 10-15
projekter ud fra konceptet rundt om i Danmark – for 3B’s
vedkommende skal boligerne ligge i Storkøbenhavn.
Grundidéen bygger på huse i seks etager. I stueplan
skal der være fællesarealer med vaskeri, klublokaler og
butikker. Første og anden går til ungdomsboliger, mens
de næste to etager skal indrettes til familieboliger. Øverst
oppe får seniorerne hjemme i et bofællesskab.
Det hele sluttes af med en såkaldt ’naboskabszone’, der kan
indrettes med tagterrasse, små
byhaver eller noget helt tredje.
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VELKOMMEN
TIL VORES
NYE BEBOERE
I MIDGÅRD

I efteråret 2014 startede 3B opførelse
af 20 nye familieboliger på Klakkehøj
i Ballerup. De er klar til indflytning i
december 2015.
Boligerne
Boligerne opføres som to- og treetagers
rækkehuse med to forskellige boligtyper på henholdsvis ca. 64m² (2 rum)
og 115m² (3-4 rum). Boligerne opføres
efter lavenergiklasse 2020.
Området
Klakkehøj ligger i bykvarteret Østerhøj
mellem Klakkebjerg og Stenhusstræde i
det nordlige Ballerup. Området støder op til Østerhøj Naturpark, et stort
landskabsstrøg, der er en del af Hjortespringkilen. Der er skole og institutioner
tæt på området og kun 2 kilometer til
S-togsstation.
Kontakt
Vil du vide mere og/eller skrives op på
ventelisten til en bolig i Midgård, så gå
ind på www.3b.dk.

