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- Man giver
noget mere
end bare det,
der står i
lejekontrakten

NEMT !
T
E
D
GØR
IG SELV

OR D
KERT F
f at
OG SIK
træt a
å
s
g
o
ang e
Er d u
t for m
l
a
å
ID
p
huske
ér Nem
v
i
t
k
a
ger,
rd? Så
lysnin
kod e o
p
o
o
t
ko n
t på
und er
r log g e
a
h
u
d
når
3b.dk.
å
p
’
B
’Mit 3
NEMT!
DE T ER

NÅR KLIMATILPASNING

OG BYFORNYELSE
GÅR HÅND I HÅND

KONTANTHJÆLPSLOFTET – HVAD NU?

FESTER OG JUBILÆER

I AFDELINGERNE

10

Når klimatilpasning
og byfornyelse går
hånd i hånd

20

6

 an giver noget mere
M
end bare det, der står i
lejekontrakten

12

	Engagement skabes ikke på
grund af stort aktieudbytte

Beboere og integration
på Folkemødet

15

Fester og jubilæer
i afdelingerne

Indhold
4 Sammen skaber vi fremtidens 3B

22

Kontanthjælpsloftet – hvad nu?

6	
Man giver noget mere end bare det,
der står i lejekontrakten

23

3B værner om trygheden i boligområderne

10	
Når klimatilpasning og byfornyelse går hånd i hånd
12	
Engagement skabes ikke på
grund af stort aktieudbytte
15	
Fester og jubilæer i afdelingerne
		
19	
3B skal bygge Robuste Skæve Boliger på Amager
		
20 Beboere og integration på Folkemødet

24 Altan-tour i 3B
26

Forlænget støtte til boligsociale indsatser

28

3B indleder sag mod rådgiver

30

Kort nyt

31

Gode råd fra os til dig

Forsiden
Thomas Hye-Knudsen - beboer i 3B og stifter af OMBOLD I Foto: Jesper Blæsild

NA-

BO-

DIALOG

LITET
INITIATIVRIG

DEMOKRATI

KLARE RAMMER

RESPEKT

KVA-

DEMOKRATI

MOD PÅ NYT

SKAB

INI-

KLARE

TIA-

RAMMER
INITIATIVRIG

TIV-

RIG

NABOSKAB

KLARE
KVALITET
RAMMER RESPEKT DIALOG
DIALOG MOD PÅ NYT

NYE SAMARBEJDSFORMER DEMOKRATI

NÆRVÆRENDE
NYSKABENDE LOG

ORDENTLIGE
KVALITET NABOSKAB

Ansvarshavende redaktør
Morten Boje, adm. direktør

DIA-

NYTNYE SAMARBEJDSFORMER
DIALOG
RESPEKT

DEMOKRATI
KLARE
RAMMER
DEMOKVALITET

NABOSKAB

KVALITET

KRATI

INI-

TIA-

TIVRIG
RESPEKT
DEMOKRATI

RESPEKT

RESPEKT

DEMOKRATI

RAMMER

MOD PÅ

INITIATIVRIG

BEJDSFORMER
KVALITET
INITIATIVRIG

KLARE

KVALITET

NABOSKAB

NYE

SAM-

AR-

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Kære beboer
I sidste nummer introducerede jeg 3B - Sammen mod 2020. Siden da er vi
nået et skridt videre, og det er med stor glæde, jeg nu inviterer dig og alle
andre beboere til at være med til at forme fremtidens 3B.
Sagen er, at det er dig, der bor i en af 3B's boligafdelinger, som ved, hvor
skoen trykker. Måske har du også en mening om, hvordan vi løser udfordringerne?
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Det er baggrunden for, at vi i organisationsbestyrelsen har besluttet at
invitere indenfor i opgavegrupper til at finde løsninger på de store udfordringer, vi står overfor.
Kontanthjælpsloftet har ramt en del af vores beboere. Vi må og skal holde
huslejen i ro. Men hvad skal 3B fremover levere - og hvad skal du som
beboer selv klare? Det er præcis, hvad en af opgavegrupperne skal se på.
På næste side kan du se, hvad du kan melde dig til - og hvordan.
Jeg er oprigtig stolt over det mangfoldige 3B, jeg som formand står i spidsen for. En mangfoldighed, som 3B's beboerblad også afspejler:
Fester - socialøkonomiske virksomheder - boligsociale indsatser - sociale
entreprenører - klimaprojekter - robuste skæve boliger - altaner i alle
former.
Med de ord ønsker jeg dig og dine en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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”Dialog og sparring. Det
er nøglen til at løse de
udfordringer, vi står over
for. Kun når vi tager udgangspunkt i dagligdagen
i boligafdelingen, kan vi
skabe gode og holdbare
lokale løsninger. Jeg håber
derfor, du har lyst til at
komme med dit bidrag i en
af opgavegrupperne.”
Steffen Morild

SAMMEN SKABER
VI FREMTIDENS 3B
3B står over for store vigtige politiske beslutninger, som får stor betydning for
den enkelte beboer. Nu opfordrer organisationsbestyrelsen både beboere og
afdelingsbestyrelser til at være en aktiv del af løsningen i opgavegrupper.
AF ANETTE HERTZ I FOTO: JESPER BLÆSILD I ILLUSTRATION: BIGGER PICTURE

3B - Sammen mod 2020 blev vedtaget

midlertidige politiske udvalg, som

på 3B’s repræsentantskabsmøde i maj.

mødes 3-5 gange i løbet af det næste

Visionen er: Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber.
Nøgleordet er ”sammen”. Fremtidens

halve år.
Resultatet af gruppernes arbejde
er forslag til politiske løsninger, som

3B-løsning kan nemlig kun skabes i

organisationsbestyrelsen så formelt

et tæt og godt samarbejde. Derfor har

behandler.

organisationsbestyrelsen besluttet at

Alle kan være med. Det kræver blot,

nedsætte opgavegrupper med både

at du har lyst til at sætte dit præg på

beboere, afdelingsbestyrelser og repræ-

netop den opgave.
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DE SEKS OPGAVEGRUPPER,
DER GÅR I GANG NU:
– A nalyse af ønsker og behov samt
fremtidens ydelser fra 3B
– Øget brug af beboerlokaler
– Digitalisering og it
– Styring af renoveringssager
– Roller, respekt og tillid
– Bygningseftersyn og henlæggelser

sentanter fra organisationsbestyrelsen.
Opgavegrupperne er hurtigtarbejdende,

LÆS MERE OM OPGAVEGRUPPERNE OG MELD DIG TIL PÅ 3B’S HJEMMESIDE WWW.3B.DK.

3B’S ORGANISATIONSBESTYRELSE (FRA NEDERSTE HØJRE HJØRNE)
Ulrik Falk-Sørensen (Kløvermarken)
Dijana Dix Omerbasic (Dortheavej)
Iris Gausbo, Næstformand (Hjortegården)
Flemming Løvenhardt (Remisevænget Nord)
Henrik Thorenfeldt (Måløv Park)
Martin Baden (Toftegård)
Svend Dupont Larsen (Søbyvej)

Steffen Morild, Formand (Australiensvej) Jens
Wenzel Andreasen (Måløv Park)
Hans Jørgen Larsen (Hedelyngen)
Steen Egeberg (Prangerhuset)
Dorthe Pelle Nielsen, medarbejderrepræsentant
Paul Larsen, medarbejderrepræsentant
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- Man giver
noget mere
end bare det,
der står i
lejekontrakten

OMBOLD er en Nonprofit
organisation, der siden
2003 har udviklet et fodboldkoncept, der specifikt
er målrettet samfundsgrupper, der ikke naturligt opsøger almindelige
idrætsforeninger. OMBOLD
har vist, at det er muligt at
tiltrække socialt udsatte og
motivere til engagement og
deltagelse i fysisk aktivitet – båret af ønsket om et
positivt socialt fællesskab.
Det hele sker under mottoet: Fodbold, Fællesskab,
Forandring.

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JESPER BLÆSILD

Ting tager tid. Gode ting tager længere tid, mener Thomas HyeKnudsen om at få beboere engageret i 3B’s nye strategi. Han bor i
3B, er social entreprenør og blandt andet stifter af OMBOLD.

U

middelbart kan det lyde mærke-

ger finder vi Thomas Hye-Knudsen.

misbrugere, hjemløse eller noget tredje.

ligt at gå på jagt efter succesen

Han bor i 3B’s boligafdeling Guldbergs-

Der er sket nogle ting i deres liv, som gør,

for 3B’s nye strategi på Kofoeds

gade på Nørrebro, men han er også

at de på et tidspunkt er havnet i den her

Skole. Skolen, der hjælper

idémanden bag OMBOLD - gadefod-

situation. Jeg ved godt, at det er et aktivt

bold for hjemløse og udsatte.

valg at stikke sig i armen eller bruge sine

arbejdsledige og socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv.

- ’Ombold’ er et begreb fra bordten-

penge på sprut og stoffer frem for at be-

Alligevel er det her, vi ringer på

nis, hvor man får en ny chance, hvis

tale sin husleje, men der er et eller andet,

døren i stedet for at ringe til diverse

der er en udefrakommende ting, der

der har kickstartet det, siger Thomas.

konsulentfirmaer eller virksomhedsgu-

gør, at bolden og dermed kampen får

ruer.

et andet forløb. Socialt udsatte men-

mas var redaktør på avisen Hus Forbi.

nesker har jo ikke valgt at blive hverken

Han blev spurgt, om han kunne samle et

For her på Nyrnberggade 1 på Ama-

OMBOLD begyndte i 2003, hvor Tho-

3B støtter selvfølgelig OMBOLD og stiller
trofast op med et hold
til OMBOLDs årlige
SponsorCup, der er en
fundraisingturnering på
Rådhuspladsen.
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landshold i gadefodbold for hjemløse,
der ville spille til VM.

- Nogle er gode til at tænke, nogle er

de kan se sig selv og deres mulige rolle

gode til noget praktisk, nogle er gode til

i visionen, så er der også gode mulighe-

at råbe op – og andre til at få bolden i

der for, at de vil være aktive i processen,

fungerede som udtagelse til VM, men

mål. Det dur ikke at stå som en pædagog

siger Thomas, og straks vælter det ud

efter at have set interessen med 23 hold

eller konsulent og være ekspert for flok-

med forslag:

ved danmarksmesterskaberne, stod det

ken. I stedet skal der lægges vægt på, at

klart, at kampen om at blive verdens

der er brug for, at hver enkelt kan se sig

riment med et år uden vicevært (varme-

bedste ikke skulle blive endestationen –

selv i projektet. Det er samtidigt vigtigt

mester, red.) og uden krav om at bruge

og dermed var OMBOLD født.

at vise, at der er brug for de forskellige

bestemte leverandører til bestemte ting.

kompetencer og roller – ligesom på et

Så kunne man se, hvad man sparede

fodboldhold, siger Thomas.

på et år, og så bruge pengene på det

Thomas lavede et DM, der samtidig

- Vi fandt jo ud af, at nogle var stjernegode til det her fodbold, og nogle havde
aldrig prøvet at spille men var bare ivrige

- Det kunne være et interessant ekspe-

Det er nok de færreste, der synes,

der fede, vi gerne vil have i gården, eller

for at være med i fodboldfællesskabet.

ordet ’strategi’ lyder ophidsende, men

måske sætte huslejen ned. Så kan man

Og der var også brug for deres talenter.

stifteren af OMBOLD mener ikke, det

se et formål og opleve, at det har en be-

De var måske gode til at huske, hvornår

er umuligt at få beboerne med på idéen

tydning, og så kan man få folk til meget,

holdet skulle spille, at fylde vandfla-

om, at de skal være med til at udfolde

tror jeg.

skerne, heppe eller male et slogan på et

strategien.

banner, siger Thomas.

Men det kan også være, man er klar

- Der vil være mange måder at skabe

over, hvor mange i ens ejendom, der er

opmærksomhed og involvering i den her

arbejdsløse eller savner indhold i hver-

Alle skal kunne se sig selv i projektet

vision. Men det vil afhænge af, hvad det

dagen, og så sige ’det kan ikke passe,

Netop behovet og mulighederne i

er for en afdeling eller bydel, og hvad det

at Benny ikke har noget arbejde’. Måske

de mange nødvendige roller er en af

er for nogle udfordringer, stedet har. Og

har andre beboere et netværk, der kan

grundene til den store opbakning til og

om man kan få afdeling og beboere til at

hjælpe, eller også kan han være med

enorme engagement i OMBOLD blandt

tro på, at det ikke bare er en værdipolitisk

til at løse nogle opgaver i afdelingen og

brugerne. Det er også vigtigt at slå på,

skrivebordsøvelse fra boligforeningen,

føle, at der er brug for ham, og det han

hvis 3B’s nye strategi, 3B - sammen mod

men en vision der umiddelbart kan

kan.

2020, skal blive en succes.

forbedre livskvaliteten for beboerne. Hvis
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Det er nemlig ikke kun ved juletid, at

THOMAS HYE-KNUDSEN
56 år og bor sammen med sin kæreste i 3B’s boligafdeling Guldbergsgade på Nørrebro.
Han er uddannet journalist men har siden 2000 arbejdet inden for det sociale område.
Først på avisen Hus Forbi og siden 2003 på OMBOLD, som han er stifter af.

mennesker har lyst til at hjælpe og køber

- Men man kunne også gå ind til naboen

Og så er vi tilbage ved OMBOLDs

en ekstra Hus Forbi eller tømmer pungen

og spørge, hvad der mon er galt med

succes. For de hjemløse og socialt

for mønter, når Røde Kors banker på

vandhanen. Og så vil naboen gerne svare

udsatte handler gadefodbolden om

døren.

og måske endda have den pakning, der

en simpel ting, og så ser deltagerne

lige skal til for at ordne vandhanen. For

hinanden i øjnene.

- På den måde gør man noget for
hinanden. Man anerkender, at det er en

folk vil rigtig gerne hjælpe. Den helt banale

- Jeg tror rigtig meget på det fysiske

udfordring og vil gerne bruge noget tid

glæde, der er ved at give eller hjælpe, den

møde omkring noget konkret. Jeg har

på at løse det. Folk har ikke meget tid,

er i alle mennesker. Man giver noget mere

været heldig med det, jeg har lavet,

men hvis problemet er alvorligt nok, så

end bare det, der står i lejekontrakten,

fordi det tit har været konkret, at man

tror jeg godt, folk vil hjælpe hinanden,

siger Thomas.

har holdt, hvad man lover, og man

siger Thomas.

Vilje til at hjælpe hinanden
Han er klar over, at der formentlig altid vil
være mennesker, som vil ringe til varme-

Men det er 3B’s opgave at skabe rum til

aflyser aldrig. Sætter man noget i

sådan en hjælper-kultur, hvis det fælles-

gang, så gør man det, og samtidig skal

skab skal opbygges.

man huske, at ting tager tid. Gode ting

- Det gælder om at finde ind til der, hvor

tager længere tid. Det er ikke svært at

det møde mellem mennesker rent faktisk

lave et stort show, det gælder om at

mesteren, hvis vandhanen drypper, og i

kan finde sted. Gøre det mere åbent, legi-

holde fast bagefter, slutter Thomas.

sin gode ret kræve den ordnet.

timt og nemmere at hjælpe hinanden.
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NÅR KLIMATILPASNING
OG BYFORNYELSE
GÅR HÅND I HÅND
For tre år siden tog vi første spadestik til Danmarks største klimatilpasningsprojekt i Kokkedal. Målet er at skabe en by med plads til aktivitet og livsudfoldelse, og hvor det er trygt at færdes for borgerne.
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AF MAJ SØRENSEN, ILLUSTRATION: SCHØNHERR

I

området omkring 3B’s boligafdeling Egedalsvænge

områder er der bedre solforhold end på den tidligere

er der sket en del forandringer. Beboerne har i

placering, hvilket forhåbentlig kan ses på de kommen-

mange år haft 16 nyttehaver, som indtil oktober må-

de års afgrøder. Kokkedal Ungdomsklub råder over

ned i år har ligget ud mod hovedstien, der forbinder

to af nyttehaverne, som er etableret nede ved deres

Holmegårdscentret med skolen, Ådalen og Egedals-

område for at understøtte den gode nabodialog mellem

vænge. Et område, der fremover kommer til at blive

ungdomsklubben og naboerne. Der er således etab-

kaldt Isflagehaven, og som skal skabe et nyt byrum,

leret flere nyttehaver, end der var tidligere, og det er

hvor børn og voksne kan opholde sig. Samtidig skal

rigtig positivt, da der er stor interesse blandt Egedals-

det gøre det muligt at samle regnvand fra blandt an-

vænges beboere til at leje og dyrke en nyttehave.

det Egedalsvænge og Holmegårdscentret, så der ikke
bliver oversvømmelser.

Parkeringspladser afhjælper vandmængder
På parkeringspladserne øst for Egedalsvænge, hvor

Nyttehaver flyttet – og flere er etableret

mange beboere dagligt parkerer, kommer der til at

Nyttehaverne har fået ny placering. 16 nyttehaver er

være fire haver med forskellige temaer. Fælles for dem

flyttet op for enden af Egedalsvænge nr. 1 sammen

alle er, at de bygges op omkring nogle regnvandsbas-

med en nyetableret parkeringsplads, og derudover

siner, der skal beskytte mod oversvømmelse.

er der etableret 10 nye nyttehaver bag ved Kokkedal
Ungdomsklub ud mod åen. I begge de nyetablerede
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De nye nyttehaver er udformet som lagkagestykker i en stor cirkel. Der er plantet bøgehæk omkring dem, og beboerne
har blandt andet flyttet buske og andre
planter, der skal overvintre i haverne.
Arealet i midten af Egedalsvænge bliver
kaldt Grønningen, og der er allerede nu
plantet flotte planter og buske, der skal
danne ramme om et nyt opholdsrum for
beboerne og borgerne i kommunen.

Historien bag
I 2007 og 2010 gik Usserød Å over sine breder og oversvømmede en stor del af parcelhusområdet Gl. Kokkedal. Det faldt
sammen med Fredensborg Kommunes planer om at renovere
byrummene i den centrale del af Kokkedal – og samtidig var der
planer om at renovere 3B’s boligafdeling Egedalsvænge og et
andet stort alment boligområde i kommunen.

De involverede parter har tilsammen rejst 145 mio. kroner til
projektet, der tænker klimatilpasning sammen med udvikling af
byrum og mødesteder.
Frem til 2018 vil mere end 40 mindre projekter omdanne bydelen til glæde for de borgere, der bruger centret, skolen, idrætshallen – og ikke mindst for de mange beboere i Egedalsvænge.
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-Engagement
skabes ikke

på grund af
stort aktieudbytte

3B vil gerne hjælpe socialøkonomisk iværksætteri på vej blandt vores beboere.
Første aktionsværksted med ivrige beboere blev holdt i begyndelsen af oktober.
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR

D

et her er nogle af de modigste men-

sig lidt sparring, opbakning og gode råd til

er med til at modvirke kriminalitet,

nesker, jeg har mødt i lang tid, tæn-

næste skridt.

giver livsværdi for minoritetsgrupper

ker jeg, da jeg endelig finder KBH+

For det er det, dagen handler om – det

og så videre, lyder det fra Anni Ehlers,

og åbner døren til 3B’s aktionsværksted

næste skridt. Hvad enten deltagerne blot har

der er direktør for den socialøkonomi-

for socialøkonomiske iværksættere.

en god idé, eller de allerede har et produkt

ske virksomhed INSP! i Roskilde.

Rummet er fyldt med lydudstyr i hjørnerne, teaterlys i loftet, sorte gardiner ved

klar til at præsentere og sælge til kunder.
- I skal ikke kun sælge på, at den her

Ivrige iværksættere

vinduerne – og så 19 beboere, der alle har

æblemost smager godt, eller denne cykel er

Det er netop det, der adskiller social-

en iværksætterdrøm og godt kan tænke

vedligeholdelsesfri. Fortæl at det her produkt

økonomiske virksomheder fra alle
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HVAD ER EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED?
Forestil dig en virksomhed, der tjener penge
på almindelige markedsvilkår – men bruger
overskuddet til at skabe arbejdspladser for
udsatte eller finde svar på udfordringer som
miljø og sundhed.
Så har du en socialøkonomisk virksomhed.
Kilde: det tidligere Vækstcenter for
Socialøkonomiske Virksomheder.

andre. De gør noget godt for udsatte

- Engagement kommer på baggrund af,

mange tips og tricks med hjem

sociale grupper eller hjælper med udfor-

om det giver mening – ikke på grund af et

som muligt, inden dagen er omme.

dringer i samfundet. Blandt andet ved at

stort aktieudbytte, siger han.

Imens finder jeg frem til tre iværk-

ansætte folk med handicap, hjemløse,
tidligere straffede og så videre.

Derefter fordeler beboere og sparringspartnere sig i grupper, og jeg fornemmer

Det vil investorer og samarbejdspart-

hurtigt, at beboerne ikke har tænkt sig at

nere gerne bakke op om, mener admini-

lade de succesfulde iværksættere dvæle

strerende direktør i Glad Fonden, Mikkel

ved deres egne succeser. Spørgsmålene

Holmbäck.

er mange og konkrete – de vil have så

sætteridéer og taler med beboerne bag.
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CAMILLA LINHARDT RASMUSSEN OG SIMONE HOWE,
CAFE I EGEDALSVÆNGE I KOKKEDAL
- Vi har netop åbnet en cafe, hvor vi har unge ansat, som har
brug for et sted at være og en voksen at tale med. Vi er alle
med til at lave maden, så vi er helt ligestillede, og det kan de
unge mærke.
Vi kom primært i dag for at få hjælp til at søge penge. Vi er
sikre på, at hvis vi får penge til at betale nogle udgifter i en
periode, så kan det blive bæredygtigt efter noget tid. Foreløbigt har der været fint med gæster, og vi har omsat for 3.000
kroner hver eftermiddag, vi har haft åbent.
Efter i dag kan vi bedre se det som en rigtig virksomhed,
og oplæggene har sat mange tanker i gang. Og så har vi fået
svar på, hvordan vi måske kan finansiere den første tid.

CAROLINE VIOLA JENSEN, FORENINGEN
SOLVANG BIGAARD I URBANPLANEN PÅ AMAGER
- Jeg er her for at få indsigt i, hvordan man driver virksomhed, og få inspiration fra andre. Vi har bier og stader, og
senest lavede vi 500 kilo honning, men nu skal vi rigtig få
det til at køre. Vi skal ud og sælge og lave det til en forretning.
I dag har jeg især lært, at vi skal finde frem til en fortælling om Solvang Bigaard og produktet, og jeg har også
lært lidt om at afsætte det. Når jeg mødes med de andre i
foreningen, skal vi kigge på økonomi, lægge fremtidsplaner, sætte nogle mål og skabe os et netværk.

NESAT KARANDJE (STOREBROR), RAMADAN KARANDJE
(LILLEBROR) OG KIM EMIL HANSEN DRØM OM AUTOVÆRKSTED I FOLEHAVEN I VALBY
- Vi vil gerne åbne et autoværksted, hvor unge fra lokalområdet kan komme og hjælpe til, så de ikke render ude
på gaden og laver ballade. Med tiden kan de måske også
komme i praktik og få læreplads. Vi vil gerne give de unge
et springbræt eller noget kampgejst, og det får man ved at
komme ud at arbejde og skabe en værdi. De unge, der har
mødt modgang og modgang, har brug for et sted, hvor de
føler sig velkomne.
Vi kom i dag for at se, om der er nogle muligheder og
ting, som vi ikke selv har tænkt over. Jo mere viden, vi får,
jo bedre kan vi tackle eventuelle problemer i fremtiden. Vi
har allerede lært lidt om økonomi, cvr-nummer, forsikringer – det er stort, at vi ikke er alene, men at 3B gerne vil
hjælpe.
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FESTER

OG

JUBILÆER

I AFDELINGERNE
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Tranehavegård i Sydhavnen lagde
midterrabat til en af årets store
begivenheder – sommerfesten.
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I
FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR

- Hvad står sådan en Ferrari i? Den er
jo ødelagt, som om Kevin Magnussen

EN RIGTIG

SOMMERFEST

har kørt i den. Hvad skal den koste?
- 30 kroner.
- Nej, en 20’er?
- Det er en handel.
Der handles hurtigt på det lille loppemarked i midterrabatten i Tranehavegård, hvor vi er til sommerfest, selvom
kalenderen viser den 2. september.
- Der er kommet flere, end jeg
havde regnet med, og der kommer
nok flere, når folk får fri fra arbejde,
siger Anne-Marie Meilvang, formand i
Tranehavegård.
- Vi har glædet os meget til i dag.
Vi kan jo rigtig godt lide, når der sker
noget, supplerer Anders Frost, der
også sidder i bestyrelsen for boligafdelingen i Sydhavnen.
Efter loppemarked, ballondyr, kagekonkurrence og live jazzmusik endte
dagen med helstegt pattegris for de
mere end 100 beboere, der havde
fundet vej til midterrabatten i Tranehavegård.

Sommerfesten i Tranehavegård er arrangeret af
det kommunale projekt
’Livskvalitet for ældre
i almene boliger’, der
blandt andet arbejder
med ensomhed.

ET BRAG AF EN 60 ÅRS

FØDSELSDAGSFEST
Vestergården II gik all in, da de fejrede deres 60 års jubilæum: Stort party-telt, middag for
beboerne, borgmestertale, formandstale, levende musik - og hyggeligt samvær.
AF ANETTE HERTZ, KOMMUNIKATIONSCHEF

120 beboere, nogle gæster fra 3B og så

stolt over de mange almene boliger i

venteliste til en af jeres boliger, sagde

selve borgmesteren var inviteret til fest,

kommunen.

borgmesteren.

da Vestergården II kunne fejre sit 60 års
jubilæum.
Da formanden for afdelingsbestyrelsen

- En bebyggelse som jeres udtryk-

Formand Susanne Kristensen havde

ker netop det, der er kendetegnet ved

en god forklaring på den lange venteliste.

almene boligafdelinger, nemlig fælles-

- De første beboere flyttede ind i juli

Susanne Kristensen havde budt velkom-

skabet. Det kan vi også se på de mange

1956 - og i 18 boliger er det stadig de

men, gav hun ordet videre til borgmester

ansøgninger, kommunen modtager fra

”oprindelige”, der bor der. Vi har mange

Thomas Gyldal Petersen.

borgere, der gerne vil flytte ind i Vester-

guld- og diamantbryllupper og masser af

gården II. Ja, hvis man kunne fordoble

90-års fødselsdage for tiden.

Borgmesteren er selv vokset op i 3B’s
afdeling Hjortegården i Herlev, og det er

antallet af rækkehuse i Vestergården

ingen hemmelighed, at han er glad for og

II, ville vi helt sikkert stadig have lang

Dagen sluttede med dans og livemusik.
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Remisevænget Øst 1966

TILLYKKE MED DE 50 ÅR

2016

TILLYKKE MED DE 50 ÅR

Remisevænget Øst 1966

Remisevænget Øst 1966

2016

2016

Der er sket meget, siden Urban Hansen i sin
tid fik ideen til Urbanplanen og Remisevænget
Øst. Og mange beboere har boet her i 20, 30,
40 og 50 år. Nogle i samme lejlighed de sidste
50 år. Det er værd at fejre! Og det blev det
den 30. juli.

Flot 50 års

JUBILÆUM
AF ANJA BARFOD THORBEK I FOTO: ANJA BARFOD THORBEK

Desværre havde regnen besluttet sig for at give den
gas hele dagen, så boder og hoppeborg kom ikke op
at stå som planlagt. Til gengæld tog solen over tidligt
på aftenen og skabte de bedste rammer for en flot
50 års jubilæumsfest med grill, buffet, telt og musik.
Og arbejdet, som nuværende og tidligere medlemmer af afdelingsbestyrelsen havde lagt i arrangementet, kom til sin ret. Blandt andet havde de sørget
for, at maden skulle være for alle, af god kvalitet og
til rimelige priser.
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– Urbanplanen er blevet
kaldt en ghetto, det mener
jeg bestemt ikke at det er.
Jeg bor i en rigtig god opgang og har verdens bedste
nabo – vi hjælper hinanden
- vi er så ens – selvom hun
kun er 62...
– Før boede vi på Østerbro,
og børnene ville egentlig
ikke flytte herud. Men det
ændrede sig - de fik meget
hurtigt nye venner. Det er
i det hele taget et meget
børnevenligt område - her er
ingen trafik og "Bonderen"
og "Byggeren" midt i det
hele - og tæt på skole og
institutioner.

GRETHE, HAR BOET 50 ÅR I REMISEVÆNGET ØST

SAHILA MED SIN MOR OG NOGLE AF SINE BØRN

– Vi har ikke lyst til at flytte,
og vi har sagt til os selv, at
vi skal bæres væk herfra
– vi har boet i den samme
lejlighed i 50 år – og har
været meget glade for at
bo her.
– Jeg bliver glad, når min
datter siger, at hun er glad
for at være vokset op i
den mangfoldighed, der er
herude, og at det har givet
hende en større indsigt i
verden. Og selvfølgelig er
alt ikke lyserødt, men jeg
kan blive vred, når jeg hører,
at det her skulle være en
ghetto...
–Vi har boet her knapt 10 år.
Vi kom fra 64m², og har nu
119m², og min svigerfamilie
bor her også, så det var dejligt at flytte hertil. Nu glæder
vi os til alt det nye, der sker
herude – det gamle center
var meget nedslidt til sidst.
– Jeg har boet her i 20 år
og er lige flyttet for et par
måneder siden, fordi jeg
ikke kunne få en større
lejlighed herude, og det er
lidt trist, for jeg var rigtig
glad for at bo her – mine
børn kommer her stadig tit.

ANNETTE OG MOGENS HAR BOET I
SAMME LEJLIGHED I 50 ÅR.

JETTE, AFDELINGSFORMAND HAR BOET I REMISEVÆNGET ØST I MERE END 30 ÅR. PÅ BILLEDET ER
UDOVER JETTE, HENDES SØN OG SVIGERDATTER

BILAL, TIDLIGERE MEDLEM
AF ORGANISATIONSBESTYRELSEN I 3B.

AHMED, MEDLEM
AF AFDELINGSBESTYRELSEN

| LETH & GORI
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SKÆV E BOLIG
ER | DISPO
SITIO

NSFO RSLAG

| 18-03 -2015

Københavns Kommune har givet 3B grønt lys til de første
skæve boliger, der skal bygges efter et nyt byggekoncept.

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I ILLUSTRATION: LETH & GORI

3B

’s første Robuste Skæve

er billige, de er ikke for store og

Boliger til hovedstadens

derfor nemme at holde, og så

hjemløse får adresse på

bliver der med en social vice-

Kongelundsvej 242 på Amager. Det har

vært taget hånd om beboerne.

Københavns Kommune besluttet.

Det er tre vigtige faktorer, som

- Det er en rigtig god dag. Vi kan sim-

BOLIGER
UDVIKLET I ET SAMAR
BEJDE MELLEM KØBEN
DESIGN ARKITEKTER
HAVNS KOMMUNE,
LETH & GORI OG BOLIGF
ORENINGEN 3B, 2016

alle er med i det nye byggeri,

pelthen ikke vende det blinde øje til de

og derfor tror jeg, at boligerne

mange hjemløse. Som almen boligfor-

bliver en succes, siger Ninna

ening løfter vi en samfundsopgave, der

Thomsen, sundheds- og om-

blandt andet går ud på at tilbyde et hjem

sorgsborgmester i Køben-

til alle. Også til dem, der ikke hører til i

havns Kommune.
FLEKSIBLE og

de sociale grupper, som langt størstede-

R
OBUSTE
[SKÆVE]

LET SK ALERBARE

3B skal i alt bygge 22

len af vores beboere gør, siger Steffen

Robuste Skæve Boliger, men kun de

i byen er stort. Men

Morild, formand for Boligforeningen 3B.

12 af dem skal ligge på Kongelundsvej.

det er vigtigt, at huslejen ikke bliver for

På rådhuset er der også glæde, for

De resterende 10 arbejder Københavns

høj, at lejlighederne ikke bliver for store,

Kommune på at finde en grund til.

og at de bliver placeret rigtigt. Den slags

problemet med hjemløse er stort.
- Jeg er rigtig glad for, at vi nu får
nogle boliger i København, som gør det
lettere for tidligere hjemløse at vænne
sig til livet i egen bolig. De nye boliger

Står det til Ninna Thomsen, kommer
der flere i fremtiden.

boliger skal vi have flere af, siger sundheds- og omsorgsborgmesteren.

- Cirka en fjerdedel af alle hjemløse
i Danmark er i København, så behovet
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Beboere og integration
på Folkemødet
3B fik nye idéer og ikke mindst samarbejdsparter med hjem fra det årlige kæmpemøde på Bornholm.
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: 3B ARKIV

D

er var højt humør, og solen kiggede

Temaet var integration – og nye måder at føre den ud i

endda frem, da beboerdemokraterne i 3B

livet på. Og det var langt fra de sædvanlige samarbejds-

indtog det årlige Folkemøde på Born-

parter, der indtog teltet sammen med 3B. Blandt andet

holm på mødets tredje dag – lørdag. Med flere

nødhjælpsorganisationer, IBM, Novo Nordisk, ISS, Assens

hundrede arrangementer var der nok at vælge

Kommune og forskere sad pludselig side om side med

imellem, og snakken gik lystigt.

3B. Integrationsminister Inger Støjberg og socialminister

Det var 3B, der havde inviteret beboerdemokraterne med til solskinsøens demokratifestival,
og selvom bussen havde forladt København

Karen Ellemann lagde også vejen forbi teltet til en debat om
integration.
- Vi synes særligt, det var interessant, at en stor del af

umenneskeligt tidligt, manglede der ikke energi

parterne blev bragt sammen uden at kende hinanden på

til at udforske de mange debatter og møder i

forhånd. Det gjorde, at vi alle var med til at definere, hvad

den lille by Allinge på den nordlige del af øen.

det var for nogle udfordringer, vi skulle arbejde med, og at vi
derudover kom til at samarbejde med nogen, som vi normalt

Vi skal lave løsningerne sammen

ikke selv ville have opsøgt. Det gav nogle helt nye og spæn-

Det var ikke blot afdelingsbestyrelserne, der

dende perspektiver, siger Steffen Morild, formand for 3B.

var taget afsted til solskinsøen. 3B var i år med
i Samskabelsesarenaen, som parterne havde

3B planlægger at sende endnu en bus med beboerdemokrater afsted igen næste år til Folkemødet 2017.

døbt deres telt.

HANDLINGSDEMOKRATI OG JOBS
Resultaterne under Folkemødet blev i første omgang et konkret
forslag til, hvordan vi kan arbejde med integration i 3B:
 andlingsdemokrati i udsatte boligområder – Idéen handler om at udvide demokratiet ved at arbejde med
H
nogle andre måder at deltage og være aktiv på, hvor man mødes i netværk og drøfter, hvad man er glad
for og mindre glad for i sit boligområde. Derefter skal 3B finde ud af, hvad man kan handle på nu og her,
og hvem der kan bidrage. Samtidig er tanken at uddanne ambassadører med minoritetsbaggrund, der kan
fortælle om alle de muligheder, der er for at præge ens eget boligområde.
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KONTANTHJÆLPSLOFTET
– HVAD NU?

Det omtalte og udskældte loft over den kontanthjælp, som danske borgere kan få, har gjort sit indtog, og Boligforeningen 3B frygter, at vores
beboere også er blandt de ramte.

KONTAKT 3B, HVIS DU KOMMER BAGUD MED HUSLEJEN
Det har store personlige omkostninger, når man ikke kan
betale sin husleje og risikerer
at blive sat på gaden.
Det har også økonomiske
konsekvenser for 3B, og tabet
betales i sidste ende af de
andre beboere.
Derfor er det vigtigt, at du
kontakter Boligforeningen 3B’s
huslejeafdeling hurtigst muligt
på 70 20 76 00, hvis du kommer
bagud med huslejen.

AF ANJA BARFOD THORBEK OG JAKOB ØSTERGAARD NØHR

I

3B mærker vi allerede regeringens loft over

maven af at tænke på det scena-

kontanthjælp, der trådte i kraft 1. oktober.

rie. Forældres største ansvar er at

Vores kundeserviceafdeling sendte flere

passe på deres børn, men det gør

rykkere ud i oktober end samme måned sidste

regeringen nu markant sværere,

år.

siger Steffen Morild.

- Det er et rigtig skidt tegn, og jeg frygter, at
det værste kommer lige om lidt – at familier

København skal være for alle

med børn står på gaden uden tag over hove-

Det nemme svar til de mange, der

det. Jeg kan ikke forestille mig noget værre

påvirkes af kontanthjælpsloftet og

for børn, der helt uskyldigt kan blive taget som

har svært ved at betale huslejen,

gidsler af regeringen i den her situation, siger

er, at de skal finde et billigere

Steffen Morild, formand for 3B.

sted at bo. Og København er som
bekendt ikke det billigste sted at

Enlige forældre kan få det hårdt

bo i Danmark. Men at tvinge vores

En rundspørge af DR Nyheder blandt flere

beboere på den måde til at flytte

af landets største boligorganisationer – deri-

langt væk fra familie, netværk og

blandt 3B - viste, at 13 procent flere beboere

venner, er ikke rimeligt, mener

end normalt ikke havde betalt deres husleje 1.

3B’s formand.

oktober.
- Vi havde ventet en effekt af kontant-

- Vores hovedstad skal være for
alle. Jeg synes, vi som land kan

hjælpsloftet, men det er bekymrende, at vi ser

være stolte af den mangfoldighed,

en så stor stigning allerede nu, sagde Bent

København byder på. Det er en

Madsen, administrerende direktør i BL, til DR

kvalitet i sig selv, men jeg frygter,

Nyheder i oktober.

at byen er ved at udvikle sig til

BL er de almene boligorganisationers interesseorganisation, og den vurderer, at loftet

en rigmandsghetto, siger Steffen
Morild.

over kontanthjælp især vil påvirke enlige for-

Han håber ikke desto mindre,

sørgere. BL regner med, at i alt 13.000 enlige

det kan blive knapt så dyrt at købe

forsørgere ikke vil have råd til at blive boende

byggegrunde til almene boliger i

i deres bolig.

fremtiden, så huslejen på billige

- Det er helt forfærdeligt, og jeg får ondt i
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boliger reelt set også bliver billig.

HAR DU BRUG FOR
GÆLDSRÅDGIVNING?
Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning tilbyder gratis og uvildig
gældsrådgivning til mennesker
med lav indkomst, en stor gæld
eller et lavt rådighedsbeløb.160
frivillige rådgivere hjælper med
spørgsmål inden for økonomi og
gæld.
Telefonrådgivning
Få svar på dine spørgsmål herog-nu på telefon 25 56 00 33
Åbningstider:
Tirsdag og torsdag mellem 14-16
og onsdag 14-18.

DET VAR IKKE DIN HUSLEJE,
DER STEG 1. OKTOBER
Mange af 3B’s beboere får modregnet boligstøtten i huslejeopkrævningen. Er du en af dem – og
blev du ramt af kontanthjælpsloftet – kunne det se ud, som om
din husleje steg. Men det er altså
støtten, der blev mindre.
Det betød, at de beboere, der nåede kontanthjælpsloftet, risikerede
at få en højere huslejeopkrævning
fra den 1. oktober 2016. Hvis man
som beboer ikke var opmærksom
på dette, kunne det se ud som om,
at huslejen steg.

trygheden
3B VÆRNER OM

I BOLIGOMRÅDERNE

Det kræver tryghed at danne levende og mangfoldige fællesskaber, som
er visionen i 3B’s nye strategi. - Derfor er der nogle helt bestemte ting,
som vi ikke vil tolerere i vores boligområder, siger Steffen Morild.
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR

E

t boligområde kan sammenlignes med

hvis han/hun, en anden beboer i boligen eller en

et minisamfund, hvor der bor mange

gæst bliver dømt for sådan en adfærd.

forskellige mennesker tæt på hinanden
og er fælles om mange ting – ligesom

de er afhængige af hinanden.

- Vi sætter simpelthen hensynet til fællesskabet
højere end hensynet til den enkelte uromager og
hans eller hendes husstand, siger Steffen Morild.

- I sådan et minisamfund skal alle vise hensyn

til hinanden, passe på de fælles ting og overholde
husorden og regler om god skik og orden, siger
Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B.
Det lyder måske indlysende, men ikke alle er
måske klar over, at hver enkelt lejer har ansvaret
for, at hele husstanden, logerende og gæster
også overholder de regler.
- Det handler om, at vores boligområder er
trygge at bo og færdes i. Vi vil ikke tolerere
adfærd, der skaber utryghed for vores beboere,
deres gæster eller medarbejdere i vores boligområder, siger Steffen Morild.
Derfor kan 3B opsige lejemålet med en lejer,

EKSEMPLER PÅ ADFÆRD, SOM 3B
IKKE TOLERERER OG KAN RESULTERE I OPSIGELSE AF LEJEMÅLET,
ER BLANDT ANDET:
Indbrud, røveri, trusler, truende
adfærd, vold, brandstiftelse eller
tilsvarende typer af uhensigtsmæssig
adfærd.
Salg af euforiserende stoffer.
Overtrædelse af våbenloven.

'3B VÆRNER OM TRYGHEDEN I BOLIGOMRÅDERNE'
bliver delt ud til alle beboere med dette beboerblad.
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Herlevgårdsvej

ALTAN-TOUR I 3B
Stubmøllevej

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR OG 3B-ARKIV
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Damagervej

Prangerhuset

3B’s boligafdelinger bliver løbende renoveret, og ofte er nye altaner en del af
håndværkernes arbejde. Vi har taget en
tur rundt i 3B for at se på altaner.

DECEMBER 2016 | 3B’S BEBOERBLAD | 25

FORLÆNGET STØTTE TIL
BOLIGSOCIALE INDSATSER
AF MAJ SØRENSEN I ILLUSTRATION/GRAFIK: ANJA BARFOD THORBEK
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MATERIALE TIL AFDELINGSMØDER I SYDHAVNEN
AUGUST
DAMAGERVEJ / STUBMØLLEVEJ DEN 31.
VED ROSENHAVEN DEN 8. SEPTEMBER
HAMMELSTRUPHUS DEN 13. SEPTEMBER
HÄNDELSVEJ / GRØNRISVEJ DEN 15. SEPTEMBER

DGI. DET GIVER MIG MOTIVATION,
AT JEG KAN SE, AT JEG HJÆLPER
ANDRE.
– Abdelmajid, fodboldtræner,
bor i Kokkedal.
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B

ørnebestyrelse, lektiecafé,

hvilket Egedalsvænge i Kokkedal allerede

● Adgang til åbne fællesskaber og netværk

mentornetværk, lommepen-

har gjort.

● Brobygning, der understøtter dialog og sam-

gejob-ordning, danskunder-

De fire helhedsplaner har hjemme i hen-

arbejde på tværs

visning, familierådgivning, hjælp

holdsvis Høje Gladsaxe, Valby, Kokkedal

til håndtering af nabokonflikter og

- dem administrerer 3B selv - og Sydhav-

De fire nye helhedsplaner tager afsæt i de

meget mere. Der har været mange

nen, som vores samarbejdspartner KAB

boligsociale områder, der er særligt fokus på

aktiviteter på tegnebrættet hos 3B’s

administrerer.

netop nu og de næste fire år – samtidig med, at

afdeling for sociale indsatser, som
det seneste halve år har knoklet

Alle fire indsatser udløber med udgangen

der selvfølgelig bliver bygget videre på mange

af 2016.

af de aktiviteter, der har virket indtil nu.

Hvad er det fede ved helhedsplaner?

Fælles fokus – individuelle aktiviteter

hårdt for at få forlænget fire af de boligsociale indsatser, 3B er en del af.

Evalueringen af de nuværende helheds-

Mangfoldigheden er stor i 3B’s boligafdelinger

lange arbejdsdage – men arbejdet

planers indflydelse har blandt andet vist, at

– og det betyder, at behovet for aktiviteter og

har heldigvis båret frugt.

særligt fem indsatsområder er specielt vær-

indsatser er meget forskellige. Nogle har brug

difulde, når det kommer til at gøre en forskel

for hjælp til at få overblik over deres økonomi,

alle fire boligsociale helhedsplaner

for de mennesker, der bor i boligområderne:

mens andre har brug for nogle fritidsaktiviteter,

til godkendelse her i december og

●H
 jælp til at få øje på og udfolde sine

Det har krævet blod, sved, tårer og

Landsbyggefonden har indstillet

støtter dermed fortsat projekterne
økonomisk, hvilket er helt afgørende
for at kunne lykkes. Næste punkt
er at få dem godkendt på afdelingsmøder i de enkelte boligafdelinger,
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talenter
●S
 tøtte i at forfølge sine drømme og realisere ideer
● Aktiviteter, der udvikler og rykker den
enkelte og fællesskabet

- SURF ER FANTASTISK TIL AT FÅ FOLK TIL AT
SNAKKE MED HINANDEN, OG DE ÅBNER MULIGHEDEN FOR AT SKABE MERE NABOSKAB.
– Frans, aktiv frivillig, bor i Valbyejendomme.
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70

VENTILATION I DET NYRENOVEREDE EGEDALSVÆNGE:

3B INDLEDER SAG

MOD RÅDGIVER
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Delrapport fra Teknologisk Institut viser nu, at de tidligere affaldsskakte i Egedalsvænge ikke blev rengjort godt nok, før de
blev brugt til frisk luft i ventilationen. Boligforeningen 3B indleder
derfor sag mod rådgiver.
AF ANETTE HERTZ I FOTO: JESPER BLÆSILD

B

eboerne i Egedalsvænge

Sagen kort

i boligerne forseglet hos de beboere,

var til info-møde om

Det hele startede med, at beboerne

der ønskede det. Nu bliver alle kana-

ventilationen tirsdag den

klagede over lugtgener og proble-

ler forseglet.

22. november 2016. Her

mer med astma, da renoveringen af

fortalte den administrerende direktør

Egedalsvænge var gennemført. En

3B tilbyder anden bolig

for 3B, Morten Boje, at de tidligere

renovering, der også omfattede den

Boligforeningen har tilbudt anden

affaldsskakte ikke er blevet gjort

ventilation, som er nødvendig, når

bolig i 3B til dem, hvor lægerne har

tilstrækkeligt rene, før de blev brugt

boligerne får nye, tætte facader.

vurderet, at de har problemer på

til det nye ventilationsanlæg. Det

Sidste år samlede beboerne un-

grund af indeklimaet. Der er i skriven-

viser en delrapport fra det uvildige

derskrifter og forlangte, at anlægget

de stund i alt otte, der har fået - eller

Teknologisk Institut.

blev undersøgt. Et beboerudvalg

er ved at få - tilbudt anden bolig.

blev nedsat til at se på, hvilke under-

Teknologisk Institut fortsætter

søgelser der skulle udføres. Ingen af

deres undersøgelser af ventilations-

vores rådgiver til ansvar for, at

de første undersøgelser gav dog et

anlægget og indeklimaet i boligerne.

ventilationsanlægget er snavset.

klart svar på, hvad der var galt, men

De forventes færdige i løbet af januar

Vi er en almen boligforening, hvis

i juli viste nye undersøgelser, at der

2017.

vigtigste opgave er at sikre gode og

var ”snavs” i ventilationsskaktene.

sunde boliger til vores beboere. Vi er

Derfor lukkede 3B straks for ind-

afhængige af dygtige rådgivere, og

blæsningen i hele Egedalsvænge.

her må vi konstatere: De har svigtet

Herefter har Teknologisk Institut

- Vi har nu taget skridt til at drage

- Vi skal have vendt alle sten i
denne sag, så vi er sikre på, at vores
beboere kan være trygge ved deres

os – og dermed vores beboere,

været i gang med at undersøge

boliger. Vi skal have løst problemerne

konstaterer administrerende direktør

skakte og indeklima. Det er delre-

én gang for alle. Vi skal have gjort

i 3B Morten Boje.

sultatet af den undersøgelse, 3B har

de skakte rene. Om de skal fores,

fået. Og det er på baggrund af den,

om der skal lægges rør - eller hvad

3B indleder en sag mod rådgiver.

løsningen er, ved vi ikke nu, men vi

- Rådgiver har ikke formået at
dokumentere, at det er en forsvarlig

Indblæsningen blev lukket den

løsning, der er valgt - og nu taler

5. juli. I starten af september blev

fakta for sig selv: De skakte er ikke

indblæsningen fra ventilationen inde

gør det, der er nødvendigt, slutter
administrerende direktør Morten Boje.

rene. Det skal de stå til ansvar for,
understreger Morten Boje.
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KORT NYT
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR

ER DU BEKYMRET

FOR EN UNG?

- KØBENHAVN SKAL IKKE KUN
VÆRE FOR DE RIGES BØRN

Der er intet farligt i at stille spørgsmål til det etablerede sam-

3B bygger 270 ungdomsboliger på Ama-

fund eller engagere sig politisk. Men for enkelte kan det føre

ger, så unge og studerende kan få en

til radikalisering og omgang med ekstremistiske grupper.

billig bolig – de 170 af dem blot 700 meter

Derfor er der åbnet en landsdækkende hotline, der kan råd-

fra KUA og IT-Universitetet.
- Det er meget tæt på Københavns centrum, og jeg er stolt over, at alle de unge,
der ikke har et par velhavende forældre
til at forære dem en lejlighed, kan bo hos
os i fremtiden. Det kan forhåbentlig være
med til at modarbejde den rigmandsghetto, som jeg frygter, København er på vej
til at udvikle sig til, siger Steffen Morild,
formand for Boligforeningen 3B.

give forældre, søskende og venner, hvis de er bekymrede for,
at en ung er i risiko for radikalisering.
Hotlinen er åben alle ugens dage fra
klokken 8 til 22 på nummeret 41 74 90 90.
Her er nogle af de tegn, du kan være opmærksom på, hvis du
er bekymret for en ung:
– den unge ændrer udseende, tøjstil, adfærd, holdninger og

3B forventer, at de 270 ungdomsboliger

fritidsaktiviteter
– den unge viser sympati for eller bliver en del af en gruppe,
der opfører sig ekstremt eller voldeligt
– den unge begynder at bruge et ideologisk og følelsesladet
sprog, der kritiserer og diskriminerer andre

står klar til indflytning i 2020. Ungdomsboligerne bliver lejet ud via CIU – findbolig.
nu, men man kan ikke skrive sig op til de
to nybyggerier endnu.

– den unge taler om at skabe et mere »ordnet«, »rent« eller
»retfærdigt« samfund
– den unge begynder at deltage i møder og demonstrationer
med ekstremistiske eller voldelige budskaber

NYE VEDTÆGTER
På repræsentantskabsmø-

100 ÅRS FØDSELAR I 3B!

det i maj var der flertal for

Det er en gammel sag, der fylder dobbelt-rundt i 2017.

at revidere 3B’s vedtægter.

Men gammel er ikke lig med dårlig, for 3B’s boligafdeling

De fleste ændringer var
tekniske justeringer, men

VEDTÆGTER FOR 3B

MAJ 2016

Vestergårdsvej lever i bedste velgående, og det kommer

der var også en stor en

næppe til at gå mange naboer forbi, når boligafdelingen

af slagsen. 3B’s organi-

i hovedstadens nordvestlige kvarter kan se tilbage på en

sationsbestyrelse gik to

trecifret levetid.

medlemmer ned og består
nu af 13 medlemmer. Ændringen

Tilbageblik bliver der også tale om for beboerne. De får

indebærer også nye måder at tænke beboerdemokrati

alle en kalender med billeder og historier fra gamle dage

med beboergrupper og lignende.

og nutiden om Vestergårdsvej og kvarteret.
Beboerbladets redaktion ønsker stort tillykke!
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GODE RÅD FRA OS TIL DIG

SÅDAN SLIPPER DU AF MED SØLVFISK
Luft ud 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter i de rum,
hvor der er sølvfisk.
De foretrækker lune, fugtige omgivelser. Har de fundet
sig godt tilrette på badeværelset, så sørg for at holde
gulvet tørt, efter du har været i bad.
Støvsug sprækker og gør grundigt rent – husk at rense
afløb. De små kræ lever af døde insekter, krummer,
mel, sæbeaflejringer og mug- og skimmelsvampe.
Undgå for meget gulvvask, da sølvfisk er glade for
fugt. Hvis der er små søer eller våde pletter tilbage
efter en gulvvask, så tør efter med en hårdt opvredet
klud.

KOM FUGTEN I FORKØBET
– DET BLIVER DIT HELBRED GLAD FOR

Hold samme temperatur. Hold vinduer og døre lukkede
i fyringssæsonen – og indstil alle termostater til at holde
en temperatur på ca. 21 grader.
LUFT UD
Luft ud flere gange om dagen, fx om morgenen,
efter bad og madlavning. Luk alle termostater
og sørg for gennemtræk i alle rum på én gang.
Luk vinduerne igen og stil termostaterne som før.
TJEK AFTRÆK
Kontroller med et stykke papir, at aftræk fra køkken,
badeværelse og eventuel udsugning virker og ikke er
stoppet til.
HÆNG TØJET UD TIL TØRRE
Tør ikke tøj indendørs – og slet ikke på
radiatoren. Det giver alt for høj luftfugtighed
og en rigtig dårlig udnyttelse af varmen.
Hæng i stedet tøjet udenfor,
i tørrekælderen eller brug tumbler.
FJERN STRAKS SKIMMELSVAMP
Er der skimmelsvamp i fx køkken eller bad, er det vigtigt, at du straks fjerner den. Brug klorin eller rodalon.
Kontakt eventuelt også ejendomskontoret.

HUSK FORSIKRINGEN
3B har en forsikring, der dækker bygningerne, men den dækker ikke dine personlige ejendele – det som forsikringsselskaberne kan kalde ’løsøre’. Derfor
bør du have en såkaldt indboforsikring,
der også dækker personlige ejendele.
Hvis der udbryder brand, eller der kommer en vandskade i din bolig, så dækker
3B's forsikring ikke. Det er din egen
indboforsikring, der skal dække møbler,
tøj osv. i sådanne tilfælde, så du ikke
skal betale det hele selv.
En indboforsikring kan også dække et
midlertidigt ophold på hotel eller lignende, hvis din bolig bliver ubeboelig, fx
på grund af brand.
Kontakt eventuelt dit forsikringsselskab
og hør, hvordan du er dækket.
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