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BOLIGPOLITIK, SOCIALØKONOMI - OG SEJE STUDENTER
Solen skinner, de grønne områder summer af liv. Sommeraktiviteterne er
i fuld gang. Der sker rigtig meget i 3B. Også på det politiske niveau.
3B’s formand Steffen Morild fortæller i denne sommerudgave af 3B’s
beboerblad om, hvordan 3B arbejder for en hovedstad, der ikke kun er
for de rige. Et synspunkt, Københavns Kommunes overborgmester Frank
Jensen deler – og fortalte om på 3B’s seneste repræsentantskabsmøde.
Jakob Lysemose er med i en af 3B’s opgavegrupper. Han fortæller,
hvordan det fungerer – og opfordrer til at deltage i den helt nye måde at
få indflydelse på i 3B.
I den lidt lettere genre er du inviteret indenfor hos Cecilie og Wais i
Bryggergården på Vesterbro. Her har hver eneste ting en historie, indretningen er lækker – og har ikke kostet en formue.
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Du kan også lære tre studenter med ambitioner at kende, og så kan du
læse mere om, hvordan unge aktive ser på beboerdemokratiet.

Vær med til at spare på udgifterne
3B bruger mange huslejekroner på porto. Det vil vi gerne gøre noget ved.
Derfor opfordrer vi dig til at gå ind på Mit 3B og give os lov til at skrive til
dig digitalt – se mere på bagsiden.
Gør du det inden den 4. september, deltager du samtidig i lodtræknin-
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gen om en iPad.
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God sommer

Oplag 12.000

3B ønsker alle beboere en dejlig varm, hyggelig og afslappet sommer.
Næste udgave af 3B’s beboerblad kommer først til november, men du
kan som altid følge med på Facebook og på hjemmesiden.

Rigtig god læselyst.
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3B I HOVEDTAL - 2016
72 AFDELINGSBESTYRELSER – ÉN ORGANISATISONSBESTYRELSE MED 13 MEDLEMMER
ANTAL BOLIGER I 3B
FAMILIE-, ÆLDRE-, UNGDOMS-, BOFÆLLESSKABS-,
SUPPLEMENTSRUM/HYBEL- OG MEDEJERBOLIGER:

878.086.739
kr.
HUSLEJE I ALT OPKRÆVET I 2016

285ANSATTE

11.849
HERUDOVER
ERHVERVSLEJEMÅL: 92 I INSTITUTIONER: 43 I
PLEJEHJEM: 6 I SERVICEAREALER: 11 I GARAGER/
CARPORTE/P-PLADSER/ANTENNEPLADSER: 1.100 I

(OMREGNET TIL FULDTIDSSTILLINGER)
ANTAL INDFLYTNINGER

16

BEBOERKLAGENÆVNSSAGER

11

TABTE SAGER
ENDNU IKKE AFGJORT

14

VUNDNE SAGER

1.053
ANTAL FRAFLYTNINGER

1.043
Når der er forskel på antal af ind- og fra-

FRA BOLIGFORENINGEN 3Bflytninger, skyldes det primært beboerskifte henover årsskifte.
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FOKUS PÅ HUSLEJEN

D

en almene sektor løfter en stor samfundsopgave.

Vi ønsker samtidig, at både

Det gælder også 3B. Vores DNA er at sikre gode

3B-beboerne og afdelingsbe-

boliger, der er til at betale. For almindelige menne-

styrelserne bliver endnu mere

sker - og for de mere sårbare.
På repræsentantskabsmødet den 8. juni slog vi tonen for
arbejdet i vores fælles boligforening an.
Her fortalte vi blandt andet, at 3B arbejder for et Storkøbenhavn for alle – ikke kun de rige.
Derfor er vi også stolte af, at vi skal bygge små robuste
skæve boliger til hjemløse i København - og robuste billige
boliger i Egedal, der i første omgang skal huse flygtninge.
Vi har ungdomsboliger på vej i Herlev, et seniorbofællesskab for LGBT på Amager. Og så bygger vi også nye fami-

tilfredse med den service, 3B
leverer. Derfor er vi i fuld gang
med at se på, hvordan vi kan udnytte de mange nye digitale
og teknologiske muligheder. Og hvor vi kan organisere
driften mere lønsomt.
2017 står i forandringernes tegn. Forandringer kræver
fleksibilitet. Af medarbejderne. Men også af beboerne.
Vi kan ikke gøre i morgen, hvad vi gjorde i dag - så flytter
vi os ikke. Og vi skal flytte os.
Organisationsbestyrelsen glæder sig til sammen med

lieboliger, selv om det bliver sværere og sværere at finde

afdelingsbestyrelserne og medarbejderne at skabe fremti-

egnede byggegrunde i hovedstadsområdet.

dens 3B. Og som altid er du velkommen til at give dit besyv

Kontanthjælpsloftet har ikke umiddelbart ført til flere udsættelser, men der er ingen tvivl om, at mange af vores beboere i dag har færre penge at gøre godt med. Vi arbejder
derfor intenst på at passe på huslejekronerne. Det er også

med, hvis du har gode ideer til vores alle sammens boligforening.
Skriv på 3B’s Facebookside eller send en mail til
3B@3B.dk eller send et brev med posten.

et krav, politikerne stiller til hele den almene sektor.
8 pct. skal vi spare frem til 2020. Det svarer til ca. 30 millioner kroner for 3B.
Steffen Morild
Formand for Boligforeningen 3B
JULI 2017 | 3B’S BEBOERBLAD | 5

- Vores by
skal ikke
være en
lukket
fest
Overborgmester Frank Jensen vil have
en blandet by, så vi undgår nedbrændte
bydele og ghettoer af enhver slags – Det
skal ikke gå København, som det er gået
Paris, siger Frank Jensen.

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: PR
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KØBENHAVN - EN BY FOR ALLE

6

00.000. Så mange borgere rundede Køben-

ligge i tidligere industriområder, der gennemgår en

havn en septembernat i 2016, da Erik på 52

stor forvandling i disse år. For eksempel i Sydhavnen,

centimeter og 3.444 gram kom til verden på

Valby industrikvarter og Carlsberg, der for længst har

Rigshospitalet.

flyttet størstedelen af ølproduktionen til Jylland.

Hovedpersonen selv er sikkert fuldstændig ligeglad

det næste lange stykke tid, men for manden i det
vigtigste embede på Københavns Rådhus markerede
Erik en milepæl.
- Vi har haft befolkningstilvækst på 10.000 om året

Når Frank Jensen taler om, at der skal være plads
’til alle’ i København, mener han også ’for alle’.
- Når vi laver byplanlægning i disse år, tænker vi
på, at det ikke må gå så galt, som det er gået i andre
storbyer i Europa. Der er det endt med, at der kun er

i lang tid. Halvdelen af det tal er fødselsoverskud,

plads til dem, som har en meget stor tegnebog. Det er

og der er jo ikke noget mere livsbekræftende, end at

blevet rene VIP-områder, siger overborgmesteren.

man har lyst til at sætte børn i verden. Vi forventer,
at udviklingen fortsætter, så vi i 2027 er mere end

Blandede klasselokaler

700.000 københavnere, siger Frank Jensen, der selv

For ham handler det ikke kun om en ideologisk tan-

var på barselsvisit for at ønske forældrene tillykke.

kegang. Det er byens ve og vel, der står på spil – helt
bogstaveligt talt.

Ingen VIP-områder

- Hvis man ikke laver en ordentlig byplanlægning,

Det kræver selvsagt flere boliger – 45.000 flere i

kan man få nogle forstæder, hvor der er mange

2027 for at være mere præcis – hvis der skal være

konflikter, og det hele bliver brændt ned. For eksem-

plads til alle. Og det skal der.

pel som det skete i Paris i 2005, hvor flere tusind

- Vi sørger for at gøre plads til alle dem, der gerne

biler stod i brand. Og siden har der været flere andre

vil være en del af København. Vores by skal ikke

uroligheder i de parisiske forstæder. Sådan skal det

være en lukket fest, siger overborgmesteren.

ikke gå i København, og det har vi et kæmpe ansvar

De mange tusinde nye boliger skal blandt andet

for på Københavns Rådhus. Alle skal kunne bo i byen,
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og vi skal have en blandet by. For det er kun gennem

være med til at løse nogle af de sociale udfordrin-

de blandede kvarterer, vi får de blandede skoler, hvor

ger, vi har i nogle af de store almene boligområder,

børn med forskellig baggrund kan sidde i det samme

siger overborgmesteren.

klasselokale. Det giver børnene tillid til og forståelse

3B har netop udviklet konceptet Robuste Små

for hinanden, og det er vigtigt for at undgå konflikter,

Boliger, og der er brug for små boliger i fremtiden,

når de bliver voksne.

lyder det fra Frank Jensen.

Den nye planlov, der trådte i kraft i
2017, er helt essentiel i bestræbelserne på at skabe en blandet by. Loven
giver politikerne mulighed for at kræve,
at 25 procent af boligkvadratmeterne

»

- Lige nu efterspørger kommunen
nogle meget mindre boliger end de
gennemsnitlige 90 kvadratmeter. Vi

FOR DET ER KUN GENNEM DE

har brug for små, billige boliger til
social anvisning – specielt til de unge

i nye boligbyggerier skal gå til den

BLANDEDE KVARTERER, VI

mennesker, der er underlagt det nye

almene sektor.

FÅR DE BLANDEDE SKOLER,

kontanthjælpsloft for unge. Vi kan se,

- Grundpriserne i de nye bydele i
København er kommet så højt op,
at den almene boligsektor ikke kan

HVOR BØRN MED FORSKELLIG BAGGRUND KAN SIDDE I

at det behov vil stige, siger han.

Privat profit

være med, så uden denne lov kan vi

DET SAMME KLASSELOKALE.

ikke sikre, at byen fortsat skal bestå

DET GIVER BØRNENE TILLID

investorer, der er interesserede i at

af blandede kvarterer. Derfor er 25

TIL OG FORSTÅELSE FOR HIN-

bygge den type boliger. Derfor er den

procent-værktøjet i den nye planlov så
vigtigt, siger Frank Jensen.

Ejerboliger i Urbanplanen?

ANDEN, OG DET ER VIGTIGT
FOR AT UNDGÅ KONFLIKTER,
NÅR DE BLIVER VOKSNE.

Strategien fra Borgerrepræsentationen
i Københavns Kommune drejer sig

Der er imidlertid ikke mange private

almene sektor essentiel for kommunerne.
- 3B er en meget vigtig samarbejdspartner for kommunen, og vi kan kun
skabe den nødvendige boligforsyning
ved at have et godt samarbejde med

ikke kun om nye boligområder. Den ser også nærmere

den almene sektor. Derfor vil jeg gerne sige tak

på de nuværende store almene boligafdelinger.

til 3B’s formand, Steffen Morild, og adm. direktør,

- Vi vil også gerne lave byfortætning, som det hed-

Morten Boje, for det gode samarbejde, vi har med

der, med private boliger i de allerede eksisterende

3B. Vi på rådhuset – det røde rådhus – føler et

store almene boligområder. Det skal selvfølgelig være

stærkt ansvar for at sikre, at København i fremtiden

der, hvor der er et egnet areal, og hvor man gerne

fortsat kan være en by for alle, og det kan vi kun

vil være med til at sørge for, der kommer et blandet

igennem samarbejde med den almene sektor, siger

kvarter. Der vil vi gerne være med til at udstykke et

Frank Jensen.

grundareal til private boliger. Det er mit håb, at det kan
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»

NÅR VI LAVER BYPLANLÆGNING I DISSE ÅR, TÆNKER
VI PÅ, AT DET IKKE MÅ GÅ
SÅ GALT, SOM DET ER GÅET I
ANDRE STORBYER I EUROPA.
DER ER DET ENDT MED, AT DER
KUN ER PLADS TIL DEM, SOM
HAR EN MEGET STOR TEGNEBOG. DET ER BLEVET RENE
VIP-OMRÅDER.

- Frank Jensen på 3B's
repræsentantskabsmøde
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Unge,
uddannede
og ustoppelige
- STUDENTER MED
AMBITIONER
TEKST OG FOTO: LASSE WELANDER-HAAHR

Fatma, Yousef og Fisnik har noget til fælles. Ikke kun med hinanden, men med
tusindvis af andre unge danskere. De er blevet studenter, har store fremtidsplaner og en inspirerende holdning til uddannelse. Vi har mødt tre ambitiøse
studenter fra Høje Gladsaxe, Händelsvej i København SV og Folehaven i Valby.

F

atma Erkan på 21 år retter lidt på huen, da hun skal

så mange andre unge danskere i denne tid har Fatma afsluttet

have taget billeder. Det er en studenterhue, som ikke

sin studentereksamen og er forventningsfuld, når det gælder

har været nem at få, men som Fatma er stolt af at

fremtiden.

bære. Det har hun god grund til, for når Fatma løfter

- Jeg har altid drømt om at blive politibetjent. Dog er der nog-

huen, kommer et stort og tydeligt 10-tal til syne sammen med

le adgangskrav, som jeg ikke opfylder på nuværende tidspunkt,

en masse lykønskende hilsener fra venner og familie. Ligesom

og derfor har jeg søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen. Så må

FATMA
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vi se, hvad det ender med. Det er to vidt forskellige uddan-

berg, var jeg også en af de yngste. Jeg gik i klasse med en

nelser, men begge uddannelser rummer lige præcis det, jeg

på 70 år, og lærerne var også over 50 år. Aldersspændet og

gerne vil; at hjælpe andre mennesker, fortæller Fatma, der

i det hele taget forskelligheden blandt elever og lærere var

for nylig afsluttede sin HF i Lyngby.

faktisk noget af det bedste. Man lærer meget af at skulle arbejde i grupper med andre, man ikke umiddelbart har meget

Studenterhuen trykker

til fælles med. Så jeg håber på at møde mange forskellige

Der er et kendt udtryk, der hedder ”Det er ikke studenter-

typer af mennesker på medicinstudiet, lyder det fra Yousef.

huen, der trykker”. Men det er ikke et udtryk, der kan bruges
om Fatma, Yousef eller Fisnik.

Velfortjent fejring

Yousef El-Sharifi fylder 19 år lige om lidt og blev student

Fisnik Aslani på 22 år er den senest udklækkede student af

for et år siden. Derfor har han for længst taget studenterhu-

de tre. Han har afsluttet HF på Frederiksberg. Planen er at

en af, men alligevel kan man sige, at studenterhuen stadig

læse til datamatiker på Roskilde Universitet, men inden da,

trykker. Yousef tænker nemlig stadig i uddannelsesbaner og

skulle Fisnik have klaret noget andet vigtigt.

starter på medicinstudiet efter sommerferien.
- Jeg glæder mig til at starte. Min storesøster læser al-

- Studenterkørsel. Det havde vi alle glædet os til. For mig
markerer studenterkørslen slutningen på et vigtigt kapitel og

lerede medicin, så jeg har en god fornemmelse af, hvad der

to års hårdt arbejde. Så det er en dejlig tradition, lyder det

venter mig, fortæller Yousef, da vi møder ham i beboerloka-

fra Fisnik.

let i 3B-afdelingen Händelsvej.
Med sine bare 19 år er Yousef nok en af de yngste, der
starter på medicinstudiet, men det skræmmer ham på ingen
måder. Tværtimod glæder det ham.
- Mens jeg tog min gymnasiale uddannelse på Frederiks-

12 | 3B’S BEBOERBLAD | DECEMBER 2016

Ligesom Fatma sluttede Fisnik også af med et 10-tal. Det
har ikke været nemt, men det har været godt at gå på HF.
- På HF skal man op til mange eksamener. Jeg har været
oppe til ni i år, så det har været lidt hårdt. Men HF har været
rigtig godt. Det bedste er, at jeg har fået mange venner. Man

YOUSEF

FISNIK

lærer rigtig mange at kende, og det er fedt, fortæller Fisnik.
Fisnik har siden folkeskolen vidst, at han ville arbejde med

Det’ fedt!
Alle tre studenter har anden etnisk oprindelse end dansk,

it. Derfor var han også bevidst om, at han ville læse HF for at

men er født i Danmark. Så udover at være dansk, er Fatma

få adgang til en videregående it-uddannelse.

tyrkisk kurder, Yousef iraker, og Fisnik albaner. I medierne

Fejring hører med til at blive student. Fisnik og Yousef fej-

og blandt politikerne er der jævnligt fokus på unge med

rede det ved at holde fest med venner og familie. Det gjorde

anden etnisk baggrund end dansk og uddannelse. Snakken

Fatma også, men derudover prøvede hun også bungy jump.

går ofte på, at flere unge skal i uddannelse.

Noget, som hendes veninder havde arrangeret.

Sidste år kunne BL – Danmarks Almene Boliger præsentere flere tal, der viste, at mange unge med anden etnisk

Uddannelse giver lys fremtid

baggrund end dansk tager en uddannelse – også unge fra

Fatma, Yousef og Fisnik har alle samme begrundelse for at

de almene boligområder. Det er et billede, de tre studenter

have taget en ungdomsuddannelse. Det gælder om at holde

kan nikke genkendende til fra deres uddannelsessteder.

alle muligheder åbne. Derfor vil de anbefale andre unge at
tage en ungdomsuddannelse.
- Uanset om det er gymnasie, handelsskole, teknisk skole
eller en helt fjerde uddannelse, er der så mange muligheder
for dig, når du er færdig, siger Fisnik.

- Alle de unge, jeg kender, er i uddannelse, fortæller
Yousef.
Fisnik kan fortælle om stor diversitet på uddannelsesstederne.
- Det er jo på mange måder multikulturelt, men det er

Fatma er enig og supplerer.

ikke noget, man tænker over i dagligdagen. Tværtimod, for i

- Det er jo ens fremtid, det gælder, så det er vigtigt at tage

skolen er vi jo alle elever på lige fod, som er der for at lære

en uddannelse. Med en ungdomsuddannelse har du altid noget at falde tilbage på, hvis du på et tidspunkt i livet beslutter
dig for at arbejde med noget andet, end det du er i gang med.
Yousef er i fritiden lektiehjælper for folkeskoleelever i sit boligområde. Nogle gange falder snakken også på uddannelse

og for at få en uddannelse. Så i skolen er vi ens.
Fatma mener, det er en god idé, at både medier og politikere kigger forbi ungdomsuddannelserne og ser virkeligheden.
- Vi er så mange med anden etnisk baggrund, som tager

og fremtiden, og så er Yousef altid klar til at lytte og give gode

en uddannelse. Så jeg synes, at vi nogle gange bliver

råd.

fremstillet forkert. Hvis både medier og politikere kom ud

- Jeg siger altid, at det er vigtigt at tage en uddannelse.

på studierne, kunne de se, hvordan tingene i virkeligheden

For når du har en uddannelse, har du en lys fremtid. Uanset

forholder sig. For mig er det fedt at kunne være med til at

hvilken uddannelse du tager.

vise det rigtige billede – at vi er mange unge danskere med
anden etnisk baggrund, som tager en uddannelse – ligesom
andre unge danskere gør, afslutter Fatma.
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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
borgere eller velgørende formål.
Så har du en socialøkonomisk virksomhed.
Kilde: Det tidligere Vækstcenter for
Socialøkonomiske Virksomheder.

Socialøkonomi baner vej

for fællesskaber og beboerjobs
Selvom vi har en tradition for at tænke socialt
i Danmark, er det relativt nyt at etablere virksomheder ud fra en socialøkonomisk tankegang.

de
t su

mmer af liv i

an p
Ur b

n
lane

AF LYA MOESTRUP, UDVIKLINGSKOORDINATOR I URBANPLANEN

BYBI
I 3B vil vi skabe levende og mangfoldige fællesskaber.
Et af de fællesskaber, som nogle af vores beboere af
den ene eller den anden grund ikke er med i, er de fællesskaber, der findes på arbejdsmarkedet.
Derfor arbejder vi i 3B med socialøkonomiske virksomheder, hvor nogle af vores beboere får en mulighed
for at komme ind på arbejdsmarkedet. Her har du et lille

3B og den socialøkonomiske virksomhed
Bybi arbejder sammen om at udvikle en
socialøkonomisk klynge og et oplevelsescenter tæt på Urbanplanen på Amager. Partnerskabet mellem 3B og Bybi
handler om at skabe flere aktiviteter og
arbejdspladser i 3B’s boligområder omkring produktion af honning i byen.

udpluk af de projekter, vi arbejder med lige nu.

GENBRUGSBUTIK I FOLEHAVEN
I Folehaven har en gruppe frivillige beboere startet en genbrugsbutik med en café på butikstorvet. Beboerne lærer om
indretning og økonomi. Overskuddet går til et velgørende
formål.
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INCITA
3B har indgået et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Incita, der bl.a. formidler småjobs til
borgere med særlige behov. 3B og Incita har fået knap
1 mio. kroner fra Erhvervsstyrelsen til at skabe 110
fritidsjobs til unge i Valby og Kokkedal via projektet
’Fritidsjobsambassadører.

3B og Incita vil gerne samarbejde om at etablere mindre produktionsenheder med rummelige arbejdspladser
i boligområderne. Opgaverne kan fx være pakning af
varer for større virksomheder i kosmetik- eller fødevarebranchen.

SOCIALT ANSVARLIG RENGØRING
I KOKKEDAL OG BALLERUP
3B samarbejder med Fredensborg Kommunes jobcenter om et
nyskabende projekt i Egedalsvænge. Det handler om at give
primært kontanthjælpsmodtagere mulighed for at arbejde i et
begrænset antal timer i et lille lokalt team, der skal gøre rent
på trapperne, vaskerierne og selskabslokalet i afdelingen.
3B håber dermed at give 10-12 af Egedalsvænges beboere
mulighed for at blive knyttet til arbejdsmarkedet. Det samme
gør 3B i mindre omfang med Ballerup Kommune, hvor 2-3
beboere på kontanthjælp vil kunne blive koblet til arbejdsmarkedet i mindre rengøringsjobs.

BEYOND COFFEE
Beyond Coffee er en nystartet socialøkonomisk virksomhed, der på linje med Bybi
arbejder med bæredygtighed og med at
trække landbruget ind i byen. Beyond Coffee dyrker østershatte på kaffegrums. Det
får de fra virksomheder, caféer og hoteller, der brygger økologisk kaffe. Beyond
Coffee vil opstille en svampefarm i fem
containere placeret på en 3B-byggegrund
på Amager.

MADSKOLE OG SPISEFÆLLESSKABER

ÆBLEMUST
3B har indgået et samarbejde med den lokale socialøkonomiske forening Frugtplukkerne om at lave et iværksætterforløb med skoler, hvor eleverne producerer æblemost
af æbler fra haver på Amager. Mange haveejere bruger ikke
deres havefrugt, så eleverne plukker og omdanner æblerne
til most. Eleverne lærer om iværksætteri, forretningsmodeller, kommunikation og at afsætte mosten. I 2017 samarbejder vi med den lokale skole, og 3B ser også på muligheder for at inddrage voksne beboere i et lignende forløb.

I samarbejde med Madskolen Jorden Rundt
har 3B netop startet Urbans Madskole, der
skal uddanne 18 beboere til at drive et folkekøkken i Urbanplanen. Den samme samarbejdspartner er også med i Folehaven, hvor
12 beboere skal uddannes til at lave mad til
mange og undgå madspild, når de bestiller varer. Et folkekøkken har både indtægter og udgifter, og målet er at drive fællesspisning som
en non-profit aktivitet. Det forventes også,
at beboerne med deres nye mad- og hygiejnekompetencer er styrkede, når de søger job.

M ADS KOL E N

NR
JORDE UNDT

I FOLEHAVEN
postkort madskole.indd 1

16-12-2016 10:25:09
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VORES HJEM
ER MERE END
ET TAG OVER
HOVEDET
AF LASSE WELANDER-HAAHR I FOTO: JESPER BLÆSILD

Man fornemmer det, lige så snart man træder ind ad døren. Cecilie og Wais lejlighed i
Bryggergården på Vesterbro emmer af varme og personligt præg. For parret er indretningen i hjemmet vigtig, fordi den er med til at gøre hjemmet til en tryg og solid base.
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I

3B-afdelingen Bryggergården bor det unge par
Cecilie Foo på 36 år og Wai Chi Foo på 37 år med
deres toårige søn, Adrian. Både Cecilie og Wai har
uddannelsesmæssige baggrunde inden for design.

I parrets hjem har hver eneste ting en historie. Selv
træpallerne, der udgør en del af bænken på altanen, har
en særlig betydning for Cecilie og Wai. Det er nemlig
selvsamme paller, som fragtede alle deres ejendele til
lejligheden i Bryggergården, da de flyttede ind for 8 år
siden, efter at have boet i Hong Kong i 4 år.
- Jeg bad dem om at lade pallerne blive, så jeg kunne
lave dem til en bænk. Alt, hvad vi ejede dengang, kom
på pallerne. Da vi flyttede ind her i Bryggergården,
tænkte vi, at vi aldrig ville kunne fylde de lidt mere end
100 m2 ud med de få ting, der var på pallerne. Nu har vi
svært ved at få plads til alle vores ting, fortæller Wai.

Lækker indretning
behøver ikke koste en formue
Det er nærliggende at tro, at parrets lejlighed er fyldt
med en masse dyre ting, fordi de begge har designmæssig baggrund, og fordi de begge går op i indretningen. Men sådan forholder det sig langt fra.
- Vi har basisting som fx rammer og opbevaringsmøbler fra blandt andet IKEA. Så har vi ting, vi har købt
på onlineauktioner og på loppemarkeder i København,
Hong Kong, London, Paris og New York. De ting, vi
køber, skal vi kunne lide, men de skal også have en

3 INDRETNINGSTIPS
FRA CECILIE OG WAI

1 BLIV INSPIRERET I MAGASINER OG PÅ SOCIALE MEDIER
SOM INSTAGRAM OG PINTEREST

2 KIG I AVISER OG PÅ NETTET EFTER LOPPEMARKEDER
3 GØR ET KUP I VINTAGEBUTIKKER OG GENBRUGSBUTIKKER

praktisk funktion, og prisen skal selvføl-

- Vi var meget glade for vores gamle

en lille størrelse, griner Cecilie.

gelig også være fornuftig. Især nu, hvor

spisebord og fast besluttede på at

vi har vores lille søn, fortæller Wai.

beholde det, da vi fik vores søn. Men vi

og der skulle også nye spisebordsstole

Fra IKEA og andre store kæder

Cecilie fandt bordet på Den Blå Avis,

indså hurtigt, at bordet, der var i metal

til. Det blev Wai, der valgte stolene

køber Cecilie og Wai så vidt muligt kun

og havde skarpe hjørner, ikke kunne gå

med sort læder. Sort læder går igen i

basisting, men parret undgår også at

sammen med et lille barn. Så vi måtte

hjemmet, og det er især, fordi Wai godt

købe ting fra store, kendte mærker. For

på jagt efter et nyt bord, fortæller Wai.

kan lide at indrette boligen med møbler

Cecilie og Wai handler det om at undgå

- Ja, og så tænkte vi, at med alt lege-

i sort læder.

at have ting, som alle andre også har,

tøjet, der nu skulle være her i køkken/

da parret ellers hurtigt bliver trætte af

alrummet, ville det være praktisk med

Indretning kræver tålmodighed

tingene.

et rundt spisebord, så der var mere

Cecilie og Wai er ikke altid enige om,

Efter at parret har fået barn, er deres

plads. Og det er jo samtidig rigtig

hvad der skal købes af nye ting til

behov for at indrette sig praktisk blevet

godt, at der ikke er nogen hjørner

hjemmet. Men de finder ud af at gå på

endnu større.

på et rundt bord, når man har sådan

kompromis.
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»

- DET KOMMER NOK TIL AT
TAGE OS 1-2 ÅR AT FINDE
DET HELT RIGTIGE SPEJL TIL
ENTRÉEN. MEN DET ER JO
INGENTING I FORHOLD TIL,
AT VI VAR 8 ÅR OM AT FINDE
DEN PERFEKTE LAMPE TIL
TRAPPEN...

- Hvis den ene af os har fundet en ting,

Parret er enige om, hvorfor det er så

som den anden ikke kan lide, bliver vi

vigtigt at have tålmodighed, når der

hurtigt enige om at være uenige, og så

skal findes de bedste ting til hjemmet.

går vi videre. Så er vi tålmodige og ven-

- Vi tilbringer meget tid i vores hjem.

ter med at købe, indtil vi har fundet den

Det er her, vi slapper af og lader op.

helt rigtige ting, som vi begge kan lide,

Så derfor er det vigtigt for os, at vi

siger Wai.

indretter vores hjem, som vi kan lide

Netop tålmodighed er ifølge Cecilie
og Wai en stor del af at finde frem til den

det, siger Wai.
- Ja, det er bare super vigtigt, at du

helt rigtige indretning, der gør hjemmet

føler dig hjemme i dit eget hjem, for

varmt. Eksempelvis er spejlet i entréen i

det er din base. Jeg tror, det er vigtigt

gang med at blive skiftet ud, men ”i gang

for alle mennesker at have en solid

med” har dog en lidt anden betydning for

base, hvor man er tryg og føler sig

Cecilie og Wai end for de fleste andre.

godt tilpas, afslutter Cecilie.
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Nu kan du som beboer i 3B deltage i beboerdemokratiet på en helt ny måde og
gøre en forskel for dig selv, dine naboer
og 3B’s øvrige beboere. Opgavegrupper
er en ny variation af beboerdemokratiet
i 3B, hvor du som beboer er med i en
midlertidig arbejdsgruppe, der løser en
konkret udfordring.

3B’S OPGAVEGRUPPER

Vær med
til at træffe
beslutninger
i 3B
TEKST OG FOTO: LASSE WELANDER-HAAHR

3B’s opgavegrupper består af beboere, medlemmer af 3B’s afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse samt medarbejdere. Organisationsbestyrelsen nedsætter opgavegrupperne på
baggrund af konkrete udfordringer, og hver gruppe
får en beskrivelse af, hvilken udfordring den skal
finde en løsning på. Gruppen mødes 3-5 gange,
cirka 2 timer af gangen, og når gruppen er nået
frem til et bud på en løsning, opløses gruppen.

Hvorfor være med i en opgavegruppe?
Hvordan er det at være med i en opgavegruppe,
og hvad får du som beboer ud af at være i en?
Det fortæller Jakob Lysemose på 32 år om. Han
er med i opgavegruppen Styring af Renoveringssager og har siden 2008 boet i Hjortegården i
Herlev, hvor han også er med i afdelingens byggeudvalg.
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HVORFOR ER DU MED I OPGAVEGRUPPEN?
- Jeg vil gerne gøre noget godt for os beboere i Hjorte-

har lyst til at hjælpe med at gøre deres boligområde

gården, hvor vi er i gang med en større renovering. Det er

til et godt sted at være. Opgavegrupperne er en god

ingen hemmelighed, at det har været og stadig er hårdt for

måde at gøre det på. Ved at være med i en opgave-

beboerne med en så stor og gennemgribende renovering.

gruppe hjælper du andre i 3B og samtidig også dig selv

Derfor vil jeg være med til at forbedre beboerkommunika-

og dine naboer i afdelingen.

tionen. Også så andre afdelinger i fremtiden kan få glæde
af, at vi nu deler ud af erfaringerne med renoveringen i
Hjortegården.

HVORDAN ER ARBEJDET I GRUPPEN?

HVAD FÅR 3B’S BEBOERE UD AF
JERES ARBEJDE I OPGAVEGRUPPEN?
- Beboere i afdelinger, der skal i gang med renoverings- eller byggesager, bliver opmærksomme på, hvor

- Samarbejdet er godt, konstruktivt og produktivt. Vi laver

omfattende det er. I vores opgavegruppe har vi fundet

sjov med hinanden, men samtidig når vi også frem til

frem til nogle redskaber, der kan få renoverings- og

resultater. Vi er ikke i mål endnu. Snart skal vi ud og prøve

byggesager til at foregå mere gnidningsfrit. Opgave-

vores produkt af på en afdeling, der skal i gang med en

grupper er videndeling, og i vores gruppe er der både

renovering. Produktet er en procesplan, der hjælper med at

beboere, medlemmer af organisationsbestyrelsen og

danne overblik over de forskellige processer under bygge-

afdelingsbestyrelser samt 3B’s byggechef. Det vil sige

og renoveringssager, og hvilke tiltag der skal startes under

alle parter, der bliver involveret i bygge- og renove-

processerne.

ringssager. Så vi udveksler erfaringer og forståelse

VIL DU ANBEFALE ANDRE BEBOERE AT
VÆRE MED I EN OPGAVEGRUPPE?

for hinandens behov. På den måde kan der fremover
komme mere åbenhed under bygge- og renoveringssager og bedre beboerkommunikation.

- Helt sikkert. Det er en god måde at tage aktiv del i det
område, du bor i. Jeg tror, at langt de fleste af 3B’s beboere

VIL DU VIDE MERE OM
OPGAVEGRUPPERNE?
På www.3b.dk kan du læse mere om
opgavegrupperne.
Du kan se, hvilke grupper der allerede er
sat i gang, og hvad de har arbejdet med.
Du finder alt om 3B’s opgavegrupper ved
at klikke på ’Beboerdemokrati’ og derefter
’Opgavegrupper’.
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VIL DU VÆRE MED I EN OPGAVEGRUPPE?
3B’s organisationsbestyrelse har nye opgavegrupper på
tegnebrættet. Hvis opgavegrupperne lyder som noget for
dig, kan du skrive dig på en interesseliste ved at sende en
mail til tilmelding@3b.dk. I mailen skal du skrive dit fulde
navn, hvilken afdeling du bor i, og hvad dit interesseområde er. Du vil blive kontaktet, når der skal dannes nye
opgavegrupper. Din tilmelding til interesselisten er ikke
bindende. Du kan derfor altid takke nej til tilbuddet om at
være med i en opgavegruppe.

3B’S OPGAVEGRUPPE I INTERN OPRYKNING

Det er blevet nemmere
at flytte internt i 3B
- Øget intern oprykning har i mange år været et stort
ønske fra vores beboere. I 2016 blev det til virkelighed –
takket være en meget hurtigtarbejdende opgavegruppe.
På den måde har vi beboere fået mere fleksibilitet og
dermed bedre service. Sådan sagde 3B's formand Steffen
Morild på årets repræsentantskabsmøde.

Læs mere om intern oprykning, udlejningsaftaler
og udlejningshjul her:
www.3b.dk/boligsoegende/udlejning/

TEKST OG ILLUSTRATION: ANJA BARFOD THORBEK

3B-beboere først i køen til nye boliger

SIGNATURFORKLARING

a

INTERN VENTELISTE I SAMME AFDELING

b

INTERN VENTELISTE I 3B

c

EKSTERN VENTELISTE I 3B

d

FLEKSIBEL VENTELISTE I 3B

Opgavegruppen 'Intern oprykning' er den første opgavegruppe, der er
nået i mål, og resultaterne af gruppens arbejde er værd at skrive om.
Et konkret resultat af opgavegruppens arbejde er, at 3B-beboere
så ofte som det er muligt får tilbudt ledige boliger i 3B – før boligen
tilbydes til 3B's eksterne venteliste. Der er dermed gjort plads til mere
intern oprykning i de nyeste udlejningsaftaler, 3B har indgået med
kommunerne.

Udlejningshjulet illusterer
rækkefølgen for, hvordan
ledige boliger i 3B udlejes
via ventelister.

KOMMUNAL ANVISNING

Udlejningshjul
Et andet konkret resultat er udlejningshjulene, som opgavegruppen
har fået produceret, og som illustrerer udlejningsaftalerne med kom-

a

munerne og dermed visuelt beskriver, hvordan ledige boliger udlejes
i 3B.
I Ballerup Kommune – som eksemplerne her er fra – er udlejningsaftalen for flere 3B-afdelinger overordnet inddelt i to trin. Det vil sige,
at når en bolig i 3B bliver ledig, bliver den i første omgang udlejet

2

b

1

via 3B's interne venteliste. Næste ledige bolig udlejes via kommunal
anvisning, tredje ledige bolig udlejes igen via 3B's interne venteliste
og så fremdeles.
Samtidig fungerer det sådan, at boliger udlejet gennem 3B først

c
d

tilbydes til intern venteliste i afdelingen, dernæst til intern venteliste i
hele 3B og videre til ekstern- og fleksibel venteliste i 3B.
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BEBOERDEMOKRATI

SET MED

UNGE
BEBOERDEMOKRATERS

ØJNE
AF LASSE WELANDER-HAAHR I FOTO: LASSE WALNDER-HAAHR

NANNA

3B’s beboerblad har mødt to af
3B’s yngste beboerdemokrater
for at høre, hvorfor de er aktive i
afdelingsbestyrelsen, og hvordan
de oplever bestyrelsesarbejdet.
Mød Nanna Buhl Nielsen på 27 år
fra Sundholm Syd på Amager og
Natasha Helbo på 28 år fra Prangerhuset på Vesterbro.

Nanna ud med, da 3B’s beboerblad

på udgifterne. Allerede da Nanna og

møder hende i lejligheden i afdelin-

hendes kæreste flyttede ind i Sund-

gen Sundholm Syd, tæt på DR Byen

holm Syd, var de besluttet på at få

på Amager.

medindflydelse på livet i afdelingen.

Afdelingen har lige rundet to år.

- Min kæreste stillede på det første

Nanna, der arbejder i en konsu-

afdelingsmøde op som formand og

lentvirksomhed, har sammen med

blev valgt. I november 2016 blev han

kæresten Theis boet i lejligheden

desværre nødt til at trække sig, da

siden begyndelsen. Sundholm Syd er

han fik mere travlt på sit arbejde.

en af 3B’s Almen Bolig+-afdelinger,

Men så stillede jeg i stedet op som

hvor beboerne selv er forpligtet til det

medlem af afdelingsbestyrelsen og

- Det er vigtigt at have indflydelse på

meste af vedligeholdelsen i afdelin-

har været aktiv i bestyrelsen lige

beslutningerne, der hvor man bor, starter

gen. Til gengæld sparer beboerne

siden, fortæller Nanna.
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NATASHA

For 28-årige Natasha Helbo, der sid-

for ikke?”. Så jeg meldte mig, og det

- Med mine 28 år er jeg klart den yngste i

der i Prangerhusets afdelingsbestyrel-

har jeg ikke fortrudt et sekund siden,

vores bestyrelse. De øvrige medlemmer

se, lå det ikke i kortene, at hun skulle

fortæller Natasha.

i bestyrelsen er alle over 60 år, men det

være med i afdelingsbestyrelsen, da
hun flyttede ind i afdelingen.

Natasha er jurastuderende og i gang
med at skrive speciale.

- Inden jeg flyttede ind i Prangerhu-

mærker jeg ikke. Når vi laver bestyrelsesarbejde, er vi ligesindede. Her er det
ikke alderen, der spiller ind, men mere en

ikke til beboerdemokrati og det at bo

Den fælles interesse er
vigtigere end alderen

alment. Så da jeg fik invitationen til det

Selvom Nanna og Natasha har forskel-

Nanna supplerer.

årlige afdelingsmøde, ville jeg deltage,

lige historier og sidder i forskellige

- Jeg er også den yngste i min besty-

fordi jeg var nysgerrig. Inden mødet

afdelinger, har de begge samme opfat-

relse, men alderen tænker jeg ikke

vidste jeg ikke, at bestyrelsen søgte et

telse af at være ung i afdelingsbesty-

over. Til gengæld tænker jeg, at vi

nyt medlem. Men jeg tænkte ”Hvor-

relsen.

supplerer hinanden rigtig godt, fordi vi

set for halvandet år siden, kendte jeg

fælles interesse for, at vores afdeling er
et dejligt sted at bo, fortæller Natasha.
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repræsenterer beboerne i afdelingen.
- Jeg er ung uden børn. Så er der i bestyrelsen

men på samme måde som selskabsloven, som
vi lærer om på studiet. Men det bedste er, at du

også nogen ældre end mig, hvis børn er flyttet

lærer dine naboer rigtig godt at kende, når du sid-

hjemmefra, og der er unge med børn. Sammen-

der i afdelingsbestyrelsen, og at du er med til at

sætningen af bestyrelsen afspejler meget godt

gøre afdelingen til et godt sted at være, både for

beboersammensætningen her i Sundholm Syd.

dig selv og dine naboer.

Det er fedt, for så kan vi i bestyrelsen varetage
beboernes behov endnu bedre.

Opfordring til andre unge:
Bliv aktive i jeres afdeling

Bestyrelsesarbejdet er det hele værd

Trods de travle perioder vil Nanna og Natasha

Hverken Nanna eller Natasha lægger skjul på,

stadig anbefale andre i 3B’s afdelinger til at blive

at det til tider kan være tidskrævende at sidde i

aktive i beboerdemokratiet – også de unge.

afdelingsbestyrelsen og dermed udfordrende at

- Du kan tilpasse bestyrelsesarbejdet, så det

få bestyrelsesarbejdet til at gå op med job, stu-

passer ind i din egen kalender. Når der er godt

die, fritidsinteresser og tid med venner og familie.

samarbejde i afdelingsbestyrelsen, aftaler man

Alligevel tøver de ikke et sekund med at svare

indbyrdes en arbejdsfordeling og hjælper hinan-

’ja’, når de bliver spurgt, om bestyrelsesarbejdet

den, hvis et bestyrelsesmedlem i en periode har

er det hele værd.

travlt med job, studie eller andet, siger Nanna.

- Helt sikkert! Medbestemmelse i afdelingen er

- Ja, og så er det også sjovt at sidde i afdelings-

vigtig. Det er det sted, du bor, og derfor betyder

bestyrelsen. Der er et godt fællesskab. Så hvis

det meget at have noget at skulle have sagt,

man, ligesom jeg var, er nysgerrig omkring livet

lyder det fra Nanna.

i afdelingen, skal man komme til afdelingsmøde.

Natasha er enig og fortæller samtidig, at hun
lærer meget gennem bestyrelsesarbejdet.
- Jeg synes, det er vildt spændende og meget
givende. Ikke mindst som jurastuderende, fordi
bestyrelserne på mange måder er skruet sam-
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Her kan man både høre om, hvilke planer der
er for afdelingen, og du kan møde bestyrelsen
og høre om mulighederne for selv at blive aktiv i
afdelingen, afslutter Natasha.

GRATIS
SOMMER
I KØBENHAVN
Vi elsker København og de mange muligheder, byen byder på. Men det er ingen hemmelighed, at vores hovedstad er en af verdens dyreste byer, og det kan sætte en dæmper på selv den mest solbeskinnede sommerdag.
Derfor har vi samlet en række af sommerens gratis tilbud i København.
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR

OFELIA PLADS
Hele sommeren igennem lægger den 10.000 kvadratmeter

er 106 meter højt og kvit og frit at bruge. Der er indgang i

store plads ved Skuespilhuset underlag til alverdens gratis

Kongeporten, som ligger i midten af Christiansborg.

arrangementer. Blandt andet otte fredagskoncerter, Copenha-

Prins Jørgens Gård 1, 1218 København K

gen Opera Festival fra den 31. juli til 6. august, KMD Ironman
Copenhagen den 20. august, og et kæmpe globryllup den

MARIONET TEATRET

29. juli, hvor pladsen danner rammen om vielser i det fri.

Fra 18. juli til 20. august spiller børneforestillingen (fra 2 år)

Se hele programmet på ofeliaplads.dk.

Lydmåleren – et legende musikalsk univers over komponi-

Kvæsthusbroen, 1250 København K

sten Eric Saties liv. Tirsdag-søndag klokken 14 og 15.
Kongens Have, Kronprinsessegade 21, 1306 København K

COPENHAGEN FREE WALKING TOURS
Er København et af dine favoritsteder, men kender du ikke

SOMMERDANS

helt historien bag vores kære hovedstad? Så har du chan-

Igen i år tilbyder Grøndal Multicenter gratis sommerdans

cen for at møde op foran Københavns Rådhus og dykke

under åben himmel i august på udendørsscenen foran cen-

ned i historien klokken 11 og 15, hvor der er gratis engelsk-

tret i samarbejde med Copenhagen Salsa. Gratis undervis-

guidede ture rundt i byen hver dag og i al slags vejr.

ning i salsa lørdag den 12. og 26. august klokken 17-18.30.

Rådhuspladsen, 1599 København K

Hvidkildevej 64, 2400 København NV

ZULU SOMMERBIO

MUSIK I PUMPEHUSETS BYHAVE

16. til 18. august lægger Fælledparken græstæppe til gratis

Pumpehuset holder masser af koncerter hen over som-

filmoplevelser, når Zulu Sommerbio-karavanen slår sig ned

meren i deres byhave, hvor der er fri entré. Musikgenrerne

i den store park på Østerbro. Filmene begynder omkring

spænder vidt, og du kan næsten finde en ny koncert hver

klokken 21, men kom gerne i god tid for at få en god plads.

dag. Se hele programmet på pumpehuset.dk.

Fælledparken, 2100 København Ø

Studiestræde 52, 1554 København V

NIKOLAJ KUNSTHAL

BESØG ØSTERGRO

Den tidligere Skt. Nikolaj Kirke er nu en kunsthal, og hver

Hvordan dyrker man sine egne grøntsager midt i en stor-

onsdag er der gratis entré ind i en eksperimenterende inter-

by? Det giver Kristian Skaarup fra ØsterGRO – Danmarks

national samtidskunst.

første tagfarm – svaret på, når der er gratis udflugt til det

Nikolaj Plads 10, 1067 København K

økologiske landbrug på Østerbro. Vil du have inspiration til
dit eget grøntsagsbed, eller er du bare nysgerrig, så tilmeld

TÅRNET, CHRISTIANSBORG SLOT

dig i en mail, som du sender til pescha@kff.kk.dk. Turen

Savner du nogen gange et overblik? Så besøg Tårnet på

til ØsterGRO er torsdag den 17. august klokken 15 til 16.

Christiansborg Slot og få et kig ud over byens tage. Det
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KORT NYT
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR

STORT SKULDERKLAP TIL BØRNEKULTURPILOTERNE
Med Ruth Lerche Christensen i spidsen forbløffer Børnekulturpiloterne os gang på gang med deres teateropsætninger,
og vi i 3B er langt fra de eneste, der har det sådan.
Derfor gik det årlige Skulderklap fra Amager Vest Lokaludvalg til netop Børnekulturpiloterne, der til daglig holder til på
Solvang Bibliotek i Urbanplanen. Med Skulderklappet følger
50.000 kroner.

NY DRIFTS- OG SERVICEDIREKTØR I 3B
15. juni fik 3B ny direktør, da Jesper Bremholm gik ind af døren på
Havneholmen 21. Han kommer med mange års erfaring som direktør
fra diverse stillinger i PostNord, men kan nu også føje drifts- og
servicedirektør i Boligforeningen 3B til CV’et.
- Det er utroligt tilfredsstillende at skulle arbejde for at skabe de
gode og trygge boliger og boligområder, som er rammen om livet for
3B’s mange beboere, siger Jesper Bremholm.

Første spadestik til ungdomsboliger i Herlev
I begyndelsen af april blev første spadestik taget til 43 ungdomsboliger på den gamle fabriksgrund Glødelampen i Herlev.
I forbindelse med byggeriet holdt vi en åben navnekonkurrence
for den nye boligafdeling, og vindernavnet blev LUX. Ungdomsboligerne bliver på 49 kvadratmeter hver og skal ligge side om side
med ejerboliger og private udlejningsboliger.
Efter planen er de 43 ungdomsboliger klar til at modtage de første beboere i sommeren 2019.

Referater fra boligafdelingerne bliver offentlige
Du kan som beboer altid finde referater fra afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsesmøder under Mit 3B på 3b.dk. Men som noget nyt kan du i fremtiden også finde
referaterne fra hvert enkelt afdelingsbestyrelsesmøde i 3B’s boligafdelinger offentligt
tilgængeligt på 3b.dk .
Det betyder, at du som beboer eller interesseret i 3B hurtigt og nemt kan se, hvad der
er blevet besluttet i din boligafdeling. Hvad enten det handler om fastelavn, snerydning
eller cykelstativet.
3B offentliggør referaterne fra den 1. august på
3b.dk – Beboerdemokrati – Afdelingsbestyrelse – Referater.
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hjem
kære
hjem

HAR DU
DANMARKS
DEJLIGSTE HJEM?

Ejerboliger finder ofte vej til sendefladen
i diverse boligprogrammer, mens almene
boliger endnu ikke er kommet frem i tvselskabernes rampelys.
Det laver BL – Danmarks Almene Boliger og tv-stationen dk4 nu om på, når de
Første hold på uddannelsen begyndte den
30. april 2016 og afsluttede i april 2017.

går sammen om at lave et nyt boligprogram. Gennem syv programmer skal
værterne Mik Schack og Anne-Vibeke
Isaksen finde Danmarks dejligste hjem i
et alment boligområde.

3B'S BESTYRELSESUDDANNELSE
– VI GENTAGER SUCCESEN I 2017

Er dit hjem Danmarks dejligste? Så kan

3B udviklede i 2016 i et samarbejde med virksomheden Ingerfair et

mien er en fælles middag for venner og

1-årigt uddannelsesforløb for vores afdelingsbestyrelser. Deltagerne

familie til en værdi af 15.000 kroner.

du være med i konkurrencen, hvor præ-

på bestyrelsesuddannelsen har blandt andet udviklet deres kompetencer inden for rekruttering og inddragelse af frivillige, forankring

Du kan læse mere om, hvordan du delta-

af initiativer, kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.

ger, ved at scanne QR-koden her.

Deltagerne på uddannelsen har været så glade for forløbet, at 3B
gentager succesen i 2017.

VIND 400.000 KRONER TIL NATUROPLEVELSER I DIN BOLIGAFDELING
Har du eller en gruppe beboere den helt rigtige idé til at gøre noget ved jeres udearealer
eller skabe naturoplevelser, så har Friluftsrådet den perfekte anledning til at få idéen ført
ud i livet.
Friluftsrådet har sat 1 million kroner på højkant til de bedste af slagsen, og alle beboere,
bestyrelser, foreninger og ansatte i almene boligorganisationer kan deltage.
Idéerne kan være alt fra udekøkken og tarzanbaner til hønsehus og fiskeudstyr.
Førstepræmien er på 400.000 kroner, andenpræmien på 200.000 kroner, mens
otte idéer får en præmie på 50.000 kroner.
Du kan læse mere om Friluftsrådets konkurrence ved at scanne QR-koden her.
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3B SKAL BYGGE OMKRING
100 BILLIGE BOLIGER I EGEDAL
- Alle har ret til at bo ordentligt til en rimelig husleje – selvfølgelig også flygtninge,
der bliver nogle af de første indflyttere, siger 3B’s formand, Steffen Morild.
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I VISUALISERING: LETH & GORI

3B’s byggeprojekt ”Fra flygtning til Egedal-borger” er

pris og kvalitet hænger godt sammen. Boligerne er

udvalgt til at blive hjem for familier med mindre ind-

tænkt til alle, men i første omgang vil en del flygtnin-

komster, heriblandt kommunens flygtninge.

gefamilier få glæde af dem. Boligerne vil på sigt

Dermed skal 3B nu bygge cirka 100 boliger i Egedal
Kommune nordvest for København. Boligerne skal

afløse de midlertidige flygtningepavilloner, der er
sat op rundt omkring, siger borgmesteren.

bygges på fire forskellige grunde i kommunen og
blandes med almindelige familieboliger. Netop ved at

Permanente og fleksible

blande boligtyperne skabes et godt grundlag for, at de

”Fra flygtning til Egedal-borger” er en videreudvik-

nye beboere får gode muligheder for hurtigt at blive

ling af 3B’s byggekoncept ”Robuste Små Boliger”.

en del af et fællesskab med andre beboere i området.

Her bliver gedigne boliger bygget efter traditionelle

- I 3B bærer vi et stort og bredt samfundsansvar,

og afprøvede metoder i robuste materialer, der kræ-

der blandt andet går ud på at bygge boliger for alle.

ver minimal vedligeholdelse og sikrer sunde boliger

Også for dem, der står i en af de allersværeste

med et godt indeklima.

situationer – at måtte flygte fra sit hjemland på grund

De nye boliger i Egedal Kommune bliver perma-

af krig, uretfærdighed eller forfølgelse. Alle borgere

nente hjem for nye familier, men fleksibiliteten er

– også flygtninge – har ret til at bo ordentligt og blive

stor.

en del af et stærkt fællesskab, siger Steffen Morild,
formand for 3B.
Borgmester i Egedal Kommune, Karsten Sønderga-

- Vi kan nemt og billigt slå to af boligerne sammen
til en større familiebolig, hvis kommunen ønsker det.
I første omgang er vi blot glade for at skulle bygge

ard (V) er glad for de nye boliger, der udformes som

nogle ordentlige rammer, der kan skabe grobund for

rækkehuse med egen terrasse.

en tryg base, siger Steffen Morild.

- Det er et rigtig godt projekt, der løser opgaven
med at etablere flere almene lejeboliger i Egedal, hvor

Byggeriet af de cirka 100 boliger begynder efter
planen i 2018.
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DET TAGER IKKE
ENGANG 5 MINUTTER
OG VI VIL SÅ GERNE
MAILE MED DIG
NEMT OG HURTIGT
Sådan kan vi godt lide det i 3B. Derfor vil vi gerne kommunikere
elektronisk med vores beboere og boligsøgende. Det betyder
blandt andet, at du kan modtage og svare på tilbud om anden
bolig digitalt. Og at du kan modtage vores elektroniske nyhedsbrev 3B@Nyt.
Vil du have disse muligheder, har vi brug for dit CPR-nummer
samt din mail-adresse og tilladelse til, at vi må bruge det.

SÅDAN GØR DU - DET ER LET
Du logger på Mit 3B med NemID, hvor du udfylder din mailadresse og giver din tilladelse/samtykke til, at vi også må bruge
den og samtidig opbevare dit CPR-nummer.
Har du ikke aktiveret NemID på Mit 3B endnu, skal du bare gøre
det under kontooplysninger, når du er logget på Mit 3B.
Som tak for din hjælp deltager du i lodtrækningen om en
iPad til en værdi af 2.999 kroner. Vinderen får direkte besked
mandag den 4. september.
OBS – Du kan kun give samtykke og deltage i konkurrencen
ved at udfylde din mail og CPR-nummer via Mit 3B.
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