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SKANDINAVIENS

STØRSTE
KAFFEGRUMSEDE

P

å afstand ligner de alle andre containere, og dem
ser man unægtelig mange af i disse år, hvor byggebranchen har kronede dage i København og
omegn. Byggegrunden, de står på, ligner heller ikke noget
særligt. Også her har tørken gjort plæneklipperen overflødig den seneste sommer.
De fire containere på 3B’s grund på Amagers Sund-

holmsvej er imidlertid placeret oven på hinanden i et
kryds – eller hashtag om man vil – og det får alligevel
de 40-fod lange jernkasser til at skille sig ud. Containernes formål er da heller ikke helt almindeligt. De udgør
Skandinaviens største østershatte-farm baseret på kaffegrums.

SVAMPEFARM
ER FLYTTET IND HOS 3B

- Alle os, der er indblandet, brænder for den grønne omstilling, lyder det fra Beyond Coffees direktør, Ebbe Korsgaard.
Grobunden for de succesrige svampeproducenter i Beyond
Coffee finder man dog ude i den anden ende af farveskalaen
– helt sort.
AF: JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JESPER BLÆSILD
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Affald med mening
- Vi har ikke noget problem med at afsætte svampene. Den generelle tendens er, at vi har svært
ved at følge med og lave nok svampe. Vores
største problem er, når en kunde ringer og siger,
at han gerne vil have 25 kilo i morgen. Det skal
nogle gange gå hurtigt for restauranterne, siger
Ebbe Korsgaard.
Det er netop restauranter, der aftager langt de
fleste østershatte. Kunderne tæller kendte restauranter som Bæst, Amass, Relæ og Kadeau,
men også Blå Congo i Ballerup, Københavns
Fødevarefællesskabs medlemmer og Gro Spiseri
på Østerbro.
Ifølge Ebbe Korsgaard skyldes successen ikke
kun den gode smag fra østershattene.
- Jeg tror, det giver sindssygt god mening for
folk at tage noget affald, som man ellers bare
smider ud, og lave det om til sunde fødevarer. Og
så er der også noget magisk ved at tage noget,
som du altid har smidt ud, og så lave svampe i
det. Første gang jeg hørte om det, tænkte jeg
’what, kan man det?’, siger Ebbe Korsgaard.

Grumsede lommepengejob
Ligesom 3B’s formand, Steffen Morild, håber
han, at svampefarmen kan være med til at give
noget tilbage til området.
- Med Beyond Coffee kommer der aktivitet, og
det er altid med til at skabe tryghed. Samtidig
håber vi, farmen kan kaste nogle lommepengejob
af sig til boligområdets unge. Derudover går der
lang tid, inden vi kan begynde at bygge, så det er
da perfekt at tilbyde byggegrunden midlertidigt
til de socialøkonomiske iværksættere fra Beyond
Coffee. Og så baserer de deres produktion på
andres restaffald, så i 3B kan vi næsten ikke få
armene ned, siger Steffen Morild.
Som med alt andet i Beyond Coffees produktionslinje, er valget af containere heller ikke
tilfældigt.
- Det gav mening, når man nu gerne vil være
i byen, at så gøre det i en container, for den kan
du flytte rundt og have stående midlertidigt på
en grund – ligesom på Sundholmsvej, hvor der
skal bygges på et tidspunkt. Samtidig er vores
containere affaldsprodukter. Det er gamle kølecontainere, som ikke virker længere, siger Ebbe
Korsgaard.
Når farmen på Sundholmsvej kører med fuld
kapacitet, kan Ebbe Korsgaard og hans medarbejdere høste 500 kilo østershatte om måneden
på den firlængede containerfarm.
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3B-ROLLEMODEL
HYLDET PÅ TV AF
UNGE FRA FOLEHAVEN
TEKST OG FOTO: LASSE WELANDER-HAAHR

I gadeidrætshuset GAME Streetmekka på Vesterbro står mange mennesker mussestille. De venter
i spænding på hovedpersonen, de vil overraske og hylde i tv-programmet ’Din Sang’ på Kanal 4.
Hovedpersonen er Jonathan Richter, der arbejder i 3B som børne- og ungekoordinator.
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F

orventningen er stor og fornemmes tydeligt i hele GAME
Streetmekka. Mon han bliver
overrasket? Familie, venner og kollegaer til Jonathan Richter står klar
– og ikke mindst nogle af de unge,
Jonas arbejder med gennem sit job
i 3B. Derudover også et helt tv-hold
og sangeren Djämes Braun, som skal
optræde for Jonathan, når kameraet
begynder at rulle.

Rørt til tårer
Det er nu. Jonathan er netop blevet
hentet af tv-vært Ibi Makienok – også
kendt under sit tidligere navn, Ibi
Støving. Ind kommer de til den store
forsamling bestående af Jonathans
nære, og man ser en tydeligt berørt
Jonathan Richter, der har travlt med at
få krammere af alle – og svært ved at
holde tårerne tilbage.
- Jeg havde slet ikke set det komme,
så jeg var meget paf. Det er en vild

fornemmelse, at så mange mennesker,
som betyder så meget for en, pludselig
står for at hylde en. Jeg er meget taknemmelig! Og så er jeg meget beæret
over, at Djämes Braun var kommet for
at synge for mig, lød det fra Jonathan
Richter.
Jonathan Richter havde en lovende
fremtid i vente som professionel fodboldspiller, indtil et lynnedslag ændrede alt
og resulterede i, at han mistede sit ene
ben. Siden da er Jonas kommet stærkt
ud på den anden side.

En allround stilet person
Hvordan er Jonathan endt med at skulle
overraskes i et tv-program? Det er der
mange gode grunde til, og hvem er bedre
til at fortælle det end de mennesker,
der omgås Jonathan til hverdag? Fx en
gruppe drenge på 13-16 år fra 3B-afdelingen Folehaven.
- Jeg kender Jonas - som vi kalder

ham - fra mit boligområde, Folehaven.
Jonas er altid med, når der sker noget
i området. Det fede ved Jonas er, at
han har været så meget igennem og er
kommet positivt ud på den anden side.
Det får mig til at tænke, at jeg også kan
klare alt, fortæller 16-årige Mohamed.
Og fra Qasim på 17 år lyder der
følgende ord:
- Han er virkelig en stor inspiration,
fordi det er fedt, hvordan han alligevel
kan se positivt på livet, efter alt han har
været igennem. Han hjælper de unge,
han holder dem væk fra gaderne,
han hygger med dem. Han er bare en
allround stilet person og fed at være
sammen med!
Tv-programmet ’Din Sang’ med
hyldesten til Jonathan Richter blev vist
torsdag den 6. september på Kanal 4.
Jonathan Richter er bare én af
mange rollemodeller i 3B, der hver dag
laver aktiviteter og sociale og faglige

arrangementer med børn og unge i
3B’s boligområder. 3B administrerer
fire boligsociale helhedsplaner: I Valby,
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Kokkedal, Høje Gladsaxe og på Amager.
Set i et bredere perspektiv arbejder helhedsplanerne med tryghedsskabende og

forebyggende indsatser samt indsatser, der får flere unge i uddannelse og
fritidsjob/lommepengejob.

NOVEMBER/DECEMBER 2018 | 3B’S BEBOERBLAD | 9

NY CHEF FOR 3B:

3B’S FORMAND:

- AFTALE IMOD
PARALLELSAMFUND
ER USOLIDARISK,
UEMPATISK
OG KOMMER IKKE
PROBLEMET TIL LIVS
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR

D

e har sagt det mange gange før, politikerne på
Han mener heller ikke, at 60 procent-reglen vil reducere antallet
Christiansborg. Og denne gang skal det så være det
af hårdt udsatte boligområder.
endelige opgør: Det skal være slut med de hårdt ud- Beboerne i de boligområder skal i stedet flytte til andre
satte boligområder – eller ’ghettoer’, som politikerne
almene boligområder – for de boliger er de eneste, der er til at
ynder at kalde dem.
betale – og så risikerer det nye boligområde at komme i politiker’Ét Danmark uden parallelsamfund’, kaldte regeringen deres
nes sorte bog. Dermed har politikerne bygget en evighedsmaforslag, og i foråret indgik et flertal i Folketinget
skine og bragt atter tusinder af andre billige boliger
en aftale, der skal komme de hårdt udsatte
i farezonen for salg eller nedrivning, siger Steffen
boligområder til livs.
Morild og fortsætter:
- EFFEKTEN ER, AT DER VIL
- Christiansborgs fokus på parallelsamfund
- Jeg tvivler på, at politikerne helt har sat sig ind
VÆRE FÆRRE SOSU-ASSIer kærkommen. Men en del af konsekvenserne
i
sagerne
og ikke mindst konsekvenserne.
STENTER, PÆDAGOGER,
af den aftale, politikerne har lavet, vil vi mildt
I skrivende stund er politikerne ved at behandle
ARBEJDSLØSE OG PENsagt gerne være foruden, siger Steffen Morild,
aftalen
i Folketinget, inden den endeligt vedtages
SIONISTER I BYEN. DE
formand for Boligforeningen 3B.
senest 1. december. Hvis der ikke ændres noget i
HAR NEMLIG IKKE RÅD TIL
Især det punkt i aftalen, der handler om, at
aftalen angående 60 procent-reglen, kan det blive
BYENS DYRE EJERLEJ60 procent af de almene boliger i et hårdt udsat
nødvendigt at tage drastiske midler i brug for at
LIGHEDER. TIL GENGÆLD
boligområde skal fjernes, hvis boligområdet har
forhindre hårdt udsatte boligområder i 3B.
VIL DE VELUDDANNEDE
været på en liste – politikernes sorte bog – over
For eksempel kan 3B blive tvunget til kun at
OG VELHAVERNE FÅ MERE
de hårdest udsatte områder fire år i træk.
udleje til dem i arbejde eller under uddannelse.
PLADS. BYEN VIL BLIVE
Ud fra den aktuelle liste med de hårdest
Og kun dem. Eller bygge nyt og fortætte overalt i
ENDNU MERE SKÆVVREDET
udsatte boligområder vil det betyde, at op imod
byen, hvor det er muligt. Selvom det ikke gavner
OG MERE ENSARTET...
3.700 gode, almene boliger forsvinder i Købenområdet.
havn. Det er skrækscenariet i en prognose fra
Derudover kan kommunerne ikke give de svageKøbenhavns Kommune.
ste og mest udsatte husly i vores boligafdelinger.
- Effekten er, at der vil være færre sosu-assi- Det strider jo imod alt, hvad 3B og den almene
stenter, pædagoger, arbejdsløse og pensionisektor står for. Solidaritet og omsorg er helt
ster i byen. De har nemlig ikke råd til byens dyre ejerlejligheder.
grundlæggende dele af vores DNA. Vi vil gerne have plads til
Til gengæld vil de veluddannede og velhaverne få mere plads.
alle. Uanset hvilken indkomstgruppe de hører til. Alle har ret til et
Byen vil blive endnu mere skæv-vredet og mere ensartet, siger
godt sted at bo, og jeg håber inderligt, at politikerne kommer til
Steffen Morild.
fornuft, siger Steffen Morild.

- Jeg tror, livskvaliteten
hænger sammen med
et godt sted at bo
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JESPER BLÆSILD

1. januar 2019 står en ny mand i spidsen for administrationen af 3B.
Han hedder Jonas Mørch Cohen og kommer med en hel del erfaring fra den almene sektor.
HVILKE ERFARINGER FRA AKB, KØBENHAVN SER DU SOM SÆRLIGT VÆRDIFULDE AT TAGE MED I JOBBET SOM KUNDECHEF FOR 3B?
Hvordan man inddrager afdelingsbestyrelser.
Hvordan man laver nogle målsætninger, hvor de
er inddraget maksimalt.

HVORDAN KOM DU IND
I DEN ALMENE SEKTOR?
Jeg læste geografi med fokus på social
geografi og byplanlægning, og jeg skrev
speciale om den almene sektor. Da jeg
var færdig, søgte KAB en medarbejder til
fremtidssikring af den almene sektor. Det
var en toårig stilling, men jeg er så blevet
hængende.
HVOR LANG TID HAR DU VÆRET I
KAB?
Siden 2005, og jeg har været kundechef
siden 2012 for AKB, København.
HVAD HAR DU LAVET I KAB INDTIL
NU?
En gennemgående ting har været udvikling
af den drift, der bliver kørt, og udvikling af
den boform, der hedder den almene bolig.
Det har været på forskellige planer, men
altid også på et niveau, hvor beboerne
kan mærke det. For mig er det vigtigt, at
det altid tager udgangspunkt i en konkret
problemstilling. Det skal ikke bare være en
sjov idé, som jeg har fundet på.
HVAD, SYNES DU, APPELLERER
SPECIELT VED DEN ALMENE SEKTOR?
Der er et unikt fællesskab, og faktisk synes
jeg, det er fedt med en sektor, der udfordrer det med at eje sin egen bolig. Jeg tror
på, at ens bolig er noget helt specielt for
en, og at ens livskvalitet hænger sammen
med, at man har et godt sted at bo og
kender naboen, fremfor at det kun handler
om penge.

KORT OM JONAS
Hvad er din livret?
Beef Wellington!
Hund eller kat?
Kat, arbejder stadig på
at få en...
Din yndlingsmusik?
Rock, U2 - selvom min
kone og venner nok vil
sige pop ;-)
Hvor vil du helst rejse
hen på ferie?
Frankrig, jeg er ret frankofil, skarpt efterfulgt
af Amerika.
Hvilken bog har du
senest læst?
Jeg læser mest krimier,
når jeg har ferie, men
min sidste bog var
’Bullshit – Fortællingen
om en familie’.

HVIS DU KUN SKAL NÆVNE TO TING, SOM
DU VIL HAVE SÆRLIG FOKUS PÅ DET
FØRSTE ÅR SOM KUNDECHEF I 3B, HVAD
ER DE?
Den ene ting er driftscheferne og få driften til at
fungere på det lokale niveau. Og så er det organisationsbestyrelsen.
HVAD KAN BEBOERNE FORVENTE AF
DIG?
De kan forvente, at der leveres en god og solid
drift gennem driftscheferne. Så når beboerne går
ned på ejendomskontoret, er der styr på tingene,
og der er nogle, der ved, hvad de taler om. Langt
de fleste beboere er jo bare glade for, at vandhanen ikke drypper, og at de har en billig husleje.
Det skal man have respekt for.
Når beboerne så ringer ind til KAB, skal de
mødes af et kontakt-team, hvor de føler sig godt
behandlet og får et hurtigt og klart svar.
Til sidst vil jeg opfordre til, at man melder sig til
afdelingsbestyrelsen, for man har enormt meget
at skulle have sagt om sin bolig og boligafdeling.
Jo flere, der kommer til afdelingsmøderne, jo
bedre. Hvis nogen har nogle gode idéer, så skal
de komme frem med dem. Vi vil tage imod dem
med kyshånd. Vores opgave er jo at tage imod
idéer sammen med afdelingsbestyrelsen og så
sørge for, at de bliver til noget.
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HVER
FOR
SIG
ER VI STÆRKE

SAMMEN

ER VI ENDNU

STÆRKERE
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR

DEN 1. JANUAR 2019 BLIVER 3B EN DEL AF KAB.
MEN HVORFOR ER DET EN GOD IDÉ?
HVAD FÅR VI UD AF DET?

D

er er ingen tvivl om, at både
beboerdemokrater, repræsentanter og medarbejdere
er stolte over at være en
del af 3B. Det har været tydeligt på
repræsentantskabsmøder og diverse
møder i boligafdelingerne og administrationen.
- Det har været dejligt at se, høre
og mærke. Det gør selvfølgelig en
formand enormt glad, og jeg er også
blevet en smule rørt. Det skal ikke
være nogen hemmelighed, siger Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B.
Stoltheden har ikke mindst vist sig,
når emnet har været administrationsaftalen med KAB, der træder i kraft
ved årsskiftet. For efter 31. december
har 3B overdraget selve administrationen til KAB. Det har udløst både
bekymringer og spørgsmål.

- Administrationsaftalen er først og
fremmest til gavn for både nuværende
og fremtidige beboere. Det har været
vores førsteprioritet, siden tanken
blev luftet første gang i organisationsbestyrelsen. En ny og stor fælles
administration hos KAB får mulighed
for at afsætte endnu flere ressourcer til udvikling. Blandt andet til nye
digitale løsninger, nye boligtilbud og
nye løsninger, der kan optimere driften
i boligafdelingerne, siger Steffen
Morild.
Derudover kobler 3B sig også på
KAB’s indkøbsaftale.
- Den indkøbskraft, vi får, er en
kæmpe- gevinst for 3B’s beboere.
Vi får mulighed for at opnå større
rabatter. Både for boligafdelingerne
og for administrationen, lyder det fra
formanden.

En by på rette kurs
Mere udvikling

EN DEL AF KAB-FÆLLESSKABET
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Det er helt forståeligt, mener Steffen
Morild, men det har ikke fået ham og
organisationsbestyrelsen til at ryste
på hænderne.

Boligmarkedet i hovedstadsområdet
har været under pres i flere år, og den
udsigt ser ikke ud til at ændre sig lige
foreløbigt. Derfor er det vigtigt med
markante almene stemmer i debatten

om fremtidens hovedstad, mener Steffen Morild.
- 3B er allerede i dag en stærk organisation og nyder stor respekt ude i
kommunerne, men sammen med KAB
vil vi stå endnu stærkere.
Der er brug for en fælles indsats til
gavn for beboerne og fremtidige generationer. Som del af KAB-fællesskabet
kan vi sætte retning for boligmarkedet
og få politisk gennemslagskraft og
indflydelse. Og det er ved at være
sidste udkald, for sådan som tingene
udvikler sig lige nu, er hovedstaden
ved at knække over og blive delt
i rigmandsghettoer i de populære
postnumre, mens os med almindelige
indkomster må tage til takke med,
hvad der er tilbage, siger han.
Det er planen, at 3B’s repræsentantskab en gang i fremtiden skal beslutte,
om 3B også skal blive en del af KAB’s
venteliste Bolignøglen, hvor 3B’s
ansøgere og beboere vil få adgang til
60.000 boliger. Men det vil tidligst ske
i 2020.
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HVAD KOMMER DET TIL AT BETYDE
FOR DIG, AT 3B BLIVER EN DEL AF KAB?
AF MAJ SØRENSEN OG LASSE WELANDER-HAAHR

Som udgangspunkt betyder det ikke noget for hverdagen for dig som beboer,
men her kan du læse om, hvad det vil sige, at 3B bliver en del af KAB.

HVAD ER KAB?
KAB har eksisteret siden 1920 og er Danmarks største almene boligadministration med ca. 50.000 lejemål i hovedstadsregionen.
KAB ejer ikke selv boliger, men administrerer større og mindre almene boligorganisationer og udlejningen af deres boliger – og fra 1. januar 2019 gælder det
også Boligforeningen 3B.
Scan QR-koden og se en kort film, der præsenterer KAB.
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KUNDECENTER 3B

6 00

Fra den 1. januar får 3B sit eget selvstændige
kundecenter i KAB med Jonas Mørch Cohen som
chef. Læs mere om Jonas og Kundecenter 3B på
side 11.

603

NYE AFDELINGSNUMRE
Hvad betyder det, at 3B skal
administreres af KAB?
3B er en boligorganisation, der ejer
din bolig og alle de andre boliger, der
er i afdelingerne i 3B. Når 3B skal
administreres af KAB, betyder det,
at de administrative opgaver som fx
økonomi, kommunikation, kundeservice, HR og byggeri fremover bliver
varetaget af KAB.
Ejendomskontorerne og driften i det
hele taget forbliver i Boligforeningen
3B.

Hvor skal jeg henvende mig
omkring ting, der vedrører min
bolig fra den 1. januar?
Du bor i en 3B-afdeling i dag. Det gør
du også efter den 1. januar. Det er
også stadig dit lokale 3B-ejendomskontor med 3B-medarbejdere, du skal
kontakte, hvis fx din dør binder, eller
du oplever problemer med radiatoren.

Hvem skal jeg tale med, hvis jeg
har spørgsmål til opkrævning af
husleje eller forbrug?
Fra det nye år skal du kontakte KAB’s
kundeservice – og henvende dig hos
KAB på Vester Voldgade 17, København V, for personlig betjening. Se
kontaktoplysninger og åbningstider i
boksen på næste side.

Kan jeg flytte internt til en
anden boligafdeling i KAB?
3B beholder sine egne ventelister
til boliger i 3B. Derfor kan du som
beboer i 3B fortsat flytte internt til en
anden 3B-afdeling. Du kan ikke flytte
internt til en afdeling i en af de andre
boligorganisationer i KAB-fællesskabet – fx AKB, København.

Kommer der fælles ventelister,
så jeg også får adgang til
boligerne i KAB-fællesskabet?
I KAB hedder ventelisten til de cirka
50.000 boliger i KAB-fælleskabet ’BoligNøglen’. Hvis 3B’s ventelister skal

blive en del af ’BoligNøglen’, skal 3B’s
repræsentantskab vedtage det på et
repræsentantskabsmøde. Som det er
nu, skal du have en særskilt opskrivning i KAB, hvis du vil på ventelisterne
til boligerne i KAB-fællesskabet. Du
kan skrive dig op på www.kab-bolig.
dk. Det koster 400 kr. at skrive sig op
og efterfølgende 200 kr. i årligt gebyr.
3B’s ventelister bliver tidligst en del
af BoligNøglen i 2020 – og kun hvis
repræsentantskabet vedtager det på
et repræsentantskabsmøde.

Når 3B bliver en del af KAB den 1. januar,
skal 3B’s systemer integreres med KAB’s
systemer. Det betyder, at de fleste af 3B’s
afdelinger skal have nyt afdelingsnummer.
Alle afdelinger beholder deres afdelingsnavn.

Selvbetjeningen Mit 3B
fortsætter frem til juni 2019

Som en del af overgangen til KAB er 3B i
gang med at lave ny hjemmeside, som forventes at være klar i første kvartal af 2019.
Den kommer stadig til at hedde 3b.dk, men
den får et gevaldigt løft og en opdateret
brugerflade. Det glæder vi os til.

Dit login til Mit 3B forbliver det samme
efter 1. januar. Det vil sige, at du
stadig logger ind, som du plejer som
beboer, medlem af en afdelingsbestyrelse eller som ansøger.
Det er først fra juni 2019, at 3B’s og
KAB’s systemer bliver integreret endeligt. Det får du meget mere information
om i det nye år.

KAB’S KUNDESERVICE
Fra årsskiftet skal du som beboer kontakte KAB's kundeservice, hvor du tidligere har kontaktet 3B's kundeservice. Henvendelser til 3B's ejendomskontorer fortsætter
som hidtil.
Personlig henvendelse:
KAB, Vester Voldgade 17, 1552 Kbh. V.
man-ons kl. 10-14.30, tors kl. 10-18
og fre kl. 10-12.

NY HJEMMESIDE I 2019

Telefonisk henvendelse:
Tlf. 33 63 10 00
man-ons kl. 9-15.30, tors kl. 10-18
og fre kl. 9-13.
Skriftlig henvendelse:
Gå ind på kab-bolig.dk og vælg det emne,
din henvendelse drejer sig om – udfyld derefter
formularen.

EN DEL AF KAB-FÆLLESSKABET
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NYT FÆLLES
KAB-HUS
I 2021

AF: LASSE WELANDER-HAAHR I VISUALISERING: HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S

E

r du beboer og har brug for personlig kundeservice, skal du fra
2021 til Enghavevej 81 på Vesterbro. KAB bygger nemlig et nyt, fælles
KAB-hus, tæt på Vesterbros pulserende
liv og S-tog i form af Carlsberg Station.
Der er tænkt store tanker om det

16 | 3B’S BEBOERBLAD | NOVEMBER/DECEMBER 2018

nye, fælles KAB-hus i samarbejde med
arkitektfirmaet Henning Larsen. De gode
faciliteter og uderum kommer ikke kun
ca. 400 medarbejdere til gode, men
også beboere, boligsøgende, beboerdemokrater – og ikke mindst lokalområdet.
Forbipasserende vil få et godt indblik i

livet inde i bygningen, hvor der er fokus
på bæredygtighed og energivenlige
løsninger. På taget vil der være offentlig
adgang, så alle kan bruge uderummene
og nyde den flotte udsigt over København.

Dit lokale ejendomskontor forbliver som
i dag. Derfor vil det fortsat være dit ejendomskontor, du skal kontakte, hvis du fx
oplever problemer med et vandrør.
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FÅ STYR PÅ
DINE STRØMTYVE
OG LET DIT CO²-FODAFTRYK
(OG PRIVATØKONOMIEN)

VIDSTE DU, AT…
hvis atmosfæren her på jorden udelukkende bestod af CO2, så ville vores planet komme til at ligne Venus, der har en
overfladetemperatur på over 460 grader.
CO2-niveauet stiger i overfyldte rum, hvilket kan få dig til at føle dig træt og sløv. Det er ikke farligt, og hvis du
lufter ud, forbedrer du luftkvaliteten i rummet.

Tv’et underholder, tørretumbleren tørrer flyverdragter på 2. time, ovnen buldrer af sted, mens kartoflerne koger på komfuret, børnene spiller Playstation på børneværelset, og lyset brænder i hele boligen…
Vi kan næsten alle sammen nikke genkendende til det i større eller mindre grad, selvom vi måske ikke
tænker så meget over det i dagligdagen.
AF MAJ SØRENSEN

V

i bruger rigtig meget energi, der
belaster miljøet i verden omkring
os – også på apparater og ting,
vi ikke aner bruger strøm, når vi ikke
bruger dem.
Men, du kan sagtens belaste miljøet
og privatøkonomien mindre, uden at
det koster eller er særlig besværligt.
Hvis du går bare lidt op i det og følger
nogle enkle gode råd, er der både
kroner at spare og grønne smiley’er på
miljøkontoen.
Her har vi samlet nogle af de mange
gode råd, du kan bruge i hverdagen.
Følger du et eller flere af rådene, gør
du en forskel i forhold til dit eget CO²fodaftryk.

at hente – du sparer penge på
elregningen, mindsker din miljøbelastning, og så holder tøjet i øvrigt længere.

TØR TØJET PÅ SNOR
I STEDET FOR I TØRRETUMBLEREN

SPAR ENERGI, NÅR DU LAVER MAD

Det er både omkostningsfuldt og skidt
for miljøet at tumble sit tøj tørt. Hæng
derfor tøjet op, når det er muligt, i stedet
for at tumble det. Der er flere gevinster
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VASK DIT TØJ VED
LAVERE TEMPERATUR
Normalt er det nok at vaske tøjet ved 30
grader, og jo mindre energi, maskinen
skal bruge på at varme vandet op, desto
bedre er det.

SNUP JERNHESTEN I STEDET
FOR AT KØRE SMÅTURE I BIL
Det er både godt for kroppen og for
miljøet at tage cyklen eller gå, når du
fx skal på mindre ture. Bilen er en af de
store syndere.

Du kan spare energi, når du laver mad.
Når du koger kartofler og grøntsager,
skal det kun lige dækkes med vand. Så
sparer du også tid, da der er mindre, der
skal varmes op.

Husk desuden at vælge en gryde eller
pande, der ikke er for lille, men som passer til kogepladen, ellers går der meget
energi til spilde.
Og vent så med at tænde for opvaskemaskinen, til den er fyldt helt op.

BRUSEBAD I STEDET FOR KARBAD
Du bruger mindre vand, hvis du tager
brusebad, end hvis du fylder badekarret
op med vand. Så selvom det er dejligt at
ligge og synge sange i det skummende
kar, så skift det ud med et brusebad
engang imellem.

SPIS MINDRE KØD
For nogle er det lækkert med en stor
bøf i ny og næ. Men et af de helt store
steder, du kan sætte ind, er ved at spise
mindre kød. Gennemsnitligt udleder
hvert menneske 17 ton CO² om året. Og
ca. 13 pct. af de 17 ton kommer fra kødog mejeriprodukter.
Derfor – hvis du en eller to gange om
ugen erstatter kødet med andre proteiner, gør du en forskel. Det kan fx være
nødder, bønner, linser, græsk youghurt,
kikærter, æg eller ærter, der alle er
gode, naturlige alternativer.

INGEN ELEKTRONIK
I SKRALDESPANDEN!
Det er absolut no-go at smide sin gamle
mobiltelefon eller batterier i skraldespanden. Det hører til i elektronikcontaineren ved din storskrald eller på genbrugspladsen. Selvom et apparat ikke
virker længere, er der stadig masser af
’indmad’, der kan genbruges, og som i
hvert fald ikke må ryge i dagrenovationen. Hvis du smider elektronik ud med
dit normale affald, bliver det brændt og
bidrager voldsomt til udledningen af CO².
Så husk lige at skaffe dig af med elektronikken rigtigt. Det kan godt betale sig.

ELEVATIONSSENGEN
ER EN RIGTIG STRØMSYNDER

BRUG ELSPARESKINNER
OG ELSPAREPÆRER

Hvis du har en elevationsseng, kan det
godt betale sig at trække stikket ud eller slukke på væggen i løbet af dagen.
Motoren på en elevationsseng trækker
nemlig i området af 24 watt, hvilket ender med en regning på over 500 kr. om
året – bare på at sengen er sat i stikket.

Det er i det hele taget en god idé at
bruge elspareskinner eller at slukke helt
for dit tv, computer, mikroovn og andre
elektriske apparater, der står på standby,
når du ikke bruger dem.
Skift desuden pærerne ud med elsparepærer.

ER TRANSFORMATOREN VARM?

TJEK FORBRUGET
MED EN ENERGIMÅLER

Har du en lampe, mobiloplader eller
oplader til din bærbare computer med
ekstern transformator siddende i stikket
hele tiden, er det en god idé at tjekke,
om den er varm, når den ikke er i brug.
Hvis den er, så er et godt råd at tage
den ud, når den ikke er i brug. Varmen
er nemlig tegn på, at den bruger mere
strøm på at være i standby-mode, end
den bør.

Hvis du er rigtig nysgerrig, kan du for
under 100 kr. anskaffe dig en energimåler, som du sætter i stikkontakten
og kobler et apparat i, fx dit tv eller en
mobiloplader.
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UNGE HÆNDER HOLDT SAMMEN
PÅ FOLEHAVENS FARVERIGE FESTIVAL
AF: JAKOB ØSTEGAARD NØHR I FOTO: JESPER BLÆSILD OG BJARKE STRØM

20 | 3B’S BEBOERBLAD | NOVEMBER 2018

NOVEMBER 2018 | 3B’S BEBOERBLAD | 21

Med flere end tusind gæster og aktiviteter fra klokken 10 til 21 var der rigeligt at se til for de unge
lommepengejobbere, der var kaldt ind til årets største begivenhed i boligafdelingen Folehaven.

H

vor end man kigger hen, er der masser af jubel fra
boden med tallerkenkast, klapsalver efter sidste tone
fra bandet Trut og glade ansigter på voksne og børn.
Der mangler bestemt intet til Folehave Festival 2018. Men
bag den gode stemning og de mange aktiviteter ligger også
mange timers planlægning og ikke mindst arbejdende hænder
på selve dagen.
Sidstnævnte bidrager 16-årige Philip Vehn og 13-årige Adin
Hayat med. De er to ud af et hold på ti lommepengejobbere,
som den boligsociale indsats SURF Valby står for, og som
arbejder på dette års Folehave Festival.
- Vi har vagt fra klokken to til ni, men det er sjovt. Du møder
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nye mennesker, og jeg kan godt lide at være social, siger Adin
Hayat.
Festivalpladsen er som altid foran og inde i det lokale bibliotek, og adskillige klapvogne og kørestole vidner om et stort
aldersspænd blandt gæsterne. Ved plejehjemmet spiller Trut
gamle evergreens som Elvis’ ’I can’t stop falling in love with
you’, og inde på biblioteket er der fernisering ved den lokale
børnefotoklub, der søger nye medlemmer.
- Jeg vil gerne prøve det, og så er jeg bare lidt nysgerrig.
Det vil være sjovt at være med og se et billede, man selv
har taget, som andre folk også kan se. Det er dejligt at
have sine minder på billeder, siger 10-årige Inas Reguig

efter at have set den nyoprettede fotoklubs udstilling.
Alt imens knokler Adin Hayat og Philip Vehn med at sætte borde og stole op, bære mad ind fra madskolen, hænge plakater
op og promovere aftenens folkekøkken.
De unge er lommepengejobbere i ni måneder med SURF
Valby som arbejdsgiver.
- Det er fedt, for nogle har svært ved at finde job andre steder, og samtidig bliver vi mere kvalificerede til at finde et job
bagefter. Og så giver det os også lov til at tjene penge, siger
Philip Vehn.
Lønnen er 65 kroner i timen, og efter de ni måneder i SURF
Valbys tjeneste er målet at få et fritidsjob i det private erhvervsliv.

- Det er rigtig godt at have på CV'et. Jeg får lettere ved at få
et ungdomsjob, når jeg bliver 15, for arbejdsgivere kan se, at
jeg er seriøs om det at arbejde, siger Adin Hayat.
Et af dagens sidste arrangementer i festivalprogrammet er
udendørs folkekøkken. Der var 120 madbilletter til salg i løbet
af dagen, men efter at have fundet ekstra borde og bænke
stiger tallet til 140.
- Er I snart klar igen? Vi skal have gjort klar oppe ved scenen, lyder en voksen stemme og sætter fart på Adin Hayat og
Philip Vehns fortæring af folkekøkkenets laks og kylling.
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SOCIALØKONOMI I 3B

HØJE GLADSAXE
I TRÅD MED VERDEN
TEKST OG FOTO: ANJA BARFOD THORBEK

I Høje Gladsaxe arbejder en gruppe kvinder med tekstil- og håndarbejdsproduktion for den socialøkonomiske virksomhed I Tråd Med Verden. Her har de holdt til siden januar 2018, hvor de indledte et samarbejde med Boligforeningen 3B og Gladsaxe Kommune.
- Det tager tid at få tingene til at køre,
og det kræver tålmodighed at arbejde
med håndarbejdsproduktion. Tekstilmarkedet er generelt præget af, at man
kan producere billigt i fx Kina, og det er
svært at konkurrere med herhjemme,
siger Martha Ozmec, der har været med
siden 2014 og i dag er daglig leder af
I Tråd Med Verden (ITMV). - Men vi er
efterhånden ved at blive et navn, som
mange kender. Museer, institutioner og
firmaer er begyndt at henvende sig til
os, siger hun og fortsætter: - Målet er, at
kvinderne, der kommer på værkstedet i
praktik- og afklaringforløb, med tiden kan
ansættes og få almindelig løn for deres
arbejde, og vores vision eller drøm er
at skabe den arbejdsplads, hvor der er
plads til dem, der ikke kan arbejde så
mange timer.
ITMV har allerede ansat en i fleksjob
og er i gang med at ansætte yderligere

to af de kvinder, som har deltaget på
værkstedet i en periode. Kvinderne
er selvfølgelig lige som alle andre
forskellige og trives med forskelligt
arbejde. Henriette, der lige nu hækler
monstre, kan godt lide afveksling i
arbejdet. Lotte der har syet handsker et
par måneder, har det lige omvendt: Hun
kan godt lide, at det er rutine – så ved
man, hvad man skal, når man kommer
herned.

Børnehandsker til Københavns
Museum og broderede bæredygtige designer t-shirts
Handskerne er bestilt af Københavns
Museum og skal bruges, når de besøger
børnehaver. Museet er nemlig i gang
med et forløb, hvor de tager rundt til
børnehaver med arkæologiske fund, og
børnene skal selvfølgelig have lov til røre
ved genstandene, dog med handsker

på. Og den slags tynde, bomuldshandsker findes ikke i børnestørrelse. Så da
Københavns Museum hørte om ITMV
gennem Thorvaldsens Museum, som
tidligere har få lavet puder hos ITMV,
var de ikke sene til at henvende sig for
at høre, om det var en opgave, ITMV
kunne stå for.
Et andet projekt, som kvinderne har
brugt meget tid på, er broderi på t-shirts.
Det er et samarbejde med designeren
Marta Dolska der arbejder med bæredygtig mode.
- Det var svært at overse al lærdom og
erfaring inden for broderi og vænne sig
til at brodere så sjusket, som designeren
ønsker, siger Charlotte, der bor i Høje
Gladsaxe. Men hun kan godt lide resultatet.
Udover de bestilte broderiopgaver
har ITMV også en egen-produktion
af små billed-broderier af fugle og

MARTA DOLSKA DESIGN
SOM KVINDERNE I ITMV BRODERER PÅ T-SHIRTS.

DER PRODUCERES I KÆLDEREN UNDER HARALDSKIRKEN

huse. Hvert broderi er et unikt stykke
kunsthåndværk, der bærer personligt
præg fra den kvinde, som har udført det.
Alle kan bestille eller komme forbi og
købe broderierne i åbningstiden. Det og
meget andet kan man læse mere om på
itmv.dk.

Nye projekter: Berendsen
og Høje Gladsaxe Gobelin
På itmv.dk kan man også læse om de nyeste projekter i ITMV. Blandt andet om et
samarbejde med Berendsen, hvor ITMV
syr vaskeposer og tasker af
Berendsens kasserede tekstiler De
udvikler også ideer til, hvordan selv
den mindste stofrest kan bruges på nye
måder. Ud over det meningsfulde i at
genanvende kasserede materialer til nye
brugbare produkter, er jobskabelse en
vigtig del af samarbejdet.
Indtægten fra produktionen bruges til

ITMVS EGEN-PRODUKTION AF
SMÅ BILLED-BRODERIER AF FUGLE OG HUSE.

at ansætte kvinder på ITMVs værksted.
På længere sigt kan det bygge bro til job
i et af Berendsens vaskerier eller systuer.
Et andet nyt projekt er et samarbejde
med tekstildesigner Stine Linnemann
om at skabe et stort tekstilt værk – en
gobelin med inspiration fra boligområdet
Høje Gladsaxe.
Projektet er et “co-design” projekt,
hvor udviklingen af værket sker i tæt
samarbejde imellem Stine Linnemann,
deltagerne på ITMVs værksted samt
frivillige beboere fra området. Værket
bliver udstillet permanent på den lokale
kulturinstitution Telefonfabrikken.
Værket kommer til at vise et nyt og
anderledes blik på området, og skal
dermed både styrke lokalområdet og
kvinderne på ITMVs værksted.

FAKTA OM ITMV:
I 2010 startede Københavns
Erhvervsakademi og Dansk Røde
Kors et samarbejde om integrationsprojektet ITMV.
I dag er ITMV en socialøkonomisk
virksomhed, der bl.a. beskæftiger
udsatte kvinder.
I 2018 har ITMV dannet partnerskab med Jobcenter Gladsaxe og
Boligforeningen 3B for at skabe
sy-værksteder med meningsfulde
praktik- og afklaringsforløb for
udsatte kvinder i Gladsaxe.

ITMV SYR VASKEPOSER OG TASKER
AF BERENDSENS KASSEREDE TEKSTILER
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L

BYHAVER SKABER

TRYGHED

ene Dybdahl har boet i Hørgården,
siden hun var 10 år, og hendes
børn og børnebørn bor her også.
Det lyser ud af hende, hvor meget hun
elsker området – så meget, at hun
også har arbejdet som madmor i en af
Hørgårdens lokale børneinstitutioner
Tyttebøvsen de seneste 10 år.
- Her får jeg lov at lave det, jeg elsker
at lave – hver dag. Det er noget helt særligt at lave mad til børn, fortæller Lene.
Hele ideen til byhaverne begyndte med
Lene, der er en vaskeægte ildsjæl. Lene
fik en idé om at udnytte det grønne areal
bag Tyttebøvsen, så hun og alle børnene
kunne dyrke deres egne grøntsager.
- Det er vigtigt, at børnene lærer, at
kartoflerne og gulerødderne ikke bare
kommer nede fra køledisken i supermarkedet. Det er fantastisk at se begejstringen i deres øjne, når de selv graver en
grøntsag op, fortæller Lene med et smil
på læben og tilføjer: Og så er det med
til at give børnene ansvar. De passer og

plejer plantekasserne og forstår godt, at
man ikke må tage af de andres.

Idé blev til virkelighed
Lene gik til afdelingsbestyrelsen med sin
idé og med det argument, at hun gerne
ville inddrage børnene til at skabe noget
liv og til at mødes med de mange ældre i
området i hverdagene.
- Der er mange, der bare sidder alene
i deres lejligheder. De kan da lige så
godt sidde udenfor med deres kaffekop
og nyde, at der foregår noget dejligt lige
uden for deres vinduer.

Et kæmpe plus for
livet i boligafdelingen
Spørger man Lene, hvad der er det bedste og mest positive ved, at byhaverne er
blevet etableret, så er svaret klart.
- Det bedste er helt klart det sociale.
Der er kommet meget mere liv i området.
Haverne ligger lidt gemt, og tidligere havde vi mange problemer med hærværk i

de institutioner, der har direkte adgang til
området. Det er blevet meget bedre, fordi
der er kommet en helt anden aktivitet på
alle tider af døgnet. Det er rigtig dejligt,
siger Lene med tydelig tilfredshed i stemmen.
Det er ikke svært at få øje på, hvorfor
Lene er så glad for byhaverne. Midt på
det store græsareal står der borde og
bænke, og ude langs kanterne står plantekasserne på rad og række med blomster og grøntsager i alverdens farver.
- Mange kommer herned med en kop
kaffe eller noget mad. Man får bare lyst
til at være her, siger Lene. Og det har
hun helt ret i.

Stor opbakning
- Der er flere beboere på venteliste til en
byhave. Derfor er vi enige om at udvide
med en række plantekasser mere til
næste år, fortæller Lene.

OG

SAMMENHOLD
TEKST OG FOTO: MAJ SØRENSEN

Før var det bare et gemt og glemt grønt areal, som stort set ikke blev brugt
– i hvert fald ikke til noget positivt. Nu huser området Hørgårdens byhaver,
der bringer glæde, venskaber, sammenhold og hjælpsomhed med sig.
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Hvis du kunne tænke dig at tage initiativ til en lignende aktivitet i din boligafdeling, kan din afdelingsbestyrelse søge 3B’s
aktivitetspulje om tilskud til at udvikle og afprøve nye ideer i jeres afdeling. Det er vigtigt, at aktiviteterne ligger inden for
områderne miljø, kultur, beboerdemokrati eller samarbejde – og de skal komme alle beboerne til gode.
Læs mere om aktivitetspuljen på 3b.dk.

På grund af den varme sommer er honningen i år blevet
meget mørkere, end den plejer.
Derudover kan man smage
forskel på honningen alt efter,
om den er slynget fx i foråret,
hvor æbletræerne blomstrede,
eller sommer, hvor bierne fik
blomsternektar fra lindetræerne.
Alene i Urbanplanen er der mere
end 1.500 forskellige blomster,
så honningen herfra kan variere
meget i smag og farve.

Det
med
bierne
griber
om
sig

Birgitte har boet i Urbanplanen i 20 år, først i Remisevænget Øst og siden i et
rækkehus i Vest.
Miki har boet i Remise-vænget Øst i seks år, helt øverst
oppe med en fantastisk
udsigt udover byen, som han
siger.
Begge er de enige om, at det
er som at bo i en landsby
midt i byen, og at samarbejdet om bierne kun gør fællesskabsfølelsen større.

Tre glas honning fra Solvang Bigård til 100 kr.
Og man skal være hurtig, hvis man skal nå at få
fat i de populære gyldne dråber, når de bliver
sat til salg. Forhandlernetværket er vokset, så
honningen bliver bogstavelig talt revet væk med
det samme. I år har de frivillige biavlere endda
kun fået halvt så mange glas, som de plejer for
årets arbejde.

De sidste seks år har Solvang Biavlere produceret honning i Urbanplanen. Selvom honningproduktionen
i år kun har været halvdelen af normalt på grund af den varme og tørre sommer, er produktionen og
afsætningen nu på et niveau, hvor økonomien hviler i sig selv. Der bliver endda sparet op til den årlige
undervisning og til at udskifte materiel, når det er nødvendigt. Birgitte og Miki er to af de 5-6 faste i
Solvang Biavlere, og de viser hellere end gerne bierne frem, som Miki siger - vi er jo en slags ambassadører for bierene, og det er vores pligt til at formidle vores bi-viden videre.
AF: ANJA BARFOD THORBEK I FOTO: SIMON HANSEN

- Noget af det vigtigste er, at vi har et
fantastisk samarbejde med Dyvekeskolen. Her opbevarer vi udstyr og låner
lokaler, når vi slynger honning, fortæller
Birgitte, og hun fortsætter - samtidig får
vi aflivet myter blandt børnene. På et
tidspunkt gik rygtet, at bierne kommer i
sværme og angriber. Sådan en myte får
vi hurtigt aflivet, siger hun med et smil.
Skolen bruger os også i undervisningen. Der kommer klasser herned, og vi
har børne-bidragter, de kan få på, så de
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kan være med til at åbne bistaderne og se
ned i dem.
Birgitte har været med i Solvang Biavlerforening siden starten, og er bare blevet
mere og mere fascineret af bierne: - De
er jo netop ikke rovdyr, tværtimod er de
sociale dyr, og det er fantastisk, at når
de kommer ud af pubben, ved de præcis,
hvad de skal gøre, uden at nogen fortæller
dem det. Om vinteren samler de sig i en
stor klump og sørger for at skifte plads og
varme hinanden, så ingen fryser, fortæller

Birgitte og Miki, som har været med
i foreningen i tre år supplerer: - Vi er
jo ambassadører for det at have bier,
og det bliver kun vigtigere i denne tid,
hvor bestandene falder og vilkårene
for bier på landet bliver hårdere.
- Vi har en formidlingsforpligtelse,
og den lever vi blandt andet op til ved
de mange frivillige arrangementer.
Det med bierne griber om sig. Man
møder jo rigtig mange hernede ved
bistaderne. Der er mange, der kom-

mer forbi og er her en enkelt gang for at
høre om det, vi laver. Og så er der frivillighedsarbejdet: Vi sælger honning på
Urbanfestivalen og foran Amagercentret.
Det fører let mere med sig.
- Jeg har - på grund af det frivillige arbejde med bierne - fx også involveret mig
og lavet mad i Folkekøkkenet, da det stod
på. Da Miki for tre år siden egentlig bare
liiige ville ned og se, hvad det med bierne
var for noget, så hang han fast.
- I det hele taget har det ført til, at når

jeg går ud af døren, så kender jeg og
hilser på folk omkring mig, fortæller han.
- Nu har jeg boet rigtig mange steder i
København og jeg har aldrig følt mig så
tryg, som jeg gør her. Jeg får det faktisk
sådan - "Ahhr - nu er jeg hjemme" - når
jeg træder ind i Urbanplanen om aftenen.
Spørger man til, om de har ønsker til
fremtidens Solvang Biavlerforening, så
er svaret ikke, at de ønsker, at foreningen
nødvendigvis skal vokse - det er også
begrænset, hvor mange bier der kan være

i et område. Og vi deler jo i forvejen
området med Bybi, som holder til på
Sundholm, og Bondegården har også
bistader. Men vi er selvfølgelig glade for
at kunne drive foreningen uden støtte
af nogen art, siger Birgitte, og hendes
største ønske er egentlig bare, at de kan
bevare den gode placering af bistaderne, som de har nu, også når byggeriet,
der skal afløse det gamle Solvangcenter,
går rigtigt i gang.

MERE OM BIER
ARTER: Der findes omkring 20.000 kendte
biarter i verden. Honningbierne (Apis) er én
art med 44 underarter.
MENNESKEFØDE: Honningbier er det eneste insekt, der producerer føde, som spises
af mennesket.
OVERANSTRENGELSE: 3 – 6 uger efter
det første vingeslag har den gennemsnitlige
honningbi arbejdet sig selv i ihjel og dør
bogstaveligt talt af overanstrengelse.
HONNING: Selvom man måske skulle tro, at
bier kan lave honning fra de udklækkes, er
det ikke tilfældet; de skal lære det af ældre
bier.
VINTER: I kolde klimaer stopper honningbier med at flyve, når temperaturen er
omkring 10 grader, og søger i stedet sammen inde i bikuben, hvor de danner en stor
klynge omkring dronningen. De bevæger
deres vinger, hvilket skaber en temperatur
på 27 grader i starten af vinteren og 34
grader, når dronningen begynder at lægge

æg. Bierne roterer desuden skiftevis ind og
ud af klyngen, så ingen bliver for kolde.
BROD: Honningbien adskiller sig især fra
de øvrige biarter på 3 måder: 1) den har
modhager på sin brod, 2) brodden løsriver
sig og efterlader et dødbringede hul i biens
bug 3) brodden har sin egen muskulatur og
giftsæk, der fortsætter med at indsprøjte
gift, når brodden er stukket ind i offeret.
VARME: Selvom brodden er honningbiernes primære forsvarsmekanisme, kan de
også dræbe større insekter (som fx den
asiatiske kæmpe-gedehams) ved hjælp af
varme og kuldioxid. Dette foregår ved, at
bierne sværmer og danner en kugle omkring
det store insekt. I midten af kuglen stiger
temperaturen samt kuldioxid-niveauet i en
sådan grad, at insektet dør.
HONNINGBIFAMILIE: En honningbifamilie
består af 3 typer bier: arbejdere, droner
og dronningen. Der findes normalt kun én
dronning, et par hundrede droner og op til
80.000 arbejderbier. Alle arbejderbier er

hunbier, og alle droner er hanbier.
ARBEJDSFORDELING: Arbejderbiernes
opgaver afgøres af deres alder. De kan fungere som 1) larvepassere, rengøringshjælpere og dronningeopvartere, 2) byggekonstruktører, 3) soldater og lagerarbejdere, 4)
indsamlere. Arbejdsfordelingen styres af et
ungdomshormon, der bruges til at regulere
biernes arbejdsfunktioner om nødvendigt.
Dronernes eneste opgave er at befrugte
dronningen.
KANNIBALISME: Selvom bier lever af nektar og bilarver af pollen, kan bier finde på
at spise deres artsfæller, når føden bliver
knap. Fra et evolutionært synspunkt giver
det også mening, fordi de derved mindsker
behovet for føde. Bierne starter med at
spise larverne og æggene for at bevare
den voksne population, der kan bidrage
til fødeindsamling, men når føden virkelig
er begrænset, æder de voksne bier også
hinanden.
KILDE: WWW.123FAKTA.COM/DA/FAKTA-OM-BIER-HONNINGBIER
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KORT NYT
Skal det ind ad brevsprækken eller i den
elektroniske postkasse?

DET GRØNNE SKAL SPIRE I APOSTELGÅRDEN
Saxofarming. Det er navnet på det nyeste
grønne skud på byhave-stammen i 3B.
Det er beboer Kim Larsen, der har taget
initiativet, og i skrivende stund har 15-20
andre beboere også vist interesse for idéen
om hjemmedyrket frugt og grønt.
Målet er et fællesskab gennem konkrete,

grønne aktiviteter som blandt andet dyrkning i højbede, vandopsamling, kompostering, høstfest og altankasser.
Lige nu er Saxofarming i forberedelsesfasen, men til foråret er der efter planen
gang i både mobile højbede, vandtønder og
såning.

FLOT REJSEGILDE I STØBERIGADE
- ET BIDRAG TIL DEN BLANDEDE BY

SÆT X
I KALENDEREN
den 22. juni
2019

Den 22. juni 2019 løber det første Løb
Mellem Husene af stablen. Løbet begynder i Sydhavnen og slutter i Valby, hvor
boligforeningerne AKB København og
3B er stærkt repræsenteret. Udgangspunktet er en 5 kilometers rute (også til

gående), der aktivt bruger både Valbyparken, Hafnia-hallen og selvfølgelig boligafdelingerne – fx løb gennem specielle
legepladser, gårde, bygninger og andre
lokale seværdigheder.

Så sæt kryds i kalenderen den 22.
juni 2019 og kom og vær med til et
anderledes og mangfoldigt løb med
efterfølgende folkefest.

- Det her projekt på Teglholmen
er i sandhed den vision, jeg har
for hele København. Nemlig
den blandede by, hvor vi kan
bo sammen og lære hinanden
at kende på tværs af sociale
lag. Det er sådan, København
skal være. En by for alle, sagde
Frank Jensen, overborgmester
i København, til rejsegildet den
27. august i 3B's nye afdeling Støberigade.
3B's formand Steffen
Morild kom i sin tale ind på,
at Støberigade er et historisk
byggeri: Jeg er stolt af at stå
her i dag, fordi det – udover at
være et smukt byggeri – også
lidt højstemt sagt er et historisk
byggeri. Det er nemlig den første
delegerede bygherremodelsag,

S M A R T
HURRA FOR FÆLLESSKABET I TRANEHAVEGÅRD!
I sommer indviede 3B-afdelingen Tranehavegård en ny pavillon. Pavillonen er det
synlige symbol på et forskningsprojekt, beboerne i Tranehavegård har været med i.
Paradoksalt nok er pavillonen i sig selv
ikke resultatet af forskningsprojektet.
Det er derimod, hvad pavillonen danner
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ramme om – nemlig et stærkt fællesskab
blandt beboerne, hvor man passer på
hinanden.
I Tranehavegård bor der mange ældre.
Derfor var Tranehavegårds beboere ideelle kandidater til Det Kongelige Danske
Kunstakademis Arkiteksskoles forsknings-

projekt om at skabe flere seniorvenlige
byrum i hovedstaden. Projektet er en stor
succes og gør en stor forskel for beboerne
og boligområdet. Derfor er 3B lige nu i
gang med at undersøge muligheden for,
at andre 3B-afdelinger kan blive en del af
lignende projekter.

som blev godkendt i
Københavns Kommune. Det vil
sige, at det er det første byggeri,
hvor en almen boligforening som
3B arbejder SÅ tæt sammen
med private bygherrer, at det
munder ud i boliger, hvor almene
beboere bor dør om dør med
beboere, der lejer deres bolig
privat.
Derudover er Støberigade en
ejendom med både store familieboliger og små et-værelseslejligheder, der i sagens natur er
billigere, og som er velegnede til
studerende og enlige.
Vi vil løbende orientere
på 3b.dk, når der er nyt om
byggeriet på Teglholmen,
også hvad angår opskrivning
og ventelister.

Fra 1. januar 2019 må boligorganisationer nu i de
fleste tilfælde selv bestemme, om de vil sende breve
til beboerne digitalt eller i fysisk form.
Omvendt kan beboerne også selv bestemme, om
de vil have breve fra boligorganisationer digitalt.
Hvis beboerne ikke vil, skal de bare huske at sige
det til fx Boligforeningen 3B. Det har politikerne på
Christiansborg vedtaget.
Der er dog nogle undtagelser, hvor Boligforeningen
3B skal sende brevet med posten.
Det drejer sig om:
- Opsigelse af beboerens lejemål
- Rykkere, når huslejen ikke er betalt til tiden
Derudover skal 3B sende breve med posten til
beboere, der er fritaget for Offentlig Digital
Post. Men det er vigtigt, at beboerne selv gør 3B
opmærksom på den fritagelse.

NU KAN DU SNART SE
DIT MÅNEDLIGE VAND
- OG VARMEFORBRUG
I løbet af første kvartal 2019 kan beboerne i 63 af 3B’s
boligafdelinger følge med i deres eget månedlige vandog/eller varmeforbrug.
De løbende aflæsninger for hver enkelt bolig i de 63
boligafdelinger kommer til at ligge på BeboerWeb. Du
kan logge dig ind på BeboerWeb via Mit 3B på 3b.dk.

B E B O E R A P P I

Digital Drift er på dagsordenen i 3B –
og det ændrer sig på ingen måde, når
3B bliver en del af KAB-fællesskabet.
Tværtimod.
I 2019 kan du som beboer i 3B forvente
en BeboerApp, der gør det nemt at se
info om din bolig og komme i kontakt
med ejendomskontoret, hvis noget skal
udføres i din bolig.
På sigt udvides appen muligvis med
flere smarte funktioner – fx mulighed for

at booke beboerlokale.
Siden sommer er BeboerAppen blevet
testet i KAB og AKB, København, hvor
163 beboere har meldt tilbage om,
hvilken opbygning af appen der giver
bedst mening. KAB regner med at kunne
tilbyde appen til boligorganisationerne i
KAB-fællesskabet fra 1. december.
For 3B’s vedkommende går der dog lidt
ekstra tid, fordi 3B’s og KAB’s systemer
skal lægges sammen, når 3B bliver en del

2 0 1 9

af KAB 1. januar 2019.
3B’s afdelinger vil derfor først kunne
bruge appen – både på iPhone og Android
– fra sommeren 2019.
Men allerede inden årsskiftet vil
repræsentanter fra 3B-afdelingerne
Prangerhuset og Vestergården 1 være
med til at teste løsningen for at sikre, at
appen bliver så god som mulig for 3B’s
beboere.
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VI VIL
MEGET GERNE
HAVE DIN MAILADRESSE

@
HAR VI IKKE DIN MAILADRESSE ENDNU?
SÅ VIL VI STADIG MEGET GERNE HAVE DEN
- SE HER, HVORDAN DU GØR
Aktiver dit NemID på Mit 3B. Det gør du under
kontooplysninger, når du er logget på Mit 3B
med dit brugernavn og kodeord.
Her udfylder du din mailadresse og krydser af
i de to bokse, hvor du giver dit samtykke til, at
vi må bruge din mailadresse og opbevare dit
CPR-nummer i vores lukkede administrationssystem. Vi bruger udelukkende dit CPR-nummer til at identificere dig i vores system.
Vi glæder os til at maile med dig!
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