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Vi har samtidig fået en administrationsaftale med KAB, og 3B har derfor ikke
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Her vil jeg blot understrege, at du fortsat bor i en 3B-bolig, og at vi arbejder
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Det er kun administrationen, altså opkrævning af husleje, varmeregnskaber
og lignende, KAB står for. Dine lokale medarbejdere er stadig ansat i 3B.

Med de ord ønsker jeg dig rigtig god læselyst.
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28 – Politiet er der for at hjælpe. De tænker på din fremtid

21 Hvad så efter 2020?

24 Fremleje gi’r selskab i hverdagen

16	
– Vi har lært andre at kende, vi slet ikke
vidste boede i vores egen boligafdeling
		
18 Kort nyt - fællesskab

Om det er Løb Mellem Husene, TinkerTank på Amager, fællesarbejde i Søagerpark eller Ayah, som hygger om de ældre på plejecenteret i Egedalsvænge, gør
det mig stolt at stå i spidsen for en boligforening, der på så fornem vis lever op
til sin vision: 'Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber'.

Ny strategi på vej
I skrivende stund er 3B’s bestyrelse sammen med afdelingsbestyrelserne
og medarbejderne i gang med en spændende proces om en helt ny strategi.
Allerede nu tegner der sig nogle meget interessante fokusområder. Vi vil fx
gerne sætte endnu mere fokus på fællesskab. Det viser beboerundersøgelsen,
at I er enige i. Grøn omstilling er et andet vigtigt område. Og så viser beboerundersøgelsen i øvrigt også, at vi skal have ekstra fokus på, hvordan beboerne
kan få større indflydelse i boligafdelingen. Alt det og mere til glæder jeg mig til
at vende tilbage med, når vi er kommet længere i processen.

12 Fællesskabet gør Søagerpark smukkere
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TEMA: FÆLLESSKAB

Unge
talenter greb
mikrofonen
AF MARIANNE SVOLGAARD I FOTO: LARS BERTELSEN & TURNING TABLES DELTAGER FRA HØJE GLADSAXE

I anledningen af BL’s 100 års jubilæum i 2019 har kreative unge fra almene boliger
i hele landet haft mulighed for at udvikle deres talent inden for musik, foto og film.
I april stod de unge i Høje Gladsaxe for tur.

Rubaab Qasim udlever en
barnedrøm og indspiller
sin egen sang i Turning
Tables mobile studie.

”

TURNING TABLES
Turning Tables arbejder
med at styrke unges
livssituation i Danmark.
Unge, der har brug for nye
inputs og nye veje mod et
bedre liv. De udvikler de
unges færdigheder indenfor musik, film og foto.
Scan koden og se en film
de unge har lavet om Høje
Gladsaxe
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25

og du kan høre den her ved at scanne QR-koden.
-årige Rubaab Qasim har
… CHURCHBELLS
Udover musikstudie havde de unge også muligboet hele sit liv i Høje GladARE RINGING
hed for at deltage i foto- og filmværksteder,
saxe. Hun er en af de mange
ALONG I’M SINGING
unge, der benyttede Turning
Tables kreative værksteder, der midlertidigt
Skjulte evner
PRESENT IN THE
holdt til i Høje Gladsaxe i april måned. I det,
Medarbejderne i Turning Tables var imponerede
NOW A DREAM HID- over de mange talenter, de mødte i landets almene
der må have været Danmarks mindste studie,
indspillede Rubaab sin egen sang.
boligområder.
DEN SOMEHOW…
- Jeg har skrevet musik, siden jeg var lille.
- De unge, vi har arbejdet med i Høje Gladsaxe,
Det har altid været min drøm at få lov at indhar så mange – nogle gange skjulte – evner. Det er
spille noget af det, siger Rubaab storsmilende.
en fornøjelse og et privilegie at kunne være med til
Turning Tables musikstudie turnerede rundt i hele Danat formidle de værker, de har skabt. Samtidig giver de unges
mark i løbet af 2019 i anledningen af, at BL –
fortællinger et mere nuanceret billede af livet i de
Danmarks Almene Boliger fylder 100 år. Det har
almene boligområder, end det man ofte oplever i
givet rigtigt mange unge mulighed for at indspille
medierne og offentligheden, siger Alex Ferlini, daglig
musik, og Rubaab ventede i april spændt på, at
leder i Turning Tables.
musikken ville blive udgivet. Nu er musikken her,
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TEMA: FÆLLESSKAB

Møbelpolstrer Frida
Nash har leveret til
børne- og ungdomsteatret ZeBu, frisører
og flere spisesteder.
Og så er hun fast inventar på Christianias
julemarked.

Christensen, der bor i 3B’s boligafdeling Remisevænget Vest på Amager

Værdier i affaldscontaineren
TinkerTank stammer tildels fra det
engelske ord ’tinker’. En tinker var en
rejsende, der gik fra hus til hus og
indsamlede brugte ting af metallet tin.
Dem lavede han nye ting af, så metallet

igen fik værdi. ’Tank’ er hæftet på som
et modsvar til de mange tænketanke.
I TinkerTank bliver der lavet ting – her
nøjes de ikke med at tænke.
- TinkerTank skulle være for lokale,
for vi bor alle tre i området og kendte til
det med at bo i lejlighed, hvor man ikke
har plads til at bygge og reparere. Og
det var nemt at finde formålet, for vi var

alle tre interesserede i at mindske ressourcespild – både de menneskelige og
materielle ressourcer, siger Camilla om
overvejelserne, da foreningen blev stiftet.
Hun arbejder til daglig på Hørgårdens
Nærgenbrugsstation, og det er langt fra
tilfældigt.
- I august havde vi allerede brugt verdens ressourcer for i år, så vi vil gerne

I TINKERTANK GÅR 45
HVERKEN MENNESKER ELLER MATERIALER TIL SPILDE
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR

I en kælder under Frelsens Hær på Amager finder
man et anderledes fællesskab, hvor kontingentet er
lavt, men produktiviteten høj. Baseret på andelstanken rummer fællesskabet blandt andet en møbelpolstrer, et cykelværksted og en syerske.
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ton møbler og aflagte ting og sager kan kælderen under Frelsens
Hær på Hørhusvej 5 på Amager
rumme. Det beviste Camilla Sandahl Christensen, Anna Welin Meesenburg, Tina Susanne
Olesen og en masse frivillige fra Vestamager i
det, der blev begyndelsen på TinkerTank.
For to måneder gik der med at rydde ud
og sortere indholdet af kælderen, efter de tre
kvinder havde startet foreningen med det mærkelige navn i juni 2018. Nu stod den enorme
kælder så tom og klar til at blive indtaget af
lokale kræfter.
- Vi lærte hinanden at kende rigtig godt i den
proces, og det var bare med at blive ved. Vi har
beholdt en masse møbler og materialer til at
bygge skillevægge af mellem de små værksteder, og efter at have hentet ti tons fra kælderen
kom Amager Ressourcecenter tilbage med
gamle vinduer, som vi har brugt i væggene til at
give gennemsigtighed, siger Camilla Sandahl

Udover sit eget cykelværksted i TinkerTank
hjælper Hassan Dadkhad
også til i cykelværkstedet i Hørgårdens
Nærgenbrugsstation.
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vise folk i området værdien i de mange ting,
som vi med meget få virkemidler kan gøre
lækre eller bruge igen. Det er jo en økonomi
i sig selv. Mit primære formål med at være
ansat på nærgenbrugsstationen er at få
børn og andre til at se, hvor mange værdier
vi egentlig har liggende i alt det her affald,
siger Camilla fra sit eget lille værksted i
TinkerTank.

Bryllupsgaven fra fortiden
Ud over at være en af stifterne af foreningen, er hun også andelsmedlem. Dem er
der 25 af, og de betaler hver især et fast
beløb pr. kvadratmeter om måneden for at
have deres eget værksted i den enorme
kælder. Et almindeligt medlemskab koster
50 kroner om måneden og inkluderer kaffe
og fri brug af TinkerTanks træværksted.
- Et af vores første medlemmer lavede
en bryllupsgave – med fire års forsinkelse
– hernede, for nu var der et sted, hvor han
kunne lave den færdig. Sådan en historie
har vi oplevet mange gange, siger Camilla.
Når man går en runde i TinkerTank, står

det hurtigt klart, at det med de materielle ressourcer er ment alvorligt. Gamle
maskiner, resttræ og overskudsstoffer
får nyt liv og nye formål her på Amager.
Men man skal ikke tage fejl, fokus er
i lige så høj grad på de menneskelige
ressourcer.
- Alle mennesker kan noget. Der er
bare rigtig mange, der har været i et
system, hvor de skal bevise, hvad de
ikke kan. For eksempel når de skal godkendes til fleksjob eller er i arbejdsprøvning. Men alle mennesker kan noget, og
den følelse vil vi gerne have, at folk får
hernede. Om det er at tage opvasken,
feje, bygge et eller andet, tømme affald
eller vise rundt. Mange kan måske også
et håndværk, men har nu fået dårlig ryg
og kan ikke gå på arbejde. Men de ved
stadig, hvordan man gør og kan komme
og hjælpe os eller fortælle os, hvordan
man skal gøre, siger Camilla.

Åbent træværksted

husmøder, arrangementer, fællesspisning og workshops for medlemmer og
brugere, der måske kun kigger forbi
en enkelt gang eller to. Træværkstedet
er nemlig åbent for alle onsdag aften
og torsdag eftermiddag under kyndig
vejledning af de faste medlemmer af
TinkerTank.
Materialerne er ofte donationer eller
ting, som medlemmerne selv finder. De
bliver dog aldrig solgt direkte videre,
men sat i stand eller lavet om til nye
ting.
- Vi har lovet vores udlejer, Frelsens
Hær, der sælger genbrug, at vi ikke
konkurrer med dem. Men for eksempel
får vi lamper, som Frelsens Hær ikke
kan reparere, så vi kan sætte dem i
stand og sælge, siger Camilla.
I oktober havde TinkerTank således
deres første markedsdag med de ting,
som er lavet i kælderen på Hørhusvej 5.
- Meget af det er jo ikke affald. Det
har en værdi.

Fællesskabet bliver dyrket gennem

TINKERTANK
TINKER-HVAD-FOR-EN-TANK?
TinkerTank er for alle beboere på Vestamager.
Foreningen har fået hjælp fra Københavns Kommune, Hørgårdens Nærgenbrugsstation, Miljøpunkt
Amager, Amager Ressourcecenter, den sociale helhedsplan Partnerskabet i Urbanplanen og en masse
beboere i området.

ANDELSMEDLEMMERNES VÆRKSTEDER TÆLLER BLANDT ANDRE:

Amager Vest Lokaludvalg har givet økonomisk
støtte til fem workshops, men derudover er TinkerTank selvdrevet via medlemskontingenter.

Allerede på TinkerTanks første infoaften i sommeren
2018 blev alle værkstederne revet væk, og lige siden
har der været venteliste til et andelsmedlemsskab.
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CYKELVÆRKSTED
MØBELPOLSTRER
SYSTUE
BILLEDRAMME-VÆRKSTED

LØB
MELLEM
HUSENE
GAV LIV
MELLEM
HUSENE

TEMA: FÆLLESSKAB

Det første Løb Mellem Husene, som viste sig at
være en succes og en god oplevelse for de mange
deltagere og frivillige, vender stærkt tilbage i 2020.

AF STEPHANIE ANDERSEN I FOTO: BJARKE STRØM

O

ver 200 løbere og frivillige brugte en lørdag i juni
i de almene boliger og fællesskabets tegn, da det
første Løb Mellem Husene fandt sted.
Løbet havde til formål at vise, hvad almene boliger er, og hvordan de bidrager til det sociale fællesskab.
- Der er skøn energi og skønne mennesker i de almene boligområder, sagde adm. direktør i KAB, Jens Elmelund, der selv
deltog i det 5 kilometer lange løb.
Løbet samlede folk på tværs af alder og etnicitet. Og det blev
et løb, hvor man ikke talte om forskellighed, men derimod om
de ting man har tilfælles.
Løbeambassadør Mani Mpour syntes, løbet var fantastisk.
- Dét at løbe med over 200 mennesker og få lov til at
snakke med folk, man ikke kender, mens man løber igennem boligområder i Valby og Sydhavnen, var rigtig sjovt.
Jeg bor til daglig i Valby, men jeg har aldrig besøgt områderne før, sagde han efter løbet.

3B og føres nu videre i KAB-fællesskabet, og da det første Løb
Mellem Husene var en stor succes, gentages løbet den 20. juni
2020.
Til den tid lyder startskuddet i Sydhavnen ved Karens Minde
Kulturhus. Derfra går ruten til Boligselskabet AKB, København
og Boligforeningen 3B’s boligafdelinger i Valby og tilbage igen
til Sydhavnen, som vil danne ramme om en afsluttende folkefest.
- Løbet skal ses som et oplevelsesløb mere end et træningsløb, og næste år har løbet til formål at vise frivillighed, aktive
beboere, hyggeligt samvær og masser af unge mennesker, som
frivilligt hjælper med organiseringen af løbet, siger Stephane
Parize, boligsocial konsulent i KAB, og fortsætter:
- På den lange bane er planen at få andre boligorganisationer
til at arrangere lignende løb andre steder i landet, så løbet på
sigt bliver en almen løbedag på landsplan, hvor man sammen
løber for at vise de mange gode sider, de almene boligområder
har at byde på.

Løb i hele landet
Idéen bag Løb Mellem Husene er udviklet af Boligforeningen
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TEMA: FÆLLESSKAB

FÆLLESSKABET GØR
SØAGERPARK SMUKKERE
To gange om året holder Søagerpark en fælles arbejdsdag,
hvor beboerne renoverer og trimmer boligafdelingen.
AF: JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: MARGIT ANDERSEN

D

et begyndte for seks-syv år
siden. Nogle beboere mødtes
for at fikse nogle af de ting,
som ejendomsfunktionæren ikke kunne
nå i løbet af året, og langsomt kom der
flere beboere til.
- Senest var vi 35 samlet. De ældste
var over 80 år, den yngste otte måneder og med hos mor, da der blev malet.
Vi bliver flere og flere. Måske fordi vi
sparer penge, og det er hyggeligt, siger
Peter Sørensen, formand for boligafdelingen Søagerpark i Herlev.
De sparede penge var det, der lagde
grundstenen til de nu to årlige, fælles
arbejdsdage.
- Vi vil jo gerne spare nogle penge,
og der er nogle ting, som ejendomsfunktionæren ikke kan eller må lave.
Vores ejendomsfunktionær er her 16
timer om ugen, og han kan ikke nå
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alt på den tid. Derfor er alternativet
håndværkere, og det er for dyrt. Sidste
gang sparede vi cirka 60.000 kroner i
timeløn, siger Peter Sørensen.
Inden de fælles arbejdsdage samler
en beboer, der er uddannet håndværker, alle opgaver sammen, og så kan
beboerne melde sig til dem, de har lyst
til. Dette efterår skulle blandt andet siv
og dunhammere i søen beskæres, flagstangen vaskes og mange meter hegn
trængte til en gang maling.
- Uanset baggrund er alle velkomne.
Det er vigtigt for fællesskabets skyld, at
alle er med. Vi hygger os i hinandens
selskab. Der kommer nye beboere
hvert år, og vi vil vise dem, at her kan
vi godt hjælpe hinanden, siger Peter
Sørensen, der sammen med andre beboere personligt tropper op og inviterer
nye beboere med til blandt andet de

fælles arbejdsdage.
- Det er ikke de nye, der skal komme
til os. Vi skal komme til dem, siger
formanden.
Han mener samtidig, at arbejdsdagene kan noget specielt, når det drejer
sig om tilflyttere.
- Det er en god måde at integrere
nye beboere og lære dem at kende.
Der er lige flyttet to nye familier ind, og
de var begge med. Man taler bare sammen på en anden måde, når man roder
i et bed eller sætter hegn op sammen
i stedet for kun at sige ’hej’ om morgenen, lyder det fra Peter Sørensen og
slutter:
- Det vigtige med arbejdsdagene er
fællesskabet, og at vi sparer penge…
men fællesskabet er nok det vigtigste.

NU KAN DE IKKE
UNDVÆRE AYAH
AF: ANNETTE SADOLIN I FOTO: JESPER BLÆSILD
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tet interesse i at åbne op for de unge,
fortæller Annette Grane:
- Mange ved jo ikke, hvad der foregår i et hus som vores. Der er en
fordom om, at det bare handler om at
hjælpe de gamle på toilettet.
Nu ved Ayah, at her sker meget mere,
og det handler om at give livskvalitet

til de mennesker, som bor her.
Ayah indskyder:
- Jeg var faktisk sådan lidt skeptisk
på forhånd. Jeg troede ikke, at her ville
være så hyggeligt. Det er ligesom en
lille familie.
Lederen håber, at Ayah’s erfaringer
går videre til hendes venner, og måske

giver flere unge lyst til at arbejde på et
plejecenter. Og hun peger på, at de ældre også har gavn af mødet med Ayah:
- Mange af de ældre er dårlige og
kommer ikke så meget ud. Når de
møder nogle af de unge, som bor i
området, giver det også godt i forhold
til fordomme den anden vej.

40 UNGE I LOMMEPENGEJOB
På kontoret for den sociale helhedsplan
Kokkedal på Vej sidder Flavia Haule Jepsen,
der er børne- og ungekoordinator og drivkraften i projektet om lommepengejob.
- Ideen med lommepengejob er, at de
unge bliver klar til et almindeligt fritidsjob.

16-årige Ayah fra Egedalsvænge
har fritidsjob på Plejecenter Egelunden i Fredensborg, hvor hun
hjælper til to aftener om ugen. Det
er så stor en succes, at plejecentret ønsker sig flere Ayah’er.

A

yah El-Juhaiyem skænker
kaffe for Lis Frandsen og sætter sig ned for at sludre.
Lis er 75 år og hører ikke så
godt, men der går ikke længe, før de
bryder ud i højlydt, fælles latter. Den
16-årige gymnasieelev har arbejdet på
Plejecenter Egelunden i et år, og hun er
glad for jobbet:
- Det er rigtig hyggeligt, når vi alle er
samlet og sidder og taler sammen før
aftensmaden. Jeg kan godt lide at gøre
noget for andre mennesker, som har
brug for hjælp.
Hun har to vagter om ugen. Begge i
aftenvagten fra kl. 17-19, hvor hendes
opgaver bl.a. er at dække bord, anrette
maden, tømme opvaskemaskine, ordne
vasketøj og feje.
Jobbet kom i stand som del af et
lommepengeprojekt via helhedsplanen
i Kokkedal. Ideen er, at helhedsplanen
betaler lønnen til at starte med, og hvis
det går godt, har de unge mulighed for
at fortsætte i almindeligt fritidsjob. Den
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Ayah holder af den personlige
kontakt med de ældre. Her er hun
faldet i snak med Lis.

sidste del gav hovedbrud på plejecentret.

Fra én til flere Ayah’er
- Først sagde vi nej, fortæller Annette
Grane, der er gruppeleder i aktivitetscentret på Plejecenter Egelunden. Hun
forklarer:
- Vores økonomi er vildt stram. Hvordan skulle vi finde midlerne? Men vi
kunne jo godt se ideen i at åbne op for
de unge, og vi mangler unge inden for
plejeområdet.
Plejecenter Egelunden indgik en aftale
om at ansætte en ung i lommepengejob.
Ayah begyndte og efter kun 3 måneder,
så situationen lidt anderledes ud.
- Vi blev jo så glade for Ayah, at vi
måtte finde penge til at beholde hende.
Og når en afdeling har en Ayah, vil de
andre også. Nu håber vi at få unge ind
på alle afdelingerne. Det er en stor hjælp
og erfaringerne viser os, at det ikke kan
betale sig at lade være, konstaterer Annette Grane.

Sjovt, socialt
– og nogle gange trist

De udvikler sig og bliver mere ansvarlige,
selvstændige og bevidste om pengenes
værdi. De får en god spejling i en tidlig
alder. Det er et ekstremt vigtigt projekt,
som er med til at bryde den sociale arv,
forklarer hun.

Lommepengejob har de helt unge i alderen
12-15 år som målgruppe. Projektet har været i gang siden 2017 og skabt jobs til cirka
40 unge. Hovedparten af de unge fortsætter i almindeligt fritidsjob efter en periode
som ’lommepengejobbere’.

Unge er en stor
hjælp, konstaterer Annette Grane
(th.), gruppeleder i
aktivitetscentret, der
gerne vil ansætte
flere Ayah'ere på
plejecentret.

For Ayah har jobbet på Plejecentret
været det helt rette match.
- Jeg har lært meget nyt her, og alle
dage er forskellige. Jeg har også fået
meget nemmere ved at tale med nye
mennesker. Det har fx hjulpet mig til at
få en god start på gymnasiet. Det er lidt
sjovt, at jeg nogle gange må præsentere
mig for den samme beboer flere gange
her på plejecentret, siger hun og griner.
En af de første beboere, Ayah mødte
på plejecentret, havde netop rundet 100
år.
- Det var hun stolt af. Hun var også en
af dem, som tit ringede fra sit værelse
og bad om forskellige ting. Pludselig en
dag var hun her ikke længere. Det føltes
faktisk tomt, selvom det godt kunne
være lidt anstrengende, mens det stod
på, siger Ayah.

Færre fordomme
Plejecentret har også en mere langsigNOVEMBER 2019 | 3B’S BEBOERBLAD | 15

TEMA: FÆLLESSKAB

– Vi har lært andre at
kende, vi slet ikke
vidste boede i vores
egen boligafdeling

I 2019 fik lidt over 300 beboere
glæde af KAB's sommerophold fyldt med liv og glade dage.

Pindstrup Centret ved det smukke naturområde i Vestdjurs var ramme om to familieophold for beboere i
KAB-fællesskabet. Og i år var første gang, 3B-beboere kunne deltage i de populære ophold.
AF STEPHANIE ANDERSEN I FOTO: LAURITS ROIKUM

D

er var noget for både store og små, da turen gik til
Pindstrup Centret og de årlige familieophold i KABfællesskabet.
- Jeg ville give mine piger en god oplevelse, og gøre
noget, som vi normalt ikke ville have haft råd til, så det var
rigtig dejligt, vi kunne komme med, siger Lykke Andersen,
der var af sted med sine to døtre.
Familieophold er et tilbud om en uges ferie med aktiviteter og fællesskab til en rimelig pris. Familien Andersen bor
til daglig i boligafdelingen Remisevænget Nord på Amager,
og de nød især de grønne omgivelser.
- Det var dejligt at tilbringe sin ferie i så naturskønt et område, hvor der var masser af plads og ingen begrænsninger
for børnene. Det gav mulighed for at opfylde børnenes
behov og alligevel få voksent samvær med andre forældre.

Nye venskaber på tværs
af boligafdelinger og kulturer
For 3B-beboeren Anja Falk Krusbæk og hendes to
børn, Pelle på 13 år og Chili på 11 år, som til daglig
bor i boligafdelingen Damagervej, var familieopholdet også en succes.
- Det var et ophold med plads til forskellighed og
forskellige kulturer, og det kan man lære en masse

af. Derudover var det et meget interessant program. Set ud
fra et voksen-perspektiv synes jeg, at turen til Mols Bjerge
var fantastisk. Men Djurs Sommerland var bestemt turens
højdepunkt for børnene, siger Anja Falk Krusbæk.
Hun så også familieopholdet som en fantastisk mulighed
for at møde nye mennesker på tværs af bydele og beliggenhed.
- En af grundene til, mine børn og jeg valgte at takke ja til
at tage med, var for at knytte venskaber og bygge bro til beboere – ikke kun i vores egen boligafdeling men også i de
andre boligafdelinger. Mine børn og jeg har lært beboere
at kende, som vi slet ikke var klar over boede i vores egen
boligafdeling. Så turen har bestemt været med til at skabe
et større fællesskab. Det er hyggeligt, man nu kan sige hej
til hinanden i hverdagen, lyder det fra Anja Falk Krusbæk.
Da 3B blev en del af KAB-fællesskabet i januar, var det
i år første gang, at 3B-beboere kunne deltage på familieopholdene. Opholdene er økonomisk støttet af
boligorganisationerne i KAB-fællesskabet og
Arbejdsmarkedets Feriefond.
I år var lidt over 300 beboere på ophold. 241
på familieophold og mere end 60 på seniorophold. Scan koden og læs mere om opholdene
for familier og seniorer.
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4
FORDOMME

FÆLLESSKABS NYT
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR, THOMAS BROLYNG STEEN OG COLOURBOX

OM MENNESKER
MED PSYKISKE
SYGDOMME

Tranehavegårds klubber vandt KAB-prisen
Mandeklubben og Pigeklubben i boligafdelingen Tranehavegård vandt
1. prisen, da KAB-priserne blev delt ud på det årlige repræsentantskabsmøde i KAB. Udover anerkendelsen indeholdt 1. prisen også
15.000 kroner.
Mandeklubben og Pigeklubben har hver cirka 16 medlemmer. De hjælper de andre beboere med praktiske opgaver såsom at hænge lamper
op, og de har også taget initiativ til en madklub med fællesspisning.
KAB-priserne anerkender ildsjæle i KAB-fællesskabet, som på bemærkelsesværdig vis gør en særlig indsats for livet i boligafdelingen.

AF MARIANNE SVOLGAARD I FOTO JESPER BLÆSILD

1

”DU LIGNER IKKE SÅDAN EN.”

– Du kan ikke se på mig, at jeg har en psykisk lidelse.

2

”ALLE PSYKISK SYGE ER FARLIGE.”

3

”EN PSYKISK SYG PERSON KAN
IKKE ANDET END AT VÆRE SYG.”

– Det er de færreste. Jeg er helt et almindeligt menneske,
der har været forpint – men jeg er slet ikke farlig.

– Jeg lever med min sygdom. Men jeg er og kan meget mere.

Plejecenter Hørgården klar efter 4 års renovering
Hvis man ikke har fulgt processen, kan det være svært at tro, at det ”blot” er en renovering af Plejecenter Hørgården, der nu er færdig. De tre blokke ligner på ingen
måde udgangspunktet for fire år siden og minder mere om nybyggeri anno 2019.
Væk er lange, mørke gange og små værelser, hvor beboere og personale havde
svært ved at være på samme tid. Ind er kommet et mere sammenhængende plejecenter med lyse gange, større værelser og opholdsrum til at dyrke fællesskabet. Og
så er der kommet karnapper, hvor beboerne kan nyde solens stråler.
- Alle skal kunne bo godt – hele livet. Når jeg ser på Plejecenter Hørgården i dag,
er jeg stolt over, at 3B også kan tilbyde seniorer, der ikke længere har mulighed for
at bo i egen bolig, et godt sted at bo. Og jeg er sikker på, at renoveringen også har
været med til at øge livskvaliteten for mange af beboerne, siger Iris Gausbo, næstformand i Boligforeningen 3B.

4

”ÉN GANG PSYKISK SYG,
ALTID PSYKISK SYG.”

– Det har været slemt, og jeg har været indlagt.
Men med den rette hjælp har jeg fået det bedre
og kan fungere normalt igen.

Da den boligsociale branche i København holdt træf, gik den eftertragtede Boligsocial Inspirationspris til projekt Superkræfter i Urbanplanen.
- Det er en stor anerkendelse af alle de frivilliges gode arbejde - og så giver den
os selvfølgelig mod og lyst til fortsat at knokle på, så en masse børn kan få hjælp
til sprog og læsning, siger Lise Bertelsen, projektleder på Superkræfter.
Superkræfter er tilknyttet to lokale skoler, Dyvekeskolen og Peder Lykke Skolen,
hvor projektet tilbyder en læseven til børn, der har behov for lidt ekstra tid og
støtte til sprog og læsning. Resultatet er en spirende lyst til at beskæftige sig
med ord og bogstaver hos børnene.
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Magnus
Jeg har boet alment, mens jeg havde det værst.
Jeg ved, det har været svært for naboerne, for jeg
var vågen om natten og spillede høj musik. Heldigvis var der en god vicevært, der ikke bare hængte
sedler op på døren, jeg alligevel ikke læste. Han
bankede på og brugte tid på at snakke med mig
– det hjalp mig meget. Jeg vil generelt gerne tale
med folk. Og jeg er ikke farlig.
Jeg har været indlagt flere gange, men nu har
jeg det godt. For fem år siden begyndte jeg at
male, og det giver mig en stor ro. Mine billeder
sælges gennem et galleri.
Har du spørgsmål?
Som beboer kan du kontakte PsykInfo, hvis du
har spørgsmål om psykisk sygdom og mulig
behandling. PsykInfo kan kontaktes på
38 64 13 00 eller psykinfo@regionh.dk.
Du kan se mere på www.psykinfo-regionh.dk
eller scan koden.

Boligsocial Inspirationspris gik til Urbanplanens Superkræfter

Der er lige nu 50 frivillige læsevenner og flere end 65 elever tilknyttet projektet.

Omkring 700.000 mennesker i Danmark har eller
har haft symptomer på psykisk sygdom. Så det er
sandsynligt, at du på et eller andet tidspunkt kommer
i kontakt med en, der har en psykisk lidelse. Det kan
være din nabo, en i familien eller en kollega.
Alligevel er psykisk sygdom et stort tabu. Men hvis
vi hverken taler med personer med psykiske lidelser
eller om emnet i det hele taget, trives fordomme og
myter i bedste velgående.
Magnus, med PTSD (Posttraumatisk stresssyndrom) og flere depressioner bag sig, afliver fire
fordomme.

Magnus: Jeg har
været indlagt
flere gange, men
har det godt nu.

Ejendomsfunktionærerne, hvor du bor, kan desuden blive trænet i at omgås beboere med psykiske
lidelse på kurser, der tilbydes ansatte i 3B.
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HVAD SÅ
EFTER 2020?
Der er kommet meget godt ud af den nuværende strategi. Og hvad skal der så ske nu?

STRATEGIEN
DER KAN SES OG MÆRKES
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR

Der er sket meget i Boligforeningen 3B, siden strategien ’3B - sammen mod 2020’ lå klar. Ofte kan en
strategi blot være et fint dokument med flotte ord, der optager plads på en tilfældig reol, men i dette
tilfælde har den ikke fået lov til at samle støv én eneste dag men derimod været udgangspunkt for
adskillige nye tiltag og idéer i 3B. Her bringer vi et udpluk af konkrete initiativer, der udspringer fra
’3B - sammen mod 2020’.
Nyt 3b.dk
Det er noget af en overhaling, 3B’s
hjemmeside har fået – til glæde
for både beboere og ansøgere.
De mange input, der blev en del af
udviklingen af 3b.dk, kom fra nær og
fjern, og resultatet er en ny struktur,
nyt design og en effektiv og intuitiv
søgefunktion.
Derudover er brugervenligheden
løftet gevaldigt i forhold til at bruge
3b.dk på en tablet eller smartphone.

Bestyrelsesuddannelsen
En af 3B’s mange stoltheder er bestyrelsesuddannelsen for alle medlemmer af afdelingsbestyrelser i 3B. Med
3B’s næstformand, Iris Gausbo, i
spidsen har 3 hold gennemført uddannelsen, der blandt har fokus på
ledelse af frivillige.
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Det er ikke kun i 3B, at begejstringen
for bestyrelsesuddannelsen er stor.
Faktisk er KAB så glade for den, at de
nu vil sprede uddannelsen ud til hele
KAB-fællesskabet.

Løb Mellem Husene
Med en 5 kilometer lang rute blev
første udgave af Løb Mellem Husene
skudt i gang den 22. juni i år. Ruten
gik igennem 3B’s boligafdelinger i
Sydhavnen og Valby og var for både
løbere og dem, der bare gerne ville
gå en tur. I 2020 breder løbet sig til
Boligselskabet AKB, Københavns afdelinger i Sydhavnen, hvor der bliver
start og mål.

Robuste Skæve Boliger
3B har udviklet et koncept for ”skæve
boliger”, hvor materialerne er mere

solide end ved tidligere byggerier til
Københavns hjemløse. Konceptet fik
derfor navnet ’Robuste Skæve Boliger’, og i 2018 gav Københavns Kommune grønt lys til de første 34 boliger
til hjemløse efter det nye koncept.
- Som almen boligforening løfter vi
en samfundsopgave, der blandt andet
går ud på at tilbyde et hjem for alle.
Også dem, der ikke hører til i de sociale grupper, som de fleste andre af
vores beboere, siger Steffen Morild,
formand for Boligforeningen 3B.
10 af de nye skæve boliger skal
ligge på Hulgårdsvej i København NV,
mens de resterende 24 får hjemme i
Kastrup med 12 boliger på henholdsvis Oliefabriksvej og Kongelundsvej.
Ifølge planen er de Robuste Skæve
Boliger klar til indflytning i begyndelsen af 2020.

3B’s beboervalgte er nu ved at finde ud
af, hvad der skal ske efter 2020 og der
er allerede et par idéer på bordet.
- Det vil være oplagt, at vi kigger
på FN’s verdensmål om bæredygtig
udvikling, når vi skal lave den nye
strategi. I 3B er det naturligt at tage
verdensmålene til sig, da de går godt
i tråd med arbejdet for at skabe gode
livsforhold for beboerne, siger Steffen
Morild, formand for Boligforeningen 3B.
Organisationsbestyrelsen i 3B lægger
også op til, at der kommer fokus på at
styrke 3B’s arbejde med grøn omstilling
og klimaet i det hele taget.
- Men vi beslutter ikke noget uden en
dialog med vores boligafdelinger. Derfor har vi også vendt den nye strategi
på de netop overståede områdemøder
med afdelingsbestyrelserne, hvor vi fik
gode input. Og i midten af november

var de beboervalgte inviteret til et strategiseminar, siger Steffen Morild.
I det hele taget bliver beboerdemokratiet, de boligsociale medarbejdere og medarbejderne i driften ude i
boligafdelingerne løbende taget med i
processen, hvor den nye strategi bliver
til, og allerede nu tegner der sig nogle
interessante fokusområder for den nye
strategi.
Udover fokus på den grønne omstilling har der også været ønsker om
at styrke de nære relationer i 3B på
tværs af medarbejdere, beboere og
beboerdemokrati. Større indflydelse
på boligafdelingen blandt beboerne er
også i fokus, når der tales om drømme
og ønsker for fremtiden. Og ønsket om
at skabe mangfoldige fællesskaber i 3B
med plads til forskellige typer af mennesker går også igen.

3B’s organisationsbestyrelse har
nedsat en følgegruppe, som løbende
kommer med inputs i strategiprocessen. Gruppens hovedopgave er at sikre
inddragelse af beboere og afdelingsbestyrelser i processen, så der kommer
ejerskab til den nye strategi i alle led af
3B.
Alle de input, der samles undervejs i
processen, munder ud i nye mål og fokusområder for 3B’s strategi og en plan
for at føre strategien ud i livet.
I maj 2020 ligger det endelige oplæg
til en ny strategi klar til afstemning på
3B’s repræsentantskabsmøde. Når
repræsentantskabet forhåbentligt
godkender strategien, skal den gøres
til virkelighed ude i boligafdelingerne. I
den forbindelse bliver beboere og afdelingsbestyrelser inviteret til at bidrage
med idéer.

FN's verdensmål er 17
mål, der tilsammen skal
sætte en kurs mod en
mere bæredygtig fremtid, hvor ingen lades i
stikken.
Kilde: FN.

NOVEMBER 2019 | 3B’S BEBOERBLAD | 21

LEJERNE
HALTER
BAGUD
PÅ INDBOFORSIKRING

Kort før sommerferien blev en boligafdeling
på Amager ramt af en storbrand.
60 beboere måtte evakueres, og 13 familier
havde ikke tegnet en indboforsikring
AF ANNETTE SADOLIN I FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR

B

randen på Amager fandt sted i
en boligafdeling i VIBO, men i
3B kender vi til lignende alvorlige
hændelser. Og desværre er der næsten
hver gang eksempler på familier, som
ikke har tegnet en indboforsikring til at
dække deres private ejendele og udgifter
til genhusning.
Det mønster er også at finde i statistikkerne. Ifølge Forsikring & Pension
undlader 7 % af de danske husstande at
tegne en indboforsikring, men fordelingen
på boligtyper er skæv. Blandt lejerne er
det 14 %, som ikke har en indboforsik-

ring, mens det samme kun gælder 1 % af
boligejerne.

3B anbefaler indboforsikring
”Vi anbefaler alle beboere at anskaffe
en indboforsikring, når de flytter ind.
Desværre er det ikke alle, som følger
anbefalingen. For nogle er det et fravalg
af udgiften til en forsikring, men vi oplever
desværre også beboere, der ikke har forstået systemet og tror, at de er dækket via
deres huslejebetaling. Det er ikke tilfældet. Når uheldet rammer forsøger vi altid
at hjælpe, så godt vi kan, men det er min

klare anbefaling, at alle beboere anskaffer
sig en indboforsikring,” siger Lone Skriver,
vicedirektør i KAB.
Boligforeningen 3B sørger for forsikring
af bygninger og bygningsdele, mens det er
beboernes eget ansvar at forsikre indbo.
En indboforsikring koster typisk ca. 2.2.500 kr. årligt. Udover at dække i tilfælde
af indbrud, brand og tyveri omfatter forsikringen også en personansvarsforsikring,
det vil sige, at den dækker, hvis man kommer til at yde skade på andre personer eller ting, som medfører et erstatningskrav.

HVEM GØR HVAD, NÅR DER OPSTÅR BRAND?
HVEM RINGER TIL BRANDVÆSENET?
Den, der opdager branden, har pligt til at melde den
– Ring 112.
HVEM KOMMER MED UDRYKNING?
Både brandvæsen og politi møder op til større brande i
beboelsesejendomme.
Brandvæsenet sørger for at slukke branden og tilkalder
herefter et skadeservicefirma til at hjælpe med at begrænse
følgeskaderne.
Politiet sørger for at afspærre, sikre boligerne og koordinere eventuel evakuering.

I august 2017 stod en
gavl i Remisevænget Øst i
flammer efter en voldsom
garagebrand. Flere husstande måtte evakueres og
genhuses midlertidigt.

HVEM SØRGER FOR GENHUSNING,
HVIS DIN BOLIG ER UBEBOELIG?
Politi og skadeservicefirma er behjælpelig med akut
genhusning, hvis du ikke har familie eller venner, du kan
overnatte hos. Længere tids genhusning skal aftales med
det forsikringsselskab, hvor du har indboforsikring. Kontakt
dit forsikringsselskab hurtigst muligt efter en brand. De har
ofte en døgnvagt.

SKAL DU BETALE HUSLEJE,
MENS DU BOR I GENHUSNINGSBOLIG?
Nej, du skal ikke betale husleje, så længe du ikke kan bo i
boligen. Derimod skal du betale husleje i en eventuel genhusningsbolig. Ekstraudgifter, der overstiger din sædvanlige
husleje, vil normalt blive dækket af dit forsikringsselskab.
HVILKEN ROLLE HAR EJENDOMSKONTOR
OG AFDELINGSBESTYRELSE?
Myndighederne har det fulde ansvar for slukningsarbejdet
og begrænsning af følgeskader.
Efter branden har ejendommens forsikringsselskab ansvar
for at udbedre skaderne på ejendommen. Ejendomskontoret
og driftschefen fungerer som koordinerende led og vil også
orientere beboerne om status for udbedring af skaderne.
Afdelingsbestyrelsen forventes ikke at være til stede under
en brand, men vil ofte være det, fordi de bor i ejendommen.
Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om status efter en
brand.
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FREMLEJE GI’R
SELSKAB I HVERDAGEN
Marzena Gozdecka fremlejer et værelse i sin bolig.
Det er let og enkelt og kan klares hjemme fra computeren.
AF MARIANNE SVOLGAARD / FOTO MARIANNE SVOLGAARD

U

dsigten fra Marzena Gozdeckas
lejlighed på sjette sal i Høje Gladsaxe er fantastisk. Skyerne hænger tungt, men højt over forstæderne. I
det fjerne ses Brøndby Strand.
Marzena har boet her i tre år og er
glad for det. Det er kun en kort cykeltur
fra Novozymes, hendes arbejdsplads på
Nørrebro. Den tre-værelses lejlighed er
lys og rummelig, så Marzena har plads
nok. Så meget, at hun ind imellem fremlejer det ene værelse på en midlertidig
kontrakt. Det har hun gode erfaringer
med.

Enkelt og hurtigt
Lige nu bor Marzena alene – hun venter
på, at kontrakten bliver godkendt i KAB,
og den næste studerende kan flytte ind.
- Jeg synes, det er ret let. Da jeg første
gang besluttede mig for at fremleje et
værelse, gik jeg ind på KAB’s hjemmeside. Der fandt jeg det, jeg skulle bruge,
fortæller Marzena, der også beskriver
processen som enkel. Det tog en uge.

For selskabets skyld
Sine lejere har Marzena fundet på forskellige, digitale fora.
- Den første fandt jeg på en Facebook-

side for udlændinge i Danmark. Denne
gang satte jeg en annonce på et website,
der samler boligsøgende og udlejere. Det
er gratis, hvis du vil leje et værelse ud,
forklarer Marzena.
Hun mødes kort med ansøgeren og
vurderer, om der en god kemi. Det er
vigtigt, når man skal dele en bolig. Og så
vælger hun at fremleje på tidsbegrænsede kontrakter, fx til udvekslingsstuderende.
- Det er hyggeligt med selskab. Det
er derfor, jeg gør det. Men ind imellem
har jeg også brug for at være lidt alene,
smiler Marzena.

JA, DET MÅ DU GERNE

Du må gerne fremleje din bolig – hvis du overholder reglerne på området. For alle former for fremleje gælder, at det altid
er dig, der har ansvaret for lejemålet – også for at mennesker, der bor i din bolig, overholder husordenen m.m.
Derudover skal det altid først godkendes af KAB på vegne af 3B. Ulovlig fremleje kan føre til, at din lejekontrakt kan
blive ophævet med kort varsel.
Delfremleje
Hvis du ønsker at fremleje en del af din bolig,
gælder følgende regler:
• Du skal selv bo i boligen.
• Du kan maks. fremleje
halvdelen af din bolig.
Dvs. i tre-værelses kan
du fremleje et værelse.
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Fremleje
Hvis du fremlejer hele din bolig, må det maks. være i
to år og kun under særlige omstændigheder. Det kan
fx. være i forbindelse med et af følgende forhold:
• Du er indlagt. Du skal have en erklæring fra en
speciallæge.
• Du skal på forretningsrejse. Fraværet skal være
midlertidigt, og arbejdsgiver skal bekræfte det.
• Du skal på studieophold. Uddannelsesstedet skal
bekræfte, at det er midlertidigt fravær fra uddannelsen.
• Du skal midlertidigt forflyttes eller lignende.
Din arbejdsgiver skal bekræfte, at det er en midlertidig forflyttelse af dit arbejdssted.

Feriefremleje
• Hvis du ønsker at fremleje din bolig i din
ferie, gælder følgende regler:
• Du må fremleje din bolig i op til seks uger
om året.
• Du må kun opkræve en husleje, der svarer
til det, du selv betaler.
Se mere på www.kab-bolig.dk hvor du også
finder de skemaer, du skal udfylde ved
fremleje. Eller scan koden.
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Ny fordeling
af ledige boliger

SKÆRPEDE FLEKSIBLE KRITERIER
NOVEMBER 2019

AFDELINGER MED SKÆRPEDE FLEKSIBLE KRITERIER I 3B
Hørgården 1 og 2
For at kunne få bolig i Hørgården 1 og 2 skal du senest fem dage efter, du har modtaget et boligtilbud sende
dokumentation for, at din husstand opfylder kravene. Kravene til dokumentation gælder også interne ansøgere,
som ønsker at flytte fra en bolig i en anden 3B-afdeling til Hørgården 1 eller Hørgården 2. Dog ikke beboere,
som flytter internt fra en bolig i fx Hørgården 1 til en anden bolig i Hørgården 1.

Boligsøgende på den eksterne venteliste får nu lidt flere lodder i boligkurven. En ny lov betyder,
at hver anden ledige bolig tilbydes direkte til boligsøgende fra den eksterne venteliste.
AF ANNETTE SADOLIN

V

entelisten til en almen bolig
er lang. Det kan ingen lovgivning ændre på. Men de
senere år er en stadig større andel
af de ledige boliger gået til interne
ansøgere, det vil sige beboere som
søger en anden bolig. Det bliver nu
ændret. En ny lov trådte i kraft 1. juli
2019 og betyder, at hver anden ledig
bolig tilbydes direkte til en ansøger
fra den eksterne venteliste.

- De boligsøgende, der står uden for
hegnet, har i dag meget svært ved
at komme ind. Det bliver lidt lettere
med den nye lov, forklarer Solvejg
von Barm, kundeservicechef i KAB.
Den interne cirkel
Man skulle tro, at regnestykket i
sidste ende gik op, fordi en intern
ansøger frigiver en anden bolig, men
sådan hænger det ikke helt sammen:

- Den bolig, der frigives, går måske
også til en intern ansøger. Vores
statistikker over udlejning viser en
stigning i antallet af interne udlejninger. Og de mest attraktive bebyggelser har været lukket land for
eksterne boligsøgende, siger Solvejg
von Barm.
3B vil følge effekten af ændringerne og forventer at evaluere efter
cirka to år.

NÅLEØJET TIL HØRGÅRDEN 1 OG 2
Vil du bo i Hørgården 1 eller Hørgården 2 på Amager,
skal du være forberedt på at dokumentere en række
forhold om dig og din familie.
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D I PL
OM

ARBEJDE OG UDDANNELSE

UDDANNELSESNIVEAU

Alle i din husstand mellem 18 og 64 år skal have
fast arbejde eller være under uddannelse. I Københavns Kommune er arbejdskravet mindst 25 timer
om ugen.

Alle i din husstand mellem 30 og 59 år skal
have højere uddannelse end 9. eller 10. klasse
Uddannelsen skal være taget eller godkendt i
Danmark

Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være
med lærlingekontrakt eller uddannelsesaftale

INDTÆGT

KRIMINALITET

Alle i din husstand mellem 15 og 64 år
(som ikke er under uddannelse) skal i gennemsnit tjene mindst 19.556 kr. pr. måned før skat

Ingen over 15 år i din husstand må i år eller de
foregående to år være dømt for at overtræde
• straffeloven
• våbenloven eller
• loven om euforiserende stoffer

Det gælder både i år og sidste år

Kravene til dokumentation er skærpet for at forebygge,
at de to boligafdelinger kommer på den såkaldte hårde
ghettoliste.
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- Politiet er der for at hjælpe.
De tænker på din fremtid
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR OG KØBENHAVNS POLITI

Det var en stolt Hector Mandrup, der fik overrakt diplom
af politidirektør Anne Tønnes
på Politigården i København.

12 unge fra Folehaven udgør første hold Juniorbetjente i Københavns Kommune.
Men inden titlen kom i hus, skulle de igennem en uges bootcamp med forskellige
udfordringer.

De kommende Juniorbetjente blev kastet ud i lidt
af hvert på bootcampen. Blandt andet demonstrationer, brandslukning og nærkontakt med en
hundepatrulje.

D

en første uge af oktober var
langt fra som alle andre for 12
unge i alderen 12-15 år fra boligafdelingen Folehaven i Valby.
I stedet for skole og matematiklektier
var der politiuniformer og anholdelser på
skemaet på en noget anderledes bootcamp. De var nemlig en del af første hold
Juniorbetjente i Københavns Kommune.
- Det har været rigtig fedt, og efter et
par dage blev jeg helt opslugt af, hvordan
det var at være politibetjent. Personligt
kunne jeg godt tænke mig en uge mere,
men vi får måske chancen for at gøre det
igen næste år, siger Hector Mandrup.
Sammen med de 11 andre unge blev
han udsat for lidt af hvert, men de havde
intet fået at vide om ugens program på
forhånd – ud over at de skulle mærke
politiets arbejde på egen krop.
- Det sjoveste var de øvelser, hvor vi
var ude i virkelige scenarier, som politiet
kommer ud i, og skulle hjælpe folk, siger
Hector Mandrup.
Bag politiets skjolde
Alle 12 har deres daglige gang i den
lokale ungdomsklub i Folehaven, og det
var her, de blev rekrutteret.
- Det var vigtigt at skabe en god grup-
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De unge kendte
hinanden i forvejen, men sammenholdet fik et
nøk opad i løbet
af bootcampen.

pedynamik, så vi valgte nogen, der kunne
løfte hinanden, samtidig med at de selv
udviklede sig på forskellige planer. De
her unge passede ind i konceptet med at
gå igennem et forløb, hvor de får styrket
relationen til hinanden og til myndigheder
som politiet og kommunen, siger Cecilie
Kristensen, Din Betjent i Folehaven og
tovholder på dette års hold Juniorbetjente.
Netop relationen til politiet ændrede
sig som bootcampen skred frem, mener
Hector Mandrup.
- Ikke alle er vilde med politiet, men
mange har fundet ud af, at politiet ikke
bare kommer for sjov. De tænker på din
fremtid og vil gerne hjælpe, så du ikke
kommer ud og får pletter (på straffeattesten, red.), siger han.
Det var også et af formålene med en
del af bootcampens øvelser, hvor deltagerne stod i scenarier fra en helt almindelig dag for landets mange betjente,
pointerer Cecilie Kristensen.
De unge blev blandt andet kaldt ud til
husspektakler, røveri og demonstrationer.
- De prøvede at føle sig som politibetjente og mærke, hvordan det er, når
nogen ikke kan lide politiet. De oplevede
situationerne fra den anden side, og det

rykkede noget ved dem, kunne vi se. Vi
håber, at det kan smitte af på nogle af de
andre unge i området, når Juniorbetjentene nu er tilbage i hverdagen, siger hun.
Nogle af de unge har endda fået så
meget forståelse for og indsigt i politiets
arbejde, at de godt kunne se sig selv
trække i politiuniformen, når de bliver
ældre. Det gælder også Hector Mandrup.
- Jeg kunne godt tænke mig at blive
politibetjent, men der er også noget i mig,
der trækker i den anden retning, for jeg
er bange for, at der kunne ske mig noget.
Det er sådan lidt fifty-fifty, siger han.
Han har dog en klar prioritet, hvis
fremtiden skulle byde på mere politi.
- Så vil jeg gerne være i hundepatrulje,
for jeg elsker hunde. Og hundepatruljer
får stadig lov til at komme ud i de scenarier, som normale betjente gør, siger
Hector Mandrup.
- Stærkere som flere
Efter hjemkomsten mødes de unge nu
én gang om ugen i 10 uger med Cecilie
Kristensen og de andre instruktører.
- Det er vigtigt, at vi holder fast i fællesskabet, og samtidig vil vi lære dem
noget mere, så vi tager forskellige emner
op hver gang – et af formålene er at give
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KORT NYT
AF STEPHANIE ANDERSEN

dem nogle redskaber til at tackle situationer i netop deres alder, siger Cecilie
Kristensen.
De forskellige situationer, der kan
opstå for unge, har Hector Mandrup
også fået et nyt syn på i løbet af projekt
Juniorbetjent.

- Projektet har fået mig til at tænke mere
på samarbejde. Du er måske stærk som
én, men du er stærkere som flere. Så er
der også flere til at opdage, at den idé,
man går med, måske er en dum idé, siger
han.

Cecilie Kristensen har allerede lagt billet
ind på at køre et nyt hold Juniorbetjente i
2020, men om det igen bliver med unge
drenge fra Folehaven, eller der også skal
piger med næste gang, er ikke planlagt
endnu.

EJENDOMSKONTORET PÅ MOBILEN
Drypper din vandhane? Eller er dørtelefonen i din
lejlighed gået i stykker? Med beboer-appen ’Mig og
Min Bolig’ kan 3B’s beboere fra midten af januar
2020 melde opgaver ind til ejendomskontoret
på mobilen og modtage beskeder, hvis der skal
lukkes for vand eller varme i en kort periode. For
eksempel når varmeanlægget skal serviceres.
Derudover kan man blandt andet finde husorden,

SOCIALØKONOMI OG BÆREDYGTIGHED GÅR HÅND I HÅND

Skulderklap fra
politidirektøren
D

et var en flok trætte, men stolte unge, der
sidste dag på bootcampen, kunne lade sig
hylde for indsatsen i ugens løb og nu kalde sig
Juniorbetjente. Ikke desto mindre havde de overskuddet til hver især at holde en personlig tale
foran forældre og politi med Politigården som
imponerende kulisse.
Selvom bootcampen foregik i Birkerød langt
fra Politigårdens tykke vægge, var de unges
indsats ikke gået ubemærket hen på politidirektørens kontor i midten af København.
- Jeg har hørt meget om projektet og om de
opgaver, I har løst den seneste uge – og derfor
har jeg også glædet mig til at møde jer i dag.
Det er vist ingen hemmelighed, at I har været
udfordret undervejs, men I har klaret det super
flot. Stort tillykke med, at I nu er blevet juniorbetjente - I er enormt seje!, sagde politidirektør
Anne Tønnes, inden hun overrakte diplomer
som de unges bevis på, at de nu kan kalde sig
Juniorbetjente.
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JUNIORBETJENTE I FOLEHAVEN
• 12 unge drenge i alderen 12-15 år fra 3B’s boligafdeling
Folehaven i Valby.
• Pilotprojekt i Københavns Kommune med inspiration
fra Frederiksberg.
• Projektet er et samarbejde mellem Københavns Politi,
Københavns Kommune, SSP, den sociale helhedsplan SURF
Valby, Tryghedspartnerskabet i Folehaven, Københavner Teamet
og Folehavens Ungdomshus.
I løbet af bootcampen stiftede de unge
bekendtskab med blandt andet:
Radiotjeneste, politiscenarier med husspektakler og røvere,
førstehjælp, demonstrationer, selvtillidsprøve iført gasmasker,
politiets hundepatrulje og brandslukning.

Tirsdag den 8. maj holdt 3B mini-konference om socialøkonomi og socialt ansvar i A-huset i Hørgården på Amager. På
konferencen blev der blandt andet diskuteret social værdiskabelse med andre aktører, som har en interesse i at forbedre
vilkårene for socialøkonomiske tiltag og organisationer.
Socialøkonomi er nemlig ikke kun et projekt i en boligafdeling.
Det kan vise sig at være en bæredygtig løsningsmodel for
flere forskellige og store samfundsproblemer.
En socialøkonomisk virksomhed tjener penge på almindelige
markedsvilkår og skaber positiv social forandring for samfundet. Nogle socialøkonomiske virksomheder bruger overskuddet til at skabe beskæftigelse for udsatte, mens andre finder
svar på udfordringer inden for miljø og sundhed.

STORE SOLVÆNGET
- FØRSTE ALMENE BOLIG MED SVANEMÆRKET
Boligforeningen 3B’s 66 nye familieboliger – Store Solvænget – i
Urbanplanen på Amager bliver de første almene boliger med Svanemærket i Danmark.
- Som med flere andre samfundsopgaver, så vil vi i 3B selvfølgelig
også gerne være med til at bygge bæredygtigt og miljørigtigt. For
naturens og for vores børns skyld. Derfor er vi også glade for,
at det er lykkedes at få den velkendte grønne Svane med i Store
Solvænget-byggeriet, siger Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B.
Byggetilladelsen til 66 nye boliger på Amager, kaldet Store Solvænget, er blevet givet, så nu kan 3B i samarbejde med blandt
andre KAB og Københavns Kommune gå i gang med opførelsen af
familieboligerne på den grund, hvor Solvang Centret lå tidligere.

vedligeholdelsesreglement og vedtægter i appen.
Mig og Min Bolig kan bruges på både Android- og
iPhone, og når appen er klar til brug i 3B, får alle
beboere et brev i postkassen med login-oplysninger.
Det vil fortsat være muligt at kontakte ejendomskontoret via telefon/mail eller ved personligt fremmøde på ejendomskontoret.

INDFLYTNING STØBERIGADE
På en varm sommerdag den 25. juni fik de første beboere
udleveret nøgler til deres helt nye lejligheder på Støberigade, centralt placeret på Teglholmen.
Boligerne i Støberigade spænder bredt fra små
1-værelses ungdomsboliger på 39 m² til store familieboliger på 115 m².
Støberigade er bygget, så boligerne danner ideelle rammer for et godt boligliv, hvor
beboerne kan være med til
at sætte deres eget præg på
boligområdet og deres nye
bolig. Sammen råder beboerne
i karréen over en flot fælles
gårdhave og bebyggelsens to
fælles lokaler.

BESTYRELSESUDDANNELSE VIDEREFØRES AF KAB
Bestyrelsesuddannelsen er
for bestyrelsesmedlemmer,
der ønsker at stå stærkere
og brænde igennem i bestyrelsesarbejdet. Uddannelsen
er udviklet af 3B og fortsættes i KAB-fællesskabet i en
tilpasset form.
På uddannelsen får deltagerne inspiration til at styrke det frivillige arbejde, holde
bedre møder, redskaber til dialog og kommunikation, tackle
konflikter samt at sætte mål for boligafdelingen.
De interesserede kan læse mere om uddannelsen på KAB’s
hjemmeside. 3B's kursuspulje betaler deltagelsen i uddannelsen.

DIN BETJENT
Din Betjent er lokale politibetjente i Københavns og Frederiksberg
kommuner, der skal bringe borgere og politi tættere på hinanden
og styrke trygheden lokalt.
Din Betjent er en del af nærpolitiet og er i tæt dialog og samarbejde med borgere og lokale aktører i deres lokalområde. Du kan
spørge Din Betjent til råds eller give oplysninger, som har med
tryghed og sikkerhed at gøre. Du kan finde den nærmeste Din
Betjent på www.dinbetjent.dk. Kilde: Københavns Politi

SOMMERFEST I SØAGERPARK
Da boligafdelingen Søagerpark i Herlev holdt sommerfest, var der både mad, drikke og lege på
programmet. Blandt andet kongespil, stigegolf og stangtennis.
Legene var en god måde at få de nye beboere integreret i fællesskabet, lyder det fra afdelingsbestyrelsen, der stolt kunne konstatere, at det lykkedes at få mange beboere med til festen. Der var
68 voksne og 6 børn tilmeldt – det svarer til cirka 75 procent af Søagerparks beboere.
Festen var med til, at beboerne fik talt med hinanden på kryds og tværs.
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE,
DER ER FLYTTET IND I 3B'S
SPRITNYE AFDELINGER I 2019

DEN 25. JUNI FIK DE FØRSTE BEBOERE UDLEVERET
NØGLER TIL DERES HELT NYE LEJLIGHEDER PÅ
STØBERIGADE CENTRALT PLACERET PÅ TEGLHOLMEN

LUX BESTÅR AF 43 LÆKRE
UNGDOMSBOLIGER MED
GOD BELIGGENHED I HERLEV,
OG DE FØRSTE BEBOERE
FLYTTEDE IND 1. FEBRUAR 2019
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Boligforeningen 3B
Vester Voldgade 17 | 1552 København V
Tlf. 33 63 10 00 | www.3b.dk

Personlig henvendelse
man-ons kl.10-14.30
tors kl.10-18 | fre kl.10-12

Telefonisk henvendelse
man-ons kl.9-15.30
tors kl.10-18 | fre kl.9-13

