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Indledning
I Boligforeningen 3B står vi på et stærkt fundament. Vores historie tager afsæt
i fagbevægelsen og en sammenslutning af tre almene boligorganisationer –
drevet af et fælles ønske om at tilbyde hjem i kvalitetsbyggeri til alle, der har
brug for det. Vores filosofi er, at fællesskab og mangfoldighed skal fylde vores
rammer – og at netop dét er med til at skabe det gode liv i vores boligforening,
uanset i hvilken afdeling man har sit hjem.
Vores historie er stærk, og vi bygger ovenpå det, vi allerede ved og kan. For
vi ønsker fortsat at være fremsynede og på forkant – og være dem, der sætter
dagsordenen. Det viser sig bl.a., når vi udvikler beboerdemokratiet gennem
fx opgavegrupper og bestyrelsesuddannelsen, når vi går nye veje i at løfte
socialt ansvar gennem udvikling af socialøkonomi og ikke mindst vores mange
forskellige og nyskabende boformer.
Vi er stolte over, at 3B er et sted for alle – og at vi her understøtter det gode liv.
Varighed
Strategien varer fra efteråret 2020 til foråret 2025, men det konkrete indhold
under de enkelte områder bør revideres i 2023. Strategien suppleres af
konkrete aktivitetsplaner, der løber et år ad gangen, og evt. også af uddybende
samarbejdspapirer eller specifikationer til eksempelvis samarbejdspartnere.
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Strategiens kernefortælling
En strategi skabt lokalt og med FN’s verdensmål for øje
Denne strategi er skabt af dem, der bor og færdes i 3B; via samtaler,
observationer og interviews med afdelingsbestyrelser, beboere og
boligsociale medarbejdere og driften.
De har alle fortalt om deres behov, ønsker og drømme for 3B – og har
beredvilligt delt de mange gode initiativer og aktiviteter, som foregår overalt i
de mere end 80 afdelinger på tværs af Storkøbenhavn.
Fra konkrete initiativer, ideer og ønsker til fire byggesten
Alle initiativer, ideer og ønsker for fremtiden i 3B er samlet, kategoriseret
og bearbejdet. Herefter har vi skabt fire byggesten, som kan være med til
at gøre 3B’s vision om at skabe levende og mangfoldige fællesskaber til
virkelighed – og som lever op til 3B’s værdier om at være nærværende,
nyskabende og ordentlige. Undervejs har vi arbejdet med FN’s verdensmål
og på den måde sikret, at de også afspejler sig i byggestenene.
Forskellige handlinger, men i samme retning
Ambitionerne og indholdet i denne strategi er en naturlig forlængelse af det,
som vi tidligere har gjort i 3B, fx styrket fællesskaber, skabt tryghed og trivsel
i udsatte boligområder med hele fire boligsociale helhedsplaner, udviklet
et ambitiøst byggeprogram med fokus på kvalitet og påvirket den politiske
dagsorden på boligområdet.
Med denne strategi vil vi atter skabe ændringer, der gør en reel forskel –
både for samfundet, for afdelingerne – og ikke mindst for alle os, der bor i
3B. Men vi er afhængige af, at alle bidrager. På hver deres måde inden for
den samme ramme og med det samme mål for øje. Derfor er der et tydeligt
’vi’ i alle byggesten. Det ’vi’ er os alle; et fælles ’vi’, der med al tydelighed
viser et fælles ansvar for at lykkes med vores ambitioner og ønsker for 3B.
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Fire byggesten til levende og mangfoldige
fællesskaber
Vi tror på, at vi kan bygge visionen om levende og mangfoldige fællesskaber med disse fire
byggesten:

Sammen skaber vi
gode hjem
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Vi giver plads
til alle

Vi sætter en bæredygtig dagsorden

Vi forstærker
beboerindflydelsen

Vi forstærker beboerindflydelsen
Vi, der har hjemme i 3B, tager del i livet her – uanset om vi er unge eller
ældre, har familie eller bor selv. For når alle er med til udvikle og beslutte,
hvordan livet leves i afdelingen, gør vi 3B til et endnu bedre sted at bo.

Vi forstærker

beboerindflydelsen
Det, vi gør
•
Fortæl om beslutninger og drøftelser, så relevansen altid er tydelig – og inddrag, hvor det er
muligt.
•
Genopfind organisering, og giv både plads til engagement i afdelingsbestyrelsen og til
engagement, der tager andre former.
•
nvolver projektorienteret, og inviter andre med til at sætte retning og udvikle
fællesskabsindsatser.
•
Del den gode fortælling om det at bo alment.
Det, vi vil nå
At det at bo i 3B forstås og opleves som en del af noget større: Vi har hver især meget mere end
et hjem; vi har en hel boligforening.

”Vi skal fange energien og bruge den. Vi må ikke lade ildsjæle
brænde ud på grund af lange processer.”

Vi giver plads til alle
I 3B bor vi alle slags mennesker side om side. Og det kan vi, fordi vores
boliger og vores områder har plads til vores mangfoldighed og vores
forskelligartede fællesskaber. Både dem i afdelingen og dem, der rækker ud
til omverdenen.

Vi giver plads

Det, vi gør
til alle
•
Tænk og byg fleksibelt, så der er plads til både unge, ældre, singler og familier – gennem
hele livet.
•
Åbn for omverdenen: naboer, andre afdelinger, for lokalsamfundet og for partnerskaber.
•
Understøt og skab forskellige former for fællesskaber.
•
Del den gode fortælling om, hvordan vi giver plads til alle.
Det, vi vil nå
At bo alment er et tilvalg på lige fod med andre boligformer: Vi bor her, fordi vi vælger det.

”Vi skal have beboere fra andre afdelinger til at komme og fortælle om deres
projekter. Vi skal bruge inspiration til at fremme fællesskabet.”
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Vi sætter en bæredygtig dagsorden
Alle os, der bor i 3B, ved, at det nytter, når vi trækker i den samme
bæredygtige retning. Vi genbruger, genanvender og planter grønt, hvor vi
kan. Og vi er stolte over, at omverdenen kigger på os for at få gode ideer til,
hvordan man bliver mere bæredygtig i hverdagen – og hvordan man bygger og
renoverer bæredygtigt.

Vi sætter en bære-

Det, vi gør
dygtig dagsorden
•
Tilrettelæg nybyggeri og renoveringer til et liv med bæredygtighed, genbrug og grønne tiltag.
•
Iværksæt og udlev grønne planer i alle afdelinger.
•
Tænk altid i genbrug og genanvendelse af materialer.
•
Invester i og eksperimenter med bæredygtige projekter.
•
Del den gode fortælling om, hvordan vi sætter en bæredygtig dagsorden.
Det, vi vil nå
At alt nybyggeri, alle renoveringer og alle maskinparker lever op til 3B’s krav til bæredygtighed og
cirkulær økonomi: Vi ved, at det gør en forskel.
At alle afdelinger har procedurer og planer for genbrug, genanvendelse og grøn beplantning: Vi er
stolte over, at vores 12.000 hjem er med til at trække i en bæredygtig retning.

”Når man kommer til en 3B-afdeling, skal man kunne se, at man er i 3B, og at
vi arbejder for det grønne.”

Sammen skaber vi gode hjem
Det er rart at være, bo og leve i 3B. For sammen sørger vi for,
at vores hjem og vores afdeling er, som vi gerne vil. Et sted, hvor der ikke er
langt fra ide til handling – og hvor vi er på
forkant med løsningerne.
Det, vi gør
•
Sørg for, at det er rart at flytte ind.
•
Skab og understøt lokale projekter.
•
Fortsæt udrulningen af Fremtidens Drift 2.0
•
Del den gode fortælling om, hvordan vi skaber gode hjem sammen.
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Sammen skaber vi
gode hjem

Det, vi vil nå
At alle afdelinger arbejder efter initiativerne i Fremtidens Drift 2.0.
At alle ved, at der er et fælles ansvar at skabe gode hjem.

”Vi skal samarbejde, forskønne vores område og bygge
visionerne for området sammen.”
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3B-måden – sådan får vi strategien til
at leve lokalt
Når vi skal have strategien til at leve ude i afdelingerne, bruger vi nedenstående trin til at søsætte
de aktiviteter og tiltag, som giver allermest værdi hos os.
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1. Find ønske eller udfordring
Vi har et ønske i afdelingen eller en udfordring, der skal løses inden for:
•
Vi forstærker beboerindflydelse.
•
Vi giver plads til alle.
•
Vi sætter en bæredygtig dagsorden.
•
Sammen skaber vi gode hjem.
Eksempel: Vores gård er egentlig lidt kedelig; jeg har læst om det der ’Vild med vilje’. Gad vide,
om man kunne gøre noget a la det? Jeg møder en fra bestyrelsen en dag og taler med ham. Han
synes også, at det er en god ide.
2. Find nogen, der vil være med
Vi skal kunne finde svaret på:
•
Hvem vil være med?
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•
•

Hvad står i vejen for vores ønske/løsning?
Hvad kan hjælpe os på vej?

Eksempel: Jeg taler med bestyrelsesmedlemmet om det. Han foreslår, at vi næste lørdag går ned
i gården med kaffe og simple materialer til at lave insekthoteller. Vi sætter sedler op i opgangen
og inviterer interesserede med. Om lørdagen dukker der faktisk flere op, både unge og ældre og
familer – og snakken går, mens vi laver små insekthoteller. Vi ender med at væreseks, som gerne
vil arbejde med Vild med vilje-projektet.
3. Lav løsningen
Vi samarbejder om at finde ud af, hvordan vi skal gå til opgaven, komme i gang – og komme i mål.
Eksempel: Næste onsdag mødes vi hjemme hos mig og taler det igennem. Ham fra bestyrelsen
er med og hjælper os med at finde ud af, hvilket budget der cirka skal være og hvad vi ellers skal
gøre for at komme i gang. Næste dag taler vi også med vores driftschef, som har nogle gode ideer
til, hvordan man kan gribe det an, og som kan hjælpe med noget af det praktiske.
4. Afprøv løsningen
Vi afprøver løsningen inden - uden at vi behøver at være 100 % færdige. Det er bedre at få nogle
erfaringer, inden vi bruger alt for meget tid og for mange kræfter på det.
Vi skal kunne finde ud af:
•
Hvad fungerer?
•
Hvad fungerer ikke?
•
Gode råd til forbedringer
Eksempel: I samråd med driften finder vi et område i gården, hvor vi vil lave vores Vild med
vilje-projekt, og vi finder ud af, hvordan vi vil gøre i praksis. Efter en måneds tid inviterer vi igen
vores naboer ned i gården til kaffe og en snak om vores Vild med vilje-område. De er ret begejsterede – og alle synes, at vi skal inddrage et endnu større område.
5. Juster løsningen og udbred den
Efter feedback justerer vi projektet til, så det opfylder vores behov så godt som muligt. Og måske
der er andre, der er interesserede i noget lignende?
Vi fortæller naboer eller andre afdelinger om:
•
Hvad gjorde vi?
•
Hvilken forskel har vores løsning gjort?
•
Gode råd til andre
Eksempel: Kort tid efter kommer ham fra afdelingsbestyrelsen forbi. Han fortæller, at kontaktpersonen fra 3B netop har været forbi og har hørt om vores Vild med vilje-projekt. Kontaktpersonen
har spurgt, om jeg har lyst til at komme ud og fortælle i en anden afdeling om, hvordan vi har
grebet det an? Det vil jeg selvfølglig gerne.
6. Find ønske eller udfordring
Nu kan løsningen leve et andet sted …
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