3B-måden: Sådan omsætter vi strategiens
byggesten til virkelighed
I april 2021 holdt 3B fire beboermøder for alle beboere i 3B. Ét
beboermøde for hver byggesten i den kommende strategi. Møderne
var så populære, at vi har besluttet at gøre dem til en fast del af dét
at bo i 3B.

På resten af denne flyer finder du
ideer og erfaringer fra andre beboere
i 3B. Citaterne er fra beboermøderne i
april og handler om de fire byggesten i
strategien.

1. Sådan skaber vi plads til alle
”Vi har nyttehaver, loppemarkeder, beboerklubber med medlemmer fra alle
slags mennesker. Fælles oplevelser skaber fællesskab”
”I vores afdeling har vi hilse-pligt. Vi hilser på hinanden, og vores børn
leger sammen på legepladsen og laver legeaftaler hos hinanden”
”Vi arbejder hårdt på at fortælle lejlighedssøgende, hvad de kan forvente at
skulle/kunne yde/nyde, når de flytter ind i et lejemål. Det er vel også en god
måde at engagere folk på”

Vi giver plads
til alle

”Det er vigtigt at lytte dobbelt så meget, som man selv taler. Det hedder
aktiv lytning”

2. Sådan forstærker vi beboerindflydelsen
”Det er vigtigt med ildsjæle i afdelingen, som kan aflaste bestyrelserne. Hvis
bestyrelsen er svag, går alt i stå uden aktive ildsjæle blandt beboerne”.
”Hvis man opstillede kandidater til bestyrelser i god tid, kunne det give bedre
mulighed for, at flere kunne blive valgt”
”De steder, hvor bestyrelserne ikke fungerer så godt, kunne man måske
indføre et rotationsprincip. På den måde sikrer vi, at formændene ikke gror
fast til taburetten, og at nye kræfter kan komme ind”
”Vi vil gerne mødes mere på tværs af afdelingerne og diskutere gode
erfaringer med hinanden. Det skal være frivilligt og foregå online som på
dette møde”

Vi forstærker
beboerindflydelsen

3. Sådan skaber vi gode hjem sammen
”Man kan indsamle affald og lave tiltag, hvor børnene er engagerede.
De kan fungere som isbrydere”
”Man kan nedsætte en opgavegruppe omkring at højne det udendørs
miljø, så det ikke er bestyrelserne der skal stå for det”
”Vi har et planteprojekt med kasser. Det er en succes, som giver
fællesskab”

Sammen skaber vi
gode hjem

”Vi betaler 1.500 kr. per husstand om året til sociale aktiviteter og til
investering i sjove aktiviteter på de fælles arealer”.

4. Sådan sætter vi en bæredygtig dagsorden
”Vi har så mange græsplæner hos os, så jeg håber virkelig, at vores beboere
har lyst til at bruge bare nogle af dem på at redde flere arter”
”Man kan lade beboerne overtage noget vedligeholdelse af de grønne arealer,
hvis driften ikke har tid eller mulighed”
”Vi har bede med ukrudt, og det kan godt være lidt svært at lade det være.
Sandet, vi skifter i sandkasserne, kan genbruges til sandvolde på græsstykker”
”Vi omlægger til mere vildt på legepladser og ved træer, grillsteder, fodboldmål.
Både i Herlev og på Vesterbro er vi i gang. Der sker noget”

Vi sætter en bæredygtig dagsorden

