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Kære beboer 

Fremtiden står og banker på døren – nogen vil sige, 
den allerede er her. Og når man læser dette nummer 
af beboerbladet, står det klart, at der er noget om 
snakken. Robotplæneklippere og en bolig i ”skyen”. 
Det er digitalt, det er fremtiden – og det er lige nu og 
her.

Lige nu og her er jeg også glad for, at det er blevet tid til at præsentere Frem-
tidens Drift i 3B. I den titel ligger en mere nærværende drift, der bliver delt ind 
i ni driftsområder med hver sin driftschef. Sammen med digitale løsninger får 
I med Fremtidens Drift en større sikkerhed for, at der bliver fulgt op på jeres 
henvendelser, og de gode medarbejdere i 3B kan gøre tingene smartere – og 
dermed billigere.

Når vi også udvider med en 3B beboer-app, får vi for alvor digitaliseret driften. 
Det betyder bedre kommunikation, mere brugervenlighed og en bedre service 
til jer beboere.

Jeg er oprigtig fuld af begejstring, når jeg ser på de mange tiltag, der er på 
vej til glæde for os beboere. Min begejstring blev ikke mindre, da vi holdt 
3B-Konferencen i begyndelsen af november, hvor afdelingsbestyrelserne var 
inviterede. Deltagerne var helt med på at stige ombord på de digitale skibe, vi 
nu har sat i søen.

Vi går en god og spændende fremtid i møde her i 3B!

DIGITALE SKIBE SAT I SØEN

Steffen Morild
Formand for Boligforeningen 3B
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AF MAJ SØRENSEN

 Den 4. og 5. november var alle med-
lemmer af 3B’s afdelingsbestyrelser 

inviteret på 3B-Konference.
Det var to dage med inspiration, ny-

heder, netværk, god mad og en masse 
fællesskab.

Mange emner var oppe at vende, 
heriblandt de effektivitetskrav, vi er un-
derlagt af lovgivningen. I den forbindelse 
snakkede  BL’s direktør Bent Madsen om 
besparelse på forbedringer af indkøbsaf-

taler, hvilket vi også er i fuld gang med i 
3B. Derudover kunne deltagerne opleve 
forskellige workshops, blandet med 
information og debat om Fremtidens Drift 
i 3B, som skal revolutionere vores drift, 
så vores beboere og afdelingsbestyrelser 
blandt andet oplever en bedre service i 
hverdagen. Andre workshops satte fokus 
på beboerdemokratiet og fremtidens 
administration i 3B.

Lørdagens program sluttede med 

’Mads og beboerdemokraterne’, hvor 
Mads Steffensen fra DR styrede slagets 
gang, og hvor der var en livlig debat om 
de dilemmaer, deltagerne på forhånd 
havde sendt ind.

Vi har fået mange positive tilbagemel-
dinger på konferencen, og vi ser frem til 
at kigge nærmere på evalueringerne, når 
de tikker ind.

VELOVERSTÅET  3B-KONFERENCE 2017

AF MAJ SØRENSEN

 I 3B er vi meget stolte. Tidligere 
på året blev 151 projekter for-

delt på fem kategorier indstillet 
til Almene Fagpriser 2017. Ud af 
de 151 har et fagpanel nomine-
ret 15 projekter til fagpriserne – 
tre i hver kategori.

Og de nominerede er…
I kategorien ’Bedste beboer-
demokratiske projekt’ er vores 
Opgavegrupper, hvis formål er 

at styrke samarbejdet mellem 
organisationsbestyrelsen og 
afdelingerne og skabe holdbare 
politiske løsninger og nyska-
belse i 3B.

I kategorien ’Bedste nybyg-
geriprojekt’ er vores nyere 
boligafdeling Sundholm Syd på 
Amager. Afdelingen indeholder 
48 familieboliger på mellem 80 
og 126 m² og er bygget i 2015. 

HELE TO  
3B-PROJEKTER  
NOMINERET PÅ  
ALMENE BOLIGDAGE 2017

3B-KONFERENCEN 4.-5. NOVEMBER 2017
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 Der skal turbo på byggeriet af almene boliger i 
København, så hovedstaden ikke kun bliver for folk 
med store tegnebøger. I alt 10.000 af slagsen frem 

mod 2027.
- København skal være en blandet by med plads til alle, 

kom det indledningsvis fra overborgmesteren, der var invi-
teret inden for hos Nanna og Joseph Alberti.

Det var hovedbudskabet, da overborgmester Frank 
Jensen skød valgkampen til kommunalvalget i gang med 
et boligudspil, som han præsenterede i AlmenBolig+-afde-
lingen Sundholm Syd på Amager. 

- Almene boliger er ved at være de eneste boliger, der 
for alvor er tilgængelige for dem, der ikke kan købe sig ind 
på Københavns stadig mere vanvittigt dyre boligmarked. 
Derfor skal der bygges flere almene boliger i byen. Flere 

Københavns overborgmester skød valgkampen i gang og 
lancerede sit boligudspil i 3B’s boligafdeling Sundholm Syd.

10.000 ALMENE BOLIGER PÅ 10 ÅR

TEKST OG FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR

FRANK JENSEN: 

end de 20 procent, som er Københavns Kommunes mål 
lige nu. Det har 3B gjort politikerne opmærksomme på i 
lang tid. Derfor er jeg rigtig glad for Frank Jensens udspil, 
lyder det fra Steffen Morild, formand for Boligforeningen 
3B, efter at have set overborgmesterens boligudspil.

Der er allerede planlagt flere end 8.000 nye almene  
boliger. De ekstra 1.900 vil Frank Jensen nå frem til ved 
at kræve, at 25 procent af alle nye boliger skal være 
almene – ikke kun 25 procent af nye store boligområder 
som for eksempel Nordhavn.

- Vi kan kun holde fast i den by, vi gerne vil have, hvis 
vi tager politisk ansvar for at styre boligmarkedet. Ellers 
kan København ende som en by, hvor det kun er de rige, 
der har råd til at bo, sagde Frank Jensen.
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- Der er ikke noget, jeg hellere vil, end 
arbejde og tjene mine egne penge.

Det er ikke til at tage fejl af Mette Lar-
sens oprigtighed, når sætningen kommer 
ud af hendes mund. Hun leverer den 
flere gange – med forskellige formulerin-
ger – i løbet af interviewet. Og hvis gen-
tagelserne ikke overbeviser, gør blikket i 
hendes øjne.

- Jeg synes, det er enormt nedvær-
digende, at der er andre mennesker 
(jobcenteret, red.), der skal bestemme 
over mig på det plan. At jeg ikke kan 

Efter en række praktikker har Mette Larsen nu fået et fast job igennem  
projektet Godt I Gang. - Der er rigtig mange mennesker, der gerne vil  
klare sig selv og ikke være en social belastning, siger hun.

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR  I  FOTO: JESPER BLÆSILD

sørge for mig selv. Man føler, man hele 
tiden skal spørge om lov, siger hun som 
noget af det første, efter vi har sat os til 
rette i lejligheden i Urbanplanen.

Og sådan har det været siden 2013, 
hvor Mette kom på kontanthjælp. En kon-
tanthjælp, der blev nødvendig efter en 
ansættelse på Holmens Kaserne, hvor 
fremtiden ellers tegnede lys.

- Men min chef var uheldigvis min  
bror, så han havde rigtig store forvent-
ninger til mig og lagde mere pres på mig 
end de andre. Det endte med stress og 

en blodprop, siger Mette.
Hun håber, tiden med kontanthjælp 

snart er slut. Siden 22. august har hun 
været ansat på en fast kontrakt i Nør-
rebro Spisehus. En kontrakt og kontakt, 
der kom i stand gennem projektet Godt I 
Gang Amager, hvor projektmedarbejder 
Saada Hansen skaber kontakt mellem 
virksomheder og langtidsledige.

- Saada og jeg havde en samtale med 
Nørrebro Spisehus en mandag, og så 
startede jeg om tirsdagen, siger Mette og 
smiler stolt.

- NU ER JEG 
LØNMODTAGER 
– DET ER LIDT 
BLÆRET
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I første om gang handlede det om at 
finde arbejde 5-6 timer om ugen, så 
Mette kunne leve op til den omdiskute-
rede 225-timers regel og beholde den 
fulde kontanthjælpsydelse.

- Den reform smadrer jo alle, der er 
på kontanthjælp. I medierne hører man 
om nogle, der for eksempel har 10.000 
om måneden efter faste udgifter, og jeg 
tænker bare ’hvor søren er alle de penge 
henne? Jeg har to børn, og min husleje 
er rimelig lav i forvejen, så hvor er alle de 
penge henne?’, lyder det fra Mette.

Men på sigt handler det også om ikke 
at være ’en social belastning’ og ’bi-
standsklient’.

- Jeg vil jo gerne have min egen løn og 
ikke være afhængig af staten. Det er ikke 
rart det synspunkt, mange har på én fordi 
man får kontanthjælp. Der er selvfølgelig 
nogle mennesker, der har været med 

til at skabe det synspunkt – det er jeg 
helt klar over – men der er altså mange 
mennesker i det her samfund, som rigtig, 
rigtig gerne vil klare sig selv, siger Mette.

Mette arbejder ikke så meget, som de 
andre i køkkenet på Nørrebro Spisehus, 
for tiden har gjort hende klog af skade.

- Det kunne være rart, hvis jeg kunne 
komme op i timer – det er der ingen tvivl 
om – men som jeg ser det nu, så går 
det ikke. Det siger mine erfaringer fra de 
seneste fire år mig. Når der er for mange 
arbejdstimer og for mange ting, bliver 
jeg forvirret og føler, jeg går rundt i en 
tåge. Jeg er der rent fysisk, men jeg er 
ikke til stede. Jeg bliver også svimmel og 
rundtosset. Men det har taget lidt tid at 
finde ud af, hvor meget jeg kan klare, for 
jeg glemmer ofte at lytte til mig selv, fordi 
jeg rigtig gerne vil hjælpe, siger hun.

Derfor står der 12 timer i den faste 

kontrakt, hun blev tilbudt efter blot en 
uges prøvetid med Nørrebro Spisehus. 
Tallet ’12’ betyder ikke så meget for 
Mette. Det gør ordet ’fast’ derimod.

- Det betyder, at jeg er lønmodtager – 
ikke længere kun officielt kontanthjælps-
modtager. Jeg kan tillade mig meget 
mere nu uden at spørge systemet om lov. 
Jeg er stadig i udredning med hensyn til 
at blive godkendt til fleksjob, men jeg er 
lønmodtager – det er lidt blæret, synes 
jeg. Jeg har ikke lyst til at være afhængig 
af staten, det har jeg virkelig ikke, siger 
Mette, mens oprigtigheden igen blusser 
op i øjnene.

Samme oprigtighed har hendes børn 
også oplevet.

- Jeg har altid været i praktik eller en 
form for aktivering, så mine børn har 
set mig stå op hver dag for at tage på 
arbejde. De har aldrig set mig bare sidde 
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herhjemme og lave ingenting. Min ældste 
søn plejer at sige ’min mor er på kontant-
hjælp, men hun arbejder for den’, fortæller 
Mette og slipper et lille grin. 

Det grin var der dog langt til, da selv 
samme søn fyldte 18 år.

- Jeg blev nødt til at smide ham ud, 
fordi det ville påvirke min boligsikring og 
kontanthjælp, hvis han blev boende, efter 
han var blevet 18.

Med det faste arbejde er de kedelige 
tider forhåbentlig forbi, og ambitionerne 
har ikke taget skade.

- Jeg har kun været hos Spisehuset et 
par måneder, så det er svært at se langt 
ud i fremtiden. Men hvis det fortsætter, 
som det gør nu, kan jeg godt se mig selv 
derude om 5 år. Og på det tidspunkt 
gerne som en af kokkene og ikke blot 
køkkenassistent, siger hun og håber, at 

flere følger Nørrebro Spisehus’ eksem-
pel.

- Det er fedt, Spisehuset har været 
åbne over for mig. De har taget en ind, 
som havde de her skånebehov. Det 
synes jeg, at flere arbejdspladser skal 
få øjnene op for, for der er mange, der 
kan lægge nogle gode ressourcer, selv 
om det kun er 12 timer om ugen, siger 
Mette.

- Det er utroligt, hvad man  
  kan udrette på tre timer 
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 Man skulle næsten tro, de kæmper om at overgå hinanden i 
positive tillægsord, men virkeligheden er nok nærmere, at 

Nørrebro Spisehus og Mette Larsen blot er et rigtig godt match. 
Det vidner en fastansættelse efter blot en uges prøvetid også 
om.

- Hun knokler en vis legemsdel ud af bukserne. Jeg giver ikke 
slip på Mette, medmindre hun gerne selv vil videre, slår Susan-
ne Christensen, direktør for køkkenet hos Nørrebro Spisehus, 
fast.

Nørrebro Spisehus er en socialøkonomisk virksomhed, så det 
har forpligtet sig til at gøre en social indsats for området og re-
sten af København. I dette tilfælde ved at ansætte Mette Larsen, 
der ikke kan tage et fuldtidsjob.

- Det er rart at kunne give andre en ny chance her i livet. Vi 
har også en autist ansat, og vi ansætter unge fra området som 
tjenere, siger direktøren, mens det summer af liv rundt om i Nør-
rebrohallen, hvor spisehuset har hjemme.

Hjertet på rette sted
En ting er, at man har forpligtet sig på skrift, men hos Nørrebro 
Spisehus rækker det ud over det, mener Mette Larsen.

- Mit første indtryk af Susanne var, at hun var person med 
hjerte, og det synes jeg stadigvæk. Hun vil gerne hjælpe andre 
og støtte dem ved at bringe deres styrker i spil på arbejdet. Og 
samtidig er hun god til at se på mig, når jeg er ved at være træt. 
Hun er meget opmærksom på, om hendes personale har det 
godt.

Lige nu har Mette Larsen det godt med de 12 arbejdstimer, 
der er fordelt på fire dage om ugen, men hun er velkommen til at 
blive længere.

- Hun hjælper med alt i køkkenet, og hun er virkelig skarp. 
Det er utroligt, hvad man kan udrette på tre timer. Og hvis Mette 
vil have mere end de 12 timer, så må hun meget gerne det. 
Hun har alle kvaliteter, og så tilbyder hun altid sin hjælp, siger 
Susanne Christensen. 
Hun mener – ligesom Mette Larsen – at flere kunne ansætte 
folk i skånejob.

- Men det er vigtigt at tænke sig om og investere tid i det. 
Det lykkes ikke på en måned eller tre. Men når jeg kan se, at 
Mette er på rette vej, vil jeg gerne ansætte en til. Det betyder 
ikke, at jeg giver slip på Mette. Hende beholder jeg, lyder det fra 
Susanne Christensen.

Mette Larsen har da heller ingen karriereplaner, der ikke 
involverer Nørrebro Spisehus.

- Hvis du har en god indstilling, kan du komme rigtig langt. Jeg 
tror, jeg har en stor mulighed for at vokse derude. Blive bedre til 
det, jeg kan, og samtidig lære noget nyt, siger hun.

- Det er utroligt, hvad man  
  kan udrette på tre timer 

Hos Nørrebro Spisehus er direktør 
Susanne Christensen så glad for Mette 
Larsen, at hun gerne giver andre en ny 
chance for at komme tilbage på ar-
bejdsmarkedet.

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR  I  FOTO: JESPER BLÆSILD
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 Folehaven i Valby er 3B's største afdeling med næsten 
1000 boliger. De er gode og billige, og området har 
masser af grønt. Derudover ligger skolen, biblioteket, 

en dyrelegeplads og ungdomsklubben midt i boligområdet. Og 
rigtig mange er glade for at bo der. Men for nogle beboere kan 
det også være utrygt at bevæge sig rundt.

Med vedholdende arbejde er det nu lykkedes at få Køben-
havns politikere til at bevilge 1,2 millioner kroner om året de 
næste fire år til tryghedsarbejdet i Folehaven fra 1. januar 2018.
 
Ensomme skal med i fællesskabet
Det lokale boligsociale sekretariat, SURF Valby, er i fuld gang 
med at forberede arbejdet og undersøger samtidig, hvordan 
beboerne oplever hverdagen. 

Maria Elborg Noer, leder af SURF Valby, fortæller:
- Det, der generer folk herude, er støj fra bilerne og unge-

grupper, der hænger ud – ikke mindst på det lokale butikstorv, 

For 4,8 millioner kroner  
mere tryghed i Folehaven
Folehaven blev i foråret udråbt som det mest utrygge område i København.  
Det viste politiets årlige undersøgelse i udsatte boligområder.

hvor beboerne har en fornemmelse af, at der sælges hash. Vi 
oplever, at det er de 30-50-årige, der er mest utrygge – ikke de 
ældre. For eksempel enlige mødre med hjemmeboende børn. 
Utryghed er oftest størst hos de beboere, som ikke synes, de er 
en del af fællesskabet, og er ensomme eller isolerede.

- Derfor er det vigtigt, at vi også laver nogle aktiviteter, der 
kan give særligt de mest isolerede beboere mulighed for at 
være med i et fællesskab, siger Maria Elborg Noer. 

Beboerne giver en hånd for trygheden
Kommunen bevilgede i foråret godt 200.000 kroner til et 
tryghedsløft af butikstorvet, og nu er en arbejdsgruppe med 15 
beboere i gang med at gøre torvet til et mere rart sted.

- Der skal være liv på torvet, så det ikke domineres af grupper 
af unge, der hænger ud. Arbejdsgruppen arbejder med at få sat 
planter og kasser op, skabe mere belysning og ikke mindst gøre 
noget ved en trist mur langs brugsen. Og det kommer alt sam-
men til at ske snart, fortæller Maria.

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR 
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Hun har allerede nogle aktuelle tilbud klar til beboerne 
- Vi har etableret træffetid i netværkskontoret hver uge. Her sid-
der den lokale betjent Michael, som beboere kan komme og få 
en uforpligtende snak med. Vi inviterer også til tryghedskaffe, 
hvor man tale med mig over en kop kaffe eller the, og så holder 
vi politicup sammen med Street Society i december. Det er en 
fodboldturnering mellem politiet og de unge, og det foregår i 
Hafnia-Hallen.

Besøg overbeviste Frank Jensen
For 3B er den vigtigste opgave, at boligerne er gode og rare at 
komme hjem til for beboerne. Derfor har trygheden i Folehaven 
været et centralt emne de seneste år – også uden penge fra 
kommunen.

- Der har været et tryghedspartnerskab i gang i Folehaven i 
længere tid, men indtil nu har kommunen ikke villet give penge 
til det. Da vi så de nye tal fra politiet, inviterede afdelingsbesty-
relsen overborgmester Frank Jensen ud til et besøg, hvor også 

3B’s administrerende direktør, Morten Boje og jeg selv var 
med. Vi ville vise området og ikke mindst argumentere for, at 
kommunen også skulle bruge penge på tryghedspartnerskabet 
i Folehaven, siger Mikkel Warming, chef for sociale indsatser i 
Boligforeningen 3B.

Et tryggere Urbanplanen
I Urbanplanen på Amager har de set effekten af et trygheds-
partnerskab. Her har der været et siden 2014, hvor det bo-
ligsociale sekretariat, lokalpolitiet, SSP, klubber, lokale kræfter 
og kommunens Sikker By-afdeling arbejder tæt sammen.

- Tryghedspartnerskabet – hvor kommunen lægger 1,2 mil-
lioner om året – har betydet et meget tættere samarbejde. Der 
er lavet mange aktiviteter for at fremme beboernes brug af fæl-
lesarealerne og øge trygheden. Og i perioden fra 2014 til i dag 
er utrygheden i Urbanplanen faldet, fortæller Mikkel Warming. 

 

SURF Valby - Netværkskontoret ligger på 
Kirsebærhaven 59. Hver dag arbejder Monika, 
Mette, Malene, Maria (leder), Sara og Jona-
than på at gøre boligafdelingerne Folehaven, 
Hornemanns Vænge og Valby-ejendommene 
til endnu bedre steder at bo og leve i.

Kig forbi, eller kontakt Maria Elborg Noer på 
meln@3b.dk, hvis du vil høre mere om de 
mange tilbud. Eller læs mere på surfvalby.dk.

MONIKA I METTE I MALENE I MARIA I SARA I  JONAS



3B MED PÅ DEN  
DIGITALE MOTORVEJ

Stem digitalt og se resultatet med det samme
På årets repræsentantskabsmøde tog vi næste skridt i det 
digitale beboerdemokrati. Afstemningen foregik digitalt, og 
det gik over al forventning. Valgresultaterne blev vist med  
det samme på skærmen, så  
mødet kunne fortsætte uden  
større afbrydelser.  
Det var en stor succes.

 3B er under konstant udvikling – særligt de seneste år 
har vi haft massivt fokus på at digitalisere og ud-
vikle nye løsninger, der ikke bare øger effektiviteten 

af vores arbejde, men også giver os mulighed for at yde en bedre 
service over for vores beboere. 

Vi vender hver en øre for at finde de bedst mulige løsninger 
til den bedste pris. Og det er ikke kun et spørgsmål om at møde 
regeringens krav om at effektivisere driften af vores afdelinger, 

men i høj grad et spørgsmål om at skabe de bedste vilkår for 
beboere og beboerdemokratiet såvel som medarbejdere. På den 
måde kan vi i fællesskab koncentrere os om det, der er vigtigst 
– at skabe gode, trygge rammer om livet og fællesskaberne i 
boligafdelingerne.

Derfor er der også sket rigtig meget på den digitale front i 3B 
de seneste år. Og vi har mere på vej – blandt andet Digital Drift, 
som du kan læse mere om her.

stem
resultat
resultat

AF MAJ SØRENSEN  I  ILLUSTRATION: ANJA BARFOD THORBEK

Mit 3B / Log in

TEMA: DIGITALISERING OG TEKNOLOGISK UDVIKLING
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’Mit 3B’ – din bolig i skyen
Siden januar 2015 har du som beboer kunne logge på 
Mit 3B og få digitalt overblik over information om din 
bolig, varslinger, breve, lejekontrakt og meget andet. 
Vi har allerede sparet mange penge på ikke at printe 
og betale porto for al den kommunikation, der nu lig-
ger digitalt.

Aino Gjøl, der er nyvalgt formand i afdelingerne 
Herlevgårdsvej og Herlev Torv, er begejstret for den 
digitale selvbetjening.

- Jeg er meget glad for at kunne gå på Mit 3B og 
holde mig orienteret både som beboer og formand. 
Det fungerer godt for mig at få tingene digitalt. Si-
derne er meget overskuelige og enkle, og jeg får ikke 
mere information, end jeg har brug for, siger Aino.

Er du både beboer og medlem af en afdelingsbesty-
relse, kan du ’switche’ over til BestyrelsesWeb, hvor 
du og din bestyrelse kan få overblik over afdelingens 
økonomi og meget andet.

- Og det er den helt rigtige vej med alle de digitale 
løsninger! Nogle er stadig meget til papir og synes, 
det er svært. Men jeg prøver at få vores beboere til 
at forstå, det bare er lidt ligesom E-boks, og jeg har 
da fået nogle stykker overbevist – det skal bare gøres 
pædagogisk, fortæller Aino, som har boet i 3B siden 
1988 og derfor har fulgt udviklingen nøje gennem 
mange år.



iSyn

TILMELDING
Info

HAR DU SAGT JA TIL, AT VI KOMMUNIKERER MED DIG DIGITALT?

Når du logger på Mit 3B, vil vi gerne bede dig krydse 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.

NYT! Test af Digital Srift i starten af 2018
Effektiv drift, planlægning af opgaver, mere struktur og et forkromet overblik – det er bare 
nogle af de gevinster, vi ser frem til at høste med Digital Drift.

3B har længe haft et ønske om at digitalisere kommunikationen i forbindelse med driften 
af vores afdelinger, så vores beboere kan opleve bedre service, bedre kommunikation og 
mere effektiv drift. 

Derfor er det med stor begejstring, vi kan fortælle, at vi har startet et pilotprojekt med 
systemet iOpgave, der er integreret med vores administrationssystem, Unik. Vi tester i en 
lille afdeling og i et større boligområde, og vi glæder os til at afprøve systemet. Til start kom-
mer beboerne ikke til at mærke den store forskel i måden at indberette opgaver på, men i 
maskinrummet er det en helt anden snak – for her bliver alt registreret. Det giver langt bedre 
muligheder for at planlægge arbejdet i afdelingerne, og vi kan følge opgaverne fra start til 
slut. Det giver både vores beboere en sikkerhed for, at der bliver fulgt op på henvendelser, 
og får 3B værktøjet til at yde en endnu bedre service.

På lidt længere sigt udvider vi med en 3B beboer-app, hvor du som beboer kan indbe-
rette opgaver, se info om egen bolig, kommunikere med medarbejderne i driften og booke 
beboerlokale, hvis din afdeling har sådan et. Og det er bare nogle af de funktioner, der er i 
støbeskeen.

Vi glæder os til at få digitaliseret vores drift – ligesom vi glæder os til fortsat at udvikle 3B.

Vi syner på farten
Tidligere gik vores varmemestre 
rundt og noterede i hånden, når 
de synede boliger ved ind- og 
fraflytninger. Det betød en lang 
vej gennem systemet, før et syn 
var behandlet helt færdigt.

Med iSyn har 3B’s drift fået et 
effektivt, digitalt værktøj, som 
sparer meget administration ved 
syn. Medarbejderne har en iPad 
med rundt i boligen, og beboeren 
får synsrapporten sendt direkte på 
mail, straks efter synet er afslut-
tet. Det betyder også store be-
sparelser på blandt andet porto, 
papir og opfølgning, og så hjælper 
systemet os med at yde en langt 
bedre og mere effektiv service 
over for vores ind- og fraflyttere.

Digital tilmelding til kurser og andre arrangementer
Ligesom du finder info om din bolig og afdeling digitalt, inviterer vi også vores afdelings-
bestyrelser på kurser og arrangementer i 3B digitalt via nyhedsbreve og invitationer på 
mail og på 3b.dk. Det gør administrationen af kurserne langt mindre ressourcekrævende 
i forhold til tidligere, og vi mener, det sender et mere professionelt signal.

NYHED
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 De er stort set lydløse, holder sig mest 
for sig selv og løser den opgave, de 
er hyret til. De perfekte medarbejdere, 

vil nogle måske sige. Og i boligafdelingen 
Egeløvparken er varmemester Jan Westlund 
Sørensen da også glad for de tre robotplæ-
neklippere, der siden juni har været en del af 
vognparken.

- De klipper græsset oftere, end vi selv 
gjorde, så afklippet bliver kortere og formul-
der nemmere. Græsset er blevet mere tæt, 
og der er ikke længere nogen plamager af 
afklippet græs, som der ellers nemt kom tid-
ligere. Det er blevet en pænere afdeling hen 
ad vejen, siger Jan.

Efter en hurtig hovedregning skyder han 
på, at hans tre nye, digitale kolleger sørger 
for at holde i alt 8.000 m² plæne nyklippet.

Det giver tid til andre – og måske sjovere – 
opgaver.

- De sparer os for cirka 5 timer om ugen. 
Dem kan vi bruge på noget mere fornuftigt, 
som at luge bede eller beskære træer og 
buske, siger varmemesteren.

Han mener i det hele taget ikke, der er 
noget at være skeptisk over for, når det drejer 
sig om robotplæneklippere.

- Men man kan ikke spare en mand ved at 
få robotplæneklippere. I stedet frigiver de os 
tid til noget mere værdiskabende. Og så er 
græsset altid nyslået, siger Jan med et smil 
og fortsætter:

- Man kan jo heller ikke kæmpe imod vind-
møller. Robotterne er kommet for at blive. 
Fremtiden er at få udført manuelt arbejde 
med robotter.

Det er også blevet nemmere at planlægge 
de faste opgaver, for robotterne er ligeglade 
med regn. De kan dog ikke helt undvære 
menneskelig kontakt.

- De skal ses til dagligt, og hver 14. dag 
skifter vi knivene og gør dem rene, så de 
nemmere kan køre, siger Jan.

Robotplæneklipperne 
er i gang fra klokken 
to om natten til 15 
om dagen. De er så 
lydløse, at de ikke 
forstyrrer natte-

søvnen, og samtidig 
er de kørt i garage, 

når børnene kommer 
hjem fra skole og skal 
bruge græsplænerne 

til leg og fodbold.

Hvis nogen prøver 
at stjæle en af 

robotplæneklip-
perne, begynder en 

markant tyverialarm, 
og den stopper 

først, når plæneklip-
peren er sat ned 

på den retmæssige 
græsplæne igen.

- MAN KAN  
JO HELLER IKKE   

KÆMPE IMOD  
VINDMØLLER

I Egeløvparken kører tre ufo-lignende tingester rundt og giver personalet  
mere tid til at beskære buske og træer eller betjene beboere.

En app giver Jan 
besked, hvis en af 

robotplæneklipperne 
er kørt fast. På app’en 
kan han blandt andet 
også se, hvor de har 

kørt, indstille tidsrum-
met for græsklipning 

og selve klippehøjden.

TEKST OG FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR
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fællesskabet

 Ulla Haldbæk er 58 år og har boet 
fem år i Danalund i Hvidovre. 
For knap fire måneder siden 

oprettede Ulla Facebook-gruppen ’3B 
Danalund’.

- Mit ønske er at sætte gang i fælles-
skab og aktiviteter i Danalund. Beboerne 
i de enkelte opgange kender hinanden 
godt - men de enkelte opgange ser ikke 
så meget til hinanden. Derfor tænkte jeg, 
at Facebook var et godt sted til at starte 
aktiviteter, vi beboere kan mødes om, 
fortæller Ulla. 

Små slag
Ulla informerede bestyrelsen og ejen-
domskontoret om, at hun ville lave 
Facebook-gruppen. Gruppen har cirka 50 
beboere som medlemmer ud af godt 200 
beboere.

- Ting tager tid. Beboerne skal lige 
finde ud af, hvad og hvordan Facebook 
kan bruges. Men jeg oplever allerede nu, 
at naboerne er begyndt at bruge Face-
bookgruppen til fx at arrangere gåture. 
Det er dejligt, lyder det fra Ulla.  

Facebook spreder det gode  
og det mindre gode ord
Camilla Hovgaard er 46 år og bor i 
AlmenBolig+-afdelingen Dortheavej i 
København NV. Afdelingen blev bygget 
i 2013 og er derfor ret ny. Facebook-
gruppen var især hjælpsom for beboerne 
i begyndelsen. 

- Facebookgruppen blev oprettet, in-
den byggeriet stod færdigt. Næsten alle 
husstande kom hurtigt med i Facebook-
gruppen, som blev en mulighed for at 

3,2 mio. danskere i alderen 16-89 år er på Facebook. Derfor giver det god mening, at mange afdelinger har 
egne Facebook-grupper. Men hvordan spiller Facebook sammen med det fysiske fællesskab i afdelingen? 

styrker

TEKST OG FOTO: LASSE WELANDER-HAAHR
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lære sine nye naboer at kende, inden 
vi flyttede ind, fortæller Camilla. 

I dag har Facebook-gruppen ændret 
form. Som AlmenBolig+-afdeling ved-
ligeholder beboerne selv afdelingen. 
Derfor bruges Facebook til at tale om 
fx arbejdsdage og turnusordning, men 
den bruges også til at bringe beboerne 
sammen om fælles interesser.

- Facebook er god til at synliggøre 
aktiviteter og vigtige informationer, 
men også udfordringer. Fx har vi en 
turnusordning, fordi hver husstand 
er ansvarlig for forskelligt arbejde i 
afdelingen. Turnusordningen har vi 
debatteret i Facebook-gruppen, og det 
giver anledning til at se på, om vi kan 
gøre noget anderledes, siger Camilla. 

Camilla er en del af kommunika-
tionsgruppen i afdelingen. Gruppen er 
for nylig kommet med en opfordring til 
beboerne, der ifølge Camilla har givet 
pote.

KONTAKT ULLA OG CAMILLA

- Vi opfordrede til, at hvis man laver 
noget, så invitér andre på Facebook. 
Og nu er der en mødregruppe. Et par 
naboer havde allerede aftalt at mødes, 
men inviterede så andre via Facebook. 
Så pludselig mødes naboer, der ikke 
kender hinanden så godt, om en fælles 
interesse. Det er jo fantastisk, når Face-
book på den måde styrker fællesskabet.

Skal afdelingen på Facebook? 
Både Ulla og Camilla er enige om, at et 
digitalt fællesskab som Facebook ikke 
afløser det fysiske fællesskab. Derimod 
er Facebook en hjælp til at skabe mere 
fysisk fællesskab. Derfor mener de 
også, at en Facebook-gruppe er god for 
en afdeling. 

- Det kræver ikke meget teknisk snil-
de. Gå i gang med det, lad være at være 
bange. Jeg opfordrede i Facebook-grup-
pen til at mødes på vores nyindrettede, 
grønne område. På dagen var der kun 

mig. Så jeg skrev på Facebook, hvordan 
holder man fællesskab med sig selv? 
Sådan lidt humoris   tisk. Og pludselig 
kom beboerne dryssende. Tålmodighed, 
tålmodighed, tålmodighed. Det er nok 
det bedste råd, jeg kan give, siger Ulla.

Camillas råd er, at afdelingen også be-
slutter sig for, hvad Facebook-gruppen 
skal bruges til.

- Facebook-gruppen kan bruges til at 
skabe aktiviteter, debattere og synliggø-
re udfordringer. Men udfordringerne skal 
stadig løses gennem det fysiske beboer-
demokrati. Derfor synes jeg også, det er 
vigtigt at lave retningslinjer for adfærd i 
Facebook-gruppen, afslutter Camilla.

Kilde: It-anvendelse i befolkningen 2016,  
rapport fra Danmarks Statistik

FOR GODE RÅD

Går du og dine naboer i overvejelser 
om en Facebookgruppe i jeres afde-
ling? I er velkommen til at kontakte 
Ulla og Camilla, hvis I vil have gode 
råd og høre om deres overvejelser. 

Skriv til Ulla Haldbæk på  
Facebook eller send hende en mail:  
ullasommer28@gmail.com 

Skriv til Camilla Hovgaard på  
Facebook eller send hende en mail:  
camilla.hovgaard@gmail.com

mailto:ullasommer28@gmail.com
mailto:camilla.hovgaard@gmail.com
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MENNESKET BEGYNDTE 
AT BEHERSKE ILD  

VARME, LYS, TILBE- 
REDNING AF MAD TRANSPORT RENT DRIKKEVAND EFFEKTIV DYRKNING AF JORDEN

VOGNHJULET AKVÆDUKTER

UDVIKLINGEN GÅR  STÆRKT I VORES TID
 Igennem historien har opfindelser 

og teknologisk udvikling gjort livet 
lettere for mennesker og deres 
daglige liv. Men  aldrig i et tempo 
som det, vi oplever nu. Den teknolo-

giske udvikling drøner afsted. På få 
årtier har computere, mobiltelefoner 
og netbank fundamentalt ændret de 
fleste menneskers hverdag. 
Herunder er nogle af de store 

opdagelser og opfindelser, der har 
revolutioneret menneskers liv gen-
nem tiden.  

Tidslinien herunder er på ingen 
måde videnskabelig præcis. Oplys-
ningerne er hovedsageligt fundet 
på wikipedia, og man kan sagtens 

argumentere for, at flere og an-
dre banebrydende opdagelser og 
opfindelser har været mindst lige så 
vigtige som de viste. Pointen med 

tidslinjen er, som overskriften siger, 
at pege på hvor stærkt den teknolo-
giske udvikling går i vores tid.

Mange 100.000 år f.v.t. 312 f.v.t.

AKVÆDUKTER

Ca.2.500 f.v.t. Ca.år 500Ca. 4.000-3.000 f.v.t.

KILESKRIFT OG  
HIEROGLYFFER

DE FØRSTE SKRIFTSPROG

Figuren giver et godt billede af, 
hvilke udfordringer den tekno-
logiske udvikling også stiller os 
overfor. På mima.geus.dk kan 
du blandt andet læse meget 
mere om forbrug af råstoffer.

VIDENCENTER FOR  
MINERALSKE  
RÅSTOFFER OG  
MATERIALER, (MIMA) 2015

HJULPLOVEN

TEKST OG ILLUSTRATIONER: ANJA BARFOD THORBEK

TEMA: DIGITALISERING OG TEKNOLOGISK UDVIKLING
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BOGTRYK 
Johann  
Gutenberg,1440
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FLOPPYDISK
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MOVIEBOKS

KØLESKAB
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I-PAD
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UDVIKLINGEN GÅR  STÆRKT I VORES TID

1400 - 1600 1700 1800 1900 - 2000

DET MEKANISKE  
UR 

KIKKERTEN
Galileo 
Galilei,1609

ELEKTRICITET. Ved 1800-tallets slutning vandt elektriciteten indpas i både industrien 
og de private hjem som lyskilde, til at drive maskiner, til transport og til opvarm ning. 
På nogle ganske få år blev livet i den vestlige verden revolutioneret 
http://historienet.dk/.

HJULPLOVEN

HJULPLOVEN var den dominerende plovtype 
i Europa i 1000 år - fra tidlig middelalder til 
midten af 1800-tallet.

@
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KUN ER ET  
'KØKKEN'  

I HELE BYEN
STYR AL LYSET I DIN BOLIG via din smartphone
IKEA har skabt Smart Belysning, hvor du kan styre lyset i 
din bolig med et klik på en fjernbetjening eller din smartpho-
ne. Priser fra 149 kr. Afhængigt af, hvilken løsning du køber, 
kan du:

● tænde og slukke lyset
● skrue op og ned for lysstyrken
● tilpasse farvetemperaturen
● styre lyset fra din smartphone
●  koble pæren sammen med en  

bevægelsessensor, så lyset tændes,  
når du træder ind i rummet  

Billeder venligst udlånt af IKEA, Elgiganten og BL

FAMILIEKALENDER  
til smartphones og tablets 

Er I flere i husstanden, der skal have hverdagen 
til gå op i en højere enhed? Med en digital familie-

kalender er det nemt at holde styr på hele familiens 
kalender. Når et familiemedlem skriver noget i kalenderen, 
deles det med de andre familiemedlemmers telefon. Smart 
for fx børnefamilierne. Søg efter ’familiekalender’ eller ’family 
organizer’, der hvor du henter apps. Der findes mange gratis. 

POWERBANK – slut  
med at løbe tør for batteri 

Kender du det, når man er på farten hele da-
gen, og telefonen løber tør for strøm? Den situation 

kan du undgå med en powerbank, der nemt og hurtigt 
lader din smartphone eller tablet op. En powerbank fås i 

mange prislejer. Her er fx en fra Elgiganten til 199 kr. 

Det har aldrig været nemmere AT SPLEJSE
Mobile Pay har lavet appen WeShare, som gør det nemt at holde styr på planlægning og 
udlæg – fx hvis du og dine naboer hver især lægger ud for udgifter til et fælles arrange-
ment i afdelingen. Søg på ’WeShare’ der, hvor du henter apps. 

NOV

17familiekalender

NABOBØRSEN
Har du prøvet at stå i en situation, hvor du lige mangler en 
enkelt stol til familiefødselsdagen? Eller at du har lavet mere 
mad, end familien kan spise? På www.nabobørsen.dk fra BL 
– Danmarks Almene Boliger – kan du gratis dele og låne ting 
af dine naboer og andre i dit nærområde. Du kan også få el-
ler tilbyde hjælp til fx lektiehjælp eller hundeluftning.  

deletøj

delebil delekat

delehaveredskab

Der kommer stadig flere digitale hjælpe-
midler til, som hjælper med at spare både 
tid og kræfter i en travl hverdag. Her er 
fem forskellige eksempler, som er enten 
gratis eller ikke koster en bondegård.

digitale hjælpemidler,  
der gør hverdagen  
lidt nemmere5
AF: LASSE WELANDER-HAAHR

deleværktøj

TEMA: DIGITALISERING OG TEKNOLOGISK UDVIKLING
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I HELE BYEN
Fenar Ahmad kender alt til livet i et alment boligbyggeri, og 

hvordan drømmene kan have svært ved at finde vej ind i gårdene. 
Men for den succesrige filminstruktør var det aldrig en  

mulighed at lade drømmen dø ud.

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: SCANBOX ENTERTAINMENT OG UIP



 Hvis hans talestrøm og 
gå-på-mod er lige så 
energifyldt og ægte i hans 

professionelle liv som i telefonen 
denne onsdag formiddag, er der 
ikke noget at sige til, at Fenar 
Ahmad senest har udbygget cv’et 
med to spillefilm, der tvang om-
verdenen til at forholde sig til den 
36-årige instruktør.

Først med ’Ækte Vare’ i 2014 
og i foråret ’Underverden’, der ka-
stede en række stjerner og flotte 
anmeldelser af sig.

Men titlen som filminstruktør 
var der ikke mange, der havde 
regnet med skulle følge efter 
’Fenar Ahmad’ på visitkortet. Hel-
ler ikke ham selv.

- Jeg har altid været fascineret 
af film, men jeg turde ikke drøm-
me om at blive en filminstruktør. 
For mig var det ligesom at blive 
astronaut. Og samtidig var jeg 
ikke omringet af særlig mange 
kreative mennesker i min barn-
dom. Hvis du er opvokset blandt 
den kreative klasse på Østerbro, ville det 
måske være mere naturligt, siger Fenar, 
der voksede op i et stort alment boligbyg-
geri på Holmbladsgade på Amager.

Er det sværere at drømme  
i et stort boligbyggeri?
- Ja, for man har ikke nogen forbilleder 
omkring sig. Mange af mine kolleger i 
filmbranchen er vokset op i opgange og 

gårde, hvor der også boede en manu-
skriptforfatter eller skuespiller. Så er det 
lettere at se, at det kan man også blive. 
Derfor er det vigtig at gå ud at se andre 
folk og mingle med samfundet – og det er 
ens eget ansvar, slår Fenar fast.

Maden i livet og kulturel indavl
Selv om han ikke havde nogen forbil-
leder at spejle sin kreative sjæl i, mens 

fremtidsdrømmene galopperede 
af sted hjemme hos forældrene, 
der flygtede fra Saddam Husseins 
styre i Irak, vil han ikke have væ-
ret tiden i boligblokken foruden.

- Det har givet mig en helt an-
den ballast, og jeg lærte i en ung 
alder mange, mange forskellige 
ting, fordi jeg var sammen med 
rigtig mange forskellige men-
nesker. Jeg fik en forståelse for 
verden omkring mig. Nogle gange 
ser vi det som noget negativt, 
at der er mange etniciteter, men 
man kan også vende det om 
oppe i sit hoved og sige ’hvor er 
det fedt, at vi kan smage kurdisk, 
dansk og somalisk mad’. Prøv at 
forestille dig, hvis der kun var et 
”køkken” i hele byen, og vi alle 
skulle spise det hver dag, siger 
Fenar.

I dagligdagen er netop maden 
en håndgribelig måde at mærke 
det multikulturelle samfund, men 
for Fenar handler det også om 

noget mere.
- Mange af skuespillerne i ’Underver-

den’ er vokset op i en boligblok, og vi er 
vokset op i en multikulturel gård. Derfor 
er vi blevet inspireret af noget polsk, no-
get tysk, noget dansk, noget somalisk, 
noget kurdisk. Inspireret af alle mulige 
måder at se livet på. Det er lidt lige som 
hvis man rejser meget, så lærer man 
også mere om verden. Jeg passer altid 
på med ikke at drive kulturel indavl på 
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mig selv og gå de samme steder hele 
tiden.

Bryd ud uden at bryde sammen
I ’Underverden’ er brødrene Zaid og Ya-
sin også vokset op i et stort boligbyggeri. 
Men mens storebror Zaid er brudt ud af 
betonen og blevet en succesfuld hjerteki-
rurg på Rigshospitalet, hænger lillebror 
Yasin ud i boligblokkens bandemiljø, der 
bruger dagene på vold, stoffer og krimi-
nalitet. Et bekendtskab, der ender med at 
koste Yasin livet.

- Ligesom i filmen, så har du valg og 
muligheder, lige meget hvor du er vokset 
op. Du kan godt blive hjertekirurg, og du 
kan godt blive filminstruktør. Hvis man 
skal inspirere alle de unge, der bor i de 
store boligområder, så skal man fortælle, 
at mulighederne er der, siger Fenar.

Hvad kræver det at bryde ud?
- At gøre sig umage, at turde gå for sin 
drøm. Det er meget lettere og meget 
mere trygt ikke at gå for sin drøm, for 
når man går for sin drøm, så er der en 
risiko for, at man fejler. Sådan er det, når 
man prøver at opnå noget. Derfor ser jeg 

rigtig mange unge mennesker, der ikke 
satser, fordi de ikke tør tabe ansigt ved 
ikke at lykkes.

Fenar var da heller ikke selv uberørt 
af, at en karriere som filminstruktør 
ikke var hundrede procent sikker. Men 
samtidig har han altid udtrykt sig kreativt 
på forskellige måder, så det var svært at 
komme udenom.

- Dengang jeg fortalte min familie og 
venner, at nu skulle jeg lave film, var det 
da også pinligt, hvis jeg ikke endte med 
at lave film. Men den chance tog jeg, og 
den chance håber jeg, de unge vil tage – 
at de tør drømme. Tør at stille sig op og 
sige ’jeg vil sgu blive til noget’. Jeg tror, 
det kan lykkes for rigtig mange på hver 
deres måde. Og hvad er det værste, der 
kan ske? Det er at man laver en dårlig 
film, eller ikke kommer til at lave en film – 
og det er jo ikke så farligt. siger han.

Glæden på en sommerdag
Men film blev som bekendt levevejen for 
Fenar, og ligesom ’Underverden’ tager 
hans første spillefilm, ’Ækte Vare’, sit ud-
gangspunkt i et stort boligbyggeri. Det er 
der også andre danske film, der gør, men 

’Ækte Vare’ skulle ikke blot blive endnu 
en i rækken med trist beton som kulisse.

- Da jeg skulle lave ’Ækte Vare’, troede 
alle, den skulle filmes om vinteren. Alle 
dem, der ikke har boet der, ser det som 
det kolde og grå. Men det er jo alle deres 
fordomme, der dikterer det billede. De 
har jo ikke stået en sommerdag og grillet 
og spillet fodbold i gården, som jeg har, 
og hvor jeg har haft det mega hyggeligt. 
Det var vigtigt at lave filmen med en 
sommervibe – modsat hvordan mange af 
de andre danske film prøver at portrætte-
re boligbyggeri. Vi ville vise noget andet, 
noget af det liv og alle de glædesstunder, 
vi har haft og har, siger Fenar.

For solen skinner også på beton, som 
han har udtrykt det i et tidligere interview.

- Jeg ser jo ikke min barndom som 
nedtur. Der var mange fede momen-
ter og gode elementer, fællesskab og 
humor. For mig var det vigtigt at vise den 
side og de grønne træer. Man behøver 
ikke at se sit eget udgangspunkt som 
negativt, siger Fenar.
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MANDEKLUBBEN I TRANEHAVEGÅRD

 Hver tirsdag mødes 15 -18 
mænd i en kælder i Traneha-
vegård. Det har de snart gjort 

i lidt over et år, og der kommer hele 
tiden nye til. 

Kælderen er i sig selv ikke noget 
særligt - en typisk kælder under et 
etagebyggeri med lange gange, lavt til 
loftet og rigeligt med rør- og lednings-
føring. Men når man åbner døren til 
mandeklubbens lokaler, åbner man 

Kvinder er jo gode til at komme ud at se andre – og at netværke  
- det er vi mænd ikke, hvis ikke der kommer nogen og rusker op i os.  
Det er derfor det er helt rigtigt med sådan en mandeklub her.

op til et eventyr. Her er både værksted, 
køkken, atelier, rygerum og plads til et 
stort bord med fin rødternet dug - indkøbt 
i dagens anledning af "Fru Larsen", som 
Robert indimellem bliver kaldt. 

Men først og fremmest er det et 
eventyr at komme på besøg hos gruppen 
af mænd i deres bedste alder med en 
del levet liv bag sig og ansigter, der på 
smukkeste vis vidner om det. Mændene 
har tidligere været alt fra professionelle 

cykelryttere til tømrere, maskinførere 
og finmekanikere. Så der er rigeligt af 
talenter at tage af. 

Mandehørm og omsorg
Stemningen er som stemningen skal 
være i en mandeklub, fuld af fælleskab, 
hygge og mandehørm. Men man skal 
ikke tage fejl af, at selvom jargonen er 
sjov, så bliver der talt om alt, også det 
der ikke er så let, som fx sygdomme og 

AF ANJA BARFOD THORBEK  I  FOTO: JESPER BLÆSILD

- Mænd har brug  
  for et skub bag i
”
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ensomhed, og ikke mindst er hjælpsom-
heden og omsorgen for hinanden stor. 
Og det er også i den ånd, klubben er 
startet. 

Som Robert, der er det yngste medlem 
og tidligere formand for klubben, siger 
- Jeg tænkte, jeg lige ville give det en 
chance med den mandeklub, og det er 
noget af det bedste, jeg har gjort for mig 
selv - man kan også se det, når nye kom-
mer herned. Det første stykke tid siger 
de måske ikke så meget, men allerede 
når de har været her et par gange, liver 
de op og er nogle helt andre mænd. Og 
Robert fortsætter - Vi har også et sam-
arbejde med hjemmeplejen; de henviser 
til os, når de kan se, at nogle borgere 
kunne have gavn af at komme her eller 
gavn af, at vi kommer på besøg hos dem.

Der er fart på
Det var William Sonne, der var ansat 
som boligsocialmedarbejder i Køben-
havns Kommune, der i sin tid fik ideen 
og luftede den til et beboermøde. Senere 
stødte endnu en boligsocialmedarbejder  
fra  3B – Mathias Emdrup – til.
De to samlede de første mænd i Trane-
havegård. Men der gik ikke længe, før 

mændene selv tog over. Og siden da 
har der været fart på klubben. 

Lige nu mødes mandeklubben fast 
hver tirsdag og planlægger den kom-
mende tid. Hveranden tirsdag kommer 
der endda en kok og laver mad sammen 
med dem i fælleshuset. Til den nette 
sum af 25 kr. skal de denne dag have 
kartoffel/porresuppe og tarteletter med 
høns i asparges

Derudover mødes klubbens kunstlaug 
hver torsdag, og i det hele taget kan 
man bruge værkstedet og lokalerne lige 
så meget man vil. 

Det gør håndværkerlauget, der tager 
rundt og hjælper andre beboere med 
praktiske ting derhjemme, og fx også 
har restaureret de udendørs bænke, 
der trænger i området. Her i kælderen 
har de et rum til gamle møbler, som de 
restaurerer, og bagefter giver til nogen, 
der har brug for dem - for som én siger 
- Der er jo nogen, der flytter ind her, og 
ikke engang har en seng. 

Klubben er guld
Både antallet af mænd, der mødes, og 
begejstringen omkring klubben taler for 
sig selv; som flere af mændene siger, 

har det gjort en kæmpe forskel for 
dem at være med her. Det at komme 
op af sofaen, mødes med andre og 
ikke mindst at kunne bruge sine fær-
digheder til at hjælpe andre  
– det er guld.

Derfor er de også glade for at stille 
op og medvirke i diverse medier – for 
de vil hellere end gerne inspirere 
andre til det samme. Og de gør hvad 
de kan: I løbet af det sidste år har 
mandeklubben været i Godmorgen 
Danmark på TV2 og på DR-P1, der er 
skrevet om dem i Information, der er 
blevet lavet kortfilm om dem, og de er 
blevet inviteret ind på Christiansborg. 
På denne tirsdag eftermiddag blev 
der ringet fra Folehaven, der er meget 
interesserede i at få mandeklubben 
på besøg, ligesom klubben også er in-
viteret  med på 3B-Konferencen for at 
fortælle om fællesskabet i deres klub. 

Opbakningen er stor
Mandeklubben er en rigtig forening i 
juridisk forstand med cvr-nummer og 
med mulighed for at søge fonde.

- Vi har lige fået bevilget 20.000 af 
Valbyfonden til en julefrokost - med 
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transport og kromad og det hele, 
fortæller Hans, der er klubbens for-
mand, og fortsætter - Brugsen her-
nede har også tilbudt at sponsorere 
os - måske med kaffe eller andre 
dagligvareprodukter, og Veluxfonden 
støtter os også. I det hele taget er 
opbakningen stor. Og det er mande-
klubbens planer også.

Kvindeklubben
At de har inspireret andre er den ny-
startede kvindeklub i Tranehavegård 
et godt eksempel på – de vil blandt 

andet hjælpe med at sy og reparere 
tøj. - Så nu kan vi også få vores tøj 
repareret, er der en der siger, og 
en anden tilføjer - Altså det er jo 
ikke fordi, vi har noget i mod damer, 
tværtimod - det er bare noget andet 
med os mænd, tilføjer Jørgen - Mænd 
har brug for et skub bag i! Kvinder er 
jo gode til at komme ud at se andre - 
og at netværke - det er vi mænd ikke, 
hvis ikke der kommer nogen og ru-
sker op i os. Det er derfor, det er helt 
rigtigt med sådan en mandeklub her. 

-Sådan lyder et af de bedste råd fra 
William – der var med til at starte 
mandeklubben – til andre der arbejder 
boligsocialt. Han er i det hele taget 
glad for og stolt af det, han har været 
med til at sætte i gang. 

- Det er vigtigt, at man som bo-
ligsocialmedarbejder kan skabe en 
interesse og åbenhed, men det er 
mindst lige så vigtigt, at man derefter 
kan finde ud af at trække sig, så dem, 
det handler om, selv får mulighed for 
at tage over. Det giver ejerskab at være 
selvstyrende. 

- Alle har en fortid, som er med til at 
skabe den identitet, man bærer rundt 
på, og den skal vækkes til live ved at 
man laver ting, man tidligere har været 
god til. Det er vigtigt at føle, man sta-
digvæk gør en forskel for andre.

- Det gør mig stolt, at se mandeklub-
ben nu selv sætter nye initiativer i 
gang og løfter i flok.

- SID PÅ HÆNDERNE OG  
LAD BEBOEREN KOMME TIL

SE DEN SJOVE OG LIVSBEKRÆFTENDE FILM OM 
MANDEKLUBBEN VED AT SCANNE QR-KODEN HER
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- BT skal nok fortælle de dårlige historier, siger Bruno Jacobsen, 
og Michael Sterll tilføjer:

- Vi er ligesom et bolværk mod de dårlige historier. 
De er begge to beboerjournalister og skriver til beboerbladet, 

Opslagstavlen, i Urbanplanen på Amager. De ser det som deres 
opgave at fortælle de gode historier om Urbanplanen, og det har 
de gjort siden beboerredaktionen blev oprettet i 2010.

De fleste frivillige beboerjournalister har været med fra star-
ten, og undervejs er nye også kommet til. De finder historier, er 
med til at skabe bladets profil og har klare meninger om, hvilke 
historier de skal fortælle og ikke fortælle.

Faste redaktionsmøder
Louise Falk Tranberg er kommunikationsmedarbejder i Partner-
skabet, der er navnet på den boligsociale indsats i Urbanplanen. 
Hun har ansvaret for Opslagstavlen og bladets beboerredaktion. 

Sammen med Ida Routhe, der er studentermedhjælper i Part-
nerskabet, og beboerjournalisterne holder hun faste redaktions-
møder. 

Redaktionen består af ni beboerjournalister, der deltager i re-

I Urbanplanens beboerblad skriver beboere til beboere. De får øje på historier, som ellers ikke ville blive 
fortalt, og skriver om alle de gode ting, der sker i området. Det skaber stolthed og sammenhold.

daktionsmøderne, når de har tid. I perioder har nogen for travlt 
med for eksempel uddannelse, men der dukker altid fire eller 
fem op til hvert redaktionsmøde.

Denne gang er det Jørgen Krogh Petersen, Jørgen Peder-
sen Haugaard, Bruno Jacobsen og Michael Sterll, der er med 
til at planlægge næste nummer af Opslagstavlen.

En del af området
De fleste artikler i Opslagstavlen er portrætter og historier om 
beboere, frivillige og medarbejdere fra Urbanplanen. Beboer-
journalisterne har for eksempel skrevet om Ole Christensen, 
der gratis reparerer cykler hver onsdag på Urbanplanens gen-
brugsplads. De har også fortalt historien om Camilla Sandahl, 
der har åbnet en genbrugsbutik, hvor overskuddet går til aktivi-
teter for børn og unge i området. 

Det er ikke tilfældigt, fortæller Louise Falk Tranberg, for for-
målet med Opslagstavlen er, at beboerne i Urbanplanen lærer 
hinanden bedre at kende. 

- Folk skal have lyst til at læse historierne, fordi de er interes-

AF SOFIE REFSGAARD  |  FOTO THOMAS BROLYNG STEEN

  
FORTÆLLER DE  
GODE HISTORIER

BEBOERJOURNALISTER
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sante, og handler om hende, der bor i blokken ved 
siden af. Hende, man har set gå tur med sin hund. 
På den måde føler man sig i højere grad som en 
del af et område, når man ved lidt om de andre, 
siger hun og fortsætter:

- Formålet er at lave et blad, der skaber identitet 
og stolthed. Når man åbner bladet, så skal man 
føle sig som en del af et område.

Beboerne mærker Urbans puls
Beboerjournalisterne kender området og dets 
beboere godt. De har alle sammen boet eller 
arbejdet i Urbanplanen i mange år. 

Det er en fordel fortæller Louise Falk Tranberg.
- Jeg sidder på mit kontor meget af dagen. Jeg 

kommer ikke ud og går en tur med min hund i par-
ken. Mine børn går heller ikke i institution her, så 
jeg ved ikke, hvad der rører sig på samme måde 
som beboerne, siger hun. 

Opslagstavlen udkommer fem gange om året.

1. Lær området godt at kende. 

2.  Start med at finde beboerjour-
nalister i dit netværk fra andre 
projekter eller frivillige grupper.

3.  Læg en strategi for bladet, så 
alle ved, hvad formålet er. 

4.  Beløn de frivillige for deres 
indsats for eksempel i form af 
kurser, der samtidig styrker 
deres kompetencer i forhold til 
bladet.

START EN BEBOERREDAKTION  

– GODE RÅD
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KORT NYT
AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR OG MAJ SØRENSEN

VINDER AF MAIL-KONKURRENCE
- Jeg er helt overvældet, den er jeg meget glad for. Jeg skal 
blandt andet bruge den til at læse bøger, så jeg ikke skal slæbe 
dem med på ferier, siger Bjørka om den iPad, hun vandt i kon-
kurrencen i det seneste beboerblad.
Alle 3B’s beboere kunne deltage, hvis de havde lyst til at få 
blandt andet breve og beboerblade sendt elektronisk fra 3B.
- Jeg skrev mig faktisk ikke på for at vinde iPad’en. Jeg vil 
bare gerne følge med og have nyheder i min mail, siger en glad 
Bjørka fra Urbanplanen.

NU ER DET KØBENHAVNERNES TUR TIL AT SORTERE BIO-AFFALD
3B’s beboere skal nu sammen med resten af borgerne i Københavns Kommune sortere bioaffald. 
Alle københavnere har modtaget en grøn køkkenkurv og en startpakke med bioposer fra kom-
munen, og der er sat ekstra affaldsbeholdere til bio-affaldet i boligafdelingerne.
Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk, hvor du også kan bestille 
flere bioposer, når du er ved at løbe tør. 

HERLEV SKOLE 25 ÅR
I september måned fejrede 3B’s boligafdeling Herlev Skole 25-års 
jubilæum. 3B’s næstformand, Iris Gausbo, holdt tale og fortalte en lille 
anekdote om en af de første ansøgere, der i sin ansøgning skrev:
- Da jeg gik på skolen, drømte jeg altid om at komme ind på lærerværel-
set. Det nåede jeg ikke, men nu vil jeg altså gerne have min dagligstue 
der! Og ansøgeren fik netop den bolig, fortalte Iris Gausbo.
Afdelingen er hjem for ældre borgere i Herlev Kommune.

3B INDVIEDE DANMARKS STØRSTE KLIMAPROJEKT I SILENDE REGN
Vand, vand og atter vand. Vejrguderne viste sig meget passende fra deres våde 
side, da Danmarks største klimatilpasningsprojekt i Kokkedal blev indviet den 
13. september. Heldigvis er projektet udformet, så de store mængder vand giver 
timevis af leg og brede smil blandt børn og voksne, og det var også tilfældet 
denne dag. 

3B Basis  
Byggeprogram  
En arbejdsgruppe bestående af 
blandt andet 3B’s byggeudvalg har 
udarbejdet et 3B Basis Byggepro-
gram. 
Byggeprogrammet skal bruges i 
forbindelse med alle fremtidige 
nybyggerier og renoveringer i 3B. 
Blandt andet for at sikre, at vi med 
3B’s bygninger og selve boligerne 

giver den enkelte beboer størst mulighed for 
selvbestemmelse og indflydelse på eget hjem.  
Scan denne QR-Kode med din smartphone eller tablet for 
at se 3B Basis Byggeprogram. Byggeprogrammet finder du 
også på www.3B.dk ved at klikke på ’Om 3B’ og derefter 

’Politikker i 3B’.

Boligforeningen 3B 

Basis Byggeprogram 

http://www.kk.dk
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100 år er ingen alder, siges det. I 3B’s boligafdeling 
Vestergårdsvej er der heller ingen fysiske tegn på, 
at det er ved at gå ned af bakke, selv om beboerne 
for nyligt kunne fejre det runde hjørne. 

X-MEN
Erkan, Illias, Faysal og deres projekt X-men vandt årets Fælles-
skabspris. Projektet hjælper unge og udsatte i Urbanplanen på 
Amager, hvor de tre frivillige ikke er bange for at blande sig i de 
unges liv og være til stede, når det brænder på.

FOTO: MARIANNE 
MEINKE, UCC-PROFES-
SIONSHØJSKOLEN

EN GAMMEL, FLOT SAG PÅ  
VESTERGÅRDSVEJ

AF MAJ SØRENSEN

 I slutningen af september modtog alle 
beboere i 3B invitation til at deltage i en 

stor Fællesskabs- og beboerundersøgel-
se. Og vi er meget taknemmelige for alle 
de besvarelser, vi har modtaget – hele 15 
pct. har svaret. Selvom det måske ikke 
lyder af så meget, så svarer det til i alt 
1.834 beboere, der har taget sig tid til at 
svare. Og det er en stor stigning i forhold 
til lignende undersøgelser.

15 heldige beboere er blevet udtruk-
ket til at vinde præmier, der består af fire 
biografbilletter, popcorn og sodavand  
– tillykke med det!

Det samlede resultat viser, at 88 pct. 
alt i alt er tilfredse med at bo i 3B, og at 

82 pct. af afdelingsbestyrelsesmedlem-
merne er tilfredse med betjeningen af af-
delingsbestyrelsen. Det er meget positivt.

Vi glæder os til at dykke ned i besva-
relserne, og vi vender tilbage med flere 
resultater, og hvad der kommer til at ske 
på baggrund af undersøgelsen.

Der er mange penge at spare, hvis du 
siger ja til, at vi må maile med dig.

På bagsiden i det seneste beboerblad 
udloddede vi en iPad, hvis man gik ind 
og registrerede sit CPR-nummer og 
mailadresse og gav samtykke til, at 3B 
må sende e-mails i stedet for breve med 
posten. Det har givet en del mailadresser, 
men vi er langt fra i mål. Og der er rigtig 

mange portokroner at spare. Det koster 
lige omkring 100.000 kroner at sende et 
enkelt brev til alle lejemål i 3B. Og det 
er vel at mærke med op til fem dages 
levering. Og vi vil så gerne yde en god 
service, hvilket også indebærer hurtige 
svartider og online dokumentation.

Derfor opfordrer vi til, at du logger ind 
på Mit 3B, registrerer din mailadresse og 
samtidig krydser af i de to bokse under 
mailadresse og CPR-nummer. Så sender 
vi fremover en mail til dig og kommunike-
rer med dig via Mit 3B, mail og om et års 
tid forhåbentlig også gennem den kom-
mende ’3B beboer-app’.

TAK FORDI DU VAR

OS KLOGERE
MED TIL AT GØRE

88 PCT. HAR SVARET AT DE ER TILFREDSE  
ELLER MEGET TILFREDSE MED AT BO I 3B 

Tillykke til alle vinderne
Anne Steensgaard, Apostelgården
Camilla Hinz, Søagerpark
Charlotte Kjerholt, Hjortegården
Gitte Madsen, Vestergården 2
Annemette Nielsen, Vestergården 2
Karina Løjtved, Toftegård

Kai Thusgaard Andersen, Egeløvparken
Line Lyst Johansen, Dortheavej
Margit Lorentzen, Damagervej 
Marianne Dalsgaard, Ryesgade
Pernille Hegelund, Lønstrupgård
Pia Elisabeth Frost, Egeløvparken
Stefan Langsted, Sangergården

Janet Pang, Elmehaven
Erik Kjeld Thygesen, Bryggergården

Vindere der bor i en afdeling 
med en boligsocial helheds-
plan offentliggøres i de 
lokale medier.
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I slutningen af august kunne 
3B åbne dørene for nye be-
boere i vores splinternye og 
tredje boligafdeling i Øresta-
den. Navnet er Skovkvarteret 
og består af 52 familieboliger. 
Boligerne er en del af koncep-
tet AlmenBolig+ og er mellem 
84 og 130 m2.
Stort tillykke til beboerne og 
velkommen i 3B!

STORE FLYTTEDAG  
I SKOVKVARTERET
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