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Beboerdemokrati 
 

Boligforeningen 3B opretter opgavegrupper, der har til formål at beskrive retningslinjer 

og anbefalinger på generelle områder - til bl. a. brug i boligforeningens afdelinger. 

Opgavegrupperne bemandes med bestyrelsesmedlemmer og evt. interesserede beboe-

re. De får udstukket rammerne for deres arbejde af organisationsbestyrelsen, som også 

beslutter opgaven. 

3B's organisationsbestyrelse har endnu ikke nedsat en opgavegruppe for  
 

         Frivillighedspolitik 

        eller 

            Informationsplatform 
 

så vidt vides, har vores nye administrationsselskab KAB heller ikke noget tilsvarende. 

Vi giver derfor idéerne videre i det følgende: 

Frivillighedspolitik 

bør vel handle om, at boligforeningen 3B ønsker at støtte op om og motivere beboere 

til at være en aktiv del af beboerdemokratiet, udover afdelingsbestyrelserne - der jo i 

forvejen har et vedtægtsgrundlag. 

Men de frivillige mangler en vedtaget frivillighedspolitik, som klart beskriver de ram-

mer, som fordrer et udvidet beboer-engagement, - involvering og -medejerskab  -  

til gavn for beboerne og lokalområdet.  

Støttet med passende motiverende initiativer fra 3B's side - såvel kompetence udvik-

ling, som anvisning til økonomisk opstarts støtte. 

Og som får de frivillige til at føle, at de er en del af en større "familie", såsom afdelingen 

de bor i, området og af boligforeningen 3B ! 

Og via netværks skabende aktiviteter gavner naboskabet, miljøet, trygheden - og det 

"At Bo Alment". 

En sådan opgave burde være til at overkomme, lige som store virksomheder og organi-

sationer allerede har indført.  

Til glæde og gavn for den enkelte, naboskabet og organisationen. 
 

Indlæg om INFORMATIONSPLATFORM bringes i et senere nummer. 
 

NB! Alle kan stille forslag til opgaver, skriv til : tilmelding@3b.dk 
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Din Betjent 

Remiseparkens fremtid ? 

Efter HOFOR har  ”udfoldet sig” i parken er den 

nu efterladt godt og grundigt ”skamferet” og 

henstår, som noget man tror er løgn. 

Det er ikke længere nogen fornøjelse at gå igen-

nem parken. 

Der, hvor der før var asfalteret er nu forvandlet 

til en ujævn grussti  -  med skarpe sten . 

Hvor længe vi skal vente på den positive for-

vandling, som man har stillet os i udsigt, vides 

pt. Ikke. 

Heldigvis er den første del af parken mod 

”bonderen” og ”byggeren” fortsat pæn tilgæn-

gelig. 

 

 

 

     Anledningen til opslaget ”Behov for Politi - Din Be

     tjent” skyldes ikke, at der for tiden er særlige proble-

     mer i vores område oplyser politiet på telefon   

     5170 4517 til redaktionen. 

     Men, at du kan kontakte dem direkte, hvis du ople

     ver problemer med tryghed eller sikkerhed i dit  

     lokalområde. Læs mere på www.dinbetjent.dk 

Den elektroniske verden 

En ældre tunghør dame var gået i banken, for at få en ordning på økono-

mien. Den unge bankmand spurgte, bruger de internet ? 

Damen svarede, nej jeg bruger kun hår net. 
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Vores telefon 61 129 959 er ude af drift 

Vi skal beklage, at vores telefon/SMS 61 129 959 er og har været ude af drift siden 1. 

januar 2019. Vi kan pt. Ikke oplyse, hvornår problemet er løst. 

Har du sendt os SMS eller indtalt besked til os - har vi desværre ikke modtaget dem. 

Du opfordres derfor til at e-maile os din besked til. 

Redaktionen@Urbanplanen.dk tak for ulejligheden. 
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Cykel taxa i Urbanplanen, venter på DIG ! 

   Hvem kan få en tur ? 

   Er du dårligt gående. Handler du ind, gående ved siden af din cykel. 

   Kommer du sjældent udenfor en dør. Eller …? 

   SÅ ER DU VELKOMMEN - der er plads til 2, ta’ gerne din nabo med ! 

Hvordan gør du ? 

RING til den nærmeste Cykel Pilot og få en kørsels aftale: Tlf. 2943 3553 

Du er også velkommen til at ringe på vegne af en du kender, der har behov. 

Hvor kan turen gå hen ? 

Til butikker, supermarkeder, Amagercenter, Fields o.s.v.  for lettere indkøb. 

Til Sundhedshus, Amager Hospital, Apoteket. 

Til stranden, café eller andre oplevelsesture efter ønske - der giver ”vind i håret”. 

Vi cykler gerne hele året  - det er bare et spørgsmål om beklædning og trafik føret. 

Og det er naturligvis gratis. 

Sortering af affald i containerne for enden af blokkene  
 

Kære beboere i Remisevænget Nord. 
 

Vi har nogle forskellige containere til vores forskellige affald, alligevel  må jeg konstate-

re at det kniber med at aflevere blandt andet plastik og metal i de rigtige containere.  
 

Da jeg den 3. januar ville aflevere noget plastik affald var containeren fyldt med pap og 

andet ragelse, der ikke hørte til der.  
 

Det er ikke første gang, at jeg oplever det, og så er det, jeg spørger ,er det fordi I ikke 

kan læse, hvad der står på containerne?  
 

Er det fordi I ikke gider sortere/lægge jeres affald i de rigtige containere eller tror I, at 

dem der går og holder området rent ikke har andet at lave end at rydde op efter os.  

 

Renholdningsselskabet som tømmer vore containere, tømmer dem ikke hvis indholdet 

ikke er sorteret.  

     Med venlig hilsen  

          E. Hellum  

Læser indlæg 
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Container brande 

Sporene fra nytårs aften. Flere aviscontainere måtte ”lade livet”. 

Driften var hurtig til at rydde op. NemAffald var til gengæld 14 dage om at levere en 

længe ventet erstatnings container. I den tid måtte beboerne opsamle reklamer og 

andet papiraffald i boligen. 

 

INVITATION TIL INFOMØDE 

Tirsdag, den 26. februar i NORD’s 

beboerhus, kl. 19. 

Skal vi oprette en Tryghedspatrulje 

som en NATTERAVNE forening ? 

Vil du være med til at gøre en for-

skel, så mød op til infomødet. 
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Utryghed 

Hollænderdybet 2 

2300 København S 

Telefon 32 57 70 18 

e-mail: post@copy-print.dk 

www.copy-print.dk 

Støt vores annoncører, de støtter os ! 

           Er det smart eller er det for smart. For nogle be

           boere føles det utrygt, når man åbner opgangs

           døren med sin nøglebrik i Plv. 105, for så åbner 

           begge døre  - også den ud til gården.  

           Samme dørsystem har Plv. 85, men her åbner 

           kun den dør, der skal åbnes med nøglebrikken. 

           Forestil dig, at du kommer hjem en sen mørk 

           aften og skal ind i opgangen, du kan ikke se om 

           der står en uønsket person ved den anden dør til 

           gården, der åbner. Det føles ikke særligt trygt. 

           Måske kan det løses ved at ændre det til samme 

           virkning som i Plv. 85 ? Det var da værd at under

           søge ! 
 

Cykelkælderen til samme opgang Plv. 105, bli-

ver ofte benyttet af en gruppe unge drenge. 

De har ikke nøgle til cykelkælderens dør, men 

er hurtigt til at spotte, når døren er på klem, så 

bliver den hurtigt indtaget. De hygger sig og 

sidder på folks cykler. 

Man bliver let overrasket i sådanne situationer, 

når man skal ind og hente sin cykel. Det føles 

utrygt. 

Med tanke på hvor meget de professionelle i 

området forsøger at gøre for de unge,  kan det 

undre at de behøver at opholde sig der !? 
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RESULTAT- Trygheds undersøgelsen ”LYS OP” 

Vi siger tak til jer beboere, der har udvist inte-

resse for ”LYS OP” undersøgelsen. 

Næsten alle afdelinger i Urbanplanen og Hør-

gården har meldt ind med specifikke steder, 

hvor utilstrækkeligt lys eller slet intet, opleves 

som utrygt. Stier, gårdrum og parkeringsplads. 

Vi anbefaler, at driften, afdelingsbestyrelserne 

udfører en TRYGHEDSVANDRING, gerne sam-

men med repræsentanter fra TRYGHEDSPLAT-

FORMEN.  

Notere de præcise steder, hvor der mangler 

belysning eller hvor buske og træer dækker for 

belysningen eller udsyn. 

Lav en ”5 års plan” for den nødvendige indsats 

med tilhørende búdget til behandling på afde-

lingens årsmøde. 

Og hygge, dejlig mad og musikalsk underholdning for de synge- og dan-

seglade. Det hele foregår i Nord’s beboerhus, hvor du også kan købe 

billetter mandage før. 
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INVITATION til LIVSHISTORIER 

For dig, der opfylder følgende: 

 Du er fyldt 65 år 

 Bor i København 

 Bor alene eller savner at møde nye mennesker 

 Har lyst til at være del af et fællesskab 

Kom til hyggeligt opstartsmøde, og tag gerne en nabo eller bekendt med. 

Du vil uforpligtende høre mere om - og prøve - mit kommende  

LIVSHISTORIE HOLD.  
    

   Tid:     onsdag, den 6. februar 2019, kl. 10-12 

   Sted:  Beboerhuset Nord, Røde Mellemvej 7 
 

 

Har du spørgsmål, så kontakt mig på 3035 7279 / rm@robertamontanari.dk 
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Historisk set 
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Livet i Hørgården 1973-2017  - fortsat fra forrige nr. 

 
Fastelavn, sommerfester og ikke mindst det gode fællesskab på tværs af alder og etnici-
tet, som der var ude på 3-kanten, da vi stadig havde vores dejlige NYTTEHAVER på 3-
kants-området omkranset af Peder Lykkesvej og Amager Fælledvej over for det nuvæ-
rende DR. 

Årene gik. Børnene blev større. Ældre kom på plejehjem. Og nogle flyttede i hus eller i 
andre lejligheder andre steder. 

Vi fik mange nye beboere i opgangen, men forblev dog 2 familier, som har boet her fra 
hhv 1969 og 1973, hvoraf vi er den ene.  

Vi har været så heldige primært ALTID at få gode naboer ind i vores opgang, som har 
villet DET GODE NABOSKAB. 
 

Og for os er GODT NABOSKAB ikke, at man nødvendigvis ”render ud og ind hos hinan-
den i tide og utide”  

– men den tryghed og glæde, som der er i at vide, at man er omgivet af mennesker, 
som man har det godt med.  

Som man hilser på og smiler til, når man møder.  

Som man ved, ser efter ens bolig, når man er på ferie.  

Som hjælper en (som bl.a. mig), når jeg IGEN sidder i kørestol i en periode efter operati-
oner.  

Som holder døren for en, når man kommer slæbende med tunge ting.  

Så til trods for de problemer, som vi også har haft – og som ALLE – som har boet i Ur-
banplanen/Hørgården 1 og 2 i mange år kender til – må slut-konklusionen være:  

Vi bor i dejlige boliger i et skønt område og tæt på ALT med busser og Metro.  

Vores dejlige GRØNNE LUNGE – Amager Fælled over for Hørgården – savner vi dog fort-
sat. 

Overgangsbroen fra Hørgården 2 tværs over Amager Fælledvej over til boldbanerne på 
fælleden savner vi. Der blev spillet fodbold døgnet rundt (næsten) – sommer som vinter 
og af børn som voksne, drenge som piger, mænd som kvinder. 

Men udviklingen har vi desværre ikke kunnet stoppe, selv om vi var MANGE, som kæm-
pede for at bevare denne GRØNNE LUNGE mellem Islands Brygge og Sundby. 

 
En beboer i Hørgården    April 2017 


