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Bæredygtig drift

SOCIAL

MILJØ

ØKONOMI

Hvor bæredygtig er vores afdeling?
Her kan I med udgangspunkt i kataloget lave
en vurdering af, hvor langt I er med bæredygtighed. Vurderingen kan bruges til at se den
udvikling, jeres afdeling gennemgår år for år
samt sørge for, at jeres overvejelser indeholder
alle tre parametre for bæredygtighed: miljø,
social og økonomi.

Fold ud

Bæredygtighedsværktøj
1

Vurder på en skala fra 1-4, hvor langt I er med bæredygtighed i jeres afdeling. For hvert emne skal
alle 3 felter udfyldes: miljø, social og økonomi.
1.
2.
3.
4.

Vi overvejer at indføre bæredygtige tiltag
Vi har indført enkelte bæredygtige tiltag
Vi arbejder strategisk med bæredygtighed og har indført flere tiltag
Vi har indført alle bæredygtige tiltag, der er mulige på nuværende tidspunkt

Emne

Miljø

Økonomi

Social

Samlet

Grønne områder
Ressourceforbrug
Klimatilpasning
Indkøb
Indeklima
Deleøkonomi
Affald
Fællesskab og tryghed
Samlet

Husk, at du også kan udfyld et elektroniske bæredygtighedshjul, der kan give
dig et hurtigt overblik over, hvordan bæredygtigheden i jeres afdeling fordeler
sig på de tre områder: miljø, social og økonomi.
Du finder det elektroniske bæredygtighedshjul på kab-bolig.dk.
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Bæredygtighed - hvad er det?
I arbejder allerede med bæredygtighed. Måske
er I bevidste om det, måske er I ikke. Bæredygtighed i KAB-fællesskabet handler nemlig ikke
kun om store flotte prestige projekter, det handler også om de små ting.

Bæredygtighed i KAB-fællesskabet
KAB-fællesskabet arbejder med en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed. Det betyder,
at vi tager hensyn til både miljø, det sociale og
økonomien.

Vi har derfor udviklet et bæredygtighedsværktøj til jer, som gerne vil arbejde mere målrettet
med bæredygtighed. Værktøjet kan bruges til at
måle, hvor bæredygtig jeres afdeling er, og det
kan give inspiration til en enkel måde at arbejde
med bæredygtighed i afdelingen.

Miljøet er et fælles ansvar, og vi skal alle være
med til at passe på det. Det er derfor vigtigt at
vælge miljørigtige tiltag, når det er muligt. Med
små tiltag kan I let være med til at gøre en stor
forskel, og ofte koster det ikke noget. I kan lade
græsset gro lidt længere, I kan vælge den rette
beplantning i gården, eller I kan dele ting med
hinanden i afdelingen.

Socialt liv og trivsel i afdelingen er også en

del af KAB’s bæredygtighedsbegreb. Det sociale
bør tænkes ind, hvor det kan. Laver I nye grønne områder, er det vigtigt at overveje, hvordan
de bidrager til det sociale liv. Der er flere eksempler på, at synlige, bæredygtige projekter ofte er
med til at styrke det sociale liv. Når det sociale
liv fungerer, øges tilknytningen til afdelingen vi har lyst til at bo her, og vi passer bedre på de
ting, vi bruger og holder af.

KAB har også udviklet et bæredygtighedshjul, der kan bruges i forbindelse
med nybyg og renovering. Læs mere i pjecen ”Bæredygtighed i byggesager”, som
du finder på KAB’s hjemmeside.
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Økonomi handler om, at der er balance i

tingene. En løsning skal også være økonomisk
forsvarlig for at være bæredygtig. Man kan ikke
sige, at bæredygtige løsninger er dyrere eller
billigere end ikke bæredygtige løsninger. Men
ofte tjener bæredygtige løsninger sig selv ind
over en årrække på det, de sparer i forbrug. En
umiddelbart dyr løsning kan også være bæredygtig – både for miljø og økonomi - hvis den
holder 10 år ekstra.
Små tiltag gør en stor forskel
Små ting i hverdagen kan være med til at sikre
afdelingens økonomi, styrke beboernes ansvarsfølelse overfor afdelingen og gøre noget godt for
miljøet.
Sådan bruges værktøjet
Som det første er det en god ide at gå hele kataloget igennem. Der er otte emner i alt. I skal
give jer selv en score fra 1-4 for hvert emne. I
hvert emne skal både miljø, økonomi og det sociale have minimum et point (se fold-ud skemaet på forrige side).

Idéer og inspiration fra andre afdelinger
Kataloget indeholder eksempler fra andre afdelinger og kan være en hjælp, når I skal i gang
med at vurdere hvilken score, I skal give de
forskellige emner, eller når I vil sætte gang i nye
tiltag.
Næste skridt
Den samlede score giver jer en ide om, hvor
bæredygtig jeres afdeling er lige nu. Her er
fire enkle skridt til at komme videre med jeres
arbejde:
•

•
•
•

I har nu fået et overblik over, om I er bedst
på miljø, økonomi eller det sociale. I kan
vælge at fokusere jeres indsats på ét punkt
eller på en samlet vurdering.
Sæt mål for, hvordan I vil arbejde med bæredygtighed.
Beslut, om I skal måle jeres fremgang fra år
til år.
Find inspiration i kataloget til nye tiltag.

Scoren er jeres egen vurdering af, hvor bæredygtig I mener jeres afdeling er. Der er derfor
ikke rigtige eller forkerte svar.
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Grønne områder
Miljø

Grønne arealer er ikke i sig
selv bæredygtige, men med
små tiltag kan I nemt bidrage til et bæredygtigt miljø,
f.eks. ved at tænke over den
beplantning og græslængde,
der er på arealerne. I kan også
vælge at bruge miljøvenlig
gødning og miljøvenlige
bekæmpelsesmidler i afdelingen. Det er alt sammen med
til at fremme dyrelivet. Der er
stor signalværdi i de grønne
områder, så hvis I ønsker at
få hele afdelingen med på
bæredygtighedstanken, er det
et rigtig godt sted at starte.
Overvej, hvordan I gør jeres
grønne arealer bæredygtige,
og hvilke tiltag I har igangsat
for at sikre miljøet.
Eksempler
Græs der er længere end fem
cm, insektvenlig beplantning,
regnvandsopsamling, fuglekasser, ingen brug af gift.
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Socialt

De grønne arealer kan have
stor værdi for fællesskabet og
tilhørsforholdet i afdelingen.
En stor grøn plæne bliver
ofte ikke brugt, hvis den ikke
inviterer til det. En grill og et
bord-bænkesæt, eller en bænk
ved blomsterbedet kan gøre
underværker. Det er derfor en
god ide at tænke aktiviteterne
sammen. Lav en grillplads
ved siden af legepladsen, så
børnene kan lege, mens de
voksne griller. Lav et højbed
med fælles krydderurter og
sæt en bænk ved siden af - det
giver mulighed for at naboer
kan mødes på tværs, og det
skaber liv i afdelingen.
Overvej, hvordan jeres grønne arealer inviterer til brug,
og om der er taget hensyn til
alle typer af beboere.
Eksempler
Bord-bænkesæt, grill- og
bålpladser, orangeri, fælles
højbede/byhaver, fælles dyrehold (bier, høns, kaniner osv.),
boldbaner, udendørs fitness
og legepladser.

Økonomi

Grønne arealer der bliver
brugt, og som man er fælles
om, giver større ejerskab. Selv
om områderne bliver brugt
mere, kan det mindske driftens timeforbrug på vedligehold.
Bæredygtighed i forhold
til grønne arealer kan give
lidt ekstra udgifter, men det
kan også gøre det modsatte.
Længere græs kræver mindre
vedligehold. Samler I regnvand til vanding, spares der
på vandudgiften. Derfor skal
I se på det samlede billede,
når I vurderer, hvad det koster
at lave bæredygtige grønne
arealer.
Overvej, hvilke tiltag der
kan give besparelser (også på
længere sigt), og hvilke der
øger udgifterne. Sæt det så i
forhold til den værdi, de giver
afdelingen.
Eksempler
Færre mandetimer til plæneklipning, evt. øgede udgifter
til giftfri grønne områder,
større ejerskab giver mindre
vedligehold.

Byhaven i
Hedemarken

Beboerne i Hedemarken
har forvandlet en kedelig
plads til en fælles byhave
bygget af genbrugsmaterialer.

Fælles indsats

Under overskriften AKB,
København in Transition
vil boligselskabet inspirere
afdelingerne og gøre det
lettere for beboerne at starte projekter, som styrker
fællesskab og bæredygtighed.
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Ressourceforbrug
Miljø

Som enkeltperson kan det
være svært at se, at man gør
en forskel. Men fordi I kan
træffe beslutninger, der gælder for hele boligafdelingen,
er det let at gøre en synlig
forskel. Som afdeling er det
derfor let at have en relativ
stor positiv påvirkning på
ressourceforbruget og miljøet
ved at vælge fælles miljørigtige løsninger.
Overvej, hvilke miljøtiltag I
har i jeres afdeling, og hvilke
løsninger der kan gøres mere
bæredygtige.
Eksempler
Vælg grøn strøm til fællesarealer, vandopsamling, fælles
udskiftning til lavt-skylstoiletter og blandingsbatterier,
solceller, vindturbiner, intelligente varmesystemer, synliggørelse af boligens ressourceforbrug.
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Socialt

Økonomi

I kan også sætte fokus på
ressourceforbruget ved at
fremhæve hver enkelt beboers
økonomiske besparelse.

Overvej, hvad I allerede har
gjort af investeringer, der nedsætter ressourceforbruget, og
hvad det kunne være relevant
at investere i.

At nedsætte ressourceforbruget kan spille en stor rolle
i at styrke tilhørsforholdet
og fællesskabet i afdelingen.
Det er derfor vigtigt at gøre
opmærksom på de projekter,
der bliver sat i gang. Selv om
det kan virke fjollet, så har det
en overraskende stor effekt
på interessen og forståelsen
for et projekt, hvis det synliggøres. F.eks. kan et vandspareprojekt blive synliggjort
med en regnvandsopsamling
ved nedløbsrør, også selv om
projektet egentligt drejer sig
om toiletter.

Overvej, om I vil fortælle den
gode historie om medbestemmelse og ressourceforbrug?
Eksempler
Synliggørelse af projekter,
fortælling af den gode historie, øget beboerinvolvering,
nye fællesskaber, styrkelse af
afdelingens identitet, udvalg
og følgegrupper.

I langt de fleste tiltag, hvor
der kan spares på ressourceforbruget, giver det en økonomisk gevinst inden for relativt
kort tid. Det er derfor en god
idé at oplyse om, hvor vigtigt
det er at have et lavt vand-,
varme- og elforbrug. Ofte er
det, nye, fælles løsninger der
virkeligt kan have økonomisk
betydning. Selv om det virker
som en stor udgift, kan det
ofte betale sig på sigt at investere i nye løsninger, der kan
nedsætte afdelingens og den
enkelte beboers ressourceforbrug.

Eksempler
Intelligente varmesystemer,
nye varmepumper, nye vandbesparende blandingsbatterier
til hele afdelingen, LED belysning på fællesarealer og andre
energibesparende elementer,
synliggørelse af fælles ressourceforbrug.

Dit varmeforbrug i lommen

I Sydhavnen modtager en gruppe beboere hver måned besked
om, hvordan deres varmeforbrug udvikler sig i forhold til
aconto betalingen. De har i gennemsnit sparet mere end 20 % på
varmeregningen.

På med handsken

I Sydhavnen sparer de både miljø og penge ved at sætte fokus
på toiletter, der løber. Beboerne
har fået en plastikhandske og en
folder, der fortæller om, hvordan
man selv kan undersøge, hvorfor
toilettet løber.

Spar på vandet, og vind en
tur i baljen

Engvadgård har afholdt en konkurrence om at spare på vandet
for at sætte fokus på, hvor mange
penge der kan hentes ved et lavere
forbrug. Den familie, som sparede
mest på det varme vand, vandt en
tur til Lalandia.
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Klimatilpasning
Miljø

Klimaet ændrer sig over hele
verden, det mærker vi også
her i Danmark. Vi har flere
storme og flere meget kraftige
regnskyl. Det giver store udfordringer med vand i kældre,
oversvømmede udearealer
og tage, der bliver ødelagt af
storme. Når I laver klimatilpasningsprojekter, både store
og små, er det en god idé at
tænke miljøet med. Skal I
have klimasikret jeres tag, kan
I overveje solceller. Skal I aflede regnvand, kan I samtidigt
lave regnvandsopsamling og
bruge det i vaskemaskinerne
eller til grønne arealer.
Overvej, om I har behov for at
lave forebyggende klimasikringsprojekter. Er jeres afdeling særligt udsat i forhold til
klimaforandring?
Eksempler
Genbrug af regnvand til have,
vaskemaskiner og toiletter,
LAR (regnvandsopsamling over jorden), faskiner
(regnvandsopsamling under
jorden), grønt tag, planter der
tåler meget vand.
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Socialt

Klimasikring er ikke kun med
til at sikre bygningen, det er
også med til at gøre afdelingen til et bedre sted af bo. Det
er nemlig ikke rart at vide, at
ens kælder og vaskekælder
årligt risikerer at blive oversvømmet, eller at man ikke
kan komme ud af afdelingen
pga. oversvømmelser. Herudover vil det sociale kunne
tænkes ind, når der planlægges et LAR anlæg. Vandbassiner til overskudsvand
kan bruges som skaterbaner,
cykelparkering eller boldbane,
når de er tomme for vand. De
kan også laves som soppebassiner eller som hyggelige
områder med små regnvandssøer. Alt sammen noget der
skaber nyt liv i afdelingen.
Overvej, om I kan flette sociale elementer ind i de klimasikringer, I laver.
Eksempler
Søer eller soppebassiner med
borde-bænkesæt.

Økonomi

Det kan godt betale sig
økonomisk at lave store klimarelaterede investeringer.
For selv om det virker dyrt,
så koster det ofte meget at
udbedre skader efter et stort
regnskyl eller en storm – og
den udgift vil komme igen,
næste gang vejret er ustabilt.
Investeringerne kan derfor på
lang sigt udligne sig eller give
besparelser til afdelingen. Det
er også muligt at lave mindre
investeringer, der er med til at
klimasikre jer.
Overvej, om jeres afdeling
er tilstrækkeligt klimasikret,
og tag emnet op på næste
markvandring. Lav også
en vurdering af, om der er
henlagt penge nok til klimasikring.
Eksempler
Dykpumpe, dræn, LAR,
kloaktilslutning, gennemgang af tag/tagvinduer, årlig
rensning af tagrender, riste og
afløb.

Tjener penge uden at
røre en finger

Taastrupgaard har opsat et
solcelleanlæg på tagene. Nu
producerer de deres egen
strøm på en miljøvenlig
måde og sparer penge. De
penge, der spares, bliver
brugt til sociale aktiviteter og
forbedringer af udearealerne.

Lækkert LAR

Vestergårdsafdelingerne i
Glostrup har lavet små kanaler og en lille sø i forbindelse
med et stort LAR-projekt.
Samtidig er der også anlagt
flotte grønne tage. LAR-projektet har været med til at
styrke afdelingernes miljøbevidsthed og identitet.

Fra asfalt til oase

I Jyllandshuse er fællesområderne blevet grønne i stedet
for asfalterede. Nu bruger
beboerne arealerne mere, og
regnvandet kan sive væk. De
fleste planter er selvsående,
og det giver besparelser på
driften.
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Indkøb
Miljø

Som afdelingsbestyrelse har
I mulighed for at bestemme,
hvor højt barren skal sættes i
jeres afdeling. Det kan I f.eks.
gøre ved at tilføje retningslinjer om brug af miljørigtige
produkter i vedligeholdelsesreglementet og råderetskataloget.
Overvej, hvor højt I vil sætte
barren i jeres afdeling, og hvor
der kan udskiftes til bæredygtige materialer og produkter.
Eksempler
Brug MI-fri maling, produkter der er Svanemærkede,
EU-blomst-mærkede eller
FSC-mærket træ. Når I laver
individuel modernisering, køber I stort ind. Her kan I gøre
en stor forskel ved at vælge
bæredygtige produkter.
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Socialt

Økonomi

Overvej, hvilke argumenter, der er relevante for jer i
forhold til at sætte fokus på
bæredygtighed, og hvilke
tilbud der er gode at indhente
før et afdelingsmøde.

Overvej, om I vil have en fast
leverandør af miljørigtige
produkter.

Ændringer i reglementerne
skal godkendes på et afdelingsmøde og er derfor en god
anledning til at sætte bæredygtighed på dagsordenen.
Når der skal laves ændringer
i reglementerne, er det altid
en god idé at forberede nogle
eksempler og have et par
tilbud med, så det er lettere
for naboerne at forholde sig
til jeres idéer. Husk at fortælle
om ændringernes betydning
både på kort og lang sigt.

Eksempler
Forbrugerrådet Tænk har
mange gode eksempler på deres hjemmeside: www.taenk.
dk. Miljø- og Fødevareministeriet giver også gode tips:
www.mfvm.dk.

Der er mange miljømærkede
produkter på markedet med
samme kvalitet og pris som
de konventionelle produkter.
Men mange produkter er stadig ikke mærkede, og derfor
skal man som forbruger være
opmærksom. Det er også en
god idé at tænke bæredygtige
indkøb som en livscyklus, så I
vurderer indkøbspris, driftsomkostninger, holdbarhed
og ressourceforbrug over en
10-årig periode. I kan spare
penge ved at bruge noget tid
på at undersøge indkøbsmulighederne.

Eksempler
Aftal med ejendomskontoret,
at de hjælper jer med at finde
tilbud på bæredygtige produkter.

Farum Midtpunkt sparer 15%
I Farum Midtpunkt er man prisbevidst, når der skal købes ind
- derfor gør de brug af indkøbsfunktionen i KAB. Ved seneste
udbudsrunde har de fået en årlig
besparelse på ca. 15,5 % på udskiftning af hårde hvidevarer.

Indkøbsaftaler

Man behøver ikke altid købe stort
ind for at spare mange penge – det
ved de i Hedemarken efter en ny
aftale om hårde hvidevarer. Selv
om de jævnligt henter nye priser på hårde hvidevarer, har det
alligevel vist sig, at de kunne opnå
en stor besparelse efter at have sat
opgaven i konkurrenceudsættelse
via KAB’s indkøbsfunktion.

Vidste du...
..at MI er stærkt allergifremkaldende, og kan
give udslæt, rødme og kløe? og at selvom der nu
findes malinger uden MI på markedet, er der MI
i de fleste vandbaserede plastikmalinger. Heldigvis har næsten alle forhandlere også MI-fri
eller miljømærket maling og til næsten samme
pris.
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Indeklima
Miljø

Et godt indeklima indebærer
flere ting. Dels at sikre fugtfri
boliger og dels at anvende
miljørigtige produkter i boligens vedligeholdelse.
Fugtfri boliger kan være med
til at sænke varmeforbruget
i boligerne, fordi en fugtig
bolig er svær at opvarme.
Herudover sikrer det sunde
boliger i fremtiden.
Anvendelse af miljørigtige
produkter, fokus på radon- og
CO2 niveauet sikrer et sundt
indeklima.
Overvej, hvad I kan gøre for
at forbedre indeklimaet i jeres
boliger.
Eksempler
Indeklimamåling i boligerne,
f.eks. på fugt, radon- og CO2niveauet.
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Socialt

Gennem et godt indeklima
styrkes beboernes helbred og
risikoen for allergi mindskes.
Det er derfor med til at styrke
beboernes trivsel. Det kan
være en god idé at give råd
om, hvordan der skabes et
godt indeklima i egen bolig.
Overvej, om I vil lave en
kampagne, der sætter fokus på
indeklimaet.
Eksempler
Indeklimakort, kampagne
med fokus på udluftning i
boligen og god adfærd for
godt indeklima. Oplysning
om MI-maling.

Økonomi

Et godt indeklima medfører
færre fugt- og skimmelsvampsager. Det giver derfor god
mening at sætte fokus på indeklimaet. Langsigtede investeringer i eksempelvis et fælles
tørrerum kan på længere sigt
være med til at mindske udgifter til skimmelsanering.
Overvej, om afdelingen er
indrettet, så det er let for
beboerne at tænke over indeklimaet – har de eksempelvis
mulighed for at tørre tøj andre
steder end i lejligheden?
Eksempler
Tøjtørring på fællesarealer
(inde og ude). Er der emhætter
i køkkenet og udluftning i
baderum?

Indeklimakort

I boligselskabet AKB, København kan beboerne selv måle
deres indeklima med et lille
smart ’Indeklimakort’. Kortet
fortæller let og overskueligt,
om der er for meget fugt i lejligheden, og om temperaturen
i boligen er passende.

Skimmelsvamp kan give
alvorlige helhedsproblemer

Listen med symptomer er lang, men
typisk vil du få tilstoppet næse og
sviende øjne, høfeber, astma og eksem. Herudover kan skimmelsvamp
være en bekostelig affære at få fjernet - i de slemme tilfælde koster det
flere hundredtusinde kroner.

Gennemtræk 2x5
minutter hver dag

Luften indenfor kan være
mere forurenet end luften
udenfor. Sørg for, at luften
bliver skiftet hyppigt ud. Der
skal gennemtræk til. Vinduer
på klem giver ikke samme
effekt.
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Deleøkonomi
Miljø

Det giver både miljømæssig
og økonomisk mening at deles
med naboerne om de ting,
som vi kun har brug for en
gang imellem. Det kan være
ting som boremaskine, ekstra
stole, gæsteseng og grill. Deleøkonomi kan tænkes så bredt,
som I ønsker det. I kan organisere det for hele afdelingen
eller fra beboer til beboer.
Overvej, hvad der giver mening for jer at dele, og hvordan det skal tilrettelægges.
Skal der deles direkte mellem
naboer, eller skal det ske fra et
skab hvorfra alle i afdelingen
kan dele ting med hinanden.
Skal der være fælles redskaber
til lån/leje i afdelingen eller
noget helt andet?
Eksempler
Værktøj, symaskiner, legetøj,
køkkenmaskiner, delebil til
afdelingen gennem et etableret firma m.m.
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Socialt

At deles om ting i en afdeling
styrker sammenholdet og det
frivillige engagement. Når
du deler, lærer du automatisk
dine naboer bedre at kende, måske følger der et godt
råd eller en hyggesnak med.
Erfaring viser, at deleøkonomi
giver større kontakt mellem
beboerne.
Overvej, hvordan deleøkonomi kan fremme det sociale i
afdelingen.
Eksempler
Loppemarked, byttegarage,
byttedage, facebookgrupper
hvor der deles ting, fælles
oprydnings- og deledag.

Økonomi

Deleøkonomi kan indrettes
på flere måder. En model er
udgiftsfri. Her deles direkte
beboere imellem. I kan dele
ting I allerede har, men som
I ikke bruger så tit. Det kan
gøres via en Facebookgruppe,
afdelingens egen hjemmeside,
opslag i gangen eller på ejendomskontoret.
Der kan også bruges en anden
model, hvor afdelingen laver
en lille investering. Det kan
eksempelvis være forskelligt
værktøj og ting, som kan lånes på ejendomskontoret eller
som ligger i et skab, hvor der
er adgang uden for ejendomskontorets åbningstider.
Overvej, om I vil foreslå
afdelingen at lave en lille
investering for at starte en
deleordning eller om der er
grundlag for en beboer-til-beboer-ordning.
Eksempler
Fælles festtelt, deleværktøj på
ejendomskontoret, deleværktøj i skab. Mod en lille betaling er det muligt at få adgang
til deleordninger gennem et
etableret firma – søg evt. på
nettet.

Vidste du...
At en privat husholdning i gennemsnit bruger
en boremaskine 6-13
minutter igennem et
helt liv.

I Farum deler de bil

I Farum Midtpunkt er
det let at få adgang til en
EL-delebil. Der står nemlig en midt i afdelingen.
EL-delebilen kan benyttes
af alle, der er medlem af
Greenabout Move.

Byttereol i Vesterbo

Gårdlauget i SAB-afdelingen Vesterbo har
indrettet et hjørne af storskraldsrummet til
byttereol. Her kan beboerne stille de ting,
de ikke længere bruger, men som stadig er
i god stand. Så kan andre spare penge ved
ikke at skulle købe nyt hver gang. Det er
også sundt for miljøet.
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Affald
Miljø

Sortering af affald er en enkel
og let måde at gøre en forskel
for miljøet. Jo bedre sortering,
des bedre genbrug af materialer. Når vi husker at smide
batterier i batteriskraldespanden, sikrer vi, at de farlige
tungmetaller ikke kommer ud
i naturen. Når vi smider vores
brugte glas i glascontaineren,
genbruges glasset til at lave
nye glas. Men det skal være
let at sortere affaldet. Dette
kan gøres både i boligen og i
gården via affaldssorteringssystemer.
Overvej, hvordan I kan gøre
det let at sortere affald – både
i gården og i boligen.
Eksempler
Moloksystemer, affaldssortering i boligen, affaldsstationer.
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Socialt

Gennem sociale tiltag kan
I skabe en identitet som en
miljøbevidst afdeling. F.eks.
kan en fælles oprydningsdag
være med til at sætte fokus på
affaldet. I kan også kombinere
den deleøkonomiske tankegang med affaldssortering,
f.eks. ved at lave en byttecentral eller holde tøjbyttedage.
Overvej, om I kan afholde arrangementer der sætter fokus
på affaldssortering, og hvordan I kan skabe en identitet
som en miljøbevidst afdeling.
Eksempler
Oprydningsdag i afdelingen,
byttecentral, lyst og venligt
storskraldsrum.

Økonomi

I mange kommuner får afdelingen en ekstra regning,
hvis affaldet ikke er sorteret
korrekt. Der kan derfor være
penge at spare ved korrekt
affaldssortering.
Overvej, at undersøge om I
har fået ekstraregninger for
affaldssortering, og hvordan
det kan undgås. Overvej også
om I skal bevare affaldsskakte
- de er dyre i drift og gør det
svært at sortere affald.
Eksempler
Skilte eller billeder, der gør
det lettere at sortere affald,
affaldssortering i hjemmet.

Utterslevhuse ta’r skraldet

Utterslevhuse har samlet en gruppe beboere om en oprydningsdag.
Inden den årlige sommerfest var
beboerne rundt for at samle affald i
deres boligområde. De samlede 59,5
kg affald.

Nudging giver bedre affaldssortering

I Jyllandshuse har de med enkle
midler gjort affaldssorteringen lettere. Affaldscontainerne er placeret
på en ny og logisk måde, og der er
opsat piktogrammer, der tydeliggør,
hvordan affaldet skal sorteres. Det
har resulteret i mindre fejlsortering,
og dermed undgår de uventede
udgifter til renovation.

Smart og diskret affaldssystem

Teglværkshavnen har installeret
underjordiske containere til affaldssortering og er på den måde blevet
fri for affald, der flyder i området.
Affald smides i en synlig del, mens
selve affaldsbeholderen er gravet
ned.

19

Fællesskab og tryghed
Miljø

Et trygt nærmiljø er vigtigt
for de fleste. Dit hjem er ikke
bare din bolig, det er også
din opgang, din gård, din
vaskekælder osv. Trygge og
rene fællesområder inviterer
til brug. I kan let og med små
tiltag gøre en stor forskel ved
at sikre god belysning, lyse
vægge og rene arealer.
Overvej, om I skal gøre noget
for, at jeres fællesarealer bliver
mere trygge.
Eksempler
Lys på fællesarealer og adgangsområder (stier, opgange,
cykelskure, storskraldsområde
m.m.), beskæring af planter og
buske, så gangarealer bliver
synlige og trygge.

Socialt

Når det sociale liv i nærområdet fungerer, øges trygheden
og tilknytningen til afdelingen. Det er derfor vigtigt at
tænke i fælles faciliteter og
arrangementer. Fællesskabet
omkring større og mindre
projekter spiller også en vigtig
rolle for afdelingen. I kan
nedsætte små udvalg og på
den måde involvere beboere,
der normalt ikke er en del af
beboerdemokratiet. Ved små
projekter kan et udvalg få
tingene til at ske og ved større
projekter kan et udvalg øge
jeres medbestemmelse.
Overvej om jeres fælles faciliteter er gode nok, om I har
nok sociale arrangementer,
og om I skal nedsætte små
udvalg.
Eksempler
Fælleslokaler, klubber eller
beboergrupper der mødes
fast, fælles arrangementer,
frivillige aktiviteter, børnedemokrati.
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Økonomi

Det kan være svært at sætte
et økonomisk mål for fællesskab og tryghed. Generelt kan
man sige, at øget tryghed,
fællesskab og engagement kan
give afdelingen en økonomisk
gevinst på længere sigt. Det
er nemlig med til at sikre, at
man bliver boende længere, at
alle passer på afdelingen, og
dermed får I mindre hærværk
og mindre slid. Bæredygtighed handler om at få balance
i tingene, men nogle gange er
det ikke muligt at vægte alt
lige højt. Når det handler om
fællesskab og tryghed, er der
ikke nødvendigvis en økonomisk besparelse i de investeringer, afdelingen laver. Et
trygt nærmiljø kan der ikke
altid sættes en pris på.
Overvej om der er utryghed
i jeres afdeling, og hvad I kan
gøre ved det. Overvej om I
har lyst og behov for at lave
fællesskabs- og tryghedsinvesteringer.
Eksempler
Boligsocial vicevært, lektiecafe, renovering af udearealer,
videoovervågning af fællesarealer.

Børnekunst

I flere år i træk har børnene
i Titanparken deltaget i et
kunstprojekt i sommerferien.
Her lærer børn om kunst, og
hvordan kunst bliver til. Og
fordi børnene selv har været
med til at dekorere og skabe
udendørsarealerne med deres
kunst, passer de også bedre på
ejendommen.

Fælles plantedag

Hvert forår mødes beboerne i
Glostrup Vestergård til ’Store
plantedag’. Her kan beboerne
købe planter til haver og altankasser, og efter shoppeturen
bliver de kørt hjem i afdelingens elbiler.

Cyklende
ejendomsfunktionær

Taastrupgaard har fire elcykler
med lad og plads til værktøj.
De bruges som transportmiddel, når personalet skal rundt i
afdelingen og lave mindre opgaver, f.eks. ved syn og mindre
reparationsopgaver.
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Noter

- Hvad skal vi lave i afdelingen?
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