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Nyhedsbrev nr. 1 – februar 2022 
Fysiske Forandringer i Folehaven 
 

 

Kære beboere  

 

Folehaven er i rivende udvikling, og der er 

mange fysiske projekter i gang samtidig. 

Derfor modtager Folehavens beboere dette 

nyhedsbrev, der giver en kort status på 

projekterne, og forhåbentlig efterlader jer med 

et bedre overblik over processen den 

kommende tid.  

 

Der er lagt vægt på Folehavens Fysiske 

Helhedsplan i nyhedsbrevet, da vi ved, at I 

især har mange spørgsmål til den. Da 

Helhedsplanen er et omfattende projekt, der  

strækker sig over lang tid, vil der være 

længere perioder, hvor der ikke er noget nyt  

 

 

 

 

at berette. Det kan selvfølgelig føles utrygt, 

når man gerne vil holde sig orienteret. Derfor 

har vi tegnet en opdateret procesplan for jer, 

så I ved, hvor vi er i projektet. Se bilag 1. 

 

For at sikre, at de mange projekter foregår 

koordineret og i god synergi med hinanden, 

afholdes der månedlige koordineringsmøder, 

og generelt er der stort fokus på at planlægge 

de forskellige projekter, så de ikke spænder 

ben for hinanden.  

 

Mvh.  

 

Afdelingsbestyrelsen og  

Folehavens Servicecenter 

 

 

   

Hvis et projekt kræver, at nogen skal 

ind i din bolig eller ned i dit kælderrum, 

vil du få individuel besked i god tid. Du 

vil også løbende modtage information 

om projekterne separat.   

 
 

Projekter i Folehaven 

 
• Folehavens Fysiske Helhedsplan  

• Kloak og affaldssortering  

• Pladsen foran Vigerslev Bibliotek 

• Kirsebærhavens Planteskole 

• Dyren  

• Nyt Plejehjem 
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Folehavens Fysiske Helhedsplan 
 

 

Hvad består projektet af? 

 

Folehavens Fysiske Helhedsplan blev, som 

de fleste af jer ved, vedtaget ved urafstemning 

(brevafstemning) i november 2021. Her var 

mere end 70 % af de afgivne stemmer JA til 

Helhedsplanen.  

 

Helhedsplanen er en stor renovering af 

samtlige boliger i hele afdeling 3B Folehaven. 

Helhedsplanen indeholder også 60 nye 

tagboliger, som skal bygges ovenpå 6 blokke i 

Folehaven. Kloakprojektet udføres forud for 

Helhedsplanen, læs derfor om det separat.  

 

 

Hvad er status på projektet? 

 

Siden Folehavens beboere stemte ja til 

Helhedsplanen, er den blevet endeligt 

godkendt af Københavns Kommune og 

Landsbyggefonden. Nogle af jer har spurgt, 

om den nye finanslov vil spænde ben for 

Helhedsplanen. Det gør den ikke – arbejdet 

fortsætter som planlagt.  

 

Nu skal renoveringen planlægges nærmere 

sammen med følgegruppen (her deltager 

blandt andre afdelingsbestyrelsen og driften) 

over de næste par år. Her vil Helhedsplanen 

blive mere og mere detaljeret – og det vil blive 

lettere at svare på jeres mere specifikke 

spørgsmål. Der bliver fx lavet skitser af 

samtlige badeværelser, man vælger, hvor 

solcellerne skal sidde, ventilationen bliver 

placeret mere præcist osv.   

 

Følgegruppen afholder møder med arkitekter 

og ingeniører cirka en gang om måneden og 

følger her projektet tæt.  

 

Vi får brug for beboernes input til udearealer, 

derfor vil I blive inviteret til workshops i løbet 

af 2022.  

 
 

Genhusning  

Renoveringen af boligerne starter i slutningen 

af 2024. Det er endnu ikke planlagt, hvilke 

blokke man starter i. De fleste af beboerne 

skal kun genhuses midlertidigt, mens der 

arbejdes i deres boliger. Man har mulighed for 

at blive permanent genhuset i en anden 

lejlighed, hvis ens lejlighed bliver enten 

omdannet til familieboliger med forbedret 

tilgængelighed eller sammenlagt med en 

anden lejlighed. De beboere, der skal 

genhuses permanent, vil blive genhuset før 

renoveringen starter, hvis der kommer et godt 

lejlighedsmatch til dem.  

 

Folehavens beboerne vil blive inviteret til 

informationsmøder om genhusning i 3. eller 4. 
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kvartal af 2022. I vil få en invitation på papir i 

jeres postkasse 

 

Efter møderne vil I få tilsendt 

informationsmateriale om genhusningen og 

spørgeskemaer, hvor I blandt andet kan 

notere særlige behov. Derefter vil beboere 

tilbydes genhusningssamtaler efter behov. 

 

De permanente genhusninger går først i gang 

efter, der har været informationsmøder og 

genhusningstemaet har været i dialog med de 

beboere, der skal permanent genhuses.  

 

 

Venteliste 

 

Efter planen vil der komme et udlejningsstop i 

3B Folehaven fra d. 1. april 2022. 

Udlejningsstoppet skal sikre, at der bliver 

oparbejdet en pulje af genhusningsboliger, så 

beboerne fra Folehaven i videst muligt 

omfang kan blive permanent og midlertidig 

genhuset i Folehaven. Lejlighederne vil 

herefter blive udlejet på midlertidige 

lejekontrakter. Typisk til fx studerende.   

 

Som beboer har man altid ret til at bytte ens 

bolig – så det kan Folehavens beboere 

fortsætte med, selvom der kommer et 

udlejningsstop. Man skal blot være 

opmærksom på, at man selv skal betale for 

ens flytninger i forbindelse med bytte.  

 

Flere beboere har spurgt, hvordan de skriver 

sig op til de nye tagboliger. Det er ikke muligt 

pt., men det er vigtigt, at man står på 

Boligforeningen 3B’s venteliste, da boligerne 

bliver tilbudt efter anciennitet. Når de nye 

tagboliger kommer på i systemet, skal man gå 

ind på ”mit KAB” og ønske dem. Så er man på 

den interne venteliste til tagboligerne. Læs 

mere her: www.3b.dk/beboer/dine-

muligheder/intern-venteliste  

  

Har I spørgsmål til ventelisten kan I kontakte 

KAB på telefon 33 63 10 00 mandag-fredag 

mellem 9-14.30.  

 

 

Hvor finder man mere information om 

projektet?  

 

Du kan finde svar på dine spørgsmål om 

Helhedsplanen og genhusning i Temaavisen, 

du fik uddelt i september 2021, på 

hjemmesiden for helhedsplanen: 

www.folehaven3b.dk/fysisk-helhedsplan, samt 

i nyhedsbreve.  

 

 

Hvor kan man henvende sig med 

spørgsmål? 

 

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål, er 

du altid velkommen til at henvende dig til Maja 

fra den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter 

på telefon 31 33 07 59/maped@kab-bolig.dk. 

Du kan også kigge forbi kontoret på Torvet, 

Frugthaven 14, i hverdage. 

 

 

http://www.3b.dk/beboer/dine-muligheder/intern-venteliste
http://www.3b.dk/beboer/dine-muligheder/intern-venteliste
http://www.folehaven3b.dk/fysisk-helhedsplan


4 

 

 

 
 

Kloak og affaldshåndtering 
 

Hvad består projektet af? 

 

Projektet er en renovering af kloak og 

etablering af en ny affaldshåndtering. 

 

Boligforeningen 3B Folehaven har indgået 

aftale med Enemærke & Petersen a/s, der 

udfører projektet.  

 

 

Hvad er status på projektet? 

 

Kloakprojektet i Folehaven er blevet 

projekteret og tegnet færdig, efter at 

Folehavens beboere stemte det igennem i 

november 2021. I starten af januar 2022 gik 

renoveringen af spildevandskloakken ved og 

omkring blok 9 i gang.  

 

Dette udføres som en prøveblok, hvor der 

bliver samlet erfaringer, så man finder den 

rette byggeproces til de kommende blokke og 

dermed skaber en bedre proces for både 

beboerne og entreprenøren. Der er ligeledes 

blevet etableret skurby ved Folehavens 

kulturhytter på den grønne plæne ved 

Pladsen, hvor håndværkere og byggeledelse 

holder til.  

 

   

Hvor finder man mere information om 

projektet?  

 

Folehavens beboere vil i den nærmere fremtid 

modtage et nyhedsbrev om kloakprojektet i 

Folehaven, hvor I får mere information om 

projektet og et overblik over, hvilke 

informationer I som beboer vil modtage, inden 

arbejdet går i gang i jeres blok.  

 

 

Hvor kan man henvende sig med 

spørgsmål? 

 

Hvis man har spørgsmål til kloakprojektet, kan 

man henvende sig til Enemærke og Petersens 

beboerkoordinator Kathrine telefonisk hver 

onsdag mellem 8 - 11.30 på tlf. 41866351. 
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Pladsen foran Vigerslev Bibliotek 
 

Hvad består projektet af? 

 

Pladsen foran Vigerslev Bibliotek skal blive et 

attraktivt, grønt, trygt og samlende byrum med 

plads til fritidsaktiviteter, foreningsliv og leg for 

flere generationer. Byrummet skal bindes 

sammen med områdets institutioner og danne 

ramme om lokal aktivitet - til hverdag og ved 

særlige lejligheder.  

 

På pladsen etableres desuden et orangeri, 

hvor Kirsebærhavens Planteskole og den 

grønne forening skal have base. 

Det er Områdefornyelsen Folehavekvarterets 

styregruppe, der er ansvarlige for projektet, og 

Københavns Kommune som er bygherre.   

 

 

Hvad er status på projektet? 

 

Projektet er omkring halvvejs, og der er netop 

tegnet et dispositionsforslag, som blev 

præsenteret for kvarterets beboere i 

december 2021. Over det næste halve år skal 

projektet tegnes færdigt. I 2023 går man i 

gang med at anlægge projektet, og det 

forventes, at byrummet er klar til indvielse til 

foråret 2024.   

 

 

Hvor finder man mere information om 

projektet?  

 

Der kommunikeres løbende om projektet på 

Områdefornyelsen Folehavekvarterets 

facebookside, i Områdefornyelsens 

månedlige nyhedsbrev og ved særlige 

anledninger på 6 byrumsstandere fordelt i 

kvarteret. Derudover kan I holde øje med 

bibliotekets facade, hvor der vil være 

skiftende udstillinger om Områdefornyelsens 

projekter herunder omdannelsen af pladsen.  

 

 

Hvor kan man henvende sig med 

spørgsmål? 

 

Sekretariatet for Områdefornyelsen 

Folehavekvarteret har kontor på Vigerslev 

Bibliotek, hvor I er velkomne med spørgsmål. 

Ellers skriv en mail til 

folehavekvarteret@tmf.kk.dk.   

 

 

www.facebook.com/Folehavekvarteret  

 
 

  

https://www.facebook.com/Folehavekvarteret
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Kirsebærhavens Planteskole 
 

Hvad består projektet af? 

  

Projektet handler om opstart af en 

socialøkonomisk planteskole i 12 af 

Folehavens gårdrum. Planteskolen skal 

tilbyde småjobs til lokale ledige og primært 

producere planter til driften af udearealerne i 

3B’s boligafdelinger. Planteskolen får 

desuden en butik og café i det orangeri, som 

bliver bygget på Pladsen, når det står færdigt.  

 

Planteskoleprojektet ejes af 3B i samarbejde 

med 3B Folehaven og bliver til i samarbejde 

med Incita, KAB og Områdefornyelsen i 

Folehavekvarteret.  

 

 

Hvad er status på projektet? 

 

I foråret 2022 starter et prototypeprojekt i tre 

af Folehavens gårdrum op, hvor der vil blive 

eksperimenteret med form og udseende, 

plantedyrkning og brug af forskellige 

prototyper på planteskole-arealerne.  

 

Erfaringerne fra prototypeprojektet indgår i det 

endelige design af planteskole-arealerne i de 

første tre gårdrum, som færdiggøres i starten 

af 2023. Herefter udvides planteskolen trinvis 

over de næste tre år samtidig med, at den 

socialøkonomiske virksomhed startes op og 

beskæftigelses-forløbene igangsættes.  

 

Planteskolen forventes at være i fuld drift i 

2026, dog afhængigt af, hvornår den 

nødvendige fondsfinansiering sikres. 

 

 

Hvor finder man mere information om 

projektet?  

 

Planteskoleprojektet kommunikeres ud på den 

boligsociale helhedsplan Mit Kvarters sociale 

medier, gennem flyers, på plakater, i 

FolehaveNYT, på Planteskolens Facebook-

side og på møder i det grønne fællesskab.  

 

 

Hvor kan man henvende sig med 

spørgsmål? 

 

Spørgsmål og input er velkomne til Mit 

Kvarters grønne projektleder Asger enten på 

mail: as-gar@kab-bolig.dk, telefon: 2166 

9608, Facebook/Messenger: Asger Mit 

Kvarter eller ved at møde fysisk op i Mit 

Kvarters kontor på Torvet. 

 

 

www.facebook.com/planteskolenifolehaven 

 
  

mailto:as-gar@kab-bolig.dk
http://www.facebook.com/planteskolenifolehaven
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Dyren 
 

Hvad består projektet af?  

 

Dyren er 3B Folehavens dyrelegeplads. Dyren 

er åben året rundt - mandag til fredag i 

vinterhalvåret og mandag til søndag i 

sommerhalvåret.. Folehavens klub driver 

Dyren i klubtid og koordinerer dyreklubben. 

Boligafdelingen sikrer, at der er åbent i 

weekenden i sommerhalvåret, og driften 

varetages af boligafdelingen. Alle er velkomne 

til at besøge legepladsen. 

 

På Dyren skal der laves et nyt hegn og 

etableres et attraktivt indgangsparti med ny 

belægning og mere belysning. Der arbejdes 

på at flytte hovedindgangen fra Vinhaven til 

Kirsebærhaven, så indgangen til Dyren 

hænger bedre sammen med skole, bibliotek, 

plejehjem og byrum. Hvis der kan findes 

ekstra finansiering, kan det give mulighed for 

et nyt klubhus, bålplads, redskabsskure og 

lignende.   

 

Der er etableret en samarbejdsgruppe, hvor 

beboere fra afdelingsbestyrelsen, 

medarbejdere fra Klubben samt den 

boligsociale helhedsplan Mit Kvarter og 

Københavns Kommune er repræsenteret. 

Københavns Kommune er bygherre på vegne 

af afdelingen 3B Folehaven.  

 

 

Hvad er status på projektet? 

Sekretariatet for Områdefornyelsen 

Folehavekvarteret er i gang med at lave en 

aftale med en arkitekt, som skal tegne 

projektet. I løbet af foråret inviteres klubbørn, 

personalet på Dyren og kvarterets beboere til 

at komme med input til projektet. Projektet 

forventes at stå færdigt til december. 

 

 

Hvor finder man mere information om 

projektet?  

 

Der kommunikeres løbende om projektet på 

Områdefornyelsen Folehavekvarterets 

facebookside, i Områdefornyelsens 

nyhedsbrev og på 6 byrumsstandere fordelt i 

kvarteret. Derudover samarbejder vi med Mit 

Kvarter og gør brug af deres 

kommunikationskanaler.  

 

 

Hvor kan man henvende sig med 

spørgsmål? 

 

Sekretariatet for Områdefornyelsen 

Folehavekvarteret har kontor på Vigerslev 

Bibliotek, hvor I er velkomne med spørgsmål. 

Ellers skriv en mail til 

folehavekvarteret@tmf.kk.dk 

 

www.facebook.com/Folehavekvarteret  

  

http://www.facebook.com/Folehavekvarteret
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Nyt plejehjem i Folehaven 
 

Hvad består projektet af?  

 

Der ligger i dag et ældre plejehjem ved siden 

af pladsen. Plejehjemmet skal nedrives og 

herefter skal der opføres et nyt moderne 

plejehjem med ca. 80 boliger.  

 

Det er boligselskabet 3B som er bygherre.  

Plejehjemmet opføres i tæt samarbejde med 

Københavns kommune.  

 

 

Hvad er status på projektet? 

 

Projektet er stadig kun i opstartsfasen. Mere 

information kommer senere. 
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