
FRA BYG TIL DRIFT

MEDIER:

www.3b.dk
facebook
3B@nyt.dk
Beboerblad

Lokalaviser

MATERIALE:

Pressemeddelelser
Film
Hjemmesidetekster 
Beboerorienteringer
Invitationer
Artikler/interviews

MÅLGRUPPER:

Bestyrelsen
Mulige beboere 
Samarbejdspartnere
Offentlighed

RISIKOVURDERING: 
– Forsinkelse
– Forkerte materialer
– ...
Målgruppe:
Bestyrelsen - Offentlig myndighed
 - Mulige beboere - Samarbejdspartnere 
KRISEKOMMUNIKATION:

Hvad er der sket, hvorfor, hvordan og 
hvornår har vi hvilken løsning
På hjemmeside, facebook evt. mailliste og 
evt pressemeddelelese

EVT. FILM TIL LANDSBYGGEFONDEN
- vigtigt at få oplyst hvornår, der sker noget visuelt 
interessant på byggpladsen - som store maskiner - 
specielle opsætninger eller nedrivninger

Infotekst til hjemmeside og 3B@nyt
Tekst, film til facebook
Pressemeddelelse til lokalavis

Vigtigt med tæt kommunikation 
mellem Byg, Kundeservice, Drift og 
Kommuniokation om hvilke tekst og 
billeder der skal på hjemmeside

Når/hvis man kan skrive 
sig op til venteliste:
foto, infotekst og pro-
movering til www.3b.dk,  
3B@nyt og facebook

INDEN REJSEGILDE: 
– Invitationer
–  Pressemeddelelse 

til lokalaviser- følge 
op - ring til lokala-
viser få dage inden 
rejsegildet

–  Talepapirer til 3B’s 
formand/næstfor-
mand

EFTER REJSEGILDE: 
Tekst, foto, film til 
interne medier

Tekst, foto, evt. film
Interview med glade 
beboere til  
interne medier

3B-dokumenter der 
skal være klar:
 – Husorden
–  Vedligeholdelses-

reglement
– www.3b.dk
–  Evt. afdelings-

hjemmeside

INDEN STIFTENDE MØDE:
Rettidig indkaldelse

VED MØDET ELLER MØDE  
HURTIGT EFTER
Repræsentanter fra bestyrelsen
fortæller om det at bo i almen-
bolig

Byggeriet går i gang RejsegildeVenteliste Indflytning Stiftende afdelingsmøde

INFORMATION / DOKUMENTATION / PROMOVERING



INTERN PROMOVERING AF FRA BYG TIL DRIFT

IN3B
Kan vi koordinere opdateringer i skema til en 
popup på in3B?

FYRAFTENSMØDE OM VÆRKTØJET
– to -tre interviews med brugere, der fortæller 
om hvor godt det virker

3B BLADET
Interview med brugere

3B.DK OG FACEBOOK
Billeder fra byggeplads og citater fra brugere af 
3B’s fra Byg til Drift værktøj

BESTYRELSESUDVALG 
Orienteres og skal hurtigt ud i ny afdeling og 
fortælle om det at bo alment


